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 רבע ד'.(. קיפ מזהלש סאה לשמר פקהיך צויחה אחהזהש"ה
 חסעין סצא זו אומר הוי טאד לשמרה וקב" ששיני סצוה הא אמואסרי
 ששה בני כבש דגמבה על תעשה, אשר חה הברית בסשר בה סצוה האשכן
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111 1צ ב'1'

 תורת ואת אהדן את ש שסר כוג'ם ובדשרת ל"ח.( כ'פ משמות תפק- ליוםשים
 פדבר הכתוב עימ בשתי העלה היא העלה חשרת הרל טה העלה. דראהעלה
 שגאסר הלילה כל סתאכלין שאיברמה הערבים בין ובעולת השחרבעולת
 לחקריב תשטרו 4ג4ר דוא השקווים ובועטש הלילה כל דגאבח על טשקדהעל

 ה8רשה חזש להלן אגירה השרשה הוא ש(. ב'.( כ'ח )בפרבר בסקדו לי6

 ד' ורבנן, מהפקז ח-' קקודח ר' אשלשה חשנה 4גערה דאא ולטה כאןאס0-ה

 טדצין ח-1זמידץ פמרן הססעווז היו לשעבר אגפר ישראל עעא שלא שטריודה
 וידוא לישראל אמור לפשה וקביה אפר לכך ההמידין פסקו הססעווז8סקו
 נל בהמק-ין טנלנלין ישראל שהיו לטי א1סר משפקץ ורבי בחמעין.מדצין

 שפר הכהוב צרך לכך פקריבין אין פעפים פקרינין פעפים שנה ארבעים10
 )ב(. לפעשה וכאן לחלפוד כאן אפרי ח-בנן ושם(. בסועדו לי לוקריבתשטרו

 היש לשעבר שטר ישראל עיא שלא אפר פשא בר התה רבי בשם אחארבי
 סהוא קרבמת טקריבין אמ שאין עכש בהן טתעפקין חזיש קרבעתטקרינין
 טתעפקין שאחם שכיון לעולה השרה ואת וקב'ה להן אפר בהן,שגתעסק

 חרתי בה ששש התא רב פ(. אווע פקריבץ אחם כאלו עליכם יפי פעלח בהן16
 בעים יחע כי נם דכתיג פשיווז בשכר אלא טחקבצות הללו דנלעת 4רןאפר
 חתא ר' נר(. אקבצם עחה חנאין נעהי כולם אם ".4 ח' סץושע אקבצםעהה

 טקטר טקום ובכל בנץם שמי נרול סבמי עד שפש נגארח כי שחריאפר
 אלא בבבל, 8הורה פנחה "ש וכי יא.( א' ופלאכי טהח-ה וטטץה לשמיטנש

 דקב" אפרא
 שמואל 0ה(. איתן פקריבין אהם כאלו בהן סתעסקץ אחם וואיל

 )עשקאל ופובאע וסוצאץ חזכמון הבית שרת עשו אשר פכל נכלש ואםאפר

 האיל הקב,ה אפר אלא קרבן, לע "ש וכי עכש בית 5ע "ש וכי יש.(פע
 ע(. ביעט אקריבין שהם בתין אהם כאלו עליכם 4ני טעלה בו סתעסקיןשחם
 יחחילו כן אם כוגים דערת פשרשת לתשקווז טהחיין פה פפני יוסי רביאפר

 אששו תע'8 רפו ילקא ע'א ס' כדוא ררבי פסיקתא עיא 8ע רבתי פסיקתא ע"ש(
 מה. בשץ האריך  1בעפהע תתעץ. רפ תהליםרלקוט
 א'.  בהערה כרלולוב(
 סשע. ררב בפסיק' סהרש'ב הערת 1ע" סע שמ רבה בויקרא חם כרלעילש(
 ע.ב. שפ רר'כ צפסיק' עיב שם רבת' בשסיקתאור(
 כרלעיל.י( כרלעיל.וה(
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ו'ב הנד1למדרש112

 טוירין הקרבמת אף טהורין התשקות טה וקב4ה אפר אלא טבראשיהלה1
 בקרבמת להמקת מתחילין פח פסני ד'א מ(. בטהורין ויתעסקו טהוריןיבמצ
 וקלו ביפים טויה שתבש כדי העבומ וכל קרבמת סדרי שקיעוכדי

 מבשצתש תיא בקרבמת, אלא תחלה פתעסקין הנלימ שאין כסדררקרבו
 שבחי על לרצע חבחיחם עולתיחם תפלתי בבית חשסחתים קדעף דר אל6

 אטר כה שהשר 4ב(, סיו 5זהלש בעולות ביתך אבוא טווסר ז'.(, מולשעקז
 אשיב כי ה' בש תודה טבשש ששון קול ושה בפקדש "שמע עור צב14תה'
 פתעסקין שאין לסדת הא יא.(. לע )קיפקק ה' אפר כבראשתה הארץ שבותאת

 ולא בבנין ולא בפעשרמ %א בחרושה %א ועבלמ שפמין במצות לאהחלה
 חחלה נתעסקו לא ז5רא בופי פשעלו מוצא את וכן החלה. בקרבמת אלא בקנין10

 השבח את ויכש הכדצש שחע ידושמיק בן קיע ווקם תיא בקרבמהאלא
 ע%מ ל% עולות עלץ ויעלו הארשת פעפי עליחם באשה כי פכתותיועל

 וו תזיכל לה' עולות להעלות החלו השבקי לחדש אחד פיום %ערבלבקר
 לא פהטו את וכן בהן. אלא מתחלין אין לפיכך %.(, בו נ' ),5רא שדלא

 הקרבמת. שאר ולבסוף החלה תפק-ין בעולות אלא בטרשה הכדמב התחילה16
 צאה זהשוה ד'א 5ז(. העלה תחית זאת אהרן את ש בטץ שקרש פפהטנלן
 "שראל שחם שטשה יב.( " )פשלי אהבה תכסה פשעש כל חעל סדנשתעורר
 שמו4ול ר' ד4אשר דעין דעי עלקזם עוררה היא שבוטמום אבידאם לביןבעקהן
 לאביחם "שראל בין כמשה העצאה היהה שטת סיצת לתשע קרוב נחפןבר

 דכתיב עקקאל ביפי עליחם שטתעחירה עד פסצרש שטמצ פיום שבשמש20
 אלי לשמע אבו ולא כן עאו לא וחם השליכו עעץ שקתמ א"ש עליהםחשסר
 ואעש שטאשר בנךם יהחלל שלא ז'.( ל מוקקאל שמי בעבו עסהםשששי
 אהבה אהכה תכסה *שעש כל חעל פ'.(. כ' "שם החל לבלתי שמילפען
 ש(. ב'.( א' טלאכי ה' אמר אתכם ארנתי וגאפר "שראל את דקב4השאהב

 שבשמש לאביחם "שראל בץ אהרן שרטיל שאה סדנש תעורר שטשה ד'א26
 מפל אהרן שהיה פלפד יסי דא.ר דעש דעי עליהם עוררה היא שלבפעשה

 ציכ. הערה דר-נ שסיק' יעי' נ' בהערה יכדלעיל סיד ש משסא5(
 יצ.ע. שם צו תנשסא ע"יח(
 סיא. *ץ רבה ייקראיט(
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113צו ג'1'

 לאחרן שסר שמשה הוא סטש. בו שאין דעו להם שמר למנהקם ושיסוקרמ
 חצש )י(. נמיו"ם ידמו אל שומים שידמו שטב לו אסר ומה. העם לך עשהסה

 בצרעת, ומהן בסנפה, וסהן בסייף, סהן הענל, בסעשה ישראל מימו דעיםשלשה
 עש אשר על דכתיב אחרן בשביל והכל צדתו קשין דעין סשה שראהכית

 מתוחה שהש הדין סדת וראה ל'ה.( ל"ב 4שממ ארין עשה אשר הענל את6
 הצ4ון חששה דרועה ה1א 4גי עולם של רבום ו4ומר בתפלה עסד סה-עלהקן,
 ל"ב.( ל'ב 45מות כתמת אשר טסשרך נא סוצי אין ואם שטב חטאחם תשאאם
 טספרי אטחמ לי חטג אשר סי הקב'ה השיבו ברועה. ולא בצאן לא יאמרו%א
 על קופח וקביה שהיה סלסד לוי רבי בשם פעחס ר' אטר לע.(. ל"במשם

 הדין סדת שראה כית טסשרי אטחע לי חטא אהרן ואוסר אהרן של ראשו10
 סכל יחר אררן על ובקשה בתפלה ועסד סחניו דשר סיד אהרן עלמתוחה
 )יברש אהרן בעד גם ואתפלל להשחיתו טאד ה' החאנף ובאהרן תיא"8ראל,

 ססה אלא השסדה וה לשון אין לוי רבי בשם דסבנין יהושע ר' )יא(. כ'.(ט'
 את שכן אהרן שגחראק וסנין ט'.(, ב' )עסוס ססעל שריו 141שסיד אסרדאת

 בני חרקו אררן בני וערכו אהרן בני והקריבו כאן ועד הסשר מתחלת שצא16
 עליו ובקש טשה שעסד עד מכר לא עצש וארין אהרן בני אל והכיאהאהרן
 אל נפן של עשמם חביבין וסימה שמאה באר עולם של רבתו ואסררחסים
 חוץ כשרים העצים כל דתנן לסערכה סהן עטלין שאין כמד להן נחלקוית
 שלא שהטא אחי ארין לנסכים ושמן יין סביאין שטהן ולסה נפן ומשל ויתטשל

 אהה אין ולו טקרב אחה לבניו בניו בשביל כבוד לו חולק אהה אין סדעת20
 הקביה לו אמר (. יט; ט' )דברים ההיא בפעם אלי ה' וישמע אוטר סהואסקרב
 או15 עושה ש4גי אלא עוד ולא ומקרבו, לו שחל גי כבודך ובשב%בשבילך
 טשה של חיבו1 בשב~ל אהבה תכסה פשעים כל ועל הוי טפל בנץ תותעיקד
 חחלה לארון אלא שוי בפרשה הקדים לא שצא את וכן אהרן, של עמונכסה

 בן חנחום רבי אמר )יב(. לאמר בניו את אהרן את שן שמ4סר בסוף ולבניו26
 ול8ני דכתיב "כות לצר אלא נתכק %א החטא ט1514 אהרן היה שצליגילאי

 ע'ב. טץ יוטא עי',ייא( שם.י(
 איסורי הלכות ורטב'ם ע.ב כ'ח ותטורה מע פ-ב תטורה ע" שם, רבה ויקראייב(
 ה'). פ"הטובח
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1'נ' הנדולמדרש114

 לפנז סמבח והנן אחרן ךרא כתיב )"נ(. יד.( י, )משלי נמש הריבהחגלע
 חור ראה אליר רגי אטר ימת בר בנימן רבי אסר ראה טה ה'.( ל'במשמות
 כדעבדו לי עבדו לאפיהו וקאיסגיש להו ססיעסי לא אי אסר למנץשבוח
 לאלחר תלו כ'.( ב' מיכה תביא כהן ה' בפקדש יחרנ אמ בהו ופ"קישבחחר

 דהיא אששר לענלא עבדו לדו ניטא פומב אלא לעולם תקמש לרו דוש ולא6
 שתאיהן מוחייבו שבהעלוך ת אלפלי עדגן רבי אסר )יד(. בההיבה וזקנתאלדו
 שתאיהן טוחייבו שבהעלוך ת אלפלי אוסרים אחרים כהגאי כליה. ישראלשל
 בדבר שפים שם המשתף מל והלא שסר יוחאי בן שמעת רבי כליה, ישראלשל
 יל סה אלא "ט.( כ'ב מסמות לבדו לה' בלתי שמ8שר העולם פן נעקראחר

 תשא אהרן את שנן )ט'ו(. הרבה לאלדות שאע העלוך אשר10
 ולדורחנ פיד ורקות לשת שהיא בצואה אלא ואמירה בדבור מסר לאלפה
 ו*רשת ט-ות פרשת ~רוות פיד קבקות שהן בצואה מסרו פרשעתשלש
 ויקחו "8ראל בני את תצוה ואתה ט-ות פרשת תפידין ופרשת טטאיםשלוח

 וזמקדש שחרב אע'* ~דהיחנ פיד קבועה כ'.( כן )שם וך וית שמןאליך

 פקדש נקראין תץ בהן שמדליקין סדרשת ובתי בנסעת בתי הרי דגרות ובטלו15
 שלוח מרשת טה.(: "א ל~שקאל במים פעט לפקדש להם ואהי שטארפעט

 פיר קבועה ב'.( ה' )במרבר דג8צה פן ו"שלחו "8ראל בני את שטמאים
 שפפין שהן אע'פ לא.( כז עיקרא פקדשיכם את חישמותי תרא~דרות,
 דור לך אין חייב. לו למכנס שזוסור לפקום שנכנס וטמא עוסדין הןבקדושתן

 הץ אגשים חשרבעה בו כוצב סה כן אעיפ אחאב בן יידם של פדורו ירוד20

 ובצמא ברעב בסצור קרוחן שהן אעיפ נ:( ו' ב )פלכים השער פחחמצרעים

 תפק-ן פרשת חומה. חמוקפות העק-ות פן סצורעין סשלחין היו כלובחסר

 ב'.( כ"ח )נטדבר לאשי לחכ4 קרבני את אלזם ואסרת "8ראל בני אתצו

 בעהשחוהם קרבעת ובמלו פקדש שחרב אעיפ ולדורוונ פיד הכוובקבעה
 חשובין הום יום בכל בהן להתפלל חכפים שתקמ ברכות עשרה שסגה הרי62

 והושע שפתעו שרים תשלסה ה' אל השבו דברים עפכם קחו שטאשרכייבעת

 ע". ו' סנהררין ע"לע,
 שס. נתלמר ליתא לאלהר ונלו עיא ו' סוהררין,יר,
 ע.א. ס'ו סנהרר,ן,ט.11
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115צו ב'1'

 ההמט"ן על וירו וחאה בפרשה וכן קרבן. שרי טקום ישיטי רח"שת רוי ( נ'.י,ר
 יטל העלה. תורת זאת . . . אהרן את צוששו
 קריבה שהיא עולה שקדה על העלה הש חיל חובה, עולת ש סרבהשלת
 נם,(. הממי עולת וו וו אקו הלילה כל ופתאכלתבעם

*
. 

 אצשר )יה(. ולרחרות טטי ורח לשן אלא ש אין אהרן את צוב
 תךרת שאת )יא(. כיס חסרון בו ש"ש טקום כל ביוחר שסעוןרבי

 יקרש בנםבח המע כל אחשר שווא לפי שטר מלילי שי .יביהעלה
 ראויין שאען ודברים לנםבח ראויין שהן דברים וצי שוסע ל".( כ'פמשטות
 ל"ח.( כ'ם משמות , שנה בני כבשים הנמבח על תעשה אשר חה ווללטובח,

 ראוי שאעו דבר ישא לנםבח רשיין שהן דברש טיוחדין כבשים פה10
 )שםות יקדש ננםבח המע כל אוטר שהוא לפי אוטר עקיבה רבי )י'פ(.לכםבח
 וול לנםבח, ראויין שאען ודברים לטובח ר14יין שהן דברט 4גי שמעשם.(
 ראוי שאעו דבר י(מו לסובח ראומץ שהיא טיוחרת עולה טה העלה ועדתואת

 הש עגאמר ירד לא עלה אם לאשים הר14י כל אופר טץחשע רבי )כ(.לסםבח
 כל אף חרד לא עלחה אם לאשט ר14יה שהיא העולה טה שקדה על העלה16

 הראוי כל אופ. נמלט5ל רבן )כיא(. ירד לא עלה אם לאשש ראוי שהואדבר
 דואוי דבר דגאבח על ס1קדה על העלה הטש ששגך ירד לא עלה אםלסםבח
 ווצסכט הדם אלא טץחשע רבי לדברי נטלשל רבן דברי בין אין )כ'ב(.לסםבח
 אוטר טץודה רבי )כ'נ(. ירדו 14סר טההשע חיבי ירדו לא שטר שליאלשרבן

 דסה הגשפך בלילה לששחטה שרט טיעושין אלו רוי העלח ,את20

 ועי' ס" שץ וג'ר וא אא ספרי וע" עיב, קצ א8ור וספרא ע.א כיפ ס*רא עי'שץ(
 שם. ובנססן יי דף ווצרה סדרש קטעי שעכטער צוי ועי' לא. כ'פקירושין
 שם. וס*רי אפור ס*רא ועי' שם ס*רא,"ח( ע'א. מפ ס*רא,יץ(
 ע'א. ל'ד פהדרין ע'ג שצ וביים ע.א נ'פ ס*רא,"פ(
 שם. ספרא,כ(
 ג'. ו' ויקרא עהית רשי ע" שם, והוס*ת ורשי ע'א *'ו וגחיס שם ס*רא,כ.א(
 שם. ס5רא,כ-ב(

 תרצצ(. ,דף חא פ'פ וגחים תוס*חא ועי' שם,כצ(
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 שמעק רבי )כיה(. הלכה וג! )כ'ד(. לכתחלה 'עלו שלא לקלעש ווץחוצא
 אשא דסה הצשפך בלילה ל,גשחטה' סנין כשרה עולה אלא לי אץ עולהאוסר
 השקבלו לטקוש וחט לומצ חט חצשחטה והטמא והיושו הלן לקלעים חטדמה
 לפטן שעצן לסעלן עצרנץ לסטן שמצן לסעלן המצין דסן את הרקופסולץ

 ששחטן והחטאת הפסח בהץ שמצן בפנים תצחנץ בפנש שמצן בחץ תצוגץ6
 שרה העלה תורת ררל ירדו, לא עלו שאם פנין לשסןשלא
 חצעבד והמדקצה מצרבע הרובע אף יטל "ץדו. לא עלו שאם הע~ין לכלאחת

 ירוז, לא עלו אם שסין ובעלי דופן והיושו חששרפה והכלאש והסחמ-וראוצן
 ס"הפץ. איי "יי העלה היא העלה תורת ץאתתיל

 טרבה סיעם. הכוטב שריבה אחר אלו. את ולהוציא אלו את לדבות ראית טה10
 )כןו(. בקו,ש פסולן המץ שלא אלו את הצצש בקדש פסולן שהיה אלו אתוגי

 לא טקבלו הקדש בקדש שפסולו כל 4צסר עקיבה שרבי כלל 4צטרשהמצא
 בעוף סום שבעלי סשני מוסץ סבעלי דצץ סקבלו חקדש אין בקדש פסולוהמה

 סומץ בעלי את אבא המץ דוחת אוסר הכהנים סנן חצמץ רבי )כ"(.כשרץ.
 סה עלה ת'ל ירדו לא עלו אם, שפסלו וגסכים אף יטל )כ'ח(. דט,בח סעל16

 בנלל באין שאען וגסכים ישוו עצסה בנלל באה שהש סיחקדתעלה
 כשרים דגסכים פסולץ עצסכים כשר ושבח היה 4צסר שהמצא )לפ(.עצסן
 צאסר בתוך )ל(. ירדו תצסכים ירד לא ו"בח פסול חה וה אפלו פסולתמבח
 הרשי את סקרש שהכמבח לסהט ל".( כיט מפמות יקדש בשבח דגעעכל

 תגץ )ל"ב(. דגמבחה חול לשבח, הד4ר את סקרש שהכבש פין )לא(. לו0נ
 כ'פ.( ל' מצית קרש והיו אתם וקדשת ת'ל להן, דר4ר את פקדשיןשהכלש

 ומדות הלח את סקד"שין הלח כלי )לע(. ל".( כ'פ משם יקדש בהם המעכל
 היבש סדות ולא היבש את סקד"שי1 הלח כלי אץ היבש, את סקד"שץהיבש

 ע.א. ג' הוריות עיא פ' נדח ע'א 5.ר וביים שם ס5רא1כ.ר(
 הץ. פץ הפוקדשין 5סולי הלכוח רפמס ע"1כ"(
 שם. ספרא1כץ(
 חרצן(. 1רף ה.ר פיט ובחים חוספתא ע.א פ.ר ובירם עיב כ.ט שם1כ"(
 שס. ספרא1כ'ט( שם. חט5חא שס ס5רא1כיח(
 שס. ספרא41א( שא. שיו ובחים שם1ל(
 חצע(. 1ער ה" 5.ט ובחים חטפחא ע.א 5ע ובחים שם1*ב(
 וא. פ.1 ובחש שם ס5רא1לע(
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 והן עחון שהץ סלאסתן סעין עחשין אם עגקבו קדש כלי הלח. אתטקד"שין
 %יר(. במקו,ש אלא טקד"שין אען וכ%ן סקד,ךן. אען לאו ואם סקד"שיןשלסש
 שיא הלילה כל המזבח על מחקדה על העלההזש
 לי איו )ל"ה(. הלילה כל דגמבח נבי על טתאכליו והן השסש מבשפחק

 טתאכלין והן חשמש סבפ! נפצן עךהא בללה ליקרב ראויין שהיו דברים אלא6
 וסנחת והלבתה דקופץ כמן בלילה לקרב ראויין שאען דברש הלילהכל

 ,את לאסד בנץ 4!ת אהרן את צו ררל שכים. וסנחת טשקו כהן וסנחתכדגים
 סיכן בקד. של לדבר ססכו הבקר עד הלילה כל .. . העלהחורת
 שדרש איברש החס חנן )ל"ו(. הל%ה כל דגאבח את חורסיןאסרו

 לא חשות אחר בהן וסועלין עזויר חשות קורם הנמבח נבי סעל שמקעו10
 כל שפר אחד כתוב רב אמר סילי רגי נגי )ל,(. בהן פקלין איןיחויר
 הא משם( והרים הלילה כל אוטר אחד וכדצב ה'.( ו' עיקרא ורקפירהלילה
 יום בכל כדשש שתוב)דב )ל"ח(. להרסה וחצץ להקטרה חצץ חלקיהוכיצר
 הכ8מרש בזם ואהרץ סלטנץ לו ססוך או דגבר פקריאת הסובח אתחורסין

יי  דצא דאהרקזא סחשת דעתא סלקא ואי הראשונה סאשמח-ת וברנלים טחשת16

כנל שאמר סמשמע יוחע רבי אפר אלא סאחרען. והיכי סקדסעןהיכי
 תן הבקר ען4 ת'ל ומה הבקר שעד ייע אעיהלילה

 פקרע!ת הנמבח את תורסין יום בכל הילכך )ל"פ(. לילה של לבקרו בקדלו
 דכהן חולשא דאיכא הכפורש בזם סנש. וסאחריו סלטנץ לו ססוך אודגבר

 סאשמורת עבדען קרבפת ת5"שי "שראל דנפ"שי וברנלים טחשת עבדען נדול10
 השרה שהיחה עד סנעת דגבר קדשת היחה לא טעטא ח4צי כמ-קאהראשתה
 אסר שילא דב פמרא, קרא אסר רב דגבר קריאת טאי )ס(. סישראלסלאה
 דש השד קדשת קורם היוצא שילא דרב כמקץ חניא )כרא(. תורפלאקרא

 ע.ב. רט ע-ב ח' סמוח וא 9.ח ובחים שם ספרא)ל.ד(
 עע. כיט ספרא)ל'ה(
 על ס'כ ראהץ והערת כוע אהרן קרבן ועי' עיא, ייד תטורה ע'ב כיו טמוח שם%-1(
 כאן.הסטרא

 שם. בובחים נסרא ועי' ע'א, כ' יוטא ט'ו( )ש'ט ע.א פ'ו ובחים טקמח)ל'ו(
 שב. שם ונחש שם 'וטא)ל'ח(
 ע'א. כ' 'וטא סשנה ועי' שם, ובחים שם 'וטא)*ט(
 ע'ב. כ' 'וטא)ט"( שם. ובחים שם 'וטא)ט(
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 תרשל ובאקה שישל"ש. עד אהמרים ו"ש אףקש1ז, עד אוסר יאשמז רביבראשו,
 כוגים עטוז שפר טהש כרח דרב כותקה חניא )סיב(. בעתי בתרנמלאטרו

 כשלש שפע קולו הדה לסעפדכם. וישראל לדוכנכם ולהםלעבודתכם
 בשלחש קולו השמע בלילה סוזלר שהקז דגמלך ב4צריפס מעשה )פ,(.שרסאא

 טטמ טאיבח פזל כהן כן תאדפ הרבה. טחמת לו שיוד לביחו וכשבא שרסאחז6
 שא הכמורש ביום 1"8ם את נמכ"ר כשזא סרדאמר

 קה~
 אטר בויו.

 איכא דחכא חוען הף 8רסאות קץשר ל"ריוי פ"רחשלים חטש בר ברראבא
 רבנן חם )פיד(. לילש והכא יפסא דהכא תאדפ חולשו ליכא והכאחולשא
 דצמבח את לחרום רוצה שהש פי כל בראשתה יום. בכל מטהה הדשןהרטת

 ארבע לוצך חבירו את הקודם וכל בכבש ועולין רצין סרובין שהן בופן ח1רם10
 טתמאץ וע מה הצבקמ. להם אופר הממתה שהם, שיחם הו חשם וכה,אטות
 בכבש ועולץ רומן שש שהיו מעשה במקדש. שדל סתמאין שץ שתים שאחת
 להץ ב4ון שהע דין בית וכשרש רנלו תשברח תפל חברו את סהן אחדודחף

 כדגש באגי טעשה רבנן המ שיה(. בפעס אלא חורפין ידשו שלא ההקעוסכנה
 של אמא ארבע לוצך 5הן אחד קדם בכבש ועולין רצין שים וציהם שהיו16

 אדגא שסר האולם סעלא על צדוק רבי עמר בלבו. לו ותקע סכין שלחברו
 חשפטיך וקניך הששצ . . . באדפה חלל יטצא כי שסר הש הרי שסעו "שראלבית

 כל מף השרווב על 14 דהיכל על עגל להבש פי על אמ א'.( כיא5-ברש
 כ8רתכם ד1א הרי אמר פמרשר כשהוא ומצ14 תשק של אביו בא בבכ"ה.העם

 יהר כלים טרות עליחם שקשה ללפד סכין. שטאת ולא פשרטר בני ועדין20
 פז.( כיא ב )מלכש טאד הרבח סנשה שפך נקי דם חם והיא דפים.פששיכת
 וכיון )םז(. קיסא כהץקיסא כלש פהרת ול רול דפים ששיכחז טגהשסעת
 חורפין. כשד )פיח(. בשיש אלא חורפין יהיו שלא התקעו כך חכפששראו
 הוהר לו תיסר הזליג ירע ופקדש הרטה, בנרי ולובש שבל להרום וחכהפי

 כסף חשל המחחה, לוקח כך חשחר ודגליך, ץ"ך שתקדש עד בכלי חוע שטא26

 יא. לא שם,פיב(
 ח'אן. ,שיה ע'ד ט" שקלים 'רושלס' יב ס' שם,סז(
 ע'א(. גיב סיא שיב 'וטא ע"שיה( שס. שקלים ירוש' יע" שם ישאשיד(
 קש.א(. ,דף ה"ב ש'א 'וסא תוסשתא עא כינ ישאילו(
 ע.א(. ילב פ'א ש'ב 'וסא ע"ים'ח( ע'ב. ס'נ יוסא עי'יס'1(
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 18פל כבש, של במערבו לסובח כבש בין בטקצחג נתתה היחה חזשהיחה,
 חקוחה השילך, א?לך דנחלש את וטפמז דגמבח, לראש שולה דפחחה,את

 לסורח וטהלך לצפון, שניו חייפך לארץ, לטפה ויודד דגמצכלות, דנחליםטן
 ה:בש טן רחוק הרצפה על דגחלים את שם הץבר אגירנ עשר כגצהכבש

 דםנורה ודקין השניטי סובה וד"ןן העוף סורשת שמחנין במקום טפחים שלשה6
 הסגרפות את ועטלין תעליהם, ידיחם וטקדשין הכוגים אחץ רצץ שירדואחר
 סתקין נתאכלו, שלא 81דרש איברים וכל דגמבח לראש ועולין השגורות,ואת
 הסובב, כמד בכבש שתן מחנין משקין הצדדין אין שם דגאבח, לצדדיאאן
 טסנה וסורירין תפוח, כם ש-יסה אוון וטעטידין הדשע את מרפין כךשחר

 מעהה עדיסה כניחין אלא מרירין היו לא וברנלים יש, בכל פסכהר10
 יי ה" תוקד המזבח ראש )מ"פ(. לטובח מאיבאטצע
 היה ולא דגמבח את סצתת שהש נראית האש שהיחה בו. היל טה עליולוסר

 חזקז צפרו קרדיון דינרי כעובי יווצן רבי אטר נליד דהוה חשיסאסתאכל.
 אסי בו תוקד המזבח %ש פ(. מתך היה ולא בו סצחתועמש

 לא(. סתקדת היחה האש בו בו, אלא כאן כתוב אין עליו תוקד פעחס רבי16

 שצ בו טתיקדת האש שהיחה עמה עשרה ושש למאה קרוב נחמן רב בשםח"בי
 כעובי ההשעיה ו-בי בקשם ח"ני נליר. רהחז מויפר נית1י לא תחעהו מ8רףלא
 קטרת פקטר טובח ועשית לק"ש בן שמעת דבי אסר בו. היה מרדיציןדער
 הקז השבה קטרת, טקטר אלא כאן כתיכ אין קטרת להקטי א'.( ל')שגעת

 יפ א )מלכים הכשר בשלם הבקר ובכלי אפרי ורבנן הקטרונ את סקטיר20
 את סבשל היה הבשר הבשר, בשלם אלא כאן כתיב אין להם בשלכש.(
 פץ ימו חמ בו תקד וקנמזבח ראמם ו"א פיב(.ד~נלי
 חוקד המובח ואש ריל החישמן טטובח אלא תהא שלא השניסי הפבחלאש

 ה"ב. פצ וסוספיןתטיד'ן הלכות רסב.םום'פ(
 פיא תרוסח וחגחוטח ה'ח( )פיא ע.ר ע.פ הנעח סוףוירושלטי ס.ח 8" ויקיר ע"5(
 חלק נרריון ערך השלפ ערוך ע" קררען וע'ר טאר. טשובש כאן המסח ע". כץ חנוהוע"
 ע.ב. קיצ צר ח'ו קרד'ן וערך עיא שיטב'

 בכ"א. חסר וח ושאין. ד" שם הנעה הוספת וע" שם ויק"רומא(
 ושךל בכ"ש מריאנין נוליאמן. ד'נרי כעוכי ובכ"א שם. יגעה ירשלטי שם וקירפצ(
 לעיל. רכ ועי שס וצ'נה ירש' ע"מרר"נין
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 תן תאסר דשניטי בכמבח אש תן מומר דוא תין צין, תצורה טחתה אשבו,
 תצורה טחחה אש אף החי(ען טכמבח הציטי כמבח אש פה ומנורה בטחתהאש

 אש תן תאסר הפניטי בנאבח אש תן שסר וקו 5דרך כ5ך ש החקמן.סכמבח
 וטנורה טחחה אף 5ו שחתן כצאבח ה8נשי בכמבח אש סה וטמרהבמחתה

 ת'5 5חטי ציהם מין ע"ג(. סשוך שהוא הקטרת נמבח זה 5ו שחוצה סגאבח6
 5הע5ת 5ה דכתיב תטיד, תהא 5ך שאמרתי אש אף דגאבח ע5 תוקד חסק-אש

 3יד(. החיצת נצאבח א5א תהא 5א כ'.(, כ" מששת תטק-ט-

 ש שיא בד 43ה" כטדחי מדו הכהןולבשג
 אחרים. בנרש עסהן ילבש שלא בד כפ91ין. שקקתו בד חדשרם. שקש בדבץ

 יכול בד. חול צסר, במרי עטהן ילבש אבל פשתין בנדי עסהן ילבש לא ימל10
 יו(. בד ת'ל חול, בנרי עטהן ילבש אבל קדש בנדי עטוע ילבשלא

 המשצשת את להביא ילבש ת"ל טה בשרו על ילבש בדממכנסי
 שטע בד הכומב שאמר מסשמע אופר שמעון רבי קודה. רבי דברי האבנטו4ות
 ל"ב.( ט" 3יקרא הקדש בנרי הבד בנרי את ולבש שגאסר כלש ארבעה~גי

 רטייה לא בשרו על ילבש בד וטכנסי 3ץ(. כמרחו סדו נשמר למה כן אם16
 כ.ח(. לטכנסים קודם דבר יהא שלא יהיו להלן אוסר וכשהוא בשרועל

 יל עצש יטל האש המשכל אשר הד,צן אתהקרים
 חוחה כהנר הא האש. תאכל אשר ת'ל עלה, איברי יכול עלה שעלה
 השמו כאחת. כ~ו הצנמן 3.ט(. ויורד ה8ניטיות ומן הסאוכלאטן

 יסג 5נמבח סטיר המזבח אצל יתפור. לא30
 ת"ל ולובש, פושם יהא הכפורים יש כטצת יטל ולבש ופשטד

 שהו4ו בנרים טה לובש שריא לבנדש פושם קרהא במרים טק"ש בנדשבנדיו

 לפה כן אם לטלאכתן, ראהין לובש שהו4ו בנדים אף לטלאכתן ראוייןפהשם

 תפ.ב. עת.ת ילקוט ע.ב ט'ח יוטא שם ספראעע1
 ע.ר. כ-ט ספראע'ר1
 ע'א. ס'ה פסחים ע'א ל.ה ובחים עיב כ.ה יוטא שםעיה1
 ה.ח1. ,פ.נ ע" ט'א יוטא ירשלטי ע.ב "ח ובחים שם ספראעיו1
 שם. ספראע'11
 ע.א. י'ט ובחים ועי' וב, ט'ט סנהדרין ע.א ולה ע-ב כן יוטא שםע"1
 ה.א1. ,פ.ב עע 4ט יוטא ירושלטי שם ספראע'ט1
 ולא. ד.ה שם תוספת ועי' עיא ק.ו ובחים ע'א 4ר תטורה עיב לו פסחים שם ספראנס1
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121 1צ ה' דנו'ו'

 שאין עבודה סגטץ פויתין הרפה בם-י וכן )סש(. טהן פחו~ן אחרשנאמר
 )ס"ב(. לרבו קדרה בוזם שב"של בשצדים לרבו כוס שינמת ארץררך

 הדשן סן פפלא הכוגש, סן שיצה סי כל הדשן אתתזוציא
 דצקרא והחש ירחשלש לחומת חוץ וה לפחמה, חוץ וסוציא לספהשהורהץ

 לא ופעולם הרהנה, כל אלא 8מס לחט לחשאחו ואין הדשן. ששך סקום6
 אתן. סמצשין פוסץ בעלי אין עבודה הוצאהו שאין אע"פ סכך.נתעצלו

 הרתות שאין במקום המו(פע בסקום אען סניחין לעיר וזץ אהווכשסוצשין
 1%(. בו לידצת שסחר הצצ. שטומר אווצ נושין דנשמים ואין בוסנשבות

 להצתת פנין מהודזז רבי אסר בו תוקד המזבח על תץאשה
 אגאי בו. דעקד דצאבח על תששש דרל נמבח של בראשו אלא תהא שלא האש10

 הצקד דגאבח על חששש הרל דאש, לקיום אחרת סערכה עשה וצין ישירבי
 דבעך )ס"ה(. תעשה בלא עובר ר5כבה שכל סלמר )ס"ד(. תכבה לאבו

 שחר. של חממ- עם עצש מרי צי לימת עצים הכהןעליה
 תאסר ה'.( ו' טיקרא בבקר בבקר בעצש מגו בבקרבבקר

 דבר קדש "קדש אקה יודע וושעי ליפ.( כ'פ 45מות בבקר בתסמ-16
 בעצש שמר נס1ו(. בבקר אלא בו שמר שלא לרבר בבקר בבקר בושגאסר
 פכשקי סי יקדם, טהן אתה יודע תועי בבקר בבקר בקטרת תוומר בבקרבבקר

 בקפרת שמר הקפרהנ את יקדפו הם אף הקטרת את סכשקיין עצים סיאת
 "קדס אמה יודע ואעי בבקר בבקר בנרות תאסר ו'.( ל' 45מות בבקרבבקר

 הכוצב סטכו ושס(. יקפיעה דגרות את בהיטיבו בבקר בבקר שטר וכשהווש20
 מילה פערכה יעשה תצין ש"ו(. וקטרת את יקדסו הם אף לקטרתסיסן

 אשם אעןדי ח5את לאיסורי סנין עלה. עלמק יל, העולות כל אתשתקבל
 סנין השלסים. חלגי עלמה דרל *ש קדשש איסשרי קדשים קדשיאימוי
 הקנשרש כל י(קטקי עלמק יל שכש, תבחת כהנים וסנחת חהלבונההקומץ

 עשה עלמה וערך עלמה ובער הרל עלמז ההא הקפרת אש אף יכול עלמה. קהא26

 לא. וק"ש ק*א קרד שבת זם יוסא ע"וסע( ע.ב. גץ יטא שם ספדאוס*א(
 ה"ג 8ע וסוספין תטידין הלטת רטביםוס.ו(
 שם. יוטא ירושלטי עיא ט'ח טטא ע.ב ל' ספראוסיד(
 ע.ב. ס'ו עטא עיב צש ובחים עףולח(
 ה"(. וש.1 עע 8' יוטא ידשלטי לב ל" יוטא שם ספדאוסיו(
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1'חערר,ד הגדולסדרש122

 חא, ויר  של לתשד קום דם- יא ולא חצע ש"ג לש9ח *מרתהמצה
 היל הערבש, בין של חברד לאחר טתעכב דבר קזא שלא וטנין עלה.עליה
 וסשק(. 5סח פקרבן חוץ בהמיר ושסקין בתפיר פחחילין השלפש.עלמה

 המיד תכבה לא המזבח על תקד תטיד אשו
 שה במסשוג אף תכבה לא בשס284 אף תמיר בשבת. אף6

 בשבח שסר שסעון רבי יהתץל רבי דברי 5סכהר עליה טפץ לה עחצןהץ
 וס"ט(. יג( ד' גבמדבר חשבח את ח,שצ שאסר שחה סואצין העהט0עא
 לסערכה 94שן הכ5ח-ומי ליום שלחש עם, בכל סערטת שתי שסר עןדהרבי

 שסר ישי ימ א(. הכפור-ם ביום שכצסי5ין שחת לקטרוג שחתמ-ולה
 לקטרת, ט9זת נרולה, לסערכה אחת הכשרש, ליום השרבע יום, בכל שלף108

 בכל ארבע שסר טאקי רבי הכפורש. ביום שסופי5ין תשחת האש לקיוםתשחת
 לקיום שחת לקטרוג משחת פץלה, לפערכה אחת הכשרש, ביום וחסשיש,
 מזאנלו שלא ו5דרש לאיברש חשחת הכשורש, בעם שצסישין שחתהאש,

 סערכה בשצי פחק טזאנלו שלא 51דרש איברים אוטר יוסי רביטבערב.
 איב(. יוסי כרבי פלכה קיא(. עצפן בפי פערכה צריכין שען נרולה16

 אעה ואת העולפש. לבית המחה שרת הטנחה תורתזאתז
 אע(. ולבתה שמן ששעמ חשחמ לנל אחת תחיה הטמה חצרת בבטה.מדצת
 א'.( ב' עיקרא לבנה עליה התן שסן עלמה ויצק שאטר סנלל שמ9 סנץוני

 ולבתה שמן טעשת לי אין שיכצל מ.( ב' משם ולבניו לאהרן חטחה פןווגותרת
 חשיוה תהרת תיל סנין, משכלין שיריהן שאין סצחות 0וכלין ששיריהן סגחות אלא90

 אהה כאחוג כולה קיד(.,וזקרב ולבשה שמן שיטעפ דצצדות לנל אחתתורה
 בפערב, יכול ה' לפני הרח(. אהרן בצת לא אהרן בני 5סולה. לאכשרה

 שם. ספראש"(
 ע'א. ק"א קטא בבא עיא פ'ח טנחות עיא נ'ח פסחים שם עטא שם,ס'ח(
 הראב-ר פירוש וע" תפ'ר, ילקוט היו( ,פ'ר ע". פיב עטא ירושלפי עז ל' ספרא,ס'ט(

 כאן. הס5ראעל
 עיא(. פ-ח ויוטא קפיה( ,רף ה" פע יוטא חוספתא ועי' ע'נ, שם סשרא,ע(

 שם. ספרא ע",עוא(
 שס. יוטא ועי' היה, פ.ב וטוספין תטירין הלטת רסב'ם עי',וב(
 ע.א. "ר וסוטה ע" קי'נ ובחים ועי' שם, ספרא,ע.נ(
 שם.,ע'ה( שם. ספרא,ע'ר(
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123צו ט' ח" ועו'ו'

 כהטר הא ה'. לשני דרל בדרום, יכול דגמבח פני אל או דגמבח, שי אלדרל
 או קרן, של לדרחשה -מעטה אוטר אלשר רבי מערבידנ דדשית לקרןפנישה

 סקיים מוחד חברו וסקיים עצש סקיש אחד כוצבים צי לש אטרתלסערבה.
 שגצ סקיש וטנמץין חברו ומקיש עצטו ושקיים את חופסין חברו וסבטלעצש

 בדרום, דגמבח ל8ני בטלת נסערב ה' לשי אתה 14סר אם חברו. וסבטל6
 עושה דוא כטנר הא נסערב ה' לשי ק"סת בדרום הכמבח לשי אוסרוכשאחה
 ק"(. הלכה ואעה מדו(. קרן של לדדומהפנישה

 בחצי אחד עשרון יבש שלא הסחוברש ממנו והריםח
 13סלת מדט(. לקוסץ מרה ץ"השלא ננקמצן 55'ח(.כלש

 סשמן לא וכ1שמנה ש(. חברתח שלת לא המנחה10
 קסיצה. בשעת לבתה שם שתהא הלבנה כל חשת ומשצה דמנחה ססלתחברחה.
 שלקט והקמיר המזבח על אשר הלבנה כלואת
 ניחח ריח וץמזבחה ווץק15יר שיא(. לאהשים יעלה לבתתהכל

 נלבתש2 מכרין בקוסצה מכרין בה מכרין לה'אזכרתה

 אכילתה ריבה יאכלו פס~ה. לא כודה המזבח מן והנותרתמ
 שהש בוסן כתרומה חולין עסה שכלו שלא יאכלו שיב(. שירצה סאכלבכל
 לאהרן בניו. כך שחר החלה אהדן ובנין אהרן )ש"1(.סעשה
 בטחלוקת שלא אשכל גדול כהן אהרן סה במחלוקת. ולבנץ בטחלוקתשלא
 רששכל 13צחע )48ד(. נסחלוקת שלא שכלים מרולים כדגים בניואף

 להתירה דחוור יכול והוחרה חשרה ומוסרה התר בכלל שהיתה לפי ממה.20
 )דברש עליה יבוא יבסה בו כיוציו )פ-ה(. סצוה חאכל סצות תילהראשן,

 דחוור ימל חוחרה חשרה תאסרה התר בכלל שהיתה לפי סצת2 ה'.(כ"ה

 וא. וס' ע'כ "ט פנחות וא סע וכחיט עיכ "ר סוטה שם ספראייו(
 הז. פ"כ טעחיק הלטת רטכ" וע" ככ"9. איו וה,עיו(
 ע.א. כ-ד פגחות וד ל' ספרא,ע'ח(
 עיא. פץ יטא עיכ "ט סנחות שם סשרא,עיט(
 ע'א. כץ פנוצת וע" שם ספדא,פ(

 תקכע(. ,דף טץ סיא שחות חוספתא ועי' עיא. "ד סוטה 9ס סשראש'א(
 עיב. צ' וכהים וע" 89, ספרא,שכ(
 שם. ספרא,שיד( ע'כ. כ.א 8נהות עיא כע תפורה שם סשרא,שע(
 ח'א(. ;8'א ע'א כ' יכפות ירשלסי ע.א פ' יכטות שם,פיה(
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 יש ה טק'ר הנדולטדרש124

 למ 1) טה ת18 0חג טש" ש4ה שש קצמ יל וראש4להתיה
 שהוא. כל תאכל ת'ל טקזמזה אף סנין כולה אלא לי אין יאכלחזשמטר

 אין )פ"(. סחעד אהל בחצר יל לו", במעהיכול קדהשבמקום
 שעחמ בחעו הבמיות הלשנות את לרבות סנין ס1עד אהל בחצר אלאלי

 עסה יחנלושא יאכלמץ )פ"ח(. קדא בפקום ת'ל לקדש,6
 0יט(. סעשה שהש מסן כתרופהח1ין
 עצל וזמץ חאפה לא שגאסר לפי תיל, פה חמץ תאפה לאי

 לוק"ש שממ ולסה היחה בכלל אפקה חמץ. חאשה לא ת'ל לכולם, אחרלש
 ארבה שי אף עצסח בשני עלקץ וחייבין מזקץ סעשה סיחדת אפקז פהאלקז

 0נ(. עצשו בשני עלע לחייב לה ש"ש וטעש סעשה וכל חערימשה לקאזה10

 לאחר אלא רשאי אען לחלקה אףישי מאשי נתתיהלקם
 קדש כי ת'ל הקדשש, כל לרבות וסנין בלבד זו אלא לי אין ה4משים.פתנות
 ימל בקדהשחה. היא דוי היא. ת'ל פסולה, תהא חלקוה אם יכולקדורם.
 כחטאת סיא(. פטולה לא כשרה אתה ת"ל פפחלוקה תהא הפסולהאף

 ש יכגית, ובקי וביום החולין סן זו אף יסנית ובקי וביום החולין סן חטאת פה16
 תהא לשסה שלא שקסצה זו אף פסולה לשסה שלא מצחטה אם ח5אתפה

 שלא נקטצה אם זו אף כשר לשמ שלא משחט אם אשם טה וכאשם הרלפסולה,
 כאשם. סהן ו"ש כחטאת, סהן "ש אומר שמעון רבי סרב(. כשרה תהאלשסה
 פסולין. לשמן שלא נקסצו אם לפיכך כחטאת, הן הרי שעשן וסבחת ומטאסנחת

 0יג(. כשרה תהא לשמה שלא נקטצה אם לפיכן- כאשם, הש הרי נדבה סבחת20
 אסורין, כבר לאכילה אם טומ4 לטה מסין. בעלי ייטת זכר כלי"א

 יאכלנה 0רד(. בסחלוקחו מסין בעלי לרבות זכר כל נאסר לטה כןאם
 שעהת לדרתיכם הע1סים. לבית עולם וץק פסולה. לאכשרה
 סתמת לאחר אלא להם אין ון' נן884י לדחץתע.הדבר

 סיח. ש*.ה רבח ברא9ית יב 04 יבסות שס יבפא ירושלפי שס ספרא)11(
 ע.א. נץ ,ובחיס לא ל'א שם)יח( ש4 סשרא)פץ(
 שם. תפורח שס סשרא)פי0(
 יב. פע סמית לא וח וגחיס שס ספראייב( שס. סשרא)וא( יב. רת אחות יד יא ס*רא וש" 9ם, ספראוצ(
 ע'א. קיב ובחיס שם ס*רא )צ'ר( עיב. ב' סנחוה עיא "א זבחיס 9ם 9*רא0יו(
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125 1צ ת יב, ישן'ו'

 הרל נבלע, %א עע א8לו יטל יגע אשר כל מ"(.ט*שש
 הרל כולו, "קדש הבשר במקצת ננלע אפלו יבול 14 שיבלע. עדבהם

 4הש-

 עע
 כשה, להעת יקדש מזמז. פה הבלע. טסקום עמל כיצד הא בלבד, דגפעבו,ם

 סרו(. שבה כחחשר תאכל כשרה משם פסול פסולאם

 שט טאכל יצא פהאכל לה 'ה לאמר משה אל ה' וידברי"ב
 רוח שהתחיל כיון נחסני בד ששאל רבי אפר 5ד.( 5ד 5ששפש פוןקהנא

 לפעם ה' רוח חזחל דכתיב החחילה פקושה בשלש לשכמין לשסשחקדש
 אסר משם( אשתעאל ובין צרעה בין מריא סלז(. כ'ה.( יג 5שם דןבמדנה

 צרהיות מטל שהמז כאחד לוה וה והקק8ן הרש שי נטל נחסני בר שמואלרבי
 הקדש רוח שזיחה בשעה שסרין ם,פמז היבי יודה רבי כנ"ח(. 6ה וה ופקישן0נ

 טקממז היבי 4משזעאל. חעד צרעה כפץ אחז פסיעות פוסע היה עלישורה

 ז1 ופקקשת שפדות שערחזיו הע עליו שרה חקדש רוח שהיהה בשעהאוסר

 וקיד לחמנחה ה%ך וכשדוא אשתעאל. חשד טש1קה הולך וקולן ות כמין16

 ו:( 5ד מששפש המץי כשפע וישסע ה' רוח עליו ותצלח תסנחה ואביושסשע

 וכשהש יד.( פ'ו משפפים 1פלשתים לחי עד בא דנא ירד ה' רוח עליו ותצלח16
 וישב וכתיב ו'.( יד ושם הארמק פפלת את ואראה אלך אסר סושנתהחחר
 ארי מםטר בלבו הסמז שמשן תסה ח'-ט'(. ייד )שפפים כפע אל וקידהופשים
 חעכשו וקרבמת כל שכל אהרן כך טאכל. פמע הטו שכאו החיות כלאוכל
 חרפ(. ובנץ אהרן קרבן וה וה ט!קה קרבן פוצוהנא

 אידי רבי אסר אהרן קיט 'ה רא ובניו אהרן קרבן וזהי"ג
 טר1.( סע טשהלש לך אעלה סחש עלות דכתיב נשיאים של לקרבנן רורמזאהז

 אלא אלו בו ש"ש קרגן לך אין חשתח-ש וכבשים שילש פרים בו שיש וה וה8!טה
 ור' יודה ר' )ק(. ח.(, ה' )במדבר השלפש ולובח דכתיב נשיאים שלקרבנם

 שאסר כשירה הקב'ה לשני אאש של קרבנן חביב שסר יודה רבי היבנןנחפמז
 מראש של ובקרבק ב'.1 פץ מששת 841תע אלי וה כתיב בשירה בים "שראל24

 יזגנ צע  ובחש ע" שםמנץ( שם. ספרא,יה(
 ככי"ג חסר ~ח עס *ם.)!רח( בכיי. חסר זה סצ. 8'ח ויו'ר)צץ(
 ככ5א. חסר וח ום חרח(. טא עיב יז סוטח קיווו ע" *ם. רגת וקרא)שיפי
 בכ5א. חסר וח תם ס.א. לפיח רבח השירש שיר סז שם ילר)ק(
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 חשש קוח% חמב אאר ממה רמ עשש"גג טשן קרק 1מו
 ושא כעש ום שה פה נשר ה"ח ה16האי !חי חי"4י
 ה' שמדבר מצאל קרבן וח מף8ה קרבן וה כתיב חשש ובקרבן פ'ו.(*ב
 חטשום של כקרבנן הקביה לפני אהרן של קרבצ חביב שמרץ ורבנן (.כ'ב.

 רבי אטר קרבה וה אהרן של ובקרבן קרבן וה כתיב מואש של בקרבנן6
 ס*ר וה שגאפר שבמש עשר כצש חקבץק לצי אחרן של קרבן חביבברכקז
 *כ% אהרן קרבן זוץ וקז!(. עשר צים הרי חפשה 4הףשבעה
 כיצר הא יקרטמ. אשר ובניו אהרן הרל וה, קרבן סבשין יצ כאחת ובנץאהרן
 כדצים אלו ךבניך ק'ב(. לעצפן סבשין המיו לעשטו סבשאחרן

 תחתיו המ1ח וחכהן לפטה שסר כשד1א 8ץולש כוזש אלו ובניו 14 דויחשש0!
 כשדגמןן וקז(. הדיחשש כדצש אלו ובניו פקיש שי טה אשד 8ר% כהןהרי

 כהן אחד בעז, ועבורה פשלו האיפה עשק-ית סחמא לעבורה בתחלהפתקרב
 כק תמד 8-% כהן תטץר חשך. סנחת ינקראת הש חו הדיש. כהן תוחד8רול
 עדד(. כשרה עבותן שלהן ד"ופה עשירית רנשן שלא ער שעבדוהדיש

 שטעץ רבי מם יתן ,רי האימה עשירית אתך המשח בנוום6!
 בניןמ מדה(. ובנץ אהרן לכהתת פעכבת האישה שששוקז פלטד עצרקבן

 מחהץ אץ המשחביום בלילה. %א ביש אתוד5שח
 כתש צי מחהין אין אתך המשח בנ'ךם ביום. אלא מץלכהן

 האיפה עשירית סבש ידמו וצחכנה בעם יכול אוצ המשח ביש כאחנמ%ש
 שנסשח פיום אוצ הסשח בעם פקיום שי טה הא הפק-. פמקה ח"ל וספסיק,10

 אחד האימה קףמיויות לעולם. עד האיפה עשירהןסביא
 מנחה סלת וקע(. ועוד רבעש שבעת שהן סאין לשלשפעשרה
 פמתן על הקב'ה חס כטה ה-אה ב"א לוי רבי בשם דסכנין קזשע רביאפר
 עלה אם ש"חך הבקר פן יבש קרבן להבש שטזתייב פי לחם אסר קראל,ש

 עיכ. יא מווית שם סשראק"ב( שס. חסר וח תם שם. ויק"רק"א(
 ע'נ 4א סשרחקץ(
 קעש( )דף כיח פץ שקליפ חוספהא ע" ה"( )פ'ו ע.ד נ' שקלים 'רוש' שם)ק"ר(
 רליח(. )דף ורפ פיב חנעחוחוספתא
 ויא(. )פ'א ע'ב 4ח עפא 'תשלפי וו' ס'ד, 5.ח רבח וקראק"ה(
 בעפ חפאפר אהר דשב" פשם יתצן ר' של הפאפר אפר בכ"א שם. ספראקץ(
 וט'. ביום יכול אחוהפשח
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 כשב אם שאפר הכבשים, פן יביא הבקר פן מצא לא ב.(, א' ע"קראקרבמ
 תום שאפר השש, פן יבש הכשבש פן טצא לא י,.(, נ' ושם טקריבהא
 עוף תום שאפר וקושן פן יביא ועזש פן טשו לא "ב.(, י משם קרבמש
 שכל אלא עור ולא טמזה. סלת יביא העהית פן מצא לא יד.(, ממשם

 ולא בערב, השחציחו בבקר פחשךחו ח(רין באה חו ח(רין באין אען הקרבמת6
 פסוף שם(י גמ-ל כאלו דנתוב עלץ סעלה אהה טקריב שרוא פי  שכל אלאעוד

 ומלאכי במש שמי גדול טבתי ועד שטש סגארח כי דכתיב סוש ועדהעולם
 כאן אף החטש פן להלן אסחרה סלת טה )מלת . ק"(. "א.(א'
 מדח(. ללבתה דגצחחז ככל הש הרי נמנחה החטש.פן

 בבקר נמחציתה עדט(. בטוסאה אף תמיד בשבת. אף יזנמיוש10
 עשרע חקצי בבקר עשרון חשך יביא יכול בערב אחצית בבקר טחצית אטראלו

 בערב ומחשמתה בבקר, מבש סשלם פחציתה בבקר סחציתה חולבערב,
 ומקריב חוצהו שלם עשרת פבש עושה הא כיצר בערב. מבש פשלםסחשךחה
 יטל אבד ש הערבש בין של חציו נטסא הערבש. בין הצחצה בבקרטחצה

 מבש כיצד הא סשלם. ססחציתה בערב סחשךחה חהל מביחו עשרת חשף יבש16

 שחקריב וכהן ק'י(. אבד ומחצה טחצה וטקריב וחתמע שלם מביחועשרת
 פביחו עשרת חצי יבש יכול חחתיו אחר מץול כהן ומו וטת בשחריתמחצה

 בערב מבש משלם פחציושה בערב פחציחה ת"ל ראשת, של עשרתו ח(ר14
 שי מסש אבד. ופחצה סחצה ופקריב וחתיע סלת עשרק סבש כיצרהא

 5ק"א(. 14בדין חציין חצי קריבין חציין20

 שמן לה להוסיף בשסן בלילה טעתה שהש פלסך מחבת עלישד
 נסכש וסגחת שמן טעתה זו דן הדעי כטה. יודע אעי דגנחא כל על עשראחר
 לתין  שלשת זו אף לעשרת לתין שלשת נסכש סנחת פה שמןטעתה
 שסן טעתה נדבתו וטנחת שמן טעתת זו ושו לדרך לך דולכך וק"ב(.לעשרת

 ממזה דנין דיטה למי ם-אה לעשרון. לת זו אף לעשרע לת נדבתו טנחת סה26
 הזהה תסיר באה שהש סגצחה הטומאה מות השבת את הזהה תסיר באהשהיא

 שם.,ק"ט( שם. סשראיק"ח( גג"א. חסר הוה הטאטר שם ויקיריק"(
 שם. סשראוק"א( לא. נ' טנחות שם ססראיק"(
 ע.א. רא טנחות שםיק"ג(
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 דוחה שעה המיד באה םעשן נדכתו סנחת חשכיח השל הטומאה, חשת השבתאת
 ובאה יוד סנחת דנין 'וקו לדרך לך דולכך דמוסאה. את ולא השבת אתלא
 לבתה, אעתה עצפה בנלל ובאה קזיר פסגחת לבתה ומעתה עצמהבגלל
 טעתה הועה עצסה בנלל באח הועה מץיר סנחת שאעה נסכ-ם סממת חשכקזואל

 סלת שסר כשיוא אומר ברוקה בן יתצן רבי של בן קשמעאל רבי לבומג6
 לעשרון למן שלשת חסידין סנחת טה תסעין, כסנחת לו היא הרי חמירסנחה
 נעשא שהש טלמד מרבכת וזעשדן לעשר41 לתין שלשת זואף

 חשבמלאש שביעדה ר_ועכה זו. אלא בתח-ה רבוכה לך אין צרכה. כלברוהחין
  שמן, עליה תתצין ברוחחין שתה חולטין הריבוך. ההו וכיצד )קינ(.עבה

 חועה הסחבת על בשמן שתה קולה כך האזר טעט, בחגחי שחה אאה ולשה,10
 חשפעי ד'א )קיד(. הופעי שגאסר תא בשל בין תהא אלא צרכה כלסבשלה
 אעה שבת טערב תעשה ש4שם השבת את דוחה הש כך לפי תאה. יפהשתהא
 טביא נקאית היחה וכיצר שרת. בכלי בלעה נפסלת שהש אלא עוד ולאנאה
 עשרע בחצי וחתמע סבץי שלםעשרון

 שבטקדש~
 שפן לומן שלשת וסביא

 עשרון דמר טכל 141שה שכטקדש, ברביעית רביעזת עשרה שתש שתן השחלק16
 השתש וכופל ימר  שסן, ברביעית אוחה וקולה לשה וחלה חלה כל חלות,שש

 וח(מן שחר של תסיר עם דמרן ופקריב לשים, וחלה חלה כל חלותעשרה
 וק8יו(. פקום בכל האמח-ה חביתין סנחת הש חו הערבש. בין של חמירעם

 (. קח וצסכש לאחר אף הקריכ שפר וכשההו קטץ(. הסוספין לשניתבישה
 פתים נמנהת )ק"חג מיי שסר דוסא רבי רכה אוסר רבי חשפעי20

 יכול נמץח רהץ הקדיכ )ק"פ(. ושחת וסבדיל לשש אחד כופל שדמאטלטד
 סבשין בניו אף יום בכל סבש אחרן מה או אהרן. קרבן זה תיל כן, בנץאף

 שמג *א ספראקיש(
 שם. עיוקט.1( היב. פיע הקרבוות טעשה חלכות רטב" ע"ק"ר(
 בטקום שספין בכ"א פם ושם חע!, ,פ'ב יר *ט 'ומא וירושלסי שם ספרא ע"קטץ(
 תפ'ח. רסו וילקוט כאן אהרן קרבן ועץנסכים,

 שם. ילקוט שם עטא 'רושלטי שם סשראקה(
 יהודה .רבי היא בספרא אבל ה'ו( ש" ע.ר נ' שקליס הירחלט' גירסת היא כךק"ח(

 חאופיוח אוטר רבי ובילקוט פת'סי. טוחת ריכה האפה אומר 'וסי רבי ואח תאשחאומר
 חע. שם ורטביס ע'ב נ. וסנאות כאן הראביר פירח וע" עי, תופיוי אוטר 'וסי רבירכה

 ע.ב. ע.ה פחות שס ספראק"ט(
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 בנץ אף יכול הפוסאה ואת השבת את דוחה אהרן מה ש וה. חו5 יום,בכ5
 פבש אהרן טה ש וה. י5 כן, בנו אף חציש פבש אהרן טה ש זה. חו5כן,

 בניו אף רבוכה פביא אהרן טה ש וה. ת'5 כן, בנץ אף 5עשרת 5עיןש5שת
 %דכ(. וה ת'5כן,
 בבמים המרובה דגחשקח בשמן טשח אלא 5י אץ זק23שיה ורזננזקןפ"ך

 רעקתיך. י5 טלחמה סשוח מרבה שגי יכול ש )קכא(. חשנהן י5מנין
 טלחפה ס"שח יצ14 האישה עשירית פבש חחתץ עופר שבע אתטבניך
 שבעת ת'5 חחתיו, עוסר בע שאין ט5חסה 5טסיח וטנין החתיו. עוסד בעשאין
 "שממ בקדש 5שרת סועד אה5 א5 יבא אשר סנניו החתו הכהן י5בשםימים

 משצח יששש חחתץ עוטד בע בקדש לשרת שעד 5אהל בא שהא את 5'.( לטא
 יעשוק טכניך )קמב(. בקדש 5שרת סקד אהל א5 בא שאיעס5חפה
 פקוש פמ5א שאוו אע'8 עצל אדם. 5כ5 קודם שהבן ס5סדאתה
 טקהצ פמ5א שונא בוטן 4ב.( פת ויקרא עז את יט5א תושר ת'5 אבו,ש5
 ךשסש אחר ימש אבו של פקוסו פםלא אוו הש אחץ, 5כ5 קודם הוא אביושל

 סנחחו תהא החתץ אחר כדע טעו ולא שמת מץל לכהן וטנין )קמע(. תחתיו"
 כולה אתה יל תיים יבשגה יכול אחה. יעשה סננץ ת'ל יורשים פשלקרבה
 שרבן פשל אלא באה אינה שמר שמעון רבי יידה רבי דבריאפרתי

 עשרע שפקריבין טלטד )קלד(. דקולם והיה פשצ4י פמי עולם חקצאטר
 פלה תקמר כליל )קכיה(. כהן ורטע ער ערבית ועשרוןשחרית

 )קכץ(. לוקפרה0,

 כהן מחת תאכל לא תהיה כליל כהן טנחת ךננלפ"ז
 טשי נאכלת פנחחה אין כק אשת קמץ(. נאכלת כדגת סנחת נאכלתאוה
 קיב וקומץ בה, עוורן כיצד אלא חלקה טשני כליל קרבה שעה בעלה,חלק
 כהן טנחת ךגל )קכח(. הדשן על סתפורין והשייריןלבד,

 טנין, חובתו סנחת נדבדי סנחת אלא לי אין כהן מחת תהיה כליל26

ע'4. ינ ,ופא שם)קכע1 שם. סשדא)קיכ1
 שם. סשדא )קכ"1 חא1. )8.א ע'ד *ח ,שא 'דוש' שס יופא שם ספדא)קג'ב1
 שנאפד. עד שיפמ פעד חסר ה'וגובכ"ש )ש" ורד נ' שק*ם 'דוו ונ ו'א סנחות שם)קכיד1
 ח'ט. שם )קכט1 ה'ד. שם דסב"ם ו'קכיח1
 "א. הלכח שם רפבים)קג.ח1 ע'ב. כע סופה שם ספדא)קכ"1
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 אלא לי אין האכל לא שנאמר לפי ת'ל סה תהה: כל% כהן סנחת וכלהול
 העליתה אלא לי אין וקשיט(. שהוא כל אפלו תהיה ת'ל מקשמשה אף וסניןכ%ה
 השדממה תהיה בכליל לעלותה וסנין תהיה, בכל% והתחתתה חקטרבכל%
 תהיה כליל שסר אלישר רבי עךל(. שה לםירה כליל ת'ל חקטר,בכליל

 קלש(. אכ%חו על תעשז לא עלע ליתן חהיה בכליל שהיא כל חאכל לא6
 לאמר. משה אל זק' ךיזש21ך"ן
 החפאת תורת זאת לאטר בניו של אהרל אל דבריח

 אחת הורה החטאת הרת ק*ב(. בבסה מדנת אעה ואת ד%%סש,לבית
 דמחטא דנהן שמטר סכלל ששו סנין וכי כבוס טעון דסן שיהא החטאותלכל

 כבוס טעון דטם לי אין ורטל תכבס סדסה קה חששר ...,.. יאכלנה אתה10
 ששת קדשים קדשי סה דךא ה"ן סנין הפנשיא חט4מת החשממת, חט4ןתאלא

 המיסיחת חטאות לכבוס, לוע שה לא ולשטיפה לסריקה החשממתלחטיות
 לכבוס, להן שישו דין אעו ולששיפה לסריקה החשממת לחט4מת פדשלא
 אף יכול כטש. טעון דטן שיהא החפשת לכל אחת ד1רה החטאת ה1רתהול

 בנמלקח: לא אפרתי בנשחשת ואת ול כבוס, טעון דסן יהא העוף חטאת16
 יה ה' לפני החפאת תשחם העלה תשחם אשר321מקום
 קד,8 וקל,(. בצפון אלא שחשתן תהא שלא החששת כל לרבותשיוו
 בצפון, אלא שחשק תהא שלא צטד שלסי ובחי לרפתקד"טיט

 תשחם אשר נ:3מקוט נקל4ד(. מק- ולאיל לתודה פרטהיא
 פיכן לק"8 ק  שסעת יבי בשם ייי יבי החפאת תשחם העלה20

 וקלעה(. לתשבה אתן לקרב כדי החטאש את סכרססיןשאין
 %מששר י"ם לטבול פרט יאכלנו אתה המחפא הכהןי"ם

 לא לסעלה דסה ורחן אחה קל'ו(. פסולה לא כשרה אתה ולאתן.כפורום
 בחצר ת'ל לוקק, במצה ישל קדהם ב2מקום לסמן. דסהשיתן

 ע'ב. חוא עש עיד סנחות "םקיל( שם. ספראקכ'ט(
 ע'ב. יח פטת ע'ב "ם סנחות שם ספרא)קליא(
 שם. ספרא)קלע( ע'א. שףב ובחים שם ספראק*ב(
 ע". יה ובחים עי שם,)ק*ד(
 (. ה" ופ'ד ע'ד סיה קידושין ירשלפי אע( )פיח עע ט' 'בטות ירשלסי ס'ו פ*ב ויקירקל.ה(
 ע'ב. נ' פחות וא וצ.ט וב ט' ובחש עיב לע ספרא)קל.וי
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 הלשכות את לרבות סנין מועד אהל בחצר אלא לי אין קלץ(. מעדאהל
 וקל"(. במקום'קדש וול לקדש ופהצחין בחולהבעעת

 בבשרה ת"ל בלע, שלא שלו יקדש בבשרה עע אשר כלכ
 המח יקדש עע אשר וךל כולו, יקדש הככר בסקצת מע אם יכול שיבלע.עד

 ולא בנדיס ולא בעצסומ לא בבשרה הבלע. פקום דצמך כהנר, הא בלבד.6
 חאכל כשרה ואם נפסל, פסולה אם כמוה להית "קדש בטלפש. היאבקרנום
 סדם לא הכשרה סדם נ1ןיטה יץךן ך4ששךי מצמצכחחצר
 דטה תפסלה דבחך שעת לה היחה אם 4צסר יקקב דבי פך~ם(.חפסולה

 אין תפסלח הכחשף שעת לה היחה אפלו שסר שמעק רבי %ךס(. כבחטעע
 הלא סרוטבה. לא מרסה פסולה. לא כשרה מרסה שגאסר כבח טעע דסה10

 שהחש דווטב כגום, טעון חשטישה טריקה טעון שאש הדם אם טח המודין
 סריקה בהן שאין ה8נימיות חטאות אם סה ברין שהמז קדשש. קדשי סדםיא סדסה סרשבה. לא סדסה ת.ל כבוס, שיטען דין אהצ ח4שישה סריקהטעק

 חשטישה למדיקה החהנצות לחטאות ששת קדשים קדשי כבוס טעק דסןושטי5ה
 1קסש(. קדשים קדוף פדם ולא סרסה וול לכבוס להן ש"ןו יצא דין16

 טעע כולו יא יטל פך של מקצש על מו הבגד עלטדטה
 טעון כולו המם- אץ כבצס טעון הדם מקום תכבס עלמז קה אשר וולכבום,
 קה אשר הול כבצס, טעון ידטש יכול הבנר על השצאר מן נהמ 1קס"ב(.כבוס

 אעו עלמז להוווצ .כשר השוש כבצס, טעק עלמז לושוון ד~נשר תכבס,עלמז
 אין סשו"ה כבצס, טעק ושה שלא עד מוח של סעי נרם כבצס. טעון0פ

 אם שספ, הרצ5ה על שפך וקס"ד(. שיירש שהמו ספי 1קמע(. כבצסטעון
 ה9-ן סן לושאה. שאעו כבוס, טעון אוע בהמה מששר חשם כבצס, טעוןסהכלי
 האחר הכגר אין אמר לבנר הכמי סן מש וקסיה(. כבח טעת אען ה"סורוסן

 שס. ספראוק4ח( עיב. יב ובח'ם שם ספראקלץ(
 עיא. שוט 1411 עיב לא מיה עע טיח פסח'ס ע" יג שץ ובחים עא וליא שס סשראקליט(
 חטאסר ח" יב'לקוט כא1 פשרא אך יעקב רב' בשס חוה הטאטר בראב'ר וםווףט(

 טכרי. ד'ה עש כ'ב ובח'ס חוספח וע,' עק'בה, ר' בשסחוח
 ולא טרטח כך אחר קר' קר' טרס ולא סרטח הוא הסרר עץ ליב בסשרא,קט'א(
סרוטבח.

 יוב שע ובחש שס ספראקאי עא. צ.ר וכח'ם שס סשראקטיב(
 שס. ספראוקט'ח( ע.ב. שם ובח'ס ע,'קטיר(
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 כש כערר הגדולמדרש132

 לי אין בבר )קס'ו(. אחר למן סבם- לא הבנר על קה שחםר כבום,טעון
 טרבה שיי יכול תכבס. עלקק אשר ת'ל סושהופשפ, העור לרומזז סמן בבראלא
 רבי דברי הופשט שלא עד לעור פרפ בבר היל הופשש, שלא עד העוראת

 דבר וכל השק את לרומזז סמן בבר אלא לי אין בבר שסר אלשר רביקקודה.
 העור את סרבה שוני יכול תכבס. עלקז אשר ת"ל טוטאה, לקבל ראוי שההו6

 לככוס, ראף פוש טומאה לקבל ראוי שהש פיחד בנד טה בבר, תילהקשה,
 תכבם וקס,(. לכבום ראוחן שאען מתכות ולכלי עץ לכלי וחוסרקל

 כלי שבירת אף טנלן קדחש. בסקום שהכמש סלפך קדהטבמקום
 תכבס )קסיח(. ישבר חרש וכלי קדחש בסקום תכבס ת"ל קדהש, בפקוםקחשים

 הספסנין שבעת וכל דם. רחשם בו ףששר שלא עד ישה ישה סכבס שההש סלפר10
 רנלש סי מבאין שאין רנלש, פסי חט עליו, פעבירין הכחם עלדםעבירין
 שנתבשל חרש כלי וכן בשרה. אלא כבום אין בסקום תכבס )קיט(.לסקדש
 אסרו סיכן )קע(. קדש בסקום אגאטר בשרה אלא שהה שוברין אין כהקדש
 קורעו לקלעים חט נטסא קדוש בסקום וסכבסו גכנס לקלעים חוץ שיצאבבר

 לקלעש חט שיצא חרש נלי קדחש. במקום טכבסו גכנס סעפורת, כדי בו וסניח16
 פכנס קטן שחיש בכדי עקבו לקלעים חט גטמא קדחש. בסקום הצברוגכנס

 בסקום חיטפו תצדקו גכנס לקלעים חוץ שישו טקשת כלי קדוש. בסקוםושוברו
 בפקם ושוטצ ומורקו וטרדדו פכנס פוחומ לקלעים חוץ שסאקדוש.
 )קגשו(.קדחש

 לרמח סנין חרש כלי אלא ליאין בו תבשל אשר חרש וכליכ2"א
 עירה שבשל אלא לי אין ונשל אשר מו. כלי לרמח חרש וכלי ת'ל מוכלי
 לתוכו שעירה חרש כלי אלא לי אין "שנר. בו אשר ת'ל טנין, רוחחלרמבו
 )קיב(. מזשת בכלי ואם "8בר בו אשר ת'ל טנין, לומכו שעירה נחשת כלירותח
 בו אגחבשלה חרש וכלי כבום, טעון שרסה דקרבמת פכל בחטאת חחשרוה

 ת"ל מתכות, כלי לרבות מ2ין מזשת כלי אלא לי אין נחשת כלי )קנע(, "שבר16

 ח.ט. *" הקרבנוח טע9ה חלכוח ורפום לב שיב זבהש ש')קטיו(
 ע.ו4 שור זבחים שס ס5רא)קטוה( ע.א. צע זגחים 09 ס5ראקט,(
 היו4 שם רסבים,קעי י. חלכח שם רטב'םקט.8(
 אוברוערמקבו. סנכוס חסר ~כ"א ע.א. עיבושוח שור זבחים שם ספרא ט.ר 5יא זבח'קרא(
 חףא. 5יח שם רטבים ע'ב שונ זבהים יקוע( לנ. שוח זבח' 09 ס5ראקוב(
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 כך תשזר ומשלש היטז מבשל שרשא טלטד 45'ד(י בשלה נחשת ננלי%
 ומשלש השטז מ4של שרשא טישת כלי אלא לי אין )קניה(. במים חיטףטורק
 ובאחרתה וסשלש אתה מבשל שהא חרש לכלי וטגין ושוטף, שרק כךאחר
 5;ניו(. בשלה ם,שת בכלי ואם ישבר בו תבשל אשר חרש וכלי תילשוברו,

 וחכמש הרנל. סל את בו יבשל הרגל טתחלת בו בשל אם חצטר טרפע רבי6
 כטריקת טריקה חטישח טרקה )קנץ(. עעילו שלא כרי אכילה ומן עדאשוש
 בשר אלא לי אין בצתן. חששיפה בחסין, טריקה הכוס, כשטיפת חשטיפההכוס,
 קדשים בשר קלשים קדשי כל בשר לרבות סנין טריקה פעון שהא בלבדחטאת
 ושטיפה טר"קה טעון במקדש בו צתבשל כלי כל חשמף. וטרק בשלה תילקלש,

 שעולין ח-~וסכליא השפודין לרבות סנין בשול, כלי אלא לי אין אכילה. עקב10
 במים ושפף הערק סקום. סכל בשצל כלי כל בשלה תילעלקזן,
 ת"ל סאה, בארבעש כאן אף סאה בארבעש להלן אסחרה שמיפה סהיטל
 המים כל את להכשקי בסים ב5ות. ולא ביין לא בסש שהן. כל סיםבמש
 חשטישה, טריקה פעתה תהא הפסולה אף יכול 444ח(. כיור לסי וחוטרקל

 פעתה כשיה אחה. שכל בכדגים וכר כל ליה וססיך במים ושטף וטרק ת'ל16
 קדשים בו בשל )קרפ(. ושטיפה טריקה פעתה פסולה אין ושטיפהטריקה
 הקלש הרי פעם, בעתן בהן הש אם קלש, וקדשים קדשים קדוף שוחולין
 5ךס(. בגנע ופוסלין השטישה, טריקה ופעתין כחמחייןואכלין

 לאכילה אם ולסה, טוסיה בעלי לרמת בכהנים זכר כלכשב
 שיכול וכר, כל נאמר לסה כן אם אגירין, כבר לטחלוקת ואם אמורין, כבר20

 שכל )קסיא(. וכר כל ת'ל סנין, עובר טום בעל קבוע סשם בעל אלא ליאין
 טריקה פעתה לי ורן שיכול חיל טה קדשש קדש פסולה. לא כשרהאתה

 יכול קדוום, קדש יל דקחצם, כל לרבות ונצין בלבר, חטאת אלאושטיפה
 )קסיב(. לחדוטה פרפ הש ת.ל ההרוטה,אף

 י'ד. הלכח שם רסבים שםוקיח( שם. סשרא,קרד(
 עשנ שדו חבת' שם,קיו( שם. ספראוקו'ו(
 עיב. שדו ובחים שם סשדא,קופ( וב. שדו ובחים וע" שם ספרא,קיח(
 כאן. אהרן קרבן וע" קלים', וקדשים קדשים וקדשי וחולין .קד9'ם הש הילקופ וורסתקדשים. קרשי או חולין ש קדשים ט .בשל היא הספרא ורסת ת'צ. 'לקופ שם ספראק"(
 ע'ב. שדו ובחים שם ספרח ,קלב( ע.א. שדפ ובחים ע'א ל.1 סשראקלא(

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



רלנ הנדולמדרש134

 יל הקדשע כל לרמט תצן שת ח אש 4 אץ חטאונ וכלכ"ג
 פתמ%פש את ש~1 עיבת לתי 6 אצ1 ויהצ. רמ חצי חש%ותי
ק ווטל של ט%ד למה כן אם בלבד חשת אלא נאן9ן  חשא %4א 4 

ק מע צבו חשת"י  יל סמה צהה חשח זד תשת %א לי 
 וטת נקשו ש%ו נצרמה יתש* %*%ר הקץג חטאת של6

 כשר, הששי לחוץ מהן שזד הגא כוסורע בשי דטה שקבל חמאת אמרומיכן
 )קס'ד(. פוסלין חץכמים בחטין, מכשקי דצלילי יוסי רבי לפנים, מהן אחדנכנס
 דם פסל לא בחץ פוסלת שהסחשבה במקום אם מה דגלילי יוסי רביאסר
 יפסול שלא דין אש בשש 8וסלת דגחשבה שאין סקום שבפנים, לדםשבחט

 להן אסר דמה. סקצת א*לו סדטה יובא אשר ת'ל שבחוץ. לדם שבשש דם10
 פסל בצט שטלת הסחשבה שאין במקום אם פה סעתה. ליוצא חץוטרקל
 דם ששסול דץ אש בחוץ 8וסלת שהסחשבה סקש שבחט לדם שבשיםדם

 סצעד אהל 8וסל. היוצא אין פוסל הנכנס יובא אשר תיל שבשש, לדםשבחוץ
 לכפר חול העולסש, וגית שילה לרבות ונצין סחשד אהל אלא ליאין

 רבי אמר אליזמר. רבי דברי שסל כשר שלא אע-פ לכשר נכנס )קס'ה(. בקדש16
 בשלא להלן אמחי לכפר מה, לכשר להלן ת%4שר לכשר כאן נאמראלקמר
 כאן נאמר שסר שמעת רבי כפר. שלא אעיפ כאן, דאסחי לכשר אףכשר
 כאן אף כפר שכבר להלן סה בקדש לכפר אחר בסקום תאסר בקדשלכשר
 )קס"(. הלכה וכן )קס'ו(. כשר פטד הכנש אם אוטר יהודה רבי שיתכפר.עד

 לרפת הצין בלבד זו אלא לי אין בשט. ששריפחה סלסד תשרף באש בקדש20
 )קסקת(. תשרף באש בקדש כל ת"ל קלש, קדשים חוימחיי קדשים קדשיפסולי
 דגצקדשין, פסולי כל שרפין ובו בטרה, אחד : לשרפה פקוסות שלשה רבנןחמ
 פסול בוזן שאירע במסן דגושרפין השעקיים פרש שופין ובו הבית בהרואחד

 את אשלו עקיבח. ריחצ לו אסר הש חספרא תרסת עיא, פ'ב ובחים שם ספרא)קסע(
 וכו.טרבה

 ה'ח(. יפץ ע'א לצ פסחים יראלסי סיב( )פ-ח שם וכחים סשנה שם ספרא)קס.ר(
 רשי פי' ועי' עיא, פז ובחים שם ספרא)קס'ו( שם. ובחים ע.ב לז ספראיקס'ה(

 סיכ(. יפ'ח ע'א פ-ב וכחים סשנה ועי'שם
 הטץ. פיב הסוקדשין פסולי הלכות רסב'ם עי')קס'ו(
 נ'א שקלים וירת' סץ פ'ח שקלים ועי' עיב ופ'ב ע'א כ'ד פסחים שם ספרא)קס'ח(

 בפנים. בסקום בקרש הספרא ונירסת היה(. )פ'חע.כ
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 החמ~צת כל זשופין ובו לטיהשלים וזץ טשקד הטרה, סוצמת ורצאואחר
 באש תאכל לא אומר אליעזר רבי )קס"ם(. כמצותן שנשרפין בזפןהמשרפין
 רבי עוע(. א~ילוצ על תעשה בלא עליו ליתן שרשה טעת שהת* כלתשרף
 חשעירש החופין בפרש אלא פדבר הוה הענין כל אין שפר הצלילייוסי

 בבית מיפין שפסולקזן פלפד אכילתן. על תעשה בלא עלזץ ליתן דגשרפין6
 פשלה. תהא לשש דפה נכנס שאם לחטאת ופנין לו אטרו וקעיא(.הבירה
 קלבג י"( " %קרא ,צעןו וזון אל דטה את וזבא לא הן להן*םר

ז
 תות בבטה. מהמ אעה זאת העולפים. יבית האשם תורת חאתא

 שאסר פכלל בא ס"ן וכי לפטן. ניחן דסן שיא דשוששת לכל אחת תחרההאשם
 אשם אף לפעלן ניק דפה חטאת טה "נ.( יד הקרא לכהן הא האשמ כחטאת כי10

 תוש האשית כל לרבות קרק דש ואת קדזשש קזהש חול לפעלן, ניחן דפןק,א
 קרק שלפים בדפ שטתערב האשם לרבות תצין לפטן. מתן דפו שידשומשירע

 קדשים. קזהשחול
 נתעיבו ש6 יטל יזרק דמו טות . . . אשר במקםב
 פמין שבהן הישה ברפי ויבש ורסתאבו עד ק-עו להן קמן סה וצא, חול חיים,16

 אופר שמעון רבי מ(. פביוצ וטוחר יפסיר זה, מפין שבהן הי8ה ובדפיזה,
 וקרב חה שהא, פה לשם יקרב זה בצשת, "שחש שיחם בשלפים שנתערבאשם

 מעון האשם אין חמשה טעתין שלפש חזלא לו אטרו וב(. שדיא טהלשם
 אחד לים נאכל אשם והלא לו אסרו אשם. עיף בכך סה להן אטרחמפה.

 ישראל לכל אחר ולילה יפים לשי נאכלין חשלפש קזהש, בפקום כהתה ה~כרי10
 תשדוצ אין קרב דמא ומא ע(. הפסול לבית קדשים טביאין אין טדור,בפקום

 *"8. שם רסים ע"קיש(
 עצ.  "ו סעילח עיא "ח ססות שם *סחים שם סשראקוע(
 ע'א. 1.5 5סחיפ ר*י ועי' ה.ח(. )שז עיא ל-ח פסחיפ ירו*' עז לז ספראקוא(
 *פ. ספרא)9לב(

 ע'ב. ע'ח זבחים שס)ב( שס. ספראיא(
 שם. ספראפ4
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 אף הנשים אף דשרים ףף הרבה שחטין כאן ריבה אשר בטקום )ר(.קרבה
 9רסיה שחוט והב שחטר סשיכה אלא שחיטה לשון ואין )ה(.העבדש

 זבחי לרבות קדשים קדש 9(. בצפת כאן אף בצפת להלן מה %(. ו'.(ט'
 היל מיר ואיל התודה אף יכול ש בצפת. אלא שחיטתן תהא שלא צבורשלסי

 9ק(. העולה כדפ ארבע שהן שתים טעון שהוא סלמד קרק דסו חשת הוא.6

 הא אשם לה' אשה המזבחה הכהן אתם חקקטירה
 אופ יכי או עליו. ססך שלא אע'פ אשם לשמו, שלא שחמש אופ לה'חחמ
 ש(. המו תיל בצפהי שחששלא

 אם ולסה סוסין בעלי *פת יאכלנו בכהנים זכרכלו
 למח כן ואם אטורין, כבר עוברין שסין לבעלי חשם אמ"רין כבר לאכילה10

 בעל פלר מום בעל תעשה חסש שעלר אלא לי אין שיכול וכר, כלנאפר
 קדשים קדש )י*א(. פסול לא כשר שכלע )י(. וכר כל ויל פנין, אמו ססעי.סום

 לתודה פרט הוא 9*ב(. כהתה לזכרי אלא יאכלו שלא צבור שלסי ובחי*בות
 )יצ(. כחטאת מירואיל

 אף העצית ובו- ביום החולץ טן חטאתפה כוושםכנחטאתז
 זץכהן )"ר(. לססיכה להם אחת ח~דה יפנית. וכיר ביום החולין סןאשם
 כפייים ~סחיסר ים לטביל פיט יהיה לו בו יכפראשר
 ערו(.ולאתן

 וא"ה קדש. לע~ת פרט א"2 עלת את המקריב רהכהןה
 עולת אלא לי אין א"2 עלת הבית. לבדק עודה הבית לבדק דגעגית זה והא

 למה כן אם ריבה, העלה עור היל פנין, ועבדים מרם עולת מ-ש עולתאקש
 וחוץ לוסנה ועץ לשנשחטה פרט לאקש שעלת עולה א"ש עלתנאפר

 ע.ב. ל' חולין שםפ( שם. ספרא19( עיא. יח תסורח שס)ר(
 בצשע. אלא שחיטתן תהא שלא ציגור לעולת טיגן אשר אלייר רבי שם בסשראפ(
 ע.א. ל'ג סשרא וע" נויר ואיל לחורח פרט הוא פסיף הסשרא הוא היל אחר שס. סשראוח(
 אעיפ יגול או לשסו שלא ~שחש אע.פ וג' הגהן אתם *והקטיר נרס שם חסשרא,ט(
 עלץ.. סטך שלא אע.ש אשם הוא, היל בצשן שחטושלא

 שם. ספרא9.א( ע.א קב' ובחים וע" עיר, לז סשרא,י(
 ע'ג. פ.ב וטנחות ע.ב ושדו ע.א ניה ובוףם ע" שם,9'ב(
 ועיב. עיא נ" ובחים ע' שם,ל.ר( שס. ספרא)יצ(
 ע'ב. צ'ח זגחיס שס ספרא)ט'ו(
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 לא ללעלים עלהה ולא דואיל לשמה שלא ששחטה אף יכול נם"(.לטקומח

 עח- אלא לי אין העלה ענר )יץ(. ריבה העלה ענר תיל בע8-ה דגוגים,כו
 ע8-א טרבה ששי יכול אצ תקריב. אהשר חהל כגין, קדשש קדשי עח-ותהעלה

 יששוו קדשום קדאר סיחקדת העלה טה 5קח(. העלה ע8- דרל קלים,קדשים

 בלבד העלה לע8- אלא צרכם לא עצפש כל אצטר רבי )"פ(. קלים קדשקם6

 עסם, משרפין עורוחהן דגשרפש מיעה-ים הבשר אחר דצלך העח- טקוםצכל

 חבחי מ4ש חטאת כ".(. פ" ציקרא בשרם וישת ערתם את ב54ש חשרפווגחצשר

 לאכול צרכו ספששין. להפשש רשי לעולם. לכוגים סרגה מחנין צטדשלמי

 א' נשם העלה את 8-%וופ בה שמגך עולה של ע8-חזמזן ואת אותןשכלין

 מזמז לו )כ(. עדה לו לכהן הקריב אשר העלה עח- לחשר דגצצב צרך ו'.(.10

 לאכילה שהש בבשר מקלקו לא יכול ולאתן. כשוים ולמחוסר יום לפבולפרפ
 לו לכהן הקריב אשר העלה ע8- דרל לגילה, שאען בעורא מקלקואבל
 )כ"א(. ולאתן כפח-ים ולמחחשר יום לטבול פרפמזמק

 ועל נמרחשת נעשה וכל תאפה אשר מנחה וכלם
 מאשה סנחת עלי הרי לאוטר כגץ מזודה בירבי יסי רבי שד מחבת16

 וכל כל פה ול טמזה וכל ת'ל רקיקין, וסחצה חלות מחצה יביא לאחמד

 מיכן נכ.ב(. מעץ סהשני כאן האפה-ץ וכל כל אף טעץ סהצי לסמןוש4צרין
 סחבת רקיקין נגחת יביא רקיקין סצחז סנחת יביא טשצת סנחת הפתטץבאסרו

 יודע שש סתם דגצצרב סלת, יביא סלת סרחשת יביא פרחשת מחבתיבש
 נעשה וכל בחער )כע(. שלטה טמקה אחת מכל סנחות חסש טוצמשתן עמא10

 לטרחשת מהבת בין סה )כ4ד(, כלי ומרחשת פחבת אף כלי תמד פהבמחבת

 פעמא. מאי )כ4ה(. קשין ופעשטץ צפה פחבת רוחשין ופעשמז עשקהטרחשת
 שב דבר לבי רחש דכתיב הלב ארחששף דאתש טשום טרחשתאילימא

 נרים. כפקום מים ניא ל* 9ע  ובהיס שם ספראיט"(
 18ע ש*תפה אף ארבה שאני יגול *ם הס*רא נקיסת *פ. ספראיו(
 *ס. ספראיכ( *ס.  ובחיס שם)"פ( ע'א. ל.ר ספרא)"ח(
 בפ19ם *יבש בספרא ע.*. סע סנהות *פ ספרא יכ'ב( ע.ב. *פ ובחיפ *ס)כ'א(

  כא4 הראבד פירו* ועי יבש,לא
 שם. סשרא,כ.ר( חיא. *יש הקרבנות סעשץ הלגש רסבשכ,(
 ע.א. סע סנחות סשנה)כ.ה,
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 חבת קא אשאי כחשיי הש7 שישפי ושתש נובת ( ל לה9ה*ם
 הלב אסחבואי דאתש פחבת אישכא איטא ספץ, הדמד טרצא כלוסרבהדי,
 ר5ה, ארחשחן דאתש סרחשת כז.(, לש טמרששית לברח נחבאת לטהרכתיב
 חאשה אשר טנחה וכל קרא אצשר אלא ששותקז, סרחשי קא אעאחןכקקשפרי

 ועל פ1טר עסוקה, מרחשת אף עסוק תמד סה בסרחשת נעשה וכל בהמר6
 אהרן בני לכל ש ההי7 אהרן בני לכל ררל לבדו, לו ימל תהההלו אתה הטקריב לכהן )כ14(. איהה לא וצך איהה דעילאימחבת
 אב בא לזה כיצר ר% ההקז. לו אהה ר5קריב לכהן ררל לכולן, יכולההקז

 סטקה וכל תיל ובחש, כמר סמחות חולקין שאין וסנין )כז(. אתהר5קריבין
 אבל זבחים כנמי סמחהז טקלקו לא יכול אהרה בני לכל בומהי חאפה אשר10

 )כקק(. התקז אדין בני לכל בסרחשת נעשה וכל ה4ל עונית, כמד סנחותטקלקו
 ועל ררל זבחש, כמד עהצת טקלקו אבל עופא כמר סנחש טקלקו לאיכול
 יתלקו אבל ,בחש כמד עופות טקלקו לא יכול ההקז. אהרן בני לכלטחבת
 אהרן. בני לכל בשמן בלולה מנחה רכל יל מח",מו

 סהבת טקלקו אבל סחבת כמד ומרחשת פרחשת כמד סחבת "לקו לא יטי15
 בקדשי טקלקו לא יכול אהרן. בני לכל ת'ל סרחשח7 כמד וסרחשת סחבתכמד
 כאחץ, א"ש חול השוק, וחה כמד היק חזה קלים בקדשךם טקלקו אבלקדשים
 )כ4ט(. קלש בקדשש דולקין אין כך קדטום בקדשי חולקין שאיןכשם

 תהיה לו כאחיו איש . . . בשמל בלולה מנחהוכלי
 לסה כן "ם %(. חמים אפלו חולק וקטן מין שם בעל אעיפ חולק האש20

 מאסר חהקז לו אהה הפקריב לכהן משי שבאפדא בסנחא הכתובחלק
 בית אמי כל שהה חולקין ר%שקז %4טר שהייתי אדון בני לכל הסלתבסצחת
 שתה טקלקו אם הסלת אבל לאכלו, לו ראוי נמית אחד לכל עע שוםאב
 ללמשה ראף אש בו, יעשה טה סלת ק8-שב אחד לכל עע אב בית 4צשיכל

 שם. טנחות ו'יג.ו(
 יצד ח" פ"נ זנחים תוספתא וו' עיא, ע.ו טנחות י" נע קידשין שם ספדאילח( חס". פ.י שם ודסנים גאן חתודח על דשי וע" גאן, דאלד קן' שס, ספדאיג"(
תצ'הן.

 וג. 4ד סשראיג.טי
 ע.א. עע טנחות ע'א נ'נ קידושין תצ'ו( יצד שם ועספתא שםילי
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 הכוצב 8רשו כך לפי סנחה, כמד טנחה אחשה וקלקו אהשר וויתי לאשימק%א
 משי לטה כך וכל עצסה. ב8ני שחה שוקלקו חהיה אהרן בני לכלח-יבה
 שתבש באכילחו חכאי הש אקה יודע מ"ם בעלש, כמרת קדשש שלשאכילתן
 אנשי לכל טחחלק ודבר דבר כל שיהא הכדצב אפר כך לשי עץ, עלכפרה

 )ל.א(. טקום פכל באה הכפרה ממ(משז שמכה סי שקכה כדי אב, בית6

 מזהלש יכבדצי מיה זבח 'חיד השלמים זבח תורת וזאתי"א
 באה שהחטאת לפה, וצדה, זבח אלא כתיב אין אשם זבח חטאת זבח כע.(נ'
 על אם שמר לכך חטא, על באה אעה הוצדה חטא על בא ואשם חטאעל

 צאסר כוצדה הנרו את שבח עכן זה יכבדצי וצדה זבח ד4א יקרבנה,חודה
 ז' )קקושע וצדה לו מן אלהק- לה' כבוד נא שים בני עכן אל יהה8ע ויאסר10

 זרח ובני מ~ב(. התשבה דרך לשבים שהראה שם.( טשהלש דרך ושם"ט.(.

 אוטר לוי בן יועשע רבי זטרי ו'.( ב' א השים )רברי וכלכל חקשן ואיתןזסרי

 אבעו זה איתן )לע(. ידיו על ישראל שצזטרו אסרי ח-בנן זטרי, כסעשהשעשה

 שם על עכן זה השן א'.( 49ט טשהלים ד~ארחי לאיתן סשכיל שם עלאברהם
 ויכלכל שנאסר שם על יוסף זה כלכל כ'.(. שם )יהושע לה' חטאת אגצהמו

 חסשה שכולם יודעין אמ אין חטשה כולם ודרדע יב.( ס, )בראשיתיוסף

 יכבדצי וצדה זבח ר'א )ל'ד(. לבוא לעתמי עפהן הקק עכן שאף סלסדאלא
 )ליהג כבוד אחר כבוד יכבדצי אלא כתיב אץ כבדצי אחא ר' בשם חמאר'

 יכבדצי אלא כתיב אין כבדצי כדגא בר אבא ר' בוטם ברכמז ר' וצדה זבחדיא
 אלו דרך שם ד4א דרכש. פסקלי אלו דרך חשם הבא. ובעולם דחה בעולםפ2

 בירבי יוסי רבי דרך ה8ם ר4א לאמתן. תעקות סלמדין שהן וסאגיםסושרש
 טעהוין פירות שברין שהן הדנמש אלו עסי בירבי סנחם רבי בשםיוודה
 )לץ(. סדרשת ובבתי כנסיות בבתי מות שפדלקין אלו דרך ושם ד4אלרבש.

 בר יוסי ורבי חלעזי יבי השלמים זבח תורתחאתרא
 עולות אמר דנעה ון יוסי ר' מש בני דקריבו שלסים אוסר אלשר ר' וגעה26

 ע'נ. ניפ פסחיס וע" הט'ו, ש.' סעה'ק הלכות רסב'ם ע")ל.א(
 1ה(. שץ ע.ב גע סשחררין יראלש שם1ל,( סש. ש'ט ויקור1*ב(
 ס.ב. שם 1'ק'ר ול"( שם. סוה' ירש' סץ 8"ט רבה בטרבר שם רבה ויקרא1ל'ר(
 ח'. את עקיבה ררבי שתיות ועי' עש סע  סנהררין שם רבה ויקראולט(
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 סבכרת האא גם הבש והגל כתיב עסי לר' אלשר ר' מתיב נח. בניוקריבו
 כתיב והא יופי ר' אסר לוז. עביר סאי ו".(. ד' ט2ראחרת וטחלבהןציגו
 ששש יופי ר' ליה עגיד מה ה'.( כיד משממ "שראל בני נקיי אתו"שלח
 עלה יחרו וקח כתיב וושש אלשר ר' סתיב מית. ובלא הפשפ בלאביפוז

 עבד סאי שלסים לשם חבחש עלה לשם עלה ינ( 4ח חם לאלהש חבחש6
 אתפלרן חתא ר' ד4שפר יחוו דיה השרה פתן לאחר דאסר כטאן יופי ר'לוז.
 לאחר אסר וחד יחרו הוז חשרה לפתן קודם אסר חד שי ורבי רבה חישרבי
 חשרה לפתן קורם דאמר סן פלעץ ולא אבעה רבי אמר יחרו. הוק תחיהפתן
 שלנמם יחרו הטז הורה פתן לאחר דאמר וטאן נח בני הקריבו עולות יחווהוז

 וישירים וש"י צשן עורי דגעה בר עסי לרבי ססי"גא חזיא נח. בני הקריבו10
 "שן שהוז דבר עהיי ולטה בצשן נשחטה שהיא עולה זו צשן עורי פ,.(ד'

 של דבר ובאי ולפה בו"רום שמשחש השלסים אלו שם( תשן ובאיתתעורד,
 ואת וגעה בר עסי ירבי טסי"ש קראיי והדין לוי רבי בשם וקושע רביחדוש.
 דכתיב שלסים נבי שסר הוא וכן סקריבין נח בני שהע העלה הש העלההורת

 קריבו אשר אלא כאן כתיב אץ לה' הקריבו אשר השלסש זבח הית זאת16
 פכסית עטו תכנסו לסףעה שגכנס למלך אחא ר' אסר ול,ג ולבאסכאן
 אפסטסי למז אסר שלטתא, הדא דחיל טא לחברו חד אפר לסטים, שלטכסיות
 הקרבמת פרשת "שראל ששמעו כיע כך סנוק. דחיל את ולש טובא חהידידך
 סן סתיראים אתם השין בוערה התעסקו משה להם אסר פתיראשהתחילו

 רבי אסר ב14שיתה באש שלטש לפה וקלה. רשרת ואת דכתיב דקרבעת20
 כך הרבה סעין בהן ש"ש ולמה, באחרתה. באה שהיא נרחסיחא כהדאסיסע
 שמעק רבי לבעלים. והבשר והעור לכדגים היק חשה לכמבח והאימוץהדם
 פעחס רבי %יח(. שלסש סגיא האתן אין שלסש פביא שלם שדוא סיאופר
 בפלים הקרבמת כל לבש לעתיד דנלייא פנחם רבי בשם חנחה2א רבי לוירבי

 סץ שים רכח ויקרא)ל"(
 רכתי שסיקתא סיד שכיד רכה כראשית ספץ שיר רכח שה"

 בראשית ילקום עיא קם" וכחים ה"א( )ש'א ע.כ עיכ סנילח ירושלפי ועי' עיכ(, טיו )רף8"
 כגיי חסר נח. בני הקריבו עולהז עד סריכיח תתקפיח. רש השירים שיר ילקום *חרמו

 שם. וכירושלסי ככגלי ליתה אכיוה רכי של הסאפר שם. היחשלפי לפיוהשלפתי
 צר כ' חלק השלם ערוך ע4 קקחפיתא או נרחפיתא וע.ר לח. שים רכה ויקרא)ליח(

 עא.קלכ
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 שכל השלום מץל חלפתא בן שסעת רבי אפר מ"ם(. שלטים טקרבןחץ
 חק" י'א.(. לם ממלש יתן לעסו עח ה' שגאפר בשלום בו חחוממהברכות
 ה'.( כע מצצת תראה כי הה~רה טשת שבכל השלום הש מץל תרתיאמר

 קיימה, לידך טשיה באה אם ו'.( כוב 0-ברים קרא כי ד'.( 8ם תפקכי
 בקשהו טץ.( פ'ר 5שהלים ורדפהו שלום בקש אוסר דנא טה לשלום בא וכשהש6

 המסעמ שבכל השלום הש מ-ול אטר חוקיה אחר. בטקום ורדפהובטקופ
 בטחלוקת וחתש בסחלוקת משעים הי.( לע ובטדבר וידנו ושעו כתיבשבשדה
 יפ חצצת ישראל שם ףחן שנאסר אחת, דגייה טלם נעש סעי להרוכשבא
 תלת אחשר ק8רא בר ה'. חורת להם שאתן שעה דגיעה דקב" שוב.(

 להפיל בשביל בתורה בדף דברי הכתובים שבדו שכשממ השלום הש מיול10
 יב.(. יח נבראשית בקרבה שרה וחשמזק אשצץ חשרה אברהם ביןשלום

 וקן תיעי ( "3 משם לאטר שרה צחקה וה לטה אלא כן אוטר אעוולאברהם
 אוחרי אטר ק8רא בר י'3(. 08 וקמעי תני אלא כאן כתיב אין יב.(משם
 להטיל כרי בוביאש בהוי דברי הכתובים שבדו שסצעו השלום הואמץל

 ינ משפפים ואשתו לממח ה' טלאך ירא טעטא, ומה לאשחו. טמח בין שלום16
 י3(, משמ השסר האשה אל אסרתי אשר טכל אלא כן אשי אעו ולטמחנ'.(

 שאין שבעלעש השלום הש מ-ול אוסר הש קפרא בר צריכה. היאסומסומון
 עכבה ולא עורף קשימ ולא חחרות ולא שמשה ולא איבה ולא קנאה לאבהן
 הללו הטרות שכל ההחחתש ב'.( כ'ה פיוב בטרוטיו שלום עשה בהםכתיב

 של ששש השלום הש מעל ישמעאל רבי דחגי ומ(. וכמה כמה אחת על בהם0צ
 אקש בין של1ם להטיל כרי דנש על יסחה אטר בקרהשה נכתבהקב'ה

 שבא לילא בבבל דחמת4 בכנ"שחא דרקש יליף הוה טאקי רבי ומ.א(.לאשחו
 בעיא אתת דדש עני וטן חד דדקש קליה שסעא יתבוו איתתא חדא המןוהוה

 ע'ב יס דר'כ פסיקתא ע'ב ס" טהרשיב אשר ותנחוטא ס"ב אכ" סע שס,*ש(
 הדכץ(. ורף ק' ולסושר קט-ח( ודף יי לסופור תהליםטדרש

 חרב של ועירות טסכתות וע" השלום שרק ווסא ארץ דרך סזפ רבח ויקרא ע"ש(
 כץ. כ'ו, כש, כיד, 8' חערות השלוס ודול ושרק וקיא ק' צד השלום שרק העער ט.דר'

 לייות צריך ושלי בכ" כ'ח פפטוסע רשנוי. בשם שס נשסר חלשהא בן שסעע ר' שלהסאטר
 ק"ב. צד חרל השלום נדול ובפרק נףק-ר כשסישץ

 סכות ע'ב סץ נדרים עיי יצ סוכח עיא קסא שית וק" שס דאץ שם ריח ויקראש-א(
 ס.ח. ש" משא ספרי וש' ע'א, קסיא דולץ עיב"א
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4 לק איא המ ק שלה בטשנפיאולהצשינטחשסת ש  
 שלא דאת וסן עד להכא עילא את דלית מכך בך לה אמר דדרועש!קלקז
 עעמז, דחמש ם-סמז אסר חקד9 ברוח מ4וד ר' צפה דדרח8!. באפמזח-קקא
 שמ-תה לה אטרו לעעי. תלחש תיתי לעעי לסלחהש דחכיפא איתהא כל*צשר

 אסר לנמז 4ושז עעמז. י שחרקקא שלא השי לביחך דת"גלין עיתיך הא6
 לדושי לה אמר לא. למז אסרא עלה אשתמז סן לעעא. סלחש חכפא אתלה
 יא אסרת וסן חד לבעל[י איסרי אקלי לה אפר כדרקקת. וטב ונניןשבע
 אטרת אלו חורה דברי ממש כך רבי תלסעיו לו אסרו וסנין. שבערקקת
 אטר ל*גתתא. למז ופרעיי ספסלא לוז וסלקי לוז סיתי טשלחין ההשא לאלן

 של ששש השלום ד1א פץל ישסעאל רבי דת4גי כרבו שיהו לעבד דיו להת10
 בין שלום להטיל כדי הפש על יטחה הקברה אפר בקדהשה שכתבדקב'ה
 דוא גדול אוסר וגלילי עסי רבי )כוב(. וכסה כטה אחת על אם לאשחץא"ש

 אל תקרב כי דכתיב בשלום אלא פתח לא הסלחסה בשעת  שאפלוהשלום
 מ-ול 14פר עסי בויבי עדן רבי י'.(: כ' ס-ברש לשלום אלמז וקראתעטי

 מששטש שלום ה' לו הדא שנאפר שלום נקרא הקבןה של ששסו השלום דוא16
 להיות לארם שאסח- למר אתה סיכן חיש בקיבי חנחום רבי אמר כוד.(.ו'

 גרול נסלשל בן שמעע רבי אסר טע(. סטתף בפקום חברו בשלוםשאל
 לאחיו עסף בין שלום להטיל כדי בתורה בדף דברי הכתוב שבדה השלוםהש

 טא.( כ' )בראשמ ליוסף תאסרו כה ציה אביך לאגצר עסף אל ויצוושאטר
 מ-ול 14פר לק"ש בן שמעת רבי לבנע. יעקב דפקקי אשכחען לא ו*גן20

 העליתש בין שלום עשק עולש את הקביה שברא שבשעה השלוםדצא
 בראשית ששטר התחחתים וסן העליתש סן ברא הראשע ביוםלתחחתש.

 העליתיס סן נרא נצי א.(, א' )בראשית הארץ מ!ת השמים את אלהשברא
 אלהש ראמר התחתתים פן ברא בשלקשי ו'.(, משם רק"ג מזי אלהיםףאמר

 וזי אלהש ויאסר וג4טך העליתיט סן ברא ברב"גי יא.(, משם הארץ תדשא6פ
 "שרצו אלהים ויאסר וג4טך התחחתים סן ברא בחפ"שי יד.(, משםטאח-הז

 ס'כ. *'ט רבח בטרבר היר( ,ש" ע.ר פ, שטח ירושלטי שם, רבח ויקרא עףש'ב(
 סט'ו. ש'ה רבה רברש והשוה *א(. ה' )בטרבר נשא וגחל שררש ר4, סיטן הסעשעת סשרוע'

 ביר'י. יודן רבי בטקום יהושע ר' בראץ שט. ראץ שט רבה ויקראוטע(

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



143 1צ ישו'

 העליתים פן שוצ אברא אם אסר הראשון אדם לברות בקש כ'.(, אםהם'ם
 המחתתש פן אעצ בורא חני תום אחת, ברטז התחתת'ם על דבשהעליתש
 פן שוצ ברא חקב"ה עשה סה אחת ברטז העליתים על דבשהחחתתים
 האדסת פן עשר האדס את אלהים ה' ויצד ששטר התחתת"ס, וסןהעלית'ם

 האדם וטזי העליתים פן שם( ח"ם שמת באפץ השח המחתתה פן ז'.( ב' משם6
 כל לוי דבי בשם דפכנין ט-ששע דבי דשש8כ טני דבי )מיד(. ישם( חטזלנפש

 שלופך, סוכת עלש שרחש שסע בקרטשז בשלום. דוצטשת חזת*לותהברכות
 ובפדבר שלום לך ו"שם כיצים בברכת השלום, ועחשה הברכות פעיןבח*לה

 מהלים שלום לא"ש אחרית כי השלום פן יחר בעולם שב לך אין כיג(,ז'
 עלה אלא לי אץ כ,.( ז' עיקרא לעלה השדה זאת דקא ערה(. לץ.( לץ10

 האשם וצדת ואת החטאת וצדת זאת חשחה השדת זאת העלה השרת זאתשאטר
 אלה ת'ל טנין צכצר קדבן קזט- קדבן אלא לי אץ השלפש. זבח וצדתואת
 הבא לעולם וטה בעולם אלא לי אין יפ.(. כש ס-ברש בשעדיכם לה'תעשו
 דצא פיול 4אש-י ורבנן יב.(. סץ )"שעטז שלש הסהר אלטז מטה הצי ת'לטנין

 ההרים על טיו פה שששך בשלש אלא שתח אעו בא הטשקז שכשפלך השלום16
 השלפש זבח חורת חאת ד"א )פז(. ו'.( יב משם שלום פשסהש סבשרדנלי
 וכי השדק. ומה וחמשת תסכים ספיכה פעתין שהן השלפש לכל אחתהשרה
 חלא דיצדה ובח על יקדיב יקדיבצ תודה על אם שאטר ל*י טשןטנין
 השרת תיל אוק, ומה וחמשת תסכים ספיכה חטען לא לחם טעתה והשהשיל

 שיצאה ל*י אסרו ישמעאל דבי סחצם השלפים. לכל אחת חשרה השלפים זבח20
 טה תודה על אם השלפים ובח היל חדושה, אלא לי אין יכול בחדש,לדע
 תסכים ספיכה הטען חשרה אף חשוק, ומה וחנופת תסכש ספיכה פעתיןשלפש
 (. )טז היק ומהפששת

 בדא" "ש !דא" !קירשידי
 ר"נ.ל. בסקש מלשחא ב! שסשו ר'

 המ!רה "אמ ו"א ע'ד 11!' ח!דח ובח והקדח הסאפר סחחלמ "ם. !דא" ויק.רש,ת(
 "ם. ו!טא ארץ בדרך לימא דשאב סוי ר' בכ"א. חסרלעלה'

 ויקרא דברי ל*י ודשס*תי בכ" ליחא הסאסר שף עד שכפלך סן "ם. רקזרש'!(
 שס. בדא, ריהן בשס נאמר חהרבה.

 ע.ב. 4ד סשראש"(
 וא. י ובחש "םש"(
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ו"צ הנדולפדרשא1

 06 "אש ו%פש וי ש% ש~עג %שם חוה 1%06"משהמששת וש" על אם ח%פש צח יית יקרוע תודה על אםהב
 באין שלפש פה רעדה על השלפים. זבח חורת האת יל שלפש %שםשדה
 יכול סחם תודח עלי דוי אסר הפעשר. פן תבש רעדה אף ר5עשרפן

 פן שרש שלפים סה רעדה על אם השלפש זבח חורת חול ד5עשר, פן יביא6
 אף החיין פן אלא יביא לא המעשר פן מרש לא ר5עאר פן יביאר4עשר
 אלא טביא אעו הפעשר פן פרש לא ר5עשר פן יביא המעשר פן פרשרעדה
 סה יקריכ אשר שלפש תיל הסעשר, פן ורביא ללחם תצין )טיט(. החוליןפן

 טקום בכל דצסכש ר5עאר. פן יכש הלחם אף הפעשר פן באיןשלפים
 ד5מרש אופר אתה טךן יקריב רעדה שסר ווצר1א כ(. הרולין פן אלא יב~צ לא10

 שתיהן וחרי הראשתה, נוצצאת כך ואחר תחתיה, אחרת והמר"ש שבדהתרחו
 בלא תבש תשניה לחם, עסת יביא שירצה סהן אקה את שיביא טניןעוטרות,
 טעתה אחת יקריבע תיל לרם, טעמות שתעק יר1א יכול יקריב. רעדה חהללחם,
 דעשמורוהג משת הולדות את לרבמ תצין 8הא(. לחם פעתות שתים איןלחם

 ולא טעתה רעדה רעדה, ת'ל לחם, טעמין כולן יהוא יכול רעדה. על אם חול16
 זבח על ודןקריב לחם. טעעין תשרחה ולא חליפחה ולא%דה
 לר~כיא צריר תורות  שתי עלי רוי אסר שאם ורב(. חבח זבח כל עללחייב
 מצות חלות התודה זבח על ודןקריבנ עע(. ולחמן תורותשתי

 יל טה בשמן משחים מצות ורקיקי בשמןבלולות
 אמר הייתי אחד בשמן ט*פר אלו עקיבה רבי אסר פעפים. שתי בשמן בשמן20

  שאין פעט, פעפים שתי בשמן בשמן שסר וכשהש ללחג דגצחות ככל היאהרי
 לשלשת וה לע חצי "8תלש יכול להג לחצי פעטה לסעט, אלא רבף אחררבוי
 בשמן בל%מ חלת סרבכת ופלת יל ולרבוכה, ולרקיקין לחלות הללוהסעין
 ורביעית לרביכה רבןית פתן עושה דצא כיצר ורד(. לרבוכה שמןרבה

 לרקוקין. מצתצה לחלות פחצמ פתן פעין לשי פתן שהוא רבןית פעין לצי62

 כאן. אהרו קרבן והשוה יכ יא מממ ועי שם, סשראמ"1
 תרכ.ה,. ודף היל פיח פטשת תוספתא וע" עע, ליד ספראפ,

 שם. סשראוב, ע". יח חפורה עיט סנחות ע.ד 4ד ספראורא1
 ויא. ה" פיץ הקרבנות פעשה הלכות ורמבים עיכ שיא סנחות עי'פינ,
 ע". ע-ה סנחות שם ספראע.ד1
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 אחר הרקיקין את בו מהמח רקיקין של וטחצה בו, אותן לש שלחלותסחצה
 ורום כל מרבה את אשלו עקיבה לרבי שרמה בן אלשר רבי לו אעשיאשימז.
 חיביעא לדשדה, שמן לת חצי אלא לך שפע אעי למעט בשמן לרבותבשפן
 פלת נ'ה4. פסעי לפשה הלכה לטרה מרה שבין יום עשר וושחד למיר,שמן

 סה חלות דיל פלוג שיעא לכולן חצץ פלת. שהא לרבוכה לפדן מרבכת6
 רקיקין והלא ורו4. פלת בכולן אמהרהע חלא אף סלת ברבוכה אסח-ותחלות
 פלת בכולן אמורא סצות מה סמית דרל פלת, שעיא ונצין פלת שפרולא
 כשסיף את הרי מרבכת סלת לומר נפשך אם פלת. ברקיקין אפחיות סצותאף
 עץ4. סלת כאן אף סלת רבוכה מה רבוכהעל

 עשרה חטץ מח טצה תכש חמץ מו חמץ לחם חלות עלישג
 הלחם שאין חסץ,פלמד לחם חלת על 8הת4. עשרתות עשרה פצה אףעשרתות
 זבח על קרבנו יקריב 5רט4. בחמר 8נץ שקרמו עדפתקדש
 הלחם ששין טלסר דשדה זבח על בוביחה. אלא פחקדש הלחם שיןפלפד
 דמה חרק לשמה שחטה אסרו פיכן וס4. דשדה לשמ זביחה שתהא עדפתקדש

 שסעע ביבי אלשר רבי רבי דברי טקח"ש ח5עו הלחם פקודש לשמה שלא16
 ירחשלפיין קבין לעשית מיר שלפי לרבות שלפץ וס"א4. פקודש אהמשסר
 האמחי לכל מקי שלפי לרבות אלא שלפיו 14מר אעו ש  שמן. ולרביעיתיין

 שלפי סקיים שי מה הא חפץ. בא אהצ בא דןא משות סשת אהשר כשוואבשין.
 ופיב4. שטן ולרב"שית ירושלפיין קבין לעשרת מיר שלפילרבות

 שלאאחד המובר. פן ממנו והקריכי'ד
 ים~

 פרס.

 שלא שרם שעש וקרבמת כלשיי קרבןמכל
 יש~

 לחברו. פקרבן
 חרוסה תאטר חרומה כאן משו דן הרעי כפה ייע שעי לה'תרחמה
 דולכה טעשרה. אהד זו אף פעשרה אהד פעשר חרוושת טה סעירבהרוושת
 בבכחרים חרופה טח בבכורים חרוסה ת4ששר חרחשה כאן מומר ותו לדרךלך

 שם. סשראע"(
 שם. סטראעץ( עיא. ל וכהים ע'א ל.ה ס*ראעץ(
 ע'ב. עיח טנחות ~שםס*ראי2'ט( ע.נ. עץ ס2הות ע'ב 2ץ וכהים שםילח(
 תצ'ח. וילקוט ע'ב ע'ח טמית ע" שם. סטראיס(
 עיב. יע *סחיםוב ק'ד יבטות לב ועיב וא ס" סנחות ע" שס ס*ראיס"(
 שא. ע.ה שחות שם ס*ראיסזב(
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 אחרמז ש1ן חרומה דנין דטה. למי ט-אה שעחי. לה אין זו אף שעחי להאין
 אחרמז ש"ש הבםרש חיוסת תוכהז אל חרומה אחרמז שאין טתרוושהחרומה
 מחרומה במקום הטשכלת חרומה, דנין ד18 לדרך לך דולכה וסע(.חרוושה
 חרחשת ררל בפקום, שכלת שאעה פעשר חרוסת תוכהז אל במקוםדנאכלת

 לה' חרוסה אף פעשרה אחד להלן אשר לה' חרוטה מה שה למירה לה'6
 סשצת עשרה חלא ארבעים עמה סביא נצטו וסיד(. לעשרה אחד כאןהאפחי
 פכל טעשיה. אחד הכהן שיקח כדי וומץ עשרה מרבכת עשרק רקיקיןעשרה
 פעשרה אחד שהיא לחרהצה לפדצ הרי וסיה(. קרבן פכל אחד עגאסרפין,
 חלא טק שפר דן הרעי חלונ ורא כמה יודע אעי אבל חלא ארבעשושהן

 לחלה עשרטם שי השנש בלחס אגצרא חלות מה הצים בלחם חלא תאטר10
 והו לדרך לך הולכה וס'ו(. לחלה עשרתש שי מזץ כאן אמורא חלאאף
 חפץ לחם מח מלחם, בשתי ישץ להלן תאפר וומץ, לחם כאןנאסר

 אס8-
 לפי ט-אה לחלה. עשרק כאן אגצר חמץ לחם אף לחלה, עשרק הלחםבשתי
 חפץ באה שהש פמחה וה~ז, עם ובאה חפץ באה שהש סנחה דניןדימה.

 הולכה ומבח. עם בא חוש חטץ בא שאש הצש לחם יוכהז אל וחבח עם ובאה16
 ווק החדש פן לארץ חשחהטה החמץ. פן באה שהיא טטתה דנץ זו, לדרךלך
 תול הקט ומן החדש פן לארץ דמחהנה החמץ פן באה שהש פשחהה"א,
 הביאו סטושבתיכם תיל הארץ, דמן החדש פן אלא ב4צת שאין הלחם שתייוכי1
 שאת מה אלא הבש9 יל שאין ( ק. כע פיקרא עשרק חצי שים תמשהלחם

 פסקום טבש שאת וה אף לחלה עשרק וה מה כמה הח1 הרי אחר פטקום סביא20
 עשרהות שי הללו אף בלבד עשרהות שי הללו פה ש לחלה, עשרוןאחר
 לחפץ לפדם עשרהות. שי הללו אין עשרתות שי הללו משם(. חהיעהיל
 לחם חלות על ח"ל עשרהוהע עשרה שהש לטצה ווצין עשרהות עשרהשהחו
 עשרהות, עשרה טצה אף עשרהות עשרה חפץ סה טצה ישץ'זזבא כצךחפץ

 יקריב תדא וסורבכה ורק"קין חלות אלא אחד פין כולן יהחא לא שבמצה25
 לחלות חשליש עשרהות שלשה נמצא טז(. לה' חרווצה קרבן פכל אחדפשו

 שס. סוחות ע'ב לה ספראיס'ד( ע.ב. עיו סוהת שם סשראט.ו(
 וי.ח. חיץ 8.ס הקרבוות פעשה הלכות רסביס עייס"(
 שם. סנחות שם *שראוס,ו( שס. סוחות שם סשראוס'ו(
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 של"ש טהן חלה כל המצא לטרבכת, אל"ש חשלשה לרקיקין השל"שושלשה
 חוחע ארבעה טהן פטל חלות ארבעים תודה של לחסה נמצא )ם4ח(.עשרון
 נאכל יאשך עדה 6 השלסש דם את הזרק לכהן שאסר וס"ט(.לכהן

 )ע(.לבעלים

הרי עשכל קרבנו ביום שלמים תודת זבח ובשרפ'ו
 וצדה אלא לי און ליום. נאכלין שידוא אחד ליום דגאכלין על ללסד באוה

 ואת וצלרש את לרבות וטנין קרבמ, חיל עפה, הלחם את לרבותוסנין
 שלסי לרבות וסנין זבח, חיל ואשם חטאת לרבות וטנין ובשר, ת'להתסורש,

 קרבנן ביךם מויא(. שלסיו ת4ל ה5סח, טחמת הב4וש ושלסשצבור
 תהא לא זביחחו חחלת אף וטנין אחד, לעם אכילחו אלא לי אין ואכל10

 לרצתכם לה' וצדה זבח תזבדצ וכי חול אחד, ליום ליאכל סשת עלאלא
 אלא שמר, שנבר ת'ל שאין כ"ט.(, כיב ייקרא ע4כל הההש בעםומבחוהו

 אלא חהא לא זביחחש חחלת שאף לזביחה, ע4ין המץ לאכילה ענין אעואם
 אחד ליום השנלין לכל וטנין וצדה, אלא לי אין אחד. ליום לקשכל סשתעל

 וכי וצדה, ומברצ וכי ת4ל אחד, ליום ליאכל סשת על אלא זביחחו תהא שלא16

 סשת על אלא זבקקתן תהא שלא אחד לעם הטשכלין זבחש לרבות זבחומנוי
 על לפד בקר עד ממנן יניזק 4 )ע'ב(. אחד ליוםליאכל
 שכל בקר עד ממנו עיח לא הים. אחר הולך הלילה בקדשים האטור עםכל
 סן להרחיק אלא חשות עד חכסש אסרו לסה כן אם הלילה כלהוא

 רטחשבה מ4ין *עול. וסשם מחר פאים עלקזן חייבין אבל )עץ(. העבירה20
 )ע'ד(. השחר עסוד שךעלה עד פהצל סשם בה5שלת

 זבחו את הקריבו ביום קרבנו זבח נזיננה אך נדך ואםטשז
 שק-~א שיס ל~גי דגאכלע על ללסד בא זה הרי הצמחרתשכלנו
 הבאים שגסזה אלסי החגיבה לרבות וסנין שלפש, אלא לי אין ימש. לשינאכלין

 בתקי הבאים חשלסים ה*סח, עם דג84ז מצעה זסע, לאחר מזבחום לזסנן,26

 שפ. סנחות שם ס5רא,ס'ט( שם. סנדוה עע ליה ס*ראיס'ח(
 ע'א. לץ זבחים שם ס5רא,עש( שם. ספרא,ע(
 ע'ב. ס'ח פסחים וא י ברטח ע" שם,,עע( שם. ספרא,ע'ב(
 ום. סשרא עי',ע.ר(
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 לרבות טנין "רה(. מרבה ואשם נרבה מ-ר האגש מ-ר ת"ל דמועד, ולאחרהסועד
 את לרבות חצין חשמ. מרבה ואם נדר ת'ל התסורות חשת הולדזתאת

 הבכח-
 זבחו את הקריבו2ניוכ% מרו(. קדבצ ובח ת"ל הטעשר,אשת

 לא ובוקח1 תחלת שאף תשין יסים לשגי אכילח1 אלא לי איאכלנו
 לרזצכם לה' שלסים ובח ומבוש וכי ת'ל, יסים לוגי ליאכל סשת על אלא תהא6

 אש אם אלא ת'ל, שאין ה'.( "ם עיקרא ופסחרת שכל ובחכם ביוםו8בחוצ
 סשת על אלא תהא לא ,בוקחה חחלת שאף לוביחה, שז חצי לאכילהשיו

 תהא לא יסש לשגי הט1כלש לכל וטנין שסים אלא לי אין יסש. לשיליאכל
 וכי משם( שלסש ובח ומבדצ וכי ת"ל יסים לשי לשכל סשת על אלאובוקתן

 סנת על אלא וביחתן תהא שלא יסש לשי דטוכלין ובחים לרבות ובח רמבחו10
 ס8ה יאכלנו זבחו את זקקריבו 2נידמ יסים. לשיליאכל

 פשוה יכול ופמחרת ש ופמחרוע הול טלו יכול הראשון ביום ססצלאכל
 המיר אם יטל תזצתר 4צ דצתק-, המיר אם חשץחר תיל יסש לשי ססצלאכל
 משי לאכלו יתכוין הכלל וה טלו. אפלו שכל הרל פשל כולו יהא לשגיטלו

 ט1כלין ובחש דמא ורץ של,8י לאצד אף יאכל יטל בעתים. אחת ולילה שים16
 אף אהרץ לילו אחד ליום דגאכלין סה ימים לשגי נאכלין חבחים אחדלזם

 לאור נאכל אש נאכל דצא יום ער הרל אחרץ לילו ידטו שים לשידטוכלין
 חבחש אחד ליום נאכלין ובחש הש וז"ן סיר ישרף יחחיל יכול )ע"(.שלקו
 הט1כלין אף שרפתן אכילתן וטן ונכף אחד ליום דגאכלין מה יסים לשינאכלין

 בלילה. נשרף אש מפרף דיא ביום ביום יל שרפתן אכילתן וסן תכף יטים לשי20
 אפלו "שרף ח"ל "שרף לא שלקשי עבר ישרף בשלקו אלא אוטרש

 מגשק(.לעולם

 דגרש סן לא העצשת ק לא ממי הזבח טבשר דהנרי11שי"ז
 ביום ד~שלש. לעומר שרפ וחבח הטלפים. סן לא וקרנש סןלא

 מרפין זצא שלא חאיפן לכל צ צו ישרף באש השל"מי26
 )ופ(. ביוםאלא

 ע'ד. לה ספרא עי;)ע.ו(. שם. ספרא)ע.ה(
 ע.כ. רו וכחים שא נ' פסחים שםש'ח, שם. ספרא)ע"(
 *של. ריה שם ותוספת ע.א להת וכחים ע" ע,א, ל.ו ספרא)עיט(
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 השלישי ביום שלמים זבח מבשר יאכל האכל ואםי"ח
 סשת עי יבחי שיאי"ט 5שמע 8י טף אי"4י יבי 8ך ירצהלא
 אמ ששע ש עקיבה דבי אסר ופ(. ירשה בלא וה דרי בשל"ן ממולאכל
 פאחר כן להשר אפשר ירצה לא השל"1 ביום נמבוצ באוכל שנל דאכלואם

 שהע יום כמד יום ובאצמרת ובובה בוב סשועו אם הין ויפסל. משד שר1כשר6
 פכנו אכל אם ההר בח)קת והמה ד1איל וה אף סחרו וטשרש 8הרהבואקת
 נפסל אש נפסל דשא דקרבה בשעת הפקריב חיל לטפרע פסול ידשובשלקר
 4וצ חול דגשקרינג כהן וה אלא המקדיב אוסר אעו 4ע 8'א(. השלקשיביום
 יחשב לא שמרש אחרש 8"ב(. בוובח פדבר אש פדבר השבובח

 שאור סיכן יחשב. לא ו-א בשל"שי. נפסל אש נפסל דוא שבפחשבה לפד10
 חרנ(. פס51 להם ערם 1לא בקדשש נכתה שאעה סחשבהלחשב

 יכ~
 אין

 תעלכתו הדם וקמל שחיטה לדבות חצין בודיקה, אלא פוסלת פחשבהלי
 שחיטה לרבות השלשר ביום יאנל האכל ואם ויללנמבח,

 וקב~
 ופ"ד(. הדם

 הלוך. בלא לעבודה אפשר שאי בהלוך פוסלת דגצ"שמה אוטר מאירדבי
 שלא לעבודה אפשר שאי בהלוך, פוסלת דגשישבה אין אהשר שסעון דבי16

 בצד שוחפ בהלוך, שלא אפשר אכל בודיקה חשלא בקבלה השלאבשחיטה
 דגהשבה להלך צרק- שהוא בטקום הסהלך שמר אלומד ורבי חורק.דגמבח
 פוסלת דגוחשבה שאין פוסלת, דנחשבה אין להלך צרק- שאין ובפקוםפופלת
 דאף שהש ובמקום לעבודה, דאף שהש ובסי לעבודה, דנשר ברבראלא

 לדבות חצין אדם באכילת אלא שסלת מחשבה לי אין יכול )*"ה(. לעבודה90
 אכילא בשתי יאכל האכל מם ררל עולחן 8וברי חלבים יקטר דסיםודיקת
 שאען דברים לאכול חשב )פץ(. לנמבח שכילה לאדם אכילה פדברהכוצב
 ש לסחר קדשים , דם לשוצת שחשב מן וסנן לאחר לאדם לאכילהדאויין
 והלבתה וקופץ סן 14 לפחר וקולה מבשר לאכל ש לפחר איסוריןלאכל

 דראף דבר לאכל שישב עד יאכל האכל אשם חול פקול, יעא יכול לטחר96

 להקפרה דאויץ שאען דברש דגמבח על לחקשד חשב הקרבן. סןלאנילה

 שם. ע" )*.נ( . 9ם. ס*רא)*'א( ע'א. כיט ונחים שס ס*רא)*(
 שס. ס*רא )קיח( ע'א. "ז ונחים שס)שיר( עיכ. לץ ס*רא)*ץ(
 ע'א. וכ'ח ע'נ "ז ונוףס עע ל'1 סשרא)8'1(
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 יח1' הגדולטדרש130

 פבשר ש סנחות טשעץ או ואשם חטאת טבשר כוית להקטיד שחשב כמןלטחר
 לכמבח שיהשב עד ע!כל האכל, ואם ת"ל פקול, יא יכול החישתחטאמ
 חשב טכויונ פחוהה אכילה אין שכל האכל ואגמ )פ"(. לכמבח הראויבדבר
 דשוכל תיל פשל, ידם! יכול לסחר זית ח(ר להקטיר או לטחר זית כחצילאכל

 ולאטל לטחר זית כחצי לדקטו- חשב טמין פחות אכילה לשת אין שכל6
 אפלו או טצטרפין. ואכילה דקטרה לשן שאין כשר ואבח לטחר ויתכחשף
 פסול, ידם! לא לטחר זית ח(ר הכמבח ולאכול למחר זית דשר לאטלחשב
 אכלת בין אדם אכילת בץ הא אחד אכלה לשן שכל, האכל ואםת'ל
 בשל"שי בהן שוסלת שהטחשבה יסש לשני דגאכלש לזבחים לטדם )פ"ח(.כמבח

 דשא ודין בשני. בהן ששלת המחשבה שתהא אחד ליום דגאכלין לכל כנין10
 לשי הנאכלין זבחש סה אחד ליום ט!כלין הבחים יסים לפי ט!כליםזבחש
 הטחשבה תהא אחד ליום דגאכלש זבחים אף בשלקשי בהן שוסלת טחשבהשש
 אלו אף שלשה אלו סה כמין, להיות הדין טן לבא די או בשני. בהןפוסלת
 אחד לעם ט!כלין הבחים יסש לשי ט!כלין זבחים אחר דין אדעמ ונישלשה.

 אף בשלטש בהן פוסלת דגע"שנה אכילתן זטן אחר יסש לשי דגאכלין טה16
 הין בשי. בהן שוסלת הסח*בה תהא אכילתן זטן אחר אחד ליוםדגאכלין

 הטחשבה תפסל זבח כל לאכילת כשר שאעו בשלשר המחשבה פסלהאם
 לרבות בעם שכל האכל ואס תיל קלש, קדוךם לאכילת כשר שהמ!באגי
 אין יטל )שיט(. בשי בהן שוסלת דנחשבה שתהא אחד ליום דגאכליןזבחים

 שוסל ומטן הש וזץן ננין. לטקוסו ומץ לזממ חת אלא שוסלת הטחשבה20
 דנחשבה תהא הסחיצה אין בו שוסלת הסחשבה וחטן טה פוסלתוהסחיצה
 חסחשבה תפסל בבסה, טוש ועוטן בזטן הסחשבה פסלה אם הין בה.שוסלת
 שכל האכל חשם קדומם בפרשת ת'ל בבטה, מדגת הסחיצה שאיןבפחקנה
 ענין אעו אם אלא ת'ל שאין שם.( עיקרא טיצה ולא הא פגול השלשרביום

 ת"ל כרת, עליו חייבין לעא יכול )פ'ט(. למקופ חת שת תמע 4פמ חת26
 אלא בהכרת, לטקמי חת אין ברגרת 4ממ חת "שא, עתובשלשר

 ה'ח; פ'ס חטוקדשין פסולי הלכות יטים ו'י8,י
 ח.ט. 09 ע"ופ"(
 ע.א. כ'ח ונחי0 עי' 9ם ספראושיט(
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 השצעה ספי נ'.(. י'ד )דברים רמעבה כל חאכל לא חהקך והיכן ננ(.ב4מהרה
 בין בקדש שפסל דבר כל פרא(. מדבר הכחוב רגצקדשין שבפסולילסדו

 0טחשבת הת וצענה כל תאכל לא בכלל כלן וחמטא והיושו הלן ביןבמחשבה
 אלא ירצה בלא לי אין יכול רבע חצ סרב(. בהכרת והש פשל שהצאחסן

 אשא דמה חצשפך בלילה לששחפה טנין לטקתצ תעץ לזמצ חוץ צשחפ6
 תצחגין דנצ את חרקו פסולין חשקבלו חז8מא והיושו והלן לקלעש הצץרמה
 בהוץ שגתמ בשנש דצחנש לממן שטשצ לסעלן הצחנין לסעלן שנתםלמטן
 ט-צה לא היל לשמה שלא שמצין והחטאת והפסח בצים שתמ בהוץמצחגין
 בהכרת אחו ישו עתו חוכליו אחו הרל, כרת עלקזן חייבין יהצא יכול יחשב.ולא

 בלבד שלסים פשל על אלא כרת חייבין לי אין יכול כנע(. ברברת אלו אין10
 ב'.(. כיב מיקרא "שראל בני מקדשי ושרו ת'ל חקדוצם, כל את לרנותסנין
 שים לשי שנאכלין סיחזרין שלסים סה בשלסים כיושו אלא פביא אעוש
 בשר אלא לי אין פרד(. בשר הרל סנין, אחד ליום שש לשי דגאכלין כלאף

 העופות ובחים. סעי זבח ת'ל טנץ נאכלין שיט-יה שאין עולה מאכליןששט-יו
 סנין, סשצרע של שמן לפ להביא סרבה שתהא עד זבחים סיני  שאען ודגצחות16

 דברש שרבעו אחר כולן. את לרבות משם( ה' 84י לי טקדקשים הם 4חשיהרל
 שלסש טה אלא סעתה, שלסים 40שרו למה כשלסים שאען ודברש כשלסיםשהן

 דבר כל אלא סרבה אעי אף לנאבח בין לאדם בין סתו-ין להן שישסיחדין
 לאדם טתירע לה ש"8 העוף חטאת כמן לנאבח, בין לאדם בין טתירין לוש"ש

 טתירין לה ואין לנאבח טתירין לה ש"8 העוף עולת כמן לנאבח, טתירין לה ואץ0פ
 ס1צש 84י טה חשת ולנאבח, לאדם טתירין להן ש"ש ואקגצת חס4צת כבןלארם,
 שאין נפכים וטנחת טשהז כהן וטנחת מגים תצחת ודקטרת והלבתהדקוטץ
 טתירין לו ש"8 טרבר אכל אטרו סיכן פרה(. לנאבח ולא לאדם לא טתיריןלהן

 ע.ר. ל'ו ספרא)צ(
 ה'א. פ"ר הטוקדשין פסולי הלכות ורסכ'ם ע'ב ק"ר חולין  ו",צא(
 ע'ב. כ'פ סנחות טשוה ועי' עיש,,צ'כ(
 כהכרת.. הללו "אין בספרא שם. ספראש"(
 ולא ירצה לא חאלו סיעוטים אסרו לכך אופר "תה הוא שם הסשרא מסח,שור(

 כל לרמת סוין בל"ר השלם'ם על אלא כרת עלץ שאין ללטר אלא נאסרו לא או'חשב
 וימרו.. תילהקרשיס

 ע'א. ס.ד ובחים יעי' ע'א ל" סשראוצ'ה(
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"ימ "נדילטדרש,

 חייבין אין ותק סרו(. לסתיר טתיר שאין פשר עשגצ המתמ- טן אבל כרתחייב
 טץ(. סתיר לו שאץ פפור עששו חמתמ- אבל טתיר לו ש"ש דבר עלאלא
 פקום שנף השזשבת השם שנף סו"צבת בקדשים פוסלוה סשושצצת שלהש רבנןחם

 שלפים לשם עולה ששחט כצן כיצך, השם שנף סואשבת ומטן. שמיומקשבת
6%  כושר שלטשואבח לשם אשם ש אשם לשם שלטש ש עולה לשם שלטים 

 שנשחש דמבחש כל נדוצן סיח(. הזחששז הפסח טן וזץ לבעלים עלהולא
 תע ד5סח טן ושץ חובה פשצם לבעלים עלו שלא אלא כשרש לשמןשלא

 ה5סח האשם אף שפר אלקמר רבי וטן. בכל והחטאת נממצ הפסחהחטאת,
 מ4שם האש על באה החטאת אלקמד רבי אמר וטן. בכל והאשם והחטאתנמסמ

 אשם יושו אף לשסה שלא פסולה חטאת מה האש על בא10
 שס~

 שלא
 ני.( ד' ויקיא היא דש84ז בחטאת שמר שמר אלישר רבי חני סרט(.לשפו
 אשם אף לשמה שלא פס~ה חטאת מה יט.( ה' משם וצא אשם באשםתאסר
 ראש על וסקי יחרין מששין בה שמרו חטאת לו אסרו לשמו. שלאפסול

 ל'.( משם החפאת פדם ולקח משם( לחטאת אהה השחט כיט.( ר משמהחטאת
 שהחטאת לטעפ אלו רבויין שטרו לא ינ( ה' ושם סחטאתו ד~כהן עלז וכפר16

 טעחשין באשם פוצא אתה שין לשסה, שלא בה פשלה שחסחשבה היא~בר
 טקובל שאי בן שמעק רבי אפר וק(. כשר לשמו שלא עשר1 אם כך לפייחורין.

 ב"שיבה שרקה בן אלקמר רבי את שוושיבו ביום וקנים חצש שבעש טפישי
 משום לבעלש עלו שלא אלא כשרש לשטן שלא שמבחו דצאכלין ומבחיםשכל

 לו הודו ולא העולה. אלא שאי בן סצסיף ולא והחטאה הפסח טן וזץ חובה0צ
 לאכלו ש בחט לוקריבו שחשב כמן כיצד המקדם שנף סששזבת עדא(.חכמים
 לורוק ושבח את ו"צחט כדוצן מדב(. כרת בו ואין פסול אכילחו לסקוםוזץ
 בושץ 4ממת-ין מקצת או נמיאץ איפהרין לוקפיר בשץ דפו טקצת % בחטדפו

 נמיאץ האלקץ טעחי נמית לאכצל ש בחוץ מבשרו מית ש בחזץ בשרולאכול

 ) ה". פיח שם רסבים ע")צ.1(

 עיא. סז ובחים סשוח ע",צץ(
 ה.א. פה שם דסביםייח(
 חפאף. על באח 9חפאת הש וצירסא ובכ"א שם, ובובחיס פש. פיא ובחיםיצ'ט(
 ע.ב. " ובחים תעש( )רף יא שש ובחים הוספחאק(

 9ם. רסבש)ק"ב( וב(. )"א סיד פיא ובחיםק"א(
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 חלכו להקטיר שחשב כצן כקנר הוסן שיי  טחשבת )קע(. כרת ם שין5ס%,
 )קיד(. כרת עליו וחייבין 5יצל וה הרי אכלחו 4סן חט לאכלו שלסחר
 אימיץ לרקטיר לטחר דטו סקצת 11 למחר דפ ו"רוק הובח את הוצחפכדוצן
 לטחר פבשרו כוית אצ לפחר בשרו לאכול לטחר אימוץ סקצת אצלטחר

 שין 5דה(. כרת עליו וחייבין 5שצל לסושר דצולמז סעח- כוית לאכול ש6
 שחיטה בשעת בלשד עבודות טארבע באחת חשב אם אלא 5וסלתהסחשבה

 ה5שם בשעת אבל וריקה, בשעת ש דצלכה בשעת ש הדם קבלת בשעתש
 כל הכלל וה כדחנן )קץ(. כלל 5וסלת הפחשבה אין סלאכות ח%4-תהצח
 דבר ולחקמקי לאכול שדרכו דבר לאכול הזורק והמהלך ורסקבלהוצחט

 עליו וחייבין 5עול 4סצ ווץ כרוג בו מוין 5סול לסקגצ חט להקטיר שדרכו10
 סחשבת לאחר לא העובר, כהן פחשבת אחר אלא ה%כין שין 4קא(.כרת
 שוסל אלקמר חיבי כשרה שחשחו למשרי דחצחם כדחנן )ק'ח(. חקרבןבעל
 במקום השה הדברש וחומר קל יוסי רבי אסר לע". נכרי סחשבתשסחם

 הסחשבה שאין בפקום העובר אחר אלא הצלך הכל אין בגצקדשין 5וסלתשהסחשבה
 סבר אלקמר רבי )ק'פ(. השצחט אחר אלא הולך דבל יד4ו לא בחולין 5וסלת16

 אעה דחשב לבעלים דשמענמז אעי5 סבר יוסי ח-בי ספלין, שהבעלששסעתי
 מזיב לצ4ותוש דאחו פשועי חצן 5די(. אסרען לא עובד תה טחשב והכלום
 לדידכג ובסרא טשכא לדירן והרבא דטא לדצ אכוי ישראל לטבחאידכרי
 ליה שלח ס4ר צנא כיהאא יוסף דדב לקסיה סוגי רב בר טובי רבישלחה

 את השצחפ איתסר )קיא(. עסי כרבי הלכה שגצאל אסר יהודה רב אסר הכי20
 ורבי אסודה 14מר יחשנן רבי לע" חלבה ולוקפיר לע" דמה לורוקהבהסה
 לעבודה סעבודה מחשבין אסורה אוסר יחזן רבי סוהרת. אוסי לקיש בןשמעע
 לעבודה סעבודה פחשבין אין שהרת שמר שמעון ח-בי פב5נים, חטךלפען
 דפה ו"רוק ל*סה שחטה דאשסר לטעסמזו 48דו ס5נים. חט יל5ען%א

 יחזן ר' פטור, אפר לק"ש בן שמעון רבי חייבו %4ש- יחשנן רבי  לשסה שלא26
 ש4. רפב'ם,קיד( עי1(. ,בץ ס'ב ש'ב ובחיםקץ(
 נ/ חלבח שם יטב'ם,קעי ס1. שם ובחים,ק.ה(
 ויא. 5יד שם רפב'ם,קיח( עיב(. ,כ'ט ס'ד 5יב ובהים,קץ(
 ע'ב. *ט שם,קיא( ע.ב. ל"ח חולין ע"וקיי( עיב(. ,*ח ס" שיב חולין,ק'ט(
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 "טו'י"' הגדולמדרש134

 1ן שעי ר סת~,  פצחבת י4ףן לעביה סעמדה נצאבן חחבאש-
 נממשת %פק %א לעטדה חביה ם"בן אע פשר אתרליש
 *ץ המ 4רק הטעמ את ואמט עחן דר' כתמ ולא ק"בגפשל

 פעטדה  טחשבין אלטא קיע(. טתים ובחי אלו הרי לע" חלבה%וקטיר
 כך ו*רי שחטה ק"ד(. פי%2 ססחשבת %1פען מ8נים ווץ וילפעו לעבודה6

 לא בו אמרו ולא חכפום לשי ובא בקסרין סעשה היה וה לע" עליהחשב
 פחשבוצ שאץ בסוף אלא חשב לא שסא אומרץ ש**ם וקט"ו(. החר לאאסור
 וחשתא נלי ולא שחם וו בסחשבה טתחלה שמא או הברמה נשחטה שכברכלום

 דאשורא ספיקא וכל ספק למץ הוה כך ולפי חחלחו, על סושהוכיח
 לא וץאכלת הצבת-, לא והנפש )קט"(. לחומףא10

 ואכליו להלן וכתיב תשא עתה הכא כתיב תשא עדממהמאכלת.
 עמש להלן ד*אצר יש* עתו מה שה סמרה %פד צא יח.( ו' )וקרא ישועונו
 וקח(. כרת עצש כאן אףכרת

 את מטסא הצח ייא ים9 טמא בכל 'גע אשר והבשר'"ט

 סטסא ימ טבול שאין חטאת אפר אם ומה הא ורין יש, בטבול הקדש בשר16

 שיהא דין אש בסצע פטט*צ יום שטבול דקדש בשר בפשא פיטפא הטטאבגצע
 אין בסשא. פשסא אש פיטסא המו במק עע. אשר ורל במשו, טטסאהטפא
 חמטפאין וכל נדה ובועל טת טמא החשדות הטטאות הקלות הטמשת אלאלי
 וקי4ח(. כפורש בסחוסר אפלו טטא בכל טטא. בכל יל סגין, האדםאת

 כפחיש סוצסר אם מה הוא ורין פסול, שרוא בקדש לרביעי טנין יוסי רבי אמר20

 שיפסול דין אש בתרוסה פוסל שועא השל"שי בקדש פוסל בהרומה פוסלשאעו
 לא ק"ט(. וחומר טקל ולרבקי המצב פן לשלישי לטדעבקדש.
 תשצחר הטפא אלא שיפה טשו לי איו שים9 ישרף באשיאכל

 ואם ת4ל הצהרין כל את לרבות וטנין לפנים פדסם שנכנס חהטאת שלפששל

 ע.ב. שם וצלי1 תקיב( )דף היע פיב תולי1 תוספחאק"נ( וא. שםוק"ב(
 חהר. בסקוס סוהר וא ובכש שם תולי1, שם הוספתא )קטץ( שם. תולי,,קייד(
 הץ. פיב שתיטה הלכות רסבים וע" עיב י-ט תולי, עי')קט"(
 שם.)ק"ת( ע.ב. לץ ספדא,קיץ(
 ה"ת פינ הצעח תוספחא היב( )סע וב פ"ט וצינה ידאלסי עיא כ.ד וצעה שם)קי.ט(

 ח.ב(. א'ח שב כ' סוטח ידאלסי ע.ב ס.ט שטה ע.ב י.ת פסתים רלץ(,דף
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133צו יטו'

 כוש שמחז באש חעתר את הך8ת הבקר עד הלחם שן הטלהמם סבשרזתר
 ווכ(. שרשה טעת עתר שדוא כל אב בנז זה אלא העתר, את ת'ל טהלעה(,
 חוץ דסח הששא בללה דטה חמרק בללה לששחטה ונצין עחר אלא ליאין

 חרקו פסולין חשקבלו לפקוש וחוץ ע~סע ושץ חצשחט והטטא חזלןלקלעש
 בפנש וגיחנין למעלן שמצן למטן תציחנץ למטן שעצן למעלן עציחנין דסו את6

 לשמן שלא ששחטן והחטאת והשסח בפנש שעצן בחוץ תציחנין ב1שץצתע
 שההו כל קדש כי שוכל לאת'ל

 פס~
 ושמחו שהפילו אף יכול שרפה. טעת

 שששחש החולין אף יכול 14מר קזודה רבי הש. חהל "שרש בחוץושמשזטו
 והבשר )קכ*א(. שרפה טעתין והללו קבחיה טעתז הללו דוא תילבשרה

 בחוץ, בין בצים בין יטל "שרף באש טמא בכל יגע 4משר10
 תצץ בלבר וו אלא לי אין בצש. ששרפחה מלפד "שרף: באש בקדשת'ל

 באש בקדש כל תשרף בקדש הרל דגעקז"שין, שפולי של תותר טמאלרנמ
 בין דטוטאה באב בץ שטטא קדשים קדור בשר אפרו סיכן )קכ*ב(.תשרף
 בית בפנש, "שרף הכל אשוש ששוי בא בדרן בין בשש בין דטוסאהבולר

 עקיבה רבי כצים, הטדמאה בולד נמצטסא חץ בועץ, "שרף רגל אומרץ הלל16
 בפנש, ישרף הטומאה בולד בין הטופאה באב בץ בצש שטמא את4ימר
 )קכ*נ(. בויץ "שרף דטוטאה בולר בין הטוסאה באב בין בויץ שטמאוישת
 הבשר את סלשרף מצעו לא כוגים של מיסקקן הכדגש סק חמקז רביאפר
 לו ששסיפין אע"פ הטוטאה, באב שנממא הבשר עם דטוטאה בולדשנשטא

 נגצעו לא כדגים של סשטקן עקיבה רבי דוסיף )קכ'ד(. טוסאחו על טוסאה20
 ששסיפין אע*פ סת, בטמא שטפא בנר יום בטבול שפסל השגע אתמלהדליק

 בשר יאכל טהדר כל דהבשר )קכיה(. טתשיצ על טוסאהלו
 והיושו פסול והטמא ההויל דוא דין הלא שתר. ורהא הציסי בשרלרבמ
 פקצתו ויציו דיאיל היושו, אף שסול, כולו טקצחו שמא אם טפא מהפסול

 סיכן )קלו(. ניהר שידןו הצשי בשר לרבות והבשר תיל פסול, כולו יהא96
 וא. כיר עחיס עי' עץ, ל'ו ספרא,קיכ(
 וא. 4ר ותסור" וא כיח שסחים ע" שם, סשרא)קכ"(
 נכ"א. אינו תשרף. נאש נקרש .כל ע?. ל" ספרא עיקכ-נ(
 פיא. שונ ערעת וא( )יר ס'ו פ'א שסחיס,קלר( ה.ו. שוח שקלים,קכז(
 שס. סשרא ,קלו( שס. עדיות סיח שס פסחים,קכי"(
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ד"4'ל הגדולמדרש136

 יומש ק%ף לעצ, גיע שחא עד חמך ממפם לחק ששא אברא1ו
 ששא נקם ,% 1ר וצקחן ממה ה1ק ממיוק ל1קפק

 בשר יאכל טהורכל קמג זמם שבית ם שק-מש, ממי
 מךש שמי ממר ~מך י פבח על קי צך ז מש ששך 6י ילשז

 כל רול ספסח, דצא וחחשר וקל בעליו, אלא ובח יאכלו לא שיכול כ".(, יב6
 )קכץץז. טהחיין שוזיו מזא לאכלו ראיין שהכל לסד בשר. ש!כלטוצר

 ייא ייי השלמים מזבח בשר תאכל אשר והנפשכ
 יל דסים, זריקת לאחר בץ דמים זר"קת לפי בין טוסאה טשום עליוחייבין
 תכרחה עליו וטסאתו וכו' חאכל אשר מצפש לוז וססיך בשר שכל טד1רכל

 המיל דס זר"קת קורם הא טשאה טשום עליו חייבין לטהורין טוחר שהו4! את10
 ש4גי "כול או )קלט(. טוסאה סשם עליו חייבין יויא לא לטהחיין פחרמעו
 טוחר מ!עו רואיל טוסאה סשום עליו חייבין וץמ! שלא והלן היהשא אתנאזניא

 שגי יכול ש )נול(. הלן מ!ת היצוש את לרבות לשם אשר תיללטד1רים,
 לרבות ראית טה )קל"א(. סהצם סהשלסש ת'ל סום בעל מת הפיפל אתטרבה

 הכדפב שריבה אחר פדם, בעל מ!ת הפשל את ולהרציא היהט! מ!ת הלן את16
 הפעול את וסתרא הטהר, שעת להן שהיה הלן ואת היצוש את "גי טרבהסעט,
 הפסח אוטר וקושע רבי )ועל'ג(. הכמשר שעת להן היה שלא פום בעלואת

 ררל עליו, חייבין וקוא יכול ויולדות נדות חבות זבש מכלו בטומאהששח5
 לטהורים חמשחט השלסש כמבח בשר תאכל אשר מצפש בשר ש!כל טדצרכל

 וקלז(. טוטאה משום עליו חייבין אין לטסאים וזצשחם טוטאה טשום עליו חייבין20
 וססאתו ויל הבשר, טוסאת יכול המף טוס84ז יכו' עליךוטמאתך

 להלן אסור עליו טסאתו סה שה, למירה עליו טטאתו עליו טמאחועליו
 כאן החגער עליו טפאחו אף הבשר בטוסאת דבר לא דבר המףבטוסאת
 עליו 1טסאחו מ!כל שטר רשי הכשר. בטומאת דבר לא דבר חמףבפסאת

 שם. ס*ראנקג'ח( ס"ב ש.ו ע.כ. ש-ח *סחיס פשטהקכץ(
 ע". צ'ח *סחים שם, רש' וע" עיג, "ד פכות וע" יב כ.ה סנחות שם סשראקכ.ס(
 בספרא. אין ליוו.וספיך

 שם. ספרא עיק-ל(
 שס. סנחות ורשי גאן אחרן וקרבן שם פנחות ועי עיד, ל'ו ספראק*א(
 יכ. צ'ח ופסחים שם ס*ראנק"נ( שס. סשראנקל'ב(
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157צו כש כעז'ו'

 שמרו שטר חייא רבי קליד(. הבשר בטשאת רבר לא רבר, הפףבשמאת
 עליו וטמאוצ מקוש וגי מה הא מזמי, לשע שמאה תאמרה רבש לשעקדשים
אלא רבר לא עלי ופמאחו שטרש אחרש הבשר, שטאת לא המףבטומאת
 קל'ה( סמנו פורשת טוסאה שאין בשר ישו סנצו,  פחישת שטוסאהבסי

 טכשנ ור14כל המצל פמא שהטז בין טהור הבשר שה" בין ונכנרתה6

 וטששצ חול בהכררע יהא שמש העריב ולא טבל, יכול ש בהכרת. וצארוי
 בשהרה דצא הרי עלז שסאתו כל שאין יום טבצל ישו תכרחהעליו
 אפסה לא ההש הצבור. לא הנפש גכרתה קלץ(.בלבר
 בשלום. ועטה סעסטז טופעה. ולא פוטצ%א
 חור חשרה שסאה שאסר לאהר טמא בכל תגע כי ונפשכקא

 נונ בשטאת אפלו טמא בכל סצע. פוואת שהש קלה טוסאהואסר

 זוב טק חארם סן  הפרשת הטסאא כל לים" אדםבטמאת
 בבהמה וטרכבו. תצשבו וסשכבו רגליו ומיסי ורעו השכבת חיוקוחב

 סיחתן לאחר , טמא שקץ בכל אן מנלתן.טמאה
 שטזטז והש האדם אלא סת והש וסטפא חי וויא שמיטסא סי לך שאין16

 ששכקי ומאחר הקלא, וזוכיר לסה חמה-ות שהחכרו טאחר וכי (. וקל""שראל

 שטר היאי קלא שמרו ולא חסורא נאסרו אלו לחשרות. צחיך סההקלות
 משוו %א קלא שסרו אלו ש פ0דר. יהא הקלות ועל חייב מזא החמהיותעל

 לוטר צרך בסיחה. ידטו החסורות ועל בכרת וקלות על אוטר הייתיחשרון
 עלץ שסאחו השלסים ובח טבשר ואכל נקל"ח(. החסצרות לוסר הנרך הקלות20

 תכרחה .. . השלסש נמבח בשר חאכל אשי עצפש שטוסר לפי ת'ל סהתכרחה
 טאצם כרת שחייבין לי אין שיכול הי, חקדשש כל בכלל השלסים והלאדגפש
 אליהם אסר הרל חקדשים כל לרבות וטנין בלבר, השלסים על אלאפוסאה

 ש ג'.(. לב עיקרא חקדשש אל זרעכם סכל יקרב אשר אקש כללדרתיכם
 יסים לשני דגאכלין סיוחרים שלסים סה בשלסים כיושו אלא טביא אזו26

 גכ"אן חסר רכי של הפאפר ע'ג. פע וגחיס שם סשראק*ר(
 שם. חכחיס סשראק*ה(
 ע'א. ל'ח סשראוקלץ( היץ. פ"ח השקדשין שסולי הלכות רפג'ם עי',קל'ו(
 ע.כ. ס'ו וגחים שם ספרא עי'קל"(

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



וקמף'מ,ח הגדולפדרש158

 ש4 ממץ אץץ בש.ש,ש- ש% שי יל ש4 אחד 4שש%ץ
 פכל יקרב אשר היל סנין סצורע של שמן לת להבש טרגה שחהא עדובחש פי שק תסחת ומש"אאמ פד "מ יל ש4 מ%ץ 9י"שץ
 חייבין עוא פשל משים עליו שחייבין כל יכ% ש )קל"פ(. חקז"טים אלורעכם

 ישקטרת חתלבוטה הקופץ לרבות וסנין וק"פ(. לא לש ואם ממאה סשצם עליו6
 יקרשצ אשר חקדשים אל חהל שכש, וטנחת פשהץ כהן תצחת כיגיסוסנחת
 יקרב. אשר הרל פק-, עליו חייבין ק-וא יכול )קפיא(. כולן את לרבותמ8ם(
 שעכשר עד יקרב אשר מ*מר לפה כן אם חייב טצע "8 וכי אלשר רביאסר

 מצסאה סשצם עליו חייבין און סתט-ין לו ש"8 דבר אטרו פיכן וקפיב(.ליקרב
 אחר )קמ2(. בכלי ש"קדש עד סתט-ין לו שאין ורבר סתיריו, שיקרבו עד10

 פעתה שלפש ממרו ולסה כשלפש  שאען לדברש כשלפים שהן דברששרבעו
 פיוחדים שלפש טה אוטר שמע~ן דבי מסאה. סשום עלץ ח"בין שאין לדםטרט
 )קפיד(. לאכילה רשיין שאען וחקטרת והלבתה העצים שמי לאכעה, רשייןשהן
 קדשי כל אף נהבח קדוף שהן פיוחדין שלפש פה שלפש נאמרו לטהד'א

 לח הנפש דנננרתה )קפיה(. הבית בדק קדשי לההציא טובח,16
 מעמיה סועטה. ולא שמת ולא אמסה לא הה'אהצמד.
 )קפז(. בשלוםקפה

 לאמר. משה אל ה' וידברכ'ב
 וש וכשב שור חלב כל לאמר "8ראל בני אל דברכשג
 על שהרין המש אין החלב על שדוין קי% מי תאכלי לא20

ש טה ד~א דין הלאהחלב.  מדצ אסחיו כרת עלז חייבין  שאין החי פן אבר 
 אין החלב על טחדו "שראל בני "8ראל, במ ת"ל כישראל, נחבבני
 לרבות סנין "שראל בני אלא לי אין "שראל בני או החלב. על טחהריןהמש
 וכשב שור חלב כל חלב. אכל כל כי ודל העבדש, ואת דנרשאת

 ע.א. ס.ד ובחים שם טטראקל'ט(
 שם. עי',קם"( וב. ל" ס8רא,ק"(
 יקרב. אשר עד סאר'א חסי שכיא וב. י' סעילח ע.ב פ'ה ובחים זם,קם'ב(
 הטץ. 8יח 9ם רפב'ם ועל ע'א, י' סעילח סששה,קס"(
 ד'ז. גסקום ישסעאל ר' ובם8רא שם, חבחים סשדא,קם'ד(
 ועי ע'א. ט'ו וסעילה ה'ב שיה סעילה הלטת דסבים וו' ס.א 8'ד פעילה עי'קפ'ה(

 שם. ספרא ,קפץ( ס'א. פ,תמרה
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159צו לד נצן'ז'

 הש דין הלא ~עהיונ יח"' טטא ימצ" פיט תאכלו לאועז
 ובחקז טמאה בבחמה מוצ וטטא תותר פשול טאום עליו חייבין שאין הדסטה

 בבוזצה שעוצ דין אש וטמא שותר פטךל סאים עלץ שחייבין חלבובעושונ
 ולחקז טסאה לבחמה פרט חמ וכשב שחי חלב כל ררל ובעופוונ ובחיהטגשוה

 חמ גשב בשד חיה ועז וכשב שור חלב כל ~עושץג6
 ריל אסורה, תהא יכול לקרבן. שהחיטה לפי בכולן שחז שאעה אלקזשמשת
 קרבן לענין אלא חלג נקראת שלא האלקז את לההנש חמ וכשב שר חלבכל
 ל'.(. יח )בטדבר טשו חלבו את בהרשכם כד,א חזיפה השב טשסעשווא
 כל )קט"(. חזטסלים חזכליות הזמסוס הקרב חלב אלא סחם חלב נש4אאין

 לרבות מנין דסעחדין ח5 וכשב שר חלב אלא לי אץ וכשב שר חלב10
 לרבות הבחמה טן לוטר נפשך אם עקיבה. רבי דברי חמ כשב הרל הכלארם,את
 כל ורל לשהרה טכוית השחות ואת הכף את לרבות מנין דבלאש,את
 קט"ח(.חלב

 הכחיב ט"ד" מצ" מבית טרפה וחלב נבלה חהלבכ"ד
 טדבר הכועב טדידה בבהטה אוטר אתה כבשרה. חלבה הטסאה אבל טדבר,16

 טרפה. לה שאין טמ84ז בהמה ששמ טרפה וחלב שמר כשהש! בטמאה, אףש
 חלב, א"סור על חל וטרפה נבלה שא"סח4 טלמד טרפה וחלב צלהוחלב

 )קט'ט(. טרפה ש צלה וסשום חלב משום  ששת שי סאום עליו חחבתטצא

 שמר דנליי' יוסי יבי טיאכה יכל יי ט" מלאכה לכליעשה

 לכל ריל טוחר, ידשו לא החולין ולטלאכת טותר ידש! וקדש לטלאכת *כול90
 ולטלאכת טהחי ידם! החולין לטלאכת יכול שטר עקיבה רבי 5קע(.טלאכה
 לטד )קנש(. חקךש לטלאכת אפלו טלאכה לכל ה'ל טהח-, ידש! לאוקדש
 נמצאת כבשרה. צלה שטאת טמא שאש הטרפה וסן הנבלה טן החלבעל
 לא נבלה שטאת טשוין חלבה שאחד בשרה אחד שמתה טמ84ז בהמהשפר

 שצבלה ש שסתה טהורה בהמה אבל לחלבה. בשרה בץ בשטאה הכרשב חלק96

 ע'א. ר' כריחות וע" שם ספראקפ"1
 שם. כריתות ע" שם, ספראקפ'ח,
 שם. ספרא,קינ, ע'א. ע' ובחים שם ספרא,קפ'פ,
 ה'כ,. ,פ.כ ע'ו כ'ח פסחים 'רושלפ' עיא כינ פסוךם שם,קויא,
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 נת~כש גת='ד הנדולמדרש160

 יטל י% היבג ע~ה טעשת נצטא וטוה כלל טתשה נץ שץ טהר,חלמז
 לא ו4יכ:ל ת'ל בחטז, טדצר יהא טוצרה בבוזמה שטצרו חטז חלבאף

 טהה-ה חטק חלב ישיו טהרתי, באכילה אס8י שהש חלברט5כלהו
 חוכל חיל לאחרש, ששכילע לא יכול חאכלהו לא )קרנ(. באכילה שתרשהש

 טקקק בדשאה שחר שהש חלג יכול שכל ש ע4'ד(. לאחרים אתה סאכילו6

 טה8-, ידמו לא יכול נרגאה אסח- שהש ערושה ונמלה דצסקל שר וחלבטההי
 וקרה(. חלב כלוול

 אשה ממנה יקריב אשר הבהמה מן חלב אכל כל כיכ"ה
 שסץ בעלי חלב ליקרב כשרים שהן תסיסים חלב אלא לי איןלה'

 למה כן ואם חלב, אכל כל כי ת'ל טנין, חולין חלב הבד5ה. סן חול טנץ,10
 אסרתי, ליקרב כשר שכטווצ חלב לה' אשה סכשת יקריבו אשר הבחמה סןנאסר
 לא תפש ונכ:רתה ליקרב. כשר שאעו דפנש חלבישו

 לא יקאכלת השותה. את להביא ,זנפש ע4'ו(.הצבור
 קסה טעמית כשירנ אכילה יץאכלתד5אכלרנ

 )קנץ(. בשלום16

 רם שרצים דם שתים טהלכי ים עעי תאכל לא דם וכלכ"ו
 סשמע כל לעוף ולבהמה, לעוף ת,ל בכלל, הכל דנש דם חנבש דםבשים
 בדם חוסר וה טדצרים. בין טסאש בין וחיה, בד5ה סשמע כל ולבד5העוף,

 )ק2'ח(.טבחלב

 לאמר. משה אל ה' וידברכ"ח
 טניפין קראל בי המקריב לאמר "שראל בני אל דברכ"ט
 טדת ההמפה סדת ש הססוכה סדת סרובה פדה אקו וכי טניפין. דנויםאין

 סעטתים אם החוברין, בכל מדצת שהסמיכה ההמפה פמדת סרובההססיכה
 ההמפה סדת סרובה ושה בצר ש הסעוטה. פתמפה אסעטם לא סרובהטססיכה

 רוח בו שאין ובדבר חיש רוח בו שהש בדבר מדנת שהתמפה הססיכה ספדת26

 ע'ר. ל.ח ספרא עי'וקנ.ו( ירה. פ'א אסורות סאכלות הלכות רסב.ם ע",קנ'כ(
 לכ. ע' ונחים שם וקניה( שם. ספראקנ.ר(
 ל5י ותקנתי חולין', סנין .חלכ היא המרסא ככ" וכ. סע פסחים שם סשראקח(
הס5רא.
 ע.כ. כ' כריחות עיא ליט סירא,קוח( ע.א. ק'כ חולין שם ספרא,קנ"(
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 פספיכה פעפמם חשם, חיש, רוח בו ש"ש בדבר אלא טדצת אעה חזפפיכהחיים
 בחנו5ה, שאין סה בספיכה ש"ש לפי הא טרובה. פחמ5ה אסעטםפעוטה
 המש אין פני5ין ישראל בני "שראל בני לוטר צרך בספיכה שין טהוב8מ5ה
 רבי אמר מני5ות. שיאל במת אין "8ראל בני )קנ'5(.פני5ין

 כך לספיכה, דנשש לקרבמת דטים קרבמת בין הכחוב חלק שלא פצחע טה יוסי6
 קרבמת בין חלק לא לי סה לתמ5ה. הנשךם לקרבמת היש קרבמה נין נחלקלא
 קרבמת נין אלק בבעלש אלא ססיכה שאין לססיכה דנשש לקרבמתהמש
 ישראל בני דרל כהן, בקי חמ5ה שהרי לתמ5ה דגשש לקרבמתהיש
 בנשךם תמ5ה אין לעולם )ק'ס(. פנישת ישראל בנות אין סני5ין "שראלבני

 )קסא(. כהן עיי על קזם! חמ5ווזקז השוחי שקיה. שחשה בלבד פקהצת באצי אלא10
 העבדש, חשת דנרש את לרבות סנין ישראל בני אלא לי אין "שראל בניש
 ידץ אומר כשוא הפקריב כהן זה אלא המקריב אוטר אעו או הפקריב.דרל

 וקס'ב(. הבעלש עיי תחת ירו מנ"ת כהן כהנר, הא הבעלים עיי לרבותחביונה
 שאען מעצחא העושות שמי זבח תיל תמשה שעמ כולן חקרבמת כליכול

 הככח- את אהנש ולא זבחש שאען המחא ה!ת העושא את אהמא זבחש.16
 הבכח- את אהנש זבחים. כל לא זבח היל זבחים, שהן ה5פח ה!ת הפעשרה!ת
 5עמן שהן מושם חפאת אוצש ולא פפיכה טעתין שאען השסח את המעשראת

 האשם את אוצש ולא תמ5ה לפעה שאין החטאת את אהנש שלפץ. פלססיכה,
 אשם אהנש ולא דשושעת כל את אהנש שלפץ. דיל תמשה, לפעוש"ש

 5עתין חיים, המ5ה טעתין שאען "תקי שלפי אם מה דוא ה"ן )קס"ג(. פצורע20
 שחש, תמשה ששען דין אעו חי, חמ5ה 5עון שהא פצורע אשם שחוטיןתמ5ה
 מיר שלפי לרבות , שלפיו אוטר כשרוא )קפ'ד(. סצה-ע אשם לא שלפיוול

 שלפיו שבח שטר וכשדשא שחופיה תמ5ה שיטעמ השסח טחמת באיםחשלפש
 יחיר, שלפי אם טה רשא דין הלא שחופין. תמשה שיטעמ צבור שלפילרבות

 טעתין שהן צבור שלפ* זבחי שחופין, המשה 5עתין חיים, חמ5ה טעתין שאען26

 יב. ס'א מנחות שם ס5ראקו'ט(
 יוסי. ר' אטר גסקש סצער אם רגי וסר גסשרא ע.ב. ל'ט ס5ראק'ס(
 שם. ס5רא)קס'ג( הטץ. 5'ט הקרבמת טעשח הליות רסיםקס'א(
 עיג. ס'ג סטהות עי' שם,)קס'ר( ע'נ. ליט ס5ראקסץ(
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 ל ל~'וי הגרולסדרשפו

 המפה טעק שהחו יוכיח טצורע אשם ווצטין. הם8ה שיטעם רין אש ח"םהעשה
 שוע'8 צבור שלסי ובחי על תתמה אל אהה אף שחוט, תם8ח טעע ששחי
 שלםיו כתבחי אוסר וכשרצא שחשין, הם8ה יטעע לא חיים הם8ה טעתיןשהן

 שען כולו ושבח כל יכול שהוטין. העפה שיטענו צבור שלםי ובחילרבות
 על החלב את תל הואה את לרבות פנין חלב אלא לי אין חלב. חול העשה,6

 האלמז. את לרבות יביאצ אוטר וכשהא תשה, חלב אלא לי איןדהוה.
 יבניאנן הכליחג שתי לרפת ה' אשי את רנביאנה יושידל

 תל הרטה, שיטעם ופנין כולן. תמפה טעתין שהן לסדצ הכבד יוחרתלרבות
 החרוטה שוק השת דונושה וחה את וקדשת חול טלן, את לרבות ופנץשוק.

 שדוא כל אב בנין וה אלא דורם ח81ר היל שאין כ".(, מט משמות התף אשר0נ
 איל וה סה בוה. כיהנא אלא סביא אש או )קס'ה(. דוסה טעון חצפהטעון
 שתהא עד לרך וסגין לחם, טעק תויע לקשז ומין לחם, שעון שש שתי בןקשה
 הש חרוטה כי יל פנין, השים תות הכבשש את הבקר את להבעוטרבה
 טלה את לרבות ל'.( כיט משם שלמידום כתבחי ישראל בני מאת מקיהחרומה

 און לדגיף דהוה חול חעשה, טעון שדוא פנין סהן אחד תשתאר טלן נטסש6נ
 ח' לפני העשת. לא חברפה עיף. אחת טליאאשלו
 היק תשה הבעלש עץ על החלבים את עתן עחשה דשא כיצד )קס.ו(.בשרח
 לחם שם "ש חשם סהן. לסעלה חכבד עחרת את הכלית שתי ווותלמעלה
 141שר התף אשר אגאסר ונצרמי ומעלה וטביא תצליך מעלן. הלחם אתפניף

 להמצת קורשת וחעשת במערב. תצשה בכתרח היתה חמפה )קס"(. החרם90
 למעלה חקרקע את רווושת כל חוה הוא אקה רבנן המ )קס'ח(. סקוםבכל
 )קס"ט(. שילך אלך צלעות שתי עסה וחותך הכרס עד לטטה הצוארעד

 וה מעח-ין אברים שי שהן מי של כף עד ארטבה של סשרק ורחן, הואתוקה
 ובניו אהרן שאין וטנין )ק.ע(. פקום בכל האסור דמשק דשא ברגל וכמרהבוה,

 החלב את הכהן יקטיר שאמר חלבים, הקטר לאחר אלא חשוק בושה וכאין26

 ע'ד. ו~ט ספראקס'ו( שס. ספראקס'ה(
 שם. ספרא,קס'ח( ע.א. ולב ע.א ס'א סנחוח שם,קסץ(
 פעשה הלגוח רפב.ם חק"א( ,רף היץ פ"ט חולין תוספחא ע.א פיה חולין,קס'ט(
 ה.ו. פ"טהקרבנוח
 שם. רפב"ם שס חולין חוספחא פיר( ,פ" ע"ב קל.ד חולין פשנה,ק.ע(
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 אחרן יהש יכול אבוי או איסח-ין נטשש ולבנקנ לאדין החלב והמהדגאבחה
 )קעא(. תיה ריל הצק, טשה וכאיןובנץ

 אשי הששן המזבחה החלב את הכהן תץקטירל"א
 ( ט'ו. ב' א 5צעאל כו' הכהן געד ובא החלב את "קטידת במרם ם עליבבני

 לא ושסר נטשך תאחה כאשר לך וקח החלב יקטרון קטר האקש אליו יאסר6
 חטאת והמי בהן אשר סהוא טץ.( 5שם בושקה לקחתי לא ואם התן עתהכי

 ה"רב(, 8ם( מאד נדולהוגש-ים
 שעוג שוק כל על יסדצ תרחמה תתנו העמין שוק תשתל"ב

 נמבחי טשלסים, סורם הנקדא הש זה תרהמח תתנןבשלסים.
 שחשין. תעפה שיטעע צבוד שלסי ובחי לדבות שאסרו הא וה שלסים10
 למנה. העמין שוק' תהיוץ לו אהרן מבני . . . ר"מקריבל"ב

 הכחוב נא יא החלב ואת השלמים רם אתהמקריב
 חלבש וקטר בשעת וטהור דסים זר"קת בשעת טסא היה שאם ללסדאלא
 שטר שאול אבא )קעעג השלסים דם את דגשקדיב צאטר בבשר חולקשאעו

 בבשר, חולק שאש חלבים הקטד בשעת שמא דסש זריקת בשעת לטהור ומנין16
 פתחלה טהור שרהיה עד לסנה, הימין שוק תהיה לו אהרן סבני החלב אתיל
 יבי תהיה לו אהרן מבני !ץנמקריב )קע.ד(. סוףשד
 אמר קע"(. בכהתה חלק לו אין בעבודה שדה שאעו סי כל אוסרשמעת
 יקסיצא תצשא ותעסות ובלילא יצקא לדבות וסנין בלבד וו ולא שסעתדבי

 וטהרת הענלה ועדיפת שטה והשקיא והשית והקבלות וחמליקא מהקטרות00
 ססודה שהש עבודה כל אחרן בני ת'ל בחוץ, בין בפנש בין כפש תשישתמצודע
 תהיה לו )קע'ו(, בה חלק להן אין בהן סודין אען אם אהדןלבני
 סי אוטר הא הדי שטר שסעון רבי היה וכן בחלק. למנה העמיןשוק
 סשמשץ דברש שני י'.( א' נמלאכי דגם נמבחי תאיו ולא דלתש רסגר בכםגם

 הדלק לחברו אוטר אדם שכר. עליהן מטלץ ואין סלעשתן צצעין אץ דבף את96

 שם. ספרא)קע.ב( ע'ב. רט פסחים 9ם ספרא)קעיא(
 עיב. צ" ובחים שם)קעע(
 )תצע(. הט" פ"1 ובחי0 תוספתא עי עיב, ק'ב ובחים שס ספרא)9ור(

 חקיס. ילקוט ועי עיב, ל' בכורוח עי עיב, ק~ב חולין ע.ב יח סוחות 9ם ספראקע"(.
 וס.ח(. פ" וה.ת ה" פ.ב. דסאי תוספחא וקן' שם חולין 09 סוחות 09 ס*רא)קע'ו(
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 נשלין חוין מלעשותן מצעין אין אחריך הדלת את לי חצף ומה דנר אתלי
 שכר עלקק טטלין שאין רברש אם פה וחומר קל רברש והו-י ששם-.עלקזן
 )קע,(. שער עלקק ש%טלין רברש על וכמה כמה אחת על דנם, עמי עשיחםלא

 לכהן מוטר יום טבול בא *טר שםעיו בירבי אליי יביהמקריב
 דחשיך בחפאתך טחך שי~ה במקום אם טה לו אפר ש%4כל. דגנחה מן ל' תן6

 "שראל. 0ממקת שאדקקך רין אעו בכנחחך כוחך שהורע טקום "שראלסחט4ות
 פטנחת תדקזני בחטאתך טחך יפה שהרי "שראל פחפאחן דחיחני לי פה לואטר
 תהקז לו אתה המקריב הכהן לו אפר בסנחתך. טחך הרע שהרי"שראק

 אמר החפאח. מן לי תן לאו חשם לו אפר ואכול. הקרב בוא ט/( ו'סיקרא

 ורפה מקום "שראל סכגחחן דחיתיך בננחתי טחי שהורע במקום אם מה לו10

 מכגחש דחיחני לי טה לו אסר "8ראל. טחטאת שאדיחך דין אעו בחפאתיכוחי

 טחי ישה שהרי "שראל פחשיז חדמקני בפטקתי טחי הורע שהרי"8ראל
 חשכול. ח5א בש יפ.( ו' משמ עוכלמז אהה דסוזטא הכהן לו אפרבחפאתי
 שיפה בפקום אם מה לו אסר שלמים. של השק כחשה לי תן ל* אם לואפר

 קלים בקדשש טחך שהורע מקום דחיתיך לך, שכולם קדשש בקדשי כוחך16
 דחיחני לי טה לו אפר מהן. שאדהזר דין אעו בלבר דשוק והה אלא בהן לךשאין
 תריצי ועבדי מו לאכילת בהן נמזקי הח-ע שהרי שלי שטלם קדשיםטקו"שי
 ושרק לכהן לו אפר חעבדה מר לאכילת בהן טחי יפה שחרי קלשטקדשים

 קוליו יום טבול יצא .השכול ורוק בוא יר.( ז' משם קקקז לו השלמים רםאת
 )קעיח(. לשש%4ו כפורש סדשסר לימעו אתן ראשו על וחוסרע90

 חה. 'ה חזה התרומה שוק ואת התנופה חזה את כיל"ד

 חיק. 'ה שוק ואת הסי. ושת 'יהתנופה
 ישראל בני מאת לקחתי חשדה. הרשת ץהתרחצה
 צתחייבו כשם יכול לכוגעג תחנו טהן שלו וכאגתחייבו ל"שיאל היוי*יז

 לחק ולבני הכהן ל%4זרן אהם ואאזן חהל להן, עשו-ו קכו אם כך טהן ניטלו96
 "שראל. בני טרצע קיאל סני סאת מווט(. לעולם לכדגים הם טשניםעולם:
 היק בוקה חיבין ששין החולין אם טה דחש הין בפה%ת אף חייבין ןזואיכול

 יב. ק"ב ובהיס 09 ס*ראקיח( שס. ילקוס עיא ס' ס*ראקעץ(
 שס. ס*ראקע'ט(
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 הול במושיע חייבין שק-יא דין אש חשק בשח שאחבין קדשים במתמתחייבין
 מך*(. ב~~ין שיששד סה אלא לך אין שלם, לחק ולבניו הכהן לאהרןאהם

 שעע ין אן בניו ומשחת אהרל משחת זאתל"ה
 פשחת ת'ל הפשחה, בשמן זכו לא כאחת בנץ חכות אהרן זכות משועהאל~י יכ~

 רבי אפר לעצפן. במו וכדאי לעצפו אהרן כדאי ואת בנץ ופשחת זאת אחרן6
 אחרן משחת מ'ל לבא לעתט- חסשחה  שן צריכין ובניו אהרן יכולטודה
 פקיש וצי הצה לעצמן, במו וכדאי לעצמו אהרן כדאי ואת בנץ ומשחתזאת
 אהרן זה יר.( ר' מכרטז הארץ כל אדע על העסוים הקמרו בני ציאלה
 כהתה מדשת שרמלכות ופן שכל )ק5'א(. לבוא לעתט- למץולתן שחחריןודוד

 )עשקאל הע5רה וחרש הגפצפת הסיר ה?א וו, שתלקה זו שתלקה מדשת מץולה10

 חסנין אפי דרבי פשמא לה אפר זסנץ עררא רב דרש )ק8'ב(. ל"א.(כש
 העטרה יךש חסשצשת הסיר ה' אפר כה רכתיב פאי אסי דרבי סשסא להאסר
 הסהר הקביה שאסר בשעה משם( השפיל תצבוה דצבה הש5לה זאת לאואת

 עולם שע רבאצ הקב,ת לצי השרת פלאכי אפרו העטרה, ודויםהגפצ5ת
 זאת סעי הר על יפ.( מצית תשמע נעשה לצזי שדקדימו לישראל להן ואת16

 שהש*ילו לישראל לחן ואת ולא להן אפר הכהתה. ומן רמלכמ פן שיפסקולהן
 שעש עתות להן 8ים פי בהיכל צלם והעפעז השמל את תצבעע דנכחזאת
 )קפז(, לטז אפר ד4*פט- סנלן כלילא החשו לרב נלחשא ר"ש לטז אפר להן.ורמו

 קם )ק*יר(. האקרום ועל חחצש עטרות על מרו אספסעוס של במולפסרחצן
 וחרש הגפצפת הסקי כתיב קרא חסדא רב לטז אפר לאשעמ. נלמשא ר"ש90

 כהן של בראש שמש5ת ופן כל אלא סשצ5ת אצל עפרה ענין פה וכיהעטרת
 כהן של פראחצ הפצפת שתלקה אדם כל בראש עטרה דעשומרול
 לטז אושך וגשועטז אפר דקא כהדי אדם. כל טראש העטרה נפתלקהמיול

 לרב אשכחטז ראבעא פילך. וחסדאין שפך דחסדא אסיר פדרבעהאלהש
 הסקי ה' אפר כה טר סבר לא לטז אפר לברתטז כלילא מקל דקא אשי96

 בסהמת', ח-בים יוץ הקדשש אף ימל 'שראל כו' ,סאת שם הספרא מרסת,ק'פ(

 ע.א. קיל וצליןוע"
 לשמך. צריסים ויניו אהרן יהו יסול אוסר יערח ,רבי שם הספרא נירסת,קשיא(
 שם. נטין)קפע( וא. ו' נטין ע"קפ'ב(
 ע.ב. ס" נרח שם ופין פ"ר( ,פש ע" פים סוטה פשמקפיר(
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 גריל של אבל כתיב במכרי מיל דכהן דומיא ליה אטר העטרה. חהרםהמצנשת
 סייעו. האשים שאף טלסד !מ' נמ"מטי )קפ"ה(. לכלהכשהר

!
 סייע. היום שאף סלסד לה' לכהן אתם הקריב ביום

 סעי שד אתם משחו ביום להם לתת ה' צחה אשרלשו
 שכו עד ובניו אהרן בהן !כו ולא כדהה סחנות סשר"שין שטץיו ישראל נצטי6

 "8ראל בני סאת אהם. טשח ביום להם לחת ה' צוה אשר שמטר הטשחהבשמן
 )קש"ו(. לדזרא הדבר שימצ לדרחם ישראל. בניפרשן
 ולמלאים ולאשם ולחטאת למנחה לעלה התורה זאתלץ

 טסיני. כללאיהן נאסרו מלן אף פפעי ורקדוקטץן כללותטק מטוד סלאשפה
 רול נמין, קץט- קרבן צבור קרבן אלא לי אין אף צבור קרבן סלאים פה או10

 סנין, צבור קרבן וץט- קרבן אלא לי אין אף קץט- קרבן אשם סה אולאשם.
 לסנחת לסנחה צכחי ולעולת קץט- לעולת לעולה לופר שחמצא ולסלאים,ת'ל

 השלסים. ~!בח צבור ~חטאת יחיד לחטאת ולחטאת צבור ולסנחתיחט-
 למחה לעלה התוה ואת דא )קשץ(. צמד שלסי ול!בחי יחיד שלסיל!בחי

 הכועב עליו סעלה הקרבמת בתורת העוסק כל חתה רב אסר וכו' ולחטאת15
 הקריב כאלו אלא עוד ולא חטלסט, מ81ם וחפאת סנחה עלה הקריבכאלו
 שלא השלום דנא מץל )קפ.ח(. ולסלאט שטאסר ובנץ כאהרן תתקדשסלאים
 חכסים תקמ כך לפי השלפש. ול!בח ששטר בשלום אלא בקרכמתחהם

 קפ'ט(. בשלום כולן התפלאחוחסות

 את להקריב . . . סיני בהר משה את ה' צחה אשרלשח
 כללאיהן נאמרו שכולן והפסח ח-אמעשר הבכחי לימתקרבניהם
 ס'נ' בהך משה את ח' צחץ אשך )ק'צ(. פפעיודקדקקן
 )קצ'א(. ביום אלא כשרים שאען וקימת כל על לשש צותוביום

 את סשה ךקח אהשר הח! הרי אופר ברוקה בן יחצן רבי של במ ישסעאלרבי
 שס. ספרא,קפ'ו( שם. נטיןקפ'ה(
 ע.ב. 14 סוטה ע.ב קט.ו ובחים ע.1 ט' ספרא,קפץ(

 הוסצא הסאסר כאן ש ובכי"
 והערה ס'ו פ.ח רבה ויקרא ועי' וכו', לטדעה שנטס לטלך אחא ר' אטר ק'ס דףלעיל
 לעיל.ל'ח

 ס.ט. פ.ט רבה ויקרא ע",קפ.ט( ע.א. ק" טנחות עי'קפ.ח(
 שס. ספראק.צ(
 ע.א. כ' 0נילה ע" פע טנחות ע" צ'ח ובחים ע.א כ.ב חולין שםיקצ"(
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 טטמ שמא סי וז לטית לפחו י.( לד חממ טשה ם ומיויס
 )שמ לתים שי שת יל %י ששק תד" ת 4 ל שק 9תג%י

 הר ע%ת וקק ה( כ" ששצר סל בת4 וק1ה הפד וית לנ(לפ

 דורות עולת אף כלי טעתה סעי הר עלת פה דורא לטלאפעי
 התורה זאת הרל כולה את לרבות כנין עולה אלא לי אין ע4ינ(. כלי טעתה6

 טשה את ה' שה אשר השלפש ולזבח ולפלמוש לאשם ולחטאת לסנחהלעלה
 פשה את ה' שה אשר קצ"ד(. כלי טעתיו שכולן כולן את לרבות צהיביום
 הצין בים. אלא שסרו שלא סעי פדבר לדברות למדצ צווצ ביום סעיבהר

 דבר ביום ופשה אהרן תולדות האלה יל ביום אלא משוו שלא סעילדברא
 אלא טשפרו שלא מוער אהל לדברות ומנין א'.(. ג' )שמ סעי בחר פשה את ה'ס!

 א'.( א' משם סועד באהל סעי בסדבר פשה אל ה' וידבר ת'לבעם

 אף בעם סעי טרבר דברות סה פועד אהל לדברא סעי טרבר דברותוק"ש
 ה4רה(. ביום שער אהלדברות

ח
 לאפר. משה אל ה' וידברא
 )משלי לסות לקוחש הצל 'הש" בניו משת אהרן את קחב

 פירם כתיכ.1"קח דגק ר' אסר לפיהה. אויש שהי אהרן בני שי אלו יא.(כוד
 קיחה על אעסוד כאן של קיחה תבוא ה'.( ל"ב חצ1ת בחרש אתםויצר
 דו ועף צאסר לפי חול פה אהרן את קח ד4א ש(. אהרן את קח להלןשל
 במשמע היה ל'ה.( ל"ב משם אהרן עשה אשר הענל את ע"1 אשר על העםאת

 אהרן. צתקרב פשה ידע בניו חשת אהרן את קח אוסר וכשהמו אהרן צתרחק10
 ה' החיגף ובאהרן שסר כשהש אהרן שחרחק פשה של נלבו שהיהומנין

 ה' ו*שמע בו מ*סר והרי כ'.( פ' 5יברש אהרן בעד השתפלל להשמעזטאד

 שס.וקשרנ( שם. סשראוקיב(
 החורח ואת אלטר רבי סשם שטשל אפר עיב 8.ב עוב צץ ובובחים שם.,קשרר(

 וכו..לעלח
 שם. סשרא,קשרה(

 ס.ר. שש רבה ויקראש,
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 בפעם ם שי ה' ו-שמע שסר הש וב-שראל ים.( 5שם ההש בפעם נםאלי
 אהרה שנתקרב סשה ידע אהרן את קח כאן שאפר וכען ".( " 5שםההש
 דגמבח אל קרב הענין בסוף שסר כשהש שתרחק אהרן של בלבו שהקץוצין
 כל את לשיו סשה הסדיר כבר והלא ('.( פ' 5יקרא חטאוך אתועשה

 וכיון אחר לדבר בלבו שהיה אלא ועשה, קדב לו לוסר צרק- ולמה העבווזוג6
 בנץ חשת אהרן את קח דיא )כ(. שהקרב אהרן ידע הכמבח אל קרב לושאשר

 צ%גאי אהם בני לקחזחת במשת בו טשפר הרבה במקהצת והלא תיל, פהאוי
 את מחזרן משה ךקח מצמר סיא.( ג' )בפדבר ה' %גי לי הלוים אתולקחת
 טז.( יע 5שם סועד אהל אל אהם ולקחת שחמר ח.( א' 5שם דשלההאמים

 אחם בני היה פשפיל טשה וכי "ח.( כז 5שם נון בן קזחשע את לך קח שומר10
 ויקח תיא אחר, לדבר לבם ידשו שלא בדברים קחם לו אפר אלאלאווריו,

 חשת מ(. אווצ עילה כלוסר ט"ו.( ב' ובראשית ועחהו האדם את אלהיםה'
 הבם-ים שלה שאפר כפה עליחם שהפקדתיך המדים אלההבגדים

 דמשחה שמן (ה המשהה שמן ך4שת ה'.(. כ4ח 18מות יעשואשר
 כיה.(. ל' 5שם קו,ש משחת שמן אגצ חגשית ששג(ר כסה עליו שהפקדתיך16

 בקרבמתיו. שעה לא כך בבנריס שעה שלא כום החטאת פרמשת
 ד"שר את חזקרבת עגחטר כטה עליו שהפקדתיך ההטאת פרואת
 ששטר כמה האילים שני חשת י'.( כיט 15ם סקד אהללשי
 "ט.(. כ'ט 5שם דהצי האיל את ולקחת טז.( כיט 5שם תקח דאחד האילאת

 ור(. כאן אשד כך להלן האמח- כסדר המצךת סל ואת20
 טוצין שיהיו העדה כל בסעפד עשה הקהל העדה כלו4שתג

 בפעפד תהא הצמד שררת כל אף אלא עוד ולא ובכבוד, בקדושהבכהתה
 את ויקח שאפר ובכבוד , ובקדחשה ובכהתה בשררה פדגין שיהץ העדהכל

 (. כ4ב. כז )בפדבר העדה כל ולצי הכהן אלו5ר לצי ויעסדהויהחשע

 עמדת ממ ששדו מם הי אתו צוה כאשר משהויעשד
 שהש. פה לפי אחד כל ובנרי ולוקץ כדאה עבודת הסדמ- כךדסקדשבית

 שם. ספראיב(
 ". רף סהרשיב צו ותנחוסח ס"ד צו תנחוסא ע" שםע(
 כ.ש. שסות וע" כוש אסור כך להלן האסור כסרר .שלא שם בספראיר(
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 הדבר זה יאן שטי הדבר זה העדה אל משה ויאמרה
 בקדהש להלן דט8מור הדבר זה מה א'.( כ"ם 5צצת הדבר זה להלןתאמר
 ר~כחוב ובניו אהרן בקדהש כאן דטשמח- הדבר זה אף פדבר הכחוב ובניו14ש-ן
 0ק(.סרבר

 במים אתם וירחץ בניו שת אהרן את משה ויקרבו
 של וקדחצה בשבילש זט שעה ובאהוה ורנלש יים בקדהש זט שעהבאשח
 י(. רגשושיש
 הש לאהרן סי טשה שעשה סלסי הכתנת את עליו ויתןז

 סנן לו נעשה כך בחט סי לו וגעשה וכשם סלבשן, היה והש ספשישהמץ
 את והששפ כזנ( כ' וכסרבר בצ אלשר חשת אהרן את קח "גאימר במיחוצ0!

 רבנן הן הכחנת את עליו ויתן 0(. לסעלן כרכתיב כץ.( ושם בנריו אתאהרן
 מוחריו וטשמנפ ואחרמה הכחנת שחרמקן תחלה סכשש הבם"ם לב"שתסדד
 9ק(. הצ"ן וושחרמץ רגממפת שחרמקן ששד חשן ט4חריור"מעיל

 לדורות ולמדה לשעחה לסדה זו 5רשה החשן את עליו וישםח
 בבמץ פשפש הש וום ים שבכל הכפח-ש, טם ולשו-ות יום ץם לשק-ות ~מדה6!

 לבן. בבמץ הכפ8-ים וביוםזהב
 את ה' צוה כאשך . . . ראשו על המצנפת אתוקטםפ

 אגצר להלן דטאמח- צעי סה צעי להלן תאסר טד כאן מגךמשה
 את סיכן ~אחר הבם"ם את פסדר גאן פסרק, ולהלן פסררן כאןכאן,

 ם(. הבנרש את סיכן ולאחר וקרבצת את ססרר ולהלן וקרבמת,20

 ר5שחה שפן אשך "ודה יבי המשחה שמן את משהויקחי
 לא פתחלה שף. וער טחחלה בו נעאו שש פעשה בסרבר רבצ טשהשעשה
 לסקי ואם כ4ר.( ל' 5צצת דין זית דשפן שט8שר לת עשר שים אלא בוהוה
 שחדף האצד בצלעין עשמם, וכפה כפה אחת על סיפק היה לא הכלש אתבו

 אשר וכל יששכן רגט146ם יסי בשבעת ובנץ אחרן צאיי ופפו בצלעדג ויורה26
 סץולש וכדגש כלמה וכל והסנחיה כלץ וכל חישלחן כליו וכל והכמבחבו

 תקט.ו. רס, ילקיט עיא מיא שטעז שם. ספראמז
 ח.א. פץ הסקדש כלי הלכות רפבים,חז שם. ספרא0(
 "ם. ספרא,ט(
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 בן טלך טחשחין שין י( סחרחה טעת מ-ול כהן בן פץל כהן אפלוומלכים
 טפני ימש מ!ת אר1קץ, של טחלקחו טצי שלטה, את טשהו טה ומציטלך.

 גוזל שהקק אחי קזויקים של טחלקחו טצי עווארש חשת עהלקז, של5חלקחה
 לי וה וקוק קדש טח8קת למן עגאצשף לבה! לעתקי קיש ונצלו קצים. שתיפנצו

 סשיחח שטעת מ-ול כוע בן פץל לכהן תצין )יא(. 4א.( ל' מצצת לררחרכם6
 מחשחין שאין תצין )יב(. סץ.( ו' סיקרא סבניו חחתי הסשקז תעמקשמאשר
 טמלכתו על שי טש-קי למען קרא אטר קגקב בר אחא ר' אמר טלך, בןטלך
 שס הקק ואם לבנש. הש ירהשת שד5לוכה טלטד כ'.( יש )רברש ובנידיא

 קרא ד14מר פ8א ר' אטר הסחלקח, לסלק עגאשחץ תצין סרשחין.טחלוקת
 )יינ(. ב"שראל שהשלום בוטן משם( "שראל בקרב ובניו דאא10

 הסשחה סשמן ייצק . . . כליו כל משת המזבח את ועמשחי"א
 ובניו אהרן סשקזת הכלום. כל' טשיחת ובני אהרן כסשיחת לא אהרן ראשעל

 )תהלים ירד הראש על השב כשמן שנאפר תצשחן, חחרן סלבקק שהאטאחר
 משם(. מדותי פי על היל ילב"ןע שלא עד סחשו שהא יכול ש ב'.(.קל.ג

 את הפשח צאפר עצסו, בשני סשיחה טעת וכלי כלי, כל הכלש כל וטשיחת16
 )יד(. עצטו בצי טשרחה סקת וכלי כלי שכל למרת הא כלי. כל אתדגמבח

 האמר כסרר אהרן ראש על המשחה משמן ויצקי"ב
 מר כטין המלכש את סרשחין צר כאטה רבע חמ )פיו(. כאן אמחי כךלהלן
 כשהא רבנן חמ יתי. כ' כטין נ-ש! בר סנשמז רב אטר כ'. כטין הכהןחשת

 בתחלה והנש עעיה רשי בין לו מתן כך שחר ראאי על לו טרציקין טחאו90
 דאיכא כדדצש! הש חנאיי ראהן. על לו סוציקין כך מוחר עעץ רשי בין לומתן
 דסאן פעפא סאי בריש!. עיו רשי דאסר סאן ת9כא ברישו. ראש ראטרטן

 ויטשח אהרן ראש על דגחצזה טשמן ושק דכתיב אבץ אסר ברישו. ראשדאמר
 חצה השיל עדיפה משמקא סבר קא בריש! עעץ ריסי בין דאמר תשעאהו

 יראלסי חיד( ,פיו ע.1 סץ הורית ירוש' עיב יא ועריות שס ילקופ "ם ספראי(
 יב. ח' כריהות ס.ח פיי רבח ויקרא ותי ,פיח עע. כע סופח ירוש' חיא( שץ עע ס"פשקליס
 . שם. וכריחות שם "ורית ע" ,יב( סש. היל חסקוסות בכל וח נם9שי
 שם. וכריהות הוריות ע"9ץ(
 וכו'.חכלים. כל מסשיחח בסקום חכלים. כל סשחת יבל שם ובס*רא ע.ב. ס.א ספרא,יד(
 שם ט*רא)פ*ו(

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



111צו יד ינ, יב-חיחי

 פשא רב אסר טשח. כבר מטשח סאי ויפשח ויצק כתיב ודשו כהתה. בם-יאצל
 דשגא שם.(, 6זהלש אהרן זקן ושקן על ירר הראש על הטוב  שמן רכתיבסאי
 עולא פספר סשהוא נמקמ לארון לו תלחות שמן של טרנליא טפין טגיכסין

 ישות הגמשזה בשמן סעלתי ששו ששר דוש סשה מוה זקצ. בעקרחהשבות
 בו אין טל טה ל.( 5שם שץק רוירי על שקיד חרסה כטל לו שסרה קול בת6

 מעמר דח8 אדון היה וערין סעילה. בו אין אדון של זקני שעל  שמן אףסעילה
 שב פה דנה לו משרה קול בת הטמ סעלתי. שסא עצתי מעי טףגה לאסשה
 לא אדון אף פעל לא סשה פה א'.( 5שם יחד ם אחים שבת נעיםופה
 )ט"(.סעל

סלטי כתנת וילבשם אהרן בני את משה ויקרבי"ג
 ארון בם-י על שפקדו וכשם לבניו, סק נעשה כך לארון סק טגעשהשכשם
 כקץ מצעה אחיך לאהרן קדש בם-י ועשית אגאסר בניו, בם-י על פקדוכך

 מקרב בנז חשת מעמר ד'.(, 5שם ולבנץ אחיך לארי-ן קדש בם-י ועשב'.(,
 ח'.(. כ"ט )שם כדנתוהלבשתם

 החטאת פר נקרא הקז לא בתחלה החטאת פך את וימ2י,ך
 וכשהצא א'.(, 5שם בקר בן אחד שר קח . . . להם תעשה אשר הדבר מהוצאטר
 בשרו משת ערו שת השר חשת שמטר החטאחג פר נקרא הקן סעשיו אתפורט
 חטאת אם עדע שזי יץ.(. ח' עיקרא השא חטאת לסהגה טחוץ באשתשרף
 בנז חשת אחרן את קח אומר וכשהשא הוא, הצבחי חטאת אם הש ובנזאהרן

 חטאת לא הקק ונצץ אהרן חטאת הוי )שם( החטאת שר חשת ב'.( משם אוו20
 שון ני ידקקם את ובניו אהרן וינשמכו היה.הצבור
 כמ עלז פפכו קרבם שהמו ספני אלא וקרבמת כל על יי5 סשכיןונצ'ו
 קרבמחם לוק"ש ובנז אהרן ויספכו דיא )ח(. קרבם על שחד אחד כלשסומך
 מץל כהן הצבור קרבמת אף ססיכה טעונין קרבמחם פה הצבורלקרבמת

 מיל לכהן אלא לאיברש ספיכה מון פקטוין כך שחר האיברים על סומך26
 )יח(.בלבד

 בכ"ש חש". עד כך פואחר חסר בס"א ע'נ. ה' נריחות וב יב הוריתיט"(
 ברישיי. עעין ריס' ראסר פאן יואיסאחסר

 ה"ר. 8" הסקדש סלי הלסות רפלם פז *" תפיד ע" יח( עע. יא ס*רא,"ו(
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יטץ הנדולטדרש172

 השבח קרצת ךתרעל הדם את טשה ךקח וטחפפץ
 מחמ שסש כשז חה ת%שש יצשדשי י% באצבעו בסב

 דדה דצא טחטא, המז דצא שו; הקז וצא זרק, היה דצא שחפ, היה השמץלה,
 לטה פשל פשלו הדם. את נמשז ויקח ו"אחט שגאמר סכ8ר, המז דצאיהנק,

 טששמ שצא "פז תמיזמ קשת ממש וצחת ס4ש מ ל חשרדמה6

9י  4 ש מלי  מ  ש מג  ש  9 י   4  
 מה" אמןקקד

 ושמ אמןא"י%ף ח4 שטר 6י ה"אלא לא
 זר מסש  אמז לטמ וקלה 6 אצי ן% טן *ית ומשמר יתגף
 שחה דואה וארון זורק טשה איחו, רחשה וארון שחפ טשה היה שילטד.שעה

 שהרן יהשק טשה אווצ, דמשה חשרון טחטא טאמז אצחו, רמשה שהרן נאה סשה10
 הדם. את סחחז ויקח שגאאמר אצחו, דוושה וושזרן טכפר סאשז אצחו,רואה

 כ8רת אם דרא פה עדע אעי זו כשרה עליו לכפרויקדשהו
 שיצא בשעה אלא וו כפרה וךתה שלא טעתה אכצר צנצד. כ8רת אםאהרן
 א"ש בין וה, את וה "שראל ה-וזקו שסא פשה אסר הפקדש, לבא להחנדבכרח

 מול דבר ווה שלא כדי תהא זו כ8רה אלא בשבוג שלא ויבשי אשה, ובין16
 )"שעיה בעולה פל שא סששם אהב ה' יני כי שטר דצא וכן בפקדש,קרב
 שמו בקראי חצצאל בכדגו חפזרן טשה הכדצב שאמר זה )יט(. ח'.(ס"א

 רבי בשם ברכיה ורבי עידה ביבי עפי רבי בשם ידן רבי ו'.(. שרפטשהלש
 פשה נגצע לא במדבר "שראל שעש עמה ארבעש אצתן כל קרחה בןועשע

 בשם ברכיה רבי בכתץ. ו"צון טשה דכתיב הש הדא מץלה בכהתה טלשסש90

 לחקרקן אהרן ויבדל ומשה אהרן עפרם ובני קרא הדין טן לן שמע סישןדבי

 לוי שבט על וקרש בנץ האלהיס א"ש וטשה עולם עד ובנו דצא קו"שיםקדש
 וכ(. דצה כהן מפיה וצא הלוי שבם על יקרש בנו י2-יע7(, כ, א השיםורברי
 חוא(. במדבר פשה שיסש לבן שבחלוק לן ששיטא יוסי בירבי אלזמר רביאסר

 יטי שבעת כל לוי בן יהושע רבי בושם לן וחני יתץ במ-בי חנחום דבי אסר26

 שס. ספראיפ(
 ס'ו פ"א רבח ויקרא ע'א ל'ת כהש דר' פסיקתא ו' צ'ט לפופד תהליס טררש,כ(
 סק.כ. הטטרי ילקוט תתיו רטו שטעתי 'לקוט לב סע רבת'פסיקתא
 ע.א. *ד וע'ו ע'ב "א תענית עי' היא(, ,פ.א ע'ב ליח "טא 'דושלטי וע" כרלעיל,כ.א(
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173 וצ טז-יח טיהח'ח'

 שביו. עד יו"ו, על שכימן שרת ולא פ-ולה בכהתה סשנשש טהמה המזדגולחוים
 שטמשר עז, על שכעה חשרת נרולה בכחתה השםש כחתה בם" ולבשאחרן

 חשיאל דרל המק, כהן שגיאל אף יכול (. ד'. ט' 5"קרא עליכם ט4אה ח' היוםכי
 פשמש שהקז הקז הלוים סן שפ פקחיאי שם.( 5זהלש שסובקראי

 בעסור תעטז. קודא חה תעקז קורא זה שגו בקדאי חשמואל ד"א )כרב(. בקול6צ

 וירד שאמר בענן עפ שמ-בר בפשה שמעפ ז'.( שם ותהלים אליהם ירברענן
 וטיד שנאפר בענן עפ נמ-בר ובארין ( כ'ה. י'א שמדבר אליו ומ-בר בענןה'

 אבל ה'.(, "ב משם וטרש אהרן רקרא האהל פתח ויעסד הענן בעסורה'

 "ש הששסרטז און וחענעה קר"ה הדין סן שמעצ ובהיכן שמעצ, לאשמתול
 להן אסרו יעקב בר סרי בשם ית-ן רבי )כ'נ(. יב.( פ' א מצצאל לשיך הגה10

 ויש דכתיב ענן אלא "ש ואין טחצירו, לסעלה קשד ענן דואין אהם איןוגשים
 שם.(. 5זהלש לפ םץ וחק עדתיו שסרו כ'.(. ט' )במדבר העק המזאשר
 נ' 8לאכי עבדי סשה תורת זכרו שאמר לשסו חשרה שכתבה לטשהשמעצ

 5שסחול ה' לשי רנח בספר ויכתבם שאמר בשש ספר לו נכתב ובשטחולכ,ב.(

 אדופה פרה פרשת לו שיח8ה סלסד אלא שסעפ, לא באהרן אבל כיה.( " א16

 דכתיב הדורון כל סוף' ועד עולם עד בנו סבני ולא סבנו ולא סגצו חמחשלא

 ב'.( יפ )בסדבר ארסה 5רה לך ויקחו ישראל בני אל דבר התורה וקתזאת

 )כ"ד(. שסו על שקראסלסד

 הפרשתת בשתי מפרש שיא כל תגא החלב כל את ריקזקט"ז

 השיל ה81רפי1 ושעק-ים הטשרפש פרש שסר חצהייתי לד8-מ םדג אעו הללו0צ
 נל את הקח %ל כלום, לנמבח פהן ידשו ולא נשרפין כולן מקוא נאכליןויוען
 ערו חשת הפר חות ש' ישרף, הפר הטשי לנמבח הרוושתן היחה זו כו'החלב
 )כיה(. באשחשרש

 באש. תשרפו . . . ערו ואת הפר שתיז
 לעולח. ספיכה 116 ינו ויטמכו העלה איל את ויקרבי"ח

 שם סשרא וע" שם רגח ויקרא שפ ריהי פסיקתא ע'ג 4ח דרכ פסיקתא)כ.ג,

 שס. וגילק~פ גפסיק"ות,כ.ד( תחינ. וגילקופ חפסיקתות גשתייגע, שט. יוסאררושלסי
 יר. י'א סירא עייגוה(
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 "*ועח' הנדולמדדש174

 לעולה. זדיקח למדע טיכן הדם את טשה ויזרק ו"שחפיט
 מ8ורש קקיד בעולת הט5רש כל למחים נתח האיל אתכ

 תהח. ור*שיפ שאמר ה5שש בלא מחוח אין אוטרים רש הה5שש. מן ויץכאן
 שדדו את דאש את להלן ששד כנ" הראש את משהויקטר

 למונה סיכן אהפ הכהן וערך6

 והקטמ- להלן שאמר כפה רחץ הכרעים את הקרב אתכ"א
 שהחלבט סלסר לה' ושא אהיז נקןח לרקק דוא עלה לסדע. פיכן הכל אתהכהן
 )כ'ו(. ה4אים ובי על ניוגין וכולןפלפטן.

 אעש קגי הכיב זש כבר "יא השני האיל את ויקרבכ"ב
 פן אחד או שר הבש שאם 1"צי. האיל את ו"קדב שפר לסה כן אם זה. כעד10

 הטו לאהאילים
 ע-

 ישו לא שר הביא ולא אילט קגי קדשו,
 ע-

 שי קדחצ,
 ישו לא הכמצת כל דגש ולא ושראילים

 ע-
 ד~מלאט איל נקרא ולסה קדהן.

 ויסמכן ולבננ לאהרן טשליפט שחמלשים לפדע הכל. עם טשלטשרשא
 וומן בשנט[ה עליו ידיהם שסטכופלטד ידיהם את רבניו14הרן

 שהשלעצ כית ובנץ אהרן פך אף *נ יום ועשה חובו ש5רע לפי משל טוב. יום16
 דם חד"קת וכשרה השבח וחטוי וקדחשן הכלים כל שבחרת וקדהץעבודתן
 נמ[(. טוב עם המן בשמחה עלץ ידיע וססכו איל הבי4"העלה

 אען בשרשה האסחיין דפטשלשה מדמו משה 1יקח ויוטד[םכ"ג
 תשגי השור, על וטרקה קרעת ארבע טתן טעת הראשה בפעשה 6ת זהדופין

 בהתות טתן וטעת דוחות לשתי נחלק חזשלשר ארבע, שהן שתים מתן טעון20
 פדש. פשה ויקח רשחט מוטרלכך

 ש8אי. רר 'ה הימנית אהרן אזן הנוך עלויתן
 רעל ידל. של האמצעי שרק 'ה הימנית ידו בהןועל
 ו"קרב )כ"ח(. הרגל סדל של, האסצעי 8ר9 'ה הימנית רגלבהן

 ועל האסצעי, נרר זה הישית 4"ן תעך על הדם פן סשה רתן אהרן בני את26
 אלא טעתין, ובניו אהרן היו בהתוח מתן וכי האסצעי. 5רק זה הינגית ידובהן
 )%ט(. דגמירעין את פטהרין יהו השך ללפדן כךכל

 ע'א. סיב סשרא)כ'ז, שס. ססראיכי,
 *"א. סצורע חלכות רסביס וע" שס, ס*רא ע"יכ'ט, שס. סשרא,כ-ח,
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 כו שאין דבר כל יר איו האלקה שת החלב את ויקחכ'ה
 חזחלה והפעשרות דוווטה דרבה סמצת ב(קן "8 דששיץ *ק-ות לטקום.סשצה

 8שלש ש4שר לסקום, סצוה בה "8 טלית וה*י1שץ. חקשכחה והלקשוהבכורש
 תלבש לא שמשך לפקום טשץה בהן "8 בנרש יב.(. כיב 5יברש לךתעשק

 ששטר לפקום מטה בהן "8 דנרשת ההרי דגתש שערי "א.(. 5שם שעטם6
 פשצה בה "8 19ירה בדגמה י'.(. ו' 85ם ובשערץי ביהך סוזות עלוכהבתם
 סשצה בה "8 טג4פץ בחסה 4ט.(. פ"ו שם יולד אשר דנכור כל שמטרלפקום
 במדבר הנרלח חיה כ'.(. ל"ד 5צצת בשה תטדה חכצר אטר וצאפרלטקום

 סוצסרין זוא לא לידך לכשיבמן הכוצב עליהן ושחק- באיר השרחוהעו!י
 בע5ר וכפרצ דסו את ח*ך שכל אשר עוף ש חוז ציר שצד אשר שאסר מצוה10

 שלא כלל עשו4ן שסן הכויב 8רט שלא וחקק בחסה חאר יינ(. חעיקרא
 משם לו אשר פכל ל4 אהש וזרם אשר חרם כל א- שנאפר סשצת סחוסריןוזץ

 כהנר פעלמג אחר פעלמ בהן מש קדש כולן דנקדש קדשי )ל(. כקק.(כ"
 אעצרוזן דמן יא הכוצב אסר נאכלין שאען המשר*ין חטעק-ים המשר*ים5רש

 לכמבח, אעצדיזץ קזא הכוצב אסר לכוצש הטוכלין קדקךם קדשי לכמבח,16
 שלפש לכוצש, סהגה עורח ירג דגצצב אסר לאשים כליל כולההעולה
 את ויקח ששטר לשבח, וויסורקהן דפן ידש4 דגצצב אסר לבעלשדגאכלין

 )ל,ש(. לכמבח חרוושתן היתה זו החלבכל
 ייפק בניו כ*י ועל אהרן כ*י על הכל את ויתןכ"ז
 אהרן כ*י על יחן 441 חממק וטאיל דוצדה ומן השלפש פן מדם פני*ין השך0צ

 את טשקין היאך ללסין אלא הבעלש עי על מחנין כ%ן הקדבצת כלוכי
 הש ח' לטני חנשה אהם וזןש דגפצרעין. חשת היולדחג את וסטהריןהשונצת,
 מ4ב(. דקרבצת תצשת ללפדןהדין
 מטל כהן השך הדין המ1 כ*קהם מעל אתם משה ויקחכשח

 ניחחק לריח הם נ1למ5ים וסניטוע השצטח עץ פעל דגנתה את6צ
 טוב יהם ועחשה אחזב לו קתה ודם בשר פלך אם הצה וחתשר קל דבריםהרי

 אשה וכמה. כסה אחת על סשצצ להימ מיול כהן שהעפירהקב4ה
 %?(. האשים נמ עי שהמו פיסך לה'הוא
 שס. עי',ל?( ע.ש.,4ב( שס.,ל"( עיב. ס.ב סשרא,ל(
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 וטמ, טעק ניבד השה חמ ועיפהו ז הדז ושת נמשת ךקחכ"ם

 ואמ. נחן אף וקת השה פז אלא יששה אמו ט4מ"

 והש בריה. כל שכר פקפח הפקום שאיו פלפד לכנה הההלמשה
 שימן פלפר י'.( א' )מלאכי דנם שבחי חאיו %א דלמם ו,צר בכם נםפי

 חלק להן ויש אלא ועבוה עבודה כל לך איו לעולם. דנם עבודת שבד בה6
 ובשל פטיסין לו שדרה ודם בשר פלך אם הצה וחוסר. קל רברים והלאבה.
 פלכי פלך באמרש, לו יתעסק שלא כרי פסנו שסטעיפו עד זז אש תבשיללו

 תתתי אלא בחם בריאיו פטרוק שאעו וכסה כטה אחת על רקביהר5לכש
 שיל %ז(. ח'.( פש )"שעיה להם אכרא שלם וברית באסתפעולאם

 בכהתה ששיפש טשה אם ופה וחוסר קל רברים ודעיי לסבה הקק למשה הסלחוש10
 ולעולפי לעולם בכהתה הפשטשין בכדמה, חלק לו מצל אחת שעהמןלה
 4%ה(. וכסה כסה אחת עלע%פש

 פן ששתן פלפר הדם חצן המשחה משמן משהויקחל
 שן המך באהרן שלשה חחלה טהמת עשרה חסש סהמת. השתש עשרשהדם

 לכל רנל ובהן יר ובהן תמך במו בארבעת עשרה השתש רנל, ובהן יר ובהן6נ
 על השה חשמן, דם ועירב האר לשבח, ארבע שהן שתים תשתן הוחדאחר
 טאיל טצו סוצות השתש עשרים שסר נמצאת בניו. ארבעת ועלאהרן

 שלם שלא לסית הא אהרן את ויקדץ8 וין )ל'1(.ר5לשש
 עליהם. הדם םשיית אלא ובמו אדוןקדהש
 אהל פתח הבשר את בשלו . . . אהרן אל משה האמרל"א

 בשיל צרקי לפיכך קדשים קדור שהוא הפלוושים איל עי יפימועד
 בשש. אלא מהבשלץ שאען קדשש קדשי לכל הדין תןא חקלעים. פןלשש
 החטאת השת האשם את הכהמם שם יבשלו אשר רגצקום זה אלי ויאפרוהש
 אתו רטשכלוה8ם 1ל,(. כ'.( ל4ב מוקקאל הפנחה את יאשאשר

 "אית האל בשר את ובמו אהרן שנל צ". פכו צותי כיושר26
 ל4ב.(כים

 עש. קא ובחים וע" שם.,ל4ח( ע.ש.יל.ר(
 שם.,ל"( עזם פיב סשראיל.1(
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 שהמלהוים סלטך תשרפו באש ובלחם בבשר והנותרל"ב
 בשרפה.טוחרן

 כו ששו. שלא מרה תצאו לא מועד אהל חמפתחל"ג
 הפלא טש שבעת צאפר כמה ידכם את עמלא עמיםשבעת

 הסלהוים, קרבו באדר השלשה בעשרים אסרו סיכן ל"ה.(. כ"ט מ"מות ידם6
 כל )ליח(. הסלהוט שלטו בנשן ובאחר שלשים, הרי השבעה חצלשהעשרט
 ופקריבין ובקר בקר בכל הסשכן את סעסיר טשה היה רגלהוט ימישבעת

 %יט(. פרקו ולא העסוץ ובשמזי וספרקו עליוקרבמתץ
 לעבודה ובנץ אהרן כשרו שלא מם הזה ביום עשה כאשרל"ד

 ראצרף כהן להפר"ש הכומב ציה כך שלהן, סלהוט והן ימש שבעת שפרש ער10
 להוסיף כדי יסים שבעת אותן סשרקשין הכפורים ביום וקובח. וכהן הפרהאת

 בים עשה ט"ד והא סלויין, על וסלוי כהתתן, על וכהתה טהרתן, עלטהרה
 סעשה זה עליכם לכפך פרח. סעשה זה לעשות ה' צמחה
 כהן סשרזרן הגפורים ליום קורם יסט שבעת אסרו סיכן )ס(. הכפורטיום

 כך סביחו מיל גהן שסשרישין וכשם )ס'א(. פלהדדין ללשכת סבקזו נרול16
 שבעה, כל אחזו סשרישין ולסה )מ'ב(. סביחו השרה את השורף כהןספרישין
 זץ' (נחץ )מ"ג(. אחרים יסים שבעת וידחה נדה אקאע תמצאשסא

 ער עליכם תכשר זד כשרה להן צו עליכם לכפרלעשות
 )ס.ר(. רג(תטשיחיו

 יהלא צור סה ולילה יומם תשבו מועד אהל ופתחל"ה
 ובין ביט בין "ני שמע וכו' יט ער תציוו לא מער אהל וספתח אסרכבר

 ולדת להק"ש פהמה זה ריי אלא תשבו, מער אהל ושתח חיל ומהבלילה,
 שבעת תשבו בסכות להלן' תאטר ולילה יומם תשבו כאן שסר שוה למרהססנו
 ביום כאן האסח- תשבו סה שוה למרה תשבו ת'ל בלילה, ולא בזם יכוליסט.

 ע'ב. פ" ושבת סיר ש" אא ספרי וע" עיא, פע טנחות ע"ר ס.ב ספראיל.חי
 'רושלפ* יומ, רמ בשם ס'ב פ"נ בפיר פיו רבה עולם סרר סיי פייב רבה בסרבר41ט1

 ה.א(. 1פ'א עיב 4חתטא
 ע'א. פ, ספרא פיא פיא 'וסא1סיא( ע.ב. ת' ע'א ב' יטא ע,'ש(

 ה.ב. פזב ארוסח פרה הלכות רטב'ם וע,' שס, יאא פ'א פ, פרה ע,'ש'ב(
 שם.1סיר( שס. ספראשזי

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



 14 4ח-1חי הגדולסדרש178

 י*ת הפצרהגן )מה(. תילה מט ,יצ ל~ן תשץ אףמ*לה
 מתו קל חךש חזי טאה ושש תהו וצצתו ולא ה'משמרת

 דברץ ושקיש פקבלו, ורגזלך אוהב לו קתה ודם בשר דברי הפקיים אםפה
 וכסה. כמה אחת על פקוםשל

 אהרן שהיו סלטך הדברים כל את ובניו אהרן ויעשלשו

 לכך הגטדה, סשי כשסעים סשה ספי דברט כששוסעט השטחש ששטובני
 השלוש כדאי משה. במ- ה' צוה אשר הדברש כל את ובנץ אהרן ויעששסר

 ולבנץ לאדון הקביה שעשה וכשם )כוו(.  שצנטוה לסי המצחז וכדאילסשלקק
 שכשר עד למבח וסלאט לעבורה שכשרו עדסלתוים

 לקרבע~
 עתמ- קי

 לעבודה. זנמשרו כך חשחר הסשקץ הסלך בישת סלאט להן לעשות הקבוה10
 שר לשרחני אלי חקרבט צדוק נמרע הם אשר הלוים הכהנים אל תתתהוה-א
 חפאת שעיר תע-ו יסש שבעת ואתצר יט.(, נרנ )יקקאל לחטאת בקרבן
 שם ירו וסלאו אוו וטהרו דגמבח את יכפרו יסים שבעת כ-ה.( מצםליום
 על הכדצים יומן והלאה השמזי ניום והיה הימש את ויכלו תמסרמו.(,

 שח( כץ.(. משם יהוה נאם אתכמ ורשמחזי שלסיכם חשת עולותיכם את הנהבח16

 הרחסים. בעל יאסרכן

 ע'א. 5" סוכה עיא קע אסד ספרא ע"1ס.ה(
 ע'ב. 5ץ ספרא1ס.וו
 בסהצ דבדי (51,

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




