צו אתאהרן
ארוננ
טד ארץ
בכחו ראהים
וטת ח%
תטה כדק
לשסש שם
ה-סהלחתן
שושעלי ארח
להוק למי האדם
כי לאיהעףולא"נע

מבור בסרתמן
מץדוו.
אין וקר לתבתדן.

הןורע השם אשר
אירעעעו ~לא
"שכבו במחהסיר
ישמה-איב 1וחחת
קרא להםססביב
"שלחלהחשהעע
י,הפך אבלעלששע
מ-נן במרוםציון

ההר עןד.
לבהי
בתחיון 3לנפלאוסחי.
טרנלעומעתור.
כבודםייקדקח.-
טמר חשבר השחן
פהשיע חיבתצה-ורור.
רמק
ת41מעקול חחתפשי
ובשערהזב1שזיהנעסור

תשסרסצחזץ

חןו1בכל לבנעבד
פקודיך לשמח -סווד.

ככויב

שש בששש

על סכתקבחכפה.
ומערוו.
סביבפסונון
שסשבאפרוו.
אהלבסעמוו.
ישומחתיצ.

אתה

זהש"ה אחהצויחה פקהיך לשמר סאה מזהלש קיפ ד' .).רבע
לשמרה טאדהוי אומרזו סצא חסעין
אסרי אמו הא סצוהששיני
"
ב
ק
ו
,
ה
ש
ע
ת
שכן הא סצוה בה בסשר הברית חה אשר
על דגמבה כבשבני ששה
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שיםליום תפק -משמות כ'פל"ח ).ובדשרתכוג'ם שסר ש אתאהדן ואת תורת
הכתוב פדבר
העלהדראהעלה .טההרל חשרת העלההיא העלהבשתי
בעולת השחר ובעולת בין הערבים שאיברמה סתאכלין כל הלילה שגאסר
על טשקדהעל דגאבח כלהלילה ובועטשהשקווים דוא 4ג4ר תשטרו לחקריב
 6לי בסקדו (בפרבר כ'ח ב' ).ש) .הוא השרשהאגירה להלן חזש ה8רשה
אס-0ה כאן ולטה דאא 4גערה חשנה אשלשה ר' קקודח ח '-מהפקז ורבנן ,ד'
יודה שטר שלא עעאישראל אגפר לשעברהיוהססעווזפמרןח1-זמידץטדצין
8סקו הססעווז פסקוההמידין לכך אפר וקביה לפשה אמור לישראלוידוא
מדצין בחמעין .ורבי משפקץ א1סר לטי שהיו ישראל טנלנלין בהמק-ין נל
 10ארבעים שנה פעפים פקרינין פעפים אין פקריבין לכך צרך הכהוב שפר
תשטרו לוקריבליבסועדו ושם).ח-בנןאפרי כאן לחלפודוכאן לפעשה (ב).
רבי אחא בשםרבי התה בר פשא אפר שלאעיא ישראל שטר לשעבר היש
טקרינין קרבעת חזיש טתעפקין בהן עכש שאין אמ טקריבין קרבמת סהוא
שגתעסק בהן ,אפר להן וקב'ה ואת השרה לעולה שכיון שאחם טתעפקין
יעליכם כאלו אחם פקריבץאווע פ) .רב התא ששש בה חרתי
 16בהן פעלחיפ
אפר 4רן דנלעתהללו טחקבצות אלא בשכר פשיווז דכתיגנםכי יחע בעים
חנאין עחה אקבצם נר) .ר' חתא
עהה אקבצם סץושע ח' " 4.אם כולם
י
ה
ע
נ
נרול שמי בנץם ובכל טקום טקטר
אפר שחרי כי נגארח שפש עדסבמי
טנש לשמי וטטץה טהח-ה ופלאכי א' יא).וכי"ש פנחה 8הורה בבבל ,אלא
ן 0ה) .שמואל
וואיל אחם סתעסקץבהן כאלו אהםפקריביןאית
א אפר
"
ב
ק
ד
ץ
א
צ
ו
ס
ו
ן
ו
מ
כ
ז
ח
ופובאע (עשקאל
אפר ואם נכלש פכל אשר עשו שרתהבית
פע יש).וכי"ש 5ע בית עכשוכי"ש לע קרבן ,אלא אפר הקב,ה האיל
שחםסתעסקיןבוטעלה4ניעליכםכאלו אהםבתין שהםאקריביןביעט ע).
אפר רבייוסיפפני פהטהחיין לתשקווז פשרשת דערתכוגים אםכןיחחילו

עימ

ש)ע" פסיקתא רבתי 8ע עיא פסיקתא ררבי כדוא ס' ע'א ילקא רפו תע' 8אששו
רלקוט תהלים רפ תתעץ1 .בעפהע האריך בשץמה.
וב) כרלול בהערה א'.
ש) כרלעיל חם בויקרא רבה שמ סע1ע" הערת סהרש'ב בפסיק' ררב סשע.
ור) בשסיקתא רבת' שם עיב צפסיק' רר'כ שפע.ב.

וה)כרלעיל.

י)כרלעיל.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

112

מדרש הנד1ל

ו'ב

לה 1טבראשיה אלא אפר וקב4ה טה התשקות טהורין אף הקרבמתטוירין

יבמצ טהורין ויתעסקו בטהורין מ) .ד'א פסני פחמתחילין להמקת בקרבמת
כדי שקיעו סדרי קרבמת וכל העבומ כדי שתבש
ביפים וקלו
רקרבו כסדר שאין הנלימ פתעסקין תחלה אלא בקרבמת,תי
א מבשצתש
 6אל דר קדעף חשסחתים בבית תפלתי עולתיחם חבחיחם לרצע על שבחי
לשעקזמו ז' ,).טווסר אבוא ביתך בעולות 5זהלשסיו 4ב) ,שהשר כה אטר
ה' צב14ת עור "שמע בפקדש ושה קול ששון טבשש תודה בש ה' כי אשיב
את שבות הארץ כבראשתה אפרה' (קיפקקלעיא .).הא לסדתשאיןפתעסקין
החלה לא במצותשפמין ועבלמ %א בחרושה %א בפעשרמ ולאבבנין ולא
 10בקנין אלא בקרבמתהחלה.וכן את מוצאפשעלובופי ז5רא לאנתעסקו חחלה
אלא בקרבמהתי
א ווקםקיע בן ידושמיק שחע הכדצש ויכש את השבח
על פכתותיוכי באשה עליחם פעפי הארשתויעלו עלץ עולות ל %ע%מ
לבקר %ערב פיום אחד לחדש השבקי החלו להעלות עולות לה' תזיכל וו
לא שד (5,ראנ' בו  ,).%לפיכךאין מתחלין אלא בהן .וכן את פהטו לא
 16התחילה הכדמב בטרשה אלא בעולות תפק-ין החלה ולבסוף שאר הקרבמת.
טנלן פפה שקרש בטץ ש את אהרן זאת תחית העלה 5ז) .ד'א זהשוה צאה
תעורר סדנשחעל כל פשעש תכסה אהבה (פשלי" יב ).שטשה שחם"שראל
בעקהן לבין אבידאם שבוטמום היא עוררה עלקזם דעי דעין ד4אשר ר' שמו4ול
בר נחפן קרוב לתשע סיצת שטת היהה העצאה כמשהבין "שראל לאביחם
 20שבשמש פיום שטמצ פסצרש עד שטתעחירה עליחם ביפי עקקאל דכתיב
חשסר עליהם א"ש שקתמ עעץ השליכו וחם לאעאו כן ולא אבו לשמע אלי
שששי עסהם בעבו שמי מוקקאל ל ז' ).שלא יהחלל בנךם שטאשר ואעש
לפען שמי לבלתי החל "שם כ' פ' .).חעל כל *שעש תכסה אהכה אהבה
שאהב דקב4ה את"שראל וגאפר ארנתי אתכם אמר ה' טלאכי א' ב' ).ש).
 26ד'א שטשה תעורר סדנש שאה שרטיל אהרן בץ "שראל לאביחם שבשמש
י פלפד שהיה אהרן מפל
בפעשה שלהיא עוררהעליהםדעי דעשדא.ריס

טויה

 )5משסא שסידיכדלעיל בהערהנ'יעי' שסיק' דר-נ הערהציכ.
יח)ע" תנשסא צו שםיצ.ע.
יט)ייקרא רבה *ץ סיא.
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קרמושיסו למנהקם שמר להם דעושאין בו סטש .הוא שמשה שסר לאחרן
סה עשהלך העםומה .אסרלו שטבשידמושומים אלידמונמיו"ם (י) .חצש
שלשה דעיםמימוישראל בסעשההענל ,סהןבסייף ,וסהן בסנפה ,ומהן בצרעת,
כית שראה סשה דעין קשין צדתו והכל בשביל אחרן דכתיב על אשר עש
 6את הענל אשר עשהארין 4שממ ל"ב ל'ה ).וראה סדת הדין שהש מתוחה
עלהקן ,סה -עסד בתפלה ו4ומר רבום של עולם 4גי ה1א דרועה חששה הצ4ון
אם תשא חטאחם שטב ואםאיןסוצינא טסשרך אשר כתמת 45מות ל'בל"ב).
%א יאמרו לא בצאןולאברועה .השיבו הקב'הסי אשרחטגלי אטחמטספרי
משם ל"בלע .).אטר ר' פעחס בשם רבילוי סלסד שהיה וקביה קופח על
 10ראשו של אהרן ואוסר אהרן חטא לי אטחע טסשרי כית שראה סדת הדין
מתוחה על אהרן סיד דשר סחניו ועסד בתפלה ובקשה על אררן יחר סכל
"8ראל,תיא ובאהרן החאנף ה' טאד להשחיתו ואתפללגם בעד אהרן (יברש
ט' כ'( ).יא) .ר' יהושע דסבנין בשם רבילויאיןלשון וה השסדה אלא ססה
דאת אסר 141שסיד שריו ססעל (עסוס ב' ט' ,).וסנין שגחראק אהרן שכן את
 16שצא מתחלת הסשר ועד כאן והקריבובני אהרן וערכובני אררן חרקובני
אהרן והכיאה אלבני אהרןוארין עצש לא מכר עד שעסד טשה ובקשעליו
רחסים ואסר רבתו של עולם באר שמאה וסימה חביבין עשמם של נפן אל
וית נחלק להן כמד שאין עטלין סהן לסערכה דתנן כל העצים כשרים חוץ
טשלוית ומשלנפן ולסה שטהןסביאיןיין ושמן לנסכיםארין אחי שהטא שלא
 20סדעת אין אהה חולק לו כבוד בשביל בניו לבניו אחה טקרב ולואין אהה
סקרב סהוא אוטרוישמע ה'אלי בפעםההיא (דברים ט' יט;) .אמרלו הקביה
בשבילך ובשב %כבודך גי שחללו ומקרבו ,ולא עוד אלא ש4גי עושה או15
עיקד תות בנץ טפלהויועל כל פשעים תכסה אהבה בשב~ל חיבו 1של טשה
נכסהעמו של אהרן,וכן את שצא לא הקדים בפרשהשוי אלא לארון חחלה
 26ולבניו בסוף שמ4סר שן את אהרן אתבניו לאמר (יב) .אמר רבי חנחום בן
יגילאי שצל היה אהרן ט 1514החטא %א נתכק אלא לצר"כות דכתיבול8ני
י) שם.
,ייא)עי' יוטא טץ ע'ב.
,
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החגלע הריב נמש (משליי
 ,יד"( ).נ) .כתיב ךרא אחרןוהנן סמבח לפנז
משמות ל'בה' ).טה ראה אסר רביבנימן בר ימת אטררגיאליר ראהחור
שבוח למנץ אסר אי לאססיעסי להו וקאיסגיש לאפיהו עבדולי כדעבדו
בחחר ופ"קיש בהו אמיחרנ בפקדש ה' כהן תביא מיכה ב' כ' ).תלו לאלחר
 6ולא דוש לרו תקמש לעולם אלא פומבניטא לדו עבדו לענלא אששרדהיא
לדווזקנתאבההיבה (יד) .אסררביעדגןאלפלי תשבהעלוךמוחייבושתאיהן
של ישראל כליה .כהגאי אחרים אוסרים אלפלי ת שבהעלוךטוחייבושתאיהן
של ישראל כליה,רבי שמעתבןיוחאי שסר והלאמל המשתףשםשפיםבדבר
אחר נעקר פן העולם שמ8שר בלתי לה' לבדו מסמות כ'ב "ט ).אלא סה
תשא
 10אשר העלוך שאע לאלדות הרבה (ט'ו) .שנן את אהרן
לפה לא מסר בדבור ואמירה אלא בצואה שהיא לשת ורקותפיד ולדורחנ
שלש פרשעת מסרו בצואה שהן קבקות פיד ~רוות פרשת ט-ות ו*רשת
שלוח טטאים ופרשת תפידין פרשת ט-ות ואתה תצוה את בני "8ראל ויקחו
אליך שמן וית וך (שם כן כ' ).קבועה פיד ~דהיחנ אע'* שחרב וזמקדש
 15ובטלו דגרותהרי בתי בנסעתובתי סדרשתשמדליקין בהן תץנקראין פקדש
פעט שטאר ואהי להם לפקדש פעט במים ל~שקאל "א טה :).מרשת שלוח
טמאים ש את בני "8ראל ו"שלחו פן דג8צה (במרבר ה' ב' ).קבועה פיר
~דרות ,תרא חישמותי את פקדשיכם עיקרא כז לא ).אע'פ שהן שפפין
בקדושתן הןעוסדין וטמא שנכנס לפקום שזוסור למכנסלוחייב.אין לך דור
ם בן אחאב אעיפ כן סה כוצב בו חשרבעה אגשים הץ
 20ירוד פדורו שלייד
מצרעים פחח השער (פלכים בו' נ ):אעיפ שהן קרוחן בסצור ברעב ובצמא
ובחסר כל היו סשלחין סצורעין פן העק-ות חמוקפות חומה .פרשת תפק-ן
צו את בני "8ראל ואסרת אלזם את קרבני לחכ 4לאשי (נטדבר כ"ח ב').
קבעה הכווב פיד ולדורוונ אעיפ שחרב פקדש ובמלו קרבעת בעהשחוהם
 62הרי שסגה עשרה ברכות שתקמ חכפים להתפלל בהן בכל יום הום חשובין
כייבעת שטאשר קחו עפכם דברים השבו אל ה' תשלסה שרים שפתעו והושע

יל

לע,ע" סנהררין ו'ע".
,יר ,סוהרריןו' עיאונלו לאלהר ליתא נתלמר שס.
,ט 11.סנהרר,ן ס'וע.א.
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י,רנ').רוירח"שתישיט
יטקוםשריקרבן.וכן בפרשה וחאהוירועל ההמט"ן
יטל
ששו צו את אהרן
זאת תורת
שלת סרבה ש עולת חובה ,חיל הש העלה על שקדה עולה שהיא קריבה
בעם ופתאכלתכל הלילה אקווווועולת הממינם.),

העלה.

...

.

*

ב צו את אהרן אין ש אלא לשן ורח טטי ולרחרות (יה) .אצשר
רבי שסעון ביוחר כל טקום ש"ש בו חסרון כיס (יא) .שאת תךרת
.יבי שי מלילי שטר לפי שווא אחשר כל המע בנםבח יקרש
משטות כ'פל" ).שוסע וצי דברים שהן ראויין לנםבח ודברים שאעןראויין
לטובח ,וול חה אשר תעשה על הנמבח כבשים בני שנה,משמות כ'ם ל"ח).
 10פה כבשים טיוחדין דברש שהן רשיין לנםבח ישא דבר שאעו ראוי
לכםבח (י'פ).רביעקיבה אוטר לפי שהוא אוטר כל המע ננםבח יקדש (שםות
שם ).שמע 4גי דברט שהן ר14יין לטובח ודברים שאעןראויין לנםבח ,וול
ואת ועדת העלה טה עולה טיוחרת שהיא ראומץ לסובח י)מו דבר שאעוראוי
לסםבח (כ).רבי טץחשע אופר כל הר14י לאשים אם עלה לא ירד עגאמר הש
 16העלהעל שקדה טה העולה שהיא ר14יה לאשט אם עלחה לא חרד אף כל
דבר שהואראוי לאשש אם עלה לא ירד (כיא) .רבן נמלט5ל אופ .כל הראוי
לסםבח אם עלה לא ירד ששגך הטש העלהעל ס1קדהעל דגאבח דבר דואוי
לסםבח (כ'ב).איןביןדברירבן נטלשל לדברירביטץחשע אלא הדם ווצסכט
שרבן שליאל שטר לא ירדוחיבי טההשע 14סר ירדו (כ'נ) .רבי טץודה אוטר
רוי אלוטיעושין שרט לששחטה בלילה הגשפך דסה
 20העלח

העלה

,את

שץ)עי' ס*רא כיפע.א וספרא א8ור קצעיב ,וע" ספרי אא וא וג'ר שץ
קירושין כ'פ לא.ועי'צוי שעכטער קטעי סדרש ווצרה דף ובנססןשם.
,יץ) ס*רא מפע'א.
",ח) ס*רא שםועי' ס*רא אפור וס*רישם.
",פ) ס*ראנ'פע.אוביי
ם שצ ע'ג פהדרין ל'דע'א.
,כ) ספראשם.
,כ.א) ס*רא שם וגחיס*'ו ע'אורשי והוס*ת שם,ע" רשי עהית ויקראו' ג'.
,כ-ב) ס5רא שם.
,כצ) שם ועי' תוס*חא וגחים פ'פ חא ,דף תרצצ).

יי
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חוצא ווץ לקלעש שלא'עלו לכתחלה (כ'ד).וג! הלכה (כיה) .רבי שמעק
אוסרעולה אץלי אלאעולה כשרהסניןל,גשחטה'בלילה הצשפך דסה אשא
דמה חטלקלעיםהלןוהיושו והטמא חצשחטה חטלומצוחט לטקושהשקבלו
פסולץ הרקו את דסן המצין לסעלן שמצן לסטן עצרנץ לסעלן שעצן לפטן
 6תצוגץ בחץ שמצן בפנש תצחנץ בפנים שמצן בהץ הפסח והחטאת ששחטן
שרה
שלא לשסןפנין שאם עלו לא ירדו ,ררל תורת העלה
אחתלכלהע~ין שאםעלו לא"ץדו.יטל אףהרובע מצרבע והמדקצהחצעבד
וראוצן והסחמ -והכלאש חששרפהוהיושודופןובעלי שסין אםעלו לאירוז,
ס"הפץ.
תיל ץאת תורת העלה היא העלה
 10טה ראית לדבות את אלו ולהוציא אתאלו .אחר שריבה הכוטבסיעם .טרבה
וגי את אלושהיהפסולן בקדש הצצש את אלו שלא המץפסולן בקו,ש (כןו).
שהמצא 4צטר כלל שרבי עקיבה 4צסר כל שפסולו בקדש הקדש טקבלו לא
המה פסולו בקדשאין חקדש סקבלו דצץ סבעלי מוסץ סשנישבעלי סום בעוף
 .כשרץ (כ") .רבי חצמץ סנן הכהנים אוסר דוחת המץ אבא את בעלי סומץ
 16סעל דט,בח (כ'ח) .יטל אף וגסכים שפסלו אם,עלו לא ירדו ת'ל עלה סה
עלה סיחקדת שהש באה בנלל עצסה ישוו וגסכים שאען באין בנלל
עצסן (לפ) .שהמצא 4צסר היה ושבח כשר עצסכים פסולץ דגסכים כשרים
תמבח פסול אפלווה חה פסולו"בח לאירד תצסכיםירדו (ל) .בתוך צאסר
כל דגעע בשבח יקדש מפמות כיט ל" ).לסהט שהכמבח סקרש את הרשי
0נ לו (לא) .פין שהכבש סקרש את הד4ר לשבח ,חול דגמבחה (ל"ב) .תגץ
שהכלש פקדשין את דר4ר להן ,ת'ל וקדשת אתם והיו קרש מצית ל' כ'פ).
כל המע בהם יקדש משם כ'פל"( ).לע) .כלי הלחסקד"שין את הלח ומדות
היבש סקד"שץ את היבש ,אץ כלי הלח סקד"שי 1את היבש ולא סדות היבש

"ייאיי

1כ.ר) ס5רא שםוביים .5ר ע'א נדח פ' עיא הוריותג'ע.א.

1כ")ע" רפמס הלכוח 5סולי הפוקדשין פץ הץ.
1כץ) ספרא שם.
1כ") שם כ.ט עיבובירםפ.רע.א חוספתא ובחים פיטה.ר 1רף חרצן).
1כ'ט) ספרא שס.
1כיח) ס5רא שס חט5חא שם.

1ל) שם ובחים שיו שא.

41א) ספרא שס.

*1ב) שם ובחים 5עע.א
חטפחא ובחים.5טה"
1לע) ס5רא שם ובחשפ 1.וא.
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טקד"שין את הלח .כלי קדש עגקבו אםעחשיןסעין סלאסתן שהץ עחון והן
שלסשסקד"שין ואםלאואעןסקד,ךן.וכ%ןאעןטקד"שין אלאבמקו,ש %יר).

הזש העלה על מחקדה על המזבח כל הלילה שיא

פחק מבש השסש והן טתאכליו על נבי דגמבח כל הלילה (ל"ה) .איולי

 6אלא דבריםשהיוראויין ליקרב בללה עךהא נפצן סבפ! חשמשוהןטתאכלין
כל הלילה דברש שאען ראויין לקרב בלילה כמן דקופץ והלבתה וסנחת
כדגים וסנחת כהן טשקו וסנחת שכים .ררל צו את אהרן !4ת בנץ לאסד,את
חורת העלה  ...כל הלילה עד הבקר ססכו לדבר של בקד .סיכן
אסרו חורסין את דגאבח כל הל%ה (ל"ו) .חנן החס איברש שדרש
 10שמקעו סעל נבי הנמבח קורם חשות עזויר וסועלין בהן אחר חשות לא
יחויר אין פקלין בהן (ל .),נגי רגי סילי אמר רב כתוב אחד שפר כל
הלילה ורקפיר עיקרא ו' ה' ).וכדצב אחד אוטר כל הלילה והרים משם) הא
כיצר חלקיהו חצץ להקטרה וחצץ להרסה (ל"ח) .שתוב(דב כדשש בכליום
חורסין את הסובח פקריאת דגבר או ססוך לו סלטנץ ואהרץ בזם הכ8מרש
 16טחשת וברני
לים סאשמח-ת הראשונה ואי י
סלקא דעתא סחשת דאהרקזא דצא
היכי סקדסעןוהיכי סאחרען .אלא אפר רבייוחע סמשמע שאמר כנל
ע שעד הבקר ומה ת'ל
ען 4הבקר תן
הלילה אעייי
לו בקד לבקרו של לילה (ל"פ) .הילכך בכליום תורסין את הנמבח פקרע!ת
דגבר או ססוך לו סלטנץ וסאחריו סנש .בזם הכפורש דאיכא חולשא דכהן
 10נדול עבדען טחשת וברנלים דנפ"שי "שראל ת"5שי קרבפת עבדען סאשמורת
הראשתה כמ-קא ח4צי טעטא לא היחה קדשת דגבר סנעת עד שהיחה השרה
סלאה סישראל (ס) .טאי קריאת דגבר רב אסר קרא פמרא ,דב שילא אסר
קרא תורפלא (כרא) .חניא כמקץ דרב שילא היוצא קורם קדשת השד דש

(ל.ד) ספרא שם ובחים .9ח וא סמוח ח' ע-ב רטע.ב.

(ל'ה) ספרא כיט עע.
 )1-%שם טמוח כיו ע'ב תטורהייד עיא,ועי' קרבן אהרן כוע והערת ראהץ ס'כ על

הסטראכאן.
(ל'ו) טקמחובחים פ'וע.א (ש'ט ט'ו)יוטא כ' ע'א,ועי' נסרא בובחיםשם.

(ל'ח) 'וטא שם ונחש שםשב.

(*ט) 'וטא שםובחים שם,ועי' סשנה'וטא כ'ע'א.
(ט") 'וטא כ' ע'ב.
(ט) 'וטא שם ובחים שם.
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בראשו ,רבי יאשמז אוסר עד אףקש1ז,ו"ש אהמרים עדשישל"ש .ובאקה תרשל
אטרו בתרנמל בעתי (סיב) .חניא כותקה דרב כרח טהש שפר עטוז כוגים
לעבודתכם ולהם לדוכנכם וישראל לסעפדכם .הדה קולו שפע כשלש
שרסאא (פ .),מעשה ב4צריפס דגמלך שהקזסוזלרבלילה השמעקולו בשלחש
 6שרסאחז וכשבאלביחושיודלו טחמתהרבה .תאדפכן כהן פזלטאיבח טטמ
בויו .אטר
דאמר סר כשזא נמכ"ר את 8"1ם ביום הכמורש שא
~
ה
ק
ן
ע
ו
ח
קץשר 8רסאות הף
דחכא איכא
ראבא בר בר חטש פ"רחשליםל"ריוי
חולשא והכא ליכא חולשו תאדפ דהכא יפסא והכא לילש (פיד) .חם רבנן
הרטת הדשן מטהה בכליום .בראשתה כלפי שהש רוצה לחרום את דצמבח
 10ח1רם בופןשהןסרוביןרציןועולין בכבשוכל הקודם אתחבירו לוצך ארבע
אטות וכה ,חשם הו שיחם שהם ,הממתה אופר להם הצבקמ .מהוע טתמאץ
אחת ששתים שץ סתמאין שדל במקדש .מעשהשהיו שש רומןועולץ בכבש
ודחף אחד סהן את חברו תפל תשברחרנלו וכשרשביתדין שהע ב4ון להץ
סכנה ההקעו שלאידשוחורפין אלא בפעס שיה) .המרבנן טעשהבאגי כדגש
 16שהיו וציהם שים רציןועולין בכבש קדם אחד 5הן לוצך ארבע אמא של
חברו שלסכיןותקעלובלבו .עמררבי צדוקעל סעלאהאולם שסר אדגא
בית"שראלשסעוהרי הש שסרכייטצאחלל באדפה ...הששצוקניךחשפטיך
-5ברש כיא א' ).אמעלפי להבשעגל על דהיכל 14על השרווב מף כל
העםבבכ"ה .באאביו של תשק ומצ 14כשהוא פמרשר אמרהרי ד1א כ8רתכם
20ועדין בני פשרטר ולא שטאתסכין .ללפד שקשה עליחם טרות כלים יהר
פששיכתדפים .והיא חם דםנקי שפך סנשה הרבח טאד (מלכש ב כיא פז).
שסעת טגה ששיכחז דפים רול ול פהרת כלש כהץקיסא קיסא (םז) .וכיון
שראו חכפש כך התקעו שלאיהיו חורפין אלא בשיש (פיח) .כשדחורפין.
פי וחכה להרום שבל ולובשבנרי הרטה ,ופקדשירעהזליגתיסרלו הוהר
 26שטא חוע בכלי עד שתקדש ץ"ך ודגליך ,חשחר כך לוקח המחחה ,חשל כסף

יא.

,פיב) שם לא
,סז) שם ס' 'רושלס' שקלים
טס"
שיה)ע" 'וטא שיב סיא גיב ע'א).
.
" ירוש' שקלים ש
שיד) ישא שםיע
ילו) ישא כינ עא תוסשתא 'וסא ש'א ה"ב ,דף קש.א).
ים'ח)ע" 'וסא ש'ב פ'א ילבע.א).
יס')1עי' יוסא ס'נ ע'ב.

יב
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היחה ,חזש היחה נתתה בטקצחג בין כבש לסובח במערבו של כבש18 ,פל
את דפחחה ,שולה לראש דגמבח ,וטפמז את דנחלש א?לך השילך ,חקוחה

טן דנחלים דגמצכלות ,ויודד לטפה לארץ,חייפךשניו לצפון ,וטהלך לסורח
הכבש כגצ עשראגירנ הץבר שם את דגחלים על הרצפה רחוק טן ה:בש
 6שלשה טפחים במקוםשמחנין סורשתהעוףוד"ןן סובההשניטי ודקין דםנורה
ואחר שירד רצץ אחץ הכוגים וטקדשין ידיחם תעליהם ,ועטלין את הסגרפות
ואת השגורות,ועולין לראש דגמבח וכל איברים 81דרש שלא נתאכלו ,סתקין
אאן לצדדי דגאבח ,שםאין הצדדין משקיןמחנין שתן בכבש כמד הסובב,
שחר כך מרפין את הדשע וטעטידין אוון ש-יסה כם תפוח ,וסורירין טסנה
 10פסכהר בכל יש ,וברנלים לא היו מרירין אלא כניחין עדיסה מעהה
באטצע מאי לטו
יבח (מ"פ) .ראש המזבח תוקד ה"
לוסרעליו טהה
לבו .שהיחה האש נראית שהש סצתת את דגמבח ולא היה
סתאכל .חשיסא דהוה נליד אטר רבי יווצן כעובי דינרי קרדיון צפרו חזקז
י
ועמש סצחתבוולאהיהמתך פ)% .ש המזבח תוקד בו אס
 16רבי פעחס תוקדעליואין כתוב כאן אלא בו ,בו האשהיחה סתקדת לא).
ח"בי בשם רבנחמן קרוב למאה ושש עשרה עמה שהיחה האש טתיקדתבו שצ
לא מ8רף תחעהו לאנית1י מויפר רהחזנליר.ח"ני בקשםו-בי ההשעיה כעובי
דער מרדיצין היה בו .אסר דבי שמעת בן לק"ש ועשית טובח פקטר קטרת
(שגעת ל' א').
קטרתאין כתיכ כאן אלא טקטר קטרת ,השבה הקז
להקטי
 20סקטיר את הקטרונ ורבנן אפרי ובכלי הבקר בשלם הכשר (מלכים א יפ
כש ).בשל להם אין כתיב כאן אלא בשלם הבשר ,הבשר היה סבשל את
חמימו פץ
ד~נלי פיב) .ו"א ראמם וקנמזבח תקד בו
ל
לאש הפבח השניסי שלא תהא אלא טטובח החישמןר
י ואש המובח חוקד

יי

ום'פ) רסב.ם הלכות תטיד'ן וסוספין פצ ה"ב.
)5ע" ויקיר "8ס.ח וירושלטי סוף הנעחע.פע.ר (פיא ה'ח) וחגחוטח תרוסח פיא

וע" חנוה כץע"
 .המסח כאן טשובשטאר .וע'ר קררעןע" ערוך השלפ ערךנרריון חלק
ב' שיטעיא וערךקרד'ן ח'ו צר קיצע.ב.
ומא)ויק"ר שםוע" הוספת הנעה שם ושאין .וח חסר בכ"א.
פצ) וקיר שם ירשלטייגעהשם .ובד
כ"
"א כעוכי ד'נרינוליאמן.מריאנין בכ"ש ושךל
מרר"נין ע" ירש' וצ'נה שסועי רכלעיל.
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 '1ב'-ו'נ' ,ד'

בו ,אש טחתה תצורהצין ,תין דוא מומר תן אש בכמבח דשניטי תאסר תן
אש בטחתה ומנורה פה אש כמבח הציטי טכמבח החי)ען אף אש טחחה תצורה
סכמבח החקמן .ש כ5ך 5דרך וקו שסר תן אש בנאבחהפניטי תאסר תן אש
במחתה וטמרה סה אש בכמבח ה8נשי כצאבח שחתן 5ו אף טחחה וטנורה
סגאבח שחוצה5ו זה נמבח הקטרת שהוא סשוך ע"ג) .מין ציהם 5חטי ת'5
אש חסק -תוקדע 5דגאבח אף אש שאמרתי 5ך תהא תטיד,דכתיב5ה 5הע5ת
מששת כ'5 ,).א תהא א5א נצאבחהחיצת 3יד).
ט -תטק-

כ"

בד שיא ש

ג
ולבש הכהן מדו כטדחי 43ה"
בץ בד שקשחדשרם .בד שקקתוכפ91ין .בד שלא ילבשעסהן בנרשאחרים.
 10ימל לא ילבש עסהן בנדי פשתין אבל ילבש עטהן במרי צסר ,חול בד.יכול
לא ילבש עטוע בנדי קדש אבל ילבש עטהן בנרי חול ,ת'ל בד יו).
טהת"לילבשלהביא אתהמשצשת
ממכנסי בד ילבש בשרו
ו4ותהאבנטדברירביקודה .רבישמעון אופר מסשמע שאמר הכומב בד שטע
~גי ארבעה כלש שגאסר ולבש את בנרי הבד בנרי הקדש 3יקרא ל"ב).
ט"
 16אם כן למה נשמר סדו כמרחו 3ץ) .וטכנסי בד ילבש על בשרו לא רטייה
על בשרו וכשהוא אוסר להלן יהיו שלא יהא דבר קודם לטכנסים כ.ח).

על

הקרים את הד,צן אשר המשכל האש

יטל עצשיל

עלה ש עלה יכול איברי עלה ,ת'ל אשר תאכל האש .הא כהנר חוחה
כ~ו כאחת .השמו
טן הסאוכלא ומן ה8ניטיות ויורד .3ט) .הצנמן
 30לא יתפור .אצל המזבח סטיר 5נמבחיסג
יטל כטצת יש הכפורים יהא פושם ולובש ,ת"ל
ד ופשט ולבש
בנדיו בנדש טק"ש במרים קרהא פושם לבנדששריא לובש טה בנרים שהו4ו
פהשםראויין לטלאכתן אף בנדים שהו4ו לובש ראהין לטלאכתן ,אם כן לפה
עע 1ספרא שם יוטא ט'חע.ב ילקוט עת.תתפ.ב.

ע'ר 1ספרא כ-טע.ר.
עיה 1שם יוטאכ.ה עיב ובחים ל.ה ע'א פסחים ס'ה ע'א.
עיו 1ספרא שם ובחים "חע.ב ירשלטי יוטא ט'א ,פ.נה.ח.1
ע"
ע' 11ספרא שם.
ע" 1שם יוטא כן ע-ב ולה ע.א סנהדרין ט'ט וב ,ועי' ובחים י'טע.א.
ע'ט 1ספרא שם ירושלטי יוטא 4ט עע ,פ.ב ה.א.1
נס 1ספרא שם פסחים לו עיב תטורה 4ר ע'אובחיםק.ו עיאועי' תוספת שםד.הולא.
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נאמר אחרש פחו~ן טהן (סש) .וכןבם-י הרפהפויתין סגטץ עבודה שאין
ררך ארץ שינמת כוס לרבו בשצדים שב"של בוזם קדרה לרבו (ס"ב).
תזוציא את הדשן כל סי שיצה סן הכוגש ,פפלא סן הדשן
שהורהץ לספה וסוציא חוץ לפחמה ,וה חוץ לחומת ירחשלש והחש דצקרא
 6סקום ששך הדשן .ואין לחשאחו לחט 8מס אלא כל הרהנה ,ופעולם לא
נתעצלו סכך .אע"פ שאין הוצאהו עבודה אין בעלי פוסץ סמצשין אתן.
וכשסוצשין אהו וזץ לעירסניחין אען בסקום המו)פע במקום שאין הרתות
סנשבות בוואין דנשמים נושין אווצ שטומר הצצ .שסחר לידצת בו .)1%
המזבח תוקד בו אסררבימהודזזפנין להצתת
ה תץאש
 10האש שלא תהא אלא בראשו של נמבח דרל תששש על דצאבח דעקדבו .אגאי
רבי ישי וצין עשה סערכה אחרת לקיום דאש ,הרל חשששעל דגאבח הצקד
בולא תכבה (ס"ד) .סלמרשכל ר5כבהעובר בלאתעשה (ס"ה) .דבעך
עליה הכהן עצים לימת צי מרי עצש עם חממ -של שחר.
מגו בעצש בבקר בבקר טיקרא ו' ה' ).תאסר
בבקר בבקר
 16בתסמ -בבקר 45מות כ'פ ליפ ).וושעי יודע אקה "קדש קדש דבר
שגאסר בו בבקר בבקר לרבר שלא שמר בו אלא בבקר נס1ו) .שמר בעצש
בבקר בבקר תוומר בקטרת בבקר בבקרתועייודע אתהטהן יקדם,סי פכשקי
את סי עצים סכשקיין את הקטרת אף הם יקדפו את הקפרהנ שמר בקפרת
בבקר בבקר 45מות ל' ו' ).תאסר בנרות בבקר בבקר ואעייודע אמה "קדס
 20וכשהווש שטר בבקר בבקר בהיטיבו את דגרותיקפיעה ושס) .סטכו הכוצב
סיסן לקטרת אף הם יקדסו את וקטרת ש"ו) .תצין יעשה פערכה מילה
שתקבל את כל העולותיל
 ,עלמק עלה .סנין לאיסורי ח5את אעןדי אשם
אימוי קדשי קדשים איסשרי קדשש
דרל עלמה חלגי השלסים .סנין
הקומץ חהלבונה וסנחת כהנים תבחת שכש,
עלמק י)קטקי כל הקנשרש
 26קהאעלמה.יכול אף אש הקפרת ההא עלמזהרל ובערעלמהוערךעלמה עשה

על

*ש
יל

וסע)ע" יוסא זם שבת קרד ק*א וק"ש לא.
וס*א) ספדא שםיטא גץע.ב.
וס.ו) רטבים הלטת תטידין וסוספין 8ע ה"ג
וסיד) ספרא ל'ע.ב טטא ט'ח עיאירושלטייוטאשם.
ולח) עף ובחים צש עיב עטא ס'וע.ב.
וסיו) ספדא שםיוטא לבידשלטייוטא  '8עע וש1.ה").
ל"
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יא

'1חערר,ד

המצה *מרת לש9ח ש"ג חצע ולא
דם -קום לתשד שלויר חא,
עליהעלה.וטנין שלא קזא דבר טתעכב לאחר חברד שלבין הערבש,
עלמה השלפש.פחחילין בתפיר ושסקין בהמיר חוץ פקרבן 5סח וסשק).

היל

ו אש תטיד תקד על המזבח לא תכבה המיד
אף במסשוג שה
 6אף בשבת .תמיר אף בשס 284לא תכבה

הץ עחצן לה טפץ עליה 5סכהר דברי רבי יהתץל רבישסעון שסר בשבח
הט0עא הע סואצין שחה שאסר ח,שצ את חשבח גבמדבר ד' יג) וס"ט).
רבי עןדה שסר שתי סערטת בכל עם ,שלחשליום הכ5ח-ומי 94שן לסערכה
מ-ולה שחת לקטרוג שחת שכצסי5ין ביום הכפור-ם א) .ימ ישי שסר
 10שלף 8בכל יום ,השרבע ליום הכשרש ,אחת לסערכה נרולה ,ט9זת לקטרת,
תשחתלקיום האש תשחתשסופי5יןביום הכפורש.רבי טאקי שסר ארבע בכל
יש ,וחסש ביום הכשרש ,אחת לפערכה פץלה ,משחת לקטרוג שחת לקיום
האש ,שחת שצסישין בעם הכשורש ,חשחת לאיברש ו5דרש שלא מזאנלו
טבערב .רבי יוסי אוטר איברים 51דרש שלא טזאנלו פחק בשצי סערכה
 16נרולה שעןצריכין פערכה בפיעצפן קיא) .פלכה כרבייוסי איב).
שרת המחה לבית העולפש .ואת אעה
ז זאת תורת הטנחה
מדצת בבטה .חצרת הטמה תחיה אחת לנל חשחמ ששעמשמן ולבתה אע).
וני סנץ שמ 9סנלל שאטרויצק עלמה שסן התןעליה לבנה עיקרא ב' א').
ווגותרתפן חטחה לאהרןולבניו משם ב'מ).שיכצלאיןלי טעשתשמןולבתה
 90אלא סגחותששיריהן0וכליןסצחותשאיןשיריהןמשכליןסנין,תיל תהרתחשיוה
תורה אחת לנל דצצדותשיטעפ שמן ולבשה קיד),.וזקרב כולה כאחוג אהה
כשרה לא 5סולה .בני אהרן לא בצת אהרן הרח) .לפני ה' יכול בפערב,
ש") ספראשם.
,ס'ח) שם עטא שם פסחיםנ'ח עיא טנחות פ'ח עיא בבא קטא ק"אע'א.
,ס'ט) ספראל' עזירושלפי עטא פיבע"
, .פ'ר היו)ילקוט תפ'ר,וע"פירוש הראב-ר
על הס5רא כאן.
,ע) סשרא שם ע'נ,ועי' חוספתאיוטא פע ,רף קפיה) ויוטא פ-ח עיא).
ה"
,עוא)ע" ספרא שם.
,וב)עי' רסב'ם הלטתתטיריןוטוספיןפ.ב היה,ועי' יוטא שס.
,ע.נ) ספרא שם ,ועי' ובחים קי'נ וסוטה "רע.א.
עע'
,
,ע'ר) ספרא שם.
"ה)שם.
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דרל אל שי דגמבח ,או אלפני דגמבח יכול בדרום ,דרל לשניה' .הא כהטר
פנישה לקרן דדשית מערבידנ רבי אלשר אוטר -מעטה לדרחשה של קרן ,או
לסערבה .אטרת לשציכוצבים אחד סקיש עצשוסקיים חברו מוחדסקיים
עצש וסבטל חברוחופסין אתושקיים עצטו ומקיש חברווטנמץין סקיש שגצ
 6וסבטל חברו .אם 14סר אתה לשי ה' נסערב בטלת ל8ני דגמבח בדרום,
וכשאחה אוסר לשי הכמבח בדרום ק"סתלשי ה' נסערב הא כטנרדוא עושה
פנישה לדדומה של קרן מדו) .ואעה הלכהק").
ח והרים ממנו
ש הסחובר שלא יבש עשרון אחד בחצי
א
ל
ש
מרה
ה
"
ץ
.
)
ט
ד
מ
כלש '55ח) .ננקמצן
לקוסץ
13סלת
לא סשמן
 10המנחה לא שלת חברתח ש) .וכ1שמנה
חברחה .ססלת דמנחה ומשצה חשתכל הלבנה שתהא שם לבתה בשעתקסיצה.
שלקט
ואת כל הלבנה אשר
המזבח והקמיר
כל לבתתהיעלהלאהשים שיא) .ווץק15יר וץמזבחה ריח ניחח
אזכרתה לה' מכרין בהמכרין בקוסצהמכרין נלבתש2
כודה לא פס~ה.יאכלוריבהאכילתה
מ והנותרת מן המזבח
ו
בכל סאכל שירצה שיב) .יאכל
ו
ל
כ
ש
א
ל
ש
ה
ס
ע
חולין כתרומהבוסן שהש
סעשה (ש" .)1אהרןובנין אהדן החלה שחר כךבניו .לאהרן
שלא בטחלוקת ולבנץ במחלוקת .סה אהרן כהן גדול אשכל שלא בטחלוקת
אףבניו כדגים מרולים שכלים שלא נסחלוקת (48ד)13 .צחערששכל
 20ממה .לפי שהיתה בכלל התר ומוסרה חשרה והוחרה יכול דחוור להתירה
הראשן ,תיל סצות חאכל סצוה (פ-ה).כיוציו בו יבסה יבוא עליה (דברש
כ"ה ה' ).סצת 2לפי שהיתה בכלל התר תאסרה חשרה חוחרה ימל דחוור

על

ייו
) ספרא שם סוטה "רעיכוכחיט סע וא פנחות "ט ע'כוס' וא.
,עיו) והאיו ככ".9
הלטת טעחיק פ"כהז.
"
ע
ו
רטככ
"ע.א.
ד,ע'ח) ספראל' וד פגחות

,עיט) סשרא שם סנחות"טעיכיטא פץעיא.
,פ) ספדא שם וע" פנוצת כץ ע'א.
ש'א) סשרא 9ס סוטה "דעיא.ועי' חוספתא שחות סיא טץ ,דף תקכע).
,שכ) ספרא  ,89וע" וכהים צ' עיב.
,שע) סשרא שם תפורה כע עיא 8נהות כ.א ע'כ.
,שיד) ספרא שם.
,פיה) שם יכטות פ'ע.אירשלסייכפות כ' ע'א ;'8א ח'א).
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יל

להתיה וראש4
קצמ שש ש4ה טש" 0חג ת 18טה  (1למ
שמטר יאכלחז איןלי אלא כולה סנין אף טקזמזה ת'ל תאכל כל שהוא.
במקום קדהש יכול במעהלו" ,בחצר אהל סחעד (פ").אין
לי אלא בחצר אהל ס1עדסנין לרבות את הלשנות הבמיות בחעו שעחמ
 6לקדש ,ת'ל בפקום קדא (פ"ח) .יאכלמץ
שא יחנלו עסה
ח1ין כתרופה מסן שהש סעשה 0יט).
פה תיל ,לפי שגאסר לא חאפה וזמץ עצל
לא תאפה חמץ
לש אחר לכולם ,ת'ל לא חאשה חמץ .אפקה בכלל היחה ולסה שממלוק"ש
אלקז פה אפקזסיחדת סעשה מזקץוחייבין עלקץבשני עצסח אף שי ארבה
 10לקאזה חערימשה וכל סעשה וטעש ש"ש לה לחייב עלע בשני עצשו 0נ).
אף לחלקה אען רשאי אלא לאחר
הלקם נתתי מאשי
פתנות ה4משים.איןלי אלאזו בלבדוסנין לרבות כל הקדשש ,ת'לכי קדש
קדורם .יכול אם חלקוה תהא פסולה ,ת'ל היא .דוי היא בקדהשחה .ימל
אףהפסולה תהא פפחלוקה ת"ל אתה כשרהלאפטולהסיא) .כחטאת
 16פה חטאתסןהחוליןוביום ובקייסנית אףזוסןהחוליןוביום ובקייכגית ,ש
פה ח5את אם מצחטה שלא לשסה פסולה אףזו שקסצה שלא לשסה תהא
פסולה,הרלוכאשם טה אשם אם משחט שלא לשמ כשר אףזו אם נקטצה שלא
לשסה תהא כשרה סרב) .רבי שמעון אומר"ש סהן כחטאת,ו"ש סהן כאשם.
סנחת ומטא וסבחת שעשןהריהן כחטאת ,לפיכך אם נקסצו שלא לשמןפסולין.
 20סבחת נדבההרי הש כאשם,לפיכן -אם נקטצה שלא לשמה תהא כשרה0יג).
בעלימסין .לטה טומ 4אם לאכילה כבראסורין,
י"א כלזכר
ר
ס
אםכן לטה נא
ת
ו
ב
ר
ל
.
)
ד
ר
0
ר
כ
ז
ו
ח
ק
ו
ל
ח
ס
ב
ל
כ
ן
י
ס
מ
בעלי
יאכלנה
לבית הע1סים .לדרתיכם שעהת
כשרה לא פסולה .וץקעולם
הדבר לדחץתע.
נן884י ון' אין להם אלא לאחר סתמת

יל

י

ישי

ייטת

ספראא שסש4ירושלפייבפאשסיבסות 04יב
(פץ) סשר
סשרא שס תפורחשם.
וצ) ספרא 9ם,וש" ס*ראיאיד אחות רתיב.
ייב) ספרא שס וגחיס וח לאסמית פעיב.
()11

(פי)0

(יח) שם ל'א לא,ובחיס נץע.א.

0יו) *9רא 9םזבחיס"אעיאסנחוה ב'עיב.
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ע יטל א8לו עע %א נבלע ,הרל
ט*שש מ") .כל אשר
ג
י
בהם עדשיבלע14 .יבול אפלוננלע במקצת הבשר "קדשכולו,הרל עע
בו,םדגפע בלבד ,הא כיצד עמל טסקוםהבלע .פהמזמז .יקדש להעת כשה,
4הש-

אם פסול פסול משם כשרה תאכל כחחשר שבה סרו).
י"ב וידבר ה' אל משה לאמר 'ה לה פהאכל יצא טאכל שט
הנא פוןק 5ששפש 5ד 5ד ).אפר רבי ששאל בד נחסניכיון שהתחיל רוח
חקדש לשסש לשכמין בשלש פקושה החחילה דכתיב חזחל רוח ה' לפעם
במדנה דן 5שםיג כ'ה ).סלז).מריא בין צרעה ובין אשתעאל משם) אסר
רבי שמואל ברנחסני נטל שי הרש והקק8ןוה לוה כאחד שהמז מטל צרהיות
0נ ופקישןוה 6ה כנ"ח) .רבייודההיבים,פמז שסרין בשעה שזיחה רוח הקדש
היה פוסע פסיעות אחז כפץ צרעה חעד 4משזעאל .היבי טקממז
שורה
י
ל
ע
אוסר בשעה שהיהה רוח חקדש שרה עליו הע שערחזיו שפדות ופקקשת ז1
 16כמין ותוקולן הולך טש1קה חשד אשתעאל .וכשדוא ה%ך לחמנחה וקיד
שסשעואביו תסנחה ותצלחעליו רוח ה' וישסע כשפע המץי מששפש 5ד ו):
 16ותצלחעליורוח ה'ירד דנא בא עדלחי 1פלשתים משפפיםפ'ויד ).וכשהש
חחר סושנתה אסר אלך ואראה את פפלת הארמק ושם ידו' ).וכתיבוישב
פשיםוקידהואל כפע (שפפיםיידח'-ט') .תסה שמשן הסמז בלבו מםטר ארי
אוכל כל החיות שכאו הטו פמעטאכל .כך אהרן שכל כל וקרבמת חעכשו
הנאפוצוקרבן ט!קהוהוה קרבן אהרן ובנץ חרפ).
רא'הקיט אהרן אסר רבי אידי
י"ג וזה קרבן אהרןובניו
מזאהז רורלקרבנן שלנשיאים דכתיבעלות סחש אעלהלך טשהלש סעטר).1
!8טהוהוהשישבופרים שילשוכבשיםחשתח-שאיןלךקרגןש"שבואלואלא
קרבנם של נשיאים דכתיבולובח השלפש (במדבר ה' ח( ,).ק) .ר' יודה ור'
נחפמזהיבנןרבייודה שסר חביבקרבנןשל אאשלשני הקב'ה כשירה שאסר
" 24שראל בים בשירה כתיב והאלי 841תע מששת פץ ב' 1.ובקרבק של מראש
,יה) ספרא שם.
(צץ)ויו'ר '8חסצ .זה חסרבכיי.
וקרא רגת*ם.ע" קיווו סוטחיזעיב טאחרח) .וםוח חסר ככ5א.
יפי
ילר שם סזשיר השירש רבח לפיחס.א .תם וח חסר בכ5א.
ש)
(ק
(

מנץ) שם ע" ובחש צעיזגנ

(!רח)*ם .עס~ח חסרככי"ג
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רק

מו  1קרק טשן עשש"גג רמ ממה אאר חמב קוח %חשש
4י
!חי ה16האי ה"ח נשר פה שה ום כעש ושא
)
.
ו
'
פ
*ב
ובקרבן חשש כתיב וה קרבן מף8ה וח קרבן מצאל שמדבר ה'
.
)
.
ב
י
ב
ח
ל
ש
קרבצ
כ'ב ורבנן שמרץ
אהרןלפני הקביה כקרבנן של חטשום
 6בקרבנן של מואש כתיב וה קרבן ובקרבן של אהרן וה קרבה אטר רבי
ברכקזחביב קרבןשל אחרןלצי חקבץק כצש עשר שבמש שגאפרוה ס*ר
*כ%
שבעה 4הף חפשההרי צים עשר וקז!) .זוץקרבןאהרן
אהרןובנץ כאחת סבשין קרבןוה,הרל אהרןובניו אשריקרטמ .האכיצר
אחרן סבש לעשטו המיו סבשין לעצפן ק'ב) .ךבניך אלו כדצים
 !0דויחשש 14ובניואלו כוזש 8ץולש כשד1א שסר לפטהוחכהן המ1חתחתיו
הרי כהן 8ר %אשד טה שי פקישובניו אלו כדצש הדיחשש וקז) .כשדגמןן
פתקרב בתחלה לעבורה סחמא עשק-ית האיפה פשלו ועבורה בעז ,אחדכהן
8רול תוחדכהןהדיש.חו השינקראתסנחתחשך .תטץרכהן  %-8תמד כק
הדיש שעבדו ער שלא רנשן עשירית ד"ופה שלהן עבותן כשרה עדד).
 !6בנוום המשח אתךעשיריתהאימה ,רייתן מם רבי שטעץ
בן עצרק פלטד שששוקזהאישהפעכבת לכהתתאהרןובנץ מדה) .בניןמ
ד5שחאתו ביש %אבלילה .ביום המשח אץ מחהץ
כהן מץל אלאביום .בנ'ךם המשח אתך אין מחהין צי כתש
מ%ש כאחנ ביש המשח אוציכול בעם וצחכנהידמו סבש עשירית האיפה
 10וספסיק ,ח"ל פמקה הפק .-הא טה שי פקיום בעם הסשח אוצ פיום שנסשח
אחד
סביא עשירהן האיפה עד לעולם .קףמיויות האימה
פעשרה לשלש סאין שהן שבעת רבעש ועוד וקע) .סלת מנחה
אפר רבי קזשע דסכנין בשם רבילויב"א ה-אה כטה חס הקב'העל פמתן
ש קראל ,אסר לחםפישטזתייב להבש קרבןיבשפן הבקרש"חך אםעלה

חי"

יצ

ק"א)ויק"רשם.
4אתעם'נוח חסרשס .ק"ב) סשרא שםמוויתי
אעיכ.
קץ) סשרח
(ק"ר) שם 'רוש' שקלים נ'ע.ד (פ'ו ה") ע" חוספהא שקליפ פץ כיח (דף קעש)

וחוספתא חנעח פיב ורפ (דףרליח).

ק"ה) וקרא רבח.5ח ס'ד ,וו' 'תשלפי עפא 4ח ע'ב (פ'אויא).

קץ) ספרא שם .בכ"א אפר הפאפר של ר' יתצן פשם דשב" אהר חפאפר בעפ
הפשח אחו יכול ביום וט'.
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קרבמ ע"קרא א' ב ,).לא מצאפן הבקר יביא פן הכבשים ,שאפר אם כשב
הא טקריב ושם נ'י ,).,לא טצא פן הכשבש יבש פן השש ,שאפר תום
ש קרבמ משם "ב ,).לא טשופן ועזשיביאפן וקושן שאפר תוםעוף
משם מ יד ,).לא מצא פן העהית יביא סלת טמזה .ולא עור אלא שכל
 6הקרבמת אען באין ח)רין חו באה ח)רין פחשךחו בבקר השחציחו בערב ,ולא
עוד אלא שכלפי שרוא טקריב אהה סעלה עלץ דנתוב כאלוגמ-ל שם)יפסוף
העולם ועד סוש דכתיבכי סגארח שטש ועד
גדול שמי במש ומלאכי
טרבהתי
ח
ס
החטש
טה סלת א להלן פן
אף כאן
א' "א ).ק")( . .מלת
פן החטש.
נמנחה הרי הש ככל דגצחחז ללבתה מדח).
10יזנמיוש אף בשבת .תמיד אף בטוסאה עדט) .נמחציתה בבקר
אלו אטר טחצית בבקר אחצית בערביכוליביא חשךעשרון בבקר חקציעשרע
בערב ,חול סחציתה בבקר פחציתה סשלם מבש בבקר ,ומחשמתה בערב
סחשךחה פשלם מבשבערב .כיצר הא עושה פבשעשרת שלם חוצהו ומקריב
טחצה בבקר הצחצהבין הערבש .נטסא חציו שלבין הערבש ש אבד יטל
 16יבש חשף עשרת מביחוחהל סחשךחה בערב ססחציתה סשלם .הא כיצד מבש
עשרת מביחו שלם וחתמע וטקריב טחצה ומחצה אבד ק'י) .וכהן שחקריב
מחצה בשחרית וטת ומו כהן מץול אחר חחתיויכול יבשחצי עשרת פביחו
 14ח)ר עשרתו של ראשת ,ת"ל פחציחה בערב פחציושה משלם מבש בערב
הא כיצר סבש עשרק סלתוחתיע ופקריב סחצה ופחצה אבד .מסש שי
20חצייןקריביןחציחציין 14בדין 5ק"א).
פלסך שהש טעתה בלילה בשסן להוסיף לה שמן
מחבת
ישד
אחר עשרעל כל דגנחא אעייודעכטה .הדעידןזו טעתהשמן וסגחת נסכש
טעתה שמן פה סנחת נסכש שלשת לתין לעשרת אף זו שלשת לתין
לעשרת וק"ב) .דולכך לך לדרך ושוזו טעתת שמן וטנחת נדבתו טעתה שסן
 26סה טנחת נדבתו לת לעשרע אףזו לתלעשרון .ם-אה למי דיטהדנין ממזה
שהיא באהתסיר הזהה את השבתמות הטומאה סגצחה שהש באהתסיר הזהה

י

על

יק")ויקיר שם הטאטר הוה חסר גג"א.
יק") ססרא שם טנחות נ' לא.
יק"ג) שם טנחות רא ע.א.
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את השבת חשת הטומאה ,השלחשכיח סנחתנדכתו םעשן באה המיד שעה דוחה
לא את השבת ולא את דמוסאה .דולכך לך לדרך'וקודנין סנחתיוד ובאה
בגלל עצמה ומעתה לבתה פסגחת קזיר ובאה בנלל עצפה אעתה לבתה,
ואל חשכקז סממתנסכ-ם שאעה סנחתמץיר הועה באחבנלל עצסה הועה טעתה
 6לבומג רבי קשמעאל בן של רבי יתצן בן ברוקה אומר כשיוא שסר סלת
סנחה חמירהריהיאלו כסנחת תסעין ,טה סנחתחסידין שלשת למןלעשרון
אףזו שלשתלתין לעשר 41וזעשדן מרבכת טלמד שהש נעשא
ברוהחין כל צרכה.איןלך רבוכה בתח-ה אלאזו .ר_ועכהשביעדה חשבמלאש
עבה (קינ) .וכיצד ההו הריבוך .חולטין שתה ברוחחין תתצין עליה שמן,
 10ולשה ,אאה שחה בחגחי טעט ,האזר כךקולה שתה בשמןעל הסחבת חועה
סבשלה כל צרכה אלא תהאבין בשל תא שגאסר הופעי (קיד) .ד'א חשפעי
שתהא יפה תאה .לפי כך הש דוחה את השבת ש4שם תעשה טערב שבת אעה
נאה ולא עוד אלא שהש נפסלת בלעה בכלי שרת .וכיצר היחהנקאיתטביא
וסביא שלשת לומן שפן
עשרון שלם סבץי וחתמע בחצי עשרע
~
ש
ד
ק
ט
ב
ש
 16השחלק שתן שתש עשרה רביעזת ברביעית שכטקדש141 ,שה טכל דמרעשרון
ששחלות ,כל חלה וחלה לשהוקולה אוחהברביעיתשסן,ימרוכופל השתש
עשרה חלות כל חלה וחלה לשים ,ופקריב דמרן עם תסיר של שחר וח)מן
עם חמיר שלבין הערבש .חו הש סנחתחביתין האמח-ה בכל פקום וק8יו).
תבישהלשני הסוספין קטץ) .וכשההו שפר הקריכ אף לאחר וצסכש קח).
 20חשפעי רבי אוסר רכה רבי דוסא שסר מיי (ק"חג נמנהת פתים
טלטד שדמא כופל אחד לשש וסבדיל ושחת (ק"פ) .הקדיכ רהץ נמץח יכול
אף בנץכן ,תיל זה קרבןאהרן .או מה אחרן סבש בכליום אףבניו סבשין
קיש) ספרא *א שמג
חלכות טעשה הקרבוות פיע היב.
ק"ר)ע
" רטב
ספרא"שםוירושלסי 'ומא*ט ,פ'ב חע! ,ושם פם בכ"א שספין בטקום
קטץ)ע"
נסכים ,ועץ קרבן אהרן כאן וילקוט רסו תפ'ח.
קה) סשרא שם 'רושלטי עטא שם ילקוט שם.
ק"ח) כךהיאגירסת הירחלט' שקליסנ'ע.ר ה'ו) אבל בספרא היא .רבייהודה
ש"
אומר תאשח ואח רבי 'וסי אומר האפה ריכה טוחת
פת'סי .ובילקוט רבי אוטר חאופיוח
רכהרבי'וסי אוטרתופיויעי ,וע" פירח הראביר כאןוסנאותנ .ע'ב ורטביס שם חע.

יר

וקט)1.עי שם.

ק"ט) ספרא שס פחות ע.הע.ב.
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בכ 5יום ,חו5וה .ש מה אהרן דוחה את השבת ואת הפוסאהיכול אף בנץ
כן ,חו5זה .ש טה אהרן פבש חציש אף בנוכן ,וה .ש טה אהרן פבש
ש5שת5עין 5עשרת אף בנץ כן ,ת'5וה .ש טה אהרן פביא רבוכה אףבניו
כן ,ת' 5וה %דכ).
פ"ך ורזננזקןזק23שיה אץ5י אלא טשחבשמן דגחשקחהמרובהבבמים
מנין חשנהן (קכא) .שיכול שגי מרבה סשוח טלחמה רעקתיך.
טבניך את שבע עופר חחתץ פבש עשירית האישה יצ14ס"שח טלחפה

י5

י5

י5

שאין בעעוסדהחתיו.וטנין5טסיח ט5חסהשאין בע עוסרחחתיו ,ת' 5שבעת

ימים י5בשם הכהן החתוסנניו אשר יבא א 5אה 5סועד 5שרת בקדש "שממ

א לט  ).'5את שהא בא 5אהל שעד לשרת בקדש בע עוטד חחתץיששש משצח
ס5חפה שאיע בא א 5אהל סקד 5שרת בקדש (קמב) .טכניךיעשוק
ס5סד שהבן קודם 5כ 5אדם .עצל אע' 8שאוו פמ5א פקוש
אתה
ש 5אבו ,ת' 5תושר יט5א את עז ויקרא פת 4ב ).בוטן שונא פמ5א טקהצ
שלאביוהוא קודם5כ 5אחץ ,השאוו פםלא פקוסושל אבו ימש אחר ךשסש
תחתיו (קמע) .וטנין לכהן מץל שמת ולא טעו כדע אחר החתץ תהא סנחחו
"
קרבה פשל יורשים ת'ל סננץיעשהאחה.יכול יבשגהתיים אתהכולה
רבי שמעון שמר אינה באה אלא פשל שרבן
אפרתי דברי רבי
י
4
צ
ש
פ
.
)
ד
ל
ק
(
ד
ט
ל
ט
ם
ל
ו
ק
ד
ה
י
ה
ו
שפקריבין עשרע
צאטר חק עולם פמי
שחריתועשרון ערבית ער ורטע כהן (קכיה).
תקמר פלה
 ,0לוקפרה (קכץ).
מחת כהן
תהיה לא תאכל
פ"ז ךננל טנחת כהן
אוה נאכלת סנחת כדגת נאכלת קמץ) .אשת כקאין פנחחה נאכלת טשי
חלק בעלה ,שעה קרבהכלילטשני חלקה אלא כיצדעוורן בה ,וקומץ קיב
לבד ,והשיירין סתפורין על הדשן (קכח) .ךגל טנחת כהן
סנחת חובתוטנין,
26
מחתכהןאיןלי אלא סנחת
תהיה

יל

יידה

כליל

כליל

כליל

נדבדי

ינ

ע'.4

(קכע 1שם ,ופא
(קיכ 1סשדא שם.
(קג'ב 1ספדא שםיופא שס 'דוש' ,שא*ח ע'ד (.8א חא.1
(קכיד 1שםסנחותו'אונ'דוושק*םנ'ורד ה'וגובכ"שחסרפעדשיפמעדשנאפד.
(קכט( 1
ש"ח'ט.
שם
קכיח 1ו' דסב"ם שםה'ד.
(קג.ח 1רפבים שם הלכח"א.
(קכ" 1ספדא שם סופה כע ע'ב.
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6

ויפ"-ו' ח,י",יפ

הול וכל סנחת כהן כל %תהה :סה ת'ללפי שנאמר לא האכל איןלי אלא
כ%הוסניןאףמקשמשהת'לתהיהאפלוכל שהוא וקשיט).איןלי אלא העליתה
בכל %חקטר והתחתתה בכל %תהיה ,וסנין לעלותה בכליל תהיה השדממה
בכליל חקטר ,ת'ל כליל לםירה שה עךל) .רבי אלישר שסר כליל תהיה
לא חאכל כל שהיא בכליל חהיה ליתן עלע לא תעשזעל אכ%חו קלש).

"ן ךיזש21ךזק'אל משהלאמר.
יח דבר אל אהרל שלבניו לאטר זאת תורת החפאת

לבית ד%%סש ,ואת אעה מדנת בבסה ק*ב) .הרת החטאת הורה אחת
לכל החטאות שיהא דסןטעון כבוסוכיסנין ששו סכלל שמטר דנהן דמחטא
 10אתה יאכלנה ..,...חששר קה סדסה תכבס ורטלאיןלי דטםטעון כבוס
אלא חט4ןת החשממת ,חט4מת הפנשיאסנין ה"ן דךא סה קדשי קדשים ששת
לחטיות החשממת לסריקה ולשטיפה לא שה לוע לכבוס ,חטאות המיסיחת
שלא פד לחט4מת החשממת לסריקה ולששיפה אעו דין שישו להן לכבוס,
הול ה1רת החטאת ד1רה אחת לכל החפשת שיהא דטןטעון כטש .יכול אף
 16חטאת העוף יהא דסן טעון כבוס ,ול ואת בנשחשת אפרתי לא בנמלקח:

יה

321מקום אשר תשחםהעלה תשחם החפאתלפניה'
שיוו לרבותכל החששת שלא תהא שחשתן אלאבצפוןוקל .),קד8,

קד"טיט

לרפת ובחי שלסי צטד שלא תהא שחשק אלא בצפון,
היא פרט לתודה ולאיל מק -נקל4ד) .נ3:מקוט אשר תשחם
20
תשחם החפאת יבי בשםיב
י שסעת ק לק" 8פיכן
שאין סכרססין את החטאש כדי לקרב אתן לתשבה וקלעה).
פרט לטבולי"
ם %מששר
י"ם הכהן המחפא אתה
כפורום ולאתן .אתה כשרה לא פסולה קל'ו) .אחה ורחן דסה לסעלה לא
שיתן דסה לסמן .ב2מקום קדהם ישל במצה לוקק ,ת'ל בחצר

ייי

העלה

יאכלנו

קכ'ט) ספרא שם.
קיל)"ם סנחות עיד עש חוא ע'ב.
(קליא) ספרא שם סנחות"ם ע'ב פטתיח ע'ב.
ק*ב) ספרא שם ובחים שףב ע'א.
(קלע) ספרא שם.
(ק*ד) שם,עי ובחים ע".
קל.ה)ויקירפ*בס'וירשלסי'בטותט'עע(פיחאע)ירשלפיקידושיןסיהע'דופ'ד ).
ה"
(קל.וי ספרא לע עיב ובחש ט' ובוצ.ט וא פחותנ' ע'ב.

יה
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אהל מעד קלץ).איןלי אלא בחצר אהל מועדסנין לרבות את הלשכות
הבעעתבחולופהצחין לקדשוול במקום'קדש וקל").
שלו שלא בלע ,ת"ל בבשרה
כ כל אשרעע בבשרהיקדש
עדשיבלע.יכול אםמע בסקצת הככר יקדשכולו ,וךל אשר עע יקדש המח
 6בלבד .הא כהנר ,דצמך פקום הבלע .בבשרה לא בעצסומ ולא בנדיס ולא
בקרנום בטלפש" .קדשלהית כמוה אם פסולה נפסל ,ואם כשרה חאכל
סדם הכשרה לא סדם
כחחצר מצמצ
ך4ששךי יץךן נ1ןיטה
דבחך
ר
ס
צ
4
.
)
ם
~
חפסולה פך דבי יקקב
תפסלה דטה
אם היחה לה שעת
טעע כבח %ךס).רבי שמעק שסר אפלו היחה לה שעת הכחשף תפסלחאין
 10דסה טעע כבח שגאסר מרסה כשרה לא פסולה .מרסה לא סרוטבה .הלא
דין המו טח אם הדם שאש טעון טריקה חשטישה טעון כגום ,דווטב שהחש
טעק סריקה ח4שישה אהצדין שיטען כבוס ,ת.ל סדסה לא סרשבה .סדסה
סדם קדשי קדשש .שהמזברין סה אם חטאותה8נימיותשאין בהן סריקה
ושטי5ה דסן טעק כבוס קדשי קדשים ששת לחטאות החהנצות למדיקהחשטישה
 16דין יצא ש"ןו להן לכבוס וול סרסה ולא פדם קדוף קדשים 1קסש).
טדטה הבגד
מו על מקצש של פך יטל כולו טעע
ז
מ
כבום ,וול אשר קה על תכבס מקום הדםטעון כבצס אץ המם -כולוטעון
כבוס 1קס"ב) .נהמ מן השצאר על הבנר יכול ידטשטעון כבצס ,הול אשר קה
עלמז תכבס ,ד~נשר לושוון עלמז טעק כבצס ,השוש.כשר להוווצ עלמז אעו
0פטעון כבצס .נרם סעי של מוח עד שלא ושה טעק כבצס ,סשו"ה אין
טעון כבצס 1קמע) .ספי שהמו שיירש וקס"ד) .שפך על הרצ5ה שספ ,אם
סהכליטעון כבצס ,חשם מששר בהמה אועטעון כבוס ,שאעולושאה.סןה-9ן
וסן ה"סור אען טעת כבח וקסיה) .מש סן הכמי לבנר אמראין הכגר האחר

היא

יא

יא

על

וק4ח) ספראשס.
בעיב.
קלץ) ספרא שם ובח'םי
קליט) סשראשסוליא עאובחים שץ ע" פסח'סטיחעעמיהלאעיב 1411שוטעיא.
חטאסר
ווףט)ום בראב'ר הטאטרחוה בשס רב' יעקב אך
פשרא כא1יב'לקוט ח"
חוח בשס ר' עק'בה ,וע ',חוספח ובח'ס כ'ב עש ד'ה טכרי.

יג

,קט'א) בסשרא ליב עץ הסרר הוא סרטח ולא טרס קר' קר' אחר כך טרטח ולא
סרוטבח.
קטיב) סשרא שס וכח'ם צ.ר עא.
קאי ספרא שס ובחש שעיוב

קטיר)ע ',ובח'ס שם ע.ב.
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ר כער כש

טעון כבום ,שחםר קה על הבנר לא סבם -למן אחר (קס'ו) .בבראיןלי

י טרבה
אלא בברסמןלרומזזהעור סושהופשפ ,ת'ל אשר עלקקתכבס.יכולשי
את העור עד שלא הופשש ,היל בבר פרפ לעור עד שלא הופשט דברי רבי
קקודה .רבי אלשר שסר בבראיןלי אלא בבר סמןלרומזז את השקוכל דבר
 6שההוראוי לקבל טוטאה ,ת"ל אשר עלקז תכבס.יכול שוני סרבה את העור
הקשה ,תיל בבר ,טה בנדפיחד שהש ראוי לקבל טומאה פוש ראף לככוס,
קל וחוסר לכליעץולכלי מתכות שאען ראוחן לכבום וקס .),תכבם
במקום קדהט סלפך שהכמש בסקום קדחש .טנלן אף שבירת כלי
קחשים בפקום קדהש ,ת"ל תכבס בסקום קדחשוכלי חרש ישבר (קסיח) .תכבס
 10סלפר שההש סכבס ישה ישה עד שלא ףששר בו רחשםדם .וכל שבעתהספסנין
דםעבירין על הכחם פעבירין עליו ,חט פסי רנלש ,שאין מבאיןסי רנלש
לסקדש (קיט) .תכבס בסקוםאין כבום אלא בשרה .וכןכלי חרש שנתבשל
קדש כהאיןשוברין שהה אלא בשרה אגאטר בסקום קדש (קע).סיכן אסרו
בבר שיצא חוץ לקלעים גכנס וסכבסו בסקום קדוש נטסא חט לקלעים קורעו
 16וסניחבוכדי סעפורת,גכנס טכבסו במקוםקדחש.נלי חרששיצא חט לקלעש
גכנס הצברו בסקום קדחש .גטמא חט לקלעים עקבו בכדי שחיש קטן פכנס
ושוברו בסקוםקדוש.כלי טקשתשישוחוץלקלעיםגכנס תצדקוחיטפו בסקום
קדוש .שסא חוץ לקלעים פוחומ פכנס וטרדדו ומורקו ושוטצ בפקם
קדחש (קגשו).
חרש אשר תבשלבו איןלי אלאכלי חרשסנין לרמח
כ"2א
מו
כלי ת'לוכלי חרש לרמחכלימו .אשר ונשלאיןלי אלא שבשלעירה
לרמבו רוחחטנין ,ת'ל אשר בו"שנר.איןלי אלא כלי חרש שעירה לתוכו
רותחכלינחשתשעירהלומכוטנין ,ת'ל אשר בו"8בר ואםבכלי מזשת(קיב).
וה חחשר בחטאת פכל דקרבמת שרסה טעון כבום ,וכלי חרש אגחבשלה בו
" 16שבר (קנע),כלי נחשתאיןלי אלאכלי מזשתמ2ין לרבותכלי מתכות ,ת"ל

וכלי

(קטיו) ש' זבהששי
ב לב ורפום חלכוח טע9ה הקרבנוח

ח.ט.

(קטוה) *
קט ),ס5רא 09זגחים צעע.א.
ס5רא
"שס זבחים שור ע.ו4
קט )8.רטב'ם שם חלכחי.
י רסבים שם היו4
קרא)זבח'5יאט.רספראשםזבחיםשורעיבושוחע.א
קכ
~,.
ע"אחסרסנכוסאוברוערמקבו.
קוב) ס5רא 09זבח' שוח לנ.
יקוע)זבהיםשונ ע'ב רטבים שם 5יחחףא.
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 %ננלי נחשת בשלה '45ד)י טלטד שרשא מבשלהיטז ומשלש תשזר כך
טורקחיטף במים (קניה).איןלי אלא כליטישת שרשא מ4של השטז ומשלש
אחר כך שרק ושוטף,וטגין לכלי חרש שהא מבשל אתה וסשלש ובאחרתה
שוברו ,תיל וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי ם,שת בשלה ;5ניו).
 6רבי טרפע חצטר אם בשל בו טתחלת הרגל יבשל בו את סל הרנל .וחכמש
אשוש עדומןאכילהכרי שלאעעילו (קנץ) .טרקה חטישחטריקה כטריקת
הכוס ,חשטיפה כשטיפת הכוס ,טריקהבחסין ,חששיפהבצתן.איןלי אלא בשר
חטאת בלבד שהאפעוןטריקהסנין לרבות בשר כל קדשיקלשים בשרקדשים
קלש,תיל בשלהוטרקחשמף.כלכלי צתבשלבו במקדשטעוןטר"קהושטיפה
 10עקבאכילה.איןלי אלאכלי בשול,סנין לרבותהשפודין ח~-וסכליאשעולין
עלקזן ,תיל בשלה כלכלי בשצל סכל סקום .הערקושפףבמים
יטל סה שמיפה אסחרה להלן בארבעש סאה אף כאן בארבעש סאה ,ת"ל
במש סים כל שהן .בסש לאביין ולא ב5ות .בסים להכשקי את כל המים
קל וחוטר לסי כיור 444ח) .יכול אף הפסולה תהא פעתה טריקה חשטישה,
 16ת'ל וטרק ושטף במים וססיךליה כל וכר בכדגים שכל אחה .כשיה פעתה
טריקה ושטיפה אין פסולה פעתה טריקה ושטיפה (קרפ) .בשל בו קדשים
וחולין ש קדוף קדשים וקדשים קלש ,אם הש בהן בעתן פעם ,הרי הקלש
ואכלין כחמחייןופעתין טריקה השטישה ,ופוסלין בגנע 5ךס).
כשב כל זכר בכהנים לרמת בעלי טוסיה ולסה ,אם לאכילה
 20כבר אמורין ,ואם לטחלוקת כבראגירין ,אם כן לסה נאמר כל וכר ,שיכול
איןלי אלא בעל סשם קבוע בעל טום עוברסנין ,ת'ל כל וכר (קסיא) .שכל
ל שיכול ורןלי פעתה טריקה
אתה כשרה לא פסולה .קדש קדשש טהחי
ושטיפה אלא חטאת בלבר,ונצין לרבות כל דקחצם ,קדש קדוום,יכול
אף ההרוטה,ת.ל הש פרפ לחדוטה (קסיב).

יל

וקיח) שם רסבים שם הלכחי'ד.
,קרד) סשרא שם.
וקו'ו) ספרא שם.
,קיו) שם חבת' שדו עשנ
,קופ) סשדא שם ובחים שדועיב.
,קיח) ספרא שםוע" ובחים שדו וב.
ק") ספרא שם 'לקופ ת'צ .ורסת הספרא היא .בשל ט קדשים ש חולין או קרשי
קדשים .וורסתהילקופ הש.קד'9םוחוליןוקדשיקדשיםוקדשיםקלים',וע" קרבןאהרןכאן.
,קלב) ספרח שם ובחים שדוע'ב.
קלא) סשראל 1.ע'א ובחים שדפע.א.
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כ"ג וכל חטאונ

רלנ

אץ  4אש ח שת תצן לרמט כל הקדשעיל

חש%ו חצי רמויהצ .אצ 6 1לתיעיבת ש~ 1את פתמ%פש
9ן נאן אלא חשת בלבד אם כן למה ט%ד של ווטל ק %4 4א חשא
חשת צבו מע ק לי %א תשת זד חשח צהה סמה
ש%ו נקשו וטת
 6של חטאת הקץג %*%ר יתש* נצרמה
מיכן אמרו חמאת שקבל דטה בשי כוסורע הגא שזד מהן לחוץ הששי כשר,
נכנס אחדמהןלפנים ,רבייוסידצלילי מכשקיבחטין ,חץכמיםפוסלין (קס'ד).
אסר רבייוסי דגלילי מה אם במקום שהסחשבה פוסלת בחץ לא פסל דם
שבחט לדם שבפנים ,סקוםשאין דגחשבה 8וסלת בשש אשדין שלא יפסול
 10דם שבשש לדם שבחוץ .ת'ל אשר יובא סדטהא*לו סקצת דמה .אסר להן
קל חץוטר ליוצא סעתה .פה אם במקום שאין הסחשבה שטלת בצט פסל
דם שבשים לדם שבחט סקש שהסחשבה 8וסלת בחוץ אש דץ ששסול דם
שבחוץ לדם שבשש ,תיל אשר יובא הנכנס פוסלאין היוצא 8וסל .אהל סצעד
אין לי אלא אהל סחשד ונצין לרבות שילה וגית העולסש ,חול לכפר
 16בקדש (קס'ה).נכנס לכשר אע-פ שלא כשר שסל דברירביאליזמר .אמררבי
אלקמר נאמר כאן לכשר ת%4שר להלן לכשר מה ,לכפר אמחי להלן בשלא
כשר אף לכשר דאסחי כאן ,אעיפ שלא כפר .רבי שמעת שסר נאמר כאן
לכשר בקדש תאסר בסקום אחר לכפר בקדש סה להלן שכבר כפר אף כאן
עד שיתכפר .רבי יהודה אוטר אם הכנש פטד כשר (קס'ו).וכן הלכה (קס").
 20בקדש באש תשרף סלסד ששריפחה בשט.איןלי אלאזו בלבד הצין לרפת
פסולי קדשי קדשיםחוימחיי קדשים קלש ,ת"ל כל בקדש באש תשרף (קסקת).
חמרבנן שלשה פקוסות לשרפה :אחד בטרה ,ובושרפיןכלפסולידגצקדשין,
ואחד בהר הבית ובו שופין פרש השעקיים דגושרפין במסן שאירע בוזן פסול

תי

יל

"י

(קסע) ספרא שם ובחים פ'ב עיא ,תרסת חספרא הש אסרלו ריחצעקיבח .אשלו את
טרבהוכו.
(קס.ר) ספרא שם סשנה וכחים שם (פ-ח סיב) יראלסי פסחים לצ ע'א יפץ ה'ח).
יקס'ה) ספרא לזע.בובחיםשם.
(קס'ו) ספרא שםובחים פזעיא,ועי'פי' רשי
שםועי' סשנהוכחים פ-ב ע'איפ'חסיכ).
(קס'ו)עי' רסב'ם הלכות פסולי הסוקדשין פיב הטץ.
(קס'ח) ספרא שם פסחים כ'ד ע'א ופ'ב עיב ועי' שקלים פ'ח סץ וירת' שקלים נ'א
ע.כ (פ'ח היה) .ונירסת הספרא בקרש בסקום בפנים.
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אחר ורצאו סוצמת הטרה ,טשקד וזץ לטיהשלים ובו זשופין כל החמ~צת
המשרפין בזפן שנשרפין כמצותן (קס"ם) .רבי אליעזר אומר לא תאכל באש
תשרף כל שהת* טעת שרשהליתןעליו בלא תעשה על א~ילוצ עוע) .רבי
יוסי הצלילי שפר אין כל הענין הוה פדבר אלא בפרש החופין חשעירש
 6דגשרפיןליתן עלזץ בלא תעשה על אכילתן .פלפד שפסולקזןמיפין בבית
הבירה וקעיא) .אטרו לוופנין לחטאת שאם נכנס דפה לשש תהא פשלה.
*םרלהןהן לאוזבא את דטה אל וזון,צעןו %קרא"י"
) קלבג

ז

יבית

העולפים.זאתאעה מהמבבטה .תות
א חאתתורתהאשם
ן באפכלל שאסר
האשם תחרה אחתלכל דשוששתשיא דסןניחןלפטן.וכיס"
 10כי כחטאתהאשמ האלכהן הקראיד"נ ).טה חטאתדפהני
ק לפעלן אף אשם
ק,אדפןניחןלפעלן,חול קזהש קדזשש ואת דש קרקלרבותכלהאשית תוש
משירע שידשו דפו מתן לפטן .תצין לרבות האשם שטתערב בדפ שלפים קרק

חול קזהשקדשים.

ב במקם אשר ...טות דמו יזרק

יטל ש 6נתעיבו

 16חיים ,חול וצא ,סה קמןלהן ק-עו עד ורסתאבו ויבשברפי הישה שבהןפמין
זה ,ובדפי הי8ה שבהןמפין זה,יפסיר וטוחר פביוצ מ) .רבי שמעון אופר
אשם שנתערב בשלפים שיחם "שחשבצשת ,זהיקרב לשם פה שהא ,חה וקרב
לשם טהשדיא וב) .אטרו לו חזלא שלפש טעתין חמשה אין האשם מעון
ם אחד
חמפה .אטר להן סה בכך עיף אשם .אסרו לו והלא אשם נאכללי
 10ה~כרי כהתה בפקום קזהש ,חשלפשנאכליןלשייפיםולילה אחר לכל ישראל
בפקום טדור,איןטביאיןקדשיםלביתהפסול ע) .ומאדמא קרב אין תשדוצ
קיש)ע" רסים שם *".8
קוע)
סשרא שם *סחים שם ססות"חעיאסעילח"ועצ.

קוא) ספרא לז עז ירו*' פסחיפ ל-ח עיא (שז ה.ח) .ועי' ר*י 5סחיפ  1.5ע'א.

(9לב) ספרא*פ.
יא) ספרא שס.
פ 4ספרא שם.

(ב) שס זבחים ע'ח ע'ב.
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ז'בא' ה' ,ו',ז' ,ח'

קרבה (ר) .בטקום אשר ריבה כאן שחטין הרבה ףף דשרים אף הנשים אף
העבדש (ה) .ואין לשון שחיטה אלא סשיכה שחטר והב שחוט 9רסיה
ט' ו' .)% ).מה להלן בצפת אף כאן בצפת  .)9קדש קדשים לרבותזבחי
שלסי צבור שלא תהאשחיטתן אלאבצפת .שיכול אף התודהואילמיר היל
 6הוא .חשת דסו קרק סלמד שהואטעון שתים שהן ארבע כדפ העולה 9ק).

ה חקקטיר אתם הכהן המזבחה אשה לה' אשם הא
חחמ לה' אופ שחמש שלאלשמו,
שלא שחש בצפהי תיל המו ש).

כל

אשם אע'פ שלא ססךעליו.אויכי

אופ

*פת בעלי סוסין ולסה אם
ו
זכר בכהנים
10
ר
ב
כ
ה
ל
י
כ
א
ל
,
ן
י
ר
ו
ט
א
ם
ש
ח
ר
ב
כ
ן
י
ר
"
מ
א
ם
א
ו
לבעלי שסין עוברין
כן למח
נאפר כל וכר ,שיכולאיןלי אלא שעלר חסש תעשה בעל מום פלר בעל
.סוםססעיאמופנין ,כלוכר (י) .שכלע כשר לאפסול (י*א) .קדשקדשים
*בותובחישלסי צבור שלאיאכלו אלאלזכרי כהתה *9ב) .הוא פרט לתודה
ואיל מיר כחטאת (יצ).
פה חטאת טן החולץ ביום ובו -העצית אף
ז כנחטאת כוושם
.
ת
י
נ
פ
י
ר
אשםסןהחוליןביוםוכי
.
)
ר
"
(
ח~דה אחת להםלססיכה
זץכהן

יאכלנו

ויל

אשר יכפר בו לו יהיה פיט לטבילים ~סחיסרכפייים

ולאתן ערו).

ה רהכהן המקריב את עלתא" 2פרט לע~ת קדש .וא"ה
א וה זה דגעגית לבדק הבית עודה לבדק הבית .עלת א"2איןלי אלא עולת

אקש עולת מ-ש עולת מרם ועבדיםפנין ,היל עור העלה ריבה ,אם כן למה
נאפר עלת א"ש עולה שעלת לאקש פרט לשנשחטה ועץ לוסנה וחוץ
(ר) שס תסורחיחעיא.

פ) שםחולין ל'ע.ב.

 )19ספראשם.

פ) בסשרא שםרביאלייר אשרטיגן לעולת ציגור שלא תהא שחיטתן אלא בצשע.
וח) סשראשס .אחרהילהואהסשראפסיףהוא פרטלחורחואילנוירוע" סשראל'גע.א.
,ט) חסשרא שם נרס *והקטיר אתם הגהן וג' אע.פ ~שחש שלא לשסו אויגול אעיפ
שלא שחטו בצשן היל הוא ,אשםאע.ש שלא סטךעלץ..
.9א) ספרא שם.
,י) סשרא לז עיר ,וע" ובחים קב'ע.א

'9ב) שם,ע" ובוףם ניהע.אושדוע.ב וטנחותפ.בע'ג.
(יצ) ספרא שס.
ל.ר) שם ,ע' ובחים
(ט'ו) ספרא שס זגחיס צ'ח ע'ב.
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לטקומח נם") .יכול אף ששחטה שלא לשמהדואיל ולא עלהה ללעלים לא
,כו דגוגים בע-8ה תיל ענר העלה ריבה (יץ) .ענר העלהאיןלי אלאעח-
העלה עח-ותקדשי קדששכגין ,חהל אהשר תקריב .אציכול ששי טרבה ע-8א
העלה 5קח) .טה העלה סיחקדת קדאר קדשוםיששוו
קדשים קלים,
דרל ע-8
העלה בלבד
א
ל
א
צרכם
א
ל
עצפש
ל
כ
ר
ט
צ
א
.
)
פ
"
(
 6קדשקםקלים
רבי
לע-8
דצלך אחר הבשרמיעה-ים דגשרפש עורוחהןמשרפין עסם,
צכל טקום העח-
וגחצשר חשרפו ב54ש את ערתםוישת בשרם ציקרא כ" .).חטאת מ4ש חבחי
סרגה לכוגיםלעולם .פ"
להפשש ספששין .צרכו לאכול
שלמי צטדמחנין
רשי
שכלין אותן ואת ע-8חזמזן של עולה שמגך בה %-8וופ את העלה נשם א'
 10ו' .).צרך דגצצב לחשר העלה אשר הקריב לכהןלו עדה (כ) .לו מזמז
עח-
פרפ לפבוליוםולמחוסר כשויםולאתן.יכול לא מקלקו בבשר שהשלאכילה
אבל מקלקו בעורא שאען לגילה ,דרל העלה אשר הקריב לכהן לו
ע-8
מזמק פרפ לטבוליום ולמחחשרכפח-ים ולאתן (כ"א).

ם וכל מנחה אשר תאפה וכל נעשה נמרחשת ועל

יבירבי מזודה כגץ לאוטר הריעלי סנחת מאשה
 16מחבת שד רבייס
חמד לאיביא מחצה חלות וסחצה רקיקין ,ת'ל וכל טמזה ול פה כל וכל
וש4צרין לסמן סהצי טעץ אף כל וכל האפה-ץ כאןסהשני מעץנכ.ב)
 .מיכן
אסרו הפתטץב סנחת טשצתיביא סנחת סצחזרקיקיןיביא נגחתרקיקין סחבת
יבש מחבת פרחשתיביא סרחשת סלתיביא סלת ,דגצצרב סתם ששיודע
 10עמא טוצמשתן חסש סנחות מכל אחת טמקה שלטה (כע) .בחער וכל נעשה
במחבת פה תמדכלי אף פחבת ומרחשתכלי (כ4ד) ,סהבין מהבת לטרחשת
טרחשת עשקה ופעשמז רוחשין פחבת צפה ופעשטץקשין (כ4ה) .מאי פעמא.
אילימא טרחשת טשום דאתש ארחששף הלב דכתיב רחש לבי דבר שב
יט") ספרא שם ובהיס 9ע ל* ניאמים כפקוםנרים.

) ספרא*פ .נקיסת הס*רא *םיגולשאני ארבה אף ש*תפה 18ע
יו
יכ) ספרא *ס.
("פ) שם ובחיס *ס.
("ח) ספרא ל.ר ע'א.

 .בספרא *יבש בפ19ם
(כ'א) *סובחיפ *פע.ב .יכ'ב) ספרא *פ סנהות סעע*.
לאיבש,ועיפירו* הראבד כא4
,כ.ר) סשראשם.
כ ),רסבש הלגש סעשץ הקרבנות*יש חיא.
(כ.ה ,סשנה סנחות סעע.א.
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ייפק'"

9ה*ם לה ל ) נובת ושתש שישפי הש 7כחשיי אשאי קא חבת
בהדי ,כלוסר טרצא הדמד ספץ ,איטא אישכא פחבת דאתש אסחבואי הלב
רכתיב לטה נחבאת לברח טמרששית לשכז ,).סרחשת דאתש ארחשחן ר5ה,
כקקשפרי אעאחן קא סרחשי ששותקז ,אלא אצשר קרא וכל טנחה אשר חאשה
 6בהמר וכל נעשה בסרחשת סה תמד עסוק אף מרחשת עסוקה ,פ1טר ועל
מחבתדעילאי איהה וצך לא איהה (כ .)14לכהן הטקריב אתה
ל
ותההה ימללולבדו ,ררל לכלבני אהרןההי 7ש לכלבני אהרן
,
ן
ל
ו
כ
ל
ז
ק
ה
ה
ל
ו
כ
י
ל
ר
ר
ב
י
ר
ק
5
ר
ן
ה
כ
ל
אהה
.
ז
ק
ה
ה
ו
ל
ר %כיצרלזה בא אב
ר5קריבין אתה (כז).וסניןשאין חולקין סמחות כמר ובחש ,תיל וכל סטקה
 10אשר חאפה בומהי לכל בני אהרה יכול לא טקלקו סמחהז כנמי זבחים אבל
טקלקוסנחות כמדעונית ,ה4לוכלנעשה בסרחשתלכלבניאדי
ן התקז (כקק).
יכול לא טקלקו סנחש כמר עופא אבל טקלקו עהצת כמד זבחש ,ררלועל
טחבת לכלבני אהרן ההקז .יכול לא טקלקו עופות כמד ,בחש אבל יתלקו
מו מח",
רכלמנחהבלולהבשמןלכלבניאהרן.
15
לא "לקו סחבת כמד פרחשת ומרחשת כמד סחבת אבל טקלקו סהבת
ד
מ
כ
סחבת
וסרחשת כמד סרחשח 7ת'ל לכלבניאהרן.יכול לא טקלקובקדשי
קדשים אבל טקלקו בקדשךם קלים חזההיק כמד וחה השוק ,חולא"ש כאחץ,
כשםשאיןחולקין בקדשי קדטום כךאיןדולקין בקדשש קלש (כ4ט).

יל

יטי

י 20וכל מנחה בלולה בשמל ...איש כאחיולו תהיה
האש חולק אעיפ בעל שםמין וקטן חולק אפלו חמים " .)%ם כן לסה

חלק הכתוב בסנחא שבאפדא משי לכהן הפקריב אהה לו חהקז מאסר
בסצחת הסלת לכלבני אדוןשהייתי %4טר ר%שקזחולקין שהה כלאמיבית
אב שום עע לכל אחד נמית ראוי לו לאכלו ,אבל הסלת אם טקלקו שתה
כל 4צשיבית אב עע לכל אחד ק-8שב סלת טה יעשהבו ,אש ראף ללמשה

יג.ו) ו' טנחותשם.

ייגל"ח))ספדא שס ,קן' דאלדגאן,וע"דשיעל חתודח גאןודסנים שםפ.יחס".

תצ'הן.

ספדא שם

קידשיןנעי"

טנחותע.ו עיא ,וו'

תוספתא זנחים פ"נח"

יג .סשרא 4ד וג.
יטישם ועספתא שם יצד תצ'ו) קידושיןנ'נ ע'א טנחות עעע.א.
יל
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%א לאשימקוויתי אהשר וקלקו אחשה טנחה כמד סנחה ,לפי כך 8רשו הכוצב
ח-יבה לכל בני אהרן חהיה שוקלקו שחה ב8ני עצסה .וכל כך לטה משי
שאכילתןשל קדשש כמרת בעלש,מ"םיודע אקה הש חכאיבאכילחו שתבש
כפרהעל עץ ,לשי כך אפר הכדצב שיהא כל דבר ודבר טחחלק לכלאנשי
 6בית אב ,כדי שקכהסי שמכה ממ)משז הכפרה באה פכל טקום (ל.א).
ד זבחמיהיכבדצי מזהלש
י"א וזאתתורתזבחהשלמים 'חי
,
ה
ד
צ
ו
לפה ,שהחטאת באה
נ' כע ).זבח חטאת זבח אשםאין כתיב אלא זבח
על חטא ואשם בא על חטא הוצדה אעה באהעל חטא ,לכך שמר אם על
חודה יקרבנה ,ד4א זבח וצדה יכבדצי זה עכן שבח את הנרו כוצדה צאסר
מן לו וצדה (קקושע ז'
לה'
 10ויאסר יהה8ע אל עכןבני שים נא כבוד אלהק-
"ט .).ושם דרך טשהלש שם ).שהראה לשבים דרך התשבה מ~ב) .ובני זרח
זסריואיתן חקשן וכלכל (רברי השים א ב' ו').זטרי רבייועשעבןלוי אוטר
שעשה כסעשה זטרי ,ח-בנן אסרי שצזטרו ישראל עלידיו (לע) .איתן זה אבעו
אברהם על שם סשכיל לאיתן ד~ארחי טשהלים 49ט א' ).השן זהעכןעל שם
מו אגצה חטאת לה' (יהושע שם כ' .).כלכל זה יוסף על שם שנאסר ויכלכל
יוסף (בראשיתס ,יב ).ודרדע כולם חטשה אין אמ יודעין שכולם חסשה
אלא סלסד שאף עכן הקק עפהן לעתמי לבוא (ל'ד) .ר'א זבח וצדה יכבדצי
ר' חמא בשם ר' אחא כבדצי אץ כתיב אלא יכבדצי כבוד אחר כבוד (ליהג
דיאזבח וצדה ר' ברכמזבוטם ר' אבא בר כדגאכבדציאיןכתיב אלאיכבדצי
פ 2בעולם דחה ובעולם הבא .חשם דרך אלו פסקלי דרכש .ד4א שם דרך אלו
סושרש וסאגים שהן סלמדין תעקות לאמתן .ר4א ה8ם דרך רבייוסי בירבי
יוודה בשם רבי סנחם בירבי עסי אלו הדנמש שהן שברין פירות טעהוין
לרבש .ד4א ושם דרך אלו שפדלקין מותבבתיכנסיותובבתי סדרשת (לץ).
ורבי יוסי בר
רא חאת תורת זבח השלמים יביחלעזי
 26וגעה ר' אלשר אוסר שלסים דקריבו בני מש ר'יוסיון דנעה אמר עולות
(ל.א)ע" רסב'ם הלכות סעה'קש '.הט'ו,וע" פסחיסניפע'נ.
1ל ),שם יראלש סשחררין געע.ב שץ 1ה).
*1ב) ויקור ש'ט סש.
1ל'ר) ויקרא רבה שם בטרבר רבה "8ט סץירש' סוה'שם .ול") '1ק'ר שםס.ב.
ולט) ויקרא רבה שם סנהררין סע עשועי' שתיות ררבי עקיבה אתח'.
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וקריבובנינח .מתיב ר' אלשר לר' עסי כתיב והגל הבש גם האא סבכרת
ציגו וטחלבהן ט2ראחרת ד' ו" .).סאי עביר לוז .אסר ר' יופי והא כתיב
ו"שלח את נקייבני "שראל משממ כיד ה' ).מה עגיד ליה ר'יופי ששש
ביפוז בלא הפשפ ובלאמית .סתיב ר' אלשר וושש כתיב וקח יחרו עלה
 6חבחש לאלהש חם 4ח ינ) עלה לשם עלה חבחש לשם שלסים סאי עבד
לוז .ר'יופי כטאן דאסר לאחר פתן השרהדי
ה יחוו ד4שפר ר' חתא אתפלרן
רבי חיש רבהורבי שי חד אסר קודםלפתן חשרה הוזיחרווחד אסר לאחר
פתן תחיה הוקיחרו .אמר רבי אבעה ולא פלעץסן דאמר קורם לפתן חשרה
הוזיחוועולות הקריבובנינחוטאן דאמר לאחר פתןהורההטזיחרו שלנמם
 10הקריבובנינח.חזיאססי"גא לרבי עסי בר דגעהעורי צשן וש"יוישירים
ד' פ).,עורי צשןזו עולה שהיא נשחטה בצשן ולטה עהיי דבר שהוז"שן
תתעורד ,ובאי תשן שם) אלו השלסים שמשחשבו"רום ולפה ובאי דבר של
עסי בר וגעה ואת
חדוש .רבי וקושע בשם רבילויוהדין קראייטסי"ש
הורתהעלה הש העלה שהעבנינחסקריביןוכן הוא שסרנבי שלסיםדכתיב
 16זאתהית זבח השלסש אשר הקריבו לה' אץ כתיב כאן אלא אשר קריבו
סכאן ולבא ול,ג אסר ר' אחא למלך שגכנס לסףעה תכנסו עטו פכסית
טכסיותשללסטים ,אפר חד לחברו טאדחיל הדא שלטתא ,אסרלמז אפסטסי
דידך חהי טובא ולש אתדחיל סנוק .כךכיע ששמעו"שראל פרשת הקרבמת
התחילו פתיראש אסר להם משה התעסקו בוערה השין אתם סתיראים סן
 20דקרבעת דכתיב ואת רשרת וקלה .לפה שלטש באש ב14שיתה אסר רבי
סיסע כהדא נרחסיחא שהיא באה באחרתה .ולמה ,ש"ש בהןסעין הרבה כך
הדם והאימוץ לכמבח חשההיק לכדגים והעור והבשר לבעלים .רבי שמעק
אופר סי שדוא שלם פביא שלסשאין האתן סגיא שלסש %יח) .רבי פעחס
רבילוירבי חנחה2א בשםרבי פנחםדנלייאלעתיד לבש כל הקרבמתבפלים

ירבי

(ל") ויקרא
רכח שים סץשה" רכח שיר ספץ כראשית רכה שכיד סיד שסיקתא רכתי
(רףטיו עיכ),ועי'ירושלפיסנ
ילחעיכע.כ (ש'א ה"א)וכחים עיאילקום בראשית
8מו
ר
םב
קי
"*חילקום שיר השירים רש תתקפיח .סריכיח עד עולהז הקר
"ובנינח .חסר כגיי
והשלפתילפיהיחשלפישם .הסאפר שלרכיאכיוהליתהככגליוכירושלסישם.
(ליח) ויקרא רכה שים לח.וע.ר נרחפיתא או קקחפיתא ע 4ערוך השלם חלק כ' צר

קלכ עא.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

צ1

ו'י-א

141

חץ טקרבן שלטים מ"ם) .אפר רבי שסעת בן חלפתא מץל השלום שכל
הברכות חחוממ בו בשלום שגאפר ה' עח לעסויתן ממלש לםי'א.).
חק"
אמר תרתי מץל הש השלום שבכל טשת הה~רהכי תראה מצצת כע ה').
כי תפק 8ם ד' ).כי קרא -0ברים כוב ו' ).אם באהטשיה לידך קיימה,
 6וכשהש בא לשלום טהדנא אוסר בקששלום ורדפהו 5שהלים פ'ר טץ ).בקשהו
בטקופ ורדפהו בטקום אחר .חוקיה אטר מ-ול הש השלום שבכל המסעמ
שבשדה כתיב ושעווידנו ובטדבר לעהי).משעים בסחלוקת וחתש בטחלוקת
וכשבא להר סעי נעש טלם דגייה אחת ,שנאסר ףחן שם ישראל חצצתיפ
דגיעה שעה שאתן להם חורת ה' .בר ק8רא אחשר תלת
ב ).שו
דקב
" שכשממ שבדו הכתובים דברי בדף בתורה בשביל להפיל
 10מיול הש השלום
שלום בין אברהם חשרה אשצץ וחשמזק שרה בקרבה נבראשית יח יב.).
ולאברהם אעו אוטר כן אלא לטה וה צחקה שרה לאטר משם ")3תיעיוקן
משם יב ).אין כתיב כאן אלא תניוקמעי  08י' .)3בר ק8רא אטר אוחרי
מץל הוא השלום שסצעו שבדו הכתובים דברי בהוי בוביאש כרי להטיל
 16שלוםבין טמח לאשחו .ומה טעטא,ירא טלאך ה' לממח ואשתו משפפיםינ
כן אלא טכל אשר אסרתי אל האשה השסר משמ י,)3
נ' ).ולטמח אעו
י
ש
א
סומסומון היא צריכה .בר קפרא הש אוסרמ-ול הש השלום שבעלעש שאין
בהן לא קנאה ולא איבה ולא שמשה ולא חחרות ולא קשימ עורף ולא עכבה
כתיב בהם עשה שלום בטרוטיו פיוב כ'ה ב' ).ההחחתש שכל הטרות הללו
0צ בהםעל אחת כמה וכמה ומ) .דחגי רבי ישמעאל מעל הש השלום ששש של
הקב'ה נכתב בקרהשה אטר יסחה על דנש כרי להטיל של1ם בין אקש
לאשחו ומ.א) .רבי טאקי הוהיליף דרקש בכנ"שחא דחמת 4בבבל לילא שבא
והוה המן חדא איתתא יתבוו שסעא קליה דדקש חדוטןעני דדש אתת בעיא

אשרר קט'הרשיב הסד"כץע)'.ב פסיקתא דר'כיס
*,ש)
ס"ב ותנחוטא
שס סע אכ"
קט-ח) ולסוש

יי

ע'ב

ורף
טדרש תהלים לסופור ודף
ש)ע" ויקרא רבח סזפ דרך ארץ ווסא שרק השלוםוע" טסכתותועירות של חרב
דר'ט .העער שרק השלום צד ק' וקיא ושרק ודול השלוס חערות  '8כיד ,כש ,כ'ו ,כץ.
הסאטר של ר' שסעעבן חלשהאנשסר שס בשםרשנוי.פפטוסעכ'חבכ"ושליצריךלייות
סישץ כש נףק-ר ובפרק נדול השלום חרל צדק"ב.
נדרים סץ ע'ב סכות
ש-א)ויקראריח שם דאץ שס וק"שית קסא עיא סוכח
"א עיב דולץ קסיא ע'א ,וש' ספרי משא ש"ס.ח.

יצעיי

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

142

פדרש הנדול

ד*ש

צשינטחשסת בטשנפיאולה שלה ק המאיא לק ש 4
קלקז דדרועש! אמר לה בך מכך דלית את עילא להכא עדוסן דאת שלא
ח-קקא באפמז דדרח .!8צפה ר' מ4וד ברוח חקד 9אסר ם-סמז דחמשעעמז,
*צשר כל איתהא דחכיפא לסלחהש לעעיתיתי תלחשלעעי .אטרו לה שמ-תה
 6האעיתי
ךדת"גלין לביחך השי שלא שחרקקא עעמז4 .ושז לנמז אסר
לה את חכפא סלחש לעעא .סן אשתמז עלה אסרא למזלא .אמר להלדושי
שבעוננין וטב כדרקקת .אפר לה אקלי איסרי לבעל]י חדוסן אסרת
רקקת שבעוסנין .אסרו לו תלסעיו רבי כך ממש דברי חורה אלו אטרת
לן לא ההשא טשלחיןסיתי לוז וסלקי לוז ספסלאופרעיילמזל*גתתא .אטר
 10להת דיו לעבד שיהו כרבו דת4גי רבי ישסעאל פץל ד1א השלום ששש של
דקב'ה שכתב בקדהשה אפר הקברה יטחה על הפש כדי להטיל שלום בין
א"ש לאשחץ אםעל אחת כטה וכסה (כוב) .רבי עסיוגלילי אוסר גדול דוא
השלום שאפלו בשעת הסלחסה לא פתח אלא בשלום דכתיב כי תקרב אל
עטי וקראת אלמז לשלום ס-ברש כ' י' :).רבי עדן בויבי עסי 14פר מ-ול
 16דוא השלום ששסו של הקבןה נקרא שלום שנאפר הדא לו ה' שלום מששטש
ו' כוד .).אמר רבי חנחום בקיבי חיש סיכן אתה למר שאסח -לארם להיות
שאל בשלום חברו בפקום סטתף טע) .אסר רבי שמעע בן נסלשל גרול
הש השלום שבדה הכתוב דברי בדף בתורהכדילהטילשלוםבין עסףלאחיו
ה כה תאסרוליוסף (בראשמ כ' טא).
שאטרויצוו אל עסף לאגצר אביךצי
.
ע
ש
"
ק
ל
ר
פ
1
4
מ-ול
20ו*גן לא אשכחען דפקקי יעקב לבנ רבי שמעת בן
דצא השלום שבשעה שברא הקביה את עולש עשק שלום בין העליתש
לתחחתש .ביום הראשע ברא סן העליתש וסן התחחתים ששטר בראשית
ברא אלהש אתהשמים מ!ת הארץ (בראשית א' א ,).נצי נראסןהעליתיס
ףאמר אלהים מזירק"ג משם ו' ,).בשלקשי ברא פן התחתתים ראמר אלהש
6פ תדשא הארץ משם יא ,).ברב"גי ברא סן העליתיט וג4טך ויאסר אלהשוזי
טאח-הז משם יד ,).בחפ"שי ברא סן התחחתים וג4טך ויאסר אלהים "שרצו

י

יא

ש'ב) עף ויקרא רבח שם ,ירושלטי שטחפ,ע.ר
היר) בטרבר רבח *'טס'כ.
"
ש)
,א
וע' סשר הסעשעתסיטןר ,4שררשוגחלנשא (בטרברה'*
.והשוה רברש רבה ש'הסט'ו.
וטע) ויקרא רבה שט ראץ שט .בראץ ר' יהושע בטקום רבייודןביר'י.
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הם'ם אם כ' ,).בקש לברות אדם הראשון אסר אם אברא שוצפןהעליתים
העליתש דבש על התחתת'ם ברטז אחת ,תום חני בורא אעצ פן המחתתש
החחתתים דבש על העליתים ברטז אחת סה עשה חקב"ה ברא שוצ פן
העלית'ם וסן התחתת"ס ,ששטרויצד ה' אלהים את האדס עשר פן האדסת
 6משם ב'ז').פן המחתתה השח באפץ שמת ח"ם שם)פןהעליתיםוטזי האדם
לנפש חטז ישם) (מיד) .דביטני דשש8כ דבי ט-ששעדפכנין בשם דבילוי כל
הברכות חזת*לות דוצטשת בשלום .בקרטשז שסע שרחש עלש סוכת שלופך,
בח*להפעין הברכות ועחשה השלום ,בברכתכיציםו"שם לך שלום ובפדבר
ז' כיג),אין לך שב בעולם יחר פן השלוםכי אחרית לא"ש שלום מהלים
 10לץ לץ ).ערה) .דקא זאת השדה לעלה עיקרא ז' כ ).,אץלי אלא עלה
שאטר זאת השרת העלה זאת השדת חשחה זאת וצדת החטאת ואת וצדת האשם
ואת וצדת זבח השלפש .אץלי אלא קדבן קזט -קדבן צכצרטנין ת'ל אלה
תעשו לה' בשעדיכם ס-ברש כשיפ.).איןלי אלאבעולם וטהלעולם הבא
טנין ת'ל הצי מטה אלטז הסהר שלש ("שעטז סץיב .).ורבנן4אש-יפיול דצא
 16השלום שכשפלךהטשקז בא אעו שתח אלא בשלש שששך פהטיועל ההרים
דנלי סבשר פשסהש שלום משם ו'( ).פז) .ד"א חאת חורת זבח השלפש
השרה אחת לכל השלפש שהן פעתין ספיכה תסכים וחמשת ומה השדק .וכי
טנין טשןל*י שאטר אם על תודה יקדיבצ יקדיב על ובח דיצדה חלא
השיל והש טעתה לחם לאחטען ספיכה תסכים וחמשת ומה אוק ,תיל השרת
 20זבח השלפים חשרה אחת לכל השלפים .סחצם דבי ישמעאל אסרול*י שיצאה
לדע בחדש ,יכול איןלי אלא חדושה,הי
ל ובח השלפים אם על תודה טה
שלפשפעתין ספיכה תסכש וחנופת ומה חשוק ,אף חשרההטען ספיכה תסכים
פששת ומההיק (טז).

יב

שידי !קיר !דא" "ש בדא" ר' שסשו ב! מלשחא בסקשר"נ.ל.
ש,ת)ויק.ר "ם
 .סחחלמ הסאפר והקדח ובח ח!דח  '!11ע'ד ו"א"אמ המ!רה
לעלה' חסר בכ"א!.דאר"'סוי דשאב לימא בדרך ארץ ו!טא"ם.
ש'!) רקזר"ם .סן שכפלך עד שף הסאסר ליחא בכ" ודשס*תיל*י דברי ויקרא
רבה .חה נאמר בשס ריהן בדא ,שס.
ש") סשרא 4דע.ב.
ש")"ם ובחש וא.

י
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ו"צ

הב אם על תודה יקרו יי
ת צח ח%פש אם על
חוהע%שם ש~עג ש %ו%פש "אשוש"
"1%משהמששת 06
06
שדה %שם שלפשי
ל האת חורת זבח השלפים.על רעדה פה שלפשבאין
.
ר
ש
ע
פ
ה
ר
ס
א
ה
פן ר5עשר אף רעד
ח
ד
ו
ת
תבש
פן
סחם יכול
דוי עלי
 6יביא פן ד5עשר ,חול חורת זבח השלפש אם על רעדה סה שלפים שרשפן

וי

ר4עשר יביא פן ר5עאר לא מרש פן המעשר לאיביא אלא פןהחיי
ן אף
רעדה פרש פן המעשר יביא פן ר5עשר לא פרשפן הפעשר אעו טביא אלא
פןהחולין (טיט) .תצין ללחם ורביאפן הסעשר ,תיל שלפש אשריקריכ סה
שלפים באין פן הפעשר אף הלחם יכש פן ר5עאר .דצסכש בכל טקום
 10לאיב~צ אלאפןהרולין כ).ווצר1א שסר רעדהיקריבטךן אתה אופר ד5מרש
תרחו שבדה והמר"ש אחרת תחתיה ,ואחר כך נוצצאת הראשתה ,וחרישתיהן
עוטרות,טניןשיביא את אקה סהן שירצהיביא עסתלחם ,תשניה תבש בלא
לחם,חהל רעדהיקריב.יכוליר1א שתעקטעמותלרם,תי
ליקריבע אחת טעתה
לחם אין שתים פעתות לחם 8הא) .תצין לרבמ את הולדות משת דעשמורוהג
 16חול אםעל רעדה.יכול יהואכולןטעמין לחם ,ת'ל רעדה ,רעדה טעתה ולא
%דה ולא חליפחה ולא תשרחה טעעין לחם .ודןקריב זבח
לחייבעל כל זבח חבח ורב) .שאם אסר רויעלי שתי תורותצריר לר~כיא
שתיתורותולחמן עע) .ודןקריבנ זבחהתודהחלותמצות

על

על

בלולות בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן

טהיל

 20בשמן בשמן שתי פעפים .אסר רבי עקיבה אלו ט*פר בשמן אחדהייתי אמר
הריהיא ככל דגצחותללחג וכשהש שסר בשמןבשמןשתיפעפים פעט,שאין
רבוי אחר רבף אלא לסעט ,פעטהלחצי להגיכול "8תלשחצי לעוה לשלשת
הסעין הללו לחלותולרקיקין ולרבוכה ,ופלת סרבכת חלת בל%מ בשמן
רבה שמן לרבוכה ורד) .כיצר דצא עושה פתן רבןית לרביכה ורביעית
 62לצי פעין רבןית שהוא פתן לשיפעין פתן פחצמ לחלות מצתצה לרקוקין.

יל

יכ

מ" 1סשרא שם,וע מממיא והשוה קרבןאהרוכאן.
יע" תוספתא פטשת פיח היל ודףתרכ.ה.,
פ ,ספרא ליד עע,ו

וב ,סשרא שם.
ורא 1ספרא 4דע.ד סנחות עיט חפורהיחע".
פינ,עי' סנחות שיא עיכ ורמבים הלכות פעשה הקרבנות פיץ ה"ויא.

ע.ד 1ספרא שם סנחות ע-הע".
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סחצה שלחלות לש אותן בו ,וטחצה של רקיקין מהמח בו את הרקיקין אחר
אשימז .אעשילו רבי אלשרבן שרמהלרבי עקיבה אשלו את מרבה כל ורום
בשפן לרבות בשמן למעט אעי שפע לך אלא חצי לת שמן לדשדה ,חיביעא
שמן למיר ,וושחד עשר יום שבין מרה לטרה הלכה לפשה פסעי נ'ה .4פלת
חלות סה
 6מרבכת לפדן לרבוכה שהא פלת .חצץ לכולן שיעא פלוג
חלות אסח-ות ברבוכה סלת אף חלא אמהרהעבכולן פלת ורו .4והלארקיקין
לא שפרו פלתונציןשעיא פלת ,דרלסמית מה סצות אמורא בכולן פלת
אף סצות אפחיותברקיקיןפלת .אם נפשך לומר סלת מרבכתהרי את כשסיף
על רבוכה מה רבוכה סלת אף כאן סלת עץ.4
מו חמץ תכש טצה מח חטץ עשרה
ישג
חלות לחם חמץ
עשרתות אף פצה עשרה עשרתות 8הת.4על חלת לחם חסץ,פלמדשאין הלחם
פתקדש עד שקרמו 8נץ בחמר 5רט .4יקריב קרבנו זבח
פלפדשין הלחם פחקדש אלא בוביחה .על זבח דשדה טלסרששין הלחם
פתקדש עד שתהא זביחה לשמ דשדה וס.4פיכן אסרו שחטה לשמה חרק דמה
 16שלא לשמה פקודש הלחם ח5עו טקח"ש דברי רבי רבי אלשרביבי שסעע
שסר אהמ פקודש וס"א .4שלפץ לרבות שלפי מיר לעשית קבין ירחשלפיין
ן ולרביעיתשמן .ש אעו 14מר שלפיו אלא לרבות שלפי מקי לכל האמחי
יי
בשין .כשווא אהשר סשת משותדןא באאהצ באחפץ .הא מהשיסקיים
שלפי
לרבות שלפי מיר לעשרתקבין ירושלפייןולרב"שית שטן ופיב.4

דיל

על

על

פרס.
י'ד והקריכ ממנו פן המובר.
אחד שלא
פקרי
ם~לחברו.
כל וקרבמת שעש שרם שלא
בן
מכלקרבן
~
ש
י
כפההרעידן משו כאן חרומה תאטר חרוסה
תרחמהלה' שעי
בהרוושתסעיר טה חרוושת פעשר אהד פעשרה אףזו אהד טעשרה .דולכה
לך לדרךותו מומר כאן חרחשה ת4ששר חרוסה בבכורים טח חרופה בבכחרים

שייייע

ע") סשרא שם.
עץ) ס*רא ל.ה ע'א וכהים ל עיא.

עץ) סטרא שם.

ילח) שםוכהים 2ץ ע'ב ס2הות עץע.נ.
יס) סטראשם .ע" טמית ע'ח ע'ב וילקוט תצ'ח.
יס") ס*רא שסע" סנחות ואועיב לביבטות ק'ד וב*סחיםיעעיב.
"א.
יסזב) ס*רא שם שחותע.הסש
www.hebrewbooks.org
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ז' "ד

אין לה שעחי אףזואין לה שעחי .ט-אה למי דטה.דנין חרומה ש1ן אחרמז
חרומה טתרוושה שאין אחרמז חרומה אל תוכהזחיוסת הבםרש ש"ש אחרמז
חרוושה וסע) .דולכה לך לדרך ד 18דנין חרומה ,הטשכלת במקום מחרומה
דנאכלת במקום אל תוכהז חרוסת פעשר שאעה שכלת בפקום ,ררל חרחשת
 6לה' למירה שה מה חרוטה לה' אשר להלן אחד פעשרה אף חרוסה לה'
האפחי כאן אחד לעשרה וסיד) .נצטו סביא עמה ארבעים חלא עשרה סשצת
עשרה רקיקין עשרק מרבכת עשרה וומץ כדי שיקח הכהן אחדטעשיה .פכל
פין ,עגאסר אחד פכל קרבן וסיה) .הרי לפדצ לחרהצה שהיא אחד פעשרה
ושהן ארבעש חלא אבל אעייודע כמה ורא חלונ הרעידן שפר טק חלא
 10תאטר חלא בלחם הצים מה חלות אגצרא בלחס השנש שי עשרטם לחלה
אף חלא אמורא כאן מזץ שי עשרתש לחלה וס'ו) .הולכה לך לדרך והו
נאסר כאן לחם וומץ ,תאפר להלןישץ בשתי מלחם ,מח לחם חפץ
בשתי הלחם עשרק לחלה ,אף לחם חמץ אגצר כאן עשרק לחלה .ט-אהלפי
אס-8
דימה .דנין סנחה שהש באה חפץ ובאה עם וה~ז ,פמחה שהש באה חפץ
 16ובאהעםוחבחאליוכהז לחם הצש שאש בא חטץ חוש באעםומבח.הולכה
לך לדרךזו ,דנץ טטתה שהיא באה פן החמץ .חשחהטה לארץ פן החדש ווק
ה"א ,פשחה שהש באה פן החמץ דמחהנה לארץ פן החדש ומן הקט תול
יוכי1שתי הלחםשאין ב4צת אלאפן החדשדמן הארץ,תיל סטושבתיכםהביאו
הבש 9אלא מה שאת
לחם תמשה שים חצי עשרק פיקרא כע ק ).שאין
 20סביא פטקום אחר הרי הח 1כמה מהוה עשרק לחלה אףוה שאת טבש פסקום
אחר עשרון לחלה ,ש פה הללו שי עשרהות בלבד אף הללו שי עשרהות
חהיעה משם) .הללו שי עשרתותאין הללו שי עשרהות .לפדם לחפץ
שהחו עשרה עשרהותווצין לטצה שהש עשרה עשרהוהע ח"ל על חלות לחם
חפץ כצךישץ'זזבא טצה סה חפץ עשרה עשרהות אף טצה עשרה עשרהות,
 25שבמצה לא יהחא כולןפין אחד אלא חלותורק"קין וסורבכה תדא יקריב
פשו אחד פכל קרבן חרווצה לה' טז) .נמצא שלשה עשרהות חשליש לחלות

יל

יל

ט.ו) סשרא שם סוהתעיוע.ב.
יס")עי רסביס הלכות פעשה הקרבוות .8סחיץוי.ח.

יס'ד) ספרא לה ע'ב סוחות שס.

וס'ו) סשרא שם סוחותשס.

וס,ו) *שרא שם סנחות שם.
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ושלשה השל"ש לרקיקין חשלשה אל"ש לטרבכת ,המצא כל חלה טהן של"ש

עשרון (ם4ח) .נמצא לחסה של תודה ארבעים חלות פטל טהן ארבעה חוחע
לכהן וס"ט) .שאסר לכהן הזרק את דם השלסש  6עדה יאשך נאכל

לבעלים (ע).

פ'ו ובשר זבח תודת שלמים ביום קרבנו עשכל

הרי

וה בא ללסד על דגאכליןליום אחד שידוא נאכליןליום.אוןלי אלא וצדה
וסנין לרבות את הלחם עפה,חי
ל קרבמ ,וטנין לרבות את וצלרש ואת
התסורש ,ת'ל ובשר,וטנין לרבות חטאת ואשםחי
ל זבח ,וסנין לרבות שלסי
צבור ושלסש הב4וש טחמת ה5סח ,ת4ל שלסיו מויא) .ביךם קרבנן
 10ואכל איןלי אלא אכילחו לעם אחד,וטנין אף חחלתזביחחו לא תהא
אלא על סשת ליאכל ליום אחד ,חול וכי תזבדצ זבח וצדה לה' לרצתכם
ומבחוהו בעם הההש ע4כל ייקרא כיב כ"ט ,).שאין ת'ל שנבר שמר ,אלא
אם אעוענין לאכילה המץע4ין לזביחה ,שאף חחלת זביחחש לא חהא אלא
על סשת לקשכל ליום אחד.איןלי אלא וצדה,וטנין לכל השנליןליום אחד
 16שלא תהאזביחחו אלאעל סשת ליאכל ליום אחד ,ת4לוכי ומברצ וצדה,וכי
זבח לרבות זבחש הטשכלין לעם אחד שלא תהא זבקקתן אלאעל סשת
ומנוי
ליאכל ליום אחד (ע'ב).
יניז
ק ממנן עד בקר לפדעל
כל עם האטור בקדשים הלילה הולך אחרהים .לאעיח ממנו עד בקר שכל
הוא כל הלילה אם כן לסה אסרו חכסש עד חשות אלא להרחיקסן
 20העבירה (עץ) .אבל חייבין עלקזן פאים מחר וסשם *עול .מ4ין רטחשבה
5שלת בה סשם פהצל עד שךעלה עסוד השחר (ע'ד).

4

טשז ואם נדך אךנזיננהזבחקרבנוביום הקריבו אתזבחו
שכלנו הצמחרת

הרי זה בא ללסדעל דגאכלעל~גי שיס שק~-א

נאכליןלשיימש.איןלי אלא שלפש,וסניןלרבותהחגיבהאלסישגסזההבאים
 26לזסנן ,מזבחום לאחר זסע ,מצעה דג84ז עם ה*סח ,חשלסים הבאים בתקי
יס'ח) ס*רא ליה עע סנדוה שם.
,ע) ספראשם.
,ע'ב) ספראשם.
,עע) שם,ע" ברטח וא פסחים ס'חע'ב.
,ע.ר)עי' סשראום.

,ס'ט) ס5רא שם סנחות שפ.

,עש) ס5רא שם זבחים לץע'א.

י
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טש-ו'י"
הסועד ולאחר דמועד ,ת"ל מ-רהאגש מ-ר נרבהואשם מרבה "רה).טנין לרבות
את הולדזת חשת התסורות ת'ל נדר ואם מרבה חשמ .חצין לרבות את
הבכח-
אשת הטעשר ,ת"ל ובח קדבצ מרו)2 .ניוכ %הקריבו את זבחו
אלי אלא אכילח1לשגייסים תשין שאף תחלת ובוקח 1לא
יאכלנו
 6תהא אלאעל סשתליאכללוגייסים ת'ל,וכי ומבושובחשלסים לה' לרזצכם
ו8בחוצביום ובחכם שכל ופסחרת עיקרא "ם ה' ).שאין ת'ל ,אלא אם אש
שיו לאכילה
שז לוביחה ,שאף חחלת ,בוקחה לא תהא אלאעל סשת
י
צ
ח
ליאכל לשייסש.איןלי אלאשסיםוטנין לכל הט1כלשלשגי יסש לא תהא
ובוקתן אלאעל סשת לשכל לשייסים ת"לוכי ומבדצ ובח שלסש משם)וכי
 10רמבחו ובח לרבותובחים דטוכלין לשי יסש שלא תהאוביחתן אלאעל סנת
ס8ה
ליאכל לשייסים2 .נידמזקקריבו אתזבחויאכלנו
לאכל ססצ ביום הראשון יכול טלו הול ופמחרוע ש ופמחרת יכול פשוה
לאכל ססצלשי יסשתיל חשץחר אם המיר דצתק4 ,-צ תזצתר יטל אם המיר
טלולשגייהאכולו פשל הרל שכל אפלוטלו .וה הכלליתכויןלאכלומשי
 16שיםולילה אחת בעתים .יטל יאכל אף לאצדשל8,י ורץ דמא ובחשט1כלין
לזם אחד חבחים נאכליןלשגיימים סה דגאכליןליום אחדלילו אהרץ אף
דטוכלין לשי שיםידטולילו אחרץ הרל עריום דצא נאכל אש נאכל לאור
שלקו (ע").יכוליחחיל ישרףסירוז"ן הש ובחשנאכליןליום אחד חבחש
נאכלין לשייסים מהדגאכליןליום אחדונכףוטןאכילתן שרפתן אףהט1כלין
 20לשייטים תכףוסןאכילתןשרפתן ביוםביוםדיאמפרף אשנשרףבלילה.
ש אוטר אלא בשלקו ישרף עבר שלקשי לא "שרף ח"ל "שרף אפלו
לעולם מגשק).
לא ק העצשת לא סן דגרש
ז דהנרי11ש טבשר הזבח
י"
י
מ
מ
לא סן וקרנש לא סן הטלפים .וחבח שרפ לעומר ד~שלש .ביום
26השל"מי באש ישרף צו צ לכל חאיפן שלא זצא מרפין
אלא ביום (ופ).

יל

.
(ע.ו)עי; ספרא לה ע'ד.
(ע.ה) ספרא שם.
ש'ח ,שם פסחיםנ' שא וכחים רוע.כ.
(ע") ספרא שם.
(עיט) ספראל.ו ע,א,ע" וכחים להתע.א ותוספת שם ריה*של.
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י"ח ואם האכל 8יךאכל מבשר זבח שלמים ביום השלישי
יביאי"4י טף 5שמעשיאי"ט
סשת
לאירצה
י
ח
ב
י
י
ע
יאסר דבי עקיבה ש
.8
לאכל ממו בשל"ן וה בלא ירשה ופ)
אמ
ששע

דרי

ואם דאכל שנל באוכל נמבוצביום השל" 1לא ירצה אפשר להשרכן פאחר
 6שר1כשר משד ויפסל.הין אם סשועו בוב ובובה ובאצמרת יום כמדיום שהע
בואקת 8הרה וטשרש סחרו אף וה ד1איל והמה בח(קת ההר אם אכל פכנו
בשלקרידשו פסול לטפרעחי
ל הפקריב בשעת דקרבה דשא נפסל אש נפסל
ביום השלקשי '8א)4 .ע אעו אוסר המקדיב אלא וה כהן דגשקרינג חול 4וצ
בובח הש פדבר אש פדבר בוובח "8ב) .אחרש שמרש לאיחשב
 10לפד שבפחשבה דוא נפסל אש נפסל בשל"שי .ו-א לא יחשב .סיכן שאור
לחשב סחשבה שאעה נכתה בקדשש 1לא ערם להם פס 51חרנ).
אין
לי פחשבה פוסלת אלא בודיקה ,חצין לדבות שחיטה וקמל הדםיתכע~לכתו
ל ואם האכל יאנל ביום השלשר לרבות שחיטה
לנמבח,וי
הדם ופ"ד).
ר
ש
פ
א
ת
ל
ס
ו
פ
וקב~ בלא הלוך.
לעבודה
דבי מאיר אוטר דגצ"שמה
בהלוך שאי
 16דבי שסעון אהשר אין דגשישבה פוסלת בהלוך ,שאי אפשר לעבודה שלא
בשחיטה השלא בקבלה חשלא בודיקה אכל אפשר שלא בהלוך ,שוחפ בצד
דגמבח חורק .ורבי אלומד שמר הסהלך בטקום שהוא צרק -להלך דגהשבה
פופלת ובפקוםשאין צרק -להלךאין דנחשבה פוסלת ,שאין דגוחשבה פוסלת
אלא ברבר דנשר לעבודה ,ובסי שהש דאף לעבודה ,ובמקום שהש דאף
 90לעבודה (*"ה) .יכולאיןלי מחשבה שסלת אלא באכילת אדם חצין לדבות
ודיקת דסיםיקטר חלבים 8ובריעולחן ררל מם האכל יאכל בשתי אכילא
הכוצב פדבר אכילה לאדם שכילה לנמבח (פץ) .חשב לאכול דברים שאען
דאויין לאכילה לאדם לאחר וסנן מן שחשב לשוצת דם,קדשים לסחר ש
לאכל איסורין לפחר ש לאכל מבשר וקולה לפחר  14סן וקופץ והלבתה
 96לטחר יכוליעא פקול ,חול אשם האכל יאכל עדשישב לאכל דבר דראף
לאנילה סן הקרבן .חשב לחקשד על דגמבח דברש שאען דאויץ להקפרה
(*'א) ס*רא9ם.
(*) ס*רא שסונחיםכיטע'א.
(*ץ) ס*רא לץעיכ.
(שיר) שס ונחים"ז ע'א.
( )1'8סשרא ל' 1עע ונוףס"ז ע'נ וכ'ח ע'א.
www.hebrewbooks.org

(*.נ)ע"שם.
(קיח) ס*רא שס.
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לטחר כמן שחשבלהקטידכוית טבשר חטאת ואשם או טשעץ סנחות ש פבשר
חטאמ החישת יכול
פקול ,ת"ל ואם האכל ,ע!כל עד שיהשב לכמבח
בדבר הראוי לכמבח (פ") .ואגמ האכל שכלאין אכילה פחוהה טכויונ חשב
לאכל כחציזית לטחר או להקטיר ח)רזית לסחריכולידם! פשל ,תילדשוכל
 6שכלאין לשת אכילה פחות טמין חשב לדקטו -כחציזית לטחר ולאטל
כחשף וית לטחר ואבח כשר שאין לשן דקטרה ואכילה טצטרפין .או אפלו
חשב לאטל דשר זית למחר ולאכול הכמבח ח)ר זית לטחר לא ידם! פסול,
ת'ל ואם האכל שכל ,לשן אכלה אחד הא בץ אכילת אדםבין אכלת
כמבח (פ"ח) .לטדםלזבחים דגאכלשלשני יסש שהטחשבהשוסלתבהןבשל"שי
 10כנין לכל דגאכלין ליום אחד שתהא המחשבה ששלת בהן בשני .ודין דשא
זבחש ט!כלים לפייסים הבחים ט!כליןליום אחד סה זבחש הנאכלין לשי
שש טחשבה שוסלתבהן בשלקשי אףזבחים דגאכלשליום אחד תהא הטחשבה
פוסלת בהןבשני .או לבא טןהדין להיותכמין ,סה אלו שלשה אף אלו
שלשה.וני אדעמדין אחר זבחיםט!כלין לשי יסש הבחיםט!כלין לעם אחד
 16טה דגאכלין לשי יסש אחר זטן אכילתן דגע"שנה פוסלת בהן בשלטש אף
דגאכלין ליום אחד אחר זטן אכילתן תהא הסח*בה שוסלת בהן בשי .הין
אם פסלה המחשבה בשלשר שאעו כשר לאכילת כל זבח תפסל הטחשבה
באגי שהמ! כשר לאכילת קדוךם קלש ,תיל ואס האכל שכל בעם לרבות
זבחים דגאכליןליום אחד שתהא דנחשבה שוסלתבהן בשי (שיט) .יטלאין
 20הטחשבה שוסלת אלא חת לזממ ומץ לטקוסו ננין .וזץן הש ומטן שוסל
והסחיצה פוסלת טה וחטן הסחשבה שוסלת בו אין הסחיצה תהא דנחשבה
שוסלת בה.הין אם פסלה הסחשבה בזטן ועוטן טוש בבסה ,תפסל חסחשבה
בפחקנה שאין הסחיצה מדגת בבטה ,ת'ל בפרשת קדומם חשם האכל שכל
ביום השלשר פגול הא ולא טיצה עיקרא שם ).שאין ת'ל אלא אם אעוענין
 26חת 4פמ תמע שת חת למקופ (פ'ט) .יכול לעאחייבין עליו כרת ,ת"ל
בהכרת ,אלא
בשלשר עתו "שא ,חת 4ממ ברגרת אין חת

יא

די

ם הלכות פסולי חטוקדשין פ'ס ה'ח;
י ,8ו'יטי
ופ"
י)ע" 09ח.ט.

לטקמי

ושיט) ספרא 9ם עי' ונחי 0כ'ח ע.א.
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ב4מהרה ננ).והיכן חהקך לא חאכל כל רמעבה (דבריםי'דנ'.).ספי השצעה
לסדו שבפסולי רגצקדשין הכחוב מדבר פרא) .כל דבר שפסל בקדשבין
במחשבהביןהלןוהיושו וחמטאכלןבכלל לא תאכל כלוצענה הת 0טחשבת
חסן שהצא פשל והש בהכרת סרב) .חצ רבעיכולאיןלי בלא ירצה אלא
 6צשחפ חוץ לזמצ תעץ לטקתצ טנין לששחפה בלילה חצשפך דמה אשא
רמה הצץ לקלעשוהלן והיושו חז8מא חשקבלופסולין חרקו את דנצתצחגין
למטן שנתם לסעלן הצחנין לסעלן שטשצ לממן דצחנש בשנש שגתמ בהוץ
מצחגין בהוץ שתמ בצים והפסח והחטאתשמצין שלא לשמההי
ל לא ט-צה
ולאיחשב.יכוליהצאחייביןעלקזן כרתהרל ,אחוחוכליועתוישואחו בהכרת
10אין אלו ברברת כנע).יכולאיןליחייבין כרת אלאעל פשל שלסים בלבד
סנין לרנות את כל חקדוצם ,ת'ל ושרו מקדשיבני "שראל מיקרא כיבב'.).
ש אעו פביא אלא כיושו בשלסים סה שלסים סיחזרין שנאכלין לשי שים
אף כלדגאכלין לשי ששליום אחדסנין ,הרל בשר פרד).איןלי אלא בשר
ששט-יו מאכלין עולה שאין שיט-יה נאכלין טנץ ת'ל זבח סעיובחים .העופות
 16ודגצחות שאעןסיני זבחים עד שתהא סרבה להביא לפ שמן של סשצרעסנין,
הרל 4חשי הם טקדקשיםלי 84י ה' משם) לרבות אתכולן .אחר שרבעו דברש
שהן כשלסים ודברששאען כשלסים למה40שרושלסים סעתה ,אלא טה שלסש
סיחדין שיש להןסתו-יןבין לאדםבין לנאבח אף אעי סרבה אלא כל דבר
ש"שלוטתיריןבין לאדםבין לנאבח ,כמן חטאתהעוף ש" 8להטתירע לאדם
0פ ואץלהטתיריןלנאבח,כמןעולתהעוףש"8להטתיריןלנאבחואיןלהטתירין
לארם ,כבן חס4צת ואקגצתש"שלהןטתירין לאדם ולנאבח ,חשת טה84י ס1צש
דקוטץ והלבתה ודקטרת תצחת מגים וטנחת כהן טשהז וטנחת נפכים שאין
להןטתיריןלא לאדםולא לנאבח פרה).סיכן אטרואכל טרברש"8לוטתירין

(צ) ספרא ל'וע.ר.

,צא)ו"חולין ק"ר ע'ב ורסכ'ם הלכותפסולי הטוקדשין פ"רה'א.
,צ'כ) עיש,ועי' טשוה סנחות כ'פ ע'ב.
ש") ספראשם .בספרא"אין הללו כהכרת..
,שור) מסח הסשרא שם הוא "תה אופר לכך אסרו סיעוטים חאלו לא ירצה ולא
'חשב או לא נאסרו אלא ללטרשאין עלץ כרת אלא על השלם'ם בל"רסוין לרמת כל
הקרשיס תילוימרו..
וצ'ה) סשרא ע'איעי
' ובחיםס.ד ע'א.
ל"
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חייב כרתאבלטן המתמ -עשגצ פשרשאיןטתיר לסתיר סרו) .ותקאיןחייבין
אלא על דבר ש"ש לו טתיר אבל חמתמ -עששו פפור שאץ לו סתיר טץ).
חםרבנןשלהש סשושצצתפוסלוה בקדשיםסו"צבת שנף השם השזשבת שנף פקום
ומקשבת שמי ומטן .סואשבת שנף השם כיצך ,כצן ששחט עולה לשם שלפים
 % 6שלטים לשם עולה ש שלטש לשם אשם ש אשם לשם שלטשואבח כושר
ולא עלה לבעלים וזץ טן הפסח הזחששזסיח) .נדוצן כל דמבחש שנשחש
שלא לשמן כשרש אלא שלא עלו לבעלים פשצם חובה ושץ טן ד5סח תע
החטאת ,הפסח נממצ והחטאת בכלוטן .רבי אלקמר שפר אף האשם ה5סח
נמסמ והחטאתוהאשם בכלוטן .אמר רבי אלקמד החטאת באהעל האש מ4שם
 10בא על האש מה חטאת פסולה שלא לשסה אף יושו אשם
שלא
לשפו סרט).חנירבי אלישר שמר שמר בחטאת דש84זהיא ויקיא ד'
שס~ני).
תאסר באשם אשם וצא משם ה' יט ).מה חטאת פס~ה שלא לשמה אף אשם
פסול שלא לשמו .אסרו לו חטאת שמרו בה מששין יחרין וסקי על ראש
החטאת משמ ר כיט ).השחט אהה לחטאת משם) ולקח פדם החפאת משם ל').
 16וכפר עלזד~כהן סחטאתו ושם ה' ינ) לא שטרורבויין אלו לטעפ שהחטאת
~בר היא שחסחשבה פשלה בה שלא לשסה ,שין אתה פוצא באשםטעחשין
יחורין.לפי כך אם עשר 1שלאלשמו כשר וק) .אפררבי שמעקבןשאיטקובל
שי טפי שבעש חצש וקנים ביום שוושיבו אתרבי אלקמר בן שרקהב"שיבה
שכל ומבחיםדצאכלין שמבחו שלא לשטן כשרש אלא שלאעלו לבעלש משום
0צ חובה וזץ טן הפסח והחטאה ולא סצסיף בןשאי אלאהעולה .ולא הודולו
חכמים עדא) .סששזבת שנף המקדם כיצד כמן שחשב לוקריבו בחט שלאכלו
וזץ לסקום אכילחו פסולואין בו כרת מדב) .כדוצןו"צחט את ושבח לורוק
דפו בחט  %טקצת דפו בשץ לוקפיראיפהריןנמיאץ או מקצת4ממת-ין בושץ
לאכול בשרו בחזץ ש מית מבשרו בחוץ שלאכצלנמית טעחי האלקץנמיאץ

(צ)1.ע" רסבים שםפיחה".
ייח) דסבים שם פהה.א.

(

,צץ)ע" סשוחובחים סזעיא.

יצ'ט)ובחים פיא פש .ובובחיס שם ,ובכ"אוצירסא הש 9חפאת באחעל חפאף.
ק) הוספחא ובחים ששיא (רף תעש) ובחים"ע.ב.
(ק"ב) רסבש 9ם.
ק"א)ובחים פיא סיד ("א וב).
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י הוסן כקנר כצן שחשב להקטיר חלכו
5ס ,%שין ם כרת (קע) .טחשבתשי
לסחר ש לאכלו חט 4סן אכלחו הרי וה 5יצלוחייביןעליו כרת (קיד).
כדוצן הוצחפ אתהובחו"רוק דפ למחר  11סקצתדטו לטחר לרקטיראימיץ
לטחר אצ סקצת אימוץ לטחר לאכול בשרו לפחר אצ כוית פבשרו לטחר
 6ש לאכול כוית סעח -דצולמז לסושר 5שצל וחייבין עליו כרת 5דה) .שין
הסחשבה 5וסלת אלא אם חשב באחת טארבע עבודות בלשד בשעת שחיטה
ש בשעת קבלת הדם ש בשעת דצלכה ש בשעת וריקה ,אבל בשעת ה5שם
תהצח ח -%4סלאכות אין הפחשבה 5וסלת כלל (קץ) .כדחנן וה הכלל כל
הוצחט ורסקבל והמהלך הזורק לאכול דבר שדרכו לאכול ולחקמקי דבר
 10שדרכו להקטיר חט לסקגצ 5סולמויןבו כרוג ווץ 4סצ 5עולוחייביןעליו
כרת 4קא) .שין ה%כין אלא אחר פחשבת כהן העובר ,לא לאחר סחשבת
בעל חקרבן (ק'ח) .כדחנן דחצחם למשרי שחשחו כשרה חיבי אלקמר שוסל
שסחם סחשבת נכרילע"
 .אסר רבי יוסי קל וחומר הדברש השה במקום
שהסחשבה5וסלתבגצקדשיןאיןהכלהצלךאלאאחרהעוברבפקוםשאיןהסחשבה
5 16וסלתבחולין לאיד4ו דבל הולך אלא אחר השצחט (ק'פ).רבי אלקמר סבר
שסעתי שהבעלש ספלין,ח-בייוסי סבר אעי 5דשמענמזלבעלים דחשב אעה
כלום וה טחשב תה עובד לא אסרען 5די) .חצןפשועי דאחו לצ4ותושמזיב
דכרי לטבחאי ישראל אכוי לדצ דטא והרבא לדירן טשכא ובסרא לדידכג
שלחה רבי טובי בר רב סוגי לקסיה דדב יוסף כיהאא צנא ס4ר שלח ליה
 20הכי אסר רב יהודה אסר שגצאל הלכה כרבי עסי (קיא) .איתסרהשצחפ את
הבהסה לורוק דמהלע" ולוקפיר חלבהלע" רבייחשנן 14מר אסודהורבי
שמעעבןלקיש
סוהרת.רבייחזן אוסר אסורהמחשבין סעבודה לעבודה
י
ס
ו
א
,
ם
י
נ
5
ךלפען חט פב ח-בי שמעון שמר שהרתאין פחשבין סעבודה לעבודה
%א יל5ען חט ס5נים48 .דו לטעסמזו דאשסר שחטה ל*סהו"רוק דפה
 26שלא לשסה רבייחשנן %4ש -חייבו רבי שמעון בן לק"ש אפר פטור ,ר' יחזן
קץ) ובחים ש'ב ס'ב ,בץ עי.)1
,ק.ה) ובחים שם ס.1
י
ע.
ק)
,ב
,קץ) ובהים 5יב ס'ד ,כ'ט עי
,,קק'יטא))חולין שיב ס"*,
ח עיב).
שם*טע'ב.

,קיד) רפב'םש.4

יטב'ם שם חלבח נ/

,קיח) רפב'ם שם 5ידויא.
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ו'י"' "ט

סעמדה לעביה י4ףן פצחבת סת~ ,ר

נצאבן
אש-
פשר אע ם"בן חביה לעטדה %א %פקשעי
נממשת
ש אתר
לי
פשל ק"בג ולא כתמ דר' עחן ואמט את הטעמ 4רק המ*ץ
חחב

1ן

הרי אלו ובחי טתים קיע) .אלטא טחשבין פעטדה
%וקטיר חלבהלע"
 6לעבודה וילפעו ווץ מ8נים %1פען ססחשבת פי %2ק"ד) .שחטה
כך
ו*רי
וה היה סעשה בקסרין ובא לשי חכפום ולא אמרו בו לא
חשב עליהלע"
אסור לא החר וקט"ו).ש**ם אומרץ שסא לא חשב אלא בסוף שאץ פחשבוצ
כלום שכבר נשחטה הברמה או שמא טתחלה בסחשבהוו שחם ולאנלי וחשתא
הוכיח סוש על חחלחו ,ולפי כך הוה למץ ספק וכל ספיקא דאשורא
לא הצבת ,-וץאכלת לא
 10לחומףא (קט") .והנפש
כתיב הכא עתה תשא וכתיב להלן ואכליו
המאכלת .עדממ תשא
עונו ישו (וקראו' יח ).צא %פד סמרה שה מה עתויש*ד*אצרלהלן עמש
כרת אף כאן עצש כרת וקח).

א הצח מטסא את
'"ט והבשר אשר 'גע בכל טמא ים9יי
 16בשר הקדש בטבול יש,ורין הא ומה אם אפר חטאתשאין טבול ימ סטסא
בגצע הטטא פיטפא בפשא בשר דקדש שטבוליום פטט*צבסצע אשדיןשיהא
הטפא טטסא במשו ,ורל אשר עע .במק המו פיטסא אש פשסא בסשא.אין
לי אלא הטמשת הקלות הטטאות החשדות טמא טתובועל נדהוכל חמטפאין
בכל טטא .בכל טטא אפלו בסחוסר כפורש וקי4ח).
את האדם סגין,
 20אמררבייוסיטניןלרביעי בקדש שרוא פסול,ורין הוא מה אם סוצסר כפחיש
שאעו פוסל בהרומה פוסל בקדשהשל"שי שועאפוסל בתרוסה אשדיןשיפסול
בקדש .לטדע לשלישי פן המצב ולרבקי טקל וחומר ק"ט) .לא
שים 9איו לי טשו שיפה אלא הטפא תשצחר
באש ישרף
של שלפש חהטאת שנכנס פדסם לפניםוטנין לרבות את כל הצהרין ת4ל ואם

יל

יאכל

ק"נ) תוספחאתולי 1פיבהיע (דף תקיב)וצלי 1שםע.ב.
וק"ב) שםוא.
(קטץ) הוספתא שם תולי ,1שם ובכש וא סוהר בסקוס חהר.
,קייד)תולי,שם.
(קט") עי'תולי ,עיבוע" רסבים הלכותשתיטה פיבהץ.
(ק"ת)שם.
,קיץ) ספדא לץע.ב.
(קי.ט) שם וצעה כ.ד עיא ידאלסי וצינה פ"ט וב (סע היב) תוספחא הצעח פינ ה"ת
,דף רלץ) פסתיםי.תע.ב שטהס.טע.ב ידאלסי סוטח כ' שב א'חח.ב).

י-ט
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זתר סבשר הטלהמם שן הלחם עד הבקר הך8ת את חעתר באש שמחזכוש
לעה) ,טה ת'ל את העתר ,אלאזהבנז אב כל שדוא עתרטעת שרשה ווכ).
איןלי אלא עחרונצין לששחטה בללה חמרק דטה בללה הששא דסח חוץ
לקלעש חזלן והטטא חצשחט ושץ ע~סע וחוץ לפקוש חשקבלו פסולין חרקו
 6את דסועציחניןלמעלן שעצן למטן תציחנץ למטן שמצןלמעלןוגיחנין בפנש
צתע ב1שץ תציחנין בחוץ שעצן בפנש והשסח והחטאת ששחטן שלא לשמן
ת'ל לא שוכלכי קדש כל שההו
טעת שרפה .יכול אף שהפילו ושמחו
פס~
ושמשזטו בחוץ "שרש חהל הש .רבי קזודה 14מר יכול אף החולין שששחש
בשרהתילדואהללוטעתזקבחיהוהללוטעתין שרפה (קכ*א) .והבשר
יטל בין בצים בין בחוץ,
4 10משריגע בכל טמא באש"שרף
ת'ל בקדש באש "שרף :מלפד ששרפחה בצש .איןלי אלאוו בלבר תצץ
לרנמ טמא תותר של שפולי דגעקז"שין ,הרל בקדש תשרף כל בקדש באש
תשרף (קכ*ב) .סיכן אפרו בשר קדור קדשים שטטא בץ באב דטוטאהבין
בולר דטוסאהבין בששבין בדרן בא ששוי אשוש הכל"שרף בפנש ,בית
 16הלל אומרץ רגל"שרף בועץ ,חץ נמצטסא בולד הטדמאה כצים,רבי עקיבה
4ימר את שטמא בצש בץ באב הטופאהבין בולד הטומאה ישרף בפנש,
ץ (קכ*נ).
וישת שטמאבויץבין באב הטוסאהבין בולר דטוטאה "שרףבוי
אפר רבי חמקז סק הכדגש מיסקקן של כוגים לא מצעו סלשרף את הבשר
שנשטא בולד דטוטאה עם הבשר שנממא באב הטוטאה ,אע"פ ששסיפין לו
 20טוסאה על טוסאחו (קכ'ד) .דוסיף רבי עקיבה סשטקן של כדגים לא נגצעו
מלהדליק את השגע שפסל בטבוליום בנר שטפא בטמא סת ,אע*פששסיפין
לו טוסאה עלטתשיצ (קכיה) .דהבשר כל טהדריאכל בשר
לרבמ בשר הציסי ורהא שתר .הלאדין דוא ההויל והטמא פסול והיושו
ו פקצתו
פסול מה טפא אם שמא טקצחו כולו שסול ,אף היושו,דיאילויצי
 96יהא כולו פסול ,תיל והבשר לרבות בשר הצשי שידןוניהר (קלו) .סיכן
,קיכ) ספרא ל'ו עץ ,עי' עחיס כיר וא.
(קכ") סשרא שם ,שסחים כיח וא
קכ-נ)עי ספרא ע"ע?..כל נקרש ותס
ורת
נאש
"שרף .אינו נכ"א.
ל".
ו.
,קכז) שקלים שוחה
,קלר) שסחיס פ'א ס'ו (יר וא) ערעת שונפיא.
,קכי") פסחים שס סיח עדיות שס.
,קלו) סשרא שס.

4ר וא.
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ד"'4ל

א1ו אבר ששא לחק ממפם חמך עד שחאגיע לעצ ,ק%ף יומש
פק ל1ק ממיוק

ה1ק ממה וצקחן 1ר %,נקם ששא

י
כל טהור יאכל ממ
בשר

מש ,שק ם שבית זמם קמגעל פבח ~מך ממר
שז 6י ששך משז צך
מךש
,
ו
י
ל
ע
ב
,
ח
ס
פ
ס
א
צ
ד
א
ל
א
ר
ש
ח
ח
ו
ל
ק
ו
ח
ב
 6יבכ",).שיכול לא יאכלו ו
רול כל
טוצר ש!כלבשר .לסד שהכלראיין לאכלו מזאשוזיוטהחיין (קכץץז.

יל

קי

י

שמי

י ייא
כ והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים
יסי
חייביןעליו טשום טוסאהבין לפי זר"קת דמים בץ לאחר זריקת ד
ים,יל

כל טד1ר שכל בשר וססיך לוז מצפש אשר חאכלוכו' וטסאתועליו תכרחה
 10את שהו !4טוחר לטהוריןחייביןעליו טשום טשאה הא קורם זר"קת דס המיל
מעו פחר לטהחיין לאיוי
אחייביןעליו סשם טוסאה (קלט) .או"כול ש4גי
נאזניא את היהשאוהלן שלא וץמ!חייביןעליו סשום טוסאה רואיל מ!עו טוחר
לטד1רים ,תיל אשר לשם לרבות אתהיצוש מ!ת הלן (נול) .ש יכול שגי
טרבה אתהפיפל מתבעל סום ת'ל סהשלסש סהצם (קל"א) .טה ראיתלרבות
 16את הלן מ!ת היהט! ולהרציא את הפשל מ!ת בעל פדם ,אחר שריבה הכדפב
סעט ,טרבה"גי אתהיצוש ואתהלן שהיהלהןשעת הטהר ,וסתרא אתהפעול
ואת בעל פום שלא היה להן שעת הכמשר (ועל'ג) .רבי וקושע אוטר הפסח
ששח 5בטומאה מכלו זבש חבות נדות ויולדותיכול וקואחייביןעליו ,ררל
כל טדצר ש!כל בשר מצפש אשר תאכל בשר כמבח השלסש חמשחט לטהורים
20חייביןעליוטשום טוטאהוזצשחם לטסאיםאיןחייביןעליו משום טוטאה וקלז).
וטמאתךעליך יכו' טוס84ז המף יכול טוסאת הבשר,וי
ל וססאתו
עליו טמאחו עליו טטאתו עליו למירה שה ,סה טסאתו עליו אסור להלן
בטוסאת המף דבר לא דבר בטוסאת הבשר אף טפאחו עליו החגער כאן
בפסאת חמף דבר לא דבר בטומאת הכשר .רשי שטר מ!כל 1טסאחועליו
קכץ) פשטה *סחיס ש-חע.כ.ש.ו ס"ב

נקג'ח) ס*רא שם.

קכ.ס) סשרא שם סנחותכ.היבוע" פכות "ד עיג ,וע" רש' שם* ,סחים צ'חע".

.וספיךליוו אין בספרא.
ק-ל)עי ספרא שם.
ק*א) ספרא ל'ו עיד,ועי פנחות שם וקרבן אחרן גאןורשי סנחותשס.
נק"נ) ס*רא שם ופסחים צ'ח
נקל'ב) סשרא שס.

יכ.
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בשמאת הפף רבר ,לא רבר בטשאת הבשר קליד) .רביחייא שטר שמרו
קדשים לשע רבש תאמרה שמאה לשע מזמי ,הא מהוגי מקוש וטמאוצעליו
בטומאת המף לא שטאת הבשר ,אחרש שטרש ופמאחועלי לא רבר אלא
בסי שטוסאה פחישת סנצו ,ישו בשר שאין טוסאה פורשת סמנו קל'ה)
6
הבשר טהור בין שהטז פמא המצל ור14כל טכשנ
ונכנרתה בין שה"
רוי וצא בהכרת .שיכול טבל ,ולא העריב שמשיהא בהכררע חול וטששצ
עליו תכרחה ישו טבצל יום שאין כל שסאתו עלז הרי דצא בשהרה
לא הצבור .ההש לא אפסה
בלבר קלץ) .גכרתה הנפש
%א פוטצולאטופעה .סעסטז ועטה בשלום.
לאהר שאסר שסאה חשרה חור
כקא ונפשכי תגע בכל טמא
ואסר טוסאה קלה שהש פוואתסצע .בכל טמא אפלו בשטאת נונ
כל הטסאא הפרשת סן חארם טק זוב
בטמאת
אדםורעו ליםר"
ת
ב
כ
ש
ה
חב חיוקו
.
ו
ב
כ
ר
ט
ו
ו
ב
ש
צ
ת
ו
ב
כ
ש
ס
ו
ו
י
ל
ג
י
ס
י
מ
ו
בבהמה
טמאה מנלתן .אן בכל שקץ טמא לאחר סיחתן
 16שאין לך סי שמיטסא וויא חי וסטפא והש סת אלא האדם והש שטזטז
).וכי טאחר שהחכרו חמה-ות לסהוזוכיר הקלא ,ומאחר ששכקי
"שראל
"
ל
ק
ו
הקלות סה צחיך לחשרות .אלו נאסרו חסורא ולא שמרו קלאהיאי שטר
על החמהיות מזאחייבועל הקלותיהא פ0דר .שאלו שסרו קלא %א משוו
חשרוןהייתי אוטרעל וקלות בכרתועל החסורותידטו בסיחה .צרך לוטר
 20הקלות הנרך לוסר החסצרות נקל"ח) .ואכל טבשר ובח השלסים שסאחו עלץ
 .תכרחה
תכרחה סהת'ללפישטוסר עצפשאשי חאכל בשר נמבח השלסש..
דגפש והלא השלסים בכלל כל חקדששהי,שיכולאיןלישחייבין כרת טאצם
פוסאה אלא על השלסים בלבר ,וטנין לרבות כל חקדשיםהרל אסר אליהם
לדרתיכם כל אקש אשר יקרב סכל זרעכם אל חקדשש עיקרא לבג' .).ש
 26אזו טביא אלא כיושו בשלסים סה שלסים סיוחרים דגאכלין לשני יסים

,

ק*ר) סשרא שם וגחיס פע ע'ג .הפאפר של רכי חסר גכ"אן
ק*ה) סשרא חכחיס שם.
וקלץ) סשרא ל'ח ע'א.
,קל'ו)עי' רפג'ם הלכות שסולי השקדשין פ"חהיץ.
קל")עי' ספרא שם וגחים ס'וע.כ.
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וקמף'מ,ח

ש%ץ 4ש אחד ש4יל
י
ש
שץ 9י" מ%ץ ש4י
ל "מ פד ומש"אאמ תסחת שק
י
פ
להבש
ת
ל
ובחש עד שחהא טרגה
ל
ש
שמן סצורעסניןהי
ל אשר יקרב פכל

ש %בש.ש,ש -א ץ ץ ממץ ש4

ורעכם אלחקז"טים (קל"פ) .ש יכ %כלשחייביןעליומשים פשל עואחייבין
 6עליו סשצם ממאה ואם לש לא וק"פ).וסנין לרבות הקופץ חתלבוטהישקטרת
וסנחתכיגיס תצחת כהן פשהץ וטנחת שכש ,חהל אל חקדשים אשר יקרשצ
מ8ם) לרבות אתכולן (קפיא) .יכול ק-ואחייביןעליו פק ,-הרל אשר יקרב.
אסר רבי אלשר וכי " 8טצעחייב אםכן לפה מ*מר אשר יקרב עד שעכשר
ליקרב וקפיב).פיכן אטרו דבר ש"8לוסתט-יןאוןחייביןעליו סשצם מצסאה
 10עד שיקרבו סתיריו ,ורבר שאין לו סתט-ין עד ש"קדש בכלי (קמ .)2אחר
שרבעו דברששהן כשלפים לדברש שאען כשלפש ולסה ממרו שלפש פעתה
טרט לדםשאיןח"בין עלץ סשום מסאה.דבישמע~ן אוטר טה שלפשפיוחדים
שהןרשייןלאכעה,
העציםוהלבתהוחקטרתשאעןרשייןלאכילה (קפיד).
י
מ
ש
ף
ו
ד
ק
ד'א לטה נאמרו שלפש פה שלפש פיוחדין שהן
נהבח אף כל קדשי
 16טובח ,לההציא קדשי בדק הבית (קפיה) .דנננרתה הנפש לח
הצמד .הה'א לא אמסה ולא שמת ולא סועטה .מעמיה
קפה בשלום (קפז).

כ'ב וידבר ה' אל משה לאמר.
כשג דבר אלבני "8ראל לאמר כל חלבשור וכשבוש
מי קי %שדוין על החלב אין המש שהרין על
 20לא

תאכלי

החלב .הלאדין ד~א טה ש אבר פן החישאיןחייבין עלז כרת אסחיו מדצ
בבני נח כישראל ,ת"ל במ "8ראל ,בני "שראל טחדו על החלב אין
המש טחהרין על החלב .אובני "שראלאיןלי אלאבני "שראלסנין לרבות
את דנרשואת העבדש,ודלכיכל אכלחלב .כלחלבשורוכשב
קל'ט) טטרא שם ובחים ס.דע.א.
,ק") ס8רא וב.
,קם")עי' שם.
,קם'ב) זםובל
סאר'א עד אשריקרב.
"ם פ'הע.בסעילחי' וב .שכיא
חי
יץ.
סט
,קס") סששה סעילחי' ע'א ,ועל רפב'ם 9ם 8יחחה
,קם'ד) סשדא חבחים שם ,ובם8רא ר' ישסעאל גסקום ד'ז.
.
א
'
ע
ו
'
ט
קפ'ה)עי' פעילה '8ד ס.א וו' דסבים הלטתסעילה שיה
ב
'
ה
ה
ל
י
ע
ס
ו
ועי
תמרהפ ,ס'א.
,קפץ) ספראשם.
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~עהיונ הלא דין הש
טטא
ועז לא תאכלו פיט
טה הדסשאיןחייביןעליו טאום פשול תותר וטטא מוצ בבחמה טמאה ובחקז
ובעושונ חלבשחייבין עלץסאים פטךל שותר וטמא אשדין שעוצ בבוזצה
טגשוהובחיהובעופוונ ררל כל חלב שחי וכשבחמ פרט לבחמה טסאה ולחקז
~ 6עושץג כל חלב שור וכשבועז חיה בשד גשב חמ
שמשת אלקז שאעה שחז בכולן לפי שהחיטה לקרבן .יכול תהא אסורה,ריל
כל חלב שר וכשבחמ לההנש את האלקז שלא נקראת חלג אלאלעניןקרבן
שווא טשסע השב חזיפה כד,א בהרשכם את חלבו טשו (בטדבריחל'.).
אין נש4א חלב סחם אלא חלב הקרב הזמסוס חזכליות חזטסלים (קט") .כל
 10חלב שר וכשב אץ לי אלא חלב שר וכשב ח 5דסעחדין מנין לרבות
אתהכלארם,הרל כשבחמדברירביעקיבה .אםנפשךלוטרטן הבחמהלרבות
את דבלאש ,מנין לרבות את הכף ואת השחות טכוית לשהרה ורל כל
חלב קט"ח).

ימצ" יח"'

כ"ד חהלב נבלה וחלב טרפה מבית מצ"ט"ד"

הכחיב

 16טדבר ,אבל הטסאה חלבה כבשרה .אתה אוטר בבהטהטדידה הכועב טדבר
ש אף בטמאה ,כשהש! שמר וחלב טרפה ששמ בהמה טמ84זשאין להטרפה.
וחלב צלה וחלב טרפה טלמד שא"סח 4נבלה וטרפה חל על א"סור חלב,
תטצא חחבעליו סאום שי ששת משום חלב וסשום צלה ש טרפה (קט'ט).
' שמר
טיאכהיבייוסידנליי
יעשה מלאכה
ל לכל
* 90כול לטלאכת וקדש ידש! טותרטו"לטלאכתהחולין לא ידשו טוחר,רי
טלאכה 5קע) .רבי עקיבה שטר יכול לטלאכתהחולין ידם! טהחי ולטלאכת
וקדש לא ידש! טהח ,-ה'ל לכל טלאכה אפלו לטלאכת חקךש (קנש) .לטד
על החלב טן הנבלה וסן הטרפה שאש טמא שטאת צלה כבשרה .נמצאת
שפר בהמה טמ84ז שמתה אחד בשרה שאחד חלבה טשוין שטאת נבלה לא
 96חלק הכרשב בשטאה בץ בשרהלחלבה .אבל בהמה טהורה שסתה ש שצבלה

לכל

ייכל
י

קפ" 1ספרא שם וע" כריחות ר' ע'א.
קפ'ח ,ספרא שם ,ע" כריתות שם.
,קינ ,ספרא שם.
,קפ'פ ,ספרא שם ובחים ע' ע'א.
,קויא ,שם פסוךםכינעיא 'רושלפ' פסחים כ'חע'ו,פ.כה'כ.,
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ד גת=' נת~כש

%יטל
חלמז טהר ,שץ נץ טתשה כלל וטוה נצטא טעשת ע~ההיבגי

אף חלבחטז שטצרו בבוזמה טוצרהיהא טדצר בחטז ,ת'ל ו4יכ:ללא
רט5כלהו חלב שהש אס8י באכילה טהרתי,ישי
ו חלב חטק טהה-ה
שהש שתר באכילה (קרנ) .לא חאכלהויכול לא ששכילע לאחרש,חי
לחוכל
6

סאכילו אתה לאחרים ע'4ד) .ש שכל יכול חלג שהש
טההי וחלב שר דצסקל ונמלה ערושה שהש אסח -נרגאה
ל
ו
כ
י
לאידמו טה,-8

שחר בדשאה טקקק

וול כל חלב וקרה).

כ"ה כיכל אכל חלבמן הבהמה אשריקריבממנה אשה
לה' איןלי אלא חלב תסיסים שהן כשרים ליקרב חלב בעלי שסץ

 10טנץ ,חול סן הבד5ה .חלבחוליןטנין ,ת'לכי כל אכל חלב ,ואם כן למה
נאסרסן הבחמה אשריקריבוסכשת אשה לה' חלבשכטווצ כשרליקרבאסרתי,
תפש לא
ישו חלב דפנש שאעו כשר ליקרב .ונכ:רתה
הצבור ע'4ו), .זנפש להביא את השותה .יקאכלת לא
ד5אכלרנ
קסה
אכילה כשירנ טעמית
 16בשלום (קנץ).
י
ם טהלכי שתים דם שרצים רם
כ"ו וכל דם לא תאכל
בשים דם חנבש דם דנש הכל בכלל ,ת,ל לעוף ולבהמה ,לעוף כל סשמע
עוף ,ולבד5ה כל סשמע בד5ה וחיה,בין טסאשביןטדצרים .וה חוסר בדם
טבחלב (ק'2ח).

יץאכלת

עעי

כ"ח וידבר ה' אל משה לאמר.
אל "שראל

לאמר המקריב בי קראלטניפין
כ"ט דבר בני
אין דנויםטניפין .וכי אקו פדה סרובה סדת הססוכה ש סדת ההמפה טדת
הססיכה סרובה פמדת ההמפה שהסמיכה מדצת בכל החוברין ,אם סעטתים
טססיכה סרובה לא אסעטם פתמפההסעוטה .ש בצרושה סרובה סדת ההמפה
 26ספדת הססיכה שהתמפה מדנת בדבר שהש בו רוח חיש ובדבר שאין בו רוח

,קנ'כ)ע" רסב.ם הלכות סאכלות אסורות פ'אירה.
וקנ.ו)עי' ספראל.חע'ר.
קנ.ר) ספראשם.
וקניה) שם ונחים ע' לכ.
קח) סשרא שם פסחים סע וכ .ככ" המרסא היא .חלכ סנין חולין' ,ותקנתי ל5י

הס5רא.

,קנ") ספרא שםחולין ק'כע.א.
www.hebrewbooks.org
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חיים חזפפיכה אעהטדצת אלא בדברש"שבורוח חיש ,חשם,פעפמם פספיכה
פעוטה אסעטם פחמ5ה טרובה .הא לפי ש"ש בספיכה סה שאין בחנו5ה,
וב8מ5ה טה שין בספיכה צרך לוטרבני "שראלבני ישראלפני5יןאין המש
י "8ראל אין במת שיאל מני5ות .אמר רבי
פני5ין (קנ' .)5בנ
ק
ל
 6יוסי טה פצחע שלא ח
,
ה
כ
י
פ
ס
ל
ב
ו
ח
כ
ה
קרבמת
ם
י
ט
ד
ת
מ
ב
ר
ק
ל
ן
י
ב
דנשש
כך
לאנחלקנין קרבמההיש לקרבמתהנשךםלתמ5ה .סהלילאחלקבין קרבמת
המש לקרבמת דנשש לססיכה שאין ססיכה אלא בבעלש אלקנין קרבמת
היש לקרבמת דגשש לתמ5ה שהרי חמ5ה בקי כהן ,דרל בני ישראל
בני "שראל סני5ין אין בנות ישראל פנישת (ק'ס) .לעולם אין תמ5ה בנשךם
 10אלאבאצי פקהצתבלבדשחשהשקיה .השוחיחמ5ווזקזקזם!עלעייכהן (קסא).
שבני "שראלאיןלי אלאבני ישראל סנין לרבות את דנרש חשת העבדש,
דרל הפקריב .או אעו אוטר המקריב אלא זה כהן הפקריב כשוא אומר ידץ
חביונה לרבותעייהבעלים האכהנר,כהןמנ"תירו תחתעיי הבעלש וקס'ב).
יכול כל חקרבמת כולן שעמ תמשה תיל זבח
העושות מעצחא שאען
י
מ
ש
16
זבחש .אהמא את העושא ה!ת המחא שאען זבחש ולא אהנש את הככח-
,
ם
י
ח
ב
ז
ת
!
ה
ת
!
ה
ר
ש
ע
פ
ה
ה5פחשהן הי
ל זבח לא כלזבחים .אהנש אתהבכח-
א
ל
ו
ה
כ
י
פ
את המעשר את השסח שאעןטעתיןפ
חפאת
ם
ש
ו
מ
ש
צ
ו
א
שהן 5עמן
ססיכה ,פל שלפץ .אהנש את החטאתשאין לפעה תמ5הולא אוצש את האשם
ש"ש לפעו תמשה,די
ל שלפץ .אהנש את כל דשושעת ולא אהנש אשם
 20פצורע (קס"ג) .ה"ן דוא מה אם שלפי "תקי שאעןטעתין המ5החיים5 ,עתין
תמ5השחוטין אשם פצורע שהא 5עון חמ5החי ,אעודין ששען תמשה שחש,
ול שלפיו לא אשם סצה-ע (קפ'ד) .כשרוא אוטר שלפיו לרבות שלפי מיר
חשלפש באים טחמת השסח שיטעמ תמ5ה שחופיה וכשדשא שטר שבח שלפיו
לרבות שלפי צבור שיטעמ תמשהשחופין .הלאדין רשא טה אם שלפי יחיר,
 26שאען טעתין חמ5החיים5 ,עתין המשה שחופין ,זבחי שלפ* צבור שהן טעתין
,

קו'ט) ס5רא שם מנחות ס'איב.

ק'ס) ס5רא ל'טע.ב .גסשרא וסררגי אם סצער גסקש אטר ר'יוסי.
קס'א)רסים הליות טעשח הקרבמת '5ט הטץ.
(קס'ג) ס5רא שם.
קסץ) ס5רא ליט ע'נ.

(קס'ר) שם,עי' סטהות ס'ג עיג.
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העשה ח"ם אשריןשיטעם הם8הווצטין .אשם טצורעיוכיח שהחו טעק המפה
חי שש טעע תם8ח שחוט ,אף אהה אל תתמה על ובחי שלסי צבור שוע'8
שהן טעתין הם8ה חיים לא יטעע הם8ה שחשין ,וכשרצא אוסר כתבחי שלםיו
לרבות ובחי שלםי צבור שיטענו העפה שהוטין .יכול כל ושבח כולו שען
 6העשה ,חולחלב.איןלי אלא חלבפנין לרבות את הואה תל את החלבעל
דהוה.איןלי אלא חלב תשה ,וכשהא אוטר יביאצ לרבות אתהאלמז.
יושידרנביאנה אתאשי ה' לרפת שתי הכליחג יבניאנן
לרבות יוחרת הכבד לסדצ שהן טעתין תמפהכולן.ופנין שיטעם הרטה ,תל
שוק .ופנץ לרבות את טלן ,חול וקדשת את וחה דונושה השת שוק החרוטה
0נ אשר התף משמות מטכ",).שאיןהי
ל ח81ר דורם אלא והבנין אב כל שדוא
א
נ
ה
י
כ
אש
טעון חצפה טעון דוסה (קס'ה) .או סביא אלא
בוה .סה והאיל
קשהבןשתי שששעון לחם,ומין לקשזתויע טעקלחם,וסגיןלרךעד שתהא
טרבה להבעו את הבקר את הכבשש תות השיםפנין,
כי חרוטה הש
)
.
'
ל
חרומה מקיה מאתבני ישראל כתבחישלמידום משם כיט לרבות את טלה
6נ נטסש טלן תשתאר אחד סהןפנין שדוא טעון חעשה ,חול דהוה לדגיף און
לא העשת.
ח'
אשלו טליא אחת עיף .חברפה
עץ
בשרח (קס.ו) .כיצד דשא עחשה עתן את
ל
ע
ם
י
ב
ל
ח
ה
הבעלש תשההיק
למעלה ווות שתי הכלית את עחרת חכבד לסעלה סהן .חשם "ש שם לחם
פניף את הלחם מעלן .תצליך וטביא ומעלה ונצרמי אגאסר אשר התף 141שר
 90החרם (קס") .חמפה היתה בכתרח תצשה במערב .וחעשת קורשת להמצת
בכל סקום (קס'ח) .המ רבנן אקה הוא חוה כל רווושת את חקרקע למעלה
עד הצואר לטטה עד הכרס וחותך עסה שתי צלעות אלך שילך (קס"ט).
תוקה הוא ורחן ,סשרק של ארטבה עד כף של מי שהן שי אבריםמעח-יןוה
בוה ,וכמרה ברגל דשא דמשק האסור בכל פקום (ק.ע).וטניןשאין אהרןובניו
26וכאין בושה חשוק אלא לאחר הקטר חלבים ,שאמר יקטיר הכהן את החלב

ל

יל

לפני

קס'ה) ספרא שס.
קס'ו) ספרא ו~ט ע'ד.
,קסץ) שם סנחוח ס'אע.א ולבע.א.
,קס'ח) ספראשם.
,קס'ט)חולין פיה ע.א תוספחא חולין פ"ט היץ ,רף חק"א) רפב.ם הלגוח פעשה

הקרבנוח פ"ט ה.ו.

,ק.ע) פשנה חולין קל.ד ע"ב ,פ" פיר) חוספחאחולין שס רפב"ם שם.
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דגאבחה והמה החלבלאדין ולבנקנ נטששאיסח-ין אואבוייכול יהש אחרן
ובנץוכאין טשה הצק,רי
לתיה (קעא).
שן הש
ל"א תץקטיר הכהן את החלב המזבחה
י
ש
א
י ם במרם "קטידת את החלב ובאגעד הכהן כו' 5צעאל א ב' ט'ו).
בבניעל
 6יאסר אליו האקש קטר יקטרון החלב וקח לך כאשר תאחה נטשך ושסר לא
כי עתה התן ואם לא לקחתי בושקה 5שם טץ ).סהוא אשר בהן והמי חטאת
וגש-ים נדולה מאד 8ם) ה"רב),
ל"ב תשת שוקהעמין תתנו תרחמה יסד
צ על כל שוק שעוג
בשלסים .תתנן תרהמח זה הש הנקדא סורם טשלסים ,נמבחי
 10שלסים וה הא שאסרו לדבותובחי שלסי צבוד שיטעע תעפה שחשין.

ל"ב ר"מקריב...מבני אהרןלותהיוץ שוק'העמין למנה.
א נא הכחוב
המקריב את רם השלמים ואת החלב י
אלא ללסד שאם היה טסא בשעת זר"קת דסים וטהור בשעת וקטר חלבש
שאעו חולק בבשר צאטר דגשקדיב את דם השלסים (קעעג אבא שאול שטר
 16ומנין לטהור בשעתזריקת דסש שמא בשעת הקטד חלבים שאשחולק בבשר,
את החלבסבני אהרןלו תהיה שוקהימין לסנה ,עדשרהיה טהור פתחלה
שד סוף (קע.ד)! .ץנמקריב מבני אהרן לו תהיה יבי
שמעת אוסר כל סי שאעו שדה בעבודהאין לו חלק בכהתה קע") .אמר
דבישסעתולאוו בלבדוסנין לדבות יצקאובלילאותעסות תצשאיקסיצא
 00מהקטרות וחמליקא והקבלות והשית והשקיא שטה ועדיפת הענלה וטהרת
מצודע תשישת כפשביןבפנשביןבחוץ ,ת'לבניאחרןכלעבודה שהשססודה
לבני אהדן אם אען סודין בהן אין להן חלק בה (קע'ו) ,לו תהיה
שוקהעמין למנה בחלק .וכן היה רבי שסעון שטר הדי הא אוטר סי
גם בכם רסגר דלתשולאתאיונמבחי דגם נמלאכי א'י').שני דברש סשמשץ
 96את דבף אץצצעין סלעשתןואין מטלץעליהןשכר .אדםאוטר לחברו הדלק

יל

(קעיא) ספרא 9ם פסחים רט ע'ב.
(קעע) שם ובחים עיב.
צב"
חים ק'ב עיב,
י תוספתא ובחי 0פ"1
(9ור) ספרא שסו
(תצע).
ע
ט'
הל
"עיב,ועי ילקוט חקיס.
 .קע") ספרא 9םסוחותיחע.בחולין ק~בעיב,עי בכורוח
(קע'ו) ס*רא  09סוחות 09חולין שם וקן' תוספחא דסאיפ.ב .וה.ת וס.ח).
ה" פ"

(קע.ב) ספרא שם.
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ו' ל?א' 4ר

לי את דנר ומה חצףלי את הדלת אחריךאיןמצעין מלעשותןחויןנשלין
עלקזןששם .-והו-י רברש קל וחומר פה אם רברש שאיןטטלין עלקק שכר
לאעשיחםעמידנם,על אחת כמהוכמהעל רברשש%טליןעלקקשער(קע.),
בירבישםעיו *טר בא טבול יום מוטר לכהן
המקריב יבי
 6תןל'מן דגנחהש%4כל .אפרלו טה אם במקוםשי~ה טחך בחפאתך דחשיך
סחט4ות"שראל טקום שהורע כוחך בכנחחך אעורין שאדקקך 0ממקת"שראל.
אטרלופהלידחיחניפחפאחן"שראלשהרייפה טחך בחטאתךתדקזני פטנחת
"שראק שהרי הרע טחך בסנחתך .אפר לו הכהן המקריב אתה לו תהקז
סיקראו' ט )/בוא הקרבואכול .אפר לו חשם לאו תןלי מן החפאח .אמר
 10לו מה אם במקום שהורע טחי בננחתי דחיתיך סכגחחן "שראל מקום ורפה
כוחי בחפאתי אעודין שאדיחך טחטאת"8ראל .אסרלו טהלידחיחני מכגחש
"8ראל שהרי הורע טחי בפטקתי חדמקני פחשיז "שראל שהרי ישה טחי
בחפאתי אפר לו הכהן דסוזטא אהה עוכלמז משמו' יפ ).בש ח5אחשכול.
אפרלו אם ל*תןלי כחשה השק שלשלמים .אסרלו מה אם בפקום שיפה
 16כוחך בקדשי קדשש שכולם לך ,דחיתיך מקום שהורע טחך בקדשש קלים
שאיןלךבהןאלאוההדשוק בלבראעודיןשאדהזרמהן .אפרלוטהלידחיחני
טקו"שי קדשים שטלםשלי שהרי הח-ע נמזקי בהן לאכילת מו ועבדיתריצי
טקדשים קלש שחרי יפה טחי בהן לאכילת מר חעבדה אפר לו לכהן ושרק
את רם השלמיםלו קקקז משםז' יר ).בוא ורוק.השכול יצא טבוליוםקוליו
 90וחוסרעעל ראשו אתן לימעו סדשסר כפורש לשש%4ו (קעיח).
ל"ד אתחזההתנופה ואתשוק התרומה חזה 'ה חה.

אליי

כי
י ושת הסי.
ה
פ
התנו '
ץ הרשת חשדה.
התרחצה

'ה חיק.

ואת שוק
לקחתי מאת בני ישראל

זהיול"שיאל וכאגתחייבו שלו טהן תחנו לכוגעג יכול כשם צתחייבו
י*י
לחק
96ניטלו טהן כך אם קכו עשו-ו להן ,חהל ואאזן אהם ל%4זרן הכהן
ולבני
עולם :טשנים הםלכדגיםלעולם מווט) .סאתסניקיאל טרצעבני"שראל.
יכול ןזואחייבין אף בפה%תהין דחש טה אםהחוליןששיןחיבין בוקההיק
קיח) ס*רא 09ובהיס ק"ביב.
קעץ) ס*רא ס' עיאילקוסשס.
קע'ט) ס*ראשס.
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ליד-ל"
חייבין במתמת קדשים שאחבין בשח חשק אשדיןשק-יאחייביןבמושיעהול
אהם לאהרן הכהןולבניו לחק שלם,איןלך אלא סהשיששדב~~ין מך*).
אן ין שעע
ל"ה זאת משחת אהרל ומשחתבניו

ח~
שכ
אל~י משועהזכות אהרן חכות בנץ כאחת לאזכו בשמן הפשחה ,ת'ל פי
ת
 6אחרן זאת ופשחת בנץ ואת כדאי אהרן לעצפו וכדאי במולעצפן .אפר רבי
טודה יכול אהרןובניוצריכין שן חסשחה לעתט -לבא מ'ל משחת אחרן
זאת ומשחת בנץ ואת כדאי אהרן לעצמו וכדאי במו לעצמן ,הצהוצי פקיש
אלה ציבני הקמרו העסוים על אדע כל הארץ מכרטז ר' יר ).זה אהרן
ודוד שחחרין למץולתן לעתט -לבוא (ק'5א) .שכל ופן שרמלכות מדשת כהתה
 10מץולהמדשת שתלקהזושתלקהוו ,ה?אהסיר הגפצפת וחרש הע5רה (עשקאל
כש ל"א( ).ק'8ב) .דרש רב עררא זסנץ אפר לה פשמא דרבי אפי חסנין
אסרלה סשסאדרביאסיפאירכתיב כה אפר ה'הסיר חסשצשתיךש העטרה
ואת לא זאת הש5לה דצבה תצבוה השפיל משם) בשעה שאסר הקביה הסהר
הגפצ5ת ודוים העטרה ,אפרו פלאכי השרת לצי הקב,ת רבאצשע עולם
 16ואתלהן לישראל שדקדימו לצזי נעשה תשמע מציתיפ).על הרסעי זאת
להןשיפסקופן רמלכמומןהכהתה .אפרלהןולא ואתלחןלישראלשהש*ילו
את דנכחז תצבעע את השמל והעפעז צלם בהיכלפי 8ים להן עתות שעש
אפרלטז (קפז),
ורמולהן .אפרלטזר"שנלחשא לרבהחשוכלילאסנלןד*4פט-
רחצן במולפס של אספסעוס מרועל עטרות חחצשועל האקרום (ק*יר) .קם
90ר"ש נלמשא לאשעמ .אפר לטז רב חסדא קרא כתיב הסקי הגפצפת וחרש
העטרתוכי פהענין עפרה אצל סשצ5ת אלא כלופן שמש5ת בראש של כהן
מרול דעשו עטרה בראש כל אדם שתלקה הפצפת פראחצ של כהן
מיול נפתלקה העטרה טראש כל אדם .כהדי דקא אפר וגשועטז אושך לטז
האלהש פדרבע אסיר דחסדא שפך וחסדאין פילך .ראבעא אשכחטז לרב
 96אשי דקא מקל כלילא לברתטז אפר לטז לא סבר טר כה אפר ה' הסקי
,ק'פ) מרסת הספרא שם ,סאת כו' 'שראל ימל אף הקדשש יוץ ח-בים
וע"וצלין קילע.א.
,קשיא)נירסת הספרא שם ,רבייערח אוסר יסוליהו אהרןויניו צריסים לשמך.
(קפע)נטיןשם.
קפ'ב)ע"נטיןו' וא.
קפיר) פשמ סוטה פים ,פש פ"ר)ופין שםנרח ע.ב.

בסהמת',

ע"
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ו'ל"-ו' ל'ף-ליח

המצנשתחהרם העטרה .אטרליהדומיא דכהןמיל במכריכתיב אבל שלגריל
י !מ'
טלסד שאף האשיםסייעו.
כשהר לכלה (קפ"ה) .נמ"מט
ביוםהקריב אתםלכהןלה' סלסד שאףהיוםסייע.
ל!שו אשר צחה ה' לתת להםביום משחו אתם
שד סעי
 6נצטי ישראל שטץיו סשר"שין סחנות כדהה ולא !כו בהן אהרןובניו עד שכו
בשמן הטשחה שמטר אשר צוה ה' לחת להםביום טשח אהם .סאתבני "8ראל
פרשןבניישראל .לדרחםשימצ הדבר לדזרא (קש"ו).

לץ זאתהתורהלעלהלמנחהולחטאת ולאשםולמלאים

פה סלאש מטודכללותטק ורקדוקטץןפפעי אף מלן נאסרוכללאיהןטסיני.
 10או פה סלאים קרבן צבור אףאיןלי אלא קרבן צבור קרבן קץט-נמין ,רול
לאשם .או סה אשם קרבן קץט -אףאיןלי אלא קרבן וץט -קרבן צבורסנין,
ת'ל ולסלאים ,שחמצא לופרלעולהלעולת קץט-ולעולת צכחי לסנחה לסנחת
יחט -ולסנחת צבור ולחטאת לחטאת יחיד ~חטאת צבור ~!בח השלסים.
ל!בחי שלסי יחיד ול!בחי שלסי צמד (קשץ) .דא ואת התוה לעלה למחה
 15ולחטאת וכו' אסר רב חתה כל העוסק בתורת הקרבמת סעלהעליו הכועב
כאלו הקריב עלה סנחה וחפאת מ81ם חטלסט ,ולא עוד אלא כאלו הקריב
סלאים תתקדש כאהרן ובנץ שטאסר ולסלאט (קפ.ח) .מץל דנא השלום שלא
חהם בקרכמת אלא בשלום ששטר ול!בח השלפש .לפי כך תקמ חכסים
חוחסות התפלא כולן בשלום קפ'ט).

לשח אשר צחה ה' את משה בהרסיני ...להקריב את
קרבניהם לימת הבכחי ח-אמעשר והפסח שכולן נאמרו כללאיהן
ודקדקקן פפעי (ק'צ) .אשך צחץ ח' את משה בהך ס'נ'
לששעל כל וקימת שאען כשרים אלא ביום (קצ'א).
ביום צותו

רבי ישסעאל במ של רבייחצןבן ברוקה אופר הרי הח! אהשר ךקח סשה את
קפ'ה)נטין שם.
,קפ'ו) ספרא שס.

,קפץ) ספרא ט'ע 1.ובחים קט.וע.ב סוטה 14ע.ב.
ש כאן הסאסר הוסצא
ו'
לעיל דף ק'ס אטר ר' אחא לטלך שנטס לטדעה וכו',ועי
יי
בכו
"קרא רבהפ.ח ס'ו והערה
ל'חלעיל.
קפ.ח)עי' טנחות ק"ע.א.
ק.צ) ספרא שס.
יקצ") שם חוליןכ.בע.א ובחים צ'ח

,קפ.ט) ע" ויקרא רבהפ.טס.ט.

ע" טנחות פעע"

www.hebrewbooks.org

0נילה כ'ע.א.

www.daat.ac.il

ו' *יייא/ו

צו

167

ת וז
מיויס ו ם טשה חממ לדי ).לפחולטי
י
ס
לתים (שמ
%י 9תג שקל4ת תד" ששק%ייל
ששצרשתשי
ה) וקק ע%ת הר
ת הפד וק1ה בת 4סל
לפ לנ)וי

שמא טטמ

כ"

פעי לטלא דורא פה עלת הר סעי טעתה כלי אף עולת דורות
 6טעתהכליע4ינ).איןלי אלא עולהכנין לרבות אתכולה הרל זאת התורה
לעלה לסנחה ולחטאת לאשם ולפלמושולזבח השלפש אשר שה ה' את טשה
לרבות אתכולן שכולןטעתיוכלי קצ"ד) .אשר שה ה' את פשה
ביום
י
ה
צ
.
ם
י
ב
בהרסעיביום צווצ למדצ לדברות פדבר סעי שלא שסרו אלא
הצין
לדבראסעי שלא משוו אלאביום האלה תולדות אהרן ופשהביום דבר
ס! ה' את פשה בחרסעי (שמג'א'.).ומנין לדברות אהל מוער שלא טשפרו אלא
בעם ת'ל וידבר ה' אל פשה בסדבר סעי באהל סועד משם א' א').
וק"ש דברות טרברסעי לדברא אהל פועד סה דברות טרבר סעי בעם אף
דברות אהל שער ביום ה4רה).

יל

ח

א וידבר ה' אל משה לאפר.

הצל לקוחש לסות (משלי
ב קח את אהרן משתבניו 'הש"
כודיא ).אלושיבני אהרן אוישלפיהה .אסר ר' דגק כתיכ"1.קחפירם
שהי
ויצר אתם בחרש חצ1ת ל"ב ה' ).תבוא קיחה של כאן אעסוד על קיחה
של להלן קח את אהרן ש) .ד4א קח את אהרן פה חול לפי צאסר ועףדו
את העםעל אשרע" 1אתהענל אשר עשה אהרן משם ל"ב ל'ה ).היה במשמע
 10צתרחק אהרן וכשהמו אוסר קח את אהרן חשתבניוידע פשה צתקרבאהרן.
ומנין שהיה נלבו של פשה שחרחק אהרן כשהש שסר ובאהרן החיגף ה'
טאד להשמעז השתפלל בעד אהרן 5יברש פ' כ' ).והרי מ*סר בו ו*שמע ה'
וקשרנ)שס.
וקיב) סשרא שם.
,קשרר)שם .ובובחים צץ עוב .8ב עיב אפר שטשל סשם רבי אלטר ואת החורח
לעלחוכו..
,קשרה) סשראשם.

ש ,ויקרא רבה ששס.ר.
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ח' ב'-ח'נ' ,ד'

אלי נם בפעם ההש 5שםים ).וב-שראל הש שסר ו-שמע ה' שי ם בפעם
ההש 5שם" " ).וכען שאפר כאן קח את אהרןידע סשה שנתקרב אהרה
וצין שהקץ בלבו של אהרן שתרחק כשהש שסר בסוףהענין קרב אל דגמבח
ועשה את חטאוך 5יקרא פ' )' ).והלא כבר הסדיר סשה לשיו את כל
 6העבווזוג ולמה צרק -לוסר לו קדבועשה ,אלא שהיה בלבו לדבר אחרוכיון
שאשרלו קרב אל הכמבחידע אהרן שהקרב (כ) .דיא קח את אהרן חשת בנץ
י פה תיל ,והלא במקהצת הרבה טשפר בו במשת לקחזחתבני אהם צ%גאי
או
ולקחת את הלויםלי %גי ה' (בפדבר ג' סיא ).מצמר ךקח משה מחזרן את
האמים דשלה 5שם א' ח ).שחמר ולקחת אהם אל אהל סועד 5שםיע טז).
 10שומר קח לך את קזחשע בןנון 5שם כז "ח ).וכי טשה פשפיל היהבני אחם
לאווריו ,אלא אפר לו קחם בדברים שלאידשו לבם לדבר אחר,תי
א ויקח
ה'אלהים את האדם ועחהו ובראשיתב'ט"ו ).כלוסרעילהאווצ מ) .חשת
הבגדים אלה המדים שהפקדתיך עליחם כפה שאפר שלה הבם-ים
)השמן דמשחה
אשריעשו 18מות כ4חה' .).ך4שתשמןהמשהה
 16שהפקדתיך עליו כסה ששג)ר חגשית אגצ שמן משחת קו,ש 5שם ל' כיה.).
כום שלא שעה בבנריס כך לא שעה בקרבמתיו.
משת פר החטאת
ואת פר ההטאת שהפקדתיךעליו כטה עגחטר חזקרבת אתד"שר
כמה ששטר
לשי אהל סקד 15ם כיטי' ).חשתשניהאילים
את האיל דאחד תקח 5שם כיט טז ).ולקחת את האיל דהצי 5שם כ'ט"ט.).
כסדר האמח-להלן כך אשדכאן ור).
 20ואתסל המצךת
ג ו4שת כל העדה הקהל עשה בסעפד כל העדהשיהיוטוצין
בכהתה בקדושה ובכבוד ,ולא עוד אלא אף כל שררת הצמד תהא בפעפד
כל העדה שיהץ פדגין בשררה ובכהתה ובקדחשה,ובכבוד שאפר ויקח את
יהחשעויעסדהולציאלו5ר הכהןולצי כל העדה (בפדבר כז כ4ב.).
מם ששדו ממ עמדת
ד ויעש משה כאשר צוהאתוהי
בית דסקדש כך הסדמ -עבודת כדאה ולוקץובנרי כל אחדלפי פה שהש.
יב) ספרא שם.

ע) שם ע" תנחוסא צו ס"ד ותנחוסח צו סהרשיב רף".

יר) בספרא שם .שלא כסרר האסור להלן כך אסור כושוע" שסותכ.ש.
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ן זה הדבר
ה ויאמר משה אל העדהזה הדבר שטייא
תאמר להלן זה הדבר 5צצת כ"ם א' ).מה זה הדבר דט8מור להלן בקדהש
14ש-ןובניו הכחוב פדבר אף זה הדבר דטשמח -כאן בקדהש אהרןובניו ר~כחוב
סרבר 0ק).

ו ויקרב משה את אהרן שתבניו וירחץ אתם במים

באשח שעה זט בקדהשיי
ם ורנלש ובאהוה שעה זט בשבילש וקדחצה של
יש רגשושי).
שעשה טשה לאהרן הש
ז ויתןעליו את הכתנת סלסי
המץ ספשיש והש היה סלבשן ,וכשם וגעשה לו בחט כך נעשה לוסנן
 !0במיחוצ"גאימ
ר קח את אהרן חשת אלשר בצ וכסרבר כ' כזנ) והששפ את
הן
)
.
ץ
כ
אהרן אתבנריו ושם
כרכתיבלסעלן .)0ויתןעליו את הכחנת רבנן
סדד לב"שת הבם"ם סכשש תחלה שחרמקן הכחנת ואחרמה וטשמנפ מוחריו
ר"מעי
ל ט4חריו חשן ששד שחרמקן רגממפת וושחרמץ הצ"ן 9ק).
5רשהזו לסדה לשעחה ולמדה לדורות
ח וישםעליו אתהחשן
ם וום הש פשפש בבמץ
~ !6מדהלשק-ות ץםיוםולשו-ות טם הכפח-ש ,שבכלי
זהבוביום הכפ-8ים בבמץלבן.

סי

סי

פ וקטם את המצנפתעל ראשו ...כאשך צוה ה' את
מגך כאן טד תאסר להלן צעי סה צעי דטאמח -להלן אגצר
משה

כאן ,כאן פסררן ולהלן פסרק ,גאן פסדר את הבם"ם ~אחר סיכן את
 20וקרבמת ,ולהלן ססרר את וקרבצת ולאחרסיכן את הבנרש ם).
י "ודה אשך שפן ר5שחה
ויקח משה אתשמן המשחה יב
שעשה טשה רבצ בסרבר פעשה ששנעאו בו טחחלה וער שף .פתחלה לא
ן 5צצת ל' כ4ר ).ואם לסקי
הוה בו אלא שים עשר לת שט8שר דשפןזיתדי
בו את הכלש לא היה סיפק על אחת כפה וכפהעשמם,בצלעין האצד שחדף
 26ויורה בצלעדג ופפו
אחרן ובנץ בשבעתיסי רגט146םיששכןוכל אשר
י
י
א
צ
ץ
ל
כ
בו והכמבח וכל כליוחישלחן וכל
והסנחיה וכל כלמה וכדגש סץולש

י

מז ספרא שם.
 )0ספראשם.

,ט) ספרא"ם.

עז שט מיא עיא ילקיט רס ,תקט.ו.

,חז רפבים הלכותכלי הסקדש פץח.א.
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יי',ץ" ,ב

ומלכים אפלו כהן פץל בן כהן מ-ול טעת סחרחהי
) שין טחשחין טלךבן
טלך .ומצי טה טשהו את שלטה ,טצי טחלקחו של אר1קץ ,מ!ת ימש טפני
5חלקחה של עהלקז ,חשת עווארש טצי טחלקחושל קזויקיםאחי שהקק גוזל
פנצושתיקצים.ונצלו קיש לעתקי לבה! עגאצשף למן טח8קת קדש וקוק והלי
 6לררחרכם מצצת ל' 4א( ).יא) .תצין לכהן פץלבןכועמ-ול שטעת סשיחח
שמאשר תעמק הסשקז חחתי סבניו סיקרא ו' סץ( ).יב) .תצין שאין מחשחין
טלךבןטלך ,אמר ר' אחא בר קגקב אטר קראלמען טש-קישיעל טמלכתו
דיאובני (רברשיש כ' ).טלטד שד5לוכה ירהשת הש לבנש .ואם הקק שס
טחלוקת סרשחין .תצין עגאשחץ לסלק הסחלקח ,אטר ר' פ8א ד14מר קרא
 10דאאובניו בקרב"שראל משם)בוטן שהשלוםב"שראל (יינ).

י"א ועמשח את המזבח משת כלכליו...ייצ
ק סשמן הסשחה
על ראש אהרן לא
טשיחתכל'הכלום .סשקזת אהרןובניו
סלבקקכסשיחתתצאשהחרןן,ובני
טאחר שהא
חחרן
שנאפר כשמן השבעל הראש ירד (תהלים
קל.גב'.).
ל
ו
כ
י
ש
משם).
שהאלי,סחשו עד שלא ילב"ןע היל על פימדותי
 16וטשיחת כל הכלש כל כ וכלי טעת סשיחהבשני עצסו ,צאפר הפשח את
דגמבח אתכלכלי
 .הא למרת שכלכליוכלי סקת טשרחה בציעצטו (יד).
כסרר האמר
י"ב ויצק משמן המשחה ראש אהרן
להלן כך אמחי כאן (פיו) .חמ רבע כאטה צרסרשחין את המלכשכטין מר
חשת הכהן כטיןכ' .אטר רב סנשמז בר נ-ש! כטין כ'יתי .חמ רבנן כשהא
 90טחאוטרציקין לו על
שחר כך מתן לובין רשי עעיה והנש בתחלה
אי
א
ר
מתןלוביןרשי עעץמוחר כךסוציקיןלועלראהן.חנאיי הש כדדצש!דאיכא
טן ראטר ראשברישו .ת9כא סאן דאסר רשיעי
ו בריש! .סאי פעפא דסאן
דאמר ראשברישו .אסר אבץדכתיב ושק טשמןדגחצזהעל ראשאהרןויטשח
אהו תשע דאמרביןריסי עעץ בריש! קא סבר משמקא עדיפה השיל חצה
י) ספרא"ם ילקופ שס ועריות יא עיב ירוש' הורית סץ ע, 1.פיו חיד) יראלסי
שקליסס"פעע שץחיא)ירוש'סופח כעעע,.פי,חיוב)תיויקרא רבחפייס.חכריהות.ח'יב.
ל סש.
ע""ורית שםוכריחותשם.
9שינםוח בכל חסקוסותהי
9ץ)ע" הוריות וכריהותשם.
,יד) ספרא ס.אע.ב .ובס*רא שם יבל סשחת כל חכלים .בסקום מסשיחח כל
חכלים.וכו'.

על

(פ*ו) ט*רא שם
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אצלבם-י כהתה .ודשו כתיבויצקויפשח סאי מטשח כבר טשח .אסר רב פשא
סאי רכתיב שמן הטובעל הראש יררעל ושקןזקן אהרן 6זהלש שם ,).דשגא
כסיןטגיטפין טרנליא של שמן תלחותלו לארון נמקמ סשהוא פספר עולא
חהשבות בעקר זקצ .מוה סשה דוש ששר ששו סעלתי בשמן הגמשזה ישות
בת קול שסרה לו כטל חרסה שקידעל רוירי שץק 5שם ל ).טה טלאין בו
סעילה אףשמןשעלזקנישל אדוןאיןבוסעילה.ועריןהיהאדון דח 8מעמר
סשה לא טףגהמעי עצתי שסאסעלתי .הטמ בת קול משרהלו דנה פה שב
ופה נעים שבת אחים ם יחד 5שם א' ).פה סשה לא פעל אף אדון לא

סעל (ט").

י"ג ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת
י
ט
ל
ס
שכשם טגעשה סק לארון נעשה סק לבניו ,וכשם שפקדו על
ארון

כך
כך פקדו על בם-י בניו ,אגאסר ועשית בם-י קדש לאהרן אחיך
ב' ,).ועש בם-י קדשלארי-ן אחיך ולבנץ 5שם ד' ,).מעמר חשת בנז מקרב
בם-י

מצעה כקץ

והלבשתם כדנת (שם כ"ט ח'.).

י,ך

בתחלה לא הקז נקרא פר החטאת
וימ 2את פך החטאת
וצאטר מה הדבר אשר תעשה להם ...קח שר אחדבן בקר 5שםא' ,).וכשהצא
פורט אתסעשיו הקן נקרא פר החטאחג שמטר חשת השר שתערו משת בשרו
תשרף באש טחוץ לסהגה חטאת השא עיקרא ח' יץ .).שזי עדע אם חטאת
אהרן ובנז הש אם חטאת הצבחי הוא ,וכשהשא אומר קח את אחרן חשת בנז
 20אוו משם ב' ).חשת שר החטאת (שם) הוי חטאת אהרן ונצץ הקק לא חטאת
ו את ידקקם ני שון
הצבור היה .וינשמכו אהרןובני
על כל וקרבמת אלאספני שהמו קרבם פפכו עלז כמ
ונצ'ו סשכין
שסומךכל אחד שחדעל קרבם (ח) .דיאויספכואהרןובנזלוק"ש קרבמחם
לקרבמת הצבור פה קרבמחם טעונין ססיכה אף קרבמת הצבור כהן מץל
 26סומךעל האיברים שחר כך פקטוין מון ספיכה לאיברש אלא לכהןמיל
בלבד (יח).

יי5

יט")הורית יב וב נריחות ה' ע'נ .בס"א חסר פואחר כך עד חש" .בכ"ש
חסר יואיסא פאן ראסרריס'עעיןברישיי.
",ו) ס*רא עע .יח)ע" תפיד פז רפלם הלסותסלי הסקדש ה"ר.

יא

*"
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פץ וטחפ ךקח טשה את הדם ךתרעל קרצת השבח
סבב באצבעו י
 %יצשדשי ת%שש חה כשז שסש מחמ

מץלה ,השהיה שחפ ,דצאהיה זרק ,וצא הקז שו; דצאהמז טחטא ,דצאדדה
יהנק ,דצא המז סכ8ר ,שגאמר ו"אחט ויקח נמשז את הדם .פשלו פשל לטה
 6חשרדמהל מ ס4ש וצחת ממש קשתתמיזמ"פז שצא טששמ
4 9
ש
ש מ מג ש
4 9
י
ל
מ
לא ה"אלא6י שטר ח 4אמןא"י%ף ושמ
קקד אמן
"
ה
מ
אצי
טן ן%
ף יתג ומשמר
 6וקלה לטמ אמז מסש זר
שעהשילטד.היה טשה שחפ וארון רחשהאיחו ,טשהזורק וארון דואה שחה
 10סשה נאה שהרן רמשה אצחו ,טאמז טחטא חשרון דמשה אווצ ,טשהיהשק שהרן
רואה אצחו ,סאשז טכפר וושזרן דוושה אצחו ,שגאאמר ויקח סחחז את הדם.
כשרה זו אעי עדע פה דרא אם כ8רת
ויקדשהו לכפר
אהרן אם כ8רת צנצד .אכצר טעתה שלא וךתה כפרהוו אלא בשעה שיצא
כרח להחנדב לבא הפקדש ,אסר פשה שסאה-וזקו"שראלוה אתוה,ביןא"ש
 16ובין אשה,
שלא בשבוג אלא כ8רהזו תהאכדי שלא ווה דבר מול
י
ש
ב
י
ו
י ה' אהב סששם שא פל בעולה ("שעיה
קרב בפקדש,וכן דצא שטרכיינ
ס"א ח'( ).יט) .זה שאמר הכדצב טשה חפזרן בכדגו חצצאל בקראי שמו
טשהלש שרפו'.).רבייד
ן בשםרביעפיביביעידהורבי ברכיה בשםרבי
ועשע בן קרחה כל אצתן ארבעש עמה שעש "שראל במדבר לא נגצע פשה
 90טלשסש בכהתה מץלה הדא הש דכתיב טשהו"צון בכתץ.רבי ברכיה בשם
דביסישן שמעלןטןהדין קראובני עפרם אהרן ומשהויבדל אהרן לחקרקן
קדשקו"שים דצא ובנו עד עולם וטשהא"ש האלהיס בנץ וקרשעל שבטלוי
ורבריהשים אכ,י-2יע,)7בנויקרשעל שבםהלויוצאמפיהכהןדצה וכ).
אסררביאלזמרבירבייוסי ששיטאלןשבחלוקלבןשיסש פשה במדבר חוא).
 26אסר דבי חנחום במ-בי יתץוחנילן בושם רבי יהושע בןלוי כל שבעתיטי

י

*ית

י

עליו

יפ) ספראשס.

,כ) טררש תהליס לפופד צ'ט ו' פסיקתא דר' כהש ל'ת ע'א ויקרא רבח פ"א ס'ו
פסיקתא רבת' סע לב 'לקוט שטעתי רטותתיו ילקוט הטטריסק.כ.

,כ.א) כרלעילוע"'דושלטי"טאליח ע'ב,פ.א היא),עי'תענית "אע'בוע'ו*דע.א.
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דגולחוים המז טהמה סשנשש בכהתה פ-ולה ולא שרת שכימןעל יו"ו ,עדשביו.
אחרן ולבש בם" כחתה השםש בכחתה נרולה חשרת שכעה על עז ,שטמשר
כיהיוםח' ט4אהעליכם "5קראט'ד'.).יכול אףשגיאלכהן המק,דרלחשיאל
בקראי שסו 5זהלש שם ).פקחיאי שפ סן הלוים הקז שהקז פשמש
6צ בקול (כרב) .ד"א חשמואל בקדאי שגו זה קורא תעקז חה קודאתעטז .בעסור
ענן ירבראליהם ותהלים שםז' ).שמעפ בפשה שמ-בר עפבענן שאמרוירד
ה'בענן ומ-בראליו שמדבר י'א כ'ה).ובארין נמ-בר עפבענן שנאפר וטיד
ה' בעסור הענן ויעסד פתח האהל רקרא אהרן וטרש משם "ב ה' ,).אבל
שמתול לא שמעצ ,ובהיכן שמעצ סן הדין קר"ה וחענעה און הששסרטז "ש
 10הגה לשיך מצצאל א פ'יב( ).כ'נ).רביית-ן בשםסרי בר יעקב אסרולהן
וגשיםאין אהםדואיןענן קשד לסעלה טחצירו,ואין"ש אלאענן דכתיבויש
אשר המז העק (במדבר ט' כ' .).שסרו עדתיו וחק םץ לפ 5זהלש שם.).
שמעצ לטשה שכתבה חשרה לשסו שאמר זכרו תורת סשה עבדי 8לאכי נ'
כ,ב ).ובשטחול נכתבלו ספר בשש שאמרויכתבם בספררנחלשי ה' 5שסחול
 16א" כיה ).אבל באהרן לא שסעפ ,אלא סלסד שיח8הלו פרשת פרה אדופה
שלאחמח סגצוולא סבנוולאסבני בנועדעולםועדסוף'כל הדורון דכתיב
זאת וקת התורה דבר אלבני ישראל ויקחו לך 5רה ארסה (בסדבריפ ב').
סלסד שקרא על שסו (כ"ד).

כל

שיא

מפרש בשתי הפרשתת
החלב תגא כל
ט"ז ריקזק את
0צ הללו אעו םדג לד-8מחצהייתי שסר פרש הטשרפש ושעק-ים ה81רפי 1השיל
ויועןנאכלין מקוא כולן נשרפין ולאידשו פהן לנמבח כלום% ,ל הקח את נל
החלב כו'זו היחה הרוושתן לנמבח הטשי הפר ישרף ,ש' חות הפר חשתערו
חשרש באש (כיה).

יז שת הפר ואתערו ...תשרפובאש.
י"ח ויקרב אתאילהעלהויטמכו

ינו 116ספיכהלעולח.

י שפ ויקרא רגח שם וע" סשרא שם
(כ.ג ,פסיקתא דרכ 4ח ע'ג פסיקתאריה

ררושלסי יוסאשט.

יגע ,גשתי חפסיקתות וגילקופתחינ.
יגוה)עיסיראי'איר.
www.hebrewbooks.org
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ח' "*וע

יט ו"שחפ ויזרק טשה את הדם טיכן למדע זדיקח לעולה.
כ אתהאיל נתח למחים
כל הט5רש בעולת קקיד מ8ורש
כאןוי
ץ מן הה5שש .רש אוטריםאין מחוח בלא ה5שש שאמר ור*שיפ תהח.
ששד
להלן את דאש את שדדו
ויקטר משה את
הראש כנ"
 6וערך הכהן אהפסיכן למונה
כפה שאמר
כ"א אתהקרב אתהכרעים רחץ
להלןוהקטמ-
'
ה
ל
ח
ן
א
ש
ו
הכהן אתהכלפיכןלסדע.עלהדוא לרקק נק אהיז
סלסר שהחלבט
ן עלובי ה4אים (כ'ו).
פלפטן .וכולןניוגי
כבר זש הכיב קגי אעש
כ"ב ויקרב את האילהשני
.
י
צ
"
1
את
שאם
ל
י
א
ה
 10כעדזה .אם כן לסה שפר ו"קדב
ו
א
ר
ש
הבש
אחדפן
האילים לא הטו קדשו ,קגי אילט ולא הביא שר לאישו קדחצ ,שי
אילים ושר ולא ע-
דגש כל הכמצת לאישו קדהן .ולסה נקראעא
יל ד~מלאטע
שרשא טשלטעםהכל .לפדע שחמלשים טשליפט לאהרןולבננ ויסמכן
פלטד שסטכו ידיהם עליו בשנט]ה וומן
14הרןרבניו אתידיהם
ץ
נ
ב
ו
 16יוםטוב .משללפי ש5רעחובוועשהיום *נ אף פךאהרן כיתשהשלעצ

"יא

עבודתן וקדהץ שבחרת כל הכלים וקדחשן וחטוי השבח וכשרה חד"קת דם
ע עלץ בשמחה המן עם טוב נמ]).
העלההבי"4איל וססכוידי
שלשה דפט האסחיין בשרשה אען
כ"ג ויוטד]ם 1יקח משה מדמו
,
ר
ו
ש
ה
קרעת
ל
ע
ה
ק
ר
ט
ו
ן
ת
ט
תשגי
דופיןזה 6ת בפעשה הראשהטעת ארבע
 20טעון מתן שתים שהן ארבע ,חזשלשר נחלק לשתי דוחות וטעת טתן בהתות
לכך מוטר רשחט ויקח פשה פדש.
'ה רר ש8אי.
ויתן הנוך אזן אהרן הימנית
בהן ידו הימנית 'ה שרק האמצעי שלידל.
בהן רגלהימנית 'ה 8ר 9האסצעישל
 ,סדל הרגל (כ"ח) .ו"קרב
 26אתבני אהרן רתן סשה פן הדם על תעך"4ן הישית זה נרר האסצעי ,ועל
בהןידוהינגית זה 5רקהאסצעי.וכי מתן בהתוחהיו אהרןובניוטעתין ,אלא
כל כך ללפדן השךיהופטהרין אתדגמירעין (%ט).

ועל

על

יכי
 ,ססרא שס.

,כ-ח ,סשראשס.

רעל

(כ'ז ,סשראסיבע'א.

יכ'ט,ע" ס*רא שס,וע" רסביס חלכות סצורע*"א.
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יר

כ'ה ויקח את החלב שת האלקה איו כל דבר שאין כו
סשצה לטקום* .ק-ות דששיץ" 8ב)קן סמצת דרבה דוווטה והפעשרות חזחלה
והבכורש והלקש חקשכחהוה*י1שץ .טלית" 8בה סצוה לסקום ,ש4שר 8שלש
תעשק לך 5יברש כיביב .).בנרש" 8בהן טשץה לפקום שמשך לא תלבש
 6שעטם 5שם "א .).שערי דגתש ההרי דנרשת" 8בהן מטה לפקום ששטר
וכהבתם על סוזות ביהך ובשערץי 85ם ו' י' .).בדגמה 19ירה " 8בה פשצה
לפקום שמטר כל דנכור אשריולד שם פ"ו4ט .).בחסה טג4פץ" 8בה סשצה
לטקום וצאפר אטר חכצר תטדה בשה 5צצת ל"ד כ' .).חיה הנרלח במדבר
והעו!י השרח באיר ושחק -עליהן הכוצב לכשיבמן לידך לא זוא סוצסרין
 10מצוה שאסר אשר שצדצירחוז שעוף אשר שכל ח*ך אתדסווכפרצבע5ר
עיקרא ח יינ) .חאר בחסה וחקק שלא 8רט הכויב שסן עשו4ן כלל שלא
וזץסחוסרין סשצת שנאפרא -כל חרם אשר וזרם אהשל 4פכל אשרלו משם
כקק( ).ל) .קדשי דנקדש כולן קדש מש בהן פעלמ אחר פעלמג כהנר
כ"
5רש המשר*ים חטעק-יםהמשר*ין שאעןנאכלין אסר הכוצב דמן אעצרוזן
 16לכמבח ,קדשי קדקךם הטוכלין לכוצש אסר הכוצב קזא אעצדיזץ לכמבח,
העולה כולה כליל לאשים אסר דגצצב ירג עורח סהגה לכוצש ,שלפש
דגאכלין לבעלש אסר דגצצב ידש 4דפן וויסורקהן לשבח ,ששטר ויקח את
כל החלבזוהיתהחרוושתןלכמבח(ל,ש).

יא

כ"ז ויתן את הכלעלכ*י אהרןועלכ*יבניו

ייפק

0צ השךפני*ין מדםפן השלפשומן דוצדהוטאיל חממק 441יח
ןעלכ*י אהרן
וכי כל הקדבצת כ%ןמחנין על עי הבעלש אלאללסין היאך טשקין את
השונצת ,וסטהרין את היולדחג חשתדגפצרעין .וזןש אהם חנשהלטני ח' הש
הדין ללפדן תצשת דקרבצת מ4ב).
המ1הדין השך כהן מטל
כשח ויקח משה אתם מעל כ*קהם
6צ את דגנתה פעל עץ השצטח וסניטוע נ1למ5ים הם לריחניחחק
הרי דברים קל וחתשר הצה אם פלך בשר ודם קתהלו אחזב ועחשה יהם טוב
הקב4ה שהעפיר כהן מיול להימ סשצצ על אחת כסה וכמה .אשה
הוא לה' פיס
ך שהמו נמ האשים .)?%
,ל) סשרא ס.ב עיב.
,ל")שס.
4,ב)ע.ש.
,ל?)עי'שס.

עי
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כ"ם

ךקחנמשתושתהדזזועיפהו חמ השהניבד

ח'מש,ש
טעק וטמ,

ט 4אמו יששה אלא פז השה וקת אף נחן ואמ.
למשההההלכנה פלפדשאיו הפקום פקפח שכר כל בריה .והש
פינם בכם ו,צר דלמם %אחאיו שבחי דנם (מלאכי א' י' ).פלפרשימן
 6בה שבד עבודת דנםלעולם.איו לך כל עבודה ועבוה אלאוישלהן חלק
בה .והלא רברים קל וחוסר .הצה אם פלך בשר ודם שדרה לו פטיסין ובשל
לו תבשיל אשזז עדשסטעיפו פסנוכרי שלא יתעסקלו באמרש ,פלךפלכי
ר5לכש רקביה על אחת כטה וכסה שאעו פטרוק בריאיו בחם אלא תתתי
פעולאם באסת וברית שלם אכרא להם ("שעיה פש ח'% ).ז) .שיל
 10הסלחוש למשה הקקלסבהודעיי רברים קלוחוסרופה אם טשהששיפש בכהתה
מןלה שעה אחת מצל לו חלק בכדמה ,הפשטשין בכהתה לעולם ולעולפי
ע%פשעל אחת כסה וכסה 4%ה).
פלפר ששתן פן
ל ויקח משה משמן המשחה חצן הדם
הדם עשרש השתש סהמת .חסש עשרה טהמת חחלה שלשה באהרן המך שן
6נ ובהןירובהן רנל ,השתש עשרה בארבעת במו תמך ובהןיר ובהן רנל לכל
אחר הוחד תשתן שתים שהן ארבע לשבח ,האר ועירב דם חשמן ,השה על
אהרן ועל ארבעת בניו .נמצאת שסר עשרים השתש סוצות טצו טאיל
הא לסית שלא שלם
ר5לשש (ל' .)1וין ויקדץ 8את אהרן
קדהשאדוןובמו אלא םשיית הדםעליהם.

מ"

ל"א האמר משהאלאהרן...בשלואת הבשר פתחאהל
איל הפלוושים שהוא קדור קדשים לפיכך צרקיבשיל
מועד

יפיעי

לשש פןחקלעים .תןאהדין לכל קדשי קדשש שאען מהבשלץ אלא בשש.
והש ויאפר אלי זה רגצקום אשר יבשלו שם הכהמם את האשם השת החטאת
אשר יאש את הפנחה מוקקאל ל4בכ'1 ).ל .),ה8םרטשכלואתו
26
צותי פכוצ" .שנל אהרן ובמו את בשר האל "אית

כיושר

כים ל4ב).

יל.ר)ע.ש.

יל )1.סשרא פיבעזם

,ל4ח)שם .וע" ובחים קא עש.
,ל")שם.
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ל"ב והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו
טוחרן בשרפה.

סלטך שהמלהוים

ל"ג חמפתח אהל מועד לא תצאו מרה שלא ששו.
כמה צאפר שבעת טש הפלא
שבעתעמים עמלא את ידכם
 6ידם מ"מות כ"ט ל"ה .).סיכן אסרו בעשרים השלשה באדר קרבו הסלהוים,
עשרט חצלשה השבעה הרי שלשים ,ובאחר בנשן שלטו הסלהוט (ליח) .כל
שבעתימי רגלהוט היה טשה סעסיר את הסשכן בכל בקר ובקר ופקריבין
קרבמתץעליו וספרקו ובשמזי העסוץ ולא פרקו %יט).
מם שלא כשרו אהרן ובנץ לעבודה
ל"ד כאשר עשהביום הזה
,
ן
ה
ל
ש
 10ער שפרש שבעת ימשוהן סלהוט כךצי
ה הכומב להפר"שכהן ראצרף
את הפרה וכהן וקובח .ביום הכפורים סשרקשין אותן שבעתיסיםכדי להוסיף
טהרהעל טהרתן ,וכהתהעל כהתתן,וסלויעלסלויין ,והא ט"ד עשהבים
זה סעשה
חה צמ ה' לעשות זה סעשה פרח .לכפךעליכם
יום הכפורט (ס) .סיכן אסרו שבעת יסט קורם ליום הגפורים סשרזרן כהן
 16נרול סבקזו ללשכת פלהדדין (ס'א) .וכשם שסשרישין גהןמיל סביחו כך
ספרישין כהן השורף את השרה סביחו (מ'ב) .ולסה סשרישין אחזו כל שבעה,
שסא תמצא אקאע נדה וידחה שבעת יסים אחרים (מ"ג).
)נחץ זץ'
צו להן כשרה זד תכשר עליכם ער
לעשות לכפר עליכם
שיחיו רג)תט (ס.ר).

כו

ל"ה ופתח אהל מועד תשבויומם ולילה סה צוריהלא
כבר אסר וספתח אהל מער לאתציוו ער יט וכו' שמע"ניבין ביטובין

בלילה ,ומה חיל ושתח אהל מער תשבו ,אלאריי זה פהמה להק"ש ולדת
ססנו למרה שוה שסר כאן תשבויומםולילה תאטר להלן'בסכות תשבו שבעת

יסט.יכול בזם ולאבלילה ,ת'ל תשבו למרה שוה סה תשבו האסח -כאןביום
ספראס.ב ע"ר טנחות פעעיא,וע" ספרי אא ש" סיר ושבת ע'ב.
פ"
41ט 1בסרבר רבהפייבסיי סררעולם רבהפיו בפיר פ"נ ס'ב בשם רמיומ' ,רושלפ*
תטא 4חעיב 1פ'אה.א).
ש)ע',יטא ב' ע'א ת'ע.ב.
1סיא) 'וסא פיא פיא ספראפ,ע'א.
ש'ב) ע ',פרהפ ,פ'א יאא שס ,וע ',רטב'ם הלכות פרה ארוסח פזבה.ב.
ספרא שס.
1סיר)שם.

יל.חי
שזי
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חי 4ח14 1-

הפצרהגן
ת
*
י
חךש קל מתו

ה (מה).
מ*לה אף תשץ ל~ן,יצ מט תיל
תהו
טאה
ש
ש
ו
חזי
משמרתה'ולאוצצתו
פה אם הפקיים דברי בשר ודם קתהלו אוהב ורגזלך פקבלו ,ושקיש דברץ
של פקוםעל אחת כמהוכסה.
סלטך
ו
י
ה
ש
אהרן
לשו ויעש אהרןובניו את כל הדברים
ובני ששט השטחש כששוסעט דברט ספי סשה כשסעים סשי הגטדה ,לכך
שסר ויעש אהרן ובנץ את כל הדברש אשר צוה ה' במ -משה .כדאי השלוש
לסשלקק וכדאי המצחזלסי שצנטוה (כוו) .וכשם שעשה הקביה לאדון ולבנץ
קי
סלתוים עד שכשרו לעבורה וסלאט למבח עד שכשר לקרבע~ עתמ-
 10הקבוה לעשות להן סלאט בישת הסלך הסשקץ חשחר כך זנמשרו לעבודה.
וה-א תתתה אל הכהנים הלוים אשר הם נמרע צדוק חקרבטאלי לשרחני שר
בן בקר לחטאת (יקקאל נרנ יט ,).ואתצר שבעת יסש תע-ו שעיר חפאת
ליום מצם כ-ה ).שבעת יסים יכפרו את דגמבח וטהרו אוו וסלאו ירו שם
מו ,).תמסר ויכלו את הימש והיה ניום השמזי והלאה יומן הכדצים על
 16הנהבח את עולותיכם חשת שלסיכםורשמחזי אתכמ נאםיהוה משםכץ .).שח)
כן יאסר בעל הרחסים.

1ס.ה)ע" ספרא
אסד קע עיא סוכה"5
1ס.וו ספרא 5ץ ע'ב.

ע'א.
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