ספרויקרא
5רשת שקעד
במןכלימ %ב

יוי
מקר תעלתצג
בפרומת

וחוללהחוצמות

טששחה שמש
השתאדני א1סרום
שכולהאין בחם
יחמאם במ0פר
כולם עדתצ פ1
5ד5בקולדגצלה
יעעץכיהאל
לקשראל השמתן

עחווזעשסימנ

ישהאל טנה 14טרה ס1-

שי

בכוכבי שר טרוקט81

וכולם פתאישג
יקרא גמ 1לכולם שמה2
בששושתנעיס1ת
וסחםבקרל דמשחנ

בוראויאךסית

יפלא 5שולמיה
ישץלהפעתה
קברעל פשעה 1,0
קזבח שבר לבה
יקבץ אתם-חקז
"יב
הלבצרון אל19
שעקפעעיהפפוב ס1
קכהר חסדשח-יה סק1
וחושזמשרהברק,ו גם1
כטשבמך השח

חטרת ץ2

ויועלהפאוי2

רשמעקול בכע2
מסלח את טרע2
הרשא שק חלץ2
ךשיב את פבשצ
עיר טחטד צבעג
פחכח את ק1עג
משהבתכלולמיפ*2
"8בק בשב שקה
שכל 8רץ2

ש)אהיל בכיא 1בכ" בריפיש 5חשס.
1ב) וקרא ב*"ב'.8
*)
הרל יהוהה.
יד) כש הגיל ובכייא שסרח4
וח)ב*כישיעיח בכ"ש 8שעה בכיייפ.
*) כש ביס.
ס"*1

וח)כ"המל.

ט) כש הג'ל.
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מקטרה נם וש*ה 'נל פרה חשר אתע ימו צח 4מו יחו
ממר הפסוק חה כצד טשה רבש שהיה,היר ומהר במשת'ו של הקב,הוכן

אתה מצא בשעה שצוה הקמא בעש"ת הטשכן לא עיכב כדבר %א נתרשל
אלא ויעש טשה ככל אשר צוה ה' אהו מצצת ס'ט").וכן היה עת'דלעשות
 6וכיון שהשליש ושרחח בו שכעה הקטין עצסש ולא נכנס לתוכו עד שקראלו
יח ).שכח
הקביה תכנס (') .דורד כצר תאשה 'אכל שריה (טשלי
"
כ
להסהופף בצל השכעה חשסר אדתיו 'כובד משם) שקרא לו הקב'ה במעטד
כל "שראל דאסר ר' חנחום בדרךשנדג טשה כבוד בשכינה כך מצבו הקב'ה
כבודנדול שקראלו711יה טדבר עש במעטד כל *שראל שהיועוטדיןבאוווה
 10שעה יחשר טששש רנמא
כה וקמם וראשף אבותושרי אלפים ושר' כ4צת
י
ה
ו
ולא ודחה קד"ה אלא לסשה בלבד ה%דלעעי כל "שראל ויקרא אל סשה.
אטר ר',ריקהוכי תעלהעל דעתך שהיה טשה סנוק השכעהוהולךלו לצר
אחר שכך כתיב בוקרייה לא בא הכועב אלא לדצדיע עמחמחותמיעווצ של
סשה בנתן שבעולם אדם שהטלך רמל לדבר עש בכל עת ה 18נכש רוצא
 16שלא ברשת טצי שלבו ח בסלך אבל סרעיה אעו כן אעפ" שדיבר עסש
וקב'ה שים אל פנש כמה פעטים היה עוטד וסרוןע ונתצ כבוד בשכעה
כאלו לא נידבר עסש טעולם ובדבר וקה,כה לסה שלא,כהלו אדם טעולם
שכל,טןשיכנס טיד שכעה טדברת עש ש' ובבא טשה אל אהל סועדו"שמע
את וק %טדבר אלע (בסדבר  '1פ"ט).ה"יד השסר אדניו יכובד מיא) .ר'
 20שפאל בר וחשי אוסר נ' דברים עשהסשהטדעהווהפכיסהלושכיטזאלוהן
שיבמר לוחהת שכיון שירד טשה דבימ ע'ה טהרסיני חצי הלוחמ בעז פצא
"צראל ב4צחו טעשה טיד דן קל וחוסר בעצסש וסה אם פצית הפפח שהן
טשותיחיז-ות שיחמלי בטצרים לא מחמלעובדי דכת' כל בן מנר לא
יאכל בו 8שסשתיבפע ).לוחמהללושישבהןחבליןוחבליןשל טשתאעודין
 96שלאשחנולעונדעןטירוישבר שתם חחתההר ושם 4גףם).ונציןשחסכיסהלו
שכעה ש'אש"י שברת משםל~ד א') וארשביל יישר קחך ששברת אתהלוחות.

ע"

' ע'ב.
'(,י).א,ש' הק'רפ 1חגחוטא '1קראס.ג 1חנחופא טהרשיב*
ב
"סדירפי.ב ופסיק' דר.ב פיסקא א' .וע" חגחוסא ושא ס"נ והגחוסא
סהרשיב בסדגרוע"יחע".

ע"
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ופר,חזו סן האשה רןרין בעששו חשה אם "שראל שאען נלם לדברמ ולא
מתעדו אלא שעה אחת אפר להם הקבהה הע נכתש לשלשת ימש של המן
אל אשה ואצתיטיא).אנישאניטועד לריברמ בכל שעהאעודין שאפרחש
סן האשהוסנין שחסכיטהלו שכעה שאסר פה אל פה אדבר בו ופרזע לא
 6יראתם לדברבעברי בפשה ובסדבריבח'4).פי שאסרתילו לפרש עגאסר
לך אטר להם שבו לכם לאהליכם 141תה פה עסד עסרי (רברשה' כ.).-
וברקסת המשכן שכק שהקיסו תהסלא הבית כולו כבוד השפיל עששו ולא
נכנס עד שקרא לו הקבמה לעעי כל ישראלסנין ססה שקרעו בק~ץ ויקרא
אל טשהוידבר ה'אליו .ועליו הש שמר הריפתי בחוד מעם (תהלש פיפ
 10כ' ).וה סשה שכחוב בולולי טשה בחירו סזהלים קיו כן ).שבחרו הקביה
ובררו סששש רבוא והיה סדבר עפ לעעי כל ישראל וטשה וכל "שראל
עוסרין (ייב) .מסייע למז לרבי אלזמר דאטר ךקרא אל סשה וכל קשראל
עוסרין ולא בא הכחוב אלא לחלוק לו נבודלסשה .טתיביוישמע את דקול
סדבראליו (במדברו' פיט ).סשה שסע וכל "שראל לאשטעו .לא קשיה הא
 16בסעי והא באהל סועד שי בעש איסא לא קשש הא בקריאה הא
בריבחיי (יצ) .ויקרא אל סשה ומיבר הקרים קרימז לדכה -לימדהוירח
דרך ארץ שלא יאטר אדם דבר לחבירו עד שקוראהופסיקע למץלרבי דגעח
דאסררבי חנעה לאיאסר אדם דבר לחבירו אלא אםכן קרדו ("ד) .ךקרא
הלארין הש טומר כאן ריבר תאמר
אל סשח ומיבר חקדים קרימז לדבה-
 90בסנה ריבר סה ריבר אמחי בססז הקדש בו קיימז לדבהי אף ריבר הששר
כאן נקדים בו קריקז לריבור .לא מה אסרת בדיבור הסמז שווא חחלה
לריברות תאמר בריבור אהל טועד שאעו חחלה לריברותדואילמ"ם חחלה
לדברות לא נקרים בו קריקז לריבור ריבהי הר סעי יוכיח שאש חחלח
לריברמ והקדש בו קרחה לריבהי .לא אם אסרתב"יבהי הר סעי שהש
 96לכל ישראל ת4אשר בריבהי אהל טועד שאעו לכל "שראלהרי אההדן סבק
אב לא ריבהף הסנה שהחו חחלה לריברמ כהרי ריבהי הרסעי שאעו חחלח
י"ב)ע" שבת עיא1 ,ו' שסיר פ*ט סירשס1.סיק1ע"יבפ1ת סיבעיא1,ע" ארו?
יות האלח חברייתא חואת (אפרח סתס.
שס
.ו
שיב ס'( ,מכל הסק
("ר)ע" שם1 ,ע" סש*א.שס.
' )1"1וטא ד' ע'ב.
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"א

לרט-ת
ו-מר דר ס 9שמא כל "ששל טציו-טר חשה קחש כל
9אל
ק
ש
%
%
ה
ש
ייק
ש
4
לזן אף  % %ש ה  %ש%
לשה קרם ם
ק .%4ש
מ ושקש" שפק שק ה  %ומש טמ ק ן *שז קדש םע
* 6ער אף %וחא ח ך ושהפ%יןלשה קמ טיק לחד
לןן
ש ה ק ד אמהאד שש מש 4עך
ול6מיש ם קר"
רקרא וידבר חקדים קרייהלדיבור .יכ לא ורחהקרייה אלא לדבר זה
בלבד תצלן לכל הדיטזתשבתיה ת'ל טאהל מעד גל שהש טאהל פועד
קדים בוקרייהלדיבור .עצל לא החתהקרייה אלא לדיברמ בלבדסנלן
 10אףלאפירות אף לשמךן אפררבישסעעהיל דברוירבר לרבות אף לאפירא
אףלצווין .יכול אף לפסיקמ %ל וידבר לדיבור היץשה קרייה לא היהח
קרייה לפסיקאוכי טה הץ הפסעות פשששתליתןריח לסשת להתבתן בץ
פרשה לשרשהובין שעלענין .והרי דברש קל חזסר סה אם סשח שדמא
שפע פפי וקדש ופדבר ברוח הקדש צריך לחתמצןבין פרשה לפרשהובין
16עניןלענין על אחת כמה וכמה הריוש טפי הדיתג תגון שכל וקרעת הע
שה שמ
ךיקראאליךאלהים סתוך הסנה ויאמר
"שת א' ד )/שאין ויאפר פלפד שכל הקרעת הץ
משה משה
סשהסאינסנלןשעל כלקרימז הקז אשרהציהי
לויאאשר סחמז מושה ושוסר
דצמ 4שם)שאיןהרלויאאשר טלפדשעל כלקרימזוקריטזהקזאוטרהצי 5שז).
 90מושה פשה אברהם אברחם קןקביעקב ששאל ש%אללשון אהבהו4שן חיבה
האןןי"י
ח (ט .),ו"א פשה טשהד"ש עד שלא נט-בר עש הששה סהצט-בר
עש (ח) .ךידבר ח'אליך למעם אתאחרן .אסר ר'יידח
בן בתק-ה שלשה עשר דיברות שפר ביערה לפשה ולאחרן וכנמק שסרו
עלשה עשר פקעחשין ללטדך שלא לאחרן שפרו אלא לסשה שראפר לאהרן
 96שלו הן ובבא פשה אל אהל סועד לדבר אוןוישמע את הקול פדבראליו

""
יז " יק

יל

יק
יל

יל

יטיו) 9ס ,וע" בטרר 9ס.
רסץ
ע
ע
ב
,טץ) טדרש 9סואל טהרוד
פ
ו
ק
ל
י
א
ת
5
ס
ו
ה
ת
1
8
ר
2
,
ש'א אע גראשית
ק,ע
רבה שרו סץ 9טות רבה .5בס.ו.
5ה) קן' ס5רא 9ם.
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רדבר אלץ (במדברו' *יפ ).וטעדתי לך שם ודברש אתך ,מאצת כעה לב).
אשר אהשד לך שמה משם ל' ו' לץ ).לדבר אליך שם ושם כ-פ טיב ).בעס
צווש עיקרא ו' 4ח ).את אשר י)מה מצצת 4ד לעד ).את כל אשראשיח
אותך משם כיה כ-ב).וההיביום דבר  %אל פשה משמר כ-ח ).חשלה הולדת
אדון ופשה (במדבר א').ויקראאל פשהוירבר ה'אליו פאהלסשעד לאפר

י
ארון טכולם (יח).

ר' טסידצלילי שטר בשלשה פקתצת טשסרה
פ"עפ את
הושרה בארץ פצרש ובהר סימ ובאהל שעך בארץ פצרש סרוא שמר
ףדי
ביום דבר ה' אל פשה בארץ פצדש (שםו' כיח ).פיעפ את ארון פדיברמ
ארץ פצרש בדוסעי סועא שפר אלה ושלדת ארון ומשהביום דבר ה' את
 10פשה בהר סימ (בפד' ל א' ).פיעם את אדון פדיברות הרסעי באהל טועד
פההו שפר ךיקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל
9קיא א' א' )-פ"פ את ח"ךו סויברהז אהל
מועד לאמר
טשעד ("ט).י'
איפר הרי ההו שפר תעדתי שטה לבמ "שראל
י
מ
"
ל
א
שקדש בכבדי ושממ כ-פ פע ).עתיר להתועד בהן ולהתקדש בהם ומפתי
ן שיחם עיקרא ט'
 16היחוהוהיוםשפעי שמשרירא כל העם וירצוי*לוע
ל
ל
כיד ).ש אעהאופר אלא ליתן להם יעידה לדיברהז ו הצעדתי לך לך
הששהיעידה לאהיחהיעירהלכלישראל ש)מא אתישראל שלא כשרולעלות
בהרולאאהניא את ושקמם שכשרולעלות בדואוציא אתואקנים שלאנירבר
עם טשה ולא אשציא אתבני אהרן שמצעד בדבי עם ארון אהמא אתבני
 90אהרן שלא טצעדו ברימד עם טשה %א אוציא את אהרן עצגן שנתועד
8שת ל' ד' שם ).14
עם פשהויל אשךארעד
ה ולא אשציאם
בלדךיהבייחהיעירה לא היחה"שידה לטלם ש אוציאם פןה"ציי
 .אהמא את
פן הדיברות הרל וויבנרתי אתך 8מ כקקכיב).
"שראל ולא אשצש את ושקנים 94ציא את ואקנים ולא אמצש אתבני אחרן
 26אהניא אתבני אהרן ולא אהמא את ארון עצפו תיל לויבר
טם לפ ינ) עפך הש הדבן לא היה הדבור עם טלן.
שם

לך

אליך

יכי

מיה) ס*רא נ' עיד סשרי נשא 8ףנ.ח (דף טץ שב) בטדיר רבה *יד סלע ,וע"
שתיחהא לטכילחא א' עשב
מ" )8סשרא שם בסדבר רבה ששג
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לא ת 1וצסעז את החעד *צ %ח 1שמשו את חעליל

קךללן

כששרל ות .ח ך ש  %ל.ג אמשפון יששל %א אמש אתחיש

6

אוצש את ומקנש ולא אוצש את בני אהרן אוצש אתבני אהרןולא אתרא
את אהרן עצש הרל קול לו מ8ם) .אוצש את טלט ולא אוצש את סלאכי
השרת שאין טשה יכול להיכנס לסקומן עד שיקדא הרל קול לו ושםו קול
אליו סשה ההק שסע את חקול אין כל אלו שומעין את וקול (כ).
מאהל מןעד סלסד שההז הקול נפסק ולא ההז חקול יושו
לאהל (כ'א) .יטל סצי שדקול מצךהרלוישמע את הקול וכסדברז' שים.).
שאיןתיל הקול אלא הקול המהשרשבכוצבים ומהמוהקי
ל המתפרש בכומבש

ח"

 10קולהי בכחקולה' בהדרקולה' חצבלהבות אשקול
ה' שבר ארזים ו"8בר ה' אתארזי הלבנון (ההיש כיט

ד' וה' .).אם כן לסה נאסר טאהל טועד סלסד שההק הקול נפסק ולא היה
יושו לאהל .כיושו בו אהה אוטר ךקךל כבפי הכרךכים
("קאלי' ח' .).יכול סצי שהקול
נשמע עד החצרהחיצונה
 16מצך
כקול אל שרי בדברו ושם) .אם כן לסה טשמר מ8מע עד
החצר החהנתה סלסד כשההקסניע עד החצר החזמטק היה נפסק סצי שמאי
דוא למלך להימחיילותץ שומעין דבריו לא ספי שלוז .אם כן לבשר ודם
לסלך סלכי דמלכים על אחת כסה וכסה (לב) .רא מאהל מןעד
סכל הבית תיל סעל הכ5רת או סעל הכפרתיכול כולה סבין שי
 90הכרובש דברי דבי עקיבה דיכת' לעיל (כע) .ויא מאהל מועד
למה נקרא שהל מקד שההז שעד לדיברות שבתחלה המקהדיבהי בכל סקוס
סשהוקםדגמשכן לאההזהדיבור אלא סועד (כ"ד) .ו"א מאהל
וא
ד' וחק אוטר פךפר יב
וו
צא
רת~ שעדות לעולם שכל זסן שהיה
מךעד
ת
ו
ד
ע
ו
קיש מ
ש
ס
י
ו
ם
י
ב
ו
ט
א
ו
ה
שמר
ן
י
מ
י
י
ק
ח
ט
ן
כ
ו
ן
"
ר
כ
חזהציךן

ח"
יל

יל

יני

(כ) ספראנ' ע'ר ,ול' יוסא ר' עיא כסרבר רבה פ"רסל.ה ילקוט תר'ל.
(לא) ספרא ד' עיא בסד'ר שםוע" ויקיר פיא סיא ,אם הפאסר הוה בשם ר' ח"ח,
וע" שהשיר פ"ב'ס"כ וספרי נשא פ"נ.ח.
(כ'כ) ספרא שם בפד'ר שם.
(כע) ספרא שם,ועי ספרי נשאפי נ-ח ובסד'ר שם סלע.
(כ'ר) פסיקתא ררבנ' עא וקרא רבה %א סיכ שהשיר פעס.דוס".
,
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קריתמועדינו ישע"
וכן הוא אומר נניטציון תצא תורהויבך ה'טירהשלם
מם ב' ל( ).כ'ה) .רא מאהל מועד י מהדרייי
א יהצת
ו דגצעדות ל"שראל
לע כ' ).ששצהמיהיי

בלשכתהמיתוסתקנת אתהסועדותבוטנן מלא שרש אתכלמעדי אל בארץ
 6טשהלים ע'ד ח').וכי סועדותנשרפין ד' שסעוןבןלק"ש שסר חכסי ישראל
ששרפו שהיו סעברין את דאגים 1מוצ4י 1את חשעדותהיא גכשלו
ימאליא לע( ).כיוג
בחרב ובלהבהבשביובבזהימים
להויברי טושין בשנילכם סירברעסי שכן מצש
ש
לאמור
שכל שלשים ושסבה צהשהיוישראל בסמדה לאהיהסידבר עם טשה שאפר
10ויהי כאשר חטו כל 84ער דמלחסהידבר ה' אלי לאסר (דברים ב'ט.).,
ו"א צא אמור להןהושיבני ומין שהיה סשה יושנ ומדבר עטהן צאטר והמו
וידברלבניישראל את אשר שמה מצצת 4ד4ד.).וטניןשהיהסשיבהדברים
לשני דצבורהח,לוינד סשה אתדברי העם לצי ה' משמיפ פ').אלשיבן
אהבאי 4וסריטל לאהיה סדבר עשולצורךעצטוחרל לאפר לאפרל"שיאל
 16לא הקז סקבל ומדבר עש לצורך עצמ (כץז .דיא לאפר 4ור טנסיה ברקז
דרב טנסקז מין ל14סר דבר לחבירו שההו בבל שפר עד ששמר לו לך
ואפחידרלוירבר ה'אליו טאהל שעד לאסר (כיח).
"טר בו שראל סומכין מוין דנךם
ב דבר אלבני ישראל
סוסכין (כ'פז .סיכאן אפרו מי שהביא עולה סקבלץ פמו אבל אעו נכבפ
 20לשרה  )%הוש סוטך מ~א) .במ"שראלסומכיןהויןהנשיםסומכמר'יוסיורבי
היה
שסעון שסרים הנשים סומכותרזית אסר ד'יוסי אסרלי אבאאלשי

שיי

(כיה) טקור הטאסר ואה לא טצאתי )1רע.
(כ)1.נם וח לא טצאתיוצ.ע.
תענית סץעו( .פז היר)שהיר ש4כ ס"4ג וו' תקויתל'
ד'
(כץ)
ספראר ברע'הבגהיראויי
ר קוצן דאסר סר,וע" נם ב'ב קכיא,ע'א רבריט' בר עסף
עיב א' רבח ב
וררנחסן .כספרא שם אחוי בטקום אחבימ ובילקופ רש תרלא דאבא.
(5יח) יוסא  "1עיבש4ילהא סררוישכ שאילתאכ.פ ,ושם ובילקש שם ר'סוסיא כסקש
ר' סוסש ,ועי' נם ספרא שם .ובשאילשת שם סוסיף עור שסוקים לר4אה.
(כ.ט) ספרא שם סנחות צו ע"א,וע" ספרא צ'ח חולין תעיכ,וע"רטיסהלימ
סעשה הקרבנות פץ ה'ב וכסף טשה ולחם סשנח שם.ע"
(ל) רסכ.ם הלכות נית הכחירה פץ הטץ וע" השות הראבר שם ,וע" כלים ש'אס'ח.
(*א) שםועי' שחות .8ט ס'ט ודוספתא מחותש'י ס"ר (רף תרנ'ח).
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א'ג

שי

לי זםי שלפש ורושמ4שזו לשרת דגשש וסמכו עלץ הנשיםמיב)
.וכי
"ש סמיכה בשרת נשש אלא טשמ סשת רוחן של נשש5יצ)
 .ינצל ש ש ט
על הע%משאין השלות פעתח חמסה אבליסמכועל השלטששחריהשלפים
פעתץ המפה
שמרת להם לרבם את כל ד4גער בענץ כשם שאין
 6סאכותעלהעולהכךלאיספכועל השלסש (לעד)54 .ןשנש לרבות
5שצש את המשפדים טה ר4רת לתד
את הדש 5הה) .נצכם
ם
י
ר
מ
י
כן ש אדם לרטא את דגא
ם
כ
ט
ת
א
לדיצש דגרים לאחר שריבה
הגוןבמ"גש תילבני "ס-8אל טהבני ישראל פקבלי גרש אף הדשפקבלי
ברשאופהבמשיאלבניפקבליגדית אףהמשסדיםבניפקבלי ברש %ץ).
ח פבםולא כולכם הא אל ה54שר אלא מה"שראל פקבלי ברש אף הדש
פקבלי ברית שמודגהיפרים שאען פקבלץ בריתוכן דוא שסר זבח רשעש
ועעבה אףכי בוטהיביאמ (טשלי כ"().ל .),דקש אדם לרבות את דנךם
5לא ומק4בןמטר לא הקריבו את לחם אלהיכם טכל אלה 1קרא לבט'ה).
בעלי סומץ אץ אחה פקבל טהן אבל אהה פקבל ט4ן חסיטין ולש") .שץ
 !6פקבלץ טהן אלא עולת מרבה בלבר אשילו מי עובר עש ש4רן ה8רש
בנים מהם) .כדאטר ר' יחשע 4רן טין באתצת (מ) .נצכם %א
טלכם לד1שךא את חמשמרים טבם אפר חקב'ה בבם חלקתי ב%4מת עולם
לאחלקתי .מןהבהמה יהב
שבני אדם הדשץ לבהמח (פ.)4
טיכן אסרו פקבלץ קרבמת
"8ראל
בהשובה (מ'ב) .הא
 20באקה צרדיה סשוטדלעש פ1814פשעחילל שבתכיישיוחרי
ב8רחסש אץפקבלין פפמייבן
כלל
וקולותשמקבליןטן הוש אץ פקבלין טפמ שמגד זבח רשעש
א8ק~
)
ם
ש
4
ה
ב
חוע
8
4
ע
א
ה
ח
ש
עובר עש חה שבד עש הללו אץ סכהרץ ומח-דין

יל

יל

יש

(ל"ב) סשרא ד' ע'אויעת ע'ב ר
ולצ)ע" וגעהשס.
ח)אש השנתלינ ע'*
5יד)ע" סשראש ס
" (ו" סשרא שם
שקליס סץ עיב ('5אח.ת).
שםס.ו1ליןוד עיאעירובץ סשע'ב.ירחי
מ"ו)ע" סשרא
"*ש
)ע" סשרא שם 8סיקתא רבהיק,רב עיב סשרא שדח ק'א תשרתו' עיא 20חדרע
ק*ב עיב שטשת "ב עיב וגחשו'עיב.
(לוח) ק" רסב'ס תלטת אימרי הפגח ,5א היו והלכחש סעשח תקרבמה  18היב,
וע"חוליןיצעיב חזשרחב' עיבוסנחותעצעיב.
5י )5רפב'םשם.
ש)חוליו*נ ע' ,5ושם בשם ר'וחסן.
,סיא)חוליןי
ו עיא וט
,סיב)חולין ה'עיא.

ינ
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עבו-חן סקבלין סגצו כדי שידחור
מללופכיעתצדדין .דףה משומר לע-84
שיףהסאיפד לשאר
בתשבח (מצ) .תצצש סשומראין פקבלין מסם
ילץ כשמ אנל טקכלץ
ץב
ש"
עבתץת דא (ףש-על זשתהומירה קמןצן' בהן9ןא(
פשו על עמחת אחתת (ודג ארםכייקריג יטל מיה
, 6מ קרב אעה *לא רשגיוצן לה וערש דקרש ק"9עאו חצי
טחת
ף יתדה (יהג צצ .ר משת מץ קלא עאר 4ום עלח
ש6שאשיאש -לאי פחה*ל ומשש '1,כיכ
ן חזי
רנם-ים קל חשופר פה אם נר שהט 8עהשר להקריב אמרה הצרה לא קץול שם
שמשעל הקרבןעל אחת כסה וכסה השכו -שם שמש לבטלח (נוו) .פעע
 10אפר ר'יוסי בר וגעה לעולם לאיד *4אדמ רמל להושףא שם שמש לבטלח
פה אם בשעת חקדש קיבן אפר הכחשב לא"קדים שםשמים לקרבןקל חשחשר
לרברים נטילש מצע) .אפר ר' אלכשורי כל פי שאש סצצש שם שמים
לבמלה ווכה לאורו של עולם הבא ש' חרחח לכם ו-אי שמי שפש צרקה
ומלאני כ'( ).סהח) .סדצא ו4-ר שמי אלו דוראש פלושכו* שם שמש
ר בעד וף וף
 16לבטלה (נרפ) .ר' עסי אומ' כל פקום
לדרמ פש').קרנן שילה' הי
שלא לעע פתחת שה לפעש
קרבן
מן"
יטלאף החהה שהשקריה בהמה ששטרואתהחמץ אשר האכ6פכלדבוששת
ל לא ינש 8שם הבשו
סיקראיא נ' ).חול ננקר הבאן .יכי
כשר משללפי ש4אשרלורבולרהביאלי חטשהלר מזבשלו חפשהשעורש
הריוהכטצסיףעל רברעחול בקרושון הקריבואין לך בבועצת אלא בקר
0ע ושאן בלבר הא למהוח דומהלפי ש*מרלורבואל תבשלי אלא חטש הא
אםדופיף והעל חטשהריוה כעוברעל דברץ (מא).פיכן אכדו ~שקריב

יל

שיה

לי

י

ל ל
יי
ל
י.
לי

לי

יא

יפץ
,ר8יס חלמת סעשה חקרסמת שע!דד.
,ס'ר,ע" וצלץ ר' עש ורפב'ם שם ורם5ום חלכהז שנמת שץחץ.
,פזח ,סשרא שם.
שי
שזסקא ש'ווקן' בראשית רבהש.אסץ.
 ,שם (דריס" ע'א
י
ר
ש
ס
"
ע
ו
י
ש"1ע" סשרא ד עצ תדרים"חועמ
יוקן'
שי שע ובראשית רבח פ'ו
ש
י
ר
*
ס
חומעי
סיצ הרע.
8,יח ,ע" נדריפ ע'ב וילקוט8לאיי רמו תקשוב .בכע להבטלח בפק!ם לבפלה.
נ 1סשרא שס.
ערט ,ססרא שם ילקופ להקרא רסו ת*ח.
יהא
 ,שם ובתיס שיב ע'ב.

י
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א' כ'

את החיקק עובר בעשה שהרי אמר הכרוב בקר וצ4ון תקריבו ודשו חיוץ לא
ן הבהמה ישל
תקריבו ולש הבאמכלל עשהעשה הוא 8רב) כש
אפלו טמאה אטרת בקר ושון ש בקרוצ4ון תקריב הא טסאה לא תקריב ואם
דקריב יהא עובר על עשה בלבר אמרת אמרה הורח טדורה אכול טדורה
 6וקרב כשם אכל טגשפז עבר על עשהועל לא תעשת כך אם הקריב טסאה
עברעל עשהועל לא תעשה וסוש את הארבעש .מןהברמה %אכלדגהמה
*תרא את הרובע ודגרבע ולהוצש בעלת סום 8רג) .מן הבמקמה
הא אין לר קרב בבר5ה אלא בקר ושון
מן הבקרומן הצאן
ה
ש
בלבדתץ שר שהכבשים ח
.
ם
י
ש
ה
ס
שר
ה
צ
י
מ
וכבש ה8שאין כשרלקרבן
 10אלא הן לפי שהןנק-כין ושפלום כדברי קקודה בן סיפע דאפר בשם ר'יוסי
בר מקראי שר נרדף מציארי כבשפשני הואב ש סצי משר אפ' דקבמה אל
חבש %לצי קרבן מן הרודפץ אלא מן השרדפץ הדא הש ובחי אלהים רוח
נשברה מהלשי
איט ).רא סצי סה נבחרו אלו לקרב כדי שלא להשרקק
ץ
ת
צ
ש
ש
מ
על "שראל.תיא שרי לא
שגש כח פיוב לא כע ).אין דקבא בא
 16בפרחותעל ישראל %41מ' עמי סהעשוזי לך וסה הלאתקי שהבי ומיכהו'
 ).'2אמ' ר' אחא אמ' וקב'ה לישראל עמזבי וקבל שכר על תקךה ברעך
מצצת כ' ט ),ותתןריןחישבה "3ה) .השה הלאיתקי אפר ר' ברכקז למלך
ששלח 5רהדנטא שלו למדעה טה עשו כלבני ד5דעהנטלו שתה ועסוועל
ר2ליהם 1פרעו את ראשמ-גש וקר4צ שחה באעשץ וביראה ברתתובוקן כך אפ'
 20הקב"ה ל"שראל בכיהרא קרית שמע כלו 5רהדנמא שלי הש .לא דגוחתי
עליכם ולא אמרתי לכם שחווקוריןאיתה לאעוטריןעל ר2ליכם ולאפח-עין
את ראשיכם אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך 5רו) .דיא שה הלאהזיך
עמזבי משם) אסר ר' ר' קזורה בר' פיסה אטרהקימה עשר בר15ת טהרות
פ.ב)לשי ססקנח חש'ס ובחיס ל'ד וא ע' רפב-ם חלבוח איסורי הסובחפ.חחץ.

פ' )1ע' סשרא ר'ע.ר חסורחב.ח.

ורר) חנחוסא אפור ס'פ *סיקחא רר'ב שת ע.ב קחלח ר פרק מ *סוק ט'ו ויקרא
רבהפב"ס.ח .ילקוט קהלחחחקס.ח .בויקזר בשם ר' אליזמר בזריוס' בןוטרא.
ע.ה) חנחשא אשרס.י
 .הנחוטא אסור סהרשב טץ עיב ססיק' רריב עץ עא ויקרא
רבה סכ-רס.ו ילקוט טיכה חקנ.ר.
ע' 11בויקרא רבח ובכל הטקוטוח הווברים לסעלה בשם ר' יצחק.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

ויקדא

%י

11

לם ו~חןשקןשע  19םץמך 9ו שן בחןו שו שה טאש
מוי
וכ' לא ה~רחתי עליכם ולא
חמ שים אלו שאען ברשתך איל צבי החסח-
אפרתי לכם לעלות בהרש ולהתעע בשדותכדי שחבשלי קרבן מאלו שאיק
ברשתך אלא סאלו שהן ברשותך וטן וצידל על האיבוס שלך לכך נאפר
ר שה כבשים הנןים שור
 6מן הבקרהמן הצאןנ') .רא שי
מטת אבעו אבררם של הבקר רץ אברהם (בראשית "ח ו' ).כבש נמטת
אבש"בחק והמז איל (בראשית כיב "ב) ש מכות אבימ קקב לך נא אל
הצאן וקחלי משםשגימ-י שש שבים משם ט').ייח) .טרוא טובש אסר
ר' ברכיה בשם ד' חלבו טובש לך ושביםכ"
שבים לך שעל ע-חם את
לבנן-
ם פתכפר לבנ]י ביום רבשרש
 !0פקבל הברכה תצבים לבנק -שעל יייח
)
.
'
ל
ח
ת
פ
הכועב
דכתיבכיביום וההיכשרעליכם "0קרא טע בתנחיאה שלא
בקרבן חחלה אלא בקר מוט) .אסר ד'לוי פה ראהוקב,קלעאות שד ראש
לכל הקרבמת אלא לפה הדבר דופה למפרונחויצאעליה שם דע עם אחד
סניולי פלטת בדק הפלך בדברים ולא פשו בהם פסש טה עשז עשהסעודה
מץלה חזחוב לאפן הא"ש בראשק של ספובין כל כך לפהלהוד"ען שבדק
"
ברברים ולא פצאבהן טסש כךלפישהיו פתש את"שראל ושטריםלהןאהם
עשיחם את הענל ובדק וקב,ז %א מצא בדברים פפש לפי כך "עשה ש9ר
ראש לכל הקרבמת לדודיע שהן טמקין ס~צחשעע ועלץ הוא אוסר ברעחם
"שמחופלך נהושעו' נ )/דבר שרוה להםלרעה שחשפקריביןלשניהפלך ש).
 20ר' חתא בשם ר' שמתול בר טקמן שטר פוצליןהן "שראל פאוחש פעשז שלא
עש" 9שראל את העגל הוז להן לוסר אלה אלהש "שראל אלארירש שעלו
עמםהן שעש אתהענל חזץטתים את"שראלתיטרשלהן אלהאלהיך"שראל
מ8מותליבד' ).שיא) .אפר ר'יןדה בקי'סישן כתיבידע שור קמו ("ןע]ז
) ולאדשוןידעין אלא שדש בעקבו חיטתוזכיאוילעפיאחזי לאידעו
א'י.

יפה

פסק' רר'כ עץ ע'ב הנחומא שפ חנהוסא סחרשיב פץ עיא 'לקוט שס ויקרא רבח
תנחוסאפינחססיב תנתוסא פעחס פהרש'ב
שםפסיק' ר'ד .*.ועי' בסרנר רגח פכיא
שםסוט
ע'
"נס בסר' ר' פכ'ה.
נץ לאילקוטפינחס תשעץ 'לקוטסיכח
(ניח)חיחוסא אסור סיב ויקיר פכ ,ס'פ.
(נ'ט) הנחוסא אמור ויקיר שס סיחולפיכ'.א.
ש'א)ויקירשס.
ש"',וטיק'ר .שם ר' הוש ור'איבו.
תנחוסא אסור שס

ג"י
שי
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א' ב'

בניססכלים הסהה*
א טמגש חמתחכטים דגמה להרע ולהשיב לאידעו (ירסרה
ד' כיב ).ולא הקידעין אלא שרשבעקבו .ודכותיח והש לא ידעהכי שכי
טשתי לה את הרע והתירש יעשע נו י' ).ולא המ ידעה אלא שדשה
בעקבה א"ב) .ר' ברכיה פתח הן אהם סאין אעל~ם סאפע חועבה יבחר
 6בכם (ישעיהסהא כ*ד).הן אתם סאץ טלא כלום ופעלכם סאפע סנשוה 5עימ
שד4שה פועה בשעה שהש יהשבת על דנשנר תשעש ותשעה לטיחה שחד
*יש .תועבה יבחר בכם אע'פ שרמעוק הוה יוששו סמעי אג 1טלא דירים
ודם הכל סחבקין אווצ והכל טנשקין אחצ וביוחר אם היה זכר (פ'ג) .ו"א
הן אתםטאין ר' ברכיה שטר לשןיתי השהיך דתושה דנה אתםלי סאוסת
 10העולם סאין ס14תן ד14שת שכו1ב בהן כל ד5ש כאין נמיו (ישעיה ט' ק).
ושעלכם טאפע אפר ר'לוי כל פעולות שבות תחסות שהקברה עתיר לעשת
עם שואל אען אלא בשכר פעחה אחתשפעיהם לצי בסט פנוהם כל אשר
דבר ה'נעשה תשמע משמותיפח' ).ד1עבה יבחר בכם 14חה הועעבה שכו1ב
בה עאו להםענל טסכה משמות ליב ח' ).ס4צחה הה1עבה תבש9לפני קרבן
 16לכך מפר טן הבקר חחלה שבפה שחפש בו טשרפש פ*ד) .דש 3מן
הבהמה
הרי זה כלל 3מן דץבקר מצן השששן הרי
זה פרט
ל
ל
כ
ם
ר
ש
ו
אהה
שין דו אלאכעין השרט טכאן צרכצ לשלש עשרה
טדות שהתורה נררשת בהן כדפתח ר' ישפעאל בוערת כוגים (פ*ה).
'

!ש' "32מעאל אחצר שלש עשרה מדות שהתורה
שסרולו לטשה בסעיואלוהן סקל וחומר טמירה שה
 20נדרשתבהן

סבנין אב וטכתוב אחד וסבנין אב וטצי כחובים טכלל ושרט ט5רט וכלל
טכלל 81רט וכלל שי אחה דן אלא כעין המרט מנלל שהש צריך למרט
ום8רט שהשצריךלכלל סרבר שהיהבכלל ושפוטןהכלל ללסרולא ללטד
על עצפו בלבד ישו אלא ללסרעל הכלל ישו טדור שהקז בכלל ושמו טן
 26הכלל לטעון אחר כענש ישש לחקל ולא להחטהר טדבר שהטץ בכלל ושש
טן הכלל לטעת טעון אחר שלא כשעו ישו לחקל ולהחטק -טדבר שהיה
בכלל ושפו טן הכלל לירתברין חדש שין אחהיסול להחורה לכללו עד
שזב) וקרא רבה *כץ ס'ה.

אזד) רקיר שם חגחוסא אשרס"א.
www.hebrewbooks.org

שצ) נרקזר 4כץ סץ בשם ר' לה

אזה)ע" ילקוטיקראח*ה.
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ורומירוהבתובלכללו בפירש רבר לסוד טשש דבר למור מטהצשיכתובין
הטכחקמןוה אתוה ער שיבש הבתוב השלזרויכריעבעיהן (ס'ו).
ה' אל טשה חשביה קיק טיק בציה
מקלוחהצרכיצד השי
הלא תכלם שבעת שש (בטרבריב 5ר ).קל הצפר לשכעה ארבעה עשר
 6טם .לאדיו לבא טןהדין להיות טוון חסם -שבעת שש משץ למחנה השתר
ה4אף נבמר' שם ).וסז) .ורכותיהבי עף שדא"ש את שר רעוצ וטת ומכר
את דאצר החי תשן את כסש משמות ביא ל~ה ).הנן החם פח מף נשך בעפ
ברשת הרבש סשלם חשמ מק ברשת וצקק ר' טרפת אחשר מק שלם וחכטש
אחשרש חצףמק .אסר להם רבי מרפע פה אם בסקום שחקיל על ושןועל
 10הרנל ברשת הרבששהיא שטח -החפיר עלעץ ברשת וצקק לשלם מק שלם,
טקום שהחכודעל הקרן ברשות הרבש לשלם חשמ מק אשדץשטזמירעליהן
ברשתוצקקלשלס מקשלם .אפרולו
י לבאטן הדץלהיות כוק טה ברשת
ד
הרבש חצף מק אף ברשות וצקק חשמ מק (סיח) .חנש חשמ מק בהרש כוצב
אתא קל וחחשר איתי מק שלם אתא דץ אפקקז והחז ליה חשמ מק מדם).
 16ורכותיה וכל בת ק-שת נחלה מסשתבני ישראל (בפרברל'וח' ).הזוך בת
טישת מ?י פשת אלאזו שאביה סשבפ אחד שסה סשבפ אחדתיצ ררשתן.
איןלי אלא בתבןסנלן אפרת קל וחתשר חשה בת שרצרע כוחה בנכסי האב
ישה כוחה בנכסי ה44ם בן שיפה כוחו בנכסי האב אשדין שיפה כחו בנכסי
ה44ם ופפקום שב4מ טהלהלןבן קודם לבת אף כאןבן קורם לבת (ע) .שין
 %שסרין לבא טן הדין להעת כנדץ מנ'א) .ודכותיה טעלת -8ח בבועשה

די

יב

יא

.
ע

יסץ)סירא א'
ובחים ע' ע'א בבא קסא ב'ח
חביר חוצאת נחלוו תקצ'ו ס' ע'א ואבוררחם וצצאת ווארשא 4ה שרש" על ברייתא
ריע סרות בישרון שתו' רף 4ח והלאאועי' שירושר' סעדיהנאוןעל בריתא רר' ישפעאל
נדפס בראשתח ע'י סורי חרב חפמח ד'ר שני4צר ולסן שעבטער בב,ת תלשד צד ת4ח
וחלאחועי' פירא רבש בחי שף בהעלותך.
יס")ע" סח שאסר חרב הסטה רר' דודצבי האששסשן בסאסרו סדרשעלי
צ סדות
שדשס בראשתח בספר חיובל לד'ר בערלעער שנדשס בשם ברכת אברהס תרפס בעצפו
בבערלין שות *אנ לססשרס צדו' חערחה',וע" מקב.ח
וביב ק"אעיא חבחיס ס*פ
וב וע' ע'א.
(ס'ח) בבא קסא ב'דע'בילקוט שסעתיעל התורחתשיבוסשנהי
ק ש4ב ס*ח.

בבאבתיא ק"א ע'א אשטל

יא

(ועו)ס)ע" ב'קיעז
ב'ב ש.8

ע'א ,חחלפי ססקשת השיש,1ועו בר"תוג

(,רא)לפי ססקנת חשיס,וע" האשפסאנן שש צד ח' חערח".
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סדדש הנרוי
4מה תשמ 1ד 4קששותיחז  4ושלו %ש וצא ט~לוי
ה ש %שצג

יל

9ן *4א חשז ו4א וששו פץ אך %ז מ לא שג 6טסלקשז
ומטשרוסי השרסה את הנמל מות הארנבת משת הששן עיקרא "א ר)
איןלי אלאנמל 841יובת שפןשהן נלא תעשהיחרעל עשה שאר בדשה טסאה
 6סנץ אסרת קל וחהשר טה אם נמל וושהנבתחששןש"ש בהןסימן טחרה הריהן
בלא תעשה יחר על עשה שאר בדגזה טסאה שאין בהן סימן כלל אש
דין שוזש בלא וקשה יחר על עשה שזג
תמא דבי ר' "שמעאל מנלן לערל ש*אחר
ממירהשרה כיצד*
ר
לאכול בהדוסהדין חשרהטוס
ר
ס
א
ת
ר
י
כ
ש
ה
ר
י
כ
ש
ה
ח
ס
ש
ב
ב
ש
ה
ת
ב
ש
ח
ת
בדדוטה
 10פה חחשב חשכיר האסור ב8סח ערל אסחר לאכול בו אף חושבחשכיר ה*4מור
בתרתשה ערל אסור בה תהשבהשכיר חחשב חשכיר למירה שה מצ'ר) .חרכחזקה
סופמהלהק"8ולדוןפגצומירהשוה נאסר לאיקרחו קרחה בדאשם 1יקרא כ'א
ה').לחייבעל הראש תאסר לאתשיסו קרחהניןעעיכם לפת סיבריםיד ).%
וכי טה שרךניןעעיכםחהלאכברטופר לאיקרחו קרהה בראשםלחייבעלכל
 16הראשכביןהעעיםאלאהריוה מקראושפמזמועולצורךפקושאלאלדוןטמנו
למירה שא לפקום אחר שפר בין עעיכם תאטר חהיו לטטשת בין עעיכם
סיברשו' ח' ).סהניןעעיכם האסחרלהלן סקוםשיער אףניןעעיכם האמחי
כאן טקוםשיערבין עעיכםנין עעיכם למק-ה שוה מצ'ה) .ורכותיה אל חהי
מירה שה קלה נעעיך שהרי בוע ןף חורה ולא לטדה הכדסב אלא במירה
 20שה אתיא דנה דמה אתיא וסה ופה כוצב ערחז בתבנך  14בת בתך לא הגלה
ערותן כי ערותך דגה עיקרא ייח י' ).וכדעב ערמ אשה ובהה לא
דגלה שארה הנה "1קרא שם יץ ).סה דנה האס%ר באשה ובהה בתה בכלל

*

,יב) ספרא פ'ת ע'ב וספרי ראה*" ק"א.

,עיג) ספרא וסשרי שםועי' הא**פאגן שס חערח"א.

יב

,ע'ד) פפרא א'
בפכילתא כא שפז רף כ'א עצצאת פאיר איש ש6ם) וביבפות
ע' ע'א איתא בשם ר' אליעור אבל בפפרא צץ ובפכילתא דרשל' "שד*ס בראשוטו
בפ'ע ה*לס שה א' צד תקפיא והלאח ע" ו"ר האפשפשןן ,ובירושלפי יבשת פ'ת חש
מ' וג) גאפר בשם רב' ישפעאל.
,יח
) ס*רא
ס*רי ראח*י' צ'ו ,דף עש) ופכילתא דרשביי בפיע הרל
ו"ר האפ*פאגן ב*ם לקוטי כתר לקוטי צד ח'
צד תרפז ופכילהא לדבריס שדפס
טכות כ' עש קדושץ*ועיא,ועי' סדרשעל"ג פדות של האש*סשן צד ט' הערח"ר.

ידיב

יא

י'

www.hebrewbooks.org

יח

www.daat.ac.il

1יקרא

א' ב'

25

אף דשה הששד בערות בת בתך בתו בכלל דנה דנה למירה שה.וטנלן עשץ
בשר5ה אתיא זפה זפה כתוב בערות בת בנך דנה וכתוב בערות אשה ובהה
שארה דגה וכתוב בה ופההיא וכתובהויש אשר קח את אשה תות אפה זפה
הש באש "שרש אמצ הוחהן עיקרא כ' יד ).פה זפה הששד כאן שר5ה אף
 6להלן שר5ה .חשתיאדנה 21שה הותשש זפה זפה מצץ) .ורטתקק אל חהי מ'רה
שה קלה בעעך שהרי 5מל ןף ח1רה ולא לסדמ שהש בכרת אלא במירה
שחה כתיב בקה ב5מל ה2פש האכלת 8כשה עתה תשא 1יקראו' יח ).וכתיב
בקץ בנחשר שכליו עתויש* כי את קדש ה' חלל תכרחה ונ5ש ההש 8שם
יט ה' ).פה עק ד41שר כאן כרת אף עק ושששד כאן כרת שמעתולמירה
 10שמ ק").

מבנין אב מכתוב אחד מבנין אב משני כתובים

יי

יש

י

כיצד שמר על
קיבצ עקיא ד' ).שקי קז על ראש
החטאת 8שם ף נש ).שסעשי שהססיכה בק -אחתדרל שסך אדרן אתשתי
הץ 84ם טע כיא ).כתיב ש'ח),ח,נן ססיכהעל הראש בשתי עשו הריזה
 16בצץ אב כל פקום ששאשך וסמך הרי כאן שש עד שי5רשלך הכוצב
אחד מציט) .ודכותקק נאסר בפקלל אביו ה*שדסיו בו ע"קרא כ' ט').ת*4מר
בוכחר דמים בם תאפר בבהסה בדוכיאה את הבהטה עלקק דסק-ום בם משם
ע בסה סשזתן הרי דצא 4
כ' פע ).הועייד
)שמר בבעל שבוידששי).שתיוסבי
.
,
כ
באבן קינסן אחם דמיחם בם משם כ'
הרי הם בסקילה
ורטאקז
 10סבנין אבסשגי כתובש לא שרשת דנרחןכוש-י שרשתשילוח טסאשולא 5רשת
שילוח טמאש כחרי 5רשת דנרותזו טשסוה לשעחה ולא לדחיחז חו נאסרה

יץ

ייז

,ע'!) בכריחות ח' ע'א אסר אב"! ,ע" חאש*פאנן שם הערח שי! !עי' יבפ!ת ב' עיא
!סנהדרין ע4ב!,עי' אבודרהם צר ל'ח !פיר!שרס ,שם צר תל'ח'!*'רוש ר' בחחשם.
,ע") בכריה!ת שם אפר רביש' אל תהי !כר ...אפר רבי עחוןתני ובדא כרלוי
כהב ביח ב5ימל! ,עי' חא*9פ4גן שם הערה טץ! ,עי' ס*ר כריחות דשס !!ארשא תריח
רף !' ע'א.
,ע'ח) בפמוות צ? עיא איתא בשם רש לקיש !עי' ס9רא '8א ע'א !שי 5יר!ש רסץ
בבית חלפ!ד צרר"ט!עי'ש" רשיעל"צ פדות ח'1ל שם!בחי !אטררהם !בבר"חאדריש
ושדפס בספרא נפצא דתפא אחר ע'ש.
,ע.ט) פשוה מנח!ת צוע.א.
ש)ע" אבודרהם שם א" רס? שם !ע" ס*רא צ'א עיר .ובג"ש חסר תאפר בוטר

יא

ער !אע' '!דע !רוס5ה' ל'8כיא.
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לדחרות ולאמשיה לשעחהסניןליוע את ד84צר של וה בוה ואת האמור של
והבוהת'ל צוצןהצדהששהשםקשקשםי אדוראאףכלשריאבציא
סיר ולדורות (5א) .ודכותיה שמר בשרשתמופי אדם  94טק ש דק ש תבלל
בעש שטיב
ייל5ת ושם כקשכ' ).ה4אשר בפרשתמוסי בהסהעורת ש שמד
א
)
.
ב
ו
כ
ת
ל
ב
י
 6שחרוץ ש
ת
5
ל
י
ם
ש
מ
ש
ב
י
ט
ש
ב
י
כ
5רשת
ש
ל
סומי אדםכחרי
5רשתסומי בהפה ולא פרשתסשפי בהסה כהרי 5רשתפומי אדם הצד השצה
ע סום סום טופר ב5רשתסוטי אדםכי כל א" 8אשר בו סום לא קרב
שבי
8ם כקש כזג) ת4שד ב5רשתסוםי בהמה כלסשם לאיהיהבו מ8םכ-ב כזג)
פניןליתן אתדש*מור של וח בוה חשזדש4מור של וה בוההרל פם שמילשת
 10ילשוג נאסר בשמי אדם שבד רנל ש שבריר שנבן ש דק שתבלל בעש
"9שיא כקשיפ ).טה שאץ כן בשטיבהפהא4ארבשטיבד4העורת ש שבור
שחרוץ אויבלת שעוך וכחות מ8ם כ'בכיב ).פהשאיןכןבגצפי אדם הצד
השצה שבהן כל שרצא פום בע קבוע בין עובר כולן שס 14באדם
ובבר5ה ("8ב).

טשמר אדםכייש-יב סנם קרבן
 16נן~ל ךפרם מ8רפךננלל
י
י
נ
ד
8ם)
חעהששק
5רפ כלל
לה' פן הבהסח משם א' ב ).הריוהכללפן
שרטאין בכלל אלא פה שב5רפ שז) .חרכהתטז ס5רפ וכללכייחןא"ש
לרשז וטו ! 9שד *9וה ששת מב פטוי
י 5רפ וכל הטשה ת"
והכלל עשק אתהכלל טשיף על ה5רפ ('8ד) .חקמתטה א" 8א" 8אל כל
 8שאר בשרו לא הקרבו "9קרא יח ר ).הרי זה כלל ערות אבעי וערות
אפך "8ם ו') ערמ ערמהריוה 5רפ שין בבלל אלא טה שבשרפ ,8ת).
ורכותטז לא יש14ט-ו סנצועד בקרועצם לא"8כרבו כפרבר פ'יב ).הרי

"

,יא) ס5רא בי
ג בבא קפא 9עיא
אירושלפי
צרת.ס ,וש' ס5ר כריתותו'יו

עי' ס5רי נש8י' א'ו*" רסע שס

.*,ב) פתאפר בפוטי בחטח עד חצר חשוח חסר בכיש .ובסשרא שרב עינ ובבכורות
סע עע נררש ח*סוק הוח במרח שהוע" אטררהפ שפ וש' רסזשס.
שע) ס5ר כריחות" ע'ב חשטל חכ5ר שם ס5רא ב' עש אבוררהם שם.
'84ר) ס*רא ב' ע" ,וליחא ב "8רסע וב*" רו' ובבח" שטררהס .והסרר שתח
פסה שהש בהא*8פשן צר "רכי שם נפצא הררש על כ*יתן אחרי הררש על אש אש
אלעו'.
ש-ה) ס5רא עיב,ואימ בש' רסזורוי ובבח" ובאב1ררהם.

"8
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וה פרט ככל חקת הפסחיעאואגצ ושם)הריוהכללריבהבו ווקות שששרו
בצש של פסח שץ).

טכלל חצרט וכללאין אתה דן אלאכעין הפרט

תתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך (רברש יר כ"ו ).הרי וה
כיצד
 6כלל בבקר ובצאן וב"ן ובשכר 4שם) הרי וה פרט ובכל אשר ה14הנפושי
8שם) הרי וה כלל כלל ופרט וכלל שץ אתהדן אלאכעין הפרט לוטר סה
הפרט טפורש אלא רבר שהוא ולד ולדות דשש-ץ אףאיןלי אלא רבר שדצא
ולר ולרות הארץ (פ") .ורכותוז על כל רבר פשע 5צצת לב ח' ).כלל
על שך על חמ -8על שה 4שם) שרט על כל אבדה ושם) כלל כלל חשרט
 10וכללואין אחה רן אלאכעין הפרט טה השרט טפורש רבר חמיטלטל תשו
ממון אף כל רבר הסשלפל תוש פפון (ש") .חיכותוז אטר רבעא אמרי
נסערבא כל טקום שאחה פוצא שמ כללאהספוכיןוהלוה הטל פרטבעיהם
ודתם בכלל ופרט וכלל נסים 5יקרא יא ט' ).כלל בשש ובשתלים פרפ
נסש כלל כלל ופרט וכללאין אתחדן אלאכעין השרט סה הפרפ טפח-ש
 16סשהצבעין אף כל פיםהמבעיןפאירבי חרשמןתעקניןלאיסחיאוסאיפיעפ
בח"חזשיחין וטערחז להתירה (פ'ט) .ודגצתקז ולקחת (רבר"ם טץ יץ ).כלל
טרצע 4שם) פרט תתת ב4מצ ובדלת 4שם) חזר וכלל כלל חשרפ וכלל הוץ
4ושהדן אלאכעין הפרט טה הפרט פפורש של פתכת אף כל של טתכתסאי
רבירבי שארטני פתכתטאי סעשפעיש ס %שוה 5נ).
%

טכלל שהשצריך לפרט חצפרט שהשצריךלכלל

כיצד ויש

נ א').יכול אף הנקבה נפשמע ת4ל
לי כל בטד 5שמותי
ואכר משם) 4צ וכר יכול אפלו זממ נקבה לציו דול פטך כל רחם 4שם)

ש פטר רחםיכול אשלוילד לאחרישורופן תיל בטד חם)שז דצא כלל

יש)1.ס*רי כהעלותך "5סיפ פסחים לא,ועי'יר' *סחים.8ט חץ נו~ו וא).
ש") ס*רא מ וכעירוכין ע'כנצ
וי
"ר ליח ע'כ ככא קטאיד וכוס ,וא,וע"
"8רס ,שם צד תס'א ואשכול הככ*"
ר שם וס*ר כריחותיכ ואוכחיי ואנודרהםשם.
איח) סכילתא סש*טיס פ' ט.ו ,צד
לכ ,ש" רסע שם ככא קסא ס'כ וכ "8

רשי שם צד ס'א ואכודרהם שם.

81א) חולק סץ וב.

צ"

ע)ע" קידאין כ'א ע,כ וטכילתא דרשכ" לסדר סששטים.
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שהש צריך ל5רט ושרטשיוא צריך לכלל מרא) .ורכותיה ואם הקריב טשתת
במרים עיקרא 4 12ד ).שיכול א*לויחיד בסשמעיכול לחקריב סנחת העטר
חי
ל והבאת את עמר ראשית קוררך משם כינ " ).לימד שהציבוד פקריבין
סבחת העומר ש צבוריכול אם רצהיחיד להקריבאחריהן פקריבוי
ל סגחת
 6בטדים הש משם ב טיו ).כיצר סבחת בטרש הש קריבה שעה קריבה לאחר
סכאן כל עיקר לאבציבור ולאביחיד מרב) .ודכותיה ופבא"ש ומכרו ונפצא
ביץ פת יוסת ושמח לא טז ).איןלי אלא א"ש אשה וקטן פיןחיל
וכי שצאא"ש פב נפש (רברים כיי
דכו
~' ).שכי יטצאא"ש מב נפש אפלו אב
שפב את בע ש סלפר תשקא שפב אהדסן רמעוקות ש אפטרפום שליחוסין
 10שפב אחד סן היחומין ומכרו יהחא חייבין תיל ונסצאביץ פרט לאלו שהן
נסצווין בירים או ומכרו יטל אפלו סכרו לקרובו וטשפחחו חיטב וולסישקיו
ל והתעטר בוומכרו 5ם)
עדשישרידנו טאחץ שיכיל אפלו לא נשתמשבוחי
עד פהישאןבו ה8זר כך יסכרמ נוג).

סדבר שההז בכלל ויצא סן הכלל ללמד ולא
 16ללסד על עצמו בלבד יצא אלא ללסד על הכלל
הצפש אשר חאכל בשך נאבח חשלסים אשר לה'
כלויצא כיצד

וטמאתו עליו תכרחה עיקרא ו' כ' ).והלא שלמים בכלל כל חקדשים הץ

ויצאוסן הכלל ללפר ולא ללפרעלעצסן בלבד טפפ אלא ללפרעלדבלל
כולו ישוו לומר לך טה שלמים סיחקדין שקדחשתן קדהשת נאבח אףאיןלי
 50דבר סיחקדשקדהיצ קדחשת שבח לאפוקי בדק הבא 5רד) .ודנותיה זבח
לאלהש קזרם משות כ"ב 4ט ).זבקזה בכלל היחה~ ושטמ ללמד טה זביחה
,יא) ספרא ב'ע.ב פ" רסע שם ספר כריחות עיא אשכול חכשר שם,וע" בטרות
יט עיא תיר ובפי' רשי שם עאטררהם נררש ט
חררש
"",ח על *קר כל בכר זכר לפני
'שראל עסרגר  '1ט'.).
,ציג)ע" *י' רסע שם וע" האפ*סשן צר "ב חערח ל'ח ,וע" סשרא חוצאת טאיר
איש שלום כאן.
,צע) טכילתא טש*טים*.
ח סוהררין*.ח עיב וטכילתא ררשב'י טש*טים,ועי' רטב'ם
הלכות עבח*.ט חיח,וע" סשנה מחרריןי
ח עיבוס*ריכי תצא*י' רע,1.וע"חאפ*סשן
שם הערהל.ט.
 .ביבסותז'ע.א ובכריתות ג' ע.ב סובאה הברייתא יהאת ברחג'א.
,צ.ר) ספרא ב'ינ
איתא בפ" רס' 1אבל ליתאב*" רשי ובאבוררהם ונבח",וע" ספר כריחות"זע.ב ואשכול

חכפר שס.
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מ'חקדת שכיוצן! בה עובוין לשמים חקייבין עלקק בין שהמנ עובד בין שאיע
עובד אף כל שכיוש! בועונדיןלשס"םחייביןעליובין שהמועובדובין שאש
עובדו מרה) .ורכותקקסנין לאוסר הריעלי תודה לא יביא אלא סןהחולין
הרל חבחת פסח לה' אלהק -צאן ובקר (דברקם טץ ב' ).והלאאין הפסח בא
 6אלאסן הכבשרםומן הקים אםכן לסה נאסר צאן ובקר אלאלהק"ש כל הבא
סן הצאןומן הבקר לפסח מה פסח שהמ! בא חובה אעו בא אלאסןחוולין
אף כל שהמ! חובה לא יבוא אלא סןהחולין מרו) .ופסח פפקז סנאלן דסן
נח').
החולין דצא בא דכתיב ועבדת את העבדה זקאת בחדש ד~ה אמותי
פק"ש שקו כל עבודותשל חדשזה כזה טה פסח האסור במצרש לא בא אלא
 10סןהח~ין אף פסח האסחי לדחרות לאידא בא אלאסןהדולין נצע).ורכותיה
לא הבערו אש לצצתלזג' ).והלא הבערה בכלל סלאכה הימה ולטה יש!ת
להק"ש לקץ טה הבערה סיוחדת שהיא אב סלאכה טארבעש סלאנות חסר
אחתחקייבין עלקקבפני עצסהמיח).בין עשוה לשרךבין קלא לשרך פרפ).
כך שאר אבות סלאכותחייביןעל כל אחת ואחת בצי עצטהבין לששרךבין
 16שלא לשרך .סכאן אסרו סלאכה שאעו צריך לעפקקחייביןעלמה (ק).

ננו24נר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעו 7טעון
אחר שהא כענינו ויצא להקל ולא להחמיר כיצד

ובשר כי מקקק בו בערו שחין ע"קרא י 2י"ח ).ש בשר כי קקקץ בערו סכות
אש משםינ כ4ד ).והלא השחין ורמכוה בכלל כל הצעיםהיו וכששטצ לטעע
 90טעת אחר שהש כענען הטאו להקל ולא להחסיר עליהם שלא יזן בסחמז
ולא יזן אלא בשבצע אחד קש) .ורכותמז כל סכה נפש לפי עדש ירצח
את הרצח ובסדבר לעהל').דוי ההורג בשטה בכללקיפכי דסש המהכושהו4ו
אומר 141שר לא צדה ודש!להש אנה לקץ ושמתי לך פקוס משמם כש ינ)
(צ") סכילחא סש*טיס פ"ו וסכילחא דרש'ב מש*טים.

(צ.ו) סשה טנחומ*.ב עיא,ועי' האפ*סשן צד'ז הערהס.ב.

(צץ)עי' טכילמא כא פרשה ד'ו"ו.
(צ'ח) סכילחאויקהל סוף פרשה א' וסכילמאדרשכייויקחל,וע" שבמע' עיא וירושלם'
שבמ ה'ע.א(*.ב ה-ה),ועי'  "5רש'על"נ סדומ קץע-אועינ ורטכיס הלכמ שבמ פיאח".
(צ'ט)ע" לעיל הערחצ'ח.
(ק)ע"לעיל הערהצ".
קיא) ספרא ב' עז .אש בפ" רסע ורש' ובאנודרהם ובבמא ,ועי' פפר כרימומ "מ
וב ואקכול הכפר שם .ובכ'י של האפפסאנןיש סכוה בסקום סחיהעא.
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הרייששו לטעון טעע אחר שרצא כקושיששו להקל ולא להחם,ר לחקל
י
ל
ע
לדהן בנלמ ולא להחם'ר עלו ששם הרמ מאל הדם,בגבול עקר טקלפונרטינ

6

עלו .אע'פ שלא פצעולו פקרא פלא נפצעו לפידיןלד"צ פן חמקרא והה
משם יזטשיששו הרצח את מצל עיר פקלש ופצאאוי טול הדם פחץ למצל
עיר סקלש חיצח של הדם את חרצח אין לו דם נבסדבר שם כץ ).פחק
דצאדאיןלו דם הא לצש"
שלו דם (ק'ב).

מדכר שהיה ככלל ויצא מן הכלל לטעון טעון
אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר כיצד

מע בראש  %4בוקן עיקראיז לט ).והלא ראש הקן
שז ש חהמכי
 10בכלל עחר הבשר הע וכששט %לטעון טעע אחר שלא כענזו יששו להקל
%החסיר עלמקן שידאצ בשער צהוב (קן) .ודטתיח וכי ימכר א"ש את בוצ
לאסה מצעתיח ו' ).והלא פכקרת האמה בכללסי יפכר לך אחיך העברי
א 9העבריה (רברים טיו יב ).וכשזטם לטעון טעון אחר שלא כקוזו זטמ
להקל ולהחמקר לוזקל עליה שהיא יושו בסיסנין ולההמקש שוום רשמז האדון
 16ליעדה פיעדה שין לה קידהון (ק'ד) .ודטתיה מסרבדין טוכר שיה אושה
בפספר שי תבשמ יפכר לך עיקרא כקק טיג) אעו פודה אלא לאחר שתי
שים ת5דיתמיעון כפף שעו לווה תואל טאצ שכר ברחוק לם9ל בקרוב
%א ברע למול בטוב ואם לא נ5דית יתטםביובל דכתיב בשתהיובל "שב
חשרה ושםכ" כע .).-אלו שתק הטעב טרין הבתים היששסריןשדיערי
0צ חוסה כיץ שדה אהוה וכזרצא לטעון טעון אחר שלא כענעו ישו להקל
%החמיר להקל שאם רצה לטשל ביום פכיררשיאל כל שמצ ולעה תואל
וסוכר ברו9ק שהשל בקרוב ולהחפהר וששם לא מאל כל שמצ שב אש מאל
לעולם שעו חחר בזבל שאפר ואם לא עאל עד פלאתלו שטה חמיסה וקם
הבקז אחש -בעקש אשר לו דצחז לצמיתת לקטז אוצ לדרתץ לא ישו ביבל
6צ וקרא כ'ה ל'( ).ק'ה).

""

,

קצ)  '9מנילתא דרז "2מזפט'ם ,וע" דרש כע'ד וה 2פי' רסע ורש ,וא2ודרהם
ובח" שם.
קע) ספרא זם,וע" סש -כר'תות כ' ע' 2ואשכול הנשר שם.
קזד)ע" סכילתא דרש "2מזפטים,וע" סשר' ראה פ ',קית ופכילהא סזשט'םש'נ.
וק'ה)ע '.פ" רסע זם ,וע" האפפטשן הערה והערה נג

ל"
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מדבר שההץ בכלל ויצא לירון בדבר חדש אין
אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזיהנו הכתוב
הה 8את הכבש בסקום אשר "שחט את
לכללובפירהשכיצד

החמאת 8ות ועלה במקום חקדש משם "ר יב) שאין חהלכי כחטאתדש"שם
 6ההו לכהן 5שם) אלאלפי וךצאלידע ברבר חדש בבוץ מיובצצץרנל ובשן
יסנש יכול לא יפעון פתן חול כי כחטאת האשם הוא 5שם) דךמיו הכוצב
לכללובפיוש לוסר פה חטאת טעתה טתן סהבח אף אשם משצרעימען טתן
סהבח (ק'ו) .ודכותיה באפר בשור שהסית את האדם השצד "סקל הם בעלץ
יוטת 5צצת כיא כ'פ ).והמאלידוןברין חדשבדין עבד שממשיתן את
ס 1חקצוב כסף שלשט שקלשיתן לאתז 5שם כשליב).יכולאיןהוור בסקילה
הוהירו דגצצבלכללו בפירא חוצר יסקל 5שם) שקץ).
חש ני שרפ יאש קרח ווא
דבר למווימענינו כיצד
פהחי הוא שףקיא ףנפ').יכולידשוטה"ך פכל פע* טומאה כשהשא"מר ונמ
ר למוד פענעו
טזטה בקרחת או בגבחת מע לבן אדסדם ושםינ מ'ב).יב
 16שאעו טוצר פכל טתשמץ אלא פמגשמ מזקט בלבר (קץת) .ודכותטה אם
יקום והתהלך בחוץ על סאאמ!ו תקה המכה מצצת כיא יפ ).יכול מך פן
הסיתח ומן דמשלופין חול רק שבחו שן ורפא טיפא 4שם) ישקו הפיתה
לחשלשין מךפ) .ודטהמה הות ההגטגמת ואת הקאת ואת הרחם ע"קרא יא
"ח .).תצ דבק וגשמתזה בואת שבעופמ ש אש אלא בחשת שבושיצש אמרת
 20צא ולסד סשלש עשרה מרות שהתחיה מררשת בה דבר לשד פעועו בסה
הרבר סדבר בעהצת קש כאןבעופהב דגש אידך חןדגמטורישאאצתזו בהשת
שפשרצש אחה שסר כחשת שבשרצש ש אעו אלא בואת שבעשות אסרת

חיס

ק.ו) ספרא שם 'נטות ו' ע'א .ואין ברש" ורסע שנוררהם ובה,4ועי סשר כריתות

כז עצ ואשכול חכפרשם.

,קץ) פכילתא וטכילתא דרשנ.י טשפטים ופ" רסן שם צד רפע ,אנלאין נ "8רש'י

צטקוטות האחריםהרל.
,ק.ח) ספרא שם ופי' רסע שם ,אנל ליתא נפ" רשי ואנודרחם צחי שס ,וע" ספר
כריחות ואשכול הכפר שם.
קיט)ע" סכילתא וסכילתא ררשכ.י שם ,ועי' האשפסשן הערהנ?.
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צא %טר נח%ש עשזו טחת שותרה ווחא מץ וצר לא -טשש מא
הכשב ט צר בשזש אףי)ן נחוצש ק"ג
תמי פע וועת בבא ווץ
דבר למור ומסופו כיצד
אחחתכם ייקרא "ד ליד ).סמשמע ביתשיש בו אכנש חצצש חצשר רשפוין
 6בו אבנש עצש ועפר בטשמע וכשהש 14טר תתץ את הבית את אבניווישת
עציו שת כל עשר הבית 8ם "דטיה ).רבר למד טפופושאיןאוהלו טשסא
בעעש ער שהמץ בואנניםועצזם ועפר (קי"א) .ורכותמה דבר אל אהרןאחיך
של יבא בכל עת אל דקןש ...מאת יבא אהרן אל הקדש שם טץ ב' נ').
יכול אשמ שירצה יבוא בפדר וקה ורל דבר לסור טפתצ והיחה ואת לכם
 10לחקת עולם ...טכל חפאתיכם אחת בשגה משם לער ).אחת בוגה הש
ט"
נכנפ שש נכש כל וטן שירצה קי"ב) .ורכותמץ ואם ביום שמע אישה עש
שתה והפר את נדרה אשר עלמה מות סבטא שפתהמ (בטדבר ל' פ' .).יכול
כל נדרש אבועמ הבעל טשר דבר לסוד פסוטצ כל נרר וכל שבעת אסר
לעמ נפש אישה יקיטם שישה יפירע 88ם ל' י"ר ).ולהלן דגא שסרבין א"8
 16לאשתו משם ל'י ).,רבר לטוד פסופושאין הבעל טפר אלא רברים שהש בהן
ענף נשש שבעו לבעה בלבר קת).

משני כתך2נין וץנמכחישין וה את וה עד שיבא
כשב אחד אשו
הכתוב השלישי ויכריע ביניהן כיצד

כל הבכור אשר יולר בבקרך ובששגך וקכר תקד"ש לה' אלהיך (רברש טז
 10יט ).וכתוב אחד אמו אך בכור אשר יבכר לה' בבהסה לא יקד" 8א" 8אחו
פקרא כ"ו ).אי אפשר לוטר וקד"ש שכבר נאסר לא יקדיש השי אפשר
כ"
לוסר לא יקדקש שכבר טשמר תקד"ש הא באתו צד פקד"ש אתה לבטדהואין
את טקדשן לקרבן אחר קי"ר) .טכאן שאין מאגין את חקדשש טקדהשה
לקדהשה (קט*ו) .ורכותיה כתוב ובנבלחם לא הגעו ייקרא יא ח' ).וכתוב
(ק)'.חולין סע לא,ועי' ערוך השלס חלק ב' רף ע.א ערךבואת.

(ק"א) ספרא שם,ועי' ספר כריתות ואשכול הכפר
כ"שג
(ק"ב)עי' ויקרא רכה פכיא ,ואין רו(טא לטרה הואת בטקוטות הנ'ל.
(ק"נ)ספריטטותפי'קרה .הררשימחאיתאבפי' רסץובאבודרהםאבל לאברשיובבחיי.
וק"ד) ע" טשנה ערכיןכ.ט וא ,וע" לקוט' טכלתא"ל הא*פטשן צדי'.

וקט 11-ע" טשנח תטורהל.כע.א.
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לאלה חמס4צ (שם "א בהר ).יכול אם צע אדם בננלה סוש את הארבע"ם
ת'ל ולאלה חפם14אויכול אם פצא.נבלהילך ויטסא לה ת4ל ובנבלחם לא
דצעו .הא כיצר רשות הה ששטר ובנבלהם לאחנעו ברנל בלבד שכל ישראל
חברש ברנל ש4טר בב~ש כל "שראל (דברים ל'א יא ).כולן ראוט
 $לביאה (קמע) .ודכותיה בשרפן של לוט אחה שצא עשריםהגים אלף השלש
ס4ית ובכללן אמה סצצא עשרים הצש אלף אותן שלש ס4צת להיכן הלכו
אותן שלשסיצת בכורות העואין בכור שדה בטד קח) .ודכותיה כל חרם
ב"שראל לךיהיה (בסרבר מע "ד ).ונמוב כל חרם קדש קדשט הש לה'
צקרא כע כ'ח).ואי אפשר לוסר לה' שכבר 0וסר לכ1צ'ם שי א5שר לחשר
 10לכדגים שכבר נאפר לה' אס1ר סעתה סחסן לכ1צים 51ירהשן לבדק
הבית (קיח) .ודטתיה וירד ה' על הר סעי על ראש ההר מצית יםכ').
וכתיב אהם ראיהם כי פן השסים דברתי עפכם 8שם כ' כיב ).הכריע פן
השמט השסקך את קלו לטרך ועל הארץ הראך את אשו דנרולה (דברים
ד' לץ ).פלפדשרוכין המקום ביה שסהםעליתיםעל ראש ההר וריבר עסרנ
 16פן השסים על ראש ההר והשוים שמיםוירד ש-פל חחת רנלע מגצאל ב
כ'ב" ).קים) .ורכותמק כתיב ובבא סשה אל אהל ס1עד לדבר ( 118בסדבר
ו' פיט).וכחוב אחדאוסרולאיכול סשה לבא אל אהל סועדמצית פ'ל~ה).
אי א5שר לוסר ובבא שכבר טופר ולאיכול שי א5שר לוסר ולאיכול שכבר
נאמר ובבאהכריעכי שקעלעהענן משם) כלופןשהיההק~ן לאיכולנסתלק
 90ובבא (ק'כ) .ודכותיהויקן דוד אתדנרן בכסף שקלט חפשים ושמשל ב כיד
כיד ).ויתן דוד לארנן בפקום שקלי והב פשקל שש סאות (דברי הטט א
לא כיה).אי א5שר לופר חסשט שהרי נאמר ששס4ית שי אפשר לוסר שש
5אמ שהרי סשפר חמש"ם אפור פעחה שגטל דוד חסשים פכל שבט השבט
וקפה)

עיא,ועי'

ע.ב והאפפפאק הערה שה.

ספראשסעי פזט
ראש
הש(הפ"
ק") ע" בנורות ה'ע.א בסרבר רבת פ'ה.

וק"ח)ע" פשה ערנין נ.ח לב ,וע" ספרי קרח פי' ק"ו וספרא בחקתי קיר
ע.ר.
(ק"ט) ספרא ב' ע.ב ,ואיחא בפי' רשי ובאבוררהם ובבחיי ,אבל לא בפ" רסע ,ועי'
ספר נריתות לכע.א ואשנול הנשר שם.
הנ, .ק.נ) ספרא שם ,ועי' בחיי סוף פקורי ואיוו בפירושים האחרים על יע

ל.
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חזצשיט משלו הרי קבל שש ס"צת (קכ"א) .וודא באחד שבמיך סרברש יח
פ' ).ת9פר פכל שבטיכם מםםיבה' ).כרכהבען בפקוטו (קכ*ב).

מן הבקר
%א כל הבקר פן הצאן ולא כל השון לההמאדובע
תרנע ושקצה תעבדתיצן וטחק -וטרישה ויושו דושן תןפין (קכץ) .רש
 6פן הבקר כל שהש פן הבקדבין פדבריבין המני הש הש פלתחא דרבי
יו0יורבנן דרבנן אסרי טמ -הברפין בהסהדבייוע 4שסרפיןחיה .חמדבע
חפשה דברש שסרו בשח -הבר אסח -סשום אוצ שת בם וחלבו אסחייקרב
לנבי דגאבחוחייב במחמת תלקח בכסף פעשר לזבח שלפש אבל לא לבשר
תאוהוהרי דוא כבדגמה לכל דבר דבייו0י שפרארי השאקו חששד בשדה
 10וטוחר סשצם אחו שת בם וחלבו טוחר ופסול לצי השבח ופפחי פן הטתמת
~קח בכסף פעשר לבשר חאוה אבל לא לזבח שלפש (קכ'ר) .והלכה
כחכמים (קכ"ה).וכן הטריאפין בהסה השהרי הוא שטרשבעהיעלחזאילים
וחלב טרשים ("שעקז א' יא ).מדאכשרקז לקרבן שסע פעמז פין בהפה
דשא (קכץ) .תצן וקצאן להוצש כל פעי צאן (קכ") .ד,ש
ן הצאן תקריבו בין 8ץלשבין קטמם הן%ש
16נצן וקבקר תצ
בבקר עד שלש שש תעדולש בצאן עדשתי שים ודקששפיוםשסעיללירתן
%סעלה (קכץק) .תקריבו פלפד עוןא באה סרבתשים .הלא
דין וצא עולת בר5ה באה בנדר תדבה ועולת העוף באה בנדר תרבה פה
עולתהעוף שהש באה במןר תדבה באה נדבתשיט דכתיב שף קרבם תקריב
 20ע"קרא א' 5ד ).אף עולת בהסה שהש באה בנדר תרבה חבוא נרבת שש.
וצלכך לך לדרךותו סנחהבישז בטיר תדבה ועולת בהפה באה בנדר תרבה
סה סנחה אעה באח ט-בת שים דכתיב תפשכי תקריב משם ב' א' ).אף עולת
קכ.א)עי'  "8רס"1.ם רס'ד .ועי' ספרי ראה פ" סזנ ופרק' דרני אליעור פ' לו
יצ סדות ססהע
ונתים קטץע.נוע" נטח שחוסיף הרנ ד'ר האפפסשן נטאטרו
על סדר"
לססר דברים והערות עי-ע'ד"ם.
קכצ) ע" כ '.סהצ לספר דנרים "ת ח'.
(קנץ)ע" סשרא ד ע'א וה' ואועי' תטורהנ.ת
(קנ'ד) ע" תולץ  '8ע'א כלאים שיח ס'ו .וע 5רטנ'ם הלכות טאנלות אסורות
ש'א וה"נ ,שני.א תש נסקום אקו.
(ה
קנ
(קכ),ע" רסנ'ם שם
"'ה)ע" רסנ'ם"ם ה5ב.
קכה) ע" ס*רא ותול'"1ם.
(קכ'ח) ע" רטנ'ם הלטת סעשה הקרבוות '8אה.א,וע" ספרא"ם.

יב.
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בהטה לא תבנא נדבת שש .טראה למי רוטה תין רבר שטלו לאשש פרבר
שכולו לאשש של ח1בקת טטשהשש1ין כולהלאשים .דולכךלךלדרךושודנין
רברשיוא בא חובת צבחר מרבד ווםא בא חובתצימי של תוכקת עולת
העוף שאעה באה חובת ציבור חץל חקריבו פלפר שהש באה נרבת
 6שש קלפ).רבי אשךהרי דמא
לכלמהרידוםולכל
עלה 5י4ק1רטאר כא'שברייתק)~.ייבכלקרבי
נדבוחם אשר וקריבולה' ל
וקדשש באש בשוצצת
אלא שסילק הכתוב את
ה
ח
5
כ
ח
.
)
ע
ק
את קרבנכם פלפד
שזיא באה נרבתציבור וקל'א) .פנאן אפרוחנאיביתדיןעל כל השתרמ
שקרבוטלן ןבהאפלו מוו חרופת הלשכהכולולעולווז מץבה חץדנקראין
 10קיץ דגאבח וקלב) .דקש את קרבנכם פמקש שהקזמ -סבש 8סשם דממבור

טביאין וקלז).

ג אם עלה יםל חשה עלץ למץר שלההרל אסעלה רשץתפפני
פה לא פתח הכתוב אלאבעולה שהש פעולהעל כל וקרבעת ק~ד) .דש
שהש פעלה את "שראל פרוה של מדצם וקלעה*.חביב דוא קרבן מץבה שלא
 16פתח הכתוב אלא בותיא תשלטה 5רש שפתש '5ששעירי.
) יכול פרי
חובהחהל ארפא סשובחם אהבם מץבה משםיר ה81/רי מץבה ה~א5ריחובה
הויחביבה נרבהוקיו) .היא אבש ביחך בעולווז אשלם.לךטררי טתהלש
סז "נ) ם1וםר ב11שעריו בועדה חצדתץ בחהלה חם ה' ר ).קלז).עולה
עולה ריבה הכתוביכול לאיצא כלהפסוליןהללוטדצין אלא בעולת מץבה
 90עולת חובה סנלן אמרת עולה עולח ריבה הכתוב שכל הפוסל בנרבה 8וסל
בחובה תצץ שהש מדצ אף בשלפש ה"ן דוא שפר חבא עולה והבא שלפש
פה עולה כלהשסולין האלו נהצץ בהן אף השלפש
כלהטסולין האלו
קלט) סשרא ה'ע.נ.

ייא

,ק.ל) פמשת קיר ע"ב ,ועי' פח שא8ר הרב סלבים בבאורו ששרא שם ,וע" קטע'
פררש והצדחס" ועז והערות ד'ר נינצטרנ שם לענין הפחלקת '*1ן ר' עקיבה ור' 'וס'
וצליל' בענץ הוהועי' מנחות ע'1ע.ב.
,ק4,א) סשרא שם.
 .ש"ה ח"א) וירוש'
,קיב)עי' רפב.ם הלכות שקלים .8ר היפוע" ירוש'יפא .8בע.ב
שקלשט.ח ע"ב 81יחה" והלאה) שבועותי.בע.ב,ועי' שקלים .8דט.ב.
קלץ) ס8ראשס.
וק~ר)עי' ספרא שם והערה לחלעילושוע.
קל.ה) טקור הטאטר הוה לא טצאתיוצ.ע .וק)14,עי'י*וט הושער,8תק.לושוע.
נם את וה לא טצאת'וצ.ע.

קי")
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מרגין בהן קלוחוושר מה אםעולה שכשרה לבגאסןהעוף כלדהששלין האלה
מרגין בהן שלסש שלא כשרו לבואסןהעוף אעודין כל הפס~ין ד%לומוצין
בהן לא אם אפרת בעולה שלא כשיה לטש נקבות כוכרים תאסר בשלסש
שכשרו לבוא נקבות כוכרש דצאע וכשרו לבוא נקבות כוכרש לאיזוא כל
 6הפס~ין האלה מדצין בהן תיל קרבמ לרבות אתהשלסים .נמן זקבקר
לא נקבה וכר לא שפשם
וה הש שאטרו להתמא אתהטרפה .ז(נך
ו
ע
א
ו
ע
כשם שאם א
אם
ם
ו
מ
ת
לרצתך אעו
ם .
ווצדרנעס תמי
ן וה אעו לרשן (קלקק).
תמים יקריבנו תסים יקדשמ.
כעי
רבייוסי אשר תמש יקריבמ יבקרמויקריבמ סכאן אפרו סבקרין את החסיר
 10טוהר כך שחטין אתו רבייוסי שטר שמעתי באצחט חמיר בשבת שאעו סבוקר
שחייב חטאתויביא תמק -אחר (קלש) .אל פתח אהל מועד
סשפל בו טבשו אל פחח אהל סועד וסה יקריבסנין אחה אומר טערבה
עולה בעולה עולה בתמרה עולה בחולין יקרבו כולן הרל יקריבמ יקריב
יכול אפלו נתערבבפסוליןהרל יקריבמ את שהווו ראף להקרבה פשלין
קמי
 15וכנין אפלו נתערבו בחטאא החהנהצת אהנש את עטתערבו בחטאות החהנהצת
וכנין עגתערב בחמ~צת הצשיות אוצש את שנתערב בחטשת הציסיט שאלו
בצים ווולו בחט וסנין אפלו נתערב בבכור במעשר ובפסח אוצש את אלו
שנתערבו בבכחי בסעשר וב*סח שאלו טתן ארבע שלו סתן אחתוסנין אפלו
נתערב בשלסים ובגצדה אוצש את ענתערב בשלסים ובוצדה שאלו קדאר
 20קדשים ואלו קדשים קלים יכול נתערב באשם הרל יקריבמ לבדו דצא קרב
לא עגתערב באחרים אלא כולן י*דו בסוסן ויביא בדמיהן היפה שבהן סכל
סין .סה ראית לוטר עולה בע~ה ששש שם אחד עולה בתטורה שהתטיה
קריבה בעולה עולה בחולין שהוא יכול להקדיש את החולין ולעשתו
סלסד שטפין שתו יכול על כרחו
עולה ק"ס) .יקריב אתו
 26ת'ל לרשנו ד %כיצרכופין שתו עד שיאפר רהגה'שי (קס'א) .וכן בנפי אים

יל

ק~ח ,ספרא שם .להוציא את הטרפה ב.ה בספרג יבילקוט .אבל נירסתב.י חיא

לרבות את הטרפח ותקנתילפי הספרא.

,ק~ט ,ספרא שם סובה ס'בע.א תוספתא פסחים פ;ה ה'ה ,צד קסע.,
,קס.א ,ספרא שם ראש ה"נה ו' ע'א.
,ק'ס ,ספרא שם ובחים ע' ע.ב.
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כו*ין אוהו ער שךאמר רוצה זגי (קם"ב) .לשני ה' ושפך אין ססיכה
אין צ*מז בבסה ,לשני ה'
ח'
בבמה (קמע) .זבפנח
וסמך א1ש שססך מבחוץ קשחר
פבשש (קפ'ר).
ףסמק-
עץ
שמך ודל %איעבדו %איד במידו %איד שלחקו (קפיה).
ד
 6פיכן אסרו הכל סוסכין ושץ פחרש שטה וקטן אומא תכרי והעבר והאשה
חושלוק (קס'ו) .אסך עז קרבן וקיד טעון ססיכה שין קרבן צבו טעת
ספיכה .כל קרבמת הוקיד טעתין ססיכה חוץ פן הבכור וטן הפעשר והפסח
וכל קרבמת הצבו אץטעתיןססיכהחוץ פפר העלםושעיר רווזשתלח
).
ילאידועל שעל ראש לאעלהזמיר עץ (קפ"
על ראש
יזיל ראמם
 10לא עלדגביין אוצש את כולן ולא אשצש את הושה תין דוא פה אפ הראש
שאימטעת תמשהטעת ססיכח תשה שהשטעת חמשה אעודיןשיטען ספיכח
די
לעל ראש לאעל דרשה (קפ"ח).יכולאיןליטעון סטיכה אלאעולה נרבה
עולה דובהסנין-11ין דגא טשמר הבא עולה פן הבקר תאסר הבא עולה פן
השזן פה עולת בקר טעתה ספיכה אף עולת השזן טעתה ססיכה .לא אם
 16אסרת בבן הבקר וגתרבה בנסכים תאטר בבן השזן שגתפעם בנסכש השיל
תתטעט בצסכים לא שען ספיכה ת'ל עלה (קפ"ט) .נאמר הבא עולה נרבה
והבאעולה חובה טהעולה נרבה טעתה ספיכה אףעולהחובה טעתהספיכה.
אחרעולת בקר שחדעולת השזןוו חו טעתות ספיכה (קז) .יכול אף עולת
העוף תיטען ספיכח ת'ל העלה שרט לעולת העוף קנ"א) .רא אסך ידו
 20פלפר שכל אחד אחד סוסך .זה חוטר בספיכה סבחנופה שהחוברין סוסכין
וזוין החובריןסני*ין אלא אחדסניף עלידי כולן (קנ'ב) .תרצהלן
סלפר שהפקוםרהבהלוועל פה הפקום רהבהלו אם תאמרעל רבריםשחייבין
עליחם סיחת ביתדין ומיחהביי שמים וכרת בידי שסש וסלקא ארבעים
וחמ14ת ואששת הריקושן אפחרועל פה הסקום רהבהלועל סצות עשהועל

ל*ני

על

קס'ב) יבסותק1.ע.אע.ש.
,קס.נ) ספרא שם ובחים ק"טע.ב.
ב ח'א).
,קס.ר) ספראשס, .קס") שםסנחותצ.נע.ב ירוש' קידשעס.בע.ב.*,
,קס )1.ספרא שם סנחות *-טס.ח.
קס")עי' סשנה סנחות זרב עש ורסב.ם הלכות סעשה הקרבנות שזח.ח.
,קס.ח) סשרא שס סנחותזרנע.ב.
,קס-ס) ספראשם.
,ק-נ)ע.ש.
,קניא) ספרא שם.
,קנ.ב) סשנה שחות צע לב.
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%י"%:

סשת לא ושאה שק פז קם החה קרנג רבי שמשן אתד
לך וקהבחו 8ש'פ שלא ססך ושבח טרצה (קרד) .והלכה פעלין עלץ
לכפר בפכפר .אקה דוא
כאלו לא כיפר (קרה) .ונרשבה לך
)
.
4
י
מכפר וה הדם ששטרכי הדם דוא בנפש יכפר מיקרא ח
איןלי אלא
ר
ש
א
ם
י
 6בטהור בטשוסנין כשדוא שמר תשו אהרן אתעת וקדש
1
"
ד
ק
י
בני
ישראל משמותכמת 4ח ).אקהעת הש משא אם ה4טשרעוןפימל תוחר שמר
בהן לאירצה לא יחשב (ויקראו'יא ).שקהשז תא משאשז טופאה שהוחר
מכלל טופאה לציבור .איןלי אלא עתות שבדם שבקומץ והלבתה וחקטרת
וגצחת כוגש וסנחת כהן פשיח תצחת נסכש לכל פחנתקדשים משסות
 !0שם .).איןלי אלא של אנשים של משיםסניןאיןלי אלא שלישראלשלט-ים
משל עבדשסניןת-לעת וקדש"ם ריבה השיל ופצששאין כשרה אלא בדם
פהחהל וטמך תרצה אלא לימד שאם לא עשה סטיכהוררי פשוה כאלו לא
כיפר וקניו) .המכצך הטחט במקום שסופכין שחטין ותיכף
לסמיכה שחיטה (קנ") .וססך חשחט פה סטיכה בטדשרש כך שחשה

זששצח

יל

 16במהורש (קרח).
שחשה כשרה בורים בששש ועבדט שפלו בעחשי קדשש
ה הטחם
ש אעה אלא בכהןוכיסנין באת פכלל ששטר שחהובניך אתך תשמרו את
כדטתכם לכל דבר הנמבח ובמדבר יח ו' ).אף לשחיטה ,וכשוא 14סר
וחקריבובני אהרן הכדגש את הדם חרקו (ויקרא א' ה').מיכן שילך פשת
ה'
 80כתה אבל שחשה כשרה בכל אדם 48ים) .ונן הבקר
אץ ה1חפ ל1י ה' שפעת התיסני אחוסנין שחהא ה-ו של שחט ל1ים מן
השחט אתבן הבקר ל1י ה' קיס) .חץלכחא כותהז (קס"א).ד,א חשחפ
הםרבנן כקטראיחטין ס1הח הצחשרווצליןיהסכיןומביאה עד ש18חט וקס'ב).

לפני

יל

קנינ) סשרא שם.

(קרד) שםיוסא ה'יא.

קיח) ו' רפב.ם חלכות פעשה הקרבנות 8עה"ב.
קנ'ו) ספרא שם ובחיפ ר' וב שילח ח' ע'א.

א ופשה שחות צ'נ
קנץ))ספרא שםובחים 4ב עיאו4ני
יאע.יב,עי' ובחים 4ניא.
4א
קניט) ס*רא טשח
קניח ובחיםשס.
 .שם ובחי"
ב
י
קיס) ספרא שם ובחיס 4ב
הלכה כותיה.

יקסיא)עי' רסבים חלכות*סולי הסוקדשין פיאח.א .גכ*א ולית

קסיב) רסביס הלטת שחיטה*.בח".
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טניוגיסילי אטר עגצאל דאטר קרא הץ שחום לשתם (יסיה פ'ז' .).תשי
א זהב שהחש לששם (מלכים
דבי רבי ישפעאל השחפאין המפ אלא ששךתי
א"י).,מימרהץשהום לשם פרפה דבר (ירסמזשם .).ס1רמיסרוכיתיטא
זהב שחהש זהב דצטוה כהוט דשש האשטעהץשחהש וכתיב שהט .ראבא בד"ק
 6להוניא לרבי יתא בר חל5תא השהט בה עופא כהדי דשרה ודלטא עבמ-
חלדה דזשען מרפמקודסיפרם .וד4ובאעיכסוימזו4וי תיסא דמכסולמז עש*מר
ר' זירא אטר רב השוחפ צרעישףוע עפר לסטה ועשר לפעלה 5אמר הש5ך
את דסו וכסהו בעשר י"קראי
 ,יצ) עשר לא נאפר אלא בעשר סלסד
שהיהט צריך שףתן עשר לסטה ועשר לסעלה .דשסין למז עשרא דכולה
תצ רבק פקום השהיטה סן ההי דצא
0נ 5הקא (קסז) .ד'א ה8דזט
דפמאר וכל הצחשר כזשר לו1הישה (קסיד)טנירגיסילי אטר רב כדנאטנין
טאי משסע
לשהיפהסן הצחשר ששטר השחט אתבן הבקר ספקום ששההסאי
דהאי חטיון להגא דאכאץרי דשא דכתיב והטא את ד~נשז "9קראידרב.).
שי בעית איטא פהכא תחט21י בשובמחשדר .שיטא שמע שה סכלל דזקוף
6נ בעעןור!4יי שה ועומד הש .שיכא סשםבעעא דםדג5שוליכא .שיטאדקרע
ממיל עד דם וג5ש ולשעסיך שהיה דרסה חלרה הןסה ועקר טנילן אלא
נששרא שחיפה סן השמארנסי נמרא וקרא לטאי אהאדלאלה1יה אפרא .רב
חפר אטר אטר קרא הבהת (דבריםיב כזג) ספקומ וחב חתמשטאיפשמעא
דהאיי חתמז להש !4דנאברדיא דכתיב אל ת'רא של תהת 85ם א' כש.).
ש איסא פהפםזב סהמת חהףבעען ראאזבטאלץדצא .שיטאסלבמזולפעסיך
שה"ה חלדה דדסה הנרטה וע"קור ט1לן אלא נסרא שהיפה סן הששדנסי
נמרא וקרא לסאי אהא דלא לש1קז שטרא .דבי ר' "8מעאל חנש"שהפ אל
וקרא השחפ אלא ה*חפ פטקום שסחחטוי .מ1טא סלששצבעען דם דג5ש
ה~כא .שיטא דקרעשמיל עד דם וגפש ולטעסק -שה' חל' דר' דג'ועי'כגי
26לן אלא משרא שהיפה סן השש *8נמי נמרא וקרא לס*ר אהא דלא להציה
חפרא .והמ!סיתמזלמז טהכ) 3דהגיא ר'חימז 14סרטנלןלואזיטהסן הצואר
5אסר וערכו בני אהרן הכדצים את דשזחש את הראש ואת ד*דר 9יקרא
,קסז)הולין ל' ע-ב .וכת'ב שוהט ליתא בתלסוד שם.
הולין
יקס.ר) עי' רסב'ם שם '5א ה'הוה" ,וע"

סש"
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א' ח'

א' ח' ).שאין הרל את רואש משת הפדר וסה הרל את רואש ואת הפרר ור~א
ראש ופדר בכלל כל הגתחים היו ולמה קמע לפי שכחוב ורוצשיפ את העלה
תתח אתה לטשחש משם א' ח').איןלי אלא טשחים שקגן בכלל הפשטהטניין
לרבות את הראש שככרריתז הרל את הראש (קסןה) .םראפר את רואש שככר
הוום סכלל דשחיטהסן הצואר (קס"ו) .דיא הצחט אתבן הבקר
שוש השחיפה לשם בן בקר סלסר ששחשת רהרש צריכה טתה ,מם שחט
כפתעסק ש ררך שחוק פסול
) .ושחפ את בן הבקר שתהא השחיטה

(קס"

לשם בן הבקר .בעא טיה שמואל סרב הונא טנין השגחפ כסתעסק בקדשים
שויא פסול שגאסר חמחפ את בן הבקר שתהא השחיפה לשםבן הבשי .אטרו
 10ליהזו בע"מ הש .לעכב טין לרצנכם ומבחחהו לדעתכםזבוחו (קס"ח) .חצי
סילי בקדשים אבל בחלין אעה צריכה כתה רחנןוכולן ששחטוחשחריןרמוין
אמן שחשתן כשרה שסרען סאן חבש דלא בעען כתה לשחיטה אטר רבא
ר' עון הש דח4גי ר' אושעיה זעקיא דטן חברש זרק סכין לנעצה בטתל
והלכה חמחפה כדדכה ר' נתן סכשיר חכסשפוסליה ווא חוגי לה והא אטר
קבלת
 16לה הלכה כר' אן (קס"פ) .דהקריבובני אהרן
הדם יכול זו זריקה כשרווא שטר חרקו הרי זריקה אגצרה הא אעו 14סר
והקריב אלאזו קבלת הדם שלא תהא כשרהאלאבכהן כשר ובכלי שרת (ק'ע).
סיכן אסרו פקבלת הדם ואילך סצות כהתה אבל שחיטה כשרה בכלוי
ץסן
הקפןשאיןלו דעת והא "נשם בית ה' שלה (שמואל א א' כ"ר).זה פקדש
 20שלה שהיה בש של אבנש סלסטןויקותסלפעלן הדא השיטש סשכןשילח
טשהלש ע"ח ס' ).קרי למק ביתוקריליה משכן (קשא) .הצערנער הצןאל א
שם).בןשתי צש המקשממול.עליו אטר שלסהגם
יחנכרנער טשלי
י
ל
ל
ע
ס
ב
" יא ).בא שמואל ופצאן שהן עומרין על קרבמתמקן מ*מר להן פפני פה
אהםעתם-ין ולמהאין אחם שחפין אטרולו הרי אםפמתעין לכהן ערשיבוא

'י

יקלה)חוליןכ.ו ע.א ,ועי' ספרא ו'ע.ב.
קס'ו)חולין שם.
)עי' רטב'םהלכותפסוליהטוקדשין פ'אהעחולין'עע'א,ובח' עוא,מנח'ק'.ע'א.
וקס"
ט"
קס'ח)עי' חוליןשם.
וקס.ט) שםיבע.ב.
)
קיע
'
ו
'
ר
א
ו
ע
ספרא
ו
.
י
ובחים ע.א חועחי.אע.א ובחימ ע.אקידושין 14עצ.
(קעיא)ע" רסב'ם הלכות סעשה הקרבוות פ'ה ה.א ,ועי' ספרא שם ותוסשתא ובחים
פ.א ה'ח וצר ת.ש).
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רשחהש אגשך להן עסרו חשחטו לא כן תנען שהשחיטה כשרה נמרים בממשים
ובעבדש אפלו בקדשי קדשש שנאסר וחקריבובני אחרן .עמרוושחטו .כיון
שבאעלי מצאן ששחטו אסר להןמי התיר לכם לשחוט אמרו לו נער אהד
התיר למ אסר להן הביאוהו לצי הדא הש ושחש את הפר ויבשו את וגער
ה הורה הלכה לצי רבו
 6אלעלי מצצאל א א' כיה .).ביקש לענש אסרוה,
שכל השרה הלכה בצי רבוחייב מיתה ,באת 14מו גשתטחהאל רנלץ וח84שר
בי ארני חי נפש אדני 4גי האשה הבצבת עמך נמה להת*לל אל ה' משם א'
מו .).אפר לה הלא אנאצליתי תששא ,יטות מגאסצליחשתישחרן .אפרהלו
אל דגער וקה התפללתי ושם א'כ" ).ברפסן דא גק דא לא דקייולאדידך
 10הש צכי השוילתעץ לה' סן השים אשר הקז הש שאול לה' משם) .באותה
שעה מגצה רחק הקדש הגוה כל שש ששממול קיש ש4צל קיש (קע'ב).
חלליםח'ל הכהמם חללים אהצש חללים
בניאהרן יםל
י
ל
פ
א
וארבה אתבעלישפיןחול במאדין סהאהרן כשראףבניו כשרש חללש
קמי
יאהרן הכיגים את הדם
ובעליטוסין (קע .),חקקריבובנ
י
ק
י
ה
 16את הדם מה ת,ל דם דםטנץ אחהאוטר מערב דםעולה בדםעולה דםעולה
ברם תפורה דםעולה בדםחולין יקרבו תיל דםדם .בר'א שפלו דםהחולין
לועך דם וקדשאומדיןאוחואלו הקזסיםרשייןליבטל .דם שבנמרקעל שלא
טראיו טראה דםדו-יוהלא קהסמנוחשםאעןראוייןלבטלטראיו תהטטנו.
יטל אם מערבואלו יקרבושכן אם מערבובייןיקרב.סגין אם מערב באשם
 20אבש את שטתערב באשם שאלו שלו קדשי קדשש הן .סגין אפלו נתערב
בשלסש ובוצדה שאלו חשלו טתן ארבע אבש את שתערב בשלסים ובוצדה
שאלו שלו פתן ארבע סנץ אפלו מערב בבטר ובפעשר ובפסח וול דם
ת החט14ת
דם (קע-ד) .אפלו מערב ב5סוליןחיל ד 10אשצש את הפשליןויש
הצ"מיות חשת החטאא החישנץת שמקוסן שחז (קעיה) .וץדיקן יכול
סביב יכול יקי5מ כחא ת'ל חרקו הפסק ארבע סחגות
 96ודיקה אחת
סביב .רבי "שמעאל אוטר שסר כאן סביב תאמר להלן סביב סהסביב האפו

ישיי

יס

'

יל

וקע.כ ,פדרש שסואל פ.גס.ו והוצאת סהרש-כג ע.א.,
וקע.ר
" ,שםע.נ,וכחים '8א ע.כ.
וקעזנ ,ספרא ו' ע'כ.
קע-ה ,עי' וכחים ע.ח ע-א ורסכ.ם הלכות פסולי הסוקדשי ,פ.כהג.ו.
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%ח"'ר

כא שק
וששק אחמ 1פעא אף
סבו הגי
בשרקן ההרק אומן פע"
לה
כחמ
* חא עשה בע~ה ל את וזש
וצטשי זרקות על
שתי זוזת חשבח באלכסת מחצי דג8בח ולפמןעל קרן מורחא צפתית של

8חזג

יז

קרן פערבית דרופית ופתטץ שקץטה הדם פקיף כפין גם הרויי הדם אשך
ןץנשזבח הדם על
 6על ש השור הדרוסי (קעש) .ןץןשכם
דגאבח אין וקורק על שי דג8בח (קע.ח) .וזרקן את חדם
המזבה הדם מרקה על שי דגאבח ופין אף הבשר דרל ועשית
עלתעי הבשר והדם 5רברש יב כץ ).סה הדם בוריקה אף הבשר בורקה
ופה שי פקיש דערך עלטה העלה (קעיפ) .בתחילה בוריקה שסוףבהערכה.
 10לאחר שחיקן חתר ומפדרן בשפורין 8ך .)8ןץנ1ז2נחסביב ממן
שהש סביב לא בופן שישלה קתו של מובח הא אס נשלה קרמ של מובח
מךעזש לא
דעבדעלז עבתזץפסולה (קפיא) .אשר פתח
.
)
ב
4
פ
ק
בופן 8ירוקו 1ולא בופן שללה הרוח את השייעה (
דבי טסידגלילי
שסר פהתיל אשר פתח אהל שערל8י שמאפר תתת את הכערביןאהלמועד
 16ובין המובח 8אית פ' ז' ).יכול בץ אהל מועדובין ,דגאבחיושו הריחץמין
די
ל דג8בח 8תח אהל מועד אץ הכיור 8תח אהל מועד (ק .)18טויכן הטה
נתעבין ד%4לם ולמובח סח%ך כל8י הדרום (ק8יד).
ן יכוליפשיפ אבר אבר תצתח
ך חץ15שיסש וני1ד
את
מפ9פ כ~ה
.
)
ח
י
פ
ק
כר פנתחה
איןפע~ן הפשם
העלה
לכ
 20אלא ניבה חוומה סנץדי 1דוא טוסר הבאעוי
ה~נרבה חץבאעולה
חובה פה נרבה פעתה ד5שט אף חובה פעתה הששםסנין לרבות עולת צאן
סנין לרבמעולתמרסדעולת %שדרל אתהעלהפכל פקום (ק8ץ) .תתח
זתח משחקז לנתחין דרל אחה שתה למזחטהאין נתחטה לנתדרן (ק8ץ).
יככו~
י
לאף ה8סולה תהאטעתה הפשםתיחוח דרל אההכשיה לאפסולה (קפ,ח).

על

על

4יהל

יל

...

עית עית "וי

ה.ו.

ספרא שם נעע'ב.
רסב.ם הלכות 5קשח קרננות
פ".
,קק.ח) ספראשם.
וקע.ס) ספרא שם ע'דובחיםס.ב עיב קידעיב
וע"
,קופ) ע' רטבים הלכות טעשח הקרבמתפ ,ח.ד.
יקשיא) ס*רא שם.
וקש.ב) שם חבפם ע.ב.
,קפ' )1ספרא שם.
וקש")שם.
נ" ,קפ'ו)שם.
קש.ר) שם.
,קלו)

ובה'

וקש.ו) ספרא שם.
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כיצר טטשה כדדנן לא הקז שבר את הרגל אלא פקבו נוצך עוקבו ותולה

בו היה ספשיםיודד עד שהשנגיע לדחהדגיע לוחה חותך את חראש תחן

לסי שכה בו חתך את הכרעש תוצןלסי שכה כהן סירק את ההפשט וקרע
את הלב והתרא את דגצ .חתך את הע"ם תתק לסי שכהבהן .עלה לרנל
 6ינגית חתכה תחנז לסי שכה בה חשתי בהרם עסה קרעו' תמצא כולונלוי
לשי .טל את הפדר תתע על בית שחשת הראשולסעלן .נפל את וזקרבים
תוצן לסי שכה בהן להרהקן .נפל את חסכין וה5ר"ש את הריאה סן הכבד
ואצבע הכבד סן הכבד לא הקק כמקה סטקחשה .נקב את הוחה תהע לסי
שכה בג עלה לדופן ורסנית היה חותךיורד עם השדיה %א הקק מצע
 10בשדרה עד שהש מרעלשתי צלעא רכות חתכה תדנז לסו שכה בה והכבד
תלוטז בה .באלו למיה וצקז בה שתי צלעא סיקחשתי צלעאסיכן חתכה
הוצהלסי שכה בה והקמז והלב וחריאהתלוייןבה .באלו לדופן השטאלית
חזיח בהשתי צלעא רטאסלסעלןחשתי צלעות רבות סלסמן וכך חיהנגיח
בחברחה נמצאטניח בשתיהן שתים שתש סלסעלן חשתים שתים סלסטן חתכה
 16תחנהלסי שכה בה יחורה עטה חזטחול תלף מ 7והש היחה מיולה אלא
שלשיןקורין שחה פזלה שהכבד תלההבה .באלו לעוקץ חחנו תהעלסי
שכה בו והאליה שצבע הכבד אתיהכלית עסה .טל את הרנל השמאלית
תדנזלסי שכהבה .נשטשכולןעוסדין בשרהודשויברשבידט חהדשאוגיחוח
האגצר בכל טקום (קפ"פ).
י אהרן הכהן אש "לפ שראש סן השסים יורדת
ז תתנובנ
.
)
צ
"
ק
(
סצ~ה להביא
ש
י
ד
ה
ה
ן
ס
בני אהרן הכהן אש
'
י
8ד
ייד
המזבח
הפין להצתה שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי
שרת
אסר ר'
י אהרן הכהן אש (קלא).
ן
נ
ת
ת
בנ
שסעוןוכי עלחה על לב שזר קרבעל גיחשבח אםכן לטה ט*מר בני
 86אחרן הכהן אשעל דגאבח ליטרעל הצתת האש שלא תהא אלא בראשו של
כמבח ~5רב) .תהנןבנ'~שהרןהכהן פה הכהן סששסע

על

יל

יל

,קפ'ט) תסיד פ'ד ס'ג.
,קצ'א) ס*ראו' ואיופא
ט"
,קצ'ג) גדלעיל.

,ק-צ) ספרא שם.
וא ירוש' יוסא ל'טע.ג ,פ'גח.א).
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איו"'י
שטשר!*ין*אי יוע קהש 2ון מם כן  5א ואש -הםץנגימו עףזג
מי
א בנץ הכדגשבכימה 5יטרע 5כהן ם %-שעברבבטרי כהן הריש וכהן
הריום שעבד בבמץ
ה
ל
ו
ס
פ
ו
ח
ד
ו
ב
ע
.
)
י
צ
ק
(
ל
ו
י
פ
ן
ה
כ
ן
כ
ר
ע
1
עצ*ם
ג אש
על האש עים
האש ע 5גי העצש (קצקז) .אפ"ר
6

עי יא

שסעון טנץ 5רבות שי מרי עצ'ם 5פערכה עם חמיר ש5בין הערבש ור5

ךערכועצים על האש
ןק ךע41נג 1בגני אהרן הכהנים את הנתחים
ת'1 5ערךהכמקןאתם( ) ..אי וערךהכהןאתם
(קצז).

יטל טאה

הא כיצר כהן
יא כהן אחד עמרר כ 5האיברים ת'ל 1ערכן
 10אחד עמרך שיאיברים .וכמה הםאיברים עשרה מ8קר בקרבש .שצא דמ5ה
ע5ה בששה דברי רבי ישמעא .5ר' עקיבה אהשר וערכושניםבני אהרן שים
הכוגים שש ס5טד שרמ5ה ע5ה בששה (קצץ) .הראשן בראש וברו 5הראש
בים 12וחתאצע8 5י זרחףוקרניוביןאצבעותיוובית שחשחוס5פע5ןוד~שדר
מצן ע5מז ודמי52שליסין בשמא5וובית עמרה5ויץ.דאגי בשתי הירששלימין
 16בים 12חמלשטא 5בשמא5ו ובית עורן 5וצץ.
בעוקץ וברנל העוקץ
השל"*
ביס2וודמנ5יה טוולדלתביןאצבעותיו ת2נבע הכברושתיכ5יות עפהודרנ5
של2פמו 5בשמא5ו שית עורן ~5צץ .הרבהעי בדמה ובנרה וששה בימש מצרה
בשמא5ו וצ5עותיה בין אצבעותיו .החטשי בשתי הרשמת ש5ימין בים12
אלשסא 5בשטא5ו ובית עורן5וצץ .השסר בקרבים טששים בבוךוכרעיםע5
90נביהןס5פעלה ואחד בס5ת שחדביין נמטשת 5סר כבש קרב בשנצנה (קצ").
ן סצש שם8 .ר
אי 5קרב באחד עשר הבשר בחפשה ת-ךבש מטלתוהיי
קרבבעשרים חשרבעה הראשחזרנ 5הראש באחד והר 52ם8ים העוקץ והרנ5
העוקץ בשים יך2ל ם8ים תשה מצרה הוחה באחד וושרה בשלשה שתי
הקרשבמשנים שתי הרשחז במשנהם הקרבים ודש5תוהיין בשלשה שלשה .בריא
 96בקרבמת הצבהי אב 5בקרבית ההקיר אם רצה 5הקריב טקריב .השששן
,קצז) ספרא שס.
יקצ'ד) שם ובחים ט'ו ע"איוסא
,קציח) ע" 'רוש' 'וסא שס .כ"
,קצ'ו) ספרא שם 'וסא ג'ו ע.ב.
,קצז) ספרא שס ע"ב ירוש' יוסא ס' ע.א ,פ'ב ה'ה).
,קציח) ע" תסיד פיד ט"חועי' רסב'ם הלכות סעשה הקרבוות *יחח"א.
ע'א,ועי' תוסשת שם ד'ה אלא.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

ויקרא

א'%ן'ט'

33

גיתחקן של אלו אלושוין מ"רט) .הכלסעלין שתןוסנק,ין אותן מחשז כבש
סה
~טטח במערבו ומולחין שתן ועדדץ  .)-0את הנתחים
ת4ל את הראש אשת הפדר סלסד שאין הראש והפדר סהטוחין .-0א) .דקש
שיא שדש את הפדר על בית שחיטה שהש דרך כבור סללעלה 4-0ב).תצין
 6שהראש ורפדר קורסין לכל האיברים ת"ל אתדיאש חשת הפדר וערך הכהן
אחם סלסד שהראש והפדר קורסין לכל האיברים .-0נ).
!קעצים
עצש דגיחנין להיות אש 4-0ד .4וכי כל העצש
האש
אשר
כשרש למערכה הן כלהעציםכשרים חט טשל וית וטשלנפן .רבי אלקמר
סוסיף אף של חבל חשל דקל חשל שקסה חשל ס" 8ח8ל אלון אבל באלוהיו
 10רמלין בסרבית של ת%4ה חשל אגח חשל עץ שסן 4-0ה).יכי
ל אףעצי סתירה
כשרים ת"ל ע)בים אשך
האש אשר
המזבח
סה פבח שלא חתטש כו הדיוט אף עצש ואש שלא נשממש בהן הדיש וה
דברי ר' אלקמר .רבי אלעזר בירבי שסעון אוסר יכול מסחנרב עולה יהיו
עציה ואשיה עסה ת'ל על העצים אשר על האש אשר על דגאבח טה כמבח
 16סשל צבור אף עצים טשל צבור -0ז) .ו"א על העצש אשר על האש אשר
על דגאבח חניא מרין שעשה ארכן אטה ודחבן אטה ועגחן כסחק גר" 8של
סאה וכאאןעחשין לדורא .אפ*ר קרסיה באסה גרושה .אסר דביוסףאי הכי
הש דכתיבעל העצים אשרעל העץ אשרעל דגאבח שלא יהאעציםיששוין
סן דגאבח כלום .)"-0

על

על

על

על

מ! מקרבו וכרעיו ירחץ במים קיב ייחץ ורנרעים ירחץ
בסים יכול טה להלן בארבעים סאה אף כאן בארבעים סאהרי
ל בסים כל
שהן .בסים ולאבייןבסים ולא בכמנ בסש להכשקי את כל המים קל וחוסר
לסי כזר -0יח) .הכרספדיחין אחוה בבאסדהקין כל צרכהייקרביםסדיחין
שתן שלשה פעסים בסעוטה על הו%לחעת של ס" 8שבץ העטודים י"ט).

,קצ'ט) יאאיגיו

ח'.

(ר'א)עי חטיד שם
,ר.ב) שם חטיד כ.ט ע'ב.
ור") שם חטיד פ'ג ס.1.
כיגע.א.
,ר')1ע" סשרא שם
שח"ס מב וא.
,ר'ח) ספרא ו' עע ,זבחי

ורטבשם שם הפד.
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ור) ע' חטיד שם ורסכ.ם שם ה.ד.
-0ז) ספרא שם.

ור'ד)שם.

ור"),עי' וסחיםס.גע.ב.
וריט) חסיד ש'ד ט.ב.

www.daat.ac.il

מררש ה2רול

36

%ין'"

אופ פסול אשפ יושו דופן אע-פ פימל אע'פ מחר אשפ
חהקטיר
טשו יכול כשהן לסטה ח'ל הנמבח כשהן בראש רגאבח אסרתי לא כשהן
לסטן ו'י) .שאם עלו לא ק-דו אבל אין טעלין אותן לכתחלה גר"א).
שכהן אחר סקטיר את רגל
יהקטיר הכהן את הכל

סיסי

לרבמ
 6זורקן אבר אבר על האש וחחרוסודרן 5ייב) .אחהכל
ר
ע
י
ש
ה
את העצפת תצטי חזקרנום והטלפש והצטר שבראש כבשש
שמקן
ת"שש יטל אע-פ פירשו הול וומשית עלתיך הבשר והדם (רברש יבכ".).
איןלי אלא ועשית על רגשר והדם יטל הץלוף 0ץש ועצפתויעלה בבשר
עלגבי הנמבח ת'ל הכל ריבה האכיצדבוסן שהן פחוברשהעלו פק-שואע-פ
ץ לשםעולה 4מטדץ לשם שסש
 10שבראש השבח ק-רו5יי .)2.עלו
סי שעשה
ריח 06ר" ניחוח  06נחתיוח .לה'
לשםבעל רקרבן.
אתהעולם 5ייר).ולהלן החו אוסר
סיכן אסרו הסקריב עולה צריך להתכךן לשם ששה דברש לשם ואבח ולשם
הזובח המהמבח לשם ב'ההשיקטירו לאששושרקטרחולרהץבלבדחשרהץזהנחת
 16רוח לחקבוה ובחטאת ובאשם לשם אוחו החטאהישלפש לשם שלסש ויו).
הריזהסוסיףעלענין ראשקולסההופסקליתןריוח לסשהלהתבתן
בין פרשה לפרשהוביןעמןלעמןודיי הדברים קל וחוסר פה אם שההששוסע
ספי הקב"ה וסרבר ברוח דקדש צריך להתבתןבין פרשה לפרשהוביןענין
לענין על אחת כמה וכפה הדיש סהריוט 5יטץ) .ואם סן הצאן קרבם סן
 20הכבשש או סןהיים הרי"לו סעוטים פרט 6קן ולחולה ולפוהם וי").
קרבנו יההמא אתהמול וי,ח) .כ:בשיםועזים
לשיםלעלה
את הכלאשלכרטשסרוהסהעחשיןהאלו,רבישסעון 14טר פהמי
לרבות את הח0ורה .זכר לא נקבה .וכר לא טומשם תנדרומנס .תסש הא
אם אעו תמש אעו לרמן 5יים).

עלההו"ש

ישם

י ת"נם

יהיצא

(ר"א) רברי בעס.ה.
(רי) ספרא שם.
,
(ר"נ) ספרא שם.
א-יזב) רסב.ם הלכות טעשח הקרבמת 1.8ה.ר.
א-ירן ספרא שם זבחיס טיח ע'א.
-5ט") ספראשם.
ורגיו) רסב.ם שם פזר הזאועי' טשתזכהיםס.ועיב.
(רלח) ססרא שם מק ש'וע.ב.
(רי'ז) בכורות טיאעיא תטורה לחע.ב.
א-יזט) ססרא שט,עי' נרה סזאע.א.
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 8 8בצפהאין העוף בצ8ת שחו כצשן איןקראים
י"א חמחםאתו
קלש בצשן וק"כ) .רביחימץ אחשר שזו בצ8תאין האצחט צריךלהיות עוטר
בצפע לפי שמצעו שהמקבל צרזי להיות עומד בצ8ת ומקבל בצשן ואם
עסר בדרום וקבל בצפת פס~ .יכל אף וחצחטכןתיל אוע אוו בצשן אז
 6האצחט צריך להיות בצפת -0כ'א).
ירך המזבח צפנה
ר בצשן מיכן הן שים לדרום .הא לסדמ שהכבש
לצי ה' שייי
ק).
בדרום -0כ'ב) .רבי משדה שסר וסעלחוצ פמת קדים (יואקאל
שיא העולה לו פונה ליסינו לסורח הא לסדמ שהכבש בדרום -0כ4נ).
שהשבח כלו רשי להיא צפתה שאם שחט בראשי
המזבח צפנה
 10קדור קדשים כשרש דברי רבייוסי .רבי עעדה שסר טחצי הסובח ולצשן
בצפע וסחצי הסובח ולדדום בדרום -0כרד) .שבפנדץ לפני ה'
שהצפת כולו פנף ד1אשר רבי אליומר בן קגקב הסובח סכוון טמד חצי פתחו
שלהיכל וטמד אחתסן הדלחותסחיךכלפי הדרום -0כ'ה) .דמ "וה שסר
דגאבה פמוצע באסצע השרה שלשים אסה חשתים אסה עשר טמד פחח של
 16היכל אחת עשרה סן הצפת ואחתעשיה סן הדרום נמשא דגאבח סכוון טמד
ההיכל וכתליו -0כיו)48 .קה הש צפון פקשיו של דגאבח הצשתי עד כותל
השרההצפמי אף טמד חסמבחדושרירבייוסיבירבי יההןשרביאלומר בקיבי
שמעוןסדסיף אף טמדבין האולם ולסובח עד כותל השרההצשתי .רבישסיף
סקום דרשת רנלץהכדצים ועד כותל הומרה הצשתי אבל סכמד
אף סכנם-
 20בית החליפא ~צים הכל סשדש שהש 5סול -0כץ) .נושצאת שסר סכותל
צשתי של שרה עד כותל דגאבח שהש רוחב ששים וטחצה וכנמז בכותל
ד14לם עד כותל סורח של ומרה שהש אצרך ששה החבעש על דנרובעיקה
הוא נקרא צ5ע תעא ושקום ששצחטין בו קדשי קדשש וכ'ח).

על

ינ

(ר.כ ,ס5רא שםע.ר.
ירלא ,ס5רא שםובחיםט.חעיב שחותנ.ו ע'אובתלטור שםרביאחיא בפקוםרביחייה.
(רלג ,ספרא שם ובחיםס.בע.ב.
(רכ 11.ספרא שם,עי' וגחיםשם.
ט-כ'ר ,ספרא שםוגחים נ'ח וא תוספתא וגחים שץח.א (צדתפיט.,
ט-כ.ה ,ספרא ח' ע.א וגחיםנ.פ ייטא לץע.א ילקוט חלו.

"א טץ וב.
ו~"
(רלו ,ספרא שם ובחיםנ.ח לבי
(רכ 1,.ל5י כי-א,ועי' ס5רא"ם ובחים כ' עיא יוטא טץ ע'א תוספתא ובחיםפ.ו
ה""
.
ט-כ.ח ,רטגים הלכות גא הגחירה פ.ה הפ.ווט
(רף תפץ.,
www.hebrewbooks.org
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"ב תתח אתו כשר %א ששג אתן למתחע יאץ
עמץ 6שתש וכשג "שת ראשן ת
ורלגפת פדרד מ6י
שתזש משד קרטן לכל ושעדש
דערך הכהן
אתם כפזה על העצים אשר על האש אשר
 6על המזבח '%א '9ה נמם נקמ תשי ת ול"ג
ו4מ
"ג והקרב והכרעים ירחץ במש
*
א
6
כ
ש
תצריב הכהן את הכל ימ
ולע
ךחקטיר

שלפ פס %וטא חק ששל תמר אם ע6 6יח
ן%א חאש
י%אנחתשיטל
'%א 11ם באןיל הש
"
א
*
א"
טה
א"ראית להכשיר בהפשם טחוח ולפסול בצשק אחר שריבה הכתוב מיעט
עלה

ולדג

10

סצי טה טכשקי בהששם ובניחוח שהן לאחר הרציקץ ופוסל בצפה זוואלשני

אע'פ שלא ססך והלא ססיכה קודם לחרציקץ
דוצייוז .עלןץ
ומה ראית לדבשיר בפסיכה ולפסול בצשק סכשיר*גי בפסיכהשאין הטסיכה
טד1ת בכל העולות ופדפל בצשן שהצשן מדצ בכל העולח2
ץ לשם רמש ניךץדדץ לשם
 16לשם עלה אשה לשם אשש ישיך
נחתרוח .לה' לשם סי שעשה את העולם סיל"ה).

ע4

'

י"ד חשם מן העוף עלה

אין העוף ובחי שלסים .נ8ן

%א כל העוף לפי ששטר וכר חמש בכבשים ובשש תטת
העוף
חכרות בבהסה שין תשת חכרחן בעוף "טל אף שרבש נפה השמסית עעה
0נ ושקטעה רנלהחי
ל סן העוף לא כל
 .)441טתצצם וונדרנופ פסול
לפי שר1א ברקץ ווועו לא בכלל וכר ולא בכלל נקבה סילץ) :קרבע המשקי
סביאעוףאין הצבחי טבשעוף .יטל כשם שאעה באה נדבת צבדר לא תבש
סלסר זהיא נאה מץבת שש סיל'ח).
נדבת שיםח,ל ךךזקריננ
ל
י
ח
יטל כל העוף כולו ידשו כשר
ךךזקישיננ מן התרים או

העי.

,רכ'ט) ספראזם.
ור'ל) שם 'ופאכ.ח עיב.
ורל'א) ספרא שם טסא ע'א.
ורל'ב) ספראשם.
,ר*ד) ש' ספראשם .כ" ,רל'ה) ספראשם.
,רלט) ספרא שםקירושי ,נ'דע.ב.
,ר*ו) רטב'ם הלכותאיסור' הסוכח ש'נ הץוע" ספרא*ס.
,רליח) ספרא שםועי סוח,ת פ' ע'א ורזי זם וו' שחות ק'דעיב.
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י היתה את קרבנו איןלד בשף אלא שדשתצייתה
מן בנ
וערש מץלום ולא קצים השה אם בני יתה שלא כשרולביא מץלים כשרו
לטש קפנים רעדים שכשרו לבוש מיה5ים אעודין שיכשרו לבוא קסנש וול
חשדים ורולש ולא קטנים 8ילש).בני עשה קצים ולא מעלש הלא דץ הש
 6סה אם רעדש שלא כשרו לבוש קהגש כשרו לבוא מץליםבני יתה שכשרו
לבוא קצים אעו דין ורכשרו לטש ורולים חרל בני יתה קצש ולא
מץלש סייפ) .יכול כל הורש כשרים וכלבני יתה כשרש חרל פן ההרש
שפןבני ורתה פן ההצרים ולא כל השדיםפןבני היתח ולא כלבני היתה
פרפ בתחלת הצעעב שמה ה8מה 8ייא) .תע רבע רעדש מץלש כשרש
 10תוצש פשלש בני יתה קצש כשרש תדולים פשלין שצא הכשר בתהרין
פפולבבני ץשה והכשרבבני יתהפסיל בתורש .סבא תלמרא אפר רבא ולא
ל"שתיטם קרא ולסועב פן הרצדש ש פן בני היתה מוושא בני עסה דנמיב
רחסנאבני קצשאין מץלים לא אף חשדש ורולש אין' קצים לא סיסרב).
יכול כל התהיש וכל בני היתה כשרש חול פן פרפ להחלת הצעעב שבמה
 16השבזה פפול סימע) .סשרפתיחשדין כשרים סשתהיבו ושושתיבנייתה פסולש
סשהוהבו סימ"ד) .חגי יעקב בן קרחה טאיטתי בני טשמ כשרש פשהעלעילו
הו*ו ת84י לה תעא אפר לה ש5רעדיעלעו דם שיב ליפ ל' .).אימתי אפר
אבייפכישפים מץשאחשתיטניה דמא .בעא ר' זמיאהריעלי עולתהעוףפן
ב שבזה טהש ספיקא האף תפק
הרעדים אופןבניהיתהוהביא החלתהשידי
א ש דלפא ברמז הו4ו ולא נפיק סימ"ד) .אפר רבא חא שמע 8רפ להחלת
הציווב שבזהחשבמהששסול .אי אסרתבשלטא ברמז חאףשפיראלאאי אפרת
סש"קא האףאי אצטרך קרא לפשפי פפ"קא .כי אצטריך קראלפקוטימרבע
תעבד פלקא דעחך אפעאדואיל המתיבכי סשחחם בהס סום בם טיקרא כ'ב
כ"ה ).עצא דבירבי "8סעאל כל פקום ששטר השחחה אעו אלא דבר ערוה
 96העץ כל שהשס שולבו דבר ערוהועש שולבותצי עופמדמאיל ולאשסיל
2וצ שפא דאסר פר חמות חכרותבבוששהשין הסמ חכרותבעוף איסא דבר
,ר*ט) ספרא שם ועלץ כ'בע'כ.
,רס*ב)חוליןשס.
,רפ"ר) ספרא שסחוליןשס.
www.hebrewbooks.org
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ערמ ולז שי ש *פס 6בת קא פחעלן ום"ג קרבצו תרים
ייתה אין הכשירו חורשובני יתה והלאדין דוא מה ש הצ8רש
ובנ

שלא כשרו לכ8ר בפנש כשרו לכ8ר בחט חורש ובמ יתה שכשרו לכ8ר
בשנש אעו דין שיכשרו לכ8ר בחט ת"ל קרבנך תרים ךבף
 6יתח שין הכשיו חורש ובני יתה .קל
לצשרש שיכשרו לכ8ר
חי
ח
ו
בשנים מה אם חוריםובני יתה שלא הוכשרו לכ8ר בחץ כשרו לכ8ר בפנש
צן8רים שכשרו לכפר בחט
דע שיכשרו לכ8ר גשנים הרל ודקריכ פן
החרים  %4פן בני היתה את קדבע אין לך שקרב בעושמ אלא חורש
ובני יתה שרפ"ו) .אטר רבי יתצן פשני טה משצו חורשובני יתה פכל עושת
 10אלאשאיןלך סורדף בעושתיחר פחור"םובנייתהולאהכשירהכויבלקרבן
אלא הם -0פץ).
פשך והקריבו טההרללפי טגאשר וחקריבפן החרים שפןבני היתה
אין פחמטצי פרעיםתילורקריבואפלו8רידה אחת ס-פ"ח) .ךהקריבך
הכהן טה הכוץן ומלק פלפד שלא תהא פליקה אלאבכהן .הלא
 16דין הש פה אם עולת ברמה שקבע לה צפת לא קבע לה כהן פליקת עוף
שלא קבע לה צפת אעודין שלא יקבע לה כהןהרל הכהן וסלק פלפד שלא
תהא פליקה אלא בכהן יכול ימלקע בסכין ת"ן הש פה אם שחיפה שלא
קבע לה כהן קבע להכלי פליקה שקבע לה כהן אעודין שיקבע להכלי
ת"ל הכהן ופלק -0פ"פ) .אפררביעקיבהוכי עלאעל לב שמזר קרב לפבח
 20אם כן לפה שסר הכהן ומלק שלא תהא פליקה אלא בעצפו שלכהן .יכול
שלקעביןלפעלןבין פלפטן ת"ן דמא בהמה שחטאחה לטעלן עולחה לטטן
עוף שחטאעע לטטן אעו דין שתהא עולחו לפטן ת'ל המלק את
ראשה והקפיר המזבחה חשבחה אשרלשיויהפיהולשיו
טליקה פה וקטרהלפעלן אףטליקהלפעלןשר") .המלק פליקה
א ספול ערשיכול טכל פקום .הרידין שסר כאן פלקה תאפרלהלן טליקה

יע

יל

4יפ.ה) שם.
4יפץ) סשרא שם.
(רס")ע" ב'ק צןע.א בשם רב' אבהו,ועי' ילקוט תס.ג
%פ'ח) ספרא ח' עיד זבחים פ'ה ע'א כריהית ט' ע'א.
4ר )8.5ס8רא שם 'לקוסשם.
(רנ) ספרא שס ובחים ע.ב כריחות שס.

י
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טה סליקה האסורה להלן ממול העורף אף כאן ממול העחיף  14טה סליקה
ד4גצרה להלן ימלוק ואעו פבדיל אף כאן "מלוק ולא יבדיל הול ומלק את
ראשן חהקטיר דגאבחח תמצה דסה וכי אפשר לופר כן טאחר שווא פקטקי
הש פוצה אלא
כדרך הקטרח 1טה טצעו בהקפרה הרחש לעצסו וחמף
,
)
ב
י
י
5
סנלן להקמרה לראש
 6לעשג 1אף סליקה הראש לעצטו חשוף לעצטו
לעצטו כשהוא 4ופר לטמן והקטיר אח 1הכהן דגאבחה הרי הקטרת חמף
אמחיה הא אש שסר כאן את ראשן וחקטטי אלאזו הקטרה לראש לעצטו
כשם שרקטרה הראש לעצטו חז1ף לעצטו כך סל"קה הראש לעצסו והמף
לעצש 5ימב) .תמצה רמך דם טלו 14ד 8בראשוביףתיצה.
 10הגיהם על קטי הכמבח לא על קטי הכנש ולא על קטי ה"סוד ולא על קקי
ל ומלק י)קשקי
ההיכל אלא על קיר העליון יכול אף על קטידישזתתהי
תמצה דסועל קוי הנמבח הששרלענין חק5רה ולענץ הסששאץ טה וקטרה
לסעלן אף המצאהלסעלן5יינ) ,כיצדהואעושהעולה בכבשוסתהלסובבבא
לו לקרן דרומית נמרחית הקז סולק את ראשה ספול ערשה ופבדיל תשצת
 16את דמה על קטי השבח חשם קןשיקץ לטמה פרנלע אשלו אסה אחת כשרה,
רבי טץממהורביאלי,מרבן העקב אופרש כל עצפה אעה ממית אלא בראשת
של נמבח יז'ד).
ט"ז חשלסיך את מראתד 12נצתה מגו בע~ת בחמהיטיר
את פראו1בנצתהומאשרבעולת בהסה חקקרב חקכמשעים ירחץ
לטה פסל בעוף ר5וראה והכשיר בבוששת הקרב והכרעש אפר
20במים
דקנרהלפי שהעוף שרח וטס ואוכל סן המילותומן החססש לא "קרבלנבי
דגאבח לכך כוצב והסטי את פראוצ בבצהה אבל הבוששה לפי שהעו מילה
על אב1פ בעלה חועה אוכלת סן המילש ולא סן הדשגוקם לכך הש חקרב
טלה ש54ד וחקרב והכרעש ירחץ במש %עשץ) .דקא חהסקי את סד4ו1
 26זה זפק יכול ידקור בסכין ויפלמ הרל בצשחה יפלם עם ,חמצה 5ז'וג אבא

מלי

'

,רנ'א) ספרא ט' עש ובחים ס'ה ע'א טלין ביאע.ב.
ירנ'ב) ספרא שם.
%ז*נ) שם זבחים שם.
(ררד) ספרא שפ זבחים ס'דעיב.
(רנ'ח) על ויקרא רבח פ'נ ס'ד.
ירוו) טפרא שם עי' זבחים ס*ה ע*א.
www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

 %טז*' ח

טדרש הנדול

42

ךהשליך אתה

שי וע תן אשר טשל את וזדקב?ן עמה ומג
ה
ת
א
ה
כ
ל
ש
צ
נ
טוה ו א פס%ה  .אתה %א חשת ממה
19
שלת נצסה ומשלכה הלא ו" 1הש טז אם מקש 9,צ9ר את השר נ0ל
טת בח התי סקש ששל את דשר אש וק 9שע 5בה וףתהרעי אתה
 6אתה בהשלכה אין עולת בהסה בהשלכה (ררח) .אצל הטזבח
ססך לטבח .קדטה אפי  %כם .אל טקום
י חנעה בןיצטתמס אופך שמ בתי
הדשן 8ם הץ מתמן את הדשויב
י'8י 1שם אחד בשרחו של כבש ואחד בשרחו של כמבח והבמויחו של
היי
כבש שם הע מחנין טחראות העוף ודשן המובח השיטי ורגזטדה חה שבמורחו
 10של שבח ששם הע שרפין פסולי קדשי קדשש אישדיקהים קלים נרנ'ם).
*4מראביי טוראה תוצה ודץצן כמבחהפניטיורקשתהסנחיהכולןנבלעיןבטקוסן
שעשה ש הקז (ר"סז.
אהפסול .אגצבששועאיןעולתבהסהבששחצ.
"5ז מ2נמע אתך הכשריל
ש
2נכננ80יך להכשיר את העור .לאיבד~ל
ל והקטיר ש וחקטיר יכול אע"פ שמלקו בסכין ת'ל אחו סה ראית
 16פסלחי
להכשיר ברנדלה ולפסול בטליקה אחר שריבה הכתוב טעט טשי טה וני
טכשיר בהבדלהשהיא לאחר הרצההופוסל במל"קה שהשלשי הרצקז (רס"א).
עלה אע'פ שמהטה דם המףולא טהטה דם הראשאויכולאפלוטיצה דם הראש
ולאטהטה דםהמףחולדצא ס-ס"ב) .עלוה לשםעולדנ אשה
לשם משת רחק.
 20לשם אשש .ריח לשם רמק .נידץודץ
לה' לשם טי שעשה את העולם (רס4נ) .שסר בעולת בהטה אשה רמק נמקח
לה' תאסרבעולתהעוף אשה רמק נמקח לה' ובסנחה אשהדיח נמקח לה' טלטד
שאחד הטרבה שחר ה0מעש ובלבדשיכוין דעחו 5שמש (רס'דז.
.

יל

,

יטי "ברי

ספרא שם.
חח' ובחים ס'דעיאד"ידו'חבש)חןלופוםוח.דא'.יגטות ק'יא
(רנ.ט) שם,ועי'
,רס)
ע'א,
(תץ)

יופא כ
ספרא'אט'ע.ב1.טעשהנסהיוי
יסוא)
(רס'ב) שם ובחים סיוע.א.
(רסינ) ספרא שם חבחיס סיחע.א.

ליחא

רחוחשירים.

פשח'סנחותנדלנ''ר)ע.יא( ,פיץ ט"א) שטעות פעיא
(רסיד) ספרא שם
8י

שבת צ"ו ע'א ס8רי שינחס

קסע
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ב
לימת כהוסיח שיבש כנחת טרבהיכול אף ה)מבור
א תפש
י
ש
ב
י
סנחתטרבההרל תפשיחידטביא טנחתטרבהאין הצבור טביא טנחתטרבה ש).

ד'א תפש זיש4ה להחית רוח שפלים (ישעיה נע ט ).14אסר רבי שמק בוא
וראה כשומכיר הקב"ה קרבן בהסה שהיא קרבן עשיר לאומכיר נפש בעליה
 6ולא שפם אלא ארםכי יקריב אבל כשרקריב קרבן סמשה שהיא קרבמ של
עמ חיבבה 1פרפסה שסר נפשכי תקריב כאלו הקריב נפש תדע לך שהרי
לאהיה לו אלא סלת חטים לטחית ביחו נטלה אדנה ועשאה סלת והבששה
קרבן תש44ר בלא כלום העלהעליו המעב כאלו נפש הט 4סקריב לכך שמר
תפשכי תקריב (ב) .תפשכי פה וגפש ומאתישבו חסש הרמשתראייה שסיעה
 10ריח וסשעש כך דגגחהיש בה חטשהסימן סנחת סלת סנחת סצותסנחתרקיקין
סנחת פחבת סנחת סרחשת בוא וראה סדותיו של דקביה שאין סתמצ עם
בדיאיו אלא בסדת רחסים שאסר לישראל כל אחד יק-יב לפי כוחו סה
שסיפק בידז בקריביא בקר צאןיביא צאןעוףיביאעוף ואםאין ספק בעז
יבש ססה שההקין לעצפו וזןסה כאלו הקריב נשש לכך מוסר תפש כי
י תקריב יטל סירה תל
 16וקריב פ) .תפש כ
תקריב אעה אלארזית .קרבן טנחה כל קרבן נדבה שבעולם הרי
הש כפחה מ .)-סיכן אסרו סחנרב אדם תודר לבתה בפמ עצסהיי
ן ב8ני
עצסו שפן ב8ני עצסו אפלו עשמם ב8ני עצסן שאטר ולקרבן העצש פחסוז
יצלז .).וכסה אם לבתה לא ישחא סקומץ .ואםיין לא יפחות סשלשתלהין
 90ואםשסן לא י18עת סלת ואם עשמם לא יפחותטאגיסרין מה).יכול אף הוקו-
טתנרב קטרת ת'ל לא תעלועליו קטרת זרה משמות ל' ט').י).יכול יחנדב
ויביא על סזבח החהמן תול טשת שסן הסשחה וושת קטרת הטסים לקדש ושם
לש "א ).אץ שסן ד4שחה וקטרת הססש קרבשאלאב8גיםמ)3 .מנדןת

כי

(ג)ע" שחות ק-ר ע'ג ילקופתם".

(א) ספרא שס.
פ) סקור חסאסר הוה לא סצאתי ואולם חסר כל הסאסר הוחגכ"א.

(ר) סשרא  '8ען
היע ופ"ד
מ)עי' רם8יס הלטת סקשח הקרגמת
"ש.
פט" פ) סשראהש
 )9ספרא שם ס2חות  '1וא.

וסשה מנחותק.ו ע'כ.
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ליתן את חאסור כאן בכל דגצחותוישת חאסור בכל הננחמכאן.
לקך כל המנחות שהן סלת וזץ מכנחת שטה
מזמה קרבנו
.
)
ק
0
ם
שהש קטחשעח"-
מגו
כאן סלת ונאסר להלן סלת
(שלת
חמש 8צצת כ'ט ב' ).פה להלן סן החמש אף כאןסן החמש ש).רצן דמם
 6כל הסמות בשת סלת חפש וצץ סכנחת העוסרש"ש סלת שעח-ש (י) .כל
דגגהות באות סושפ-ץ חשחושמז לארץסן החדשומןה"שן חוץטן העוסרהשתי
הלחם שאען ב~צת אלאסן החדשוטן הארץ.ו(צלןאעןבאין אלאטן השבחד
ואקה הוא דטובחר שלהן טכסש חמחה אלפא לסלת ("א) .שיהה לה
חפרש בבקעה .וכל הארשות היו כשרות אלא סכאן היו סבשין (יב).
10אין סביאין לא טביתוהבלין ולא סבית השלחין ולא סבש האילן ואם דגיא
כשר .כהטר וצא עושה ט-ה שטה דאשתה ובאגיוה זח-עה קודם לפסח שבעש
עס חקיא עושה סלת סרובה .כהטר הש בודק המקר סכנש יוזלויך הסלת
ואם עלה בה אבק פסולה עד שימצה ואם התלקגה פסול (ינ) .כל הכגחמ
טעתות שלש סאות שישת וחסש טאות בעימת שיפה בהר ובעשהברגל ובבצק
ן קרבנו "זקר סושרב סנחה
 %6כעין דגל עד שיתקלפ ("ד) .יךזיך
שין צבח -פוצדבפנחה .קדבןולא של שתפין מוו) .כשםשאין צש סבשין
סנחת נדבה כךאין טבשין לא לבתה ולא עצש אבל טחגרבין עולה השלטש
טלה
ובעוף אפלו שרידה אחת (פת) .ךישנק עליה שמל
פקצתה פה דאית לוסר שמן על כולה
ומן עליה לבמן
דבף
 10ולבטקעל סקצההשאין אחרדבוי אלאלסעש .דקא ךישנקעליה

גשלת

עי

עי

עי

טז) שם ועי' מסח חספדא שסח הילקוט תס'ז.
ט) ספדא שס.
מ)ע" סוטה פיב פיא ודסביס הלטת סוטח פע ח"ב והלטת סעתזק פ"ב ח'ב.
מ") טוחות פ.ט ס'א עי' תוספתא טמות פ.ט היב טגסש חנוחח בסשנח של חתלסוד
טמות פע עיב טכניס חטחא ובישנח שבטשניות סוחות שח ט-א טכניס שווניחא ובטשנה
הוצאת קאנטאכרע" טכסס חימחאוכ" בחשפתא סנחותפי
פ הע וב',ועי' דשיעל הטשנח
טנחות שס ועדוך השלםח.נ דףווו.
("ב) סגחות שם .חפרייסבישנה שבסשניות שס חפרייט ורא עפדייס בטשנח שבתלטוד
שם עפודיים בסשנח דפוס
חפדים ובחוספתא עפדיים ,וקן' חוספת טנחות
קאנטאבדע"
שם ו"ה עפרייס.,
(ינ) סשנה סמות עיא ,פזט פ'ב).
(יד) סנהות פיו פ'ח.
,ט)1.ע" ספדא ט'פע
"יד,וע"לעיל ויקדא א' העדח קיל,וע" פנחות קידע'נ.
,ט ),ס פראשט.
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שמן טלה משי ששא מלל עמה תקטץ עמה ,ונתן עליה
לבנה על מקצתה שאעה לא מללת עטה ולא נקטצת עטה (ח).
ויצק עליה שמן לת לכל עשרק תתןעליה לבנה

אין פשת מקומץ לבתה לכל סנחה בץ שתיחה עשרון אהרבין עודחה ששים
 6עירק ,רבי עעדה שמר אם פיעפ לבתתה כשרה (5ח) .אבל השמן פיעש
פעכב את כולו ("ט) .וישבק עלקק שמן תתןעליה לבנה
פלפדש"יקה ובלילה כשרה בכל ארם .)%
חהביאה
ב חהביאה מבש" שלאים"" חיש אלא כולח בכלי אהרבין
היחה עשרוןבין היתה ששים עשרון ואם פידש כלי לכל עשרק פבש כסו
 10שם-ר (כיא) .אלבני 4טהר 1אפלו הן רבשאיא ברב עם
הדרת פלך (סשלי "ר כ"( ).לב).
זץכחן וקמץ פלפר
שקפשה סצא כהתה .עצל מששה פשיקסששה כהן ואם קמצהזר תהא כשרה
וול שב חץרש הכהן קפצה שאם קפצהזר תהא פסולח (כעג וקמץ
קומץ אחרלעשרון אחרקומץ אחרלשחיםעשרון (כ'ד) .וקמץנאשם
 16פמקום שדולי חר עופדות פיכן אפרו קפיצה כשרה בכל טקום פן הסרה
בן בתירה"וסר טנץ שם קטץ בשמאל קשור ויקסוץ ביפץוי
ל פשם פפקום
ן
ש
ס
ק
ב
ש
שקטץ כבר (כיה) .נ1לא קמצו יטל פטדץ
בקסשן יכול בראשי אצבעוחוו ורל פלא קסשן כידקסםמ אעאהן ,כץ) .הא
כאקה צד חופה שלש אצבעאץ ער פסת עץ וקומץ בסחכת ובסרחשת ומוחק
 20בעדלו פלפעלה ובאצבעו הקטטה פלפטה חו היא עבודה קשה שבפקדש.
זוהיא וחו לא ווש 5איכא פליקה מא איכא חפעה אלא אסמרזו ורא עבודח
קשהפעבודות קשות שבפקדש (כ") .נמלא קמצ 1סלת
~
כ
י
פקוםהקפהשהסלתישחךקסחוולפסלתהשתהאכולהסלת .וכשקטמטץ

יל

(יז)ע"שם.
יח) סשראשס.
.9ט) רסכים חלטת שסולי חסוקדשין ש"אח"ח.
(כש) שם ועף סוחותקינעיא.
,כ'כ) סשראשם.
(כיד) סשרא שם.
(כ'ה) שם ,ע" תש*תא סוחות ש'ז הט" '91 ,פשוח זכחיסס 1.ע'א.ורסים חלטת
סעשה חקרבמת ש"כח"ב.

(כ) סשראשם.
,כע)שם.

(כץ) סשרא שם סוחותי'א קדאיסאס" עיכ 'רשלטייוסא סדכ ע'כ ששיכ).

(כץ)ע" 8וחותשס.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

46

מדרש הנדול

-ב' בעב' ג'

שתהא כולה שמן (כ.ח) .ר"א וטשטנה טמקום שנהרבה בשמן (כ"פ) .ר"א

ספלתה שאם ח"שר פלחה כל שהא פפולה .וטשסנה שאם חטר פשסבה כל
שהחו פנאל (ל) .ד'א ספלתה ולא ססלת חברתה .ופשמםת לא פשטן
חברתה "%א) .סיכן אפרו שתי סנחא שלא נקסשן תתערנוזו בוו אם יכול
 6לקמוץ בזו בשני עצסה ובוו בשני עצמה כשרות ואם לש פס~א מ~ב).
 8 8קסץ קלה בטע צרור שם-ם ,-סלת
מלא קמצו מסלתה
.
)
 14קחיט של לבתה פסול מרג
פחא
ד
ו
ע
ך
ע
כסה
סשגיויתים (4ד).
הקוסץאין
שש8 8
בשעת
מסלתה הצשמנה על כל לבנתה
קסשח אלא שמפלקה לצד (ל"ה).
כל לבנתה חזקפיר
.
ץ
ס
ו
ק
ז
ח
.
)
ו
"
ל
(
ה
ת
ב
ל
ז
ח
סעכבין זה את
 10שילקט הלבתה כולה ו"גלה לאשש
זה (ל").
חקקפיר הקומץ נקטר תאשיירים גאכלין מיח).
מנרין בה מכרין בקסהטה מכרין בלבתתה (ל"ש).
אזכרתה לה'
.
ה
ש
נ
ו
ד
א
ל
ש
פ
"
ע
א
5רפ
נ חהנותרת
טן המנחה
.
)
מ
(
ר
ס
ח
ש
ל
קסצה
פ
ר
פ
לשחסרה .היא
לאהרןולבניו
ץ
נ
ב
ל
ו
בסחלקתפיא).
כרלבנים ,לאהרן שלא בסחלקת
 16לאהרן תחלהואח
יה אהרן כהן גדול אוכל שלא בסחלוקת אף בנץ כדצט.
ס
לאהרן
נרולטאוכלין שלא בסחלוקת (ם"ב) .לאהרן~בניו קדש קדשט להתיר סנחא
י נבלה
ישראל.איןלי אלא סנחאקזןפלוקותיהןסנין אמר רבישמעטקידא"ג
חטרפה לא יאכל לטסאה בה עיקרא כ'ב ח' ).ת'ל לאהרןולבניו קדש קדשים
ט להתיר סלוקא ישדאלוסניןש4גי סתיר סלוקותכוגים ת'ל לאהרןולבניו קדש
קדשט להתיר סלוקא כדגט .מאשי ה'אין להם אלא אחר סתמתאשים (סע).

על

יממ

,כ-ח) שפראי' עצ ,מלקוט תס.טילוא "קםיצה סלהל
,כ.ט)עי' סוטה יד עצ.
יל) ס*רא וס ,וו' ילקוט שם.
י4א) ספראשם.
,לצ) סנחות פצ העיכיג עיא).
י4ג) ספרא שם סנחות ו' ע'א.
,ל-ד) דסב'ם הלכות סעשה הקרכוות*ינ היד ,ע" סוחות כץ ע'ב ,וחרטבים *שק
כדטייוחון שם ,ועי' נם טנחות נ'חע'א.
,ל'ה) ספרא שם.
,ל.ו) שם ,עי' סוסהט.ו ע'בוחיס*תא סמותפ.א הסץ ,צדתקינ).
)14,עי' ספרא שם.
,ל'ט)עי' ס*דא וילקוט שם.
,ל'ח)ע.ש.
ויא) ס*רא שס תוט*תאיוסא*יא ה'*יצדק.פ).
ט) ספרא שם סנחוח ט'ע.א.
וסצ) ספרא שם.
ש'נ) ספדא" עע.
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תקרב :קרו:ן פוין טיקרב
" את ה"ד
ש
ע
י
י ע4
קרבן מנחה יידימ "דהישו ~י

יל

י"סי

פחה ו~א וא נממ; ח4ת תמשז רקקץ ירבן קרק )"ד הש טבש
תועו פבש חלא רקקין ש'ר) מאפה המד לא 6אפה כופחולא מאפה רעפש
 6ולא מאשה יורות הערביש .רבי קקודה אוטר סה חול המד תמד שי פעסים
להכורר אתדגצפח .רבי שמעון שפר מהחול חמר חמרשגי פעסש חקדישה
בוגווי וכל סעשקז בדצמר נמיה) .נ!לוצ סה פלת האגצר להל1
סן החטש אף כאן סן החטים .חלדוצ נמזנר 2ב:לדלוצ אין
הרקקיןבלולין .הלאדין דצא סה אם החלא שאען טעשת טשקשה טעתות
חלא בלולת
 10בלילה רקוקין שהן טעתין סשעזה אהצדין שיטעמ בלילה
אין הרקיקיןבלולין .רקיקין טוצחיםאין חלא 8צחות הלאדין הא מה אם
הרקקין שאעןטעתין בלילה טעתין טשיחה חלות שהןטעתין בלילה אעודין
ורטעמ סשיחה רקיקים טוצחשאין חלות סשצחות (מ'ו) .הא כיצר ההלות
לוהת הסלת בשסן ודוקיקין משחין אחר אפייה בשמן שהן .וכולן מלושין
 16בששרין ולשיתן אפיאן בשש טץ) .ורקיקי טצות יפשת
שה לא לבלילה .כישא בו יודהה"ית כיור נחשת וכםמישת לרחצה
15סות ל' יח ).יכול כשם שמרחהנין סן הכיור כך סרחישרן סן הכן תיל וכצ
מוצת למזשת שא לו לא שה לו לרחהמה (ס4ח) .כיושו בו אמר ר' עצדה
ועשית חשן סשפט סעשה חשב כסעשה אפד תעשה זהב שם כ4ח טז ).עצל
 20כשם שה כפול זה כשל חול זהב לזהב שהלו לא שהלו לכפילות (סש).
מחבת קרבנך סלסד שהש טעתה
ה משם מנחה
ה
י
מ
ל
טה קרבנך אצר כאן טעון
כלי .קרבנך קימר
"
ש
יציקה ובלילה אף קרבק -אמור לסטןטעון יציקה ובלילה שה קרבק -אגצר
לסטן טעון סתן שסן בכלי קודם לעשייחה אף קרבק -גצר כאן טעון סתן
 16בכלי קודם לעשייתן פ) .הא כטנר מתן שמן תחלה בכלי תותן הסלתעליו

יל

יל

אי

על

5זר) ספרא שם טמזות סע עז,וע" 5שנת שושתשם.
שץ) ספראיע.ר.
(מיח) ספרא שם ע" משח שחות שםילשט שס.
ש.ט).שס.
ש-ח) ספרא *ם.
(פ),ע" רמבים שם 8יעה.ח.
פ) שם,עי' ש"ת ע'ר ע'א ובכ"א חסר טטעוןיציקה ער שהקרבוך.
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בי חעי ר,

וחחר שתן שמן על הבלילה ולש אוחה בפהשרין ואושה במחבת צ במרחשת
וצתת חותן בכלי יוצק עלמז ששי ושאצן ומתן עלקץ לבתחה וסנ"שה לחרצזז
שלקרןוקוסץ וסקפקי ודהשארטשכללזכרי כהמה מהא) .נ0לוןננלולה
בשמן שסן לא טשפר אלא בשמן לרבות שסן לסטה ושסן לסעלה סוב).
יטל מטה תיל חהמז קבעה הכוצב .)118
 6נןשבה תהיה
ד 115זד1ן יכי
ל שתים הול פתש  14פתים יכול ישצה כפירדרין המל
א
ל
אחה אחה לפתים ו
ז
מ
ת
פ
לשתים פ'ר) .סוכן אסרו סנחת ישראל טפל
אחר לשנים הצש לארבעה אש טבדיל סנחת כהן סשטז טפל לצש
בלבד פ'ה) .שין פתיחה פחוחה סכוית ואם הם-יל או הקטין כשרה פץ).
 10פתות פתום מנחה הוא לרבות כל הסנחא לשתיתש .יטל אף
שתי הלחם ולחם המנש ת'ל אתה .סה ראית לרבמ את כל הננחא ולההנא
שתי ר~חם ~חם רפנש אחר שריבה הכוצבסיעט פה אלו סיוחדותש"ש טהן
לאשים קמ 1שתי הלחם ולחם המנש שאין ברם לאשים .ןישבקת
שמן מנחה היא ליפתנל חמחא לטמקה.יכול אף טנחת
6נ טאשהתיר חיקיקין תיל דךא פ") .וטלן נאפח עשר חלותבין לחלאבין
לרקקיןבין לפרחשת משם ריבה 14ס"צט כשרש ע'ח).
קרבנך סה בין מרחשת לסחבת
ז 141ב 0נממקון
אלא שהסרחשת"ש לה כסף תשצחבתאין לה כסוי דברי ר'יוסידצלילי .ר'
חממז בן נמלאל אוסר סרחשת עשקה וסעשמז רוחשין סחבת צפה וסעשמז
 90קשין פש) .וסחבת השרדהשז היו בזמרה חשתמק פכלי שרתותיר שלפקדש
שלסתכתהיה כדי שלא יקבל טוטאה וס) .שין ענזת בסקום עשירות א").
סלת בשמן תעשז סלפד שהש טעתה טתן שסן בכלי קודם לעשייתה ום"ב).

עליה

נמישיקשת

5ךא) ר5בש שם הלכהי.

(

סוב) פפראיאע.א,ועי' חוספתא פנחות '8ה חץ ,צד תקכץ) ורסבים שםה.ה.
צע) ספרא שם וע' 5מעת וצ עש.
פ.ד)ספיא שם.

ע,ה) רפ1ם שפועי' סשנח תסרא פנחות עצ וספראשם.
"
פץ) ססרא שע
ע")
ורו)רסב.םשם.
ם.

שם ודק

רלפקב
יפ) ספרא שם פשנה סוחות סץ עש,יעי
ופ
' רס1ם שם חץ ,ועף י
" העיתוא דבי
אליהו רבה פ'ו
צד לץ).
והמאתעפעאיוררסבא
ש) ע"פמית סץ
"הלכותבית הבחירה ש'אח"ח.
ים
שע) סשראשם.
,סא) וכחים פיח ע'ב סנחות ש'פ
'

יא.
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איי

משי יהבאת אשר יע' מאלה לה' והקריבח אל
וץ חזבאת
הכהןויצ"שת אל השבח יכול אין לי טעון המשה אלא חקומץ בלבד סנלן
לרבות אהדגצחהת"למנחהוסניןלדבות אתכלהסבחותדי
ל את הסנחה (סצ).
בין סנחת נדבהבין מנחת חוטאבין סנחת שטהבין סנחת העוטרכולןטעתין
 6המשה (ס'ר).יכול אףשתי הלחם ולחם הששתיל פאלה .אחר שריבה הכתוב
סיעפ טה אלו סיוחדות שהש טהן לאשים זמע שתי הלחם ולחם השים שאין
מהן לאשש .והלא סנחתנסכים כולה לאשיםיכול תטען דנשה ת"ליקדיבה.
אחר שריבה הכתובסיעפ סח אלוסיוחדותשהן באותבגלל עצסן זממ סנחת
שלה
שכים שאעה באה בגלל עצפה .אשך יעשה מאלה
 10אחה פבשאין אהה טבא חרן פאלה (ס'ה) .סיכן אפרו אחת עשרה סנחא
שמרו בתחיה שלש לצמד ואלו הן העוטר ושתי הלחם ולחם השים ותשע
ליחהר סנחת חשא וסבתת שוטה סנחת חימך לכוצש תצחת כהן סשוז וחפש
סנחא באות במרר תדבה סנחת סלת טנחת ספעת סנחת דקיקין סנחת טחבת
סנחת טרחשת לא פחא %א עחר (ס'ו).
יכ %הכלי ת'ל להלן בקסשן סה הרסה אמודה להלן
פ והרים
בקסצו אף כאן בקופץ (ס").
ישא כל המנחה אלופשי אשר תקריבו לה' לא תעשז חטץיכול
איןלי בלא תעשה חפץ אלא דקופץ בלבדכנין לרבות את דגנחההי
לסנדח.
וגציןלרבות אתכל השחות כל חשחה(יח).איןלי אלאנצחותששיו-יהן
 90נאכלין סנחות שאין וךק-מזן טוכלין סנין חול כל חשחה אשר תקריבו לה'
לא תעשה חמץ .ד' עסידנלילי אהשר להביא לחם השש .ד' עקיבה אופר
ימל ל 14אחר
להבש סנחת נסכש (ס"פ) .לא תעשה חמץ
לכולן ת"ל לא חאפה חסץ .א5יקה בכלל היתה ולטה יש1תלהק"ש אלקה טה
א5יקה סיוחדת סעשה יחקרחייבין עלקה בפני עצטה אף שי ארבח לקששה

יל

חץ .שנ) שם פחות ס'יא
.

ויב,וע" טשנה סוח" שם ע'א ור'80ם פעשה הקרבנות פ"8

יסיר,ע" ר80טשם.
ט'ח) ספראשם.
ש)1.עי רס'8ם שם פ"אח".8
יס"
1סיראשם.
1ס" 1שס סנחות וץ ע'א.
וסים ,סשרא'.איר,
סנחת"1יא
 .הילקוט נרסיכול אעלי שלא תעשה חסץ
"
ע
ו
אלא 0וחא שוךריהן ש'עי שםר,0חי.א.
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"ב

שאך

ועריכתה וכל סעשה וטעשה שקש בהלחייבעליו בצי עצסו 5ע).
לא תקטירו איןלי אלא הטרובה הטמוע*סניןדרל כל שאר.אין
לי אלא עצסו עירובוטניןדי
ל כל שאר .יכול סנחא שץ במצה תהוהוהיו
ל
ב
ב
ה
צ
ט
ה
ך
ד
ח
א
ל
ו
י
ו
ט
ק
ת
ן
ה
ב
בבל תקטויו חמץ סשחאשאין
ושץדרל
,
 6כי כל ש*ר (עש).
ו4בש לא תקטירו איןלי אלא הסרובה
המסועטטנין ת'לוכלדבש.איןלי אלא ווא עצסועויובוסניןדרלוכלדבש.
איןלי אלא דברששאין הדבשיפהלהן דברום שהדבשישהלהןס9ןשהפטמין
94סרש יפה הדבש לקטרתסנין ת'ל וכל דבש 5ע" .)4סח תיל כל שאר וסה
היל כל דבש לפיש"ש בא4שי פה שאין בדבש ובדבש טה שאין בא -84שאר
 10החשר סכללו לסקדש דבש לאהוושר סכללו לפקדש דבש הותרבשיורי סגחא
לא דותר בשיויי סנחא הא לפי ש"ש בש14ד פה שאין ברבש ובדבש
ת4י
סהשאיןבש*רצריך לוטר כל שארוצריךלוסר כל דבש קיג).תציןדגצעלה
תצתר
סבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ובשר קדשש
העוסר ח4תי הלחם ולחם הטנום ה*4ר נגחאסן השזח-ומן הדבש עובר בלא
 16תעשה ת"ל כי כל שאר וכל דבש לא חקטויומסנואשה לוו כל שופפע
לאשום הרי שאריחו בבל חקטירו 5ע"ד).
יאשית
הצשת תוא יקרבחם פנחה
ישב קרבן ראשית
חדשה לה' ליקרא כ"הט" ).שתהא חדשה לכל הנצחא .סיכןשאין סבשין
סנחה סן החדשקיש עצרת ואם הבש כשר ק"ה) .יכול קדש דבר אחר
 20לא "קרבוחול תקריבו 5ע".)1יכול אם לא קרבו בעצרת "קרבו לאחר וקצרת
תיל אהם .יטליביא וץמי כעצא בהם מיבה אהם 5גע) .יכול לאיביא
וץמיכיוצ !4בהם נדבהשכןאעו סבשכיוצ4ובהןוובה אבל יבש צבהיכיוצ4ו
בהן מןבה שכן הן סבשץ כעצא בהן וובה ת'ל אתם ק"ח) .ז4אצץבנח

עי

*ש

'יא יכל

ויל

,ע) פסרא שם סנהתנ.ח ע'ב.

,עיא) ססרא שס,ועי סנחות 5חע.א.
נעיב) ס*רא

1%9

ועץ* שס

סנד1ת שם*

,וד) פסרא שם סנחות רח לב,ועי' רסבים הלכות אשורי חסזבח שיח חידוה.ח.

(ע.ח) ססרא שס מחותס.ד ע'ב.
,ע'ו) ססרא 5ב לא.וקף' פשגה פנחותג.ח ע'כובנפראשס,ועי'רפב.ס שסחייוחלכות

תפידין שחסין היה.
"ס.
(עץ) ססראסש

ח עיא ,ובכ5א חסר עד שכןחן.
,עיח) שס פנחותי
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איןלי אלא חשבח סנין לרבות הכבש הרל של הסובח
לאהשלו מדט).יכול לעבודח אלא לעבודח ,לו לרוץ מחח לא אסרתי
אלא לעבודח אבל אם העלה שאר ודבש לעצש פוחר שג
מנד על כלקיבן תקרוכ פלח
י"ג וכל קרב
ןעצימםנועחלתהךדםועלאלי
ר
ס
ו
א
ה
ן דנסכש כשרצא
 6היקזי %4סראףעל
יי
קרבן סנחתך
טה קרבן סמזזך דבר שאחריםבאין ו%בהלו זמ 1העצים והדםשאין אחרש
באין חובה להן (*"א) .יכול תהא כל דגצחה טעו2ה פלח הרל קרבן רקומץ
פעון פלחאין פנחה טלה פעתה פלח% .ןלי אלא רקוטץ סגין לרבות את
הלבמ 2ארבה את הלבמז שהש באה עם רגצחה .סנין לבתה בשי עצסה
 10ולב21ה באה עם לחם דמנש841יפורי חטאתואיפורי אשם ואזצרי קדשי קדשש
פזיפדי קדשש קלש שיברי עולה ועולת העוף סגלןהי
ל וכל קרבן (ש'ב).
במלח יטל
תן חסלח ש חסלח עצל בפי פלח תיל
הבש פלח שאזה שבהת
במלח שן) .ולא תשבית מלח
ת
ו סדופשסנין אם לא פצא סרשי
מזקוזו,
%ל
וכש
סרקתש וקר,ב פלח
 16רים 2ברקז אלהיך פעל סנחחך יכול דגשהנדב סנחה יהא טביא עטה פלח
כדרך שסביא עפה לבתה הרל ולא תשבית פלח ברית אלהיך פעל סנתתך
ולהלןדנא %4טרסעלבניישראל ברית פלח ע~ם (במדבריחיט ).טהברית
אמורהלהלן טשל צבור אף נאן טשל צבור (48ר) .תקריב אף

יל

תמיי

בשבת .תקריב אף בשמאה .תקריב פלחכל שהש.
%תקריב פלח פכל פקום ש'ה) .וכל כך לסה סירת הכוצב דהא שלא
להו-פות בעוברי ובתקרובת שלה .ולטה כי ועעבת  %כל עשה אלה
ע"
ודבריםיח"ב.).ל*יכך וההק -הכחוב שלא להדפות בהן שלא נצשו ישראל
בקרבצת אלא כדי זדתעטקו בעכורת השם ולא בעבורת דברש אחרש שאי
א*שרשיחבטלעבודהפןהעולםשאלפלי קרבמתלאטזקייששמיםוארץ (*ץ).
,ע'פ ,ס*רא שם ממעת לץ וג.
 19,ספרא,שם.
,פ.ג ,ספרא שש.
וש'א ,שם פוחות נ' ע'א.
שע ,זם"גע.ג מנחות כש ע'א,ועל דגרתגניה!עי' פנחות שם תגיוחו כסו גס*רא
וע ',זטה סקגצת זםוע( ',רסת הג'ח זסוע" ערוך השלם חלק מ צד קיטע.ב.
'*,ה ,ספרא"ג,עע פ(חות שפ.
,פיד ,ס*רא זם פמעתשם.
שץ 1פקור המאמר חזח לא סצאת'ועי ס*ר' ש*טים ,דבר,ם "ח "ג ,וש' שהדרין
נ'וע.גוס.ח וגועי' פכותכ.ד.
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ש

בית

דתו חק 49מ תדש דאלם עשדעל וחוה ו"היה קל נמ~א
חסחם ש"ג אל 8שנשב והה )וק ושחם מ"רת~ שבח שש 4לא
ה) שפ -המ וטע שטז שב חטשל א
לנ) ושצ' מ לא דטץי
,
את אבותיכם ולא ציתש על דברי שלה חבח מרסיה ו' כ'ב ).לא פפני
 6שגצטרצעל העבודהועל הקרבצת שחריוץ רובןפי הדצרה אלא לוטר לך
שהעבודהצריכה כותהוכלהפקרינקרבן בלאכ"אכאלולאהקריב .וחכותה
פביאה לעץ אהבה ולעץ יראה וליריעת השםום"ד קרבצ מחרצה .משםאין
כותהאין אהבהשין יראה משםאין אהכהשין יראהאיןיר"גת השם ואםאין
עיעת השם אין קרבן סועיל ,תוש אל הבפחו לכם על דברי שקר לאפר
 10היכל הי היכל ה' דבה (יסיהו' ד' ).הפב רצה תאף חששבע לשקר וקפר
לבעל והלךאחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ובאחם ועפרתםלפני בבא
תה אשר נקראשמיעלע שמרחםבמלמ משמו'מץ .).הא לטדתשאיןהעבודה
סתקבלת אלא בנותה .תואסי ם בכם רסגר דלתש ה4א חאירו שבחי חם
שלאכי א' " ).ובכותה הש שסר תרנה לה' שחת יהודה וירחשלם משם נ'
 16ד'( ).מיח) .אם' ר' שמתול בר מצצי אפר ר' יוטץ סאי דכתיב שטר רנלך
כאשר תלך אלביתאלוים (קהלת ר ח ).ששר עצמך שלא תחטא סשתחטא
וחבש קרבן לצי .וקרוב לשסע דברי חכסים משם) הוי קרוב לשמוע דברי
חכמש שטביאין קרבן תהמן שינה של חהי ככפילש שטבשץ קרבן שען
 20עהמן תשבהכי אעם יודעש לעשת דע משם).אי הכי צערליקש מצרשנעוי
אלאהכי קאפר איש עדעש אםעל פובההןטביאין אם רעההןטבעוין
אטר וקמהבין שבה לרעה אען טבחשן קרבןטביאין לשי (ש'ם) .ר' אשי
שיתיסא ר' וגעה בר פפא אפר שטר רגלך משם) ששרנקביך בשעהשיא
עומד בתפלהלשני ננ) .דיא ששר רנלך אפר ד' ששאל בר נחשי כך אפר
דקב'ה ששך דנלך סן החטא כדי שלא הבש לצי אלא ברנלשתיא רנלך
 26טבא רעך ומשלי כ'ה ח ).אםכןבית רעך קל'וחוסר טקום השכעה סמא).
א ובח חשדה יכבדצי מ2הלים
כל וה טיולה לשש דגרול תצחיא סרב).תי

יו לי

ופ")ע" %בות %,8סיב.
שיפ) ע" ברטת נץ ע'41
ש1%,ע,י תעהוי ע %.וילקוט סשלי רסו תתקל.%

ופיח) סקור הט%פר והח ל %טצאתי)1רע.
ש) ברשות שם קהלת רבח לפסוקוה.
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33

נ'ינ) וובח ועדה ולא וובח קולח אלא אמר רני קזושהנ נן לף כלישובח

6

את מנרו ופתודהעליו מעלהעליו הכתוב כאלו כיבר להקבשזבשני שלסות
אחדהעולם והה חוחד העולס הבא ששטר ובח ומדה יכבחמ משם) ומה שכרו
ושם דרך אראמבישע אלהש משם) סרנ)*11 .סר ר' העשעבןלויבופן שבקן
ד,מקדש קיש אדס פקריב קולה שכר עולה בץץ סנחה שכר מומ בץץ אבל
פי שדעחו ש5להעליו כאלו הקריב כל דקרבמת כולן שמוסר ובחי אלהש
רוח נשברה סשהלש יט ).ולא עוד אלא שאין ת5לחו צטאת שאפר לב
נשבר תדכה אלהים לא חשמה משם) סרד).

יא

' "וה אשך
י"ד ו4שם תקריב טנחת בכורקם לה' י
 10עתידהסנחתבכורשלפסוק ולחמ ה?א מםיד
ההיובללבני ישראל (בפדבר
*
ו ולד).עתיר דנאהיובל ל5סוק ולחור חרה) .ר' שמעת אוסרת*ם הקריב
סנחת בכורים סמזהוו באה חובה יכול נדבה כשהש שסר והמשתם את
עסר ראשית קצירכם.אל הכהן 5יקרא כ4ני ).טלטד שאעה באה אלא חובה
4ני עליכם כאלו
אםכן לפה נאמר חשם,לוסר אם מבשין אהם לרצון
 16נדבה הבאחם שתה ואם אץ אהם טבשין אותה לרצה פעלה4ניעליכםכאלו
לא הבאחם שהה אלא לצרך עצפכםתיא ולחם וקלי וכרפל לא חאכלו
עד עצם היום וקח מיקרא שםיי5 ).רו) .ו4שם תקריב טנחת
מחת השסר .סנין הש באה טןו"שעורים .יכול
בכורים לה'
פן החטים אפר רני אלומר נאפר כאן אב'ב תאסר בפצרש אביב טה אביב
 20ה14טור בפצרים שעורש אף כאן שעורש.יכול פן החטים כשהש אשך בשתי
הלחם שמקריבין בהם עצרת סלת תהיעה ושץ חאפ2ה בכורש לה' מיקרא
שם ח ).נפצעולמר"ם שבכורים שאסר ב5סחשעוריםהן שאם אץ אתה שסר
כן אץ שתי הלחם בכורים מנה) .רבי השמעאל בם של דבייווצן בן ברוקה
אופר יכול אם הביא פן הכוספין שבולת שעל והשיפת תין דוא השה אם
 26החטש שכשרו לשאר סנחות לא כשרו לסנחת העוסר טספץ השבולת שעל
ווישמת שלאכשיו לקששי פנדות אעודין שלא יכשרו לסנחת העוסר שעורש

לוי

פעל"

'י

יוו) 8הדרין טז לכ,וע"יקרא רכח 5יט ס'אוס'גוסחשכרוומ' 144כפנחדרץשס.
,צ.ה) ס5רא יכ עץ.
חרד) סנתדרץשס.
ישרו)שם.
יצץ) שס''91 ,ראיט ,סוטהיץ עיד ,ש'כ ח'א) ,וק" 9שרא דשש אציאסאן.
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ייין'יו

ע"ו *א כש41אר מחמ1ש1למת השו46 .םאית סארש
שית ששה טמגין שגר בטצץ 1ש%ת שהל וטאת 9ת גשמ
ששה ממ ווה ששוימן ק ששב ששק וש%ת שהל ושחק ט%
פלפר שטהבהבין אחזו
וחשר סיח) .אביב קלוי באש
.
ר
י
4
ט
ם
י
פ
כ
ח
ו
ש
ר
ט
4
י
 6באחץ כדי לקיש בו סצות קלוי דברי רבי
אין
שפרש לשן קלוי אלא בדבר אחד .ואביב שלקלאיו היה שם ספקב כפין
נפה כרי שיהא האח -שולפ בכולו סרפ) .אביב קלוי באש
נרש כרפל ינר
קלע אניב וש .עעל אביב ם-שיכוליקלע
באש הפסיקהענין ק) .כרפל רך פלהיא ש" 8בא טבעלשל"שתויבא
 10לא" 8האלהש לחם בטרים וכרפל בצקלע מלגש ב ד' סרב.).כרפל רך
פל .בצקלע באויצק לע ואכלע הוה המק והש כקש רצש נעלסה חיב 4פ
יג ).עשו ועולה וסתחנשבהי
א מעלס באהבש (טשליז' 4ח ,).ניששו תקזן
)
.
ב
4
יראה ראחה
אכי הץט הדרך למךי (כפדגר כ"ב
תתחטא באהבים.הי
.
)
א
ך
מ
תקריב פנחת בכורים
מיעש כולופ לשן מטריקת
.לפי שאטר כרפל סשץה להביא רר פל לא סש 14רר פל יבשיבש,
 15טהיל
סצתע לבש פן דקפה לא טשש קטהיביא פן וקציר .וגצץ אף פן וקליה,
ת"ל ווקריב טנחת בכורש פכל טקום עךב)1 .נכךרים ינ%
בטרי כל קןירויחיר ורל בכורש פלטר שאעו באה אלא פן הצכח -דברי
רבי עקיבה ר' שמעת אופר חפר כאן בכהרים לח' תאמר להלןבכורים לה'
אף בטדש לה' חשמחי כאן סשל
 20טה בטדים לה'
השמר להלן פשל צבח-

יל

98יי

צבחי (קז).

טשך ךמזתעליה שםל עייהיא
י
ע
.
ם
י
כ
א סנחתנס
עליה לבנה י
טנחה
י
ע
יום שפזי ללבבה .היא שרפ לשתי הלחם שלא שען לא שסן %א
לחםדשנש עךד).

ה8מת

ייטת

סנחת

א לבבה ק'ה).

,וע"ירשלסי חלח ע'כ ,ש'א מא).
,צ'ח) סשראיכ
שםיסדנחות ס'ו עיא וע'ב.נ"
,צ'ט) ספרא
חוסשת כפמז חש וע' שכת
קיא) שםועי' סשרי כלק ש' קל'א.בולהו לשון
,קיכ)
א
יר
ר5
ס
י שס סנוות
ק.ה
קו
נוט
(ק") גשראשס.
,ק.ד) סשרא"נ עא סאותנ'טע.א.
,קז) סשראשס.

יא.
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ג
אם זבח שלמים קרבנך י
' "רה אשו כל המביא

שלמים פבש שלט לעולםאיןלי אלא שלפשסנין לרבות את התורה ארבה
את התוה שהש סין שלסיםתצין לרבות את העלה ארבה את העולה שהש
באה בנרר ובנרבהוטנין לרבות את ד~כמר סות דנעשר את הפסחשאיןבאין
 6על חטאוכנין לרבות חטאת ואשם ת"ל זבחוטנין לרבות העוף ורגגחותוהיין
והלבונהוהעצים ת"ל שלסים קרבמ הא כל הטבש קרבן שלפש טבש שלום
לעולם א) .דיאשלפיםשהכל שלימים בהם הדם והאישרש לשם ווקהחיק
לכוצש והבשר והעח -לבעלים (ב) .רבי שמעון אוסר פי שהמו שלום יבש
שלסשאין האתן טבש שלפיםאיןלי אלא שלפש שהןפזי שמחהטנין לרבות
 10את החודה ארבה את השדה שהש שסחה כשלפט תצין לרבות את העלה
כלפעלןרי
ל קרבן שלפש הא כל קרבן שרוא סבש היה שלום פבש היה
אתן אזו פבש ע) .הבקר לרבות אחר עשד לעמן מעשר .פן הבקר לדוציא
את דחשיעי טה ראית לרבות אחד עשר ולדוצש את התשיעי אחר שריבה
המעבסיעט שתפצא שסר איטתי הקדש עושה תשרה לש'ו או לאחריו הרי
 16אוסר לאחרז פרבה שי אחד עשר שהא לאחר הקדהשה וששרא שי
את דוזשיעי שהוא לצי חקדחמה (ד) .ןקדא מקריב
פבש שלסי נדבהאין הציבת -פבשין שלפים נדבה (ה) .זכר לרבות את הולד
נקבה לרבמ את התשרה אין לי אלא ולדות ותסורות של תמיפט ~דות
ותשרמ שלבעליטומיןסניןתיל אם זכר לרבותולדותבעליפומין אם נקבה
א לרבות תכערתבעליפשין מ) .אלוהןבעלישפין כל שקדם הקדשן את שפן
הא אם קדם שפןקבוע אתהקדישן תפדוהריאלו בהקדשכספים .רבי מץודה
אוסר הרי הש שסר ארי ווןב הכה עברך משמשל אי
,ל.ו.).איןלי אלא
ארי ווןבסנין לרבות את הארי עם הדוב שת הרוב עם הארי וטופר ם את
הארי ש את הדוב הכה עבדך 8ם) מ).

ה"י

וא) ספרא שס.
ע) טשרא שם ובחים צ'ט ע'ב פוער קטן טיועיב.

וב) ע ',ילקוט ויקרא כאן.

,ר) ספרא',נע'בבמרותס'אע'אירושלסימ,רמרע'א.8,חח'חי.
יו
 ,שם תסורה יץ ע,ב בכורות טיו ע'ב.

מ) סטראשם.

מ) ספרא שס עי' 'לקוט חנ'ח.
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ירו

יי י

וב/ך

י

~א במיו אא עטץ לא יולמו מג
ב וסמה
לא ץז על גב ,ץזעל דאשולא ץזעל הצואר
ראש
ידו
י
1
מ
ו
פ
ש
.
)
8
8
ר
מ
ל
ס
כלסעלן
בשתי ץ"ו בכל כהצ על ראש הבדגצה מצפר
קיבן
ת
ו
א
ד
י
ה
ת
ו
י
ט
עליה ש
.
)
9
ם
ש
ל
ת
ו
ב
ר
ל
ל
כ
ן
נ
י
ב
י
!
ק
בעלי
 6קרבן הלא דין רצא טה אם המפה שהיא עדצת בהיים ובשהמטין טשמעטה
בהוברין ססיכה שמרנה עדצת אלא בהיים אשדין שתסעטה בהוברין ה-ל
כל בעליקרבן .קרבם קרבמ
קרבן קרבן (יא) .קרבנו
השחפ אוצ השהפ
לא את הבכחר ודצשקמש -והפפה ל4ב) .ה8הטד
אהו פה ת'ל לפי צאפר כן ירהק פסך ד5קום הבהת מ-ברש יב כ'א).
 10ברקקוק פקום אהה וובהאין אהה וובה בקירוב סקום שרט להולין שמשהטו
במצורה.איןלי אלא הסיסששהן כשרים לקרבןטנין לרבותבעלישסין ארבה
בעלישסין שהןסין כשרוטנין לרבות ההמה ארבה אתההימה שהיא בושקשה
כבדצאהטנין לרבות את העושת הול השחטו הששט אהו ושחץפ
א %אתה
י
ש
שהם במקוםאין אהה שצהטהולין במקום.יכול ל8" %חפ ואם שהטידמו שהר
 16באכילהתילכיירהק פסך המקום הבהתחוכלת מאם) פה שאתהוובהברייק
מקום אהה אוכל אין אהה אוכל פה ששהם במקום שרט לחולין ששהטו
אבליטילע לכלב ת'ל לנלבתשליכון אוצ מ8ם נ'ב
םמרה.יכול לאשכלי
ל' ).אוצ אההטשליך לכלבאין אההטשליךלכלבה~ין שחמצ בשרה (ת).
חהל סועד להכשיר את כלהרווית קל
פתה אהל מועד
0נ חוסרלצשן.דבי אלץמר 4צפה פהה אהל סצעד להכשיר בצשע אםכן לסה
שטר פתה שךהא ההיכל פתוה ואם משהש קודם שתוקת ההיכלפסולין (יד).
ג והקריב מובח השלמים אע'פ ששהש שלא לשש .השלסים
אע"פ שלא סקי עלירם844 .וץ לשם אשש .לה' לשם סי שעשה
אתהעולם .סיכן אסרו לשם ששה דברש וקבה מבה לשם ושבה לשם וקובה
6נ לושם דהשם לושם אשש לשם ריה ,לשם ניחח ,הטאת ששם לשם הטא (טוו).

על

ייבות

יש

י

,ה) ס*רא"נעע ששת צעע.ב.
.עי ספרא ע'ר.ולפיכי-א.
,ט) ספרא"ס
ל)עי' רפב'ס הלבות פעשה הקרבנותפ1.היווט.1.
9יא) ספרא שם שוצה ורעיב.
ליב) ספרא וםעי' שהות צ'בע.ב,שו(עיא.

לע) ספרא שס קידשין נהע.ב.
,ט )1.סשראיע עש פשה ובהיספ1.ע.ב.
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אמר רבי עסי אף מי שלא הקז בלבו לשם אחר סכל אלו כשר סשי שהו4ו
חגאיביתדין הש משת).שאיןרגי"מבה הולכת אלא אחר חעובר (ח) .את

את החלב הסכסה את הקרב
החלב המכסה את הקרב
'
ה
ל
ל
כ
את החלב ר5כסה את הקרב סה הול לפי שגאסר חלב
"5קרא ר
 8טת ).כל חלבוכל דם לא חאכלו משם ח).כי כל אכל חלבסן הבהפה...
תכרהה (שם ו' כ"ה ).יכול אף חלב הדשמת בכלל ת'ל את החלב הסכסה
את הקרב 14שמא את חלב ח%ין %א אתרא את חלב המוקה4ן ול חלב
הסכסה את וקרב.יכול לאירמש עפש כרת אבלידמו ב4מהרה ת'ל את החלב
ר5כסה את וקרב .יכ %לאיא בכלל שהרה אלא יהא בכלל עסור הקרב
 10ת'ל את רחלב הסכסה את וקרב לא שעל הרפמת ("ח) .שקה וה וה שעל
הכרס ושעל ר5סוס ושעל בית הכוסמ 45ט) .השת
החלב
הקרב יבי קסעאל אוכו להביא את החלב שעל
אשר
א
י
ב
ה
ל
ר
מ
ו
א
את
ה
ב
י
ק
ע
ה
ל
ע
ש
החלב
הדקין ט) .חלבשעל וקיבה
הקיב רבי
חרתי האף חפצא ובר חפצא חד סתים
לא סמם %א ירעש רבנן
טשסקק
 16נגטקו .רב התא בר חעא ורב התא ברטז דרבנחסןחרועזו
דרבנחטן
אסרי חסצא סתים בר חסצא לא סתש .אסר רב טאבמ טיטניך יפה טח
הבן סכוח האב .הי חמצשוהי בר חסצא חא שסע ראפר רבנחסן אעהואכלי
לרירן סטהםנסי לא לטחום .ראקשתא כ%י עלטא לא טלעי דאסיר דאייחרא
איש אסר רבי אסי סקסצין וכן אסר רבי עאי טשום וקן אחד סקסצין .אטר
 20איש הווה קאיסנא קסקז ררבי אמי וקסק יהבו לקז חוכל .שטאעקז ררבי
חניםז הוה קאים קסקז ררבי חנעה אסר לקז קסוץ הבאלי ,וחייה דההק קא
סחסט אסר לקק בבלאי את מם שרי (כש).
%א בעלת כולוז אחת ולא בעלת
ד ואת שת ,הכלידת
לא הבשר שעלטזן (כ,ב).
שלוש .ו4שת החלב אשר
28ולענין אטור את החלב אשר
א
ל
.
)
ע
כ
(
ן
ז
ט
ל
ע
ן
כ
ו
ז
מ
ב
ש
כך אפרען

כל

על

יחד

עליהן

,ט ),סש' חבח' שם,ובכ.י ר' 'אף בסקום ר'יוסי.
,יח) שםחולין סזט ע'ב ,ועף חוס' חולין ד'ח לחביא.

,יץ) סשראשם.ובחיםשם.

י.

מיס) עף רפמם סרקו' פחלכחז סאכלחז אסנרהז הלכה
'
,כ'א)חוליןנ
,ב) ספרא "ד ע'בחוליןשס.
א
ס
י
ו
צ
מ
א
'
ע
סשבשת
כא4
,כ.ב) ספרא שם בכורות*פ וא.
,כע) רסב'ם שם הץ.
www.hebrewbooks.org
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נ' דענ'ח''1 ,

לובןשבויך הכולטזרביהרבי חיקן חד אסשי וחדשרי .ראבא ססרטיפ לקז,
רבייחזעטגשרפיפ לקז 4גשר רואשח שעל הכלותולא שטצך הכלות (כ'ר).

הכסלים י
ה חלב שבץ פקוקלות דברי רבי עקעשש
אשר
א
י
ב
ה
ל
את
שפר
.
)
ה
י
כ
(
ב
ל
ח
ה
ל
ע
רבי"שמעאל שסר
העוקץ
רבייוסידנלילי
ן לי אלא קרום נקלף,
 6פה חלב המכסה את זזקרב קרום נקלף אף4י
רבי עקיבה שטר סה חלב המבסה את וזקרב חותב וקרש נקלף אףאיןלי
הכסלים לא
אלא חותב וקרום נקלף (כז) .אשר
שמיך הכסלש .אעיודשו אפר רב אבא אפר רב קזדה אפר שמחשל חרבא
דוצחא פחנש אסק .-אמר אבא בחמה בחיקז 5רוקי פי5רקא .אסר רבי ץדנן
 10אנא לא מבחא אמו ולא בר טבחא אלא טהיר0ש כד הה בי פררשו
בהפה בחיקק 5רוקי פי5רקא (כז .4ואת היתרת
הכבד
דבר
ושלפן הכבךעלורידת שפן הכבף היידת תאהש 4צסר
משת היחרתסן חכבדפןיןיטשז הקפר דחשובחה 5יקרא פ' " ).ליושךשיטול
פן הכבדעל העהרת (כיח .4יסירמץ פלפך שפסשי הכל וופ).
ועקפיים פה יקפירו אוצ הכשר
ה חהקפירו אתו יהפיי
שלא קרב חלבים בחלבים .)%
לא הפסולים .חקקטירו
לחם תאפר לסטן לחם ולא
עקפים כולם כאחת ממר כאן אשה ולאמגי
רהקניחח ש*שר לטטן לרהק נהקח ולא טשפר לושפנין לקזן את דש*שר
מגי
בכל אחד ה8זדחרל אשה טושח למירה שהק (4א).

על

על

עי

שקי

על

יל

ו

שם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים לה'

סה

דולשלפים פן ושקר חשהחול שלפיםפן הש)עלפי שקש בבןדוכקר סהשאין
בבן הש)ון ובבן הש)ון סה שאין בבן הבק -מ~ב).בן הבקר טזרבה בנסכש
הכן הבקר נחמעפ בציבור,
ובןהש)ון מזמעפ בנסכש,
בן הש)ון צובה בציבח-
,כ.ד1ע" חוליןצ.כ ע'כוע"  "8רש' שם.
,כ.ח 1ספרא שם וע" ילקש רטו תס'ב.
שז 1ס*רא שם חולץ טיפ עיכ ושם רכי ש8עון כטקוסירכיישפעאל.
,כ" 1ספרא שם,ועי' ילקששם.
,כ1,וץלין צז ע'א.
,כ'ט 1סטרא שם.

1ל 1סשרא שם',פסחים סיר ע'כ יחשלפי פסחים ל-כע,ר

,ל'א 1סשרא

עז.

,ליכ 1ספרא שם.
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הא לפי שיש בבן הבקר סהשאיןבבן הצ14ןובבן הצאןיה

ז
6

שאץ בבן הבקר

זכך

שלמיםבבן הבקר השרך לוסר שלמטבבןהצאן ולע).
צרך
י לא פוטשם %א אךרמס 1%ד).
או לנהשק-בה חכי ואי שקבהיא
כשנ ש שמף אלא לרבות פסח
אם כשב הא מקריב
לאליה .וכשה1א אהשר אם כשב לרבוה פסח שעבר זסםולרבות שלפט הבאט
פחטת הפסח לכל סשמתשלמיםווטעמסמיכה שכש עששתוחהחיק.)"%
הש ה"ו ממא שלמש מ-בהאין הציבור פבש שלמט מיבה מהו).

ט חקקריב מזבח השלמים כלמעלה.
להבש את החלב הססוך לאליה זה חלב שבין פקקלא רברי רביעקיבה.
 10רבי קודה שסר חלבו האליה וק"ש חלב לאליה טה חלב בש לאףן אף
ימל עדם בה מסת אליה ןל
אליה בשי לארן ול ),אליה
ל
'
ת
השדרה
לו חמיטה ש הפיסה יכול יטלשת עם
לעפת העצה טיזה ש
לעסת העצה יכול לא יכנס לשים מן העצה תיל טירמ יטש לשנט מן
העצה (ל"ח).אי עצה ער טקוםהכליות (ל1ט) .עצה טקום שפממעצה יתם8ז
 16שקוזוזו כליהב דדשש כליא זעצץת,היא סי שתבשית חכמח שיובל~ח
,).14היאהן אפת חפצת בטחא (חהלים ואח' .).כליא שץ משחא,תימר
אברך אתה' אשר קמפי אף לילא טרשיכליתי"1ם ז' ).ט) .את

חלבוהאלהה

10

החלב המכסה את הקרב שת כל טה"חלב אשר על
הקרב טה תיל טךכול יחרבה בחלב ר5מת השיל תהרבח באליה
יחרבה בחלב דשנאי
ל את החלב הסכסה את הקרב חשת כל החלב אשר

על הקרב .אץ לך אלא סה שאמרתיבע4ין .סאום רבי "שמעאל אסרו לפי
שקטש לידון בדבר החדשדיאירו הכחוב לכללו.
ך
ס
י
ל
שלא קיב חלבים בחלבט .לחם אשה לה'
על
ישא חקקטירו
החלבש שהןקרויין לחם (ם'א).
41ר)שם.
1לז)שם.
41ח) שם ושסחים צ'ו עיבזבחים פ' עיא סושת פזעיא.
1ל") שם ,ע" ילקוט שם.
*1ח) ספרא שם.
*1ט)ע" שלין "א עיוג
ש) ו'חולין שם ברטת סא וא שבת 14יב1 ,ע 4ראשהושהסיועיא.

 )141ספרא "דעיר.

שא) סשרא 9ם.
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"ב ואם ש
טצג
"ד"%יהקרצ

לי~"

השק השץ שש שא על

קרבע

א תפי:

משו
את החלב המכסה את חקרב

6

קרטו
,

11

טשמ

אשה '"1

פהיל

9טל יפא

פ" 1השל ומאט בצפם תלי
מ וחלב תצסה את חוב לתא ש
עתג

טץט*והקטירם י"",1מנ לחם אשה לריח נחח.
כל חלבק"' *דבעל החשיתיה""ג רא כל חלבלי

טשמ ר' קמחל אשותיהש אשר ארבכפ.שר שבטר 1אבשבטד
" ש לא תשז צמצריח ה)ליפ לצוווש טא יזשמפשלשס2
שו אד "שרעל שבח ו א~ש מטן
לפהי ~שח פץ טמש אמרי
האכל 0יברש "בכ" ).שיכולאיןלי אלא דפם חלבםטנין חול כל חלב

לה' (ט,ז).

ישז חקת עולם לבית הע~סש .לדרתיכם
 16הרבר לדותנ בכל משבותיכם מוץ צחת"לאיץפיי).
כל חלב וכל דם לא תאכלו י
שמי חלבידם
' קוה
שזהת

וקקש ההלב לדם טח החלבבשנילאוין אף הדם בשילאוין .וחכסים 14פרש
אין בה אלא 1אהרה אחת (טש) .יכול אף דם שסולי חמוקדשין וקוחייבין

עלוקןסאים שי לארן ת'ל רק הדם לא תאכלו משםטיו כע).אין בה אלא
0ש שהרהאחת .אץלי אלא דמם חלבםסנין ת"ל חלב ודם הק"פ חלב ודם סה
דם בלש אחד אף החלב בלש אחד .סתוך שקנא הבטר סכלל פסולי
ל רק את דסו לא האכלו
המוקדשיןיכוליץחייבין עלז טשום שילאויןדי
י אלא ד 17חלפסניןחול חלבודם וקקש
8ם)איןבו אלא שהרהאחת.איןל
חלב לדם טה הדם בל 94אחד אף החלב בלאו אחד ומקק).

ש'ס) שם ופסחים 1'1ע.כ.
,סינ) ספרא שם פוחותע"ע.ס.

1סיד) ספרא שם חוליןקיו.
וס.ח) ספרא זם,וע" וסחים ל'ועיא.
וטיו) ספרא שס,וע" ילקוס ויקרא תס'ד וכריתות ד' עצ.
וס"ישפ.
1ס 1,ספרפ שפ.
www.hebrewbooks.org
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ד
ב דבר אל בני ישראל לאמר

ש אראל מבשין חטאת
לוסר על פשת שלא נצטוועלמזןבני מז
מוין המיםפביאין חטאת
אין צרק-
אלא אףעל סשצת שגשהעלמקןבני נחאיןפביאיןעלמזן חשמן 4 .)10צבני
קשראלסניןלדבות אתדגרים משתהעבדיםת'ל נפשכי חחטא (כ) .נפש
יטד יחמיך ה' וחסדיךכי פעולם הסה סזהלים
 6כי תחטא
"
ש
כ,ה ו' ).שמתחלת העולם לא ביקש הקב,ה העתות אלא אסר לאדם הראשון
פעץ הדעת טובח-ע לא חאכל טמצ נבראשית ב' ין ).ואכלו חמז תשע סאצת
ושלשים עגהואלו לא אכלהיהחילעולם ומה אם אדם שלאהיה בעולם אלא
ססנוהרי חטא אצ שאמ משגשביןד"צסות
הוא לבדו ולא היהעסופי
שש~
 .פה אדםעל שאכל פן העץ נעךש אטר ד'
 10ובין הרשעיםעל אחת כסה וכמה
ברכיה לפי שהש פיח הצף ואעו חולה העתות אלא בנפש לכך נאטר נפש
כי חחטא צ) .ד"א זהשיה כל אשר תמצא ירך לעשת בכחך עשה (קהלת
ט' " ).עד ש" 8בך כח עשה משת עשה צרקה עשה תשבה עד שוגר דולק
תן בו שמן שלא יכבה שאם המק לך פסמ עשה סמנו צדקה חשם חטאתעל
16
תעסוד בזדתך אלא עשה תשבהיקביה פקבלך ואם חמאת פעט מקיבעינק-
הרבה שפלו בשמה לכך מוסר שש כי חחטא בשמה .אפר דקבדה שלשה
דברים ביפין חשלשה דברים בירים אלו שביפין השסים דכתיבויפיני טפחה
שמים (ישעיה מ'ח יב) והתודה דכתיב פיפעו אשדת לסו (דברש לז ב).
והצרקה שנאסר צדק פלאה יפעך (תד~ים מ'ח ייא ).אלשה בהקם הארץ
 20דכתיב אף ירי יסדה ארץ ("שעיה שם ).והפשפטש דכתיב וחארש בפשפט
הק (דברים ל"בסמא ).חזנפש אשרבירז נפשכלחי איוביבי' .).אטר הקביה
תהא רגפש דגההה אצלהד'ןכדי שתרע אצלפי השסתח~ת .ומה אם כשמפש
מצמז אצלהדין בכליום היא חחשאה אלוהיחהדויקהפןהריןעל אחת כסה
וכמה ,לכך נמהמ -הכתוב נשש כי תחטא בשמה .אסר טשה דבמצ שלעולם
 26ואם אדם חטא בשמה נטרד פןהעולם .אפרלו הקבדהיפ
י עחשה תקנה כדי

יה

(ב) ספרא שם.
וא) ספרא ט'ו ע'ב.
ע) פדרש תהלים לסושר והח דף ר" 1ילקוט טכירי לחהלים כיהו' ,שיח דף קס'ט)

בראשית רבה *כ'ב ס*א תבחוטא טסע* פיח.
www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

פררש הגרול

62

ד' כ'

ה על השמה
שיתכפר לו לכך טשמר נששכי תחטא בשמה ס ,.)-בנ,טגג
וצא סביא אש סביא על וזדוה טשסר כאן בשמה תאפר בשעיר שמה תאסר
בשעירה שמה טה חיל ל*י ש"ש בשר טה שאין בשעיר ובשעיר טה
שאין בשעירה .השעיר טזרבה בצבמוי חשעירה לא צובית בצבור שעירה
 6טזרביתבע" ושעיר לא טזרבה בעץל*י כך צרך לומר בשמה בטלן סז.4
 .פכל סטת ה'
סשח דנלך ולא סצם גית דין
מצדןן וץ'
ולא כל סצות שרפ לשם'עת
לבשי ששורם ולשסאת סקדש
קדוךו י)
 .סצמ ה' שפע 81י בין ע
וק~שה בין לא תעשה חיל 11שר לא
את
ש
צ
צ
תעשעה ,א
א
ל
ו
ז
ש
ע
סשת
ת
א
ש
צ
ו
א
ה
ל
ק
ו
ההמרה
ר
ש
ש
ל
ה
ח
לא
0נ תעשעה ,אתמא את כל פשת עשה שאינןחייבין כרת ולא אתמא את השסח
תשת דגןלהשחייבין עלוהן כרת הרל אשר לאתע,רמת על סשצה שיא בלא
תעשה חחביןחנין חאביןעלטשית עשה ,שיכול ש84י סתמא את סשצת עשה
שמוה כל פשצתה' .סהדאיחה לרוצש את כלפצצתעשה ולהבש פטת
עשז שמוזז אחר שריבה חכהצב פ"נפ סושמא 81י את כל הממת שרן
6נ בהן בלא תעשה וסביא וני מטת עשה שבם-ה ש"ש בה בלא תעשה ואו
היא סצות עשה שבם-ה שוצא סשסש עם הטדשרה ואפרה לו שכאתי שפרין
לו שרהש באבר פת השם *ירש בקשףחייב חטאת כבועל טץה מ) .אשר לא
תעשעהיכול דברים וחדתן כרת ודברששאיודתן כרת ח'ללראן חצדה אחת
יהיה לכם לעשה בשמה נבמדבר פז כיפ .4הרי כל העהשת בשמה כעובד
 20עץ פה פעחדת שהש פעשהשחייביןעל ודאצ כרתועל שמצש חפאת אף
כל פעשהשחייביןעל ודשצ כרתועל שמחו חפאת סץ .4ש סה פיוחדת
שחייבעליה פיחת באדין אף אעי סרבה אלא פחויבי פיתת ביתדין
תעלם דבר *יקדא ד' יצ 4אצפדכיי*לא טמך דבר לסשמפבין דם לדם
סיבריםיע ח' 4.פה להלן דבר שחחבץעל ודאצירת אףכאן דברשחייבין
16על ודשצ כרהנ ש עמל ששפי סרבה את הסנרף תשמקבל עץ אלוה חרל אשר

ייא

י

היל

ע"

ע" יל

י) 8חיהוטררחיך עד לכך מסרנ*שכי תהטא גשעהוון בכ"אע" ויקרא רכה
'8דס" דנרים רבה ס.ב.
קק) סשרא שס,
*)שם.
ס) שם טץעעוע" 'לקוט שםחקוריות ח'עיב ופשנההורית*יב"רח.
 )5ספרא שםוע" וכתס.םע.א.
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לא תעשעה ממ %אלהשאין בהן סעשה14 ,יכול שגי טרבהטכה אבץמקלל
אביו תתב נפש תבש שקד חקן ססרא ובן סדרד מירה והרוצח וחסכשף
דרל חורה אחתמזמז לכםלע,שה בשפה (בסרבר ק4וכ'ט ).סהלהלןעל דבר
שחייבין על זדתה כרת אף כאן דבר שחייבין על זדאן כרתממי אלו שאין
 6בהן כרת מש) .טיכן אטרו שממה וארבעים עבמ-ות בוערה שחיבין על זדתן
כרת מט %פהן סילה וקרבן פסח שהן פפת עשה שיןחייבין עלמזן חטאת
והמגדף לפי שאין בו טעשה ופטאת טקדש וקדשע בקרבן ע~ה וירד 4ען
בחטאתקבועה (י) .נטשש כל העבק-ותשחייביןעל שפתן חטאתקבועה שלמ
וארבעט ואלוהן הבאעל אסו ואם אשהו ואם אמה ואם אבמזעל בוצועל
 10בת בוצועל בת ב1על בת אשג1ועל בת בתהועל בת בנהעל א1יתועל
א1יתו סא,צתועל אוצת אבעועל א1צת אטוועל אחחז אשתוועל 4חשזאביו
ועל אשתאחיאביוועל אשת ב1ועל אשת אחעועל אשתא"8ועל הם-הועל
הזטדועלאביוועל אחיאביוועל הבהסה והאשה הפבש8ץ את הבחמהעלמז
העובד הפתן נמדעו לסולך בעל 14ב ובעל ידעני הפחלל את השבת
ע"
 16העח8ה סלאכה ביום הכפח-ים האוכל ח1תה בעם הכפורים ד14כל חסץ
ב5סח דאוכל חלב האוכל דם ד14כל פחר ד14כל פ1-לדאיחפ קדשים בחוץ
הפעלה קדשש בחק הפפטם את שמן ד5שחה הסך בשמן דגח8זה ד5פטם את
שפטביא שעק-ת ומטבין שהיההדיופ שנשיא
וקטרת.וסהו הקדבן אם
"
ע
ב
ואם בשאר הארבעט אתים שמ אם הריופ הוא פבש כשבה 14
אוכהןטש"
 20שעירה ואם אש ו1א פביא שעמ-ה ואם כהן סשוז ו1א פביא 8ר לחטאוג חה
הקרבן הוא דגקדא קרבן חטאת קבועה בכל פקום (יא) .רעשה אחת
%4עדשיעשה אתכל
יטל עדשיכתוב אתכל השם שעדוךארג אתכל
דגפהתיל פאחת ש טאחתיכול אשלו כתבאות אחתמשינחחש אחדאשלועשה
הבם-
בית אהד בנסה ובבברה וול לו ועשהאחת .הא כיצדערשיעשה אחתפוגה
 26דבר וגקרא דגה עד וךכחוב שתי %4תיות ער שיארת שי ד1פין עד שיעשה
שי בתין בנפה ובכברה .תעשה פאחת סוגה טלפר שהש חייב על כל אחת
חשחת בשני עצסה שאם עשון כ~ן בהעלם אחד חאב ארבעש השלש חטא1ת.
י ספדא שם.
יט

י) דסבים הלכוח שעוח פיא ה'.8
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6

יך

ו"א מאחת מה0ק לחייב על כל שם ושם ולחייכ על כל פף חמף שושם בעל
ביאה אחת שקש בה שמות הרבהחייכעל כל שם ושם חשום בעלפפין הרבה
שהן טשם אחדחייבעל פףחמף ("ב) .אטר ר' עקיכהשאלתי אתרבן טלאל
את רבי קקהשע באטלש של איסאוס שהלכו ליקח בהסה לסשתה בפ שלרבן
טלאל הכא על אחוחוועל אחות אביו ועל אחות אגע בהעלם אחד שהח
חייכ אחתעלכולן  14אחתעל כל אחתחשחת.אפר*לו לא שמעפאבלשטענו
הנא על חטשנשיו מ-א בהעלם אחד שהא חיב על כל אחת ואחת וראין

אפ שהדבריםקלויעסר (יע).ח4גי שאל פף אחד'חשלשה שמאדשיבהע שלשה
פפין טשם אחדולא סלקא להו (יך).והיכי סשכחת לה ברשיעה בר רשיעה
 10כמן שכא על אטו וילדה שתי בעת כא על אחת טשתי הבעתילדה בן הלך
הבן ונא על אחות אגע שהא אחותו ואחות אביו ואחא אטו ט'ו) .אמרולו
ומה הכאעל חטש מוו מץא בהעלם אחד שהן טשס אחדחייבעל כל אחת
אחתאחותו שהא אחותאגע שהיא אחותאביו שהן שלשה טש)ואעודיןשחייב
על כל אחת ח1חת ) .סה לחטשאיונדותשהןמפיןסוחלקין חאמר באחחט
(ט"
 16שריא אחותאביו ואחחז אש שהש פף אחדרול ערא אחותו גלה מיקרא כ'
ית).
תלי רחמנא
לחייכ עלאחיע שהשו אחות אביו שהא אחא אפ הא*
ערות אחוחו מלסד שר1אחייכ על כל שם ושם (י .),ועוד שאלן ר' עקיבה
אבר המדולדל בבוזמה סר1א .אפרולו לא שסעפ אבל שמעמ באבר המרולדל
באדם שהא שמד שכך השפוכישחין שביושלםעהשין הולךלו ערב פסח
 20אצל הרו8א היתכו עד שהא סנהק בו כשערה וחותכו בסיה תפשך היטע
!הלה עחשה פסח חהרו8א עחשה פסח !דאין אמ שהדברש קל וחוסר מ"ח).
קוד שאלן ר' עקיבה וחוחפ חמשה זבחים בתוץ בהעלם אחד שהא חייב
אחתעלכולן או אחתעל כל אחד אחד.אפרו לא שמעפ אפר ר' יהושע
שמעתי ב4עכל נמבח אחד בחסשה תפחויין בהעל 6אחד שושא חיב על כל
 86אחד ואחד סש!ם פעילה !דחשה 4גי את הדברים קל חוסר (ים) .אסר רבי
1יב 1ספרא ט'ו ורא שבת קץע.א.
,ינ 1ססרא שם כרית!ת פץ סץ 1ט'ו ע.א 1סכ!תי.דע.א.

לי

י"ד1עי' כריתות שט.
,ט'ז 1כרית!ת שם.

 11"1שם.

1ייט 1ססרא !כריתות שםע.ב.
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שעון לא כך שאלן ר' עקיבה אלא באוכל מתר סחמשה,זבחים בעלם אחר
סהשחייב אחת על כולן ש אחת על כל אחד 141חד 4שמרו לו לא שמעמ.
אמררבייששע שמעתי ב4צכל נמבח אחד בחסשהתסחיז בעלם אחד שהש
חייב על כל אחד ו4שזד סאצם סעילה ורואה 4שי שהדברים קל וחחשר (כ).
 6אסררבי עקיבה אם הלכה נקבל ואםלדין"ש תשבה אטרלו השב אסרלו
לא אם אטרתיבסעילה שעשהבו אתהמאכיל כ4צכל ואתדגוצה כצצה המרף
סכל אלו ותאסר
את הסעילה 4סן דגוובה תאפר בצתר שאין בו
"
ח
א
במעילה שהחסחיין סחלקין בסעילה ואין התסחויין סחלקין בנותר ואפלו
סחסשהזבחיט (כש).ונע הלכה (לב) .אסר ר' עקיבהשאלתי אתר' אלקמר
 10העחשה סלאנות הרבה בשבו1ת הרבהסעין סלאכה אחת בהעלט אחד שהש
חייב אחתעל כולן או אחת על כל אחת ואחונ אטר לו חיוב על כל אחת
מ!חת פקל חהוסר חצה אם הם-השאין בה חוצ14ת הרבה חוט4צת הרבהחייב
על כל אחת מ!חת שבתש"ש בה ח1צאות הרבה 1חט4צת הרבה אעודין וךהא
חייבעל כל אחתואחהנ אסרתילו לא אם אטרת בצרהשיש בהשתי אהרות
 16שהש סחהרעל המיההציה סחהרת עלץ תאפר בשבחשאין בה אלא אהרה
אחונ אטרלי הבא על הקטעת עכיחשאין בה אלא אהרה אחת וחהב על
כל אחת ואחונ אטרתי לו לא אם אטרת בבא על הקטצת שאע4פשאין בהן
עכש"שבהן לאחרזסן תאסר בשבתשאין בה לא עכצולא לאחרזסן .אטר
לי הבא על הבדגמה יוכמז ששרתי לו הבדיה כשבת (כוג) .טעסא דמילתא
ש כשם שהךה היסש שבנתש סחלקין שאם בא עלקז וטהרה תטסאה תקר ובא
עלץ :בהעלם אחרחייבעל כל אחת מ!חת שהשיטסחלקין ,כך השבת השים
שבנתיםסחלקין ונסצאחייבעל כל פטן אע'פ שהןסעין סלאכה אחת (כ'ד).
ב נמשי!ק י!קנמ4ש יכול זה המלך ח'ל הכהן ש כהןיכי
ל הפרובה
בבנרים חיל פשקק.איןבין כהן פשקק לסרובה בטץים אלא 8ר הבא על כל
סשוח סלחמה חיל הטוח שאיןעל גביו
ש הסצות בלבר (כ'ה) .ש סאוח
~
כ
י
סשמז ,יכול יבש על הקורפות תיל סשמז מזטא כשק"טא והמ! סשח לא
'

(כ) סשרא וכריתותשם.

,לכ)
הלכות שנמת *ץה.כ.
סע*"רארסכ
שם"פש2ה כדיתות ע.א.
,כ2.י

ט"
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רל

כשזשא תמזו ח"ש ש"ג *של *ם דשא המץ 1ווקט או 8שתע 6

אוי שמפה אש פמא *%א וובן הרש פזג
יכול מירהעליושיחשאחהל אםיחטא כשיחטא (כ").
ר
ב
ד
ט
ע
ו
ם
ל
הריפשיח כצבחי פה צבור אעו סביא אלאעל הע
שפת המעשה
 6אף סקרח לא יביא אלא על העלם דבר חפת אפעשה (כיח) .פיכן אפרו
אש חייב עד וךורה לעששויחלה בשמת עששו הדה לבטל פקצת ולקיש
פקצת כצבור ואם לש פשר (כיט) .ש סה הצבח -אםהורו המן אחרשעל
פיחםח"ביןיכול אף סשרח אם דצדה דואהמי אחריםעל פזיה4וחייבררל
חטאעל טה שחטא הש סבש לאעל סה שחפ 14אחרים  .)%והקריב
10
חטאתו פלפישש" סבש חטאחו טשעברשאיןביו כהןהעיבד
נכין כהן שעבר
8ריום הכפחץשו(מיית האישה שבכל עם (לשו) .אבל
ץ
ק
ש
ט
.
)
ב
~
מ
ל
ו
כ
י
ל
כ
ו הת!יל והמ!
אם חפא
לשר הבאעל המשת שההן
י
שיהי
4
ש
4
עס הצבח4יביא שר פעצשחהל חטא האכיצר חטא לעצש סבא לעצש
חטא עם הצבור טתכשרלו עם הצבור (ל .)1שריכולוקןחהלבן שבןיכול
 16קטן ח'ל שר הא כיצרבן שלהש כדברי חכפש.רבי טאקי 14מר אף במ ארבע
ובני חסשכשיים אלאשאין סבשין אתושקניספפני הכבצד (ליר) .רבייוסי
דצלילי אופר טהררל ושרשיבן בקד הקח לחפאת ס-ברש ח'ח' ).אם ללטד
שהןשנים והלא כבר נאסרועשה את האחד חטאתואת האחרעלהלה' יקרא
"דליא ).שםכן לטה נאמר ושרשניבו בקרשיד51בןשתי שש  .)"%רבי
 20שמעע שטר כל סקום שאמר של סחם בן שה 48טרהמל וכבשבני שנה
"שם ט' ג' ).פלטד שהת! ככבש טה כבש בן שמ אף של בן שה .בן בקר
בשתי שנים שאסר קח לךענל בן בקר לחטאת שיל לעלה חפשים ושם פ'
ב' ).אף ם8ש טהאילבן שוו שש אףבן בקרגןשתים .שר סחם בן שלש
א5בני ארבע אףבני חסש כשרש אלאשאין סבשץ וקנש פשי הכנצד %ז).
(כ.ח 1סשראט ,עעושריות "ב עיא ילקופ ויקרא תסיג

נמןח יחטא
ל4משטת העם

על

איא

(כ 1,ספרא שם.

(כץ) רסב'ם שם 8ט'ו הרכ.
(כ.ח 1שם והוריות ר ע'ב.
(ל 1סשרא שם החייותו' ע'א.
ול'א 1ספרא שם הוריות פ'(ם.ר(י.ב עיב 1שילח ט'קדב( .ל.ב 1רםב'ם שםהץ.
יליר 1ספראיץע.ב וו' פרח '8אם'ב.
,לע 1סטרא שם חוריותו'עיא.
(לי 1סשראשם.
יל.ה 1ספרא שםובחים פיט ע'בועי' 'לקופויקראהרס".

(כ.ט 1רםבי 4שםה'א.
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ד הקבטש את הפך אף לאחר עם הכפורעג את חפך
שר הש סבש אעו סביא חלשין  .),%הממך ידו על ראש

ייפת

8י ש הכפרש לספיכח חזלאדין האש פה אםוה שאעו
הפר
טעון שי ודרש מ5םפחשן*נא פעק ספיכה שריום הכשחיים שהש פעק שי
 6ודרש שעת אשא אעודין שיפען ספיכה לא אם אסרת 2מהשהיא בא על
עבירתמשצה עץעה תאטר בשריום הכפחיש שאעו באעלעבירת פשןהירועה
רואיל חועו באעל עבקית משצהירועה לאיפען ספיכהחול וספך עזעל
ראש הפר לרבח שר הם הכשורים לספיכה מ4ח) .השוץם את
תנף לספ"כה שחיפה (ל"פ) .לפמ ה' בצפק (ם).
הפר
תאפר להלן
ה ולקח הכהן הטשיח משי שו
.
)
ו
ז
מ
אף כאו י
פה לקיחה אגצרה להלן
ח
ק
ל
ך
הכהן
ה
ץ
ש
ה
כ
ח
ל
ו
ח
ם
"
ך
נ
ב
ה
ב
ו
ר
מ
ח
צ
ט
"
א
הטשיח איו אל
סנין הכהן
בשש
 .אםסופעולרבותכהן אחר פהרול ולקח הסשעש אלא משא שקבל כהןמשיח
פדם
ואם קבל כהן אחר עבוחו כשרה (פ'ב) .כזזים חפך
כשר
ח ונפשלא פדםהעחרולא טדם החמצית (פ"ג) .וה12חש אתו
שאר קרבמתץ
לא הפט .%אתך אל אהל טועד
שלא עתן פדסם על סהבח ~שהב (מקר).

יי

בכיי

בכיי

יק"ה

יק"ה

יפעט

ך 01ם12לוהכהן את אצבעו בדם והזה .ופבל יא
כל הי" פבילה (פקץ) .אצבען
חסספב והזה

עי

 %נש 1כק *ממו משר למן ששס פז *ממו תא 1למן ףשת המחא
ששץ אף *ממו אא" טן השא תישת ונשז בדם
ש-א מש כף פמ4
חקה
חקה

י
א חר* טן

יא

הדם ~1%א יםשמיה שבע פעים

לא שבע פפין .שבע פעטים שיא פהה שבע פעפים לא
ושט-
 16אחת חשבע .שבע פעמים פלפר שכולן פעכבין שכל דשזיחז
,ל") שםיוע.נ.
(ליט) ספרא חע.ד.
ע.א יופא 45ח ע'4ג
יסינ) שם עחים

שיה) שס חיד

יא

(ליח) ום ע" וגחים פ' ותוסשח שם ר'חלססיכה.
ש)שם .שיא) שס חגחים סץע'ב.

נג"
חים ?8ע'נ,
ו
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ד'  '1ו' ו' ,ח'

שבפנים סעכבותזו אתזו (ם") .לפני ה'
על כל הבית
חול את שי הכפרת
 %את שי הכפרת עעל את כולה
סלסד שהוא סכוין מר הבדש (ם'ח).
הקדש

שטי

זיי

תתן הכהן מן הדם

על

ששע ישם).

קרנות

 6על קרן קרמת הרי ארבע דברי רבי שסעון .רביייד
ח אוטר אשר באהל
שעד לרבות כל קרמת שבאהל טועד פ)3 .מז12ן] קטרת
שחהא פשל צמד .ספים שקו כל
שיתחנך בקטרת .קטרת
ססמביה לחוכה ממא) .לפני ה' סה ררל אסר רבי נחסיה למי
שמצינו בשר הבא ביום הכפורש שהש עוסד לפ2ש פן חשבח ושה
 10על הפרכת בשעה שהש נמהוכן נמהעל הקרמתיכול אף זה כן ת'ל נמבח
קטרת הססשלשיה'איןהעהןלשיה' פ4ב) .ששת כל דם הפר
ישפך לרבות *ר יום הכפורים לשפיכה פע)8" .פך
שיטיף .ישפך %א קה" ,שפך ולא קרוק%י) .אל יסרך
מזבח העלה לא על טור נמבח הפנשי .הלאדיןדוא נמבח חשמן
 16זכה במתן דסש ונמבח הששי זכה במחן דפש סה נמבח החשמן טקום פתן
דם קתץ שם סתן דם יסתץ אף סזבח השיסי פקום טחן דם קרניו שם טחן
דם יסורות.ל טור נמבח העלה ,וכשהנא %4טר בערה אל טור נמבח וקלה
שאיןחול אלא ללפרשאין טור לששי עצסו וכשהנא אוסרנמוששו אל "סור
נמבח העלהשאין ת4ל אס אתשךירץ לא קבל נמבח הששישיירי נמבחהחישין
 80החו סקבל '%ה) .ואאוכי" 8יסור לשיסי עצסו ואםכן לטה נאמר אל טור
נמבח העלה ורדא טור לנמבחה שלעלה .אל יסוד ..אשר
פתח אהל מועד 'ה טר סערבי ווג
ח ואת כל חלב פר לימת
י ש הכשרים לשתי כליות
פ
לכל האשד
%יוהרת הכבד .ו]חטאת לרבמ שעיי
ססשו סן המ]ובר.
26בענין ע") .ירים

יא

.

..

ע"

'8,ח) ספרא יחע.א.

ט") ספרא שם.
ינ) שם ובחיט  '8ע'א.
עע) ס*רא יחע.ב ונחיס ניבע'א.
ע-ד) סשרא שס 'רשלפי שסחיס ל'ב עץ י*'ח חץ).
עץ) סשרא וח עע.
יו.ח) סשרא שס ובחים ויא וא.

שוא) ספראשם.
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טה פירש סבח
* כאשר יורם משור זבח השלמים
השלסים שאין ספורש כאן אלא סה שלסש לשטן אף זה לשמו סה שלסש
טביאין שלם לעולם אף וה יביא שלום לעולם  14סה שלסש טעתין הפרש
אליה אף והיטען ה5רש אלקז ת'ל סשר זבח לשלסי שר דקשתיולאדקשתיו
 6לשלסי כבש פ'ח) .רבי קהודהבןשכעע אאר טה שלסיםטביאין שלום לעולם
אף זה טביא שלום לעולם  14סה זבחי שלסי צבור דוחין את השבת ואת
לשלסי כבש ע'ט).
דגצקצה ת'ל סשר ובח לשלסי שור הקשתיו לא
י
ת
ש
ק
ה
על שבח הפנשי הלא
חהקטירםהכהן מזבחהעלה
ח
ב
דמש
סה
דין הוא טבח החישן וכה במתן דסש ופ הפיסי זכה במתן
 10טבח החסמן סקום סחן דם קרמו שם הקטר חלבץ אף סובח הפניסי פקום
סחן דםקרניו שם הקטרחלביו וסה4גיפקיים לאתעלועליו קטרתורהועלה
מאות ל' ט' ).בקדשש שלא וכה במחן דסים אבל קחשים שכו במחן דסש
הכהן
ד1איל חט במחן דסים קכו בדקטר חלבן ןל רוץקטירם
על נחבח העלה לא על טבח ד14שי וס).

יא

על

י"א את עור הפר את כל בשרו על ראשו ועל
...
כרעיו

והוצש י סלמך שהש מצאו
וקרבו ופרשו
טלו כשהאשלם .יטל עציאמ שלם ו"שרשם שלם ת'ל ראשווכדעיו טה ראשו
וכרעץ אנעדין להלןעלידי מצח אף כאן עליו-י מצח  14סה ראשו וכרעץ
וקרבו 51רשו וס"א).
אםורין להלן על ע" הפשט אף כאן עלידי הפשט

ויל
ישב חהוציא את כל הפר אל
מחטלאלומצץחנלסהחנה חאחתישי"
" כשדוא
חוץ לשלהש סחמת או אש א
טחנות אתה
אשי

שטר בעדה אל פשץ למדגה שאין תיל שכבר ואטר ח4רף אחו כאשר שרף
,למחנה
את ה5ר הר4חצן אםכן לטה ממר אל
לו מרגה שניה וכשהא 14סר בדשן אל מחץ למהנה שאין ת'ל שכבר נאסר
אם כן לסה
ה)ד,.שן
 26אל מקום טהור אל מקום שפך
ב
"
ט
טופר אל סחוץ למרגה ליוק לו סחמק של"שית
אל מקום

מהיץ

ע")"ם סוחות עא עיב.
,ס'א) שםובחיםו' 1אימא
שיב) סשרא"ם יומא שס ובחיס קא 1ב שהדרין פיב 1נ
ס"ח ע444
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%

ריצ"'ת

9חופיפ נמו פם נטא שתש אש נקש שאן לק
טהור
0חג
יחשום
~ר
חן אדש את החן
אל שפך הדשן
שם
ר'א*שר ק תהבשמ"חשמישטשפךטיג
ית*שןאתתק~
ר
ש
כ
ה
ה8ס1ך אתו על עצים באש
לאהפסוליה על

יל

סה
שכבר שמרה שרישה בפש ת4צח-ה שריפה
 6עצ*ם ב*4ש
בחט טה שריפה אשרה בשש עצזם כשרש לפערכה אף שריפה אגצרה
בחט עצש כשרש לפערכהחהלע,רם לרבות כל פשמע ערה) .עצים אפלו
בקש אשלו בתבן אפלו בגבבה .באש לא בסק -ולא ברפץ18" .אף
אעיפ שאין שם דשן8" .רף אעיפ טצית האור במש .ישרף לרבות אתושר.
" 10שרף אפלו בלילה וס"ו).
שם הדי ]ה פשיףעל
ישג ואם כל עדת "שראל "צגו.
הראשן שחמצא שפר פר סשטז ופר עדהעוסוין 8ר סשרח קודם לפר העדה
בכל מעשיו ט") .דאסר קרא התקהאצ וקהאן ננשקז ב' א'141 ).מר פר
קשט עצמך חחלה שחר כך קשט אחרש וסקז) .וכן אתה משא ביום
 16הכ5ורים וכפר בעדו ובער ביחו ובעד כל קהל "שראל מיקרא פ ,ח).
שאש בדין שיבנא חייב רכשר על החייב אלא יבנא ]כאי ויכפר על
ימל בכל העדה הכווב סרבר
החייב (ס"ט) .ע]שת ישראל
הרל העדה ולטה שמר עדה סה עדה אסח-ה להלןביתדין אף כאןביתרין
או טה עדה אגצדה להלן עשרש חשלשה אף כאן( עשרש ושלשה דרל ערת
" 20שראל העדה המיחדת ב"שראל ואתו ]ו ]ו סמזדרין פעלה היאבת בלשכת
המית (ע) .הקז אחדטהןנר או סמר 14נתין ש]קן שלא ראה בניםיכוליץ
חייביןהרל כאן העדהולהלן פוסר העדה טה עדה אמח-ה להלןכולןראויין
~ה-אה אף ערה דמ4שרה כאן עד שידמו כולן רארין לדוראה (עקח) .לא
(פ'נ) ספרא שם.
שא) ארא *ם שסחש
(סץ) ספראיפעש .ע"

עש.

ט'ר) שס ובחש לו עא.

שיו)יס.

יס")עי סנת' 4ח עיאי" עש בשייו
הזה נשפר ב*ם רישלייש.

לב ביב ס' לב,

(ס'ט)עי ספרא אחרי סות פ'אע-רולקסן רף קשע
(ע.א) 9םועי' סש(ה
ד' וב.

הורי"
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*ם הסאסר

(ע) סשרא 9ם.
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יז

ויקרא

הקז מופלא של ניתדין עמהן ש 11מר אחד טהן אעייודע 4צ שאסר להם
טועש אהם יכוליעאחייבין ת'ל עדת "שראל עד ש"שןכולן מךב).
י,טגך יכולין חייבין על שמת דמעשז חהל י8,גךונעלנמ
דבר "א אען ח"בץ אלא על העלם דבר עם שמת דמעשה מצע).
לאשיתעלם פצחז כולה כיצד א~רואין מרה בתדה
 6ונעלם דבך
אץ שבת בתרה אץ בוצרהיכול קזשחייביןת'ל תעלם דבר לאשרתעלם
ע"
'
שפ 1,שקלם אחה
פשא כולה מצ1ד) .תעלם דבר
זה זה דברי קנלה .פכאן 11מרו חרן ניתדיןחייבין עד שעדו בדבר שאין
הצדוקיןפודין בושאיןלו פקרא סשורש (עיה) .חם רבק אבל אפרו" 8נדה
 10בתורה אבל הבאעל שפרת טם כצדיום פשר 8",שבתבדצדהאבל המהמא
פרשצת הקזק -לרשות הרבש פטחי 8" ,עע בתחיה אבל הפשתחחז לה פטחי
יכול קו פטחיין ורל תעלם דבר דבר לא כל הצף .הא קשש אפרת דבר
לא כל דגמשה שחה זה וה דבר שאץ הצדוקין סודום בו חתדד אסרת הבא
על שפרתיום כמר טם 5טהיוהגאשנטשפרשית לרשצת פטורוכו' 1ד 84המנמי
 16כוללווקראייכתיביבין ,אלאאיסא שסרת ום כצדיום תמהר שראתבלילה
%א דאתניום"ךאכי אפר שש רבש אסר טשמעיוםולאלילה,וכן פתמא
פרשתדרחק -לרשות הרבש תפהרבוריקהוקראכי אפראליצי
!א"8פפקוסו
"שמות טע נופ ).אסר ,ווע ד5שתחחז לעץ תמהר כמןש8ושזחחז בלא פשופ
ידיםטזליםיקראכי אסר לא תשחחחזלחם מ8םכ'ה' ).אסר דסשמענמ"ים
צחייביןח"ל הקהל
20ידים ה41-םט!י לא לא מךו).דורוביתדין המןיכולי
המצ ההחייקז תלהה בביתדין הפעשה תלף בקהל (ע")~ נמש12ת ה'
לא פשתהמלךולאמצותביתדין השצרמכאן .נמכל מצות
צן
"ש
כלסםית ה' פרשלשמס
ת~הקול ולבפף שפתש ולמשאת פקדש
ה'
מששפרעיןפן הקו
קחוג
אשך
לא תעשימז ואשם
 26כך נ5רעין סן הצבור מלח).

יבי

יא

יעיכ) סשרא שס.

,ע?) שם אוריות ו' עיג.

וע'ר) ס*רא שם הוריות ר' ע'א.
,ע'ה) ר5ג'ס הלכות שמות "5דח.ג.
יעץ)ע" הוריותי.דע.א.
,עץ) סשרא שם אוריות  '1עיכ

,ע.ח) סשרא שס.
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יר

ר'י,יו

תודעה

'ד 1ו1חז שעו מז דןו יטל קז חחמןיל

טח"
ן
44טן 4ןקטאן והקרוב

החטאת %א שק4עו החושאין מרט).
חטאווגי שבטש טביאין צי שרים חט 14שלשה סגאין שלשה  14אש אלא
חטאושני יחמ"םטביאיןוגי 8רים חט 14שלשהטביאין שלשהת'ל הקהל דקהל
 6חייבוכל קהל וקהלחייבין (פ) .הא כיצר חט14שי שבטשטביאין שי שרש
חטאו שלשה טבאין שלשה שאר שבטים שלא חט14סביאיןעל יזאחם שר שר
שאףאלו שלא חט4ןסביאיןעלירידי1טאיןלכךנאמר הקהללחייבכל קהל
קהל דברי ר' קקורה (פיא).וטנין שכל שבט השבם קרוי קהל שאטר רעסד
קקהשפט בקהליהודה (רברי השים ב כ' ה' ).פ'ב) .חםרבנן 8ר העלם דבר
 10שלצבורהשעו-י בתחלהמביןלהן הא כיצדדורוביתדיןועשוכל הקהל
ע"
או רובהעהשיןפטוריןוביתדיןחייביןמבין סכל השמטים שר סכל שבם ושבט
וסבאין סושז עשר פרש שנאסר יקריבו דקהל מיקרא ד' יד ).כל שבט
ושבט קרוי קהל וכולן חטאא ,ווום
שמ טביאץ שנש עשר פרש לעלה
"
ע
ב
חצש עשר שעירש לחטאתוהןהנקראיןשעיריע"
 .הורוביתדין המן סקוט
 15דקהל בית דין פטורין והעושין על פיהן חייבין וכל אחד ואחד טביא
חטאת (פינ) .תואבין רובבניןבין רובסנין העושץ פטורין וביתדיןחייבין
כיצד רוב סנין הטאו שבעה שבטים ואע'פ שהן סקחש "שראל ניסנין הואיל
והן רוב השבטש בית דיןחייבין כיצד רובסנין חטא שבט אחדוהיה סנעו
רוב כל "שראל ביתדיןחייבין האיל והן רוב ישראלבסנין.מויןקרוי קהל
 20אלא "טראל שבארץ ישראל שנאסר ויעש שלסה בעת ההיא את דוצ וכל
'שראל עמ קהל מןל (מלכים א ח' ס'ה ).הללו קרוחן קהל מוין שבחוצה
לארץ קרויין קהל (פ'ד) .ושבט סנשה ואפרים אען ואובין לשנים בענין
חה (פ'ה).
ט"ו חממכו זקני העדה את ידיהם תם רבנן יכ,%קנים
 25סן השק ,קני העדהיכול קמים המסועטין שבעדה ררל העדההמיוחדין
יעיט) שס וןריות ח'עיא.
יפ) סשרא שם הוריותשם.
י.8א) סשרא~"ט עיב הוריותשם.

יל

(8יב) ספרא שס הוריות וו' עקב,
(פקנ) עי' הוריותנ' ע'ב רסב'ם שס*י'בוו'א.
(*'ר) עי' הוריות שם ורסבים שס.
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שבעדה וכמההן וסמכו שים וקמ שממואין ביתדין שקול מוסיפין אחדהרי
סוסיפין
חפשה רברי ר' עעדה .ר' שטעון שסר וקמ שים שין ביתדין
שק~
אחדהרי שלשה (שץ).ה '-שמעק האא וספכוסא .עבק-לוז ההת!
סבעי לקז
למפעב ורבי עעדה טי פבעי לקז למטקץ .לא צריוי נפקא שססכו ידיהם
 6על ראש ה8רור' עעדה למפקץ לאצריך דאםכן ליטעב'רחסנאוקמ העדה
השהםעל ראש ה8רוספכו לסאלי שפע פעהלמניאגא.חיבישסעוןאיפהאיא
החז אמעא סאיעל בפסוך אטר רחטטה ססוךכדי ספיכה; ח-בי קזודהיליף
ראש ראשפעולה .ה '-שפעון ראש ראש פעולה לאיליף ש") .תמא ספיכה
וספיכתוקנים בשלשהסאי ספיכהוספיכת וקמם בשלשהפ*מךסאבי וספיכת
8 10ריםכולוש בשלשה (יח).וכן הלכהא (פ'ט).ידיחםיד כליחידהחיד (צ).
על ראש ה8רפרטעתסמוכהאיןשעיריע"טעתיןספיכה סרא) .השחפ
בצ*ו כלפעלה סרב).
את הפר לפמ ה'

ישז השבל הכהל אצבעו מן הדם חהזה שבעה פעמים
לפני

כאו שי ה8רכת תאסר
ה' את פני הפרכת מטי
 16להלןשני הפרכת פה5ני ה8רכתאמודלהלןשי פרכת וקדשבין שמ הבדש
אף כאןבין שמ הבדים.

כ ועשה לפר כאשר עשה לפר החפאת כל יעשה
ו "השיר 4כרתהו"יא ללפד שאם חסר אחת פהן לא עשה כלום
ל

פיכן סתן שבע פעכבחז בכל פקוםתצין לסתן ארבע שלשים שאםח"ר אחת
לרטק
 20פהן לא עשהכלוםהרלכןיעשהלו סנ?) .ועקו1ק לפר
עשה לפר לרמת 8ר כהןטש".
8ר יש הכשדים.
יכול שנ' פרבהשע'ריינלים
שעייי
החפאת
פה רחרת לרבותש"מרי ילדששואשעיריר2לים .אחר*ריבה הטעבפיעט
סרבה וני את שעירי שהן באין על עבירת שמה ידועה ופויא שעירי

כשישך
יימת ע"אי
ע"

ייי.
יי

ע"

(שץ) סשדאישע.נ סוהדדץ 14ע.ב.

ש") סשחלר'ןשם.

('8ט) דס2וס הלטת פעשה חקרבמת  ?8ח" ,וחלטת סגחדר'ן ש'דח?.
חראי ס*ראשם.
(צ ספרא שס סוחות כיביא.
(צ'
יג) סשרא שם ובחיס ל'ט עש.
www.hebrewbooks.org
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רנ5ש שאען באין ע 5עבט-ת משוהייץעה סיד)'.

ד'כי-י' כ.א ,כ'ב

וכנפך עלוהם

אע"פ ש5א סמכו .תסלח להם
אלפ ש5א מל שיוי הדם.
סה ראית 5הכשיר בסמיכהובשיירי הדם
בהיות .אחר שריבה הכומב
~
ס
פ
5
ו
ם
סיעם סכשיר זצי בססיכה ובשחרי הד שאען סעכבין את הכפרה ושוס5
 6בהועת שהן סעכבות את הכפרה (צ'הז.
כ"א וההציא את הפר אל מחוץ למחנה חט 5ש5ש
סחמת פרוז .השרף כ4ששר שרף הא סכאן אתה "וסר
8ר סשיח ושר העדהעומרין 8ר סקדח קודם 5פר העדה בכ5מקהיו מצעז.
האקש קורם 5אשה 5החעת ו5דשיב אבדה פששה קודמת 5אקש 5כסותה
 10ו5הוצטשהסביתהשביוב)סןשאגיהןעוטדין בק5ק5ה האקש קודם 5אשה חרחז.
שעיי עץ לשרישהבנין אב הא5כ5
חטאת הקהל הפש
חטאת וקה 5שישרצ .וה5אשעירי רנ5ש שהן חטאת הקה5יכול ישרשורר5
הוא .מה ראית 5רבותשעיד עע ו5התמאשעירירגלש .אחר שריבה הכועב
סיעט סרבהאנישעירי
" שהן באין ע 5עבירת מצחז עץעה וטוציאשעירי
ע
 16רנ5ים שאען באין ע 5עבירת סצוה יזעעה .וה5א שדיום הכשורש אעו בא
שרפו
ע 5עבירת סצוה ידועה וטעון שריפה .מה וה
א5ו שאין דסן נכנס 5צש סרטז .חטאת סיכח5שרסעשיו נכנס 5צשי)מי
שיהא
5שם חפאת .הא
פרט 5שחטו ש5א לשפ וקז.
8ד רבןעחנןבןוכאי אשרי הדור שרששיא
כ"ב אשר איא יחטא
 20ש5ו סביא חטאת ע 5שמחו אם דגוךא ש5ו טבא חטאת צורך 5וסר סהא
הדעט אםע 5שמע האמביא צרך 5וסר מהשע.5ודומ (קאז .איא
יםל נשא שמים מחשק
ועשןץ אחת מכל מצות ה'
הוא אוסר לואה את ה' אלהע מ-ברים " יב.ז סה
אלהיו
ד
ש
כ
'
ה
ל
ע
אא
ע
ב
נ
אלהיו א להלן
שאין
אלא אלהיו אף אלהיו אסור כאן

יימת

ייהלן

,צ.ר) ספרא שס.

יל

ו)רח)שס.
,שדו)לשי כ4ש ,וע 4ס*רא שם והוריות 24עיא.

,צץ) סשרא 4ט קהם
מרח)עי סשנח חוריות שס.
טיט) סש' שס.
,ק) שס ונחיס ח' ע-ב,וע" הוס' ובח' שס חך.
,ק'א,לשי כ'" ,ועי' סש' שם הוריות י'ד"וב תוספתא בבא קסא פיו ה.ח ,רף
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מםיא 'יהטא

נשיא שאין על נביו אלא ה' אלהץ מוב).
%לשיכוליביאעל הקורמתוול נשיא יחטא טשיחטא חזאטשיאולא משקקטא
ע לו אלא אחר
והש הדיוט פןנ) .ואם חטא ועודהו הדיש אע"פ שלאפי
בעל כל
שנתסנה פביא קרבן הדיש עור) .דעשה אחת יחיי
 6אחת שחת כיצר חלבוחלב סשם אחד תאגי העלשת 14סאגי שסות בהעלם
לא סצות
ז !ק'
אחר חלב ועתר חייב שתי חט4צת (ק'ה) .כמזבדי
הסלך ולא פשתביתדין המשת האשדות בסשיח ובעדההן רםשת האשדות
כאן .אשך לא תעשינה בשצה סיסדשהיא סביא על
שמת הסעשה .דאשם סלטד שהש פביא אשם חלוי על לא הודע
 10סה שאין כן במשמק פןו).
א"ךשאיו אלאב,סן שאפרהלו
כ"ג אוהוהעאליו ש"גיי
שפחה,סנין אסרה לו אשה ,אשיא את שאטרה לו אשה שאין האשה כשרה
לעדווע וגצין אפלו אפרו לו קרובים ,אוציא את שאמרו לו קרובים שאען
כשרש להעידו ,תצין אפלו אפר לו עד אחר ,אוציא את שאסר לו ער אחר
 16שאשסחייבו סשן אלא שבועה,תצין אסרלו שים ח"ל הודעלו לאשיאסרו
לו אחרש .שיכול לחשר נאירדייתייפטר4 .צ יכול אע' 5שאעו סכח"ש ורל
ש רודע אלץ חטאאז והביא .איןלי שרעידתצ שים השתקוסנין אפלו אחר
אפלו קרובים אפלו אשה אפלו שפחה השזק וול ש וודע אלץ חטאתו
והבש קץ) .אפר ר' ט*רר אם דונעשון שש לסיחה חסורה לא יבשהו
 20לקיבן וקל .אפרלורבי קזודהוכי השך שטרלו עסוד והחודה הווא 4וסר
(קיח) .אמר
כל עצסי לא חטאחו .ר' שמעק אוטר יאפר סויר שי הוא פטח-
4גי שומעין לו אבל אם היה דן עטדם
רבי פאקר אם בתחלה אפר
נמק-
'
ר
יאין שסעין לו (ק"ט) .כיושש בו אפר סאיר
היוס ובאחרתה אסר פיר"צ
אפרולו מ'ר אחה שפר חנאי היה בלבישוסעין לו אבל אם היה סעען כל
טה

י יי
יא י

,ק'ב) פשרא שם הוריות "א ע'א,וע" פשנהויר'י'ע'א.
וק'ר)
,ק'נ) ספרא הור' שם.
 .רפב'ם הלכות שע"
ק' )1סשרא שם.
קיח) סשרא "ט עץ כריהות ד'יא
,ק'ח) שם פשח כריתות "אע'ב.
קץ) ספרא כ'ע.א.
,ק.ט) סשרא שם כריהותיבע" ,וו' תוספת שםר.האלא.

פקץ ה'יוע" הוריותשם.
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ףכץ

כל הים גטמרטז אם-ושי ה" בלמ אץ ומחץ  6מרג
חפא טה ןל בה סח אתה אחצי אשע ודה חש"ץ שצ

אשר

בבית ושפ באחת פהןואין עץע באוו טהן שפ ,חלב תוחר לצץ אכל אחד
טהן אין ק-וע אקה פהן אכל ,שבתויום הכפהיש לסניו קשה סלאכהבין
 6השמשותאיןק-וע באקה טהן עשה ר' אלממרטחיוב חטאתורבייעשע שטר.
אפר רבי אלממר פה נפשך אשרצ נדה בעלחייב 4מוחובעלחייב חלב אכל
חייב מתר אכלחייב פמזחילל חייביום הכ5חיים חיללחייב .אטרלורבי
קקאע אם כן לפה נאטר אשר חטא בה טלטד שאעו חייב עד שתודע לו
חטאחו .אסר רבייוסי לא נחלקועל העושה טלאכהבין השמשתשהו4ו 8שר
 10שאני אוטר טקצת טלאכה עשה פהעם אקצתה לסחר ועל פה נחלקו על
העושה בועךהיוםו4וין ק-וע אם בשבת עשה ואם ביום הכפורים עשה שעל
העושהאין קץעטעין אקו טלאכה עשהרבי אלקמרטחייב חטאתחיבי קזחמע
שטר .אגא -ד' קקורה שטר הקה ר' יוןשע אף פאשם תלף וקיאג ר' ישמעאל
השורי ור' שמעון אוסרים שלא נחלקו על דבר שחם סשם אחד שהחוחייב
 16ועל טה נחלקועל דבר שהו4ו טשישגצת .ר' אלקמר סחי~ב חטאחו ר'יוששע
פהשר אגא -ר' קקודה אף בדברשיצא סשם אחד הקה ר' עעשע שטר וקייב).
הא כיצד שתי איו חשתי אחמיו עש בבקזנחכוין למש אצל  11ובאלו אצל
 11חאמם וומבים לציו נחטין ללקט ת4צש ~קט ענבים ענבש וליקםחיצש
שחורות ולקט לבמת לבמת וליקט שחחיות דבי אליעור סחייב חטאת ורבי
 90ק-ושע פוטר ותסקק4צי אם יפטור בוה ר' עעשע אםכן לפה נאפר אשר חפא
בה 5רט למתעסק וק"נ) .וה הכלל כל שהחו טקם אחד חשפ בו אין ידוע
שוה עשה אווה כצן שתי נדותשתי אחימ שתיתסחויין חלב תסהפקלו אם
בא על  11או על  11אם אכל סתסחוי וה ש נמה חייב אבל בשבת
טלאכת טחשבת 14מרה חודה ויועו חייב עד שילקפ כש שח"שב וקיד).
וק.י) ספרא שם
שם ילקוט תס'ט,ועי' ס5רא דשסוונצ'ח כאן ותוספתא טהרות
פיו היד ,דף תרסץ)כרית"לכריחות פץט'א.
"תות '5ד פ'ב
רי
ור
וק"א) ספרא שם כ
ע'א).
'
כ
ו
ז
ס
וק"ב) ספרא שם סש
.
א
'
ע
ת
ו
ח
י
ר
כ
ם
ש
ה
ו
ש
פ
ב
א
ת
פ
ס
צ
ו
ב
ו
כריחות פ'בהי.ד ודף
תקס.ד) ר' שסעוןהשוורי ,חהנכון.
וק"ג) ספראשם.
וקיד)עי.שוכריחות שםורטב.םהלכות שנמת 5יבה'נועדה.ו.

יט
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נהרבמ וזא
מט:ט* אף לאח -ים הכפרש1 .קרע:מ
ישא אעו קשא בקרבן *טמג יטל לא קם* נקרבן אמ 3בשהש-ש נקלה
~זירה ופזשרח לקלה אבל .ש 4ומץצן אבע כשהש"ש סקלה לקלה
ל קרבמ בקרבמ הוא יושו אעו יושו כקרבןאביו .יטל
ומחשרה לקלהוי
 6לאיוש* בקרבן אביו אבל יש)ו בקרבן עצש ת"ל קרבמ קרבמ על חטאתו
שידמו קרבמ לשם חט 14וקם'ו) .יכול לאיששו בקרבן עצסו כשהפר"ש פקלה
לחשרה וושחס1רהל*ה אבל פקלה לקלה וסחשרה לדמורה כשר ת'ל קרבמ
על חטאתו קטה) .סיכן אסרו הפר"ש בהסה על דם שאכל לא יביאגה על
חלב שאכל ולא עור אלא אפלו דשר"ש על חלב שאכל אמש לאיביאגהעל
 10חלב שאכלהיום וקיץ) .אשך חטא בל ודקב:יא את 'קרבנו
שיא קרבם לשם חט 14שעק -לא שעירה.ומים לאחילשין .וכר לא נקבה.
חפים לא בעל מם קיח).
אוישעלספיכה
כ"ד המטך ידו ראש השעיר
דברירבי קי1דה.רבישמעון אהשר לרבותשעיר לספיכה שר'שמעון אהשר
ע"
 16כל חפאת צבחי שדטהנכנס לפש טעגה ספיכה וקיט) '.הטד)ט אתך
לא חמורתוולסטן הוא 14סר חשזט אתה לא ולדה ולא חליפחה ולא תסח-חה
סיכןהטהרבישסעת 14סר חסש חטאותטיעתולד חסאתוחגערת חטאת וחטאת
שסתו בעלקה וחסאת שכיפרו בעלטה חשעברה שתה .ומלן בוקטי ואין את
יכול לחשר ולד חפאת הצבור שאין הצבצר מביאין נקבה 4וכ) .ולא חסחית
 20חטאת הצבחי שאין השרבור פמטיין ולא חסאת שמתו בעליה בציבצר שאין
הציבור סתים .אף סי שכיפרו בעלטה חשעברה שגתהיכוליוע סתמבצבחי.
אסרת לאו ילסדו סתוסות סן דספחישת טה ספחישת ולד חפאת ותסח-ת
חטאת חשטאת שמח 1בעלקה בקקק -דברים אסח-ים אבל לא בצבור אף סי

על

יים"

סשרא כ' עז ירושלטי הוריותט" עע,יא
סשראה'שאם) .כרןתותכ" עוב נוירכ"
קט")
עיב יראלטימירנע לב *1ידיר).
קיץ)ע" סשרא כ' עע טשנח עטרא כריתות עיב ותוספחא כריתות*.ד ח"ב,
"
כ
וע" רטביס הלכות טעילח *יד ה'חו*ירוש חראיד על חספרא כאן .וקן' רסב'ם הלטת
קטיו)

שפות*ע ה'נ ,שסולי חסקדשיו ש"טה'ו.
ק"ח) עף סשרא שס כריחות שסמיר עיבירשל*ימיר פ'ד ה'ד
ע"
כה
ק"ט) ס*רא כ' עירובהיס עיב פו
"ות וב שס ציב
וק'כ) סשרא שם חסורח ט"עיא הוריות ע.ב.

ט"

יח

י

www.hebrewbooks.org

יב.

ע'ד).

www.daat.ac.il

טררש הגרול

18

י

נת"'ג"

שכפרו בעלמז חשעברה שגתה בקקמ -רברים אסחיש אכל לא בצמד (קכ'א).
חזלכתא ארבע חטאא בלבד טועת ולר חטאת ותמורת חטאת חקטאת שסוצ
בעלמז חקטיאן שכשרו בעלמז אבל חטאת שעברה שםזה חרעה עד ששול

בה שםויפלו דפיה לם-בה .וכיצר טועת מעל הדלת בציחם ולא "שק להן
 6לא טש %א שת שיפווצ סאלמקן (קכ'ב)' .השוןט אתו במקתם
שיכו העלה נשחטת
אשר ישחט את העלה לשני ה'
ר
ס
ו
מ
י לסד חזלא כבר
ם
ו
ק
ט
ב
בצפון אף וה בצפתוכי טיכןיג
אשר חשחט
העלה השחט החטאת לשי ה' (ךקרא ר ח ).ולסה שא טעהה לקבעו שלא
תהא שחיטון אלא בצפון ואם משחט שלא בצשן שסול (קכינ).יכול 1ה בלבר
10משיה לשחטו בששון השם לא נשחש בצ8קידשו פסול אבל שאר כל החט"עת
כשרחן ח"ל חהט את החטאת
טצחז לשחטן בצ8ק ואם לא משחש בצפון
בטקום העלה משם ר' כיט) בנין אב לכל החטאות ששם לא משחש בצפון
פסולות .חטאת שיהא כל טעשיה לשם חטאת .דמא שרט לששחש שלא

עי

ייא

לשגן (קכיד).

כ"ה ולקח באצבעו  ...גתן
ט5בעי
ו ביטץ קכ.ה) .תתן על
קרקבל ביטין באצכעו גתן "ית
נחבח העלה לא על קרמת שבח ר5ניטי הלאדין הש טשמז טוצא טכלל

ולקח

קרמת

הצבור תשיא סוצא טכלל הצמד טה סשוק דם חסאוע נכנס לפנש אף חיא
*הא רם חטאוצ נכנס לפנים ת'ל תתן על קהמת שבח העלה לא על קהמת
א עהשהיטל הדם בשרק וע%ה לכבש ופגה
0פ סובח הפניטי (קכץ) .כיצריצ
לקרן דרוטוז שרחקזוטובל אצבעו וטחטאעל הקרן בחודה של קרן השםמ1ן
סטוךלה כשרוכןאלקרן שרחיתצשגוזצפתיתטק-ביתטערבאדרוסוז.השיירי
הדם שפךעל"ח-דרומי וקכץ) .ואת דמו הששך יסוף
שבח השנ*מו אטר רבי"שמעאל טה אם
מזבח העלה
"ח-

על

יאעי

1קגיא ,ספרא 9ם תשרח 9ס הוריות 9ס.

קלב,ע" רסב'ם הלסות פס 41חסוקד9יןפ.דירא.

ח עינ
1קג 11.ספרא 9ם ובחיס פיח ע'א 5נחותי
קכ'ד ,ספרא כ'אעיבוע" חוספתובחים ח'עיבו"חסיעפ.
וקכ' 11ספראשפ.
,קג.ח ,ספרא שם ובחים כ'ד ע'א 8נוע
הקרבמתתפ".פהועד'יא.ועי ס9נהובחיםנ'ביב.
,קכ")ע" רסב'ם הלמתסעיה
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שיירי חטאתשאין פכשרתטוציןעל העצד תחלה עלה שרוא פכשרת אהצז"ן
שוצתן על ה"סוד .אמר רבי עקיבה מה אםשיירי חטאת שאען פכשרין שען
ראהין לכשר טצין על דךסוד תחלה עלה שהש פכשרת 1ר14יה לכשר אש
דיןשוצתןעל העצדואםכן לפה שמר אל שודנמבח העלה אשר 5תח שיהא
פגח העלה אשר פחח
 6שוד לשבחשל עלה (קכהת) .אל יסךך
אהל טועד 5קרא ד' ז' ).זהיסודדדומי 14יכולזהטערבי .אפרת לש סה
פצש בקצשוחו פן דהיכל שאש עתן את הדם אלא על יסור הסשך לו
אף בירמיחו פן דגמבח אעו צתן אלא עליסוד חסטוךלו ,שתה וה וה עצד
דרומי קכיפ).

כ"ו שת כל חלבויקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים

סהפיש בזבח השלפים חלבו חוחב וקרוםמעלף אתי כל'ותויותרת אף כאן
חלבו חוחבוקרוםנקלף84תיכל'ותויחרת .ךכפך
9ששי
.
ן
ה
כ
ב
כשרה לשש שלא יכשר לצים באחת .הכהן שהכ5רהתליה
דיא הכהן
שמעא כהן פכ5ר עלץ עצש .תסלח לו פק-איןתולין לו ליש הכפחןים או
 16יכול אעיפ ש"שב ולא ד~נש %ל לו 5ךל).
י שחק תלה
כ"ז שם נפש אחת תחטא בשצה אסרינ
הכתוב החטא בנפש ללסדךשאין הצף כדאי לא וקכותולא לחובה שש אלא
כלי לנ5ש נלבר .חטאת דרא נע4שת זכתה הא פקנלת שכר וודא את טחשח
החטאים האלה בנ5שחם נבמדבר חנ').סושלין שחו משל לפלךשנתן
י
1
ב
ע
ל
 20צפור חשסרלו וחהר בצשור וחה ש2ם את סאבדו נפשך את סאבדשאעי צבה
סמך לא מסתולא פכות אלא ג5ק-ודמא לא דבר רקויא טסךכידשאחייכם
(דברים ל"בפ"
 ).אלפלי תשבה שברא וקביה בעולש לא המקהעולםכדאי
לעס1ד .והש אםעמות תשטריהה'פי קפר מהליםק'לי).
 .אפר דודלצי
הקביה דב4ן של עולם אם אהה עחשהעתותי חבלות חבלותאעייכול לעס1ד
 26אלא לפעןשי
ך העבר ש אתעת עבדך 5צצאל ב כיבי ).העבירם ראשון
ראשתכי עטך הסליחהלפען חורא מהלים ק'ל ד' ).ת~סר נחסדך זכרלי
אחה לסען שבך ה' משם כקתז').וכי אתו שבה מזלה פזו שאם חטא אדם

עליך

(קכיח) ספרא שם ובחים.2א עואוע" ס5רא דשס וונציא שנת וילקוט תס.ט.
קכיט) ספרא שםובחים 2צעיאיוסא.2טע".
ת" (ק.ל) ספראשם.
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זמד  6וקבא וצא לשף קרק ומעשר לה נשי תא המוהכמי תא ולא
טמי שאמר חץקה העולם (ק*א) .אסר רבי חסא בר וגעה טה דכתיב 5קת
את שש ועושה צדק בדרכק -קכרוך הן אחה קצפת תחטא בהם עולם ונחשע
(ישעקה ס'ד דע) כך אסר ישעקזלשני חקביה רבומ שלעולם אבמ הראשתש
 6היית פביאעלקהןיסח-ין חהעששין בהןומ)נריקיןעלקהן אתהרין דכתיבפנעת
את שש ועשה צדק בדרכיך טכרוך ושם) על כל סדה ומץהיווז לך רברכו
את שפך אבל בםאין במ כוח לעסוף בכךהן אהה קצפת פחטא משם) אתה
קהנףואגוחוטאין אמחוטאין מנתה קוצףסאין תהוץ תשועה בהםעולםתחשע
(שם) אלאעשהלפען שטך שאסר אם עתמעמ במה' עשהלסען שסך (יפקז
י יידו' ,).עשה עטם כסהשעוית לראשתש שאסר בק-ותך מראות לא נקחז
0
ירדת טפניך הרים מולו וטעולם לא שמעו לא דמ8ש (ישעקה ס'ד נף ).אם
אן
עשית כן כדאי יכולין לעמו מם לש כבעמל חקשיח לבש סיראתק-
תפצשמפלין ופה תעלה ישלך .מן דוד שטרכי חששתידסה צריק טה
5על טלראיםיא ).'2אם "שראל שהן טשתמן שלעולםבמליןצריק טה 5על
6י טה נשתכר צדיק עולסים בכל 5עולה ש5על טששתימי בראשש אלא עשה
עטםלסען שסך (!רפיה שמ)לסען שסך ה' וסלחתלעתיכי רב דוא ימלש
כ'ה יג) שפך רב ועתי רב טשה לרב לסלוח את הרב (ק*ב) .אסר רבי
ברכיהסאי דכתיב מבו"שר ה'עלכןיורה חטאש בררך ושםכמהח').שאיו
לחכסהדויטא טהש עמן אסרה להם חטמרם חרדף רעה (פשליי? כש,).
 30שאלו לנבואה החהמאסהיא עממ אסרה להםוגפש החטאת הש תשח ווחקאל
יח ד' ).שאלו לדמרה החהמא טהש עמן אטר להן יבש ק-בן ווזכ5רלו.
שאלו להקביה החוטא פהש שש אטר להן יעשה תשבה רהכשר לו הדא
הש טובו"שר ה' על כןיורה חטאים בדרך (קל?) .אטר ר' 5שחס לטה הש
טוב שרואישר ולפהדשא"8ר שומא טובעלכןילה חטאש בדרך שהמא ערה
קלוא)עי' תשית ח' עיא,ועי' של'ה עעצאת אפשטרדס) קעינ ע'נ ושנ'נ ע'נ,ועי'
פנחות ק'ד עינוצ'ע.
,קל'נ)עי' תעמת ח' וו' של'ה ורשוס אפשטררם) נ'ד עיא קעינ ע'נ ש'נ עינ

וצ.ע.

יא

,ק*נ) ירושלפי סטת *א ע.ד '8,ב ה 1,שסיקתא דרכ קמח עינ ובירושלפי
ונפסיקרנאנאסר הפאמר הוחסתם .נפ-רפכ.,
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לחטאש דדך שהמן תשבה וקל'ד) .השם נפש אחת תחטא
י עצסו חייכ לא
בשגגה בעשתה הייאלי מעטיו העחשה עלפ

העושהעלפי ווריהע בהעדין .אתה שטר לכך נאסרו הסעהמשהאלו 4ע אעו
שסר אלא ליחמי שעשהחייב שש חשלשה שקףש מזו 5טורין הרל עם הארץ
 6אפלו הן טרובין וקל.ה) .עם הארץ פרט לשיא סעם הארץ שרט לסשטז,
אם ת%4שר כבר ישו סשיח למית בפר ורגשיא בשעיר שיכול על העלם רבר
חגל שטת הסעשה יכש כשבה חשעירהח.ל עם הארץ פרט למשיא סעם הארץ
פרם לסשקז וקליו) .כנעם הארץ פרט לסשוטר רבי שסעת
בןיוסי שסר סשום רבי שמעון סה ת"ל אשר לא תעשעה בשפה השב לו
 10סמי"גחוחייכעל שגתו חטאתיצא סשומר שאעו שב סיושעדו .וקלז) .סכאן
אפרו טשוסר
או טחלל שבת הרי וה דגא פחות סןדגוי אין טקבלין
"
ע
ל
סכגו קרבן כלל לא עולה %א חטאת אבל סחעמר לשאר עבירות סקבלין
ססגו שסא ע"ור בתשבה ומשסר לאכול נבלה לתיאבון כנמשמר לשאר
עבוימ הואמוין סקבלין סמנו על שחו רבר בלבר וקל.ח) .סבאדגיסילי
 16רכתיב אדםכי יקריכ סכם קרבד עיקרא א' ב' ).סכם ולא כולכם לדוצש
את הסשוסר,וגבי חטאת הוא שסר לא תעשעה באגנה השב לו סיושעחו יש)ו
סחיסר וקל"ט).וגן דמם הכלשחטין .אפר רבאשי הכלשחטיןמופלו קראל
סשומר .סשסר לסאי סשוסר לאגול נבלה לתיאבון וכהרבא דאסר רבא
"שראל סשוסר לאכול נבלה לתיאבון בודק סכין תותן לו וסותר לאכול
 20סשחשתו .לא בדקסכין תתן לו לא ישחש ואם שחט בודק סכעו אחריו אם
שצאת סכעו יפה סותר לאכול סשחשחו לא מ2ממ סכעו יפה אסור לאכול
סשחיטתו ק'ס) .אסר רב עק אמר שמשל "שראל סחצסרלע ,סוחר לאכול
סשחיטחו שכן סצעו במקהשפט שנדגה סשחיטחו של אחאב' אגששר וקבח לו
קל'ד) סררשההלים לכיח" (צד רינ)ילקוט הססירי לחחליט שם רף קע'א ירשלטי
טכות שם שסיקתא שם.ילקוט תהליםסיתיב.
(קל'ח) ספרא ג.אעינ חוריות ס'ע.ס.

(קל' 11ספרא שס הוריותיאע.ס.

(קלו)לפי סיא ,ספרא כיאע.סהוריות ס' עיא ו"א ע'א ,קן' רשי חולק ה' עיס ר.ח
השס סיריעתו.
יקל'ח ,רסלס הלסות סעשה הקרבעת פץ ח'ר.
יקל.ט,ע" רסגים שם.

(ק'ס ,וולקנ'ע.א
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רח

אחאבצאן ובקר לרבולעם אשר עש הפיחוןלעלות אל ראטותנלעד מיברי
השים ביח ב'( ).קפ"א) .ודלמא פקבח ובח פיגל לא אכול ושישצ כתיב
בפה חסיחוצ בובווה ,ודלמא בדברים אין הסחח בדברים .ולא ודא כתיב
כי שיתך אחיך בן אפך מיברשי
צוי ).באכילה השתימז ,ודא כתיבוהסידגי
 6בו לבלעו דגם שיוב ב'נ' .).לפעלהש~גי .ודלמא בשתימז .מאי שא שתימז
דפ1פד לדבר אחד לאהוי סאצמד לכל החורה טלה לאכילה שי לא הה
טשומד לכל החורה כולה .הכי השתא החם סחם יעמקןועדין לא טשסריען
של פים אלא אכילהכיון דסשמדלע" סשוסד לכל התורהכולה.איבית
אימא לאו דרכיה דפלכא לפשתי בלא פיכלא ,א 4בעש אימא וקבח הפיחון
 10בסההסיהובוביחה .ודלמאעובדיה וקבח .לרב כתיבועובדיה לא דוהספיק.
ודלמא שבעת אלפים דכתיביאשרתי ב"שראל שכעת אלפש טלכים איט
יח ).טפיר הע פשסרו .ודלמא טגרי דאחאב העפעליי לא העמעליי מושל
פקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים (סשלי כיט יב .).ודלמא טגרי
דיהחטפט לאהוומעליי סושל פקשיבעל דבר ששי כל טשרתז רשעים 85ם)
6ן הא פקשיב על דבר אסת כולם צריקים .ודלמא,ובחין פברי דאחאבואכלו
פברי דאחאב חבחו פברי דיההשפפ ואכלו פברי דיצשפט .לא אפלע
סניה (קכרב) .טנלן אילימא סדכתיב כסתי כשךכעפי כעפך טלכש א לב
ד' ).הכי נמי כסופי כסופיך 5שם) ,שילא מאי דסלקא אעפיה תסק אעפך
ו(שאי דסלקאעליהועלסופיה תשקעלךועלסוקי .אלא פהכאופלך"שראל
 20ויההשפט פלךיהודה ישבשא"שעל כס 14פלבשים בם-ים הושביםבנרן פתח
שער שמרון 5שם כ'בי' ).סאיט-ןאינמיט-ן פנושוכי שער שמרת פרןהיה
אלא לאו בפדן וכזזצן שהדרין היתה כדממ פדנ ש1לה כדי שידש 4רשין וה
את וה .לימא פסייעא ליה והעורבש מביאש לחם ובשר בבקר ולחם
ובשר בערב 85ם חו' ).שפר רב יהודה אמר רב פבטבחי דבי אחאב
פי~
 26ליה ,על שי דבור ששגי .טאי עודבים אטר ראגזא עודבים פמש .אפרליה
רב אדא ברטניופי לראבזא ודלסא תרי פברידי הוה שמיה עודביםפי לא
כ~ב ךהרפ את עורב בשור עורב ואת ואב הרפ ביקב ואב אפטיםז' כ'ה.).

לי

קט.א ,שם ר'עיב.
www.hebrewbooks.org

,קט'ב,חולין ר' ע'נ.
www.daat.ac.il

ד'

1יקרא

83

ו מושרמי דהחו שמידןעורבים.
כו-כל יומא רוטא תריגוברי""ו
"
"
ל
רב יוסף ורלמא על שם פקחקסי לא כתב וארם ישוו סץתייםו"שבו סארץ
"שראלנערה קטנה (מלכשה'ב' ).וקששלןקארילהנערהוקארי להקטנת,
ואפר רב פדת קטנה דסןנעוריך אם כן עחיביש סבעיליה .לימא פסייעא
 6לה הכול שחטין אפלו כותי אפלו ערל מופלו "שראל סשוסד .סיהבי אדם
כי יקרינ סכם צקרא א' ב' ).סכם %א כולכם להוצש את הפשסד סכם
בכם חלקתי ולא ב~צסות (קס .),סן הבהסה ושם) להביאבני אדם שרומין
לבחמה.סיכן אסרו פקבלין קדבצת ס5חשעי ישראל כדישיו"רו בתשבה חוץ
סן דגחצסד חיגצסך ומן המחלל שבת ב5רהסיחנ הא פפ"ק קשש אפרת סכם
 10ולא כולכם להתרא את חמשסד והדדת ואפרת פקבלין קרבצת ספהחי
ישראל .הא לא קשיא ר"שה בסחצסד לכל השדח כולה פצץעותה בטשסד
ץ סן הסשסר חיגצסך חיגמלל פצ)ן
לדבר אחר .אי הכי אימא סופהוי
ב5רהסשהאיי סשוסרהיכי דאפיאי סשהשר לכל הדצרה כולהחגיליה קשש
רישה אי סשוסד לדבר אהד ק~רא סציעיתא ,אלא לש הכי קא אסר ווץ
ן ולחלל פטן בפרהסיא ,אלמא סשהשר
האי פשתשר
 16סהטשופד 5סךיי
,לע"
לכל המוה כולה ותזבתא דרב ק~ן תיובתא (קסיד) .מאיי פהכא נפקא
סדאסר דחסטו סכם ולא טלכם סהתם נפקא סעם דש-8ץ פיקרא ד'כ").
שרפלסאצסד.דבישמעוןבירבייוסי שטר סששדבי שמעק אשר לא תעשעה
בשמה מושם לשם)
לא שבסיריערצ אעו
השבסיריערצ סבביעאיצק,דבןעלשמוי
,
ו
ת
פ
תומר רב דגצתא משופדעל החלב
א סבש קרבןעל ש תומרעןטאי
חיוכיא קרבןעל הדם איכא בעוע ,חדא בחטאת וחדא בע%ה .מןיכא דאי
כתב רחסנא בהפאת סשום דלאחדוי כשרה אבל בעולהדדרון השאימא
ל""
ליקביל וווי כושכ דחסנא בעולה פשום דובה רשעש ועעבת (טשלי כש
סנ""
כ" ).אבל חטאת דמפהא דכדס 5וצא דאיכא2נ"ה איטאליקביל צריכדנ
סנ""
 26אסר מר סן הבדגשה לדבותבני אדםהדומין לבהסה .וכל היכא דכתב בהפה
נריעוחא הש והא כתיב אדם ובדפה חששיע ה' (תהלש ל'ו ו' ).מוסר רב
""ורהאאשר רבאלובני אדם העדומץ בדעתוסשיסיןעצסןכבהטה .שצי התם

סתקיףלק"

קסע)חולין ה'ע.א .מתקיףליה ר' יושף ליכא בתלסודשפ.
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רנח4-

רטוב,פז .וכ 5מכא וזמב *ום מע*מא מ יא

כיב הרען את מת

"8רא 5חשת בש טזורה ורע אדם תרע בהטה (ויסטז 5יא כץ .).ורע הפסיק
הענין (קפ"ה) .ננעשתה הש5ה בעצפו חייב והת~ה 3ביתדין
העחמ כו5ה ו5א העח4ה פקצחה .כיצר שש אמאש
פשר .אחת
 6בכרכר משבטין בקולסס וכוחבין בקמז מןצזעהו 5רשות הרבים יכו 5קז
חייבין תי 5בעשחה אחת העח4ה כו5ה 5א העח4ה סקצחה .בעמ5ה ש 5רבי5ה
ודשציאוה בקורה ודשציאוה .ר' יהודה שסר אם אין אחד יכו5 5דוציאה
והוצזבה שש חייבין (קפז) .נוצןת ה' 5א מצא הס5ך ולא טצות
ביתרין .ד%משם פ5טד שהוא טביא אשםת5ויע5 5א הודע5ו (קפ").
5א שישוו 5ו אחרים ,או
אע'פ שאש
כ"ח או הוהע אליו
~
כ
י
פכחקש תי 4% 5הודע א5יו חטאתו והבש (קפ"ח) .את קרבנו
כל פקום זגאסר שעיר שעירה בת שטתים (קפ*ט).
שעירת עזים

לימת חטאת
כיט וסמר ידו על ראש החטאת
"
ע
לספיכה קז) .דשחט את החטאת במקום העלה
שש תהא שחשתה אלא בצשק קנש).
א קבול רסה אלא
ל ולקח הכהן .באם העלה ~קח ,שלאי
16

בצפון .פיכן אפרו שחט בצשע וקבל בדרום שחט בררש וקבל בצשע פסול
פלפר
ער ש"2חש בצשעוקבלבצפון קמב) .תתן קרנת
 .שהש טעתה טתן ארבע קרמתואמנתן על שלהש אועל שתש שעל אחת
 20לאעכב ,אסר רחסשא קרמת קרנת ארבע לסצוהוחרלעכב (קנז) .משת
סה ול את כל רסה שאם קבל רפה בארבעה
כל דמה "2פך
טשא תתן אחת פכל אחד שחרשיירי כולן מששכין על השחה יכול אפלו
לאנתן אלא טאחד טהן במתן ארבע טקח!כולןמ2פכיןעל היפור תיל לפעלן
שת רם "4פך .הא כקנר הש ששךעל היסודוהן מ2פכין לאמה (קרד).

על

,קסיח,הולין ח'ע.ב.
,קפיו ,ספרא ,לא ע'ר שבת צ.ב עיב.
,קפיו ,ספרא שם.
וקסיח ,ספרא לב וא כריתות יאע.ב.
,קפ'ס,ע" סשרא שם.
,קז ,ספרא שם.
,קלא ,ספרא שם ובחים סיח ע.א.
וקרב ,סשרא שם.
,קנז,ע"ונחים ע-ב ופשהובת'םל'ו ע'ב ורסב'ס הלטתשסול'הטוקדשיןפ '.ה'א.
"בחים ל'ר ע'ב 'וסאנ ,עיב 'רשלס' 'וטא פ'ב עיר ש.הה'ה.,
קניר ,ספרא שםלו
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ל'א את כל חלבה יסיר כאשר החמר חלב זבח

סה פ"יש בזבח השלפים חלב וחותב וקףיום נקלף חשתי
השלמים
כליותיוחרת אף כאן חלבוויתב וקרום מעלף חשתי כליחז ויוחרת וקוה).
שתהא כמרה לשמה ,חשלאיכמר לצש כאחדג
ךכנס 418עליך הכנזקן
 6איהא כהן פכמר על עץ עצטו .תסלח לך אין סשיירין לו
ליום,הכשורש שיכול אע4פש"שבולא הביאדוללו (קנ'ו).
,

יביא

ר שסעע אוסר
קרבנו לחפאת.
ל'ב אם כבש
כבשש קורפין לשש בכל מקום יכול פשני שהן טובחרין מהןחהל חשם כנש
יביא קרבמ פלפד ע4צקקןשקולין וקנע) .תורים קורפיןלבני יתה בכל פקום
 !0יכול פשמ שהן טובחרין פהן ובני יתה ש הד לחמאת ע"קרא יב ו').
פלפד ע4צקזןשקולין .האב קודם לאם בכל מקום יכול שכבוד האב עדיף
פכבוד האם חול אקש אמ ואביו תיראו ייקרא יפי.
) פלפד שאצקזן
שקולין וקנ'ח) .אבל אפרו חכפים האב קורם לאם בכל מקום פמני שהוא
ואגצחייביןבכבוד האבקיט) .סה יבא יבא אתה שסר דגממרקש הטאחו
 16אבדח והשרקש אחרת תחתקז וווחר כך שצאת ריאשתה שתקזן עומרות
סנין שיבא אקה פהן שירצה דול יבא.יכול יבא שתיהן ת'ל יבא ,אחת וצא
פביא אעו פביא מווו 4ךס) .יכול לאיביא שתיהןעל שי חטאש אבליביא
שתיהן על חטא אחד דרל יביאגה אחת החש סביא אעו פבא שת"ן וקס"א).
חטאתמיר תע8מ
ל'ב הממך ידו
ראש החפאת
 90פצורע וחטאת פממא פקדש וקחשיו לספיכה (קס"ב) .ה8חפ אתך
שתהא שחיטתה לשם חטאת (קס'ג).
לוקפאת

יל

יל

היי

יימת

על

ל"ג ולקח הכהן מדם החפאת

שיא קבל ימה

לשם

חטאת (קס"ד).

ו הכהן מחפאתו שתהא כפרה לשם חטאת.
לקץ וכמר עלי
26פיכן אסרו שחט שלא לשפה קבל שלא לשסה הילך שלא לשפה ורק שלא
יקניח) סטרא שם.

,קנ' )1שס.

וקנ") שם פשה גריתות לחיא

יש'ו גדט).

קנ'ט) סשרא וגריתות שםקידושין 4איא.

יקניח) ספרא ג'גע-ג גריתאשם.
,קלא) סשראשס.
ק") סשרא שם תסורח ט'ווא.
קסע)שס.
,קס'נ) שם וגחים ו' ע'ג.
יקס.ר) סשרא שס .חסרגגי.א.
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ד",י'

%

עה"ג ומוע*ו תפר עלץ
לשיו  .618שת כל ~בה
~סע*
י
ט
ק
תפרעליו מה רךל שאם לא טן אלא סחנה אחתכפר .הלאדין הש 10מר
דסים לסטן תאפרו דסים לסעלן טה דטש אגצרש לטטן אם עצן סחנה אחת
כפר ש שסא שמרו דסש בשנש תאמרו דסש בחוץ סה דסש אשדשבשנים
 6אם חסר אחתסן המהעת לא כ5ר אף דסש אטורש בוון אם חסר אחתסן
המתעת לא כ5ר ,מראהלסי דוסחדנין דסש שבחה סדסש שבחט אליוכיחו
הפנימיים שהן בשש 14 .כלך לדרך אחרתדנין דם חשותעל הקרעת טרם
חטאת על הקרטת ואל יוכיחו ההחחתש שאען דם חטאת על הקרעת .ת-ל
וכ5ר עלץ אע"פ שלאטזן אלא שלחש וכ5ר אע"ש שלא טן אלא שתש וכפר
 10אע'פ שלא אן אלא אחת (קס-ו).

ה

תיה

הכתוב הסרחון כנפש .ולפה שהכל
א תפש כי תחטא
תלוי בה ובשבילה ירדה חורה סן השמש כדי לתהירה שלא תכשל בעשת.
תוש מר לרנלי דברך 141ד לנתיבתי (תהלים ק*פ ק"ה) תום אעו עוטק בה
בסה יכשלו וסשלי ד'
כראוי סושנכשל.היא דרך רשעש כאשלה לא
 16יט .).ח8מא יאסר החוטא14י לבדי חוטא תפשכי חחטאולהלן השאוסר
י כל דצפש 5צץת א' ה' ).סלסד שאם חשו אחד כאלוחייב אתהכל.וכן
יה
את שצא בעכן הלאעכןבן זרח סעל סעל בחרםועל כל עדת ישראל השו
קצףודש 1אם הכהן הסשיח יחטא לאשמתהעם 1יקרא ד'נ' ).כאלו הש טאשש
אתכל העם שהש סכדקם לכף חובהלפישהקש,רנידה אחררובו.וכןהעולם
0נ נידק אחר רובו זכה אחר זכו כולם חב אחד חבוכולם .וכשם שהצוף הש
לנפש והש החוטאת לכך היא מקבלת אתהריןישף פפל לח  .)10היה ר'
לויסשלו סשל לכהן שטשאשתי מום אחת כדטז בתתלסיר חכם חשחתהריוטת
בתעםהארץ .פעם אחתנכנס ודאהשהןשכלין חרומה בטונ0וההתחיל כועס

יל ידעי

וקס'ח) סשרא שס.

" ע'ג ~ש' רשישם.
וקס )1.ספרא שם פהדיקי

ש,עי' סנהדרין סיד וא ושדע.
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ורחם וסכה בת תלסידי חכסש .אטרה לו שעו עברע תטסש סשי סה אחה
טעפ עלי ורומ חו אין אהה סקפמ -עלמז4 .צשץ לח את כדגת בת
תלסידי חכסים יודעת פהרת ההרוטה תיין אכילתה חו בת עם הארץ אעה
יודעת כלום לכך אעו כועפ אלא עלקז כך אפר הקב"ה חצף פמקום פומאה
 6בא סן העפר וסוש לעשר מועויודע לא חחלחו ולא סחצ %ע5ש טהורה הש
אמקום פדגרה הש באתויודעת חחלומ ופוטה לכך אעותולה אלא בהן (ב).
ר
אטר אוי להן לסחר5ין
תפש תחטא הטמעה
~טפץ5ין שהן שסרין דברש שפחפשין 4צתן מ8ז שומעמזן שאסר כי חחטא
חשמעה ונ5ש כי תחפא שעוסד בגסות רוח ופחרף וסנרף לסעלה,
אל
 10תתן את 5ז לחפש את בשרך קהלת ה' ה' ).פ) .הסמעה קךל
אך ראה
אלה 'ה שש בקץ לטחותואעופודוע חקש
שיוע באדם שהש חש .אך ראה אך
או
מש
ו
ע
ו
מ
ו
ל
שכעצ
ם
ע
פ
מש
ו
ק
ש
צ
ר
ל
בדברש
.
ה
ב
י
ח
ד
ב
כדי
4פכם
טה מזמז סו15על שלא דצכען שש שוז5ש
ונעשפ עונו
 16ברשחוונקיון בדעותיא דוא רשע בעתויטות תןצסירך אבקש (עווקאל לע
ח'( ).ר) .ר' 5עחס 5תר קרימז ב"שראל שעסדועל הרסעי .ונ5שכי חחטא
שטוסר אטו חטא העם ושה מצצת ל*ב לש ).וה סעשהדיצ
ל חשמעה שכבר
שמעו לא יהמז לך אלהש אחרים מ4מות כ'
והמו עד אתםעדי משם ה'
(ישעמז סע" 14 ).ראה אתה הראת לדעת (רברש ד' ל"ה ).שירעהוירעת
 20היום והשבתאל לבבך (רברים ד' 4פ 4.סז) .אם
ונשא
ש לא עמ-ו ישראל שבחו של הקב"ה ונסיו 1נ5ל 1%14וקד"שו
עונו
שגצבין 4צשת וק~ם הרי הן צשויןעתן ,תדאוכי יאפרו עליכם דדש אל
האבות מול הירענים הסצ5צ5ים ורגצצים אסרו לרם הלא עם אל אלהיו
ידש בעד החיש אל דגפתש ("8עמז ח' י*ם ).דראך בקקחי העולסש פשול
 26סןהפתים .אם עשיחם כך והמקיגששרבציון תצותר בירחשלם קדמ יאפרלו

ייי

כי

תיא

עד

ידע יה
לא יגיד

ידע

י).

לאיגיד

צד .),עי' ויקרא רבהפ.דס"
ש)

בשםחנירביחייה ,וע" לקח טוב ויקרא כאן ,סהרו.ב

,ה)עי' ויקרא רבהש.וס.ה
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ה'~

מג
כל הטעבל חםבי"לם אם ר
אם -מצקה
"
ש
ח
י
כ
י
ל
"
ת
ק
ת
ו
ש
ו
ידמוחייב ושמעה קול אלה
שאסר לו נלך תעבוד עץ והוא שוסע
לן

אלו

(מ

אין אלה אלא שבועה,תי
א והשבע הכהן את האשה בשבעת האלה ובמרבר
ה' כקח ).מ).חרןלי אלא שבועה שהש עטח אלה שבועהשאין עטה אלהטנין
 8תיל השמעהקול לרבותכלקולשבועה .ר' עקיבה אמראיןלי אלאספיעצסש
שיר ספי עצש שכ ספי אחרים שחצספי אחרש שירטנין ,ת4ל מעא עד ש
ראה או ק-ע לרבות את טלן (ח) .יכול שלח להן ביד במ ביר עבדו
יעליכם אםיודעין אחםלי עדות
בירשלחהואו שאפר להם דגתבע סשבקעיג
שתבאו ותעידח 2ימל יהואחייבין .ת'ל ושמעהקול והוא עד עדש"שסעוספי
 10החובע ש) .יטל אסר לשש סשבקע4ציעליכםותעק-וליחקןיודעיןלו עדמ
עדספי עד או שרוה אחד סהן קרוב או פס %יטל יהאחייבין ,ושמעה
ק %אלה חק 141עד בוסן שהן כשרים לעדות לא מסן שהן פס%ין ל) .יכול
עפד בבית הכנסת ת1סר סשביע שיעליכם שהבאוותעירתייכול יהאחייבין.
ת"ל ושסעה קול אלה חקוא עד שיהא סתטן להם (י'א) .יכול אסר סשביע
4צי עליכם כשתדעוןלי עדות שהבאו ותעידתי יטל ק2חייבין .ת"ל חשמעה
 16קול אלה תעא עד במסן שקדטה עדות לשבועה לא בוסן שקדסה שבועה
לעדמ (י'ב) .מצין שאיצ סדבר אלא בהביעת ססשן אסר רביאלייר נאסר
כאן אוים תאסר אוים בשקדון סה אוים אגצרים בפקדזן סשן ד5שלטל אף
כאן פמון הסשלטל .ד'יוסירצלילי אחשר סה ת'לחייא עד ש דאה אוירע
לא 14מרתי אלא בעדות שאפשר לה שהתק"ם בידיעה שלא בראייה ובראייה
 20שלא בע"עה ואקוזוזו תביעת ססע (ט) .סשביעאני עליכם שהבאוותעידתי
שאיש פלתיליתןלי סאתיםוח ולאנתן יטל ח%בין .נפשכי תחטאולהלן
נפשכי תחטא מיקרא ה' כ' ).למירה שה .טח נפשכי תחטא האצדלהלן
בדצבע סטוןו"ש לו אף נפשכי החטא ה%4צר כאן בדצבע סטוןויש לו ישו
הובעסגצן שאעושלוולא וכהבו .או יטל הסשגיעעדי קנסוכפרו חייבין.
קי

יל

יל

 .ע)ע" ויקרא
רבהרו,שםו.ע" קרבן אהרן שסמ).ספרא כיבעיב שבועותל"ע"
(ח) סשרא כ4ב ו

ול'ועיא.

(ט) סשרא שם סשה שבועות לץ ורא (פ'דפ").
(יב) ספרא שם שבועות שם.
.9א) ספרא שם שבועות שם.

 )9ספרא שם שבושת שם.

ליג) ספרא שם שבועות לץע.ב.
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דרל חהמו עד אם לא יגמ -פממ היושש בעדותן בלבדחייבין ישאועדי קש
שאין סוצשין פפון בעדותן לבדה אלא עם כ5קית נתבע ("ד) .יכול השבקן
עלמקן חסשה 5עפש חוץ לביתדין וב*צ לבית רין חודו יטל מוחייכין,
דרל חההא עד אם לא עמ-תחשועמו לאאגשרתי אלא בפקום שאםסנמ-יחחייכ
 6זהטגין שתה זה זה בביתדין.
השבקן בביתדין חמשה 5עפים וכ5רו
~
כ
י
.
מקמוחייבין על כל אחת שחת
אם
ל
'
ת
לא עמ -תוש עתו סקום ששםיוד
ויועיל שם ואם לא עמ -תאשו הנא זה (פיו) .אגשר רבי שמשו טה טעם פצי
שאיןיכ~ין לוצחי ולהורמ (ם.),פיכן אסרו עשרה רברש"8בשבועתהעדות
אםמשקייסוכולןהרי שבועת העדותשחייכיןעל זרתהועל שצחה קרבן ע~ה
 10ויורר ,ואם לא משקייסו הרי דשא שבועת בטוישחייבין על זדתה פכות ועל
שמתהקרבןעולה ךוררחשלוהן :שיתבעם התובע ,השתהיה קרותפמון ,הוהיה
פסמ הפשלפל ,איחחייב דגתבע בעדווע לבדה ,איכ5רו אחר התבקנה,
איכשרו בביתרין ,חש)היה השבועה בשם ש בכמי ,אתקדים יריעת העדמ
לשבועה ,אייחד ערץ בעת השבועה ,שקשביען בלשע שהןטכירין שתה (ח).

ב או נפש אשר תנע בכל

שהיאשתש
דבר טמא 'י

היו אוסרשיכול אםמע אדםבסנע טש1ותיד14ח"ב .דרל ב1בלת חמקובנבלת

בהפה ובנבלת שרץ טה אלו פעהדין שהן אב הטוסאה ישו רבר שאש אב
השמ)אה .ר' עקיבה אהשריכול א5לו מע באוכלש ובפשקש ובכלי חרשידשש
ח"ב ,דרל בהסה טה בהפה פעהדת שהיא אב הטוסאה שאו אלו שאען אבות
סה ת'ל טסאה שעצל איןלי אלא
 20רשומאה (יחו .ב:נבלת חיה
כולה כזית פסנהסניןדיל טמאה כדי טוסאה (י'טו .בנבלתבדגצה
פהדרל טמאהשיכולאיןלי אלא נבלה עצפה קרסה שערה,חיבורהכגין
טמאהכל שהש פטמאבהן (כו .בנבלת שרץ טהדרל פטאשיכולאיןלי אלא
בשרודסועורוצירועירובוסנץדרל טמא (כ'א) .ןנעלםממנן תעלפה
 26פמנו דשוטאה ש יכול תעלם פקדש דרל ונעלם פמנו והש טמא על העלם

יל

("ד 1סשרא לב שטשת 4ה ע'א.
1ט 11.ס5רא שם סשנה שבושת ל"א וב.
1טיו 1ס5רא שם שטשת שם.
(" 11רפב'ם הלטת שטשת 5י 5היע.
1י'פ 1סשראכ 1.ע'א,
לוח 1ס5רא שם.ע-
1כ 1ס5רא כץ ע'ב~,עי' שלין קכ1.ע-א.
(כ'א) ס5רא שם.
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הטומאהדוא ח"ב לאעלהעלם טקדש דבר' ר' עקיבה וכ'ב) .ר'אליעור שסר
השרץתעלםפסנועל העלם שרץהוא חחב אימ חחב על העלם טקדש (כע).
ר' ישמעאל אוסר תעלםפסנותעלם סמו שת'פעטיםלחייבעלהעלם הטוסאה
ועל העלם המקדש .טיכן אפרו מ'-עחן ד14ומאה שת'ם שהן ארבע שת'ם 'דקעת
 6הטופאה דקדשועייעת הטומאה דמקדש שהן ארבע קח"ש ופקדש (כ'ד) .כיצר
נטסא ףדע שטסאוירע שה סקדש תעלםפ~נו דגעסאה או ר5קדש תכנסוושחר
כך מדעלו שההק טסא הצה פקדש ,שסאוידע שטטא וק-ע שהקו"ם תעלם
פטנו הטומאה א דקדש ואכל ו1מקר כך מדעלו שההק טסא ה14כלקו"ם דו'
וה טביא קרבןעולהו'ורד וכקק).
באדם וה ד5ת בטטאת אדם
בטמאת אדם
ג או כי
וה חא פת .טמאתו לימת ונים הטת נחת
עמו) .אין
לי אלא 'ס' חוסרןיסי קולןסנין .הרל לכל טמאתו אשר יטסא לרבםבועל
לרבותבולע נבלתהעוף ד5ה -8וכ") .אם נאסרו הקלות
נדה .ב:ד:
לסה טאסרו החשרוונ שאלו טומרו הקלא ולא נאסרו החסורות ה"ת' אוסר
 16על חקלא בעולה ויורד על החמורא בקבועה צרך לוסר החסורוונ ש אלו
טוסרו החשרות ולא טומרו הקלאהייתי אסר על החפורא מזא חייב חעל
הקלחן מזא שטור צרך לוסר הקלחן ושדך לוסר החסח-חן (כ,ק).סנין שאען
סדבר אלא בטוסאת פקדש וקדשיו .חהיר ו(מש על יוץ הטוסאהוחייב קרבן
על ה-י טומאה סה כשהוהק -ועמש על הטומאהעל טוסאת סקדש וקדשיו אף
 20כשחייב קרבן על הטומאה על שסאת מקדש וקרשץ (כ.ט).וננין שאשחייב
אלאעלש"ם בהידיעה בתחלהידיעה בסוף והעלםבנתים .ח'לונעלם פמנו
תעלם פסנושתי פעסש דברירביעקיבה.רבי אסר אעוצריךהרידי
א אוטר
הר' כאן שתי ידיעא פה ח.ל
תעלם סכלל שידע חקוא
תעלם לחייב על העלם סקדש (ל).

יגע

יידות

ידע

(כן) ספדא שם נדה כ'חע.ב.

(כינ) ספדא שם שנועותיד ע'ב.
(כ'ד) סשדא שם שנועותי.דע.א כריתותיטע.א שטעות פ'א פ-א ע' ע'א.
בז) ספדא שם.
ב") דסלם הלטת שמות פ"א ה'א.
כ") שםועי' דש' כתונות ס'א ע'א.

ב") ספדא ל( ע'( שנועותו' ע'ב.
ביט) סשרא שם שבועות ו' ע'נ.
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ר או נפש יטל הודר נמיר ובקרבן טבש קרבןזה ,תילכי תשבע
על השבועה דמשחייב לאעל ענרר במיר ובקרבןמיא)
.יכ1ל המהרהרבלבו
קעא חיינג הול בשפתש לא בלב .ש יכול שני סהנש את המהרהר ה!עי
פתמא את הממר בלג הול לבטא מ~ב) .יכול הנשבע להרע לאחרש מקא
 6חיינג הול או להשיב מה הטבה רשמ אף הרעה רשות יצ~! דגשבע להרע
לאחרש (ל"ג) .יכול דנשבע להרע לעשצע יהא פשר ,ת'ל להרע ש להשיב
טה הטבה רעות אף הרעה רשת אף שיטביא את דגשבע להרע לעצש שיהא
חייב שאעיפ שאעו רשוי אעוטתחייב .שיכולעיגי סוצש את דגשבע להשיב
לאחרש וכשהוא אחשר או להיטיב אף לאחרש .יכול דגשבע לעבו על
0נ המשהק,אחייבהול להרע או להשיב טה הטבה רשת אף הרעה רשותישו
המשבע לעבח -על דגצמה.איציא את המשבע לעבחי על חטצחז ולא אתרא
את הנשבע לק"ם את חממה ,תיל להרע ש להיטיב דבר ש"ש בו הרעה
והשבה יש!ו דברי פצוהשאין בהן לא לבטל ולא לקיש מ~ד).איןלי אלא
דברשש"שבהן הרעהחזשבה דברששאיןבהן הרעה והטבהמנין,הול לבטא,
16איןלי אלא להבא לשעברסניהאול לננל אשך יבטא האדם
פרפ לנממן
בשפת'ך 5רפ לאמס .%ה) .ךנעלם ממנו
בשבועה תעלם ממנו על העלם שבחגה הם! חחב אעוחייב
על העלם החפץ .זו דוא שבועת בטוי שחייבין על זדתה טכות ועל שמשה
קרבן עולהיורד:ומנין שדמאחייבעל כל אחת ואחת ,ת'ל לאחתחייבעל
 20כל אחת ואחה .יכול טוסאת טקדש וקדשיו שהן בהכרתחייב על כל אחת
חשחת שפיעת הקול ובטף ששתש שאען בהכרת לא יהאחייב אלא אחת,
לאחתלחיינעל כל אחת הוחת .כיצדהיו חמשההובעיןאותוחשחשריןלו בא
והעיר למ ביר פלתי פקדת ותשוסתיר ומל ואבדה .שבועה שאעייודע לכם
עדותש"ש לכם בירפלתי פקדון ותשפתיר םל ואבדה.מגין שהואחייבעל
 26כל אחת חשחוג תיל לאחה.יכול טשי שהן חמשה,ומנין אפלו אחד אטר לו
בא והעזזי ש"שלי ביר פלתי פקדון ותשטת מ -ומל שבדה .שבועהשאעי

יל

,ל'א) ספרא"ם, .ל'כ) שםועי' "בושת כ'וע.נ ירחלסיוויר וע עיד *1יה ה").
,ל.ו) ססרא"ם והערח ס'ע שם ושאלתותיקראס.ט.
ול'ד) קן' ססרא"םזבועותכיזע'א, .ל'ה)עי' ספרא שם "טעות כ'ה ע'א וכ'וע.א.
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יודע לך עדותש"ש לך ביר פלתי פקדון ותשמת,יר ומל חבדה,הציןשויא
חייבעל כל אחת אחת תע לאחת .יטל ט8ני שהן מעי תביעוונ תצין אפלו

אמר לו בא והעעעי ש"שלי ביר פלתי חטין השעורין וכוסמין .שבועה שאעי
יודע לך עדותש"ש לך ביד פלתיחטיןושעורין וכוסמיןתצין אוואחייבעל
 6כל אחת ואחת ,חול לאחת .יטל מפני שהןמינין הרבה.וסנין אפלו אמר לו
מא יקהעי ש"שלי ביד פלתי חטין שהפקדתי אצלו אטש ושלשמו .שנועה
שאעייודע לך עדותש"ש לך ביד פלתי חטין שהפקרתי אצלו אמשושלפיו.
וסנין שההוחייכעלכל אחת אחת ,ול לאחת (ל'ו).יכולשמ"עת הקול שעשה
בה את המויר כשןחייכ על כל אחת ואחת שטקת בטוי שלא עשה בה את
 10דגאיר כשב לא יהא חייכ אלא אחת ,חול לאחת (ל") .כיצר שבועה שלא
שכל פת חטין ופת שעורין ופת טסמין וזוכל תצין שהה 1חייב על כל אחת
ן ושמן ורבשישחהוסניןשהוזו
אחן תזל לאחת (ל'ח) .שבועה שלא תשתהיי
חייבעל כל אחת ואחתחול לאחתוסנין .שדוא סבא אחתעל דברש הרבה,
שםעה
חול אחת חטאתו אשר
חטאאל%א") .ת"לכצי
חחב,
אחיע
אחת
 16שלא אשתה ושתה סשקי 1הרבהתציושאעי
אשר חטא .שבשה שלא שכל אכל אוכלין הרבהוסנין
חטאתו
שאשחייב אלא אחת ,חול אחתעל חטאהו אשר חטא (מ).יכול שבועת בשי
שלא עשה בה את השתנ כמויד איעחייב אלא אחת שמיעת וק %שעשה בה
אשר
את דגאיד כשומ יהו חייב על כל אחת ואחת ,חול אחת על
חטאר~
 20חטא ומ-א) .כיצר היה אחד ו~בעו ושמר לו מא הקעעי ש"שלי ביד פלתי
חטין ושעורין וכוססיה שבועה שאעי יודע לך עדות ,וטנין שאעו חייב אלא
אשר חטא ט-בג והש הדין לו~בעין הרבה
אחת ,חול אחת על
חטאו~
%תביעות הרבה ,והוא הדין לטוסאת סקז"ש וקדשע וטסאוידע תעלסה מסנו
ואכל קדש אחר כך מדע לו אעוחיי 4אלא אחת (מ1 .),ה הכלל
 26טכולסלאו~אשחייב אלא אחת פרטחייבעל כל אחת אחתטי).

על

על

 ),41ספרא כ'נע.ד.
 )141ספראשם .סעל העלם עד החפץ חסר בכ"א.
1ליט) ספרא שם.
'%ח) סשרא שם שטשת לבע.ב.
'81ב) שס שטטת לץע.א.
שיא) ספרא כידע.א.
שס.
ש) שס
.

1סינ) ע"שבוע"
ספרא שם.
שיר) ספרא שם שטעח 4ח ע'א,ועי' רשי ותוספתקידישין טזרע'א.
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ק הקקק
מר סה 'שש"
מצן ששא טשן חץ,
ידחז .מצן יצדי על וד
ך הקבטש
נאמר כאןודוי תאמר להלן ודוי מה ודוי אטור להלן על חי אף כאן על
חי (מ"ה) .תצין שהא טעע סמיכה .עליהעליו מה עליו אמור להלן סמיכה
 6אףעליה אמור כאןסמיכה .והביא אף לאחריום הכשרים .אשטו נאסר כאן
אשטו תאפר להלן אשטו פה אשטו אשר להלן טוחרו נדגה אף אשש אטור
כאן טוחרו נדבה .נקבה %א טימטים ואטררביס .שבאן
לרבמגלמשמע.צאן אף החרשת אף השושה אףהבסה.פןהשון לאדשלח.
פה בא'ה ללפדם אם
כשבה או שעירת עזים לחטאת
 10ללפד שאם לא פצא כשבה יביא שעירה ,הצין שאם לאפשיו שעויה יבש
כשבה .הלא קל וחומר דוא פה אם החטאת הבאה על כלהנמיתשאיןלה
ורלשיןעוף יש לה חילו5ין שעירהוו ש" 8לה חילו5יןעוףאין להחילושין
שעירה .חטאת פצורע תוכיח שיש לה חילופין עוף אין להחילו5יןשעירה.
לא אם אסרת בחטאת סצורע שאין לה חילופין עשירית האישה תאסר מו
 16ש" 8להחילופיןעשירית האיפה אם ירדה לעשו-ית האישה לא תרדלשעירה.
אםכן לטה נאסר כשבה ששעירתטים לחטארעשהיהבדיןשיבשועסהעולה.
הלאדין האוה טביא סדשניד ופצרע טביא פהשניד פה סצ1רע טבשו שים
החת שנים אף וה וואיל והעני שלו טבש שים יהא העשיר שלו טבש שים,
כשבה או שעירת שים לחטאת .אחת דוא טביא אעו טביא שתים ומ'ו).
 20פחטאחו על חטאחו פה חרל ס2ין אתה 14מר פביאין פוקדש כשבה שעירה
פוקדש שעירה כשבה ופהקדש כשבה השעירה תוריןובני יתה וטרקדש תדין
ובני יתה עשירית האישה (מ") .כיצר השר" 8לכשבה ש לשעירהוהעני יבש
יבש עוף,
יביא עשירית האיפה .המר" 8לעשירית האיפח
עוף
י
י
א
ע
ה
ו
העשיר יביא כשבה השעירה .הפר" 8לכשבה ש לשעירה תסתאבה אם רצה
 26יבש ברפיה עוף ,המריש את העוף תסתאב לא יבש בדפיו עשירית דשרפה
שאין לקוף פדימ לכך נאסר טחטאעעעל חטאעע (פיח).

יל

יל

דייי

וטיח) סשרא ג'כ ע'ג כריחותי.כ עיב.

וטיו) סשרא שם.
ופ.ח) ספרא ג.ר ע-כ

וטמ) שט ,ע" כריחות גמע.ב.
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ז

2

יז/ח'

י ופח אץ אשרץ לו ל~ת %א
חשם לא ועיע י-ו ו-
לש"ק ס"שחו פוטג יש לו שה שע לו צדכונון שטמא קרק שי ולל
רי שה ע) .רהננקש את 4ושמן
חטא שתי תרךים

עש הש
טבשלאעעלוה.טבש אחר .אחדאשי
לחטאת שחד לעלה
חטאת
שתקרש
אחד לחטאת שחד לעלה ששין
חטאת תביא ע%ה :שלא יכש! 8רידה הצר 81רידה בני זשה .אחד
שיםל הא %הגש באין חחת חטאת
לחטאת שחד לעלה

מקו פקהן חשפז ,ת"ל אחר לחטאת איןשגים לחטאת ח!חר לעלהאין פש
לעלה פ.א).
אחד לחטאת ששחד
והביא
 10שיפר"שן הכהן אחר לחטאת חשחר לעלה .וסנין אם ה8ר"8ן הש השר"שו
ה8רש ,ת'ל אחר לחטאת ואחר לעלה פ'ב).
חבש אחםאין לעוףפייון אל
ח חהבשש אתם אל הכהן
הכהן ,מלסר שהוא חייב בטפול הבאתן.
רהקריב את 884ך
מה בא זה ללסרע; אם ללמר שתקדום חטאת
לחטאת ראשגה
 16לעלה בכל מעשיה והלא כבר טומרוי!ת הקגי יעשה עלה כמשפט פיקרא
ה' י'.).וי!ם כן למה נאמר והקריב את אשר לחטאת ראחצעז.בנין אב לכל
החטשת הבאות עם העולאבין חטאתהעוף עם עולת העקשבין חטאתהעו!י
עם עולת בדסה חטאא קורמא לעולא הבאות עטהןיג)
 .ומלק את ראשו
ממול ערפוסגצלהרוי!ה אתהעורף פ'ר).וגן רמם השצחםמןהצרדין שחשחו
 20כשרה המולק סן הצדדין מליקחו פטלה ,השלק מן העורף מליקחו כשרה
השחהט מן העורף שחשחו פסולה .טאי עה-ף איליפא עורף ססש פאי אק-א
שוחט אפילו שלק שי סגצל ערש אטר רחסגא ולא ערפה אלא פאי עורף
סגצל עורף כק-קא ח4גי פופהוכל העורף כשר למליקה פקת) .חםרבנןססול
ערפו סולהרוי!ה את העורף וה"א והח! ישב משלי (במדבר כ*ב ה').היפר
 26ויפםלי עורף ולאפנים (ימקז ל'ב ל'נ) .פאי תעסר וכי תיסא עורף פפקק
לא ק-עינן היכא דלידע סול רז-יה היכא .חא שפעישםלי עורף ולא פנש

לעלה
יש

,ט.ט1זם.
ע'ב 1זם ,ו' ילקוט תעץ.
,נ.ר ,ספראזם.

ע 1זם ,עי' ספרא נ' 8ע'נ
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טכלל דעה-ף להדי פנש .אמרי בני רבי חייא טשת טליקה פשיר סעצין
לאחורי העה-ף תצלק .איכא דאמרי אף טיאיר ו4ויכא ד%4שרי דוקא סשאיר,
ומסתברא כסאן דאטר אף סואיר פץ) .אמר רב כהנא סצות טליקה קוצץ
ויחץד ,חו האסשיתה .סבר ר' אבמ לטיסר קהנץ ויורדאיןסוליך וסביאלא.
 6אמר למז ר' ירטמז כל שכןסוליך וטביא בטליקה דכשר ,וסאיזו הא טשתה
איסא אףזו הא טצוחה %ז) .ח%4י ראמי בר יוהקאלאיןעיקורסיטניןבעוף.
אטר ראבעא אמרלי רבא בר קשי הא דרש%י ראטי בר קזזקאלאין עיקור
סינצין בעוף לא אטרן אלא בטליקה אבל בשחשה " 8עיקור .אמר זעירא
שברה טשרקת ורוב בשר עסה נבלהוכי טתה עומד ושלק .אטראביי אשה-
 10כן הש עה8ה חותך שדדה ומשרקת בלא רונ בשר ורח) .כי סליק ר' זירה
אשכחמק לרבי אסי דיתיב קאטר למז להא שטעחא .אטר למקוכי מתה עומד
הצלק אשחוטם כשעא חדא ,אטר למז אימור כך הש עה8ה חחזך שדרה
ומפרקת בלא רוב בשר .תניא שי הכי כהנד שלקין חטאתהעוף חותך שדרה
ומפרקת בלא רוב בשר עדשמניע לחשם או לקמז,דצ"ע להשט או לקמק חותך
 16סיטן אחר ש רובו -0וב בשר עשובעולהעגים או רוב פש .אסר רבמקיה
אמר שמואל שברה טשרקת ורוב בשר עטה טטטאה בחן;ל ,חשם ת%4שר אוחו
טעשה דעלי דטפרקת בלא רוב בשר הוה זקמז ש~גי שנאטר וקהי כושכירו
את ארון האלהש ויפל טעל הכסא אחורנא בעד מ -ו"8ער ותשבר טפרקחו
ויסתכיזקן הא" 8וכבד משמשל א ד' "ח( ).רט) .חמרבנןכיצר שלק חטאת
 20העוף שחז שתי רנלמזביןשתי אצבעאיו השתי נפמקבין שתי אצבעאיו תצתח
צו4ורה על רוחב שתי אצבעאיו וסולק בצפורן של מדל ויורד .חו טעבודא
קשות שבטקדש .והיכן היתה נעשית לטטה בקרן דרומא טערבית (ס).
מם הבדיל פסל (ס'א).
ממול ערפו ולא יבדיל
טעצטה של חטאת.
קיר
ט והזה מדם החמאת
הכבש ולא על קק -היפחי ולא על קיר
לא על
 26המזבח
י
י
ק
ההיכל (ס"ב).על קיר ההחתת לאעלהעליון.תיןהו4ו ברמה שעולתה לסטן

על

פ") שםע.כ .סא"ר ער כעוף חסר ככיא.
פ") חולק כ' ע'א.
פ'ו)שם.
(נ.ט) שם ע'א.סהניא עררוכ כשר חסרככי.א .ש)עי' חוספהא וכחים פ'זח.ר.
ש.אן כ
ש.כן ספרא חכחים שם.
"שם וכחים ס'רע.כ.
ספרא
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חטעמ
שף שע~חו לפמע אש דץ ש*א חפשץ לפ~4ויל
החונשארלם"
בדם ימצהאליסוההמזבח קיששייי הדסשלו
,
ר
ו
סהסצה על הש מותה זה זה קיר החחוען נם.ג) .חטאתשיץא כל טעשהק
'

י

לשם ח5את .הש 8רפלשמל"ו
את השני יעשה עלה כמשפפ
שלא לעטו ט4ר).

מחפפ עלת בדמה
פה עלת בהפה ברוב עגש אףזו ברוב עגש ,או יכול כסשפפ חפאת העוף
כשהא אוסריקריבו חלק עלה טן הח5את נס4ה) .ר' ישסעאל אוסר כמשפפ
כטשפפ חטאתהעוף פה חטאתהעוף טשל ערש אף עלתהעוף טטול ערש.
ר' אלשר במ-בי שסעון אוסר כטשפפ כטשפפ חטאת העוף סה חטאת העוף
 10טסצה נמה ונמה אף עלתהעוף טטצה נמה חאה%יו).

י"א משם לא תשיג ידו ...והביא שעירית האיפה

רבי קודא אוסר חביבה סשוה בשעתה שכך הוא טבאעשירית האיפה תפ5ר
ואין טסתעיןלו עד שיעשיר ויבא כשבה ש שעירה נס") .רבי אלשר אצטר
חביבה סשזה בשעתה שסיר בערכש טביא סלע תפטר אין טמתעין לו עד
 16שיעסוד ויבא חסשים סלע נס.ח) .רבי שטעע אומר חביבה סצוה בשעתה
שרק5ר חלבים כשר כל הלילה הןחין את השבת בשעתן ואין טמתעין לו
ווקרבולשצאי שבת נסש) .ווקבניא
חמשך חפא
ואשה,
אלאקיבן חוכוע עשירית
הצין לקרבן נדבוצ
האיפה
עשירית האשה ת"ל קרבנך
האיפה עשיית
סה
 20האיפה אחד טעשרה לשלשסאיןשהן שבעת רבעשועור .נמלת
סלת אטורה להלן טן החפש אף כאן טןהחטים .לחפאת ש"א
הפרש טעחז לום חטאת.
שן עתן
שמן
דצא על שיירמז מע) .לא וש"ם עלמה שן ואם נתן פסול .ךלא
ש מן של.
חפאת ק"א).
לבנה

עשיךית

יויי

עשירית

לא ישים עליה

עליה

טי

יתן

יל כי
,

ש'נ) ספרא שם ,עי' רשי סנתות  1עובר.ה לסטה.
חיר) ספרא שם,עי' תוספת שתות ס'הע.בד.ה הבריל ושם ת' לב
זס.ו) שפרא לח ע'אד".
זסוה) ספרא שם חולין לא עש.
זס'ז) שם ,ובתוספתאערכיןפ.בית זרף תס'ח) הסאסר הזה בשם ר' אלעזר.
ח") שם ,ובתוספהא שם בשם ר' יהודה.
ש'ט) ספרא שם תוסשתאשם.

הנך.

(ע) סשרא שם*

(ע'א) שס.
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1י קר א

 %1כי חטאת יכול אפלו נתן עלקה שמן תהא כשרה% ,ל %א .טה דאית
~כשיר בלבנה ולפשל בשמן .אחר שריבה הכתוב מקט מכשיר שי בלבנה
שהא יכל ללקטה ופוסל בשמן שאש יכול ללקטה מוב) .ש אש מדבר
אלא בשי כוגשחול עלקה עלקה במפה של סנחה הא מדבר אש מדבר בשי
 6כוגים.או אשאופר שלאיתןכליעלגכיכלי ,ת"לעליהעליה במששל טנחה
דמא סדבר לא שטזן כלי על גכי כלי שצ) .לא קטים
לבנה יחיי
בעל השמןבפני עצמהועל
שמן ולא
.
)
ד
'
ש
"
ה
ס
צ
ע
הלבנה בשני
אמר רבי קהודה
כי חטאת היא
הא סנחתכהןמ-ול אעה חטאת וטעתה לבנה מרה).
פלפד שהקפשה בכהן מרו).
ישב והביאה אל הכהן קמץ
,
ו
צ
ס
ק
ב
מלא קמצו יטל פטרץ
או בקסצו יטל אפלו בראשי
אצבעאע ,ת'ל פלא קסצו כידקפצי אעאחף "עץ) .חמ רננן פלא קסשן שלא
פלפד שמכרין בה.
קשה סדה לקוטץ (עיח) .את
אשי ה'
שקאטקטי לאשש וטתכון
והקטיר המזבחה
 16לשם .חטאת שטו כל
ה
י
ש
ע
פ
חטאת
ם
ש
ל
.
)
ם
י
ע
(
8רט
!קקש
לשקפצה שלא לשטה (.)8
,

עליה

יתן עליה

יל

על

י"ג וכפר עליו הכהן על

איכרתה

חטאתו אשר חטא מאחת

טה %ל שיכול החשרין שבהן
מאלה
י בכשבה או בשעירה ודקלין
ק
ו
ה
י
ת
י
ר
י
ש
ע
ב
ף
יהו בעו
.
ה
ש
א
ה
ן
י
ל
ק
ה
ו
סאחת
ן
י
ל
ק
ב
ש
טאלה טאחת טאלה
 20לדשות את הקלין לחסורין בכשבה ובשעיה את החטר:ן לקלין בעשירא
י -שמעאל
האשה פ'א) .רהיתה לכהן כמנחה סשםיב
אמרולפי שששםלירון בדין חדש שאינה טעתה לא שסן ולא לבנהיכול תהא
כולה לאשש ,ת'לוהיחהלכהן ככנחההחויה דגצעבלכללה בפיראששיה-יה

יל

(עיב) שם.
(עע) ספרא להע.ב סנחות ס' וא.
(עיד)ע" סשנח טנחות נ'פ ע'ב ודסב'ם הלטת סעשח הקרבמת פייב ח'ח.
(ע'ה) ספרא שם פנחות קיחע'א.
(עיו)ע" ספרא" ע'א פנחותייחעיב.
(וו)ע" ספדא שם ש'הע.בוע" נם טנחותייא עיא יוסא סה עיב יראלסי טסא ס'ב

(ע'ח)עי טנחות שם ורסמם שס פ"נהינ.
(פ) שםועי' ובחיםייא וא וטנחות ד' ע'א.
www.hebrewbooks.org
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ה' 'ז-ח' פיו

חקיתה לכהל כמנחה

מנלין לנהן כשאר טטקות '8ב) .ד'א
שוח עמדת טנחה של כהן שלה 4צ אזו שסר אלא להתק -עשהרית האיפה
של כהן פהאני פקיש וכל סנחת כהן כלש תההז לא תאכלו ט"קראו'פ").
בסמזת נדבוצ אבל סנחת חובה תאכל ,חרל חזקזה לכהן כמנחה הרי הש
6

סנחת טרבוצ פה סנחת טרבוצאינה משכלת אף סנחת חובוצ לא תאכל נש'ג).

כי תמעל מעל יימת
ייא

נהן מ9חלפעילהנכי חסעל
פשו נפש
סעל אין סעילה אלא שעוי,
ויסעלו באלוו אבותיכם ס-ברי היטש א
ה' כ'ה ,).ח-ראבאימהא"שא"שכי השטה אשוצ ומעלה בו סעל (בסדבר ה'
י"נ) ('5ר).
דןקמאה בשמה
 10שהש סצטרשתתופלו 4סן סרובה.כיחסעל סעלליבות 8עה ומדנהולרבות
את השלען (פ'ה) .כי חפעל סעל ...טקדשי ה' עד שידנה י5מם ,בדבר
שדצא ראוי לפנם אבל בדבר שאזוראוי ל5נם נמצדנה בשרחשה סעל ש'ו).
אע"פ שלא ד1ציש לחל .כמן שהבש קמ זבש קמ ובות
ה'
קמ י~דות חפשש ת4צצ ושסחו טטשת דקרש ,שקל שקלו סן חקדשום הרי
(פקק).
 16זהסעל .לכך שפרכי חסעל סעל ריבה שזג בשמה שרפ לטוק-
קדשי ה' קדשש דטיוחדש לשם ששו קדשים קלש שאען לשם.איןלי שרש
דנשרפש שעקיים המשרפש שכולן לשםונצין לרבות את העלה ארבה את
העלה שטלה לאשיםוכנין לרבות שאר קדזףקדוים בשרם שינצדיהן לשי
זריקת דטיםווויסורקקן לאחר וריקת דסש שיפוריקדאים קלש לאחר וריקת
 90דסש ,חרל קדשי ה' ריבוב כל שרוא לאשש"ש בוסעילה ושוזו לאששאין
בופעילה.וכניןליבות את החלבלפעילהחרל קדקף ה' ריבה ('8פ) .שיטל
ש4גי סרבה את הדםחרל סקדשי ה' סקנט ,פהראיתלרבות אתהחלבאדצציא

סיסד

כי תמעל מעל

מקד"שי

שם.
,פז) ספרא שם סנחות עז
ב
י
'רוי

שפח "פ ע'ב,פיוח") .ראאיטז חגלת במקום
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,שיב)

לא האגל בג"א.
ופ'ד) ס '8גיה עזפעילחייח עיא,וע" חוספת שםדיאואוסר.
,פ'ח) ו' ספראשם.
8,יו) רמב'ם הלטתפעילח פץ הש ,וו' ס '8שט ופשנחפעילח" עא.
)1.8,עי' ספ' קם.
א.ח) שם ג'חע.ד פסחים ל'ב וב 'ראלפ' קידוש' 1סז ע'א שיבה'ח.,
'8,ט) ספרא ג'ו ע'א.
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את הדם .אחר שריבה הכהוב סקשם פרבה ופי את החלב שהש שה לבשר
בפנול ובמתר ובטשו ומצש את הדם שאזו שה לבשר בפזול במהר
ובטמא 0נ) .רבי שמעק שטר הדם קל בתחלתו חקמחי בסופו הנסכ-ם חסור'
בתחלתן וקל בסופן הדם בחחלתן אין פועלין בו ישו לטקל קדרק סועלין
 6בו ספני שהחו נמכר לם2ים לובל .דגסכ-ם בתחלה מועלין בהן קידו לשקן
איןסועלין בהן פרא) .תשין לרבות קדשי ברק הבקז לסעילה ת4ל קדוף ה'
ריבה סיב) .אין לי אלא בשסן שחקדקש לנמבח דברש שהן ראויין לנמבח
ודקד"ש לבדק הבקז דברים שהן ראויין לבדק הבית ,טנין וקדיש למבח
דבר-ם הרשיין לברק הבקז ודיקד" 8לברק הבית דברים הרארין לנמבח,
 10הקד"ש לוה ההה דבר-ם שאזן ראהין לא לוה ולא לוה כשן ציר חקוסץ דצש
מצבשדי
ל קדשי ה' ריבהסינ) .סוכן אסרו הקד"ש חרמולת לנמבח סועלין
בהובביציתה .חסור לנמבחסועלין בהובהלבה.חשדיןלבויקהביתסועליןבהן
ובבזתן חרד) .וקד"ש בור סלא סש אשפה מלאהובל שבך סלא טצ-םאילן
סלא פירות שדה סלאהעשב-םמועליןבהן ובסהשנחוכן.איןלך דבר שכקדש
 16שאין בו טעילה אלא קול ומראה דרוז ששלשתן לא מצין ולאסועלין חרה).
אף לאחרים הכפחיש .ושיל קשהבןשתיש-ם .שנאן
לרבות כל משמע .שנאן אף החרש אף השוטה אף השם .טן
לא הפלמ סנו) .מאיטתי נקיא אל טשרכש מצה צקץ אחר
הצאן
שלשש יום ,אבל בתוך שלשיםיום אעו ראה לא לאיל ולא לכבש 0נע) .רבי
 20טרפון קוראהו פלמ ,בן שאי קדראהו מקד .רבי קשקאל ק-8או %פרכרעסא.
הקריבו סבש עלץ מכיאיל חויןעולה לא סשםאילולא משם כבשסיח).
אף דזר שקלש .יטל שקלי מושתחיל
בערכך כסף
שקל כסף או שקל כסף ב
יבכל~יות טדיות קפטקשת בשקל הקדש סלע-ם
שלקדש סלעש צורזונ לאשם שיהא הפרש סעות לשםאשס.יכול אםלאפשוו

יהביא

יל

,צ)

יל

ס5רא שם.
שם
חלטתםסס4עעציילעליחחאפ'חבבאסחץי.ז.בתראיפ
,צץ) שםסילח "ב לב ובסשוה ש
,צ'ד) ססרא שפ ורפב'ס
,צ'א)

ע"

פץ

טרב) ספרא שס.
ע'א.

,צ")ע" ספרא שס סשנהסעילחיזעיאועי רפבים שם"טץ.
,צץ)ע" 5רח פ'א סץ ורפב'ס חלכות סעשח הקדנמת ס'א ה"ד.
,צ.ח ,סרח שפוע" ערוך השלפ חלק ר שדתיח לא ערך שרכתסא.
www.hebrewbooks.org
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חייא'ט"
אל ממי סשש שש בסלע רששר 6י
ל כסף עקלשלישו מק ומש
טדרש

ככסף שקלים הוא אשם ואם לאו אעו אשם חרט).

פשז ואת אשר חפא מן הקדש "8לם
לרבות פחות טשוה פרשה שיכול השיל שין חייבין טעילה ש מוחייכין
 6עליו בתשלומין עליותי
ל טן הקדש "שלם לרבות פחות סשוה שרופה ק).
תצין שהתו טשלם חוסש ואשם בתשלוטין הללו.תיל !קקד" 8יו2לם
ש~ע וקדש .גצ'

"מף עליו

שהש ,חופש חסשה קש).
ו4שת חמ"8יתו
ט
י
פ
ת
ש
ט
ח
י
ת
ו
ח
ט
ה
שאין בהן טעילה ק'ב).
תתל אתו לכהל
טה שיכול השיל וטעילה באה
ונתל אתו לכהל והכהן
 10על מ -הכהן לא קזש כהן סשעל בה תיל תתן אחו לכהן ,והכהן טלטד שאף
טה
דבהן סועל וחייב ק'נ) .חקכהן יכפר
באיל
ת4לסנז אתה אוסר הבש אתטעילחוולא הבעו אתאשמו לאישו.חרלבאיל.
ל האשם .שיטל כשםשהאיל
הביא את אשמוולא הביא אתטעילחו לאיששחי
ודשושםטעכבין כךידש 1החוסש סעכב.חיל בנאיל האשם תסלח
 16איל וחשם טעכביןאין החוטש טעכב וק-ר) .תנמלוק איןסשי"-ין
ו (ק'ה).
לא ליום הכפחיים או יכול אע-פ שקשב ולא הביא דרל ל
)
.
'
ד
אפר רבי פעחס מה דכתיכ יתזך ה' כל טלכי ארץ 5זהלש קל,ח שי
דברש שמעו אוסות העולם טפי הקב'ה ועטדו טכסאקקםוקלסואהץ .בשעה
שאסר
אשך חפא מן הקדש "8לם שת חמ"2יתו
אטרו בנימשות שלמ כל טן דנסיב צעורא טן קשר
 20וסף עלון
הוהביה סיכא דשדן חה טפרש שוסו שת אשר חטאטן הקדש"שלםלו,ולא
עוד אלא שהחטיר בהדיוט יותר מגבוה שבנבוה כתיב משכי תסעל טעל בה'
וחמא בשפה עיקרא ה' ט'ו ).עשאו שם ובהדיוט כתיב משכי חחטא וטעלה
טעל בה' 5שם ה'כ').עשוונמיר,ולאעודאלא שדקדיםבהדיופ חפאלטעילח

יל

עליו

ד4ית

ש'ט 1ספרא שח ככי.א קפטקיוה כ
כספראמקכואםןקופעיט'קאכוכת.א טציעא רחיכ
שם עי' נירסת ר' הלל
ע.א 1פ.כ הן' 1לקוט רסותע".
1ק1

יראלטי שסהים

1ק'כ 1שם ועי' טעילה פז סיא.
כ" 1ק'א 1ספרא שם.
1ק'נ 1ספרא שם תטורה כ'אע.כ סעילהי' ע'ב.
ק.ר 1ספרא שם ככא קסא קיא ילקוט תע'חעי הערתווייס כ' כספראשם.
1ק" 1ספרא שם ככ"א שלא הכיא כסקום שישכ ולא הבש.

יא
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ובנמא הקדש סעלה לחטא .ועסוו טכסא"קן וקלסו
י
ה
א
כבד את אבק -את אסך מצצת כ' "ננ) כמ-חנעןלעיל נקע).
הרי זה ששיף עלענין ראשון מדח) .דר44צן אשם וראי חה
ישז חשם

מוו) .שמז לה

אשם תלף הראשון באעל שמהועל זדת הה אימ בא לאעל שמהולאעל
 6זדון אלא על שמת שמה מדט) .הא כיצד חלבחיסן לשנש אכל את אחד

סהןאין עעע אתהסהן אכלאשאזוואחותועמובבית שמ כאחתסהןויוי
ןיזעע
באקה מהן עשה וכן כל כיושו בוה ,אבל אשתו נדה חשחווע עמו בבית שפ
באחת פהןואין יזעע באקו סהן שמ מדי) ,חלב מוחר לשץ אכל את אחד
פהןאין עץע אתה פהן אכל ,שבתויום הכשרש לשיו ועשה סלאכה באחד
 10סהן אין עץע באקה סהן עשה דבי אלקמר סחייב דבי מקושע שטר (קיא).
נמצא חוסרו קולו עגאמר כי תחטא ולאידע שרט לוה שדע שחטא .להביא
אשםאי אפשר שהריידע שחטא ו4רןסביאין אשם אלא על לא דודע להביא
חשותאי אפשר שאעויודעעצמושל חטא נמצא דוהעל נפשכליסיו (קיב).
רעשוזוק אחת לח"בעלכל אחתואחת (קיצ) .כמכל מצות
 16ה' סשת האסח-ות להלן .סיכן *4מרו כל שחייבין עלזדים כרת ועל
שפחו חטאת קבועהחייבין על לא הורע לו אשם תלף (ק"ד) .רלא
שחעליועלרבויוחנןבןוכאי כשהמז
מששם ונשא עונו
פיע לפיסוקו"ה המז בוכה 141סר ופה במקום שהחוה סעידהלו ולאידע
בו ואשם תשאעתודגזתבוין לחטאעל אחת כמה וכמה (קמיו).
אע'שכן

ידע

מגי

ק 11.כטדכר רכה פ'ח ס.ד פסיקתא רכת' פכ'נ

(קלאע.א.,

ככי"

טפרש ואוטר

כטקום טכרט ואוטר.
ק" 1כפ'ר שם פסיק' שם טהצ לשטות כ'יכ .ככ"א חסר פלא עדערועטרו.
ק'ח ,ספדא שם כריתות כ.כ ע'א.
ק'ט,עי' דפכים הלטת טעילה פ"א ה'ה והלכות שמות ש'טהי.א.
ק 1'.ע" רטמם שם וע" ספרא כץ עע וכריתות ין וכ.
ק"אז טפרא שם וסשות כריחות ייפ ע'ח.

קיב,עי רטב'פ הלכות שנמת פצ הצ ופאיה ,ועי' כריתות פיד ט'כ רט עיכ
ותיפפתא כריתות פ'ב (תקט'ד).
(קי'נ) ספרא כ'ועז.
א
.
ע
קיד ,עי' טשנה כריתות כ'ה
הלכות ששת
היא ותוספחא כריחות
ורטכ"

.8ר ח.ר (תקס'ח.,

פ"

(קט"11עי' תוספתא קיחשין פינ ה"ד (צד רפ'ז ,וקירושין פ'א עיכ ,ועי'נזיר כן ע'א
וירתלטינזיר נע ע.כ ש'דה'נ ,וילקוט רטו תע'ט .וע" ספראשם.
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רי יתי וצ 44שמ -מאך לזץ פץ שצן ק %ממת ש* %סר ,צן1מ
*חם הלף שאפ -בו %איעויש חחא עמוהמא אל ומש זי רמצב
עא שאזוירע
 .אם כן ענש אתסי שאזויודעעל אחת כמה וכמה יעא את
סי שהש יודע ,ת*ם עח את סי שהא יודע על אהת כמה וכסה ישלם שכר
 6לסי שהש יודע ועושה סשצת שפרת הטוב סרובה( .קטץ) .רבי יעקב שסר
ה14כל חלב סבש חטאת בסלע ספק אכל ס5ק לא אכל טבש אשם תלוי
באגיסלעים .אם כן עמש הכועב לסי שבאת לקץ ספק עבידהעל אחת כסה
וכטה 'שלם שכר לעחשה סצוה (קח) .רבי סנחםבידבייופי שטר חמצה שה
8רוטה סן ההקדש טבש סעילה וחהדצה וטבש אשם בשמסלעים .צאחישב
0י כמה 8רוטותבאגיסלעים קרוב לאלפים .אם כךענש הכועב לשמהעל אחת
כמה וכמהקיש לשיר ,אםכןלעתשיןעל אחת כטה וכטה 'שלם שכרלעושה
סצוה קייח) .רבי שמר אשך לידע טתן.שכרן של סשת צא %סרסן המלה
לערי סקלט עבאמר לטס שפה כל סכה נפש בשמה (במרבר ל'ה טץ .).הרי
הכועב קרא סכה נפש לסי שהיה בשמה.ודו-י רבר,ם קל וחוסר אם כך קרא
6י לסי שהא בשמה קל וחוסר שיקרא צריק לסי שעחשה טצוה בשמה ,ואם הח
עושה פצוה בשמה קורש צריק קל וחהשר לסכוין עצגצלטצית שפרת הטוב
סרובה (קי'ט) .רבייופי אומר נפשך לידע את שכרן של סצךת לעתיד לבוא
צא ולטד סאדם הקדשני שלא נצטוה אלא על סצ1ה אחת בלא תעשה ועבר
עליה ראה כטה סיוצת נקנסו לו ולרורותיו ולרורות דורותיו ער סוף כל
 20כל הרורות עדכ) .וכי אחה סדה סרובה סרת השב או טדת הפח-עמתהוי
אוסר סרת הטג סרובה סטדת הפורעמת ,טה אם סדת הפורעמת שהשסעוטה
ראה כסה סיוצת נקנסו לו .טדת הטוב הטרובה היושב לו סן הפשלין ומן
המחרין והסתעטץ ביום הכשרש על אחת כמה וכטה חכה לו ולדורותיו
ולרורחז רורותיו ער סוף כל הדחרחז וקכקש) .רני עקיבה אהשר הרי הוא
 26אוסדעלפישגי ערש ש שלשהערים (רברים"םטז .).אם פתקייפת הערות
(קט")עי ספרא כץע.ר אטת דרבינתן.8ל.
(קיץ) סשרא שם ,ושם רבי עקיבח בפקום רבי יעקב ,וע" קידושין .8א עיבנויר כ'נ
עש יראלפימיר נץ שא (.8רה.),
(קע) סשרא שם.
(קי.ח)ע" ספרא שם.
(קיט)עי' סטרא שם ואררינ שם.
קכ.א) סשרא ע.א ס~הררץ ק'ע.ביוסאע.וע.א סוטה "א ע'א,וע" אררץשם.

כ"
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בשש ל ה 5תמ וגשב מאשז א4ו ל מא את ח4קי ~תשו 14
~עשת את דוו כיהמו באלו .חשם כך קוש הכוצב לניט5ל לעוברי עברה
כשברי עברה על אחת כפה מפה "שלם שכר לנטשל לעהשה פצצה כעהשה
פשצה (קכוב) .דבי שמר הרי דצא 44טר מ1שר יבא אתרעדצ בקך להכרהץ
 6ע)מם תשל הבצ"ל 5שמ יפ ה' ).קבע הכוצב נשש ל5י שצששז על עץ סשק
נ5ש4 .גצר פעתה דטנבה את הצרקות והטפרש אתדהמישורגופל אתהחסדים
על אחת כמה וכפהחבתןלונששו (קכונ).דביאלומדבןומדיה 4צפרדוי דמא
אומר כי תקש -ק-מדך בשדה חשכחת עטר בשדה לפען,יברכך ה' אלהיך
5שם כידיט ).קבע הכוצב ברכהלפי שבאתעל עץ 5שוה בלאיודע .אשר
 10פעתה היהה סלע שצרה בכנפץ תפלה פסנו ופצאהעני והלך תתפרש בה
הרי הכוצב קובע לו ברכה כשוכח עפר בשדה אם קבע הכוצב לשוכח על
אחת כמה מטה "שלם שכר לעהשה מצצה בדעת קכיד) .ד' אלממר אחשר
ט5ני פהעוש הכחובלפי שרונ בשמה חשתפי שחטא בשמה כדי לעשהסיע
לדצרה כדי שיאפר אדם אם כשאגי שומ 4גי פחחייב קל וחחשר אם כששגי
 16כתיד תסצא פעפיד את עצסו פן החטא קכיה) .ד4א שלא שעם טעם החטא
4גי אףויגיש84י 5שר
יל
ךויעשה כ5 4עם טעהחיפר מה הראשתש פטח-
תפצא טשהקע בחטא (קכ'ו).

קשה בן שתי שש
י9ח חהביא איל
פשפעצאןאף החרשאףדחיטהאף חמפוקכ").
פהש-כך אטצרלהלן בכסףשקלים
0ג את ה5לנם (קכ*ח) .ב:ערכך
אף כאן בכסף שקלש .לאשם שיהא השרש פעות בחחלח לשם אשם (קכ'ט).

צאן
נמן וקצאן יההמא
לרבמ כל

וכפרעליו הכהן על שמתו אשר שמ והמש לא ידע

פה ת'ל בא לגץ ס5ק חלבודם שמו ששל תלם אחד טמ 1שהש חיבעל
ל על שטצולחייבעל כל שמ 2בא לשוסשק חלב ולא
כל אחדואחד,י
 96ידע ספק חלב ולאירע ובאחרתהידעטנין שאעוחייב אלא אחת ת'ל אשר

יב

,קכז ,שפרא 9ס.

,קג'ב85 ,רא 9ם 5שמו 8טת ח'
ילקש ר 18תע.84
נקכיר) עף שם וע" חוסשתא 5אח *9ב ה4ח ,צר כ*ב).
,קכיה) ק" אטת דר' טק '8ל1 .קכ5 11.קור ה5א5רהית לא 8צאתי.וק"יטא
 1.9קיב 18עד קטן לב.בית שעבר אדם קבירהוכר.
וקכ" 1סשדא 9כם"
,קכיש ,שם כדיהא כצ לב.
קכ.ת ,סשראשם.
.
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צנ מולג ם* לצץ ספק חלב רדע ספק חלבויע

רבי אתו מש קמש

סבש חשת ל כל אחת פחת כך הש (צש ו"ם תלף על כל *מת
תמת קלאגו א זק פש לשמצ* 1'1מרש  14יטל אלפ "אז פמש

יל

חקטש לא ק-ע ונסלח לן

ושץ.
 6סששרש עדויבש חפאנ דא לסה מ חמהל1לה עחשז
שסוה
שח"
חמר כך משא וזמז וצי וה זזג קלבג
"4ם אשם טה
טמן אתה אשר הבש ואם תלף
אשם הוא
ר
ח
א
ו
ם
ד
חמחמו חרק את ה
שחטא
ו
ל
ש
א
ל
ש
ך
כ
המהחייב
מדע
ח-אי טדע
כללמנין שוצא צתר לאכילה .ת4ל אשם אשם סכל סקום וקלע) .יטל אע'פ
 10שלא מרק הדם ,ת'ל הש .טה יעשהלו הדם "ששך והבשר יצא לבש השרשה
הא מרק הדם הבשר יאכל וקל"ד) .או יכול אע' 1ש5א נשחפ ,ת'ל הש .טה
ושה לו ישו וקיעה בעדר דברי רבי טאק .-וחכפים אוסרים ירעה ער
שיסתאב ויסכדויפלו דסיו לנדבהסשני שלבו ש 5אדםדויעל עשתיו הזאיל
ועל ספק הפרשן נסר בלבו להקד"שו וקל4ה) .חשם לה' יכול יפול לבדק
 16הכית ת'ל אשם לכהן ,או אשם לכהן יכול ינתן סו5ו לכהן ,תיל אשם לה'.
הא כיצד צתר אששתצפלין למיבהולוקחין בהןעולות .הבשר לשם חןעחיחז
לכהנים וקלז).איןלי אלא שחר אשמש שתר החטאות שחר עשק-ית האיפה
שתר קני ובש חבות תךי יולדמ שחר קדבן המיר ורגסמרע דנקד"ש נכסץ
והיו בהן דברים הראויין לנמבח יעות שמנש וסלחות ועופות מנין שימכרו
 10לצריכי אוחו הפין ויבש בדסמזן עולמ ,ת'ל אשם אשם וק .)"5וה הכלל
כל שהש בא טשום חטא וסשצם אשמה לקח בו עולמ :הבשר לשם והעחיחז
לכהנים וק.5ח) .וה פדרש דרש קקוק-ע הכחןיצרול אשם הש אשם אשם לה'
שצ 14צי כוצבים קישין אשם לה' ואשם לכוגיס ,שהשר כסף אח1ם וכסף
חטאות לא יובא בש ה' סלכים ב יב ח).שאין צפל ססנו כלום לבדק

יפ

האאלויע אז

ויג

ק'ל) ספרא כיוע.ב.

קל.א) שם שבועות "ט ע'ב כריתות "ח ע'ב.
(קל.ב) ספרא שם.
קל.ד) ספרא שס,
קלע) שט כריתות כע עיב.
קל'ה) שם כדיתות שם.
וקל.ו) ספרא שם.
;קל.ו) שם שקליםפ.וס.ו.
וקל'ח) ספרא לןעינ.
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הבית קל.)8תנין לאשם ששחה חרושה וךבש בכסף שקלים ת4ל אשם אשם.
14יכול ששי טרבה אשםמיר מושם פצח-ע ,ת'לדיא
 .טה ראא לרמא אשם
שפחה חרופה ולההמא אשם מיר 1141ם פשץרע .אחר שריבה דגץצב פקשם.
סרבהובי אשם שפחה חרופה שהשאיל תעצש ובי אשם מיר חשם פשרע
שאש איל עךפ).

כ"א נ8ש כי תחטא חמעע~ז מעל

טה.ת'לעפיצ

בה'

עפיחו שתי פעפש עפיחו פרט לממה עפיצ פרט לאחרש ,קפזו).
ךכ:ד4ש יכול האומר לחברו אכלתי היום הזוא לא אכל הלכתי לעיר
פלתא העא לא הלךהמלכי חחטא וטזש לא4וטרתי אלא,בכחש שקדש חטא
 10שא כחש שלא קדש חטא קפ'ב) .רבי שטר טה ול ךכ:ך4ח

בעמיתו בפקדון או בתשהמתיד או מצא! אבדה וכחש
פה אלופיוחדין שהן של פסע שא דבר
בה תשבע על שקר
שאש של פמון קפע).

ל ומעלה פעל
המעלה מעל בה' יבי עקוה אומר טההי
 16בה' לפי שכל פלוה ולוה %ן משו תותן אלא בעדים ובשטר לפי כך נשפן
שהש פכחש פכחש בעדים ובשטר .אבל ד*קיד אצל חברו אש רהנה שתדע
בו נשסה אלא השל"שי שבעיהן דוא יהברך שמו .לפיכך נשפן שהש פכחש
פכחש בשל"שי שבעיהן לכך שסר ומ
כאלו לא פעל אלא
תעךלה פעילכובלד
יבדברש ,ת'ל בפקדע.
בשם וקפ'ד) .ךכחש בעמי
 90סהפקדון פיחקד שרוא שלמסון ישו דבר שאש של סגען 4ע טה 8קדעפיוחד
שאין לו רשות לההנשו פלוה שיש לו רשא לההמאוכנין ,תיל בוחיפת יד,

ש טה אלוחולו דברש שיש בהןפחנתירמלשאין בו מהנתירסנין ,ת'ל 14

בתשמתיר ,טה אלו פעחדין דברש שהןמטלין סרשת דבעלש הכובש שכר
שכיר שאש מטל כלום סרזית הבעלשסנין .ת'ל אך עשק את
* אלו אלו דברש שדעת שקןויודעתבהן אבדהשאיןדעת
96עמיתן
קל'ט) זס ובחים קינ ע'א שקלים פץ סץ תסורח כז עיב ,ע 4רזי פסהים ע' 1ע1.

ר*ה אשס ותוטפת מיר כ*ו ע*א דשה אפר רבא.
(קס'א) שס.
וק'ס) פ8ראשם.
וקס.ב) זםועי' וירסת ר' הללכאן.
וקס.ר) ספרא כ'ז ע'ר.
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נטאי כת ,כע

צ"ןיוטו%לצוול אוסם* שדה 1ן"ג וכחקן בד לא
בסושוקז .בןומאי אהצר שלש אבדות הן היודע בת ובמוששוקז ,במתאיהולא
בה ,בה ולא בג%צאיה (קמ .)14או פה אלו שלוסיוחדין דברים שאפשר לך
לדעתן דברים שאי אפשר לך לדעתןסנין כמן דנקרב סשביין טו מלבקיה
 6בשמן סי סעש בדבש חלב חסור בקטף סנין ,ת"ל על שקר על כל אשר
ישקר (קס") .ש פח אלווושלוסיוחדין דברש שאה %סשלם עלקק אלא קרן
סנין תשלוסי כפל וארבעה וחטשה האשס והספחה משהמא שם רעסנין ,ת-ל

הצעלה טעל בה' ייבה יקסיח).
בן נהמ ,סכל,הרי אלופעהשין 8רם לאהצר לחברו חבלת
כ"ב אחת
 10בי בשבת מןא אחצר לאחבלתי ,הדלקתנדשי בשבת והש אשו לא הדלקתי,
יכול יהאחייב ת4ל אחת בהביצה סכל הרי אלופעושין (קס"ט) .סה ראית
לרבות את אלו ולהוציא את אלו .אחר שריבההיו%ב סיעט .סרבהאגי את
אלו שאעו נדעעליהן בנפש ושציא את אלו שהוא מיק עלקק בנפשו וק.),
ר' שמעון אוטר יכול האהצר לחברו שסת ושתיתח את בתי הוא שסר לא
 16.שסתי ולא פתיתי חמית שרך שחיי העא אחצר לא חמון המית שרך את
עבדי העא אוסר לא דג)ית ,אפרלו עבדו הפלת אתשיוססית אתעעי ,והש
אוטר לא הפלתי ולא ססיתי יכול יהאחייב,חיל דכנןקש בעטיתו

בפקדון או בתשחצת יד או טצא אבדה וכחש בה
סה אלו סיחחדין שאען קנסות שמו אלו שהן
תשבע על שקר

 20קנסמ "45א).

יד

פה זהה.
והשיב וו פצמ עשה .אעה
כ"ג והיה
שם סה מגשה ,ת4ל ישלם שזשם המילה עוסדת בעזה סחוירה מם לש סחויר
דסקז (קנ'ב) .דדקשי1ב את המלה פהת ,,אשר מל יכול
ישלם חוסש מושם על מל אבז ,ת4ל אשר מל על טה שמל הש טשלם חוסש
 26מושם לאעל טהשמלאבי.יכול לא הרב%כל ח-לאת .או את

ע",ר

קפ'ח) שם.
,קפע) ספרא ג-ה עיא ככא קפא קיח וכ ,ע" ירוש' שטשתליו
עיא.יפ-הה.א).
יקפע) ספרא שם.
וקפ4ה) שם גחוטת מיכעיא.
קפיט) ספרא שם.
וקז)שם.
יקנ-א) ספרא גיח ע-א כהוטת פיכ ע" שבועות לץ וכ.
קנ-כ) ספרא שם ,ע" 'לקוט ויקרא גאן.

יא
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ר נהן' נ? ,לה

א2

העשק טה ו 5אר שק "%ה"ם ח א ושמ שי"ש"ק
 5שר והק ע 5מק א ק הש מ8ם ךחש שש 5א  %טה א ק שה
י
אן
טה
ט 6 5קצמ כ 5צקדו5
אן את הפקדת
ע 5דסיו (קיג).
אשר הפקד אוצ בוסן שהש עסו "שלטע חשם אעו עסו
יפי"
הא
כשד או מכל אשר "8בע עליו לשקר ש5יפי'י
אמ

יי

שטעת הפקדעשחייבין ע5קק אשם הש 9בין ע 5שמתהג'ן ע,5דהה.ע5יו

עליך לשקר השלם
י
נ
י
א
5א
והודה ,אב5

בפקדון ע'4ד).
עד שיהא
פק-
סשלם קרןהיסש ואשם א5א אם כן כשר תשבע

אם עדין

נשבע אעו סש5ם א5א קרן ב5בד (קנ") .ף8לם אתו
י
8
שמשר ע 5אחת סכל בחיוב אחד אתה

 10הא סש5ם אחצ סש5ם הש5ומי כש5
טחייבואין אתהטחייבו בפיחיובין.אהני4ו אתתש5וסי כפ5ו5אאהניא תש5שי
ארבעה וחסשה הר 5בראשו בראחן הוא סש5ם אעו סש5ם הש5וסי ארבעה
חסשה ,יכו 5יהא המב סש5ם קרן וכפ 5וחוסש ואשם .הר 5בראשו וחסישיתו
הסש5ם בראש סש5ם חוסשאיןדימש5ם תש5וסי כפ 5וארבעה וחסשה שסיף
 16חוסש קנץ) .חקכ8"2ית 1ריבה הכתוב חוסשין הרבה ס5סד
שריא סשלם חוסש ע 5חוסש עד וךתסעט הקרן סאצה שרוטה עך").
וחמישיתו יסף עליו "יהאההי "ת"צ חמשה .לאשר
קרח) .יכו5 5א יחנו
הו4פ לו יתמו
ששיחי
לשליח ביתדין 5%יורש ,ת54יחנו(קיפ) .נניךם אשמתך בית
 20שטאי אוסר '5קה בחסר וביחר ,ובית ה 55אוסר כשעת הוצאה (ק"ס).

יאיני5שי"י

כ"ה את אשמו יביא
קשה בן שתי פים.

שנאן

החרש אף דחצטה אף המס.
,קלנ) ספראשם.

וקו.ר)ע" סשנה כריהות מ'

14ע.ב.

ע"

יי

'ש הכפרענ

ש5י
 .שנאן
הששפן
5אחי

5דבות כ 5סשמע.

כ2ן

ורסמם הלטת שטעות

לא

פ"ה"

איל

הפ5ם קס"א).
וט' וסשנה שטעות

,קיו) ספרא כיחע.1.
קיח) ספראשם .וצ' רסב'םשם.
,קלו) שעם"בבא קסא קץ עצ בבאסציעאנידוב.
וקלח) ספרא שם  '11שם וירחלסי הרוסותס.רע.וו שץה").

,קיס) ספרא שט ביקנ
".
שם
קלא) ספרא שם.
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בערכך
לאמטם

י

,מדח ,מ

5ה ערכך אשד להלן כסף שקלים אף כאן כסף שקלש.

שיהא הפרש סעות לשם אשם וקס'ב).

כשך ךנננצי 4עליך וזכ
אחתההןשתתלפני ה' תסלח לו על
שהש חיצעל כל

אחת

צז
ת'לעל אחתסכל אשר"גשה (קסז) .כיצר
ן
ו
ו
א
 6הץ חסשה חובעין
10טרץלו תן למ פקדע תאצסת ק-ומל ואבדהש"ש
למבידך .שבועה שאין לכם ביץ פקדון וחחיטת יר מל ואבדהסנין שדצא
חייב על כל אחת השתהג ח-ל על אחת סכל אשר יעשה (קם'ד) .יכל פפני
שץ חטשהסנין אפלו אטרלו אהד תןלי פקדון משטתידומל ואבדה שש
ליבידך .שבועהשאין לךביץ פקדע ותשטתירומל ואבדהסנין שהשחייב
 10על כל אחת שחת ת'לעל 14צ2יכולפשני שהןסעיהב"צותסנין אפלו
ביץ אצח-
לו תןלי חטים חצעוריםתיספין ששליבידך .שבועהשאין לך
חפש
ושעורין וכוספין וסנין שהצא חייב על כל אחת חשחת ת'ל על אחת (קטיה).
יכול סצי שהןסעין הרבההצין א8לו אמרלו תןלי חטים שהפקדתי אצלך
אמש חשלצי .שבועה שאין לך ביץ
חטש שד~פקדתי אסש הלצי ושלפי
 16לפנץצין שמואחייבעל כל אחת האוה על אחת,חצין שהשטביא אחת
על דברש הרבה ,תיל אחתעל כל אשר קגשה (קפז) .כיצרהמז אחדחובעו
י חטין שהפקדתי אצלך אסש ושלשנץ .שבועה שאין לך בעץ
141טר לו תןל
כלום צין שאשחייב אלא אחת ,ת'ל אחת על כל אשר יעשז (קם") .והא
הדין לכולם .וה הכלל כלל אש חיינ אלא אחת 5רט חייב על כל אחת

יל

 20ואחת (קס'ח).

יעשה

אשר
נו כה שצמ וכמה
לאשמה בה
ש""
5רחשה אבל פחמ ס5רוטה אש סמה שין בו סשם כדי אשמה .סיכן אסרו
אין באדיןמקקין לפחות סשוה 5רוטה ,החקקולשצה 5רהשהיסרין עד לפחחז
סאצה 5רוטה (קס-ם) .חניא ר' עסי אוטר ב1א חששה כסה ספעת עעוזן של

עי

וקלב) ספרא כ'חע.ד.

וקס'ד) שם סששת שבושת לו עיב.

וקסעישם.
וקס.ח) ספרא שם שטשת לץ עיב.

וקסץ) ספרא שם.
יקס") ספרא שם.
וקסיח)ע" רסבים הלטת שטשת הטץ אפדא שםיחשלסי קידשין '2ח ען ופ'א

יא).

פ"

וקס'ט) ע" רסב'ם הלכא ס2הררין פ'כ הישועי ,ב'ט '2ח עש וובייא' קיד'שם.
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מלנין חשלעחשקין שבשביל פרוטה אחת נקרא הוטא הקרא שקרןתייאמלן
הקרא עשקןתייא אשמן ומבש אל בשתי סלעים המרעיודוי ותשבה עד
אכן ארחות
שיתכשרלו.ולאעור אלא פעלהעלץ הכהובכאלו אלנפש,הי
כל בצע בצע אתנפש בעלץיקח (טשליא' 5פ ).מןע).נ*ששלפי רב התא
 6ח-ב חסדא חד אסר של נמל וחר אפר שלמלן .טאן דזאשר של נמל דכתיב
כן ארחות כל בצע בצעוכו',ופןדימשר שלמלן דכתיבאל חמל דלכי דל
דוא משם כ'ב כ'ב).כי ה' יריבריבם וקבע את קבעיחם נפש משם כיבכ,ג)
אבל הצריקים אעןכן אלאעחנין תצתריןוחתגין ופרחפין שאמד וצריק חתן
תמן ממלש לץ כ'4ג) וקעש) .וכל פרופה ושרוטה שמחנין פעלה עלוץן
 10הכועב כאלו קן נפשהג והש ולקח נפוות חסם (משלי 4א ל' .).ולפי הן
פו-פין ליתןן שאמד להחעת רוח ששלש ולהחיות לב נדכאש ("שעוז נץ
פיו .).ולפיכך וקבהה פברכן הן הרען חרע זרען ער לאין קץ דכתיב כל
היום חהע ומלוה חרעו לברכה (ההלים כיג) (קע*ב) .אלהים יברכם
ל"
ושיר עעוו בטתםתיו וש לבם אל עדותיוככויב הם לבי אל עדותיך השל
 16אל בצע משם ק"טל"ו ).כן ירחם עלעו ה' אלהום וקעע).

קיע)ע" הוסשחא בבא פציעא*יוהיה וצד שפיד) ובשעיא עשויראלסייפ

יח "1א עש)ושוע.

,קע'א)ע" בבא קטא ק"ט עש בבא פציעא ק"ב עיוג
(קעיב) הוס*חבטיוווצ.ע.
,קעינ) בכ"אכ 1שפד בעלהרחפיפ.
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