ויהיביחםדהטמיני
טרשתסלךיהשב
ההלש סלאה הארץ
סעח לדל לנ5שאבין
הבוובעפוועל כל
שבר סטאעולם
בצל קזהביאם
הקק להם לסושקע
ששךעלקהםרוחחן

ע 1כסא רם פשש
חודו שמשכסה.
אשרבו ושה
עסש ראשםמשו.
אשר לבבם חססה,
תשעליהםחסה.
בעתכי אמתה 5סה

תתםנשו.
לפ לשה

נתן חסדת14יביחם
שידעו דגלכי כל
אשר ח5ץ ה'עשה.
קזרת מש על סעשה
רצח 1לסען שכ:4

"8קיףברחסיו לברכע
סשמיטרהצ.
עלש
יאר שיו אתצ רשרחש
סוכתשלוסו.
קח-ר אהבת דורפ ותכר כי אמקצעפו.
"ובע לקדשתש
ויבשה לצהרוסו.
עליהםזעש.
"8בר לבאויבעויש5ך
"8לח בםחרון אש
וכקששכלפו.
ץ
"שים לבכל עבר ו"שתחוו לוא"8טסקוסו.
ינלה סלטת טאוחפוחהי
משרהעלשכמנוי
יתן סבשר לויחשלם
וכהיאפר בנאש
בעקבטעפו.
דשה סלכך באבחילך
ככחוב צאעה ח-אעה בעת צען שלך שלפה מוד השקרים '1ישש.).
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ט

זהערה ט"עה ח"תה בצת )מתיצלדשיפז

שאעה ח"הה ושת

צת מש הסמןץלמדאן בסלהובתיחת ובמצתנטלךשלטה סלך וצם5ש
שלו מ) .רא מלך שלפה דגמלך שהשלים אתסעשיו לברזתיו ,השלש האש
לאברהם אבש ,השלים חרב ליצחק אביצ ,השליס סלאך ליעקבאבעו .ואא
 6במלר שלטה הסלך שהוא עושה שלום בברימיו (ב) .אטר רבייוחנן כתיב
הסשל 1פחדעסו מיוב כיה ב ).אטררבי ןקב דכפרחנעדימשלזהסיכאל,
ופחדזה גבראל .עסו שהןטושלסיןזה 6ה ,לאוה סחק אתזה ולא זה סחק
אתזה פ) .אטר רבייחזן סימיה של חסה לית ראת פנימחה של לבנה לית
סחלקדיםלחבריהוליתסחלחסימאדקוסהי .אמררבי לףכולהןסלקיןהפיכין
 10כהדיןדסליק בסולם דשצךוכל כך להשליםביןברימיו (ר) .בעפרה שעשרה
לואגצ אטררבייצוק וחדצעל כל הפקראולא מצש שעשה בתשבע עטרה
לשלטה בנה אלא זה אהל סועד שרוא סעוטר בתכלת ובארגמן ובתולעתהשני
ובשש סש) .שעיטרה לו אגצ "טהיש שם).אין אטו אלא "4ראל עצאטר ולאוסי
אלי דממש (ישעיה ד' .)9 ).אסר דבי חתא שאל רבישסעוןבןיוחאי את
 16רבי אלעזרבירבייוסי אטרלו אפשר ששסעת סאביך טהוא בעטרה שעשרה
לואגצ .אטרלואין .אטרלו לסלך שהיחהלו בת יחידהוהיה סחבבהיוחר
סדאי והיה קורא אוחה בתי ,לא זז סחבבה עד שקרא שתה אחותי ,לא
זז סחבבהעד שקרא אוחהאפי ,כך בתחלהחיבבוקבוה אתישראל תדהקורא
אותן בת דכתיבשסעי בתודאי מהלים ס'ה"א ,).לאזז טחבבן עד שקרא
 20שתן אחמי דכתיב פתחילי אחמידעיתי משה'ש ה' נ' ,).לאזז טחבבן עד

יא

יכ

סשרא פירעינ שה'ש רכה פע ס"א ילקופ רפו שיע ילקוט
*סיקתא דרס ב
מירפו תתקפץ כמדכר רכח *"כ שח שפות רכהשיבס.ה.
שה-ש.
וכ) פסיקתא שם שחשיר שם.
נ) פסיקתא רכתי קיח ע'כ ,ועי' ר4רים רכה *יח סיכ חנחומא אש ססיח ,ועי'
ילקופ רפו קפץילקוט איוכ רפו חתק"ב תרמם לאיוכל.ח מ פסיקתא דרסיה שם ספרא
שםירוש' ראש השנת עיא שיכה").
,ר) פסיקתא דרס שם שהשיר שם כמ'ר שם רבריס רכה שם רה סע עיכ ירושלפי
.

יח

ר.ח שם.
(ה) *סיק' רר'ס שם שהשיר שם בשם ר' וגיוה 4ר יצחק ,כור שםשם.רשם.
פ) סשרא שם.
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שקראאותן אסא דכ~ב שסעואליעמיולאומיאלי דצמעו ("צעקהשם ).לאפי
כתיב .עמררבישסעהבןיוחאי תשקולרבי אלשרעל רא8צ אפרלואלו לא
באתי לעולם אלא לשסע דבר זה כדאי מ) .ביום חחחדן משה,ש שם ).בעם
ששרחה שכעה ב"שראל וביום שטחת לבו5שדיש שם ).ביום שירוק אש חדשח
 6פן הסרום ולמקכהעלגבי השבח את העולה חות החלביסנ חוקה זה זחים
שמעייום ששששאהרןבכהונהמץולה.סנלן פטה שקרעובעניןוקהיביוםדהשמעי
קרא משה לאהרן ולבנע 0ק) .טה ת'ל וקהיביום פלפד שהיחה שמחה בסרום
כיום צבראבוהעולם .בפעשהבראשיתהואאוסרויהי ערבוקזי בסריום אחר
,בראשית א' ה' ).וכאן נאסר וקקי ביום השמעי (ט) .אוחו היום של עשר
 10עטרותראשון לפעשה בראשית ,ראשה לחיאש ,ראשע לכהתה,ראחיןלעבורה
ראשע לירירת האש ,ראשת לאכילת קדשש ,ראשון לאשחי הבפת ,ראחין
לשכה שכעה בהשראל ,ראשע לברך את ישראל ,ראשוןל"אהר חו"צש (י).
ה אחד פן הכחובים הצריכין להה-רש,
א ויהי ביום השמיני י
נאסרכאןוקקיביום השמעיולהלן שסרההיביוםהשל"שי"זעייודע אם שלשר
 16למנע ואםשל"שי לשבת ואם שלשר לחדש וכשהצא אוסרכו ביום השל"צ ירד
ה' מצצת "טט" ).ףהי ביום השלשר בהיות הבקר מצם "ם 5א ).הרי שלשר
לרביעי שהא ששה לחדש ,וכאן הוא אוסר ויהי בעם השסעי אעי יודע אם
שסעילמנין אם שסעי לראש חדש כשהא אוסרכי שבעת'פיםימלא את ירכם
מיקרא ח'ליג).וספיךליהויהי ב'וםהשסעי ,הף שפעילטנין לא שסעי לראש
הסקים ב"ח
 20חדש .קרא משה לאהרןולבניו
שכיבדי
לאהרן תחלה אף משה כברו בסוף,וסנין שכבדו המקום תחלה שנאסר ועלקז
אחה ואהרן עסך מממות יט כ'ר ).אף פשה כבדו בסוף שגאסר ,קרא פשת
לאהרןולבניוחוחר כךולזקמישראל.לפי שכבר הקביה4קנים תחלה צאפר
לך ואספת את זקמ ישראל מ)סותנ' פ" ).מצסר עלה אל ה' אתה ואהרן
 25השבעים שקמ ישראל מצם כ'ר א',).לפי כך טשה מוצבהן כבוך בכלטקום.

יפי

מ) שסק' רר'כ שם שהשיר שם גשמ ר' 'וחנן ,שט'ר שפ סתטנ במיר שם ילקוטתיו
תתקפץ.
ילקוט
וה)שה"
ספרא שם.
,ט) שס,ע" פת'חתא דרות רבח שת'חתא דאסתר רבח ס5אויקרא רבה 58אס.א.
 )',ספרא טיו עץ שבת שץוך,גס"
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ט' בעח'

ב ויאמר אל אהרל קח לךעגל יכט
ו טממ
י
ש
"
אמר רבי יחץ כהתה מפקקהעליץענל ,ועל עגלנתבוססה .תשא קח
רא).

עץ

לך ק4ל פלסר שאמר פשה לאחרןאחי אופ שתרצה דוושקום לכפרעהשתיך,
צרעי אתהליתן לועך5יו שלששן .שלחדורון לשמך ער שלא תכח לטקדש
 6שטא "8שעך בביאתך לפקדש ,קח לךענל בן בקר לחפאת תהא דרקלשנעי
שחר כך תטט.שש* ח4אשראיןצריך לכפרהאלא4,גיוהלאאף"שראלצריכין
כפרה ,שגאפרחשלבניישראל חדבר לאפרקחושעורשש.וכי סה רש"שראל
להביא יחר טאחרן ,אלא אפר להן " 8בירכם חחלהי
ש בהרכם בסוף8" ,
בק-כם החלה חטא פכירחו של יופף שגאאשי ישחש שעיר ששיפבלו את
 10הכחנת בדם ובראשית לץ ל'א,).י
ש בהרבם בסוףעת סעשההקיל ,שט*פר
עשו להםענל טסכה משטותליבח' ).יבששעהרויכפרעל סעשהשעיר,יבאש
ענל ויכפרעל פעשהענל מיב).
5דפקז עבירה שעשו לשמ פעין
ד הטוושו*4יל לשלמים
קהצ להם
סשניפעין .תצין שמרפית עבירה לשי פעין
לפיכך
י
ש
ב
ה
וי
 16עגל טסכה מ8ם) ולהלן דמא שפד ויפש-ו את לבודם בתבנ
תאשו-ור (תהלים
גח
ק'ו כ' ,).יבאש השצריכפר על פעשה שתי ,יבתוענל ויכפר על מעשהענל
מדעו שתרצה הפקום לכפרעל עתותיהם שחרי עברה שאתםמתהראין פטגת
הש מבחת לשי הקבזז ששטר לןבחלשניה'.
י
פ
א
לסשה וכי היאךסיעהפקיסת את המלרתיא אעהיחשה אתהמלר .אפר
םה' נראהאליכם ("נ).
 20להןעלטנתכןכיהיי

יפי

"8יאי

ה ויקחו את 1מטר צחז משה

מיקוו7

ויקרבן כל

העדהויעמדולפניה' פיפדשקיטכילם בשמחהיעפד%פנץ.
יפים מזיצה לה והסמסה
משל לפי שכעס על אשחותישמאה טב*חו .ל84שי
לביחו .פהר קשרה את טוגהה וקשיה את כתפותיה וההשהנמח"שחו עוש -סדאי,
לכפר על עתמוק ,קרבו
 26אף כך "8ראל כית וךדעו סטתרצה להן
"
ב
ק
ו
טלם בשמחהועפדו לשע ששטריקרבו כל העדהיעפרו לשני וכי חצר
אהל סועד שהש פאהעל חמשש טשקת את כל "שראל ,והלא סהטה "שראל
שש עשרפיל .אלאפיכןשהחויקהטמחשפ אתדגשרובה,5ר).
",ב) עי' סטרא שט.
,י-נ)שט.
י"ר)עי' שם.
,י.א) ס*ראשם.

י.
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טלמך שאסר
ו ועשמר משהזה הדבר אשרצחההיתעשו
להן משה ל"שראל שחו יצר הרע העבק-ו טלבבכם והיו
ם
כ
ל
ו
כ
יראה אחת
קשו אחת לשית לשי הפקום שהש יחיזץ בעולם תהא עבודתכם טיוחרת
לשיו שאטר וםלחם אתערלת לבבכם דצרפכם לאתק"צעור (רברש" טץ.).
 6לטהכי ה' אלה'כם הש אלהי האלהש משם ח ).אם עשיהם כן וק-א אליכם
כבצדה' שויו).
זה הש שחרע
ז ויושמר משה אהרן קרב המזבח
סשההוהרןבכדגיוה8סמאל בקראי שגצ (תהלש צ"טו' ,).טלסדששלשתןשקולין
וה בוה .קרב אל השבח טשל לסה הדבר רוטה לטלך ששא אשה והיחה
 10טחבי"שתטלפניו .נכנסה אצלו אחוחה אטרה לה אחמי לסה נכנסת לדלתזו
לא שתשסחר אתרגמלך ,המסי את דעתך ובואי חשסשי את המלך .כך אטר לו
טשהלארין אחי לסה נטץרת להי~ת כהן מעל אלא שתשהת את הפקום הגס
את דעתך ~בוא ענוד את עמדתך4 .צטרש הוז רח1ה אתחטיבח כחגנית
שד וההק טתק-א פכגג נכנס סשה אצלו אטר לואריןאחי דוטה שאת סתירא
 16וצס את רעתך ובוא עמד עמדתך .לכך שמר קרב אל חשבח הף8ק את
חטאתך חטאתך קורטת לדששמ העם ,דצולתך קורסת לשלת העם ,כפרתך
קורטת לכשרת העם שץ).

אל

אל

יש

ח ויקרבאהרןאל המזבח מי"ן ו"8חט אתעגל

החפאת בקרבע התחיל תחלה 1לבסוף ויקרב את קרבן העם .סאחר
 20שפנה סקרבעתיו בא לו לקרבן העם .תרע שקרבע טכשר יוחר טקרבן העם
שקדבן העם אעו טכשר על הכדגש קרבע טכשר על 'דו דצל יזץ כל העם
שגאטר דצשה את חטאחו חשתעלחו וכפר בעדו ובער העם מץ).
היחה תחלת עבודה לאחרן ולבנץ.
ט ויקושיונו בני אהרן
,
ן
א
כ
ל
כ
ש
ד'מ!1נקךאצבעד כסדר האצר להלן כך עשו טלטד סהשעשה
 26טשה בשבעתימי הטלשש עשואריןובניו כסוחוביוםדהשמעי .חזשלש החטאת
וקריבאיל העולה שהחטאת קורסתלעולה בכל טקום (יח).

'י

(ט )1.ספרא סעע.ב.

וט 11.שם ,ע" רסב.ן על החורה כאן.
,י") סשרא שפ.
(ייח)ע" סשרא פ'א עע1לעיל קע'ב.
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ט' טי"ביב

ט"ך ךיקרב אתקרבןהעם...ו"שחטהוויחטאהוכראשון

טה ראשת טעק חטף אף וה טעק חפר ,טהראשוןטעתשתי סתמת שהן ארבע
אף וה טעקשתי טתמתשהן ארבע ("ט).
טה העלה טעתה הפשש
טץ ךיקושננ את
ויעשה כמשפט
,
ח
1
ח
ת
 6תיחוח אףז 1טעתה הפשט
טה העולה כלל לאשש אףווכליל לאשים,
טההעולהעהשר ב)נר דגאבח חחיק אףוו עוסד בצר הנמבח חורק ,טההקילה
אם פקעו איברש פעלנבי האשסהויין לטשיכא ,אףזו אם פקעו איברש
טעלנבי דגאבחסהוטיין לטערכה .לכך נאמרויעשה כמששט (כ).
כאו טלף
ישז ויקרב את המנחה וימלא כפו מטנה מגי
 10הש"שר להלןטלוי טהטלוי אכ1ד להלן טלא קתאן אף כאן טלש קומצו ,פה
טלוי שצרלהלן קמץ ח1לה בעץ צרחי 14נרנר טלח או קהרט של לבתה פסל
אף כאן קסץ ח1לה בעץ צרחי  14נרנר טלח  14קחיט של לבומז פסל.
מה בא'ה ללטר
ויקטר המזבח מלבד
הבקר
,
ה
ט
ה
ב
אם ללסד שאם לא סצא טמזה יבש
והל* כבר משמר ךיקרב
מגו טלבדעלת הבקך
ש
ךיעשה כמשפט.
כו
 16את
טלטדששזי טנחחז הץ שם אחתעם העולה ח*חתש5ני עצטה (כ"ו).

העלה

על

עלת

יטה

העלה

י"ח וישחט אתדאשורוישתהאיל זבח השלמים אשר לעם

.

טיכן לטדם שלטש לצבתי (כיב).

יתו

הימין

ר~ש
כשא תשתהחזות תשת שק
הניף אהרן
 10אחרן בנץ .שבשעה קלה לטדושבעעבודותשחיטה קבלהחריקה
ושי"
וחטףיציקה והמפה נבג).
אוש היש וט מאשותכפים .וישא אהרן
כשב ו"8אאהרן את
את היו משו ידע לטעלה טן העם לא לסעלה סן השמץ חשור בניו לטעלה
בעטעץש יכול בעטידה ושלא
על נבי ראשיע (כ'ד) .ךיננרכם
5רה'י א כצי,נ) .הקיש
 96בעט1א ,להקטיר ל5ני ה' לשרוו ולברך
י
ג
ס
ב
,
ה
י
י
ט
ע
ברכהלשורות טהשירותבעטידה אף ברכהב
שומרויקסו הכוגש...

תי

ידיו

יל

"יפ ,ספראשם.

,כ,ום.

,כע,שם.
,כיב,שם.
,כ,ד ,ספרא פיר לר.עי .טשנה סוטהל.חע.א.
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י ב ל'כ" .).ברחרו של ואקמזו מלך עעדה שהץעוסקין בועדה
יברכומ-די
סהוא אוסר ותבש תפלחם לסעון קדש לשמים מיווי בל'כ" ).אבל (בדחיחז
אחרש שהןעסוקיןבעע סהש אוטר ובשר"8כם כפיכם אעלשעצי סכם ("שעיה
א' ט.ו( ).כ"ה) .ויברכםזו ברכה סתוטה שאין את יודעת תקר הכווב שרשה
 6להלן יברכך ה' וישמרךיאר ה'"שא ה' (בסרברו'כ'ד.).ופי ברכהקודםמשר
עבודה או לאחר משר עבודה אלא ררי זה סקרא פסורס .אש להשר אלא וירר
סעשת החטאת והעלה חזשלסים אחר כך ו"שש אהרן אתידיו שבירידחו נשו
אהרן את יזץ וברך את וקם (מו) .רתם רבנן ברכת כדגים במקדש אחר
שמקריבין חסיד של שחר באיןועוסריןעל סעלאושילם ושחחין יברכךה'.
 10אין ברכה אלא לאחר משר עבודה ,תוא לשרחוולברך בשגן מיווי א מציב),
ברכה לאחר עבודהוכ").חנן החמ וברכו את העם ברכה אחת אלא שבסרצה
אוטרין אוחה שלחש ברכות ,ובפקדש ברכה אחרנ במקדש אהשרין את השם
ככתבו ,ובסרעה בכנךו ,בסרצה הכדגש משאין את ידקזן כמד כתשתיהן,
גסקדש על נבי ראשיהן חט סכהן מץל שאש סנביה וע לסעלה סן דתמץ.
 16רבי יהודה אהשר אף כהן מיול סנכיה את ץיו לסעלהפדהיץ שגאמר השו
 .אהרן אתיריו אל העם ויברכם 0בח).

כ"ג ויבא משהואהרןאלאהלמועדויצאוויברכו

לפה

נמס טשה עם אחרןללסרוטעשההקטרונ אתה שסרללסדועלסעשה הקטרת
או לא נכנס עש אלא לרבר אחר .דועי רן ו-ידה טעתה ברכה וביאה טעתה
 20ברכה פהירידהסשין עבודה אף ביאהסעמןעבודה .רבישמעון אוטר הנששז
טעתה ברכה ובשוה טעתה ברכה מה הניאחה סשין עביה אף בשטז סשיו
עבודה ,הא לטה נכנס טשה עם אחרן ללסדו על סעשה וקטרת וכקט).
מה ברכהבו-כם .רגי טאיר אוטר כלשון
וי)2אךןיננרכו אתהעם
וחה ברכם אטר להן ה' אלהי אבותיכם שףעליכם ככם אלף 5עסים (רברים
 26א' יא ,).כשם שכיחם ועסקחם בסלאכתרישכן היתה שכצה על סעשיכם

(כ.ה) ספרא ס'ה וב ס~טה שם~,ע" רפב.ם הלכוח תפלחפידהיא.
(כ ),ספרא שם,וע" רפמןעל התורהיאן ,ועף פשנח לפלך לרטביםשם.
(לח) סשה שם תפיד  1.8פ'ב.
(כץ)ע" רסגים שם היר.
י רשי על התורה כאן .שרבי שפשן סוף הפאפר ליתא בסשרא
(לט) ספרא שם~,ע
וחסר גכיש והוספתילפיכ"א.
www.hebrewbooks.org
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וותן' כז

כך פכוו םו *טו בש וגחיה חשוה שטמ פאהה עקצ .ום א1ו
לו מעם ה' אלהש עלש ומעשהע"מ טפת עלש (ההלים צ' ק.).ועל
14הה שעה ד1א אחשר צאעה וראעה במת שרק ב~לך שלסה משהזז יש).
הדשודא רראכבודה'עלכלהעם נל).

ויי

כ"ש

על

י

המובח טע שרש
ותצא אש מלשני ה' ותאכל
ל
ע
ה
את
ח
ב
א
ג
ד
העלה משת
"שראל אש חדשה שירדה סן הפרום ולחכ נבי
החלבים ,נפלו ארצה על 5ניהם השבמזו את השמש שטופר דירא
ו פניהם '%א) .וכןשלועל5ניהםביסישלסה
העםוירנווימל
'
ח
ל
א
ר
שגאפר וכלבני יש
ראש
ל
ע
ש
א
ה
ת
ד
ר
ב
ד
ו
ב
כ
ו
ת
י
ב
ה
ויכרש אפש
 10ארצהעל הרצ5ה 0רברי השש בו' נ.)/ועל שתה חשעה דוא 14סר וערבה
לה' פנחת יוודה ויראלם כיסי עולם וכשגש קדסנעת פלאכי מ ד' ).כשי
עולם כשי סשה תמגים קדצעת כצותשלסה .רבן שמרכיסי עולם כשי נח
צאסרכיסינחואתלי("שע"ה נ4רפ' ).וכשגשקדטניות (מלאכינ'ד' ).כשות
הבל שלאהיהה עבודהורהביסיובעולם(ל.ב)
 .ושגא אש שירדה בשי סשה
 16לא חתלקה סגצבח חיאת עד שבאו לבית העולסעג אש שש-דהביסי שלמה
לא נסתלקה סמבח העולה עד שנסתלקה ביס* פנשה עד שהעס"ר צלם
בהיכל (לז) .חשגא חמשה דברים חסרו באש של סערכה רבוצהכארי ,וברה
כחמה,ויש בה טמש ,ממכלת לחיש כיבשש אעה סעלהעשן .רבוצה כארי
וזשש חגש 4גח -דבי חמ"ה 4גי ר4רתקז רבוצה כפלב ,לא קשיא הא בפקדש
 90ראשק חא בפקדששי .ובמקדש שי טאיד41יוזשש אפר ר' שמשל בראיא
אפר ר' אחאפאי דכתיב משרצהבו אכבד 0זמ א' ח' ).וקרען אכבדהסאי
שנא דסועסרוף .אלא חפשה דברשש"שבין פקדשראחיןלשגימולוהןארע
וכ5רת וכרוב אש ושכעה ורוח חקדש מ1רשוויסש .אפריפיעה דוהסעעי
הוא דלא הוהססייע (ליד) .חמ רבנן ששה אא1ת הן"ש 14כלת אעה שתה,

כל

על

,ל)
ע'ב.
 )%*,ס5רא עע.
סשר%וטי'קדר %רבה לד .כשים קדמיות כשמת ט"
,ל'ב) שם
שלטה הוס5תי לפ' כ".%
פ'
,לע)ע" ובחש ס %.ע
"ב סדר עולט רבה 5שו ,ווף' וקר %דבה
לה וע" גנוי
"ף נ 9והערותע
שכפר קפעי פדרש והנדה אשר הוצש לאור טורי הרב דר'לוי געצבורנפד
שם על הטאטרהוח.
*,דו יא %כ%.ע'ב .ד' חנימז בטקום ר' חמ'ה ניא %שט.

ס"
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א ,מה שעה ש4ה וק ש4ת תפה וק שמת למש מיג חח8
ץה * 4וק אש צלת ש :ק אג 4אה ש צ מ* וז ,א שש
שעה א*ת אש של ע ,%8ומא דח1ט ,אנ ת ושג ר4עו חשצ
ממט
א לא) ש*ת
שת שש או ושלה לצה
ושש דש"אחשדיה שהז4מ ,אש ש~ת אש חטה דשר,ו

,ש"ם י

*ט

החש ומממחן חוק "1ג

י

אף וט נששונ
א רקחו במאהרונדב טניהו
אהרן כיע שר 14אש חדשה שלדה סן דשוום ולוקכהעלגבי השבח
את העולה שת החלבש המש דעתן שסרו להוסיף אהבהעל אהבה שמוטר
 10רקחובני אהרןשאין קיחה אלאלשע שמחהתע הש אוטר 1קחחם לכםביום
הראשון 5ריעץ הדר ...חשסחחםלפ2י  %ייקרא כע טה קקקה האסחיה
טה
להלן שמהה אף קיחה אגמרה כאן שטחה .נןשבנ השביהך
וול ,ססשמע שאמר נדב שבמקו אעי יודע שהןבני אהרן אםכן לפה שמר
בניאהרן,בניאהרן לאחלקוכבורלאהרן א) .נןיבמשביהך 4א
 16טלו עשק ששה.
מהההך א"ש סעצש עשו שלא לקד%
עצה וה שה (ב) .ךיקריבךלפני ה' אשזרה רבי "שסעאל
אתשר יכול אש ורה סמש ,חיל אשר לא צחז אותם הכנטוה בלא עחה פ).
רבי עקיבה אוסר אש ורה טסש היחה ופבית כקיש הביא1ה ,שאמר ויקריבו
לשני ה' אש ורה .אם כן לטה שמר אשר לא צחק אחם לא נסלכו בסשה
 90רבן (רג רבי אליומר אהשר לאמזהייבובני אהרן סיחה אלא שהחיו הלכה
בפני פשהרבן ,שכל הג1רההלכהבשנירבוחייכסיחה (ה) .אטרוטעשה אקיע
בתלסק -אחד שהח-ה הלכהבפני רביאליומר דבו מוסר לאיסא שלום אשתו
עדשמת .לאחר 5שזנכנסו חכסים אצל
אעו סוזמא שבתו ,ולא ישות
י
ו
ב
ש
*,ח) עסא לאע.ב,עי'סנהרריול.חלב .ביוסא שם דזבריאל בסקום רסלאכים.

במ

ט..ז

א"ם

ש) סשרא פ'ח עז.
,ב) שם ויקרא רבה 8צ ס'ח.
.וד)עי ססרא שפילקופ רטו תקכירויקרא רבח שם.
וח) ססרא שם עסא נז עז כריועת ח'

יב.
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רמ ~קמרואיו  6כי נמאאמ*טר*ן לא נבש אצי חש וק צש
*גכי 0גסוסז' יר ,).אלא כךאני טקובל שכלהפיה הלכה בשי רבוחיוב
פיהה .)9ח*גי אסהי לתלפמ -לההרחז הלכה בשי רבו ער שמקא רחוק סמנו
שש עשרפיל כצד מחמז "שראל ,שאסרויחנו פול הירדן טבש ה"שסת עד
 6אבל השטים נכמרבר לז מיט ).ההאף תרשר פילען מ) .רבי רגחום בירבי
חימז החק הזיב בחפרחקין שאלין למה חהחשסירה ,שאלין למה והה! מורה.
*אשרו לו תלפידיו רבי לפדחני תלפמ -אל יחיה הלכה בפני רבו ער שיהא
רחוק ספצ שים עשר פיל ככחזה "שראל חקא רבי טנא רבך שזיב בצפחיי,
אפר להתייתי כלאי דלא דועאירעיא
 .סן דרדא שעחא לא אורי סק).
כק שרשאבים מצס השוטשה ,פקטירו קטרה
 10ריקרובןאשזרח
ויצש!ו ,תראית שכעהוטידה אשסןהשמים ,אסרו אצנעשהכן פוד אשעליזיין
סמ -ותשא אש פלשי ה ,וחאכל אחם ,כדאפר רבי לף כתוב של טשה אסר
עלה אל ה' אחהחשרין נדב שבמקו משסא כידא' ,).פלסד שהז סשהחשרין
טהלכין תחלה תדב שבמקו פהלכין אחרמזן וכל "שראל סהלכין אחרמקן,
 16חזץאיסרין פתי שי זקנש הללו פתים חגונתצין בשררה על הצבהא ש).
רבי עעשע אהשר בפידום*צש-ו זהואה .רבי פעוש אוסר בלבםהרדיו .אפר
רבי ברכמה*צש -להןהקביה אל תתהלל ביום סחרכי לא תדע סהילדיום
(משליכ
 ,א' ).הרבה סיקזין סון תעשו עחיחזמהן שטוחין על גב אשתמקן.
הא נראהפי קובר אתפי (י) .אמר רב פפא היעו דאטרי אעשינפ"שי נמל
 90סאבי דטעעי טשכי התעי (יא) .נמצא קגטלו טפסק שלהן סעי.וכן דוש
סדי
אוסר של אתמליבני "שראל לא שלחידז מצצת כיד יא ).אפר רבי פזחס
פיכןשהיוראיין להשלחת מ( -יב) .אפררבי ההשעמקוכיקילריןעלת עסדם
 )9סטרא שס עירובין ס'נ עיא 'רשלטי שביעיח ליועינ 1פיו ח,א) 'רש'נטין טץעינ
81יא חיב) ויקרא רבה שדכס,ו הנחוטא אחריסיו חגחוטא טהרש'ב שם ל'א עיא פסיקחא
 .בילקופ חקכור ולא יצאת שאה
ררכ קובע.א
)10ויקיר '8כ סץ ובכל חטקופות המכריס בהחערחו'.
מ)כדלעיל.
ש) רק'ר ט'כסיוע" ש סטרא טיר עיר וסנהדרץ וב עיאולעיל חערחו'.
ויאז סאררץ ע.א.
") ףק'ר שם וכדלעיל חערח
ויב) טסיקחא ד'5כ שם ובכל חטקוטות חמגרים לול וע" נם בסדבר רבח "8ב
ס'ח ותנחוטא בחעלוחך סכיר
סלח וטטיו סכידילקוט סשטטיסש
יב בראשית רבחטס"
והנחוטא אחרי סחרורב ליב עיאוליד

י.

יב

יא.
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לסעי דתימר וקשו את האלהש ויאכלויוצצ משם) אסר רבי 'ווצן אכילה
אתימק באחישני סלך חיש נמשלי טץ טץ( ).יע) .אסר רבי חנתתשש סלסד
שוצשו את לבםועטדועלרנליחםופרעו אתראשקץן חפ אתעעמקןסןדהפכעה
כאדם שהאמביט בחבקיוסתעיסששכלתציך טשקה (יד).רבימ-ושעדסכנין
 6בשםרבילוי סשה לאזןעעיו פן השכעה תרנה סן השכעה ,לאזןעעיו כק
השכימז דכתיבויסחר סשהפניו משמותנ' ו' ,).עהשהסן השכעה וגאסר וקיא
אהרןוכלבני"שראל את סשה תעה קרן עורפניו ושם ל~דל' :).מ-בחשביהו
זפעעירםסן השכעה ולא טשצסן השכעה .אטררבילוי אפלו לא עועעיחם
סן השכעהראוייןהן לסיתה ספני שחסדו פץלחו של טשה חהרן והץאוסרין
 10איסתי ישחופי זקנש הללו מהא כל דצדולהשלפ .תדע לך שהאכןשהרי
בשעהזו לא דשניחועל משהועל אהרן אלא וגיחום הם טבחוץ תכנש לחם
לפנשסן הפרכת שלא ברשמ,וכי" 8וגסת דעתכמה .והאבושלאכויעויששוו
שרופים .אמרלהן הקב'ה לאדייכםושלזלחם בכנצדאבותיכם אלא שהקרבחם
קרבן שלאשךיתי אתכםסירויטוחו "8ו) .אסררבי עששעבן קרחה כברנרכם
 16לו לסשה בסעי שעתיר להתקדש בבניו של אהרן צאסר הכדצים המשש
אל ה'...פןיפרץ בהם ה' לשםיטכיב.).וכי באוחה שעה ות כדצש והלא
אין עבודה אלא בבכורות שגאסרו"שלח אתנעריבני "8ראל משם כ'ד ה',).
אם כן מה הש וש הכדגש אלא לרסה בשעה שעיע זפק של כוצש לשטש
ופי עושהבהן פרצהולבסוףידע סשה הישדכתיב )קתש אשך דבך
בקרב* אקדש (טץ).
 20ה'
אסררביחנתתששסשני טהלאנשרע
,
ן
ת
ה
כ
מ
י
ס
ב
עד שבש לאהל סחצד ועצ דבר שלא
הקביה טהן
כדי להת"ע
כסה ארך אפש לפנץ שלא כמדת בשר ודם טרת וקב,ץ .בשר ודם שהש
פשה בחבקיו סאה סנה עוקש תכנס לביחו ונוטל כל פת שהצא פצא אפלו
טלית אפלו בהמה תפרע פטנו קודם שיאבד הכל ולא ישוסאין י8רע ,אבל
 26דקבה אשכן אלאטמתיןלו שיחמלא שטרוונובה פפצהכל.וכן -עשהבבני

ים

ינ) כרלעילועי' פסיקתא דר'כ נץ עיאנ
(יד) פסיקתא דר'כ קעעעיא תנחוסא אחרי סות וםויק'ר שם גסדגר רבחשם.

כדלעיל.
ע" סכילתא יתרו צד עץ (הוצאת רסויש)
גסדר .1ב סץ ובחים קפץ,יב
פסיק' דר.כ שם ,הערהי'ד וס,ועי' ספרא ס'הע.,
(טיו)

(טץ)

וע"

וע"
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יי א'-י'גי

אהרן רגקקן עד שצתמלא שטרן תלנלעליהן אתדבל .ד"א מצי טה לא נפרע
סהן בסעי שאלו סון בסעיאין כל ברקז יודעת בהן ,מה עש ,תמצאת מדת
הדין מקופחת ,אלאהמתיןלהן עד שעש דבר שלא כהתן תכשו שלא ברשת
התשרסם חטאם לכל ,כדי שלאיא פתחת פה לסחרדוין אחר סדמע של
6
כלום מז).
"
ב
ק
ו
ר *8
דך'
ב ותצא אשמלפני ה' ותאכל
אתםל,א' ).פונאויבהרר"
ו
ועקיא פתח אףואאתידע-דלביויחר סמקוס
ב
י
ש
פקפ*ץ
היך טא דאת אמרתלטזרבהןעל הארץ עקדא 4א כש ,).אמראי
בלא קזו
בניו שלאדיןדוסין למטה ,סטה אחרןנכנס יבש והפו לח טיפש הרשענכנס
 10לבית קדשף חקדשש תידד את הפרכת תכנס בשלוםויצי
ו בשלום ,בניו של
אהרן ננצפו להקריבוזמי שרופים שסר סייתןיעתי מטצשו אמא עד
תכהתו שיוב כזי ,).שאיןסייוכל לעסוךעל טרשץ של הקביה,השיןסי
זכל להרהר אחרץזן .וכן שלסה אומר את הכל דאיתי ביסי הכלי"ש צריק
אבד בצדקו ךש דשע טאריך ברעחו (קהלתו' טיג) בודאי קש צדיק4יבר
 16בצדקו ,אלא שהש מראה לכך שבר בצרקו,ו"ש רשע טארקי ברעחו בודאי,
אלא שהש מראהלפי כך מארקי ברעחו (יח) .אסרדבייווצן תדע שאץ כל
ברקז יכולה לעמד על סדותץ של הקביה .תסר וטשה קמ 1סכנה שלשלת
הסלכים ,וטרי וטק הפיל כמה אלפים ס"שראל ,אלא כל אחד ו4שקר לפי
הץ' סלסד שרצאת אש
כתחם (יט) .ךתצא אש מלפני ה'
 20פביתקדשי חקדשש חשרפה אתנשפתן (כ) .אבאעסיבן אסא אומר שיהצטין
של אש יש)ו טבית קדשי חקדשים תפצחו לארבעה תכנס פש בחוטגצ של וה
השנש בחוטסו של וה ,שגאפר ותאכל אהם אחם שרפה בנריהם לא שרפה,
ת?א וקרבוו"שאם בכשאם בכחנוחם בכוצמהמשאיה 14ינול בכונחזדגהשאין,
ת'ל וחאכל אחם אתם שרפה בנריהם לא שרפה ,תפמר ולבני ארון תעשה
 62כחנות הששת נ'ח ס' ).כחנותלכוגים לא כוצות ללהם (כ"א) .ךימךרצך
ן עיי פסיקהא דר'כ שס וחנחוטא אחרי סות שפושרע.
י
ייח
(
י) העעסא אחרי סות שם ויקרא רגה פיכ סיה פסיקהא דרכ קעיב עיא ,ילקוט
לאיוג ל" ,א'.

מיט)כדלעיל.

(ג) ספרא פיהעז.

(לא) סשרא שם שהררין נ'גע".
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י אלממר אומר לא סתו בני אהרן אלא ב5נש שאמר
למניהי יב
יטוחול5ניחי.רביעקיבה שמר לא טחובני אהרן אלא מחט מקוםשהלים
סיוין להכנס שאפר ויקרבו ויש4ום אם כן לטה נאסר ויסוחו ל5ני ה' עפן
חמלאך דחפןוויצשן לחה 4רבי אלזמר אומר לא סועבני אהרן אלאבפנים
 6עגאגשףויסוחול5ני ה' אםכן לסה סאמר ויקרבוו"שוםבכחגתם טלטרשהפילו
בהם חתיטתשל ברזל פ-רום תשציאוםלחוץ (כ"ב) .אשיגן "וה שסד לא
טחובניאהרןאלאכדילקדששמושלמקוםחשלאליתןפתחקפהלכלבאיהעולם,
שלא יאסרו שלא שרהה שכעה באהל סוער אלא בערפל שחרי נדב שביהוא
נכנסו ל5ני ל5נש ולא החקו .סשל לטה הדבר דוטה לסלך שנצה 9לשרין
 10חשכללה וקבע כסא בוצכהנכנס אחרסבניפלטין ,נטל כחר תתן בראשו וקשב
לועל כסאו ,אפר חסלך אם %4י סאריך5ני עם זה עכש כלבניפלטיןשלי
עהשיןלי כך ,תסצא כבתי פתטעט ,טה -אפר לספקלטחא וחתך את ראחן
תפלהתלושה.במקח-ביןכךקל וחומרבמרוחקיןכך.כיקשכנסומ-ב שבזזא
לשי ל5נש אפר הקבקז אם שי טאריך 5ני עם אלש עכשו כל אחר
 16חשחד טישראל עהוןלי כך תמצא כבתץ טחפעט ,אלא יסותו נרב ואב"תו
ומאהכיהטובהןתול יתסעט כבתץ אפלו שעה אחה שסר לטלאךתנפןתדפן

ורשציאן לחט תפלה תלהשה .בסקורבין כך קלתימרבסריקין,שליעחעל
כירצאברע מוסר אשר לא נשא5ני שרשולאשועלצידלכי סעשהיזיו כלם
שזב ל4ר "פ .).טאי אשר לא נשא 5ני שר אלו טשה תוהרן שלא נשו להן
 90וקבקז 5נש כהרףעין
.אין לך בעולם לטעלה סגרולחו של טשה שהש אב
בתחרה אב בחכמה אב בכהתה שהוא טבקש רחסש על כל ישראל ,תעמז,
ובשביל הדבר הקל ורצא טטע שאפר שפעו נא הסרים (במרבר כ'י' ).נמרה
עליו מרה ,טה -שלאיכנס לארץ ,אעי 9שפדר כטה ת5למוכמה חוגמ שהבטל
מרהזו ולא מןלו ,אלא אטרלו הקבקז רב לך אל חוסף רבראלי (דברש
 26ו כ'ו,).שאיןלשניו לאעולהולא שכחהולא טשא5ניםולא פקחשחד .וכן
אין לע טקח-ש יתר טקדדשחו של אהרן ולא טעלה על טעלחו ,וכשב4צבניו
לשחה חטאה לא האריך להן לכבודאביע אלאויטת נדבואביןא על 5ני
,כיב) פ*רא '5ה ע'ד
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אהרן אביחם (במהבר לד' .).ס*רעל צי שלא נשולהן צים בשב %אבעק.
והלא דברים קל וחהשר וסה אם סשהוישהרן שיש בהן כל המדות השובות
שבעולם שכל העולם אהו עופר אלא בשבילן לא אא להן הקב"ה צש שאר
בני אדם הדיתצתעל אחת כסה וכסה (כע).רבי ירפה שסר בארבעה פקתצת
 6נהכיר סיתתן והשנהכיר אףסורחנן ללטדך שלא טגצ אלאעל הקריבהועל
הרקרבה ועל שמסו שלא בעצה ועל אש ורה שהקריבו .על הקריבה על
שכנסו למי ל5נש ועל החקרבה שהקריבו קרבן שלא נצטפ ועל אש,רה
אש טבית הבירה הכניסוועל שלא נטלו עצה וה מה (לד).ח"גי רביחיוז
אקש סחתתו אקשטחיתתוי אקש טעצמו עשו שלאנטלו עצה וה נהה (כ4ה).רבי
 !0יהושעדסכנין בשם רבי לף בשביל ארבעה דברש טחובניו של אהרןובכולן
ן אכר
כתיב בהן טיתה חשלו הן ,שכנסושחיייין וכתיבביה טיתה ששגךיי
אל תשת ולא תטוהו פיקראי' ,).'5ועלידי וגכנסו שלא רחוצי עים ורגלים
וכתיב ביה פתה שמשר ורדשן וייחם ורגלים %א יטוחו משמות ל' כ'א,).
קלידי שהיו טחדסרי בם-ים וכתיב בו סיתה שגאמר והוז עלארין לשרת
 16פשמעקולוולא עצת ושם כ"חלעה,).וכי סההיונמקהשריןאגשירבילויטעיל
היו חסרש דכתיב בוז סיתה ,ועל עץ שלא הוז להן בנש וכתיב בוז סיתה,
שאסר הטת נדב שבוקת!ובנים לא הוק להם (במדבר שם( ).כ.ו) .אבא חמן
אוטר אף על עץ שלא היה להן נשים כדדגן וכ5ר בעדו ובעד ביחו פיקרא
טץ "א ).ביחו היא אשחו .אסר רבילוי שחוציםהיו .הרבה אים עפמתהיו
 90יאבמ וסשמרותלהןוהן סההיו שסרשאחי אבש סלךאחי אמנו איא אבוו
כהן מץל אפשיספי כרמה אקו אשהשהיא הומתלפ(כ").רבי סנחסא בשם
רבי וזושע בירבי נחסוז סטכחע להדין קראה בחוריו אכלה אש ובתולמיו
לא דוללו (חהלים ע"ח פ'נ) לסה בחוריו אכלה אש סשום ובתולמיו לא
דגללו (כ"ח) .רבי אלקמרדגידעי שסר בארבע טקוטותנהכיר סיתתן תאכיר
,כי!) ש' לקח מב שפשיכ" ע'בוילקוט ראובוישטיויועי שסיקתא דר'כ*" אחרי
טות ו*סיקתא רבת' שם .ולשיו והוצ'אן לחוץ פפלח תלושה ול וחתך את ראש וחלח
תלושח.

,כיד)ויק'ר ש-ס שח תנחשא אחרי סיב ותנחוטא סהרשיב שם בסדבר רבה שיב סלד

*סיקהא דרכ קע'בע,ב.

,כ'ח) ע" חערח כיד וספרא ס'הע.ב

,כץ)*סיקתאדר'כוםויק.רשיכס'טת!חוטאשם.
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סורחק שלא5יתן פהחת 8ה5כ 5ב~רהעולם5ומרעונותוי
וביץ בסחרל8י
כך מהו ,א5א בארבעה מקתצת שכיר סיתתן ושכיר סעיוצןבשין 55סדך
ש5אהיה בהן חטאה אחרת ,אםכן אם הפקוםע 5הצדינרם בשעת כעסעל
אחת כמה וכמה בשעת רשמן וכן דצא שטר בעת רצע עמתיך (ישעיה טרפ
 6ח'( ).כ"ם).רבי5וי פהחאפרתי5דצל5יםא5תה5ו טשה5יסע'הה'5).דצל5ים
5סעדבביהא5ו ש5בם ס5אע5יהםחלח5יותח5ח5יות 1)%רבי 5ף הף קארי
5התוהיוייא א5ו שהןפכיאין א55י 5עולם ו5פשעים א 5חריש קרן משם)
אפר הקב'ה הצדיקש 5אשמחובעו5סי שחם פכקשש 5שטחבעו5סי,א5ישבע
בת עסינדב 5א שמחה בעו5סי ו44הם פכקשים 5שפח בעו5סי .א5ישבע בת
 10עסעדב ראת ארבע שפחות ביום אחד ראת יבפה ס5ך חשחמה ממא ובע5ה
שרופים תדפכה
כהןנדו 5שיבניה שיספי כהתה,וכיון שנטשו 5הקריב
י
מ
ש
)
.
'
ב
'
ב
שמחחה5אב.5וכן דצא שטר לשרצק אפרתי מדצל( 5קה5ת
5ומר 5ך
שאין שטחה שלפהבעולם ומהו44ין שם שמחה שלסה א5א5עולם הבא ששטר
שבע שסחות את צזי ממ5ים הנ) ('5א).
ט"

ג

ויאמר משה אל אהרן הא אשר רבף ה'

'היבי

שטרו5ו 5טשה ולאירעו עד שבא סעשה 5עע אפר 5ו סשה 5אהרן אהרן
אחי 5א מהובניך א5אע 5קדהשתי של הקב'ה.וכיקשידע אהרןשבניו עןעי
דמקום הם שתק וקב 5שכר ע 5שתיקחו שאטר וידם אהרן .סיכן אפרו כ5
המקב5ע5יו אותקסיסן יטה5ו.וע 5ע" דוד הוא אצטר דום  %5מחח5%
510ו משם ו' ).וע 5יזץ ש5מה דצא שטר עת 5וחצת ועת 5דבר (קה5תמ
5
"5כ ,5עשם שאדם שהק,עתים שאדם סדבר 4%ב).רביסני דסיכת
ו',).עתים
,
ה
י
5
.
ק
י
ת
ש
חזא
ה
י
ס
ח
פ
5
אחתיה ס5קין רבי אבין וחבריה
יתבין
אפרי רבי
5ית אתאסר5ן חדא ס5תא בשריהא .אפר 5הן עמשיץון אריווזא שהקין,
ותע5יא שרקין ,דאפר שלסה עת להאצת ועת 5דבר משם)  .)?%שלח 5יה
,כ-פ) פסיקהא ררכ קע? עיאוכרלעיל.
,ל) פסיקתא רר'כ ק'ע ע'א חגחוטא אחרי פות טחרוב
.ס
כע
,ל'א) כרלעיל ואורות וח"ניש ע" פסיקתא דרכ שם וא
ר~ת פחרוב סנץ וע" לוי
ווערטערבוך ערךוהייניא חיא 4א וערוך השלם חיב ש-ךוהיז
(ל?) ספרא פיה ע'ר ונחים קפז ע'ב.
(לז)עי' קהלח רבח פץסז .נכיא חרא פליאפליןראורימש.
ע'א.
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סר עוקבא לרב אלשר בני אדם עומדיןעלי ובקיי למסרן למלכות מהוא
שרטש וכתיב לקק ששרתי אשטרה דרכי סחטוא בלצי ממלים 4ט ב ).אף
עלפי דעחי רשע למןי (שם) אשטרה למי טחסום מ8ם) .הדד שלח לקז קא
סצערילי שלח לקז דום לה' והחחולל לו משם לץ ו' ).אתה דום לה' תשא
 6ספילפהןחלליםחללים .השכים והערובעלקזןלבית הכנסתוהןכליןטאלקץ.
הדבר יש 4ספי רב אלשי תהמדו לניבא בקולר הוי דום לה' והתחולל
לו "%ד) .לעולם ילסד אדם עצש להיות דוטם אודה על כל סדה תחרה,
ביןטונוניןרע ,שהכלבדיןוהכל במשפטת4יריסי קחכהלכך,וכן האאוסר
טוב רחיל ורוסם לתשעת ה' שיכה נ' כ'ו ,).ושסר "שב בדדוידםכי נטל
 10עליו ושם נ' כץש( ).ל'ה).

ד ויקרא משה אל מ"סאל משל אלצפןבני עזיאל דד
מ8טע צאמר ובני קהת עסרם והמזר חברן ועוש4ל (בסדבר
אהרן

נ' יח ).אעייודע שעושל דד אהרה אם כן לפה ט4סר דד אהרן פה אהרן
רורף שלש אף ש"4ל רורף שלום .וסנין שהקק אדרן רורף שלום ב"שראל
 16ש4צ)ר וובכו את אררן שלששיום כל בית ישראל (בסדבר כ' כיט ).ובסשה
דוא שסרויבכובני ישראל -0ברש ל"ד ח').סשני סה בכו את אדרן שלשש
יוםכלבית"8ראל שת טשה לאבכו אלאבני"8ראל שאעו 14סרלאישסרחחו
ולאשה סרחחה ,אבל סשה סצי שהיה שכוק את "שראל ט4מר בוויבכובני
ישראל (לץ) .אסר רבי שמעון בן נמלשל מזלה שלום האארין כהן נרול
 20אתבח בשלום ,שהקק 4יהב שלום ח-ורף שלום ,ועליו הכועב אוסר בשלום
ובמקשד הלך אתי ורבים דארבסעע פלאכי בו' .).סלסד כשהיה רואה או
יודע ש" 8ציבני אדם שתאין וה את וה הקק הולך אצל אחד פהן שוסרלו
לסה אתה שהא לפלתי כבר בא אצלי 21שתטח לצי ואסרלי חטאור לפלתי
לך אישולי ,וכך הקז שסרלשגי כראשוןוהקזסשי*שלוםוסטילשלום אהבה
 26ח-שתבין מי אדם ,הה4ר ח-בש דארב סשו (6ג שצא ונן הטשב ספרש
(4ד)נטיןו'ע.א .וחעריבעליהן לבית הכוסת-כבוטין שם השכם והעדבוע" תוספת
שם ד'ה השכם .בכש והעדים .ותקוהי לפי חתלפוד שם.
(ל") פקור הפאפד ואח לא פצאהיוצ.ע.
י (לץ) ספרא ס'הע.ד.
(ל")ע" שס ,וע" באבות דרבי נתן פיבפ.ד.
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עליו בקבלחבריתי היחהאתיהחיים חזשלום 5שם ב' ה' ,).שהמז רחיף שלום
בישראל ,שחנםלו מואדק*-צי 5שם) שקבלעליו אתכל דברי תודה באיטה
ברתת ומו ומה ןל וטשישפי מזת המו 5שם) .אמרו בשעה שהצק טשה את
שפן חסשחהעל ראש אהרן נרתע תפל לאחחייו,
אוי'לי שפעלתי בק*מן
 6חסשחדנ השיבה שחו רוח הקדש דשה טה שב חשה נעש 5זהלש קל-ב א').
4צש-
כשמן השבעל הראשירדעל ושקן 5שם ב' ).כטל חרפן שירד משםג' ).טה
טלאין בו פעילה אף שסן הסשחהאין בופעילה .חורת אמת היחה בפמו
(מלאכי ב' ו' ).שלא אפר על טמא טדור ועל טהור פסא ,וע~ה לא נמצא
בשפתיו 85ם) שלא אסר את דטוהר ולא התיר את ה*אור ,בשלום ובטישור
 10הלךאתי 8ם) שלא אחר דברי ושקום כדרך שלא אחר אברהם אבש ,ורבים
השיב טעון משם) שהשיב פחשעים לתלסוד תודה שומר ט"8רים אהבוך איר
השירים א' ר( ).ל.ח) .קרננו שאו את אח'כם מאתפני
י ירן בשם רבי מזושע בןלוי קרבו ש~צ את אחיכם סאת
הקדש יב
שי הארןאיןכתיבכאן אלא טאתשי הקדש ,כאדם שוצאאוושר לחברוהעבר
 16את הסת ושה פלשי האבל ,עדטתי יהמק האבל ושה טצטער .סעע אפר רבי
אלישר קשהפיחתןשלבניארין לשי הקביהיהר טאבמקן ולש).רבי ברכמז
פחח ש עטש לצדיק לא טוב (משלי 4ץ כ'ו ).אמר
אע"פ שששתי את
וקב"
אהרן תטלתי שי בנעסטנו לא טוב אלא ענרטה עלמק פדתהדין (ם).
הף בכחנות המשאין ולא בכחנחן
ה ויקרבו וישאם בכתנתם
 20הנחשוין ,טלטדשהיא שרפת שמה בלבד,ווי
אוימתולשיה'בעוןסיחה (סמא).

ו

ושפמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר יבי

שסר בנר1להטתחילין טןדצרול ובקלקלה טן הקטןוטנין שבקלקלהפתחילין
טן הקטן שנאטר ויאמר אל הושכי עשית ואת נבראשיהנ' 4ד ).אל האשה

ר884יכםאלתפרעו

אטר 8ם טה ).ולאדם אפר 5שם ח( ).סרב).
6פ אל חנר1* ,6אינו שסר דאשיכם אל תפרעו טן הכובע,דיעי דןט*מר כאן

י

,ליח) ספרא שם הוריות'.ב ע'א כריחות ה' ע'כ,לקוטשלפלאקי ה'.
*,ט) פסיקתא רר' כהש קלכ ויקרא רכח ותנחופא שס.
ש) פסיקתא ררכ קעיכ עיא ויק"ר פיכ שו תנחופא שם.
,פיא)ע" ס*רא סיחעז.

יא

,פ"כ) סשרא לו לא כרכות ס"אע'כ.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

196

"ר

מדרש הנדול

**ל

פחע ושטר *לל שתע סה
נחל וקר אף של נחל וקה וםדום
לא תפרפ אל תפרקעו בויכם .ולא תסהו ססשמע לש אתה שמעהין שיג).
חנו רבנן ראשיכם אל תפרעו אל חברלו שער .וכמה גרול שער שששיום.
סיכןאמרוכהן הדיש סספר אחת לשלששיום .מנאלן ,דכתב וראשם לאעלחו
 6ושרע לא "שלחו (קשקאל סיד כ' ).מנא לן דשלקרם יום .אתש שרע שרע
טנויר כתיב הכא ומרע לא תשלחווכתיב החם קדש וקוקגרל מרע שער ראשם
גבסדבר ו' ה' ).סה להלן שלששיום אף כאן שששיום .ושלשש פפווסנא
לן .אטר רב סושא אסר קרא קדש יהיה בניטטרש תלתין דוה (מ'ד) .אטר
ליה רב פפאלאביי אלא מעתה לאלירבוכלל .אמר לאאי כתיב לאישלחו
 10מרע כדקא אטרוג השתאדכתיבומרע לאשלחומרע לושףשוחילאל"שלחו.
ן נהסן בשה דוא
איהכי אפלו ההשפאנסי לשר .אטר לוק דוסשדיין סהיי
שלא נהסן ביאה שארי ,אף פץל שער בוסן ביאה הוא 144פו -שלא
דאסי
ן ופרועי ראש.
נהסן ביאה שארי (מ'ה) .חנן החם אלו הן שבסיחהשחיייי
ן השכר אל תשת אלא מרועי ראש פנלן,
בשלמא שתויייין בסיתה דכתיביי
ל
כ
 16דכתיב וראשם לא ינלחו ופרע לא
א
ל
ו
ח
ל
ש
י
קמו
ה
י
ל
וססיך ויין
כהן
ןבסיתה אףמרועיראשבסיתה .אפרליה ראבעא
(משקאל שםכיא ).סהשתויייי
לרב אשי סיכדיהאיי קרא בקשקאל כתיב סקסידליתי קוקאל מאן אטרה.
אטרליהולטעסיך הא דאסר רב חסדא דברוה מתורת פשה לא לסדפסדברי
קשקאל בן בחי למרפ שבאסר כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל
 20מקדשי לשרחני (קוקאל סיד ט' ).סקיש ערל לנכר סיקסי דליתי משקאל
סאן אסרה .אלא נסאראנסירי לה שחא קוקאל אססכא אקרא.הכינסי נטרא
גסירי לה שחא יושקאל אססכא אקרא (ט'ו) .אבל קרועי בנרש סיחה כתיב
ביה דכתיבבנריכם לא תמרפולאתמהו .בשצאתאהשר כהן שעבדוהוא מרוע
ראש או קרוע בגדש הרי דוא בסיתה ולוקין ,שע'פ כןאין פחללין עבחיה
ן מחלל עבודה .וכן אם נסנס לשרה סן השבח
 26אלא עבודתן כשרה.השתויייי
,
ם
י
ם
ב
אע'פ שלא עבד הרי וה לוקה והש
~פיםהיא מרוע דאש וקרוע
,פע) ספרא9ם.
וט'ד) 9נהדרץ ניב ע'ב תשיתישע!.ג
ש)1.שם.
וט") סנחדרץ שס.
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ועל כל העדה יקצף,ואחיכםבני

'המ"יא

ישראליבכו את השר5ה אשר שרף ה'

מסחףס

אעוראוילוטר אלאחשחיכםיבכועלכל העדה ,ואחרכךיקצף.אםאיןאחיכם
בוכין על כל העדה יקצף .יבנכו את השך5ה אשך שרף ה'
 6סה תיל את השרפה אלא הרי זה טופבה להק"שולדה ספצ למרה שה ,מוסר

כאן שר5ה תאטרה שרפה בבתכהן סה שרפה אגצרהכאן ,שר5ת שמהחשיף

קיש ,כך שרפה אגצרה בבתכהן ,שרפת נשסהמצוף קיש (סיח).
בשעת עבוח %א
ז ומ5תח אהל מועד לא תצאו
בשעת עבורה ,הרל ומן הפקדש לא יש! ולאיחלל ציקרא מיא יב .),איטתי
 10אען יושו ה!ען טחלל הוי אהשר בשעת עבורה עויפ) .טנןונמותו
ססשמע לש אתה שומעהיו פ) .נוצצאת שסר כהן ששמע שמת לו פת והש
בסקדש וביץ עטתיה אסחף לו לצאת .ואם יש~! חייב סימה ,וחלל עבורה,
ואעי5שאעויושואעועובה אלא"שבעדשעתנטרעבורהויושויא) .כי
שיכ%איולי אלא אהרן ווציו ,צתרבו
שמן משחת ה'עליכם
 16בשמן הסשחה שאם בשעתהעבורהחייביןסיתה,וסנין לכל המצש שבכל
קט
יטשרחהזו משקדש לדורא "וב) ויעשן כדנך
הדורא ,כישמן ,ב
משה קחטו עלקץן סשצת סשהרבן .שבחלו לתלסיה שהם!פקייםעליו
פצות רבו ,שבח להן לבני אהרן שקיימעליהן סשת סשמרבן .וכן הכחוב
סשבח את קשראל בטצדשוילכוויעוובניישראל (שמותיבכ'ח,).וכן הכתוב
 20סשבח את קשראל בשרשת שלוח טמאש והחו כן בני "8ראל משלדצ אחם
(בסדבר ה' ד' .).וכן הכוצב סשבח את עצשע בנלנל שאפר כאשר שה ה'
את סשה עבדו כן שה סשה אתיההקוכן עשה יהשע לא הסטי דבר סכל

ימי

יל

אשר צוה ה' את סשה (יהשעיאיו.
) פ"נ).

ימיישיו

משי ,תן אשר
ה וידבר ה' אל אהרן לאמר
,
ר
פ
א
נ
אם כן לסה נתלה
 96דבר ה' אליהם בקי סשה ,לסשה נאפר לא לאהרן
באהרן שהם! צריך לו טוד).
ט'ו)ע" רפב.ם הלפותב"את הטקדש ודתופ'.
(פ.ת) ס5ראפ 1.וא סנהררין מב.ע".פ"
פ)שם.
שש) ספרח שם.
שוב)
ספרא
פיא) רפב.ם שם 5יב וח.
םיה5פק ומתושוע.
של
פ.ר)ע" לקת טוב שמעי ע
פע) פ5רא שם.
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פ "ו ןטאבר**ל דשאז יבי

ד"ה (מח

"ט'

קחץ פ קרש סשיי

לב סשהלים יט ט' ).מששלו דברי תורהביין דכתיב פקה" ה' "שרש וכתיב
יתהלך בם"8רים (סשלי כ4נל"א ).וכתיב סשפחי לב וכתיביי
ן "שמח לבב
אעש (תהלים ק"ד טץ ).טההיין דמה סשמח את הלנ כך דברי תורהסשסחין
 6אתהלב .סההייןומהוישתה טמעיחר סצרכובסוףסק"ו אתהכל ,כךדברי
תורה העוסק בהן וטחשב בהןיתר מדאי סוף שוואיצא לסעמב טההייןומה
פמזסים בו לאבלים דכתיב תע שכר לשבד (משליל,
ש ו' ).כך דברי חשרה
סנחסין לבו של אדם ומישבין אותו לכך .מסכה פרשתיי
ן ושכר לסיחתקגי
ל
כ
בני א-ון לסזם לבו של א-ון מוה) .אסר רבי שכעאל איני
א טחקרין
 01על שסהון ,ושח-א פתקרי ושח ,-רטתעו פתקרין רפן ,תסרחא נקראת תסר,
אבל דצפן דמה תלחא וגעת אית לקז ,הש נקראת נפן ,ופירש דילה סהקרי
ענבין ,חשם דדטאי חסר נקרא ,טה הדא ענטש אח סמעקי לה והש ספקא
כל דאית במה קי דאותהיי
ןיתר טצדכוסקי שצא כלשבועכו .כדחנשנכנס
יי
ןיצ~וסוד .ואם שחהיתרסדאי חסר פתקרי דלאהרע טה רעבקי ,וםהדובין,
,
ב
י
ק
מ
ד
ה
ט
 16ו
ה
מ
ו
ב
ז
ק
מ
ו
ד
.
)
ז
כ
ה
י
ל
ו
ו
ד
ו
ע
י
ח
ד
יתבי קסקז דדבי ולא הע
בני
אסרי ולאסידי .אטר לוו אמעד חסרא אדרדקא כיהיכי דליסרו סילחא.
כיון דאיבסום שחוח ואסח-אין בן דוד בא עד שיכלו שי בתי אבות ס"8ראל
פולוהןראשי דמלה שבבבל גשיא שבארץ ישראל4 ,נאמר והקז לפקדשולאבן
מף לצחי סכעול לשי בתי ישראל לפח ולשקש ליהשב ירושלם (ישעקז ח'
20יד .).אגא -להן לאחריעי קתרם אתםסטיליןליבעעי .אמר לקז רבי חיקז
ן שא
אלירע לך:ייןנתן בשבעש אמימ גודנתן בשבעים אמיות מצסיי
סח -ען) .אסר רבחנין לא טנראיין בעולם ומה אלא לנחם אבלש ולשלם
שכר לרשעים שגאמר וצו שכר לאובדויין לסרי נפש (סשלי לש ר .).אסר
רב שמזק טאי דכתיב אלא חראייןכי יתאדם שט כז ליא ).אל תראיין
 25שסאדים 8נקץ של רשעש בעולם ומה ,אף טאדים צקזן לעולם הבא .רבא
ןכי יתאדם מ8ם) שעחריתו דם עקז).כייתן בטשעיע שם)
אפר אל חראיי

שה)עי' טדרש תהלים ל"ט ",'5יר השירים רבה שיאס.ב.

פז) סנהרריןל" וא .ועי'עירוביןס.הע".

לו) ויקרא רבח פ"ב לר.
פיח) עירובין סיה עיא סנהרריןע'ע'א.
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כתיבבכים שסוש לכלות פרוטה פ 1הכים מופ) .רב כדנא ראמי כתיב תירש
וקרען תק-הש וכהנעשה ראש לא וכה נעשהרש .רב ראסי כתיב ישמח וקרען
שסח וכה מססחו לאזכה טשמש.תזיצ דאסר רבא חסראוריששי 5קחין (ס).
אסר רב עסרם בריה דרב שמעון בר אבא אפר ר' חמסז סאי דכתיבלסי
 6אוי לסי אבוי ...לטחאחרש עלהיין משם כ'נ ל').כי
 ,אתא רבדיסי אפר
אסרי במערבא האיי קרא סן דרריש ליה סרישה לסו5יהסירריש ,פס1פיה
לר"שיהסירריש .החל מז איש האדפה טטראשית ט' כ' ).אפר רב חסדא אפר
סר עוקבא ואפרי לה אסר סר עוקבא אפר רבי וכאי אפכולו החכסש לנח
נח לא היה לך ללסד סאיש אדטה שלא טץם לו אלא"ן .כסאן דאסר שהו
 10אילן שאכל טגצו אדם הראשון נ5ן המז .כדחנשו רבי טאק -אומר אוהואילן
שאכל ססגו אדם הדאשון שן המק,שאין לך דבר שסבשיללהעל האדם אלא
יין (ס*א) .דברי לפשל סלך סשו אשר שרהו אטו (סשלי ל"אא' ).אפר רבי
יוחנן טשצם רבי שמעתבןיוחאי סלסד שכ5תחו אטועל וקסצד אטרהלו סה
י הכליודעין שאבזי
ברי ומה בר בטני וטה בר מץרי ושם 4אב' .).טהבי
16יא שסים המז עכאן יאגש-ו אסו טץמה לו ,ומה בר בשני כל נשים של בית
אביךכיון שטתעברא אק רשא שי הסלך ,משי דחקתי תבנסתי כדי שמ-א
ליבןסלתע ושעק ,ומה בר מץרי כל מום של ביתאביךהיו מדרא שוסרא
יא לצבן הצן לסלטת הני נרדתי שסרתי האלי בן ורת ופמולא בתורה
ן ולרתנשאי שכר משם
הצע לנבישנ אל לסלכים לסואל אל לסלכים שוציי
ם
י
כ
4 90אנ' ,).אל לסלכש אפרלואגצבני טהלך אצלסל ששותיןייןוסשתכרין
ו4צסרין לטה לצ אל ,ולרתמם אי שכר סי שכלרזי עולםנלוייןלו"שתהיין
רשחבר ,שיכא דאסרי סי שכל רתני עולם סשכימין ל5חון "8תה רשתכר.
אפר רבי ישצקטנין ששר שלסה והודה לה לאמו שם*קרכי בער 84כי סא"ש
%א בעת אדםלי משם ל'  ).12כי בער 84כי סגח דכתיבביה החל מזא"ש
 96האדטה נבראשית שם ).ולא בעת אדםלי וה אדם הראשע (ס'ב).
א
ל
א
כדי
אל תשת יכ %כל שהש יכול ממצ ,השכר'לא אפרתי

יין

יל

ע'א בשם דבייוונןועי חנחוסא טהרש.בשסץיינ

ע.פ)עי סררש טשלי סהרש.ב
"לסשלישם.
סי
ע'איקרא רבה פ"ב ס'אועי' שירש.
וס'א) סנהדרין שם.
,ס) סנהדרין שם יוסאע.ו ע.ב.
www.hebrewbooks.org
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"י

לשכר ,וכמה דוא כדי לשכר רביעיתבן ארבעש עם ,אםכן לסה שסריין
שצאהירץעליו בכל שהוא וסחהריןעליו טמע .רבי יהודה אוטריי
ן אל תשת
איןלי אלאיין,וסנין לרבות כל הסשכרץ,יל ושכר ,אםכן לפה טשמריין
ן אל תשת
עלהיין במיתה,ועל המשכרין בשהרה (ס"נ) .רביאליומר שטריי

 6ושכר אל תשת אלתשחדי כדרך שכירחו ,הא אם השסיק בה או שתן לתוכה
יין כל שהו5 !4טור (ס"ר) .שתה יתר טרב"צקןיי
ן א5לו ה5סיק בה ,אפלונמונ
הרי דצא בפיחה ושזלל עבודה .המז שכור סאמשי הפשכרין א5לו פן החלב
ופן הדבילה ופן ההמרש הרי הנא במלקות ,אין ם פימה %א מחלל
ך יטל חללש,
עבורה (ס"ה) .אתה דבני
אתך
10
חללש ,אתרא חללים ולא אצצי !4אתבעלי טופש ,חול אחה ובנץי ,סה
י
מ
ז
ה8כנך.
כשרש,
שאו
אתה כשר אף הם
חללשבויבןעלשילאשפיבןשע(תפ"וע).בודה,יל.
ת
ע
ש
ב
בבאכם
עבודה
אל תשת ,שפע 4ביבין
אל אהל סצערולא חמחו אלא בשעת ביאה ).וסנין שאעו חחב אלא בשעת
(ס"
עבודה צל אתהובניך ש'ח).פיכן אטרויצשי סשמר טותרין לשתות בלילה
 16אבל לא ביום .אנשי בית אב אסה-ין לשיצתבין בווםובין בלילה המזיורע
ש (פ'ש).היהיודע טאקה פשטר
טאקה בוז אב הש אסורלו לשתותייןכלי
הוא שעויודע טאקה בית אב דנא אסור לו לשתמ כל שבוצ .לא היהיודע
טאחה בית אב הם! ולא טאקה פשמר הש פן הדץשיא אסור לשוצתביין
כליפיו ,אבל תקנחו קלקלחוויהיה סותר לשתות לעולם ,שאעויכול לעבוד
 90ערשיקבע בבמ אבשלו ובמק)מרחו לצ).הציארבי שטר 84י שטר כהן אסור
לשתמ חן לעולם אבל סה אעשה שתקנתו קלקלחו .אטר אביי כסאן שאתי
היישא כוצי בהרי חטרא כרבי .פכלל דרבק אסרי מרה.יין מרו במק רבנן
שר"צת ראש לא מרו בו רבק .טאי טעטאדיין טעטיה שטאיבנה בוז הפקדש
בסהרהובעעןכהןהראוי לעבורהוליכא וקאפחלי עבודה,ניטאהכי בפריעת

יל

יין

יכ

וע" תוספתא כריהותש.א ה'כ ,רף תקס"כ) כריתותיןע'כ.

ש'ג) ספרא ט'ו
ש.ר) ע" ספרא שם כריחות שם ורפכ'ם הלכות כשת הפקרש
שיש
ו)
שיה) רטכ'ם הלטת כיאת הטקרש שש היאוכ'.
" ספרא ט'וע.כ.
ש'ח)שם.
ש") ע" סשרא ט'ו לנ
שיט) רטנים שם ה'ו ,ע" טשגה טגתות ט'ו ע'כ.
,ע) רטבים שס הץ ,וע" תעגית "ו ע'נ
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ראש סהרה יבמז נןת המקדש ובעען נןן הראף לענץדח1עיכא וקא נן"4
עבודזע האיי אפשר רפסתפרחצאייל .הכאנפי אפשרדמיים פורתאחעאייל.
לא דאסר ראמי ברנחפן אסר רבא בר אבוה לא שם אלא ששתהכדירביעית

אבל שחהיחרטרביעיתכלשכן דרךטוררחו שעהסשכרהו(,ךא) .אל
 6אהלמועד אץלי אל 8אהל סוערטנין לרבותשילוובית הוךלפים
חקת שלםולא תמחו פפשמעלאו אתה שפעהין.יכול~יועאישראלחייבין
פיתהעל ההח-ימז ,ררל אתה ובנקי ולא חסחו אחה ובניך בפיתהאין "שראל
חייבין פיחה על הדידייונ יכול לא מז" !41שראל חייבין פיחה על ההחיימז
אבלמז!41אהרןובניוחייביןפיחהעלהדורימז .קלוחוסר שהישראלשהןסחהרין
 10לטש אל אהל סוערשתויייין ולאשתויייין אעןחייבין פיחה עלהדירייה,
אחרןובניושאינןסחהרין לטש אל אהלסוערשלאשתויייעאעודין שלאיץא
חייבין פיחה על ההורייה .שמע ישראל פן הכחוב ו4שזרן ובניו פקל
וחוסר (עיב) .וןקת עולם ליפת הש:יקות מבלילמ התמשת
ן אם
ההמצת וקפשמת הדקטרות הפליקמ וקבלות והושיות .הצין לשחוץיי
 16עבר תהא עבודחו פסולה ,חרל ולהבדילבין חקדשובין החול ,פלפר שהש
טחלל .חצין למחוסר בברש "שלא רחץ עשם ורנלש שהן מחללין עבודה,
חקה חקה למרה שה מךנ).

יל

יל

איי

העיכים .וב:ין

י ולהבדילביןהקדשוביןהחול
הפפאית
ח'טהח-ת-
הטמאוביןהטהור איי
.
ת
ו
י
ר
ה
ה
ו
ל
א
את כל
ישא ולהורות את בני ישראל
החקים אלי המדדשהנ אשר דבר אליה
י
ים אל
ל ולהוהע
ההלטנ ביד משה זההתישדי יכול'ה "טקרא

רבייוסי בירבי מקודה אוטר ומנין אף התרפם ,ת4ל להרות (לד) .אסר
להחץות כעמק !41שכחי ,משםדירה ברבר שהצדוקין סודיןבו אץ בכך כלום.
,ע" 1תעלתיא ע'א צ' סנהרריןכ.נע'ב .נתלטור שםא.ר נחטן אטר רנח נר אבוח
נטקום אמר ראטי נר נחטן אטר רנא .הטאמר ואח טקוצר כא 4טוררתונכ,י משכרתו
ותקנתי לפי התלטור שס.
יע'נ ,שם ונחים 'א עיב.
,ע'ב ,ספרא מץען.

 ,ספרא שם כריחות 'ע ע'ב .ריב'י ליהא נספרא שם אךע" בראביר ונילקוט
,ע.ר
תרכש .שכריחות שס '4ר טשה וח נטראיכול אף הטשהת.ל ולהורותריני' אוטר יטל
אף נטראת.ל ולהורות.
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ייקף'יב

%א ואו%* 1א '4אתת
ל*רוצי .ואם ח" חכם קטע לא למה
שלטיו הוחת חא (להג ת"בחל %הומ שו רמ וחע ק לף כל
הפח
ש
% 4ין  6מ ש ק  %ק  % %ש
ל
י
%הבר
י
ח
ע
ו
.
ת
ו
ר
ו
ד
ל
ו
ר
מ
א
רבי מהחשעבןלוי כל הסברילעל ה"ן בשצאי
 6שבת לו
ששרין ד%ריוה ב"שראל שנאפר ולהבריל ולדשדמ (ע'ו).
הוין בנש -

*צי

י"ב וידבר משה אל אהרן ת1ל אלעזר ת1ל איתמרבניו

שקולץעפו בכבורושקוליןעפו בדפשה.יכול אף הראשתיםהיושקוליןעפו,
חול חמתרש המהרששקולין עפו בכבור,אין הראשתששקולין עשבכבור.
אטר רבי אלשר בן שיוק הרי הא %מר רסת נרב ואבעעא לפני ה'
 10בוקריבם אש זדה ...ובנש לא הץ להם (בפרבר נ' ר' ).שאין דרל ובנש
לא הץ להם שאלו הץ להן בנש הץ קחיפין לאלעמר תויחגא ,-שכל הקודם
בנחלה קחים בכבור (ע") .ד%א טה דרל דנחשרים אגצ -להן לא המה לכם
להסתכל טאלו שעש רבר שלא בעצה תשתטש וע"ח) .רבי אלקמר 14סר
ראויין הץ להשטף אלא שריחם הכו%ב לאחרן .קחך את חמנחה
 16זד טמת נחשן .ה%תרתזד סבחת יום השמעי .כמאשי ח' %ן להן
פה לפי שהש
אלא לאחר פתמת האשים .ךאכלךה מצךת
סנחת צבח -ופצותשעהאיןכיוצא בה לדורמ לכך צרךלהשר תוכלחהפצחע.
14ש2ל זהמזבח כל זפן שהסתבח עטר שכלין קדשי קדוום בשדה,
נשנםאין שכלין (ע'ט) .דיא אצל חשבח לא בהיכל ולאעלנבי הכבש,אין
90לי אלאזו בלברתציןלרבות אתכל הקדשש ,ת'ל כ:יקד"צקד"צים
אתה מש הרי אלו פעוטין ,פרט לו%דה
הש 1אתהנתן לכם
%לחסהולאיל מיר וללחסוולאיל הפלאש וללחש (.)8

יל

,עץ) שמ5תיחעיב.

(עוח) רסבים שם הינ
,ע") ספראס"ע.א.
,עיח)עי' ספראשם.
(עיט) ספרא שם ילקוט שם ובילקופ שם ,שחות צבור וסשת עשח שאין כיוצאבה.
בפקום 4צות שעהואון כיוצאבה,.וע" ובחיםניט עיא וס'ע.א,וע" רפבים הלכותססולי
הסוקדשין פע הכצ .שריחם הכתוב לאהרן נ'א שריתח הכחופוע" הראמר לספרא כאן
וערוך השלם ערךרת .וכנילציל ,ונשרפו ריא אוסרראוין'היו לחשרף אלא שריחם הפקום
הכתוב) על אהרך ,ועל ספרא הוצאת סלביס כאןח"א ע.א.
,פ) סטרא שםילקוטשם .תירסת הילקוט.לא כהיכל אלאעינ כבשן

יו

,יי
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יל

לפי שמגור אצל
סה
י"ג מוכלתם אתה במקחם קדחש
הנמבח ,אין לי אלא סטך לנמבח וכנין לרבות את הלשכות הבעיות בועל
ופתחץות לקרש ,חול בסקום קדש (פיא) .נני חקךוחקבניךהיא
אעה וק לבעת .מאשי ה' אין להם אלא אחר סחנות האשש.
היכןויה רמחרת ססנה אכלואדין ובנץ סצות האכלטז
 6כיכן
'
ו
מגשת אכלמ ש"ב).
וט' עקרא ט' .).כי ננן
י
ת
ו
נ
ש
כי כןצותי בשעת הסעשה אסר להם ,כאשר צוה ה'..לא סעצמי
אני אומר לכם.
.
ל
ס
ה
ת
ש
ע
ח
ה
*
ע
ת
ה
וושת
חהי
י"ד ואתחזההתנופה

ציתי

יה

10שיק ,ה ו"%ק .התרתמה 'י
י חריפת היה
ז
י נחסק1-כי היאשתש אען בסקום
תאכלו במקוםטהור חסייב
טהור אלא זו טהרה שהא סין טוטאה טהרו סטוטאת הסשןרע ,סלסד שהן
ך אתך אחה
נאכליןבכליישלם (פיד) .אתהובניךובניבני
(שע).

ומד בחלק ובעתיך בסונעב ש אעו אוסר אלא אחהובנעיובני בנץיבחלק.
 16כשהחש אומרכי חקך וחק בנץי משע אעה חק לבעת ,הא מהחגי מקיש אתה
ובניךובני בניך אתך אתה ובניך בחלק ובעתץי בסוצות (פ'ה) .נתנך

ייבמ

'בחי שלסי צטד שורה שם
מזבחי שלמיבני "8ראל
ר שיל לשלסים לזבח לשני ה' משם ט' ר'( ).וו).
באוחו העם ,שטאשרהי

ט" 1שהק התרחמה וחזה התנופהעל אשי החלבים יבאו
 20סלסר שהחלבים סלסטן (ש").

זה שעיר של נחשה החטאת זו חטאת
ט"ז השת שעיך החטאת
ו4ךש דךש משה זה שעיר של ראש חדש.
יום השסעי ש,ץ).
יכול שלשתן נשרש ,ת"ל עצה שרף אחד נשרף לא שלשתן נשרש עןם) .פה
הרל דרש דרש סשה שתי דר"שת אסר להן סצי סה משלף זה וסשני סה לא
לשאת
 26נאכ6אלו,ואעייודע את אקהמהןמשרף ,כשהש שמר האחהמזן

,כם

ופא) ספרא שם.
ופ'ר) שם ובחיט ג'ה לא.
ש'ו) ספרא פץ וב.

ופיב) שם 'וסא ה' וב.

ופיה) ספרא שם.
ופץ) שם ובחים קוא וב.

ופיג) ספרא"ם.

ופ-ח) ספרא שם ,ע" ובחים שם ורש' על החורה ויקרא כאן.
ופ*ם) פפרא שם זכתים ורשי שם.
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מ
" " ח,י"

אתשוישם לש ,על מה דשיקד  9ש 1אא עק חוהמוקד של
שש חח ,ששר הקי שש )מד להשת פשזר
ות) שג
"
כ
רקצף אלעזרועל
סשו 11ש שן ש 1ממ
המים וכקס באהרן ,סלסד
ז
ק
ה
ם
ה
ס
ע
ף
א
ש
ן
ר
ה
א
בקצשן טש).
 6הנךתרים לא ההז פעחס עטהם .לאמר השיבתי על
דברי.

על

יתמר

ישז מדוע לא אכלתם את החפאת במקום הקדש
י
ו
י
חט לקדש טשכלה והלא לא טשכלה אלא נשרפה וגאטר תעה שרף אם כן

לסה מומר סדוע לא אכלחם את החטאת בסקום הקדש .אטר להן שטאויץ

 10לקלעש שממ שגל חטאתשיציו ווץ לקלעש פסולה.איןלי שאזו בלבד,
סניןלרבותכלדקדיים,תילכיקד8,קדשים סרב) .ךושןנךןנתןלכם
סיכן שאכילת קדשים כפרהעל כל ישראל .הא כיצד המצשאוכליןושיאל
סתכפרין סרג).
אסר להן פפע נכנס סדסה לשים,
ישח הן לא הובא את דמה
 16שכל חטאת שכנס סדמה לשים
.
)
ד
ר
פ
ה
ל
ו
ס
פ
ן
י
א
פנינמךץ
לי
אלא לשי לשש,וסנין אף להיכל ,הרל אל חקדקג חאכלו אחה בקד8,סיכן
שאכילחה בשש.תגין אף שריפתה בשש אם נפסלה ,תיל אטל חאכלו אתה
בקד .8,יטל אפלו נפסאת בחט ת"שרף בשים ,ת'ל אתה אחה שטמאת בשש
ת"8רף בשים ,עגטטאת בחטת"שרף בחט (וה).וכי סשיסהנשרףרבינחסקז
 10אוסר סשי אנעה נשרף .רבי הזודה חיבי שמעוןאוושריןוכי סשייגעה נשרף
לא משרף אלא סשי פומאה שאלו סשייגימה נשרף הקז לשלשתןל"שרף.
והלא פעחסעטהן.והלאנוחרלאכלוסבערב .האלאנשרף אלאס5ני שסאה.
כעס עלקקן לטה מעלסתם מנצו עד שפטא ,וסשני טה לא טשכלו השאר
סקי חרו) .חשנאכל סקום סרש קצפה"ש העלסה אתסהמש שלש קצישתוכמדן
 96שלשהעלטות .בסןויקצףעליחם סשה הצצתפ ).% ,וכשבאו שסרולו סצאמ
לחמ נמשנהנעלם סנגו לסה עד שת"שבהדעחו ואסר הש אשר דבר ה' שבתון

יש

ישרא) שם.
(צ) ספרא שם.
יצ'ב) שם.
(צ)2ע" ספרא שם.
(צ-ד)ע" שם חבחים פ.ב ע'א.
(צ'ח) ספרא שס ובחים שם.
אעא.
(ציו) ס*רא סזעזנ הסהר כאן שעה סעס ססהר הס*רא*ם .וע"זבחיפי.
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שבת קדש משם טש כ,נ) .וכאן ויקששש סשה על אלטר תעלם סשו שהאתן
אסור לאטל בקדוים.ולהלןויקצףעל פקחייהחיל (בפרבר 4איד ).תעלם
טממ טהרתמעולי מים עך שואכירו אלטד ואטר זאת חקת התורה .משם ל"א
כינ) אך אתומהבואתהכסף משםכיד .).הא קשהדואהכעש טע).
י"0ש ךיושבך אהרן אל משה איו הדיבור בכל טקום אלא לשע
ט כפו וירבר העם באלהט ובסשה משם (רא ח' .).וןןדןיום
הקריבו ..ותקראנהאתי טה ת'ל אלה אסר לו לא היה
לי להסתכל באלה שעש דבר שלא בעצה תשטפו לכך שמר אלה וסה חול
כאלה אסרלואלו בלבדקברתי אלאאפלו קברתיאלועםאלו לא כךהיתי
סה
 10סבזה את קדש דמקום .ד4א ךתקראנהאתי כאלה
כאלה ,שיטלאיןלי אלא אסוד בשעה אלאבשביל הבנים בלבדוסנין לרבות
את כל האמור בשרשת חורת כוגים סדסף עליהם אחיווישמותו טאש דגששה
שהוא טתאתן עליהם ,אע"פ שאעו סתטטא להן חול כאלה ,רבי יעקב אוסר
יכול יהש הלוש אסחרין באנעה בשיר ,תיל אתיופי אסור ב4געהאין הלוש
 16אסודין ב4געה חרח).
ךאכלתי חטאתהיום  .היש 4גי שור
ביש ומותר בלילה ,ולדורות אסור ביום ובלילה דברי רבי יהודה סרט).
רבי אומראין אתן אסור לאכול בקחום לערב אלא טדברי סו8רט .תדע
לך שהוא כן שהרי אסרו אתן שבל מיכל את פסחו לערב שלא העטידו
דבריהם בטקום כרת (ק) .הא לטדת שהאתן אסור לאטל בקדשים .שין אתן
0צ טן התורה אלאיום הטיחה בלבד ומדברי סשרט תופשלילו .ואם אתהה
הטת ימים בלא קבורה כל אותן הימט דוא אתן בהן מדברי סשרים ,ואין
בו עם וקבח-ה עוד חופשלילו (וךא).
ו שטע טשה כן זכר הלכה רדע שהן אסחרין
כ ו"ממע משה כיי
לאכלוביום ופתריןבלילה שהריהןראויין בשעתקרבן .טקיוישמע טשהויטב

.

ח'י

' ויקרא רבח פ4ו סיא אבותדרביותן שא סש פסחיםס'ועיב.
,צץ)י
מרח) ספרא שם.

חרט) ספרא ובהים ק'יב.
ק) סשרא שס*",ע 4פסאים שואיב.

 בשח חטקדשפ.ב ווח ~הט ,וע 4ובהיס ק' ורב וקיאוראות
(קש)רסב.ם הלכע
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בעעץיאץז סץן לאנצש לאפר וממעףושכחחי אלא כך %%4ישטעתיחממז?.
*1א דיע%צקן נצעמץ
טלסד 'שז%וע לכל ישראל העם 6צעד
הלכח טאדדןאחק אסרוקמ זעדה וצמהוע זעדההיה חרשכל"שו קשה
וזישץה ושרסה לטשה לטעהנ לאחרטעיעימיכארבלועל זקצ"ג עףגרם
 6ויקפד אלא שטעה(יבג
ו~

ק

א

רדבר ה'אל משהואלאהרו לאמר אלהם יאד
*יפד

למש לא*ר
ש 6ם -לק לקראג ומחא אשר ועח אל
לאד 4תמ למש
מי אר 4זה דעו חאו לקזגוש כמ שי
ל4שר ~אשר פג

סיש

אל ישראל לאמר
ב
לשקלח"
אחהזאתה
מפ ואא
ס6ד
ופזה
ושן *ן ע ושכ6
מ"
ו""
דברו

בף

אשר תאכלו

חו לא חאכלו מולה תשקש סן העוף אלה תשקש שלה אל תשקצו .את זה
תאכלו סכל אשר בסים זה אכלו חה לא חאכלו .חה לכם הטסא זה טמא חה
אעו טסא גכ) .זאת החקק אחשי תאכלו סכל הבהסה אשר על הארץ טשמע
 16ספי טשמע לפי שנאסר כקיק עשבנתתי לכם את כל גכראשית ט' ג' ).יטל
הכל שהיה בכלל החר רול זאת הבהטה אשר תאכלו ,שחי שה כשבים ושה
אילוצבי ךחטור ורברשידנ' ).הא לסדתע"רן למ החר אלאבעשית
הסעץ הללווהן שלשה סעי בחמה חשבעה סעי חקה .יטל הבהטה מלה חהא
טוחר ,ת"ל אך בשר בנפש דמלאחאכלו (בראשיתט'ד' ,).אסר אברסןהחי.
 20עלכן לאי4וכלובני קמראל את גק -דגשה ,אסרג"
רהמשה .כל חלב שחי וכשב
חף לא חאכלו מיקרא ז' כצ ,).אסר אתהחלב .וכל דם לא חאכלו משם ז'

"ש

קע) ספרא שם וע' ובחים ק'א ע'א.

ש) ספרא שם ויקרא רבהפ' ,סיא כשם חנ' רב'חיטו.
פ) ספרא שם חנחוסא שס'גי סהרשוב פ'ו עע פכלהא בא פוא(.רף ג' ע'א) ויקרא
רבה פ' ,ס'ד בשם חנא ר' ח"א ,בסדבר רבח פפיו לד אכיח פסיקתא דר'כ סיאע-ב
בשם חני רשביי ,ספרי בהעלותך פשקאו' פסיקתא רכהו ע'ח ע'א ,ועי' חולין ס'בע.א
ופחותכ.פ

יא.
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כז ,).אסר את הדם .יטל ידוא מוחרין בזבהקה השלא בזנהקה,ח,ל חבחת
ואכלת.איןלי אלא שר שה כבשש ושה זמשננין לרבמ את הכלאש,ויל
זאת החקז מכל הברנה ,חקזסיןבהסה.איןלי אלא חקזסיןבדגאה,נגין בהסה
סין חקז ,חקץסין ברגמה ,טסאהסין סעערה ,טהחרהסין טסאהנגין,חי
ל חקז
 6סכל וברגמה סכל .ש חקש סכל ובהמה סכל יטל אף חיח הים ובחמת הש
על הארץ להתמא את שבש .ש אעו שסר אלא על הארץ תהא פוחרת
בסינגין ,השבשבין בסיסנין בין שלא בסיסנין ,ת"ל זאת אשרעל הארץאין
לך אלאזו שעל הארץ פ) .זאת החקק אשך ךמשכלן מכל
שהחקץ בכלל בחסה .ונגין שאף דנועשה בכלל חקץ
הבהמה
10חי
ל זאת הבדשה אשר תאכלו ...איל צבי ויחסה( -רברש שם( ).ד) .אסר
רבי שמעון בן לק"ש רנם לטרי5ה סן החורהסנין .רנם לטרי5ה ובשר בשדה
טרפה לא חאכלו מפמות כ"ב ל' .).אלא רנם לטרשה שאעמ חיקץ סן החורה
נגין ,דקא חוני זה הכלל כל שאין כסוה חקה טרשה סכלל דטר8ה לא חקז.
סנאלן דכתיכ זאתהחיה אשר חאכלו חקץאכולשאינהחיה.לא תאכל ,סכלל
 16דטרפה לא חקז .ולפאן דאסר טרפה חקז סמו לקק .חנש זאת חקץ אכול חקז
אחרתלא תאכלסכלל דשרפהחקז.חוידךהאייזאתסאי לקז,לכדשיא
דבירבי ישמעאל .זאת החקץ אשר חאכלו סלסד שתפש הקביה סכלסיןומין
חקראהלו לטשהזאתת*4כל חאת לאחאכל .חוקיךשיסיבעי לקקלהכי .הכי
שי .שלא טרפה חקק סמולן .שקא לקז סאידך דופגא דבי רבי "שמעאל
20בין החקז וגאכלתובין החקז אשר לא חאכל פיקראיאס").אלו שטשה עשר
טדשתשנאסרולו לטשהבסעי (ה).
תפ דמן אלו הןסינגי
ג כל מפרסת פרסה השסעתשסע
,
ה
מ
ת
ל
ע
מ
ו
ל
כ
ו
בחמה שהיא
בהסה כל בדנה ספרסת 5רסה חשעת שסע
סעלת ט-הביוןעשאין להשניש לסעלה וטדורה ע) .ונברגמדן אתה
26ףששכלן
לרבות את השליל ש יטל דוצש העובר את דאשן הזחזק-ה

יל

סיסד

עייד

פ) ספראמ.ח לא.

מז1חול,ןפ.בע.א.

(ר 1שסחו*ןעיכ עש.

פ1ע ',חול'ןנ.פ עש חוספתא חול'ן שזיכ
אסורות פ'א ה.ב ,בכיא %ז לה שנים בלחי העלתך.
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יל

1אר

לרמת כל תשש בטשה
"א נ 11אך 5ג בבחטה
מק
ו1א
אפ 6שלזנ יטל א* 6ששז סק1מ
וג%ה פ1ם נשדת
לא נמסן שיציות טקצחה 5ש) .ב:ב:דץמה אתה תאכלך כל
דגטצא בבועשה דטות בחסה תאכל .אטר רבי זדגן השוחפ בד5ה וטשו בה
 6דטות יהה אסורה באכילה טאי טעטא בעען פרפותוליכא .אלא סעהה קלש
במעי פרהליהסר .קאח4גידבירבי קשסהןאלרבישמעתבןיוחאי 14מר שרסה
בבהטה אהה חאכלו (ם) .לא טוחר בבהסה אלא סהש"ש  6פרסה ו) .ח1
רבנןאלוהןפיסני חוז חוז בבלל בדגזה ,דכתיב זאת החוז אשר תאכלו טכל
הבדגזה סלטד שהחוז בכלל הבדגזה .אלא הכי קא אטר אלו הן פעצי חוז
 10שחלבה טוחר כל שישלו קרנש וטל*ש .רבי דשא אומריש לה קרנשאין
אתהצריך לוהרעל טלפים,יש לה טלפיםצריך אהה לוהרעל קרנש (יש).
כללא הש 1ד 14ש"ש לה קרמםוטל*ים וחלבהאג1ר .כרח1תבעען1 .ד14אור
דכרוכותוחלבואנור .הרוקותבעען.וד4ו ש דהדוקחזוחלבואסה .-ס*הנלות
בעען .הריצבידאין ס*הנלש וחלבה טוחר ,הדורותבעען .הלכך כל היכא
 16דמיפצלין לא דעא %א דיעא ,היכא דלא טי*צלין בעען כרוגעת הדקות
וךורות ומיבלע חידקון (יב) .אתה תאכלך 14חה באכילה
ל את ד1מל
שין בד5ה טסאה באכילה.איןלי אלא בעשה בלא תעשהטניןוי
שת הארנבת דאתהש*ןכי טעלה נרה דגזה ...סבשרם לא תאכלו (רכרים
ידז'.).איןלי אלא אלו בלבד שאר בד5ה טסאהטנין.תין הש סה אם אלו
 20ש"שבהןפיסני טהרההריהן בלא תעשהעל אכילהן ,שאר בחמה פמאהשאין
בהןפיסני טהרה אעודין שמקמו בלא תעשהעל אכילת 4נסש 14נמל וארנבת
וששןוושיר סן הכתוב השך בהמה 5סאה טקל וחופר(י").

יל

ד אראתזהלאתאכלוממעליהגרהוטמפרסי הפרסה
" לרסמעיי הו"

יממפרשי הפרסה שאיו אהה שכל ואקה זה זה 5הד

' 26וגולדסן הטטא .שיכ %טפא ש%דסן ד5דור יהא אסור וול נמל הש פסא

מ) סשרא נדחע".

,ט)חולין ס4ט ע'א.

,יא) שספתא טלין פ'נ הנ'א
(י.נ)חולין נ'פע.נ.

טץ) שם

עיגחולין עץ ע4א.

"כות מאנלות אסורות פ'א ח'דוה".
טל
(י)עי' רפנ.ם ה
מר תק.ה) חולין ('טע.א.
,י"
עיג
) ספרא
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האש ,זה טמא חה אעו טשו (יד) .חע התם בהמה טוצרהשילדהכסין בהסה
טמאהמותרבאכילה ,וטטאהשילדהכסין בהסה טהחיהאסהיבאכילה,שהיוצ4ו
סןדגאשאטושש,מזיוצ4וסן הטהחיטדשר.דג טטא שבלעדגטהחי טוחרב4שכילה
וזז טוור שבלע דג טטא אסחי באכילהלפי שאשנעילץ איו) .ויא אך
 6אתזה לא תאכלו שעלי הוה וממ5ךסי הפרפה"שלר סמעלי
 .אלו הטרפא נקובת החש,
הדה וסס5רשי ד5רסהשאין אהה שכל שלוהן
שסקת המימית ברובה ,ניקב קרום של סוח ,ניקב הלב לבית חללו ,נפסק
פשהכלום ,הריאהשנקבה ששחסרה.
חוטשל שדדה,ניטלה הכבדולא
רבי שמעת אתשר עד שתעקב לבית הפספתות .ניקבה וקבה ניקבו הדקין.
 10רבייוסיבירבי יהודה אוסר אם נשלה ד5רה פסולה .הכרס ה5ניסית וגיקבה
אווגקרע רובהח"צתה,רבייהודה אוסר בנרולה טפח ובקפנהברובה .המסום
ובית הכדסא שגקבו לחט ,נפלה סן הפ תשתברו רוב צלעותיה ,ודרוסת
הזאב (טץ) ,יטל אפלו נפחהה דגלפלת ולא ניקב קרום של שח ,נקב הלב
%א לבית חללו ,נשברה השדרה ולא נפסק החוט שלה ,ניטלה הככר תשתייר
 !6טכגהכזירע הפסום ובא הכדסות שיקכוזה 6ה,ניטל הטחול ,נשלו הכליא,
נשללחי התחחון ,נשלה אום של ריאה ,חרוחהבידי שסש,חול נבלה וטר5ה
פה נבלה שאעה בת חיים ,טרי5ה שאעה בת חיים ,ישותזו שהש בת חיש.
יטל אפלו אכלה הרדפני ש שאת התהמלים או שהתהסיס הרעים,תיל נבלה
וטרפה טהנבלהשאין כמהחמז אף טרפהשאין כסוהחמז ישאתזהש"שכסוה
 20חמז .זה הכלל כל שאעה חמז טרפח מץ) .זה הכלל לאיתהי סאי ,לאיחויי
ארבע סהגיאתא חשבע שמעתתא רץק) .ארבע סהגשחא בהסה שנחתט רגלמז
סן הארטבה ולטטה כשרהסן הארטבה %סעלה טרפה 49ט) .חסרון בשדרה,
בא ששוי אוסרים שתי חליא ובית הלל אוסרים חולמז אחת (כ) .דצלודה
והחרתשא וכיא) .שבע שסעחאחא בוקא דאטמא דשף סדוכתמז ,לקתה בכולש
 26אחת ניקב דו(מחול ,סיסעין שמילדלו ברובן ,נעקרה צלע סעיקרה ,דצלפלת

א~י

,יד) שם בכורותו' עיא.

,טץ) פשח בטרות ה'

לב (פ.אפ.ב).

8,ץ) ס*רא עעחולין *ץ ה'א.
"
"ץ) ס*רא שס
מ'ח)ע" חולין מד ע'א ופיבע.א.
ם.
ב פ'ה
,ים)ע"חוליןפיב ע'אוסשנחחוליןעץע4.ג ,כ)ע"חולין שםואהלות*.
,כיא)ע"חולין פיבעיב ופשוהחוליןנידע.א.
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יח ד'

שגחבסה ברובח ,וכשר החושח את דוב הכרס ברובו (לב) .אטר שלא שמתה
סעי טרשת שמרולו לטשהבסעינקובהופסוקהמילהחשסורהקרועהוררוסה
נפולהחשבורה (כע).שין לרבותחטחצתדגצצתופסוליחשקדושין,וי
ל טמעלי
דצרה וממפרסי ה5רסה טמא .שיכול אף בשרםחלכישתיםיושו בלא תעשה
 6עלאכילחו.ת"ן הש פה אם הבהמהשהיא קל בטעה החסו -בסושה סחלט
שחום שהחסו-בכצען אעורין שחפיר בבשרן,הרל~זה הוא טושש הש זה בלא
תעשהעלאכילחואין בשרפהלכישתים בלא תעשהעלאכילהו .אםכןבשרן
קל וחחשר חלבן .יכול לאיוא ב4הדו-ה,וי
ל זאת החהה 84שר חאכלו זאת
חהה אכול ,הא חהה אחרת לא תאכל ,שקה זה זה האדם דכתיב וקקי האדפ
 10לנפשחהה (נ'ד) .אתדנמלכי סעלה מיה דמא ,ת4אהששןכיסעלה מרה דצא,
ח*ת דש4רנבתכי טעלת מרח ושש פהורל אםלתיקון חפקרא והלא כבר טשסר
ואת דשמל וושת הארגבת ואת הששןכי סעלה מ-ה המה מיברשידז'...).
מבשרפ לא חאכלו ו1מידח' ,).ולפה ב4צ לרבות דברץ ש44ר משת דנמל
כי סעלה מרה התו פחהרל שרכול יתו-ע בסשןאחר.רין דצא פה אם דצשיר
 16שהש ס5רש 5רסה טסא של שאעו ס5רש 5רסח אעודין שרהא פסא .אלו
כןהיתי אצפרסי אסר את השו -מ-ה דצא התו -את דנמלהרל אתדשמלכי
סעלהמ-הדמאטנשוושש .יששר של קל תופרלוחהך פה אםנמל שהצאסעלה
מרה טנשוהושיר שאעו מעלה מ-ה אעודין שרחאטסא .אלוכן החתי אומרנר
אתדצהירכי ס5רש 5רסה טסא (כיה).
אסד 5רסה דמא התו -אתהושו-
 20את דנמל חצ דבנן כל בחסה שאין לה שיש לסעלה ביזןע שמעלת
מרה וס5רסת שרסה היא פה-8וג וליבדזק ב5רסותעג בששרשתהה חחוטת
וכדרב חסדא .דאפר דב חסדא ההה פהלך במדבר ופצא בהמה ששרשתהה
חחוכות בודק בפהה אם"ש לה שיים למעלה
שהיא פהורה ואם לש
שהש טש8זובלבדשרכירנמל .של הא אסרתמביאיתלהה ,אלאאימא
 8בןשל .ודלמא איכאשי סעאאחרעי .שו-ידלינא.דדשנידבידבי השמעאל
את הגסלכי סעלה מרה התו שליטבעולסו .יודע,שאין לך דבר שרצא סעלה

יל

בייע

בייע

ילב) עף וצלע פ-ב עיב ,וע" רש'שם.
וכז)חולין פעע'א.
וכיד) ס5רא ס'חיו
 7פחב*ת עדאכילתו חסרבק"א.

ולח) ס5ראשס.
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נרהואין לו שיים לסעלה ופמא אלא נמל ,לפי כך פירט חכוצבדמא .חשי
אגשרת שפן וארנבת שעי אשל~צ .ואמר רב חטדא היה סהלך במדבר תצש
בהמהשפייה מצם בודק בפרסותיה אם שרסותיה פסתךתביץע שהיא טדצרה
העאשיכירחויר .ודלטא איכאנסי סעא שחרעא.נמירידליכא .דחוגז דבי
 6רבי ישסעאל ואתדצשירכי ספרש פרסה דוא שליטבעולפו.יודעשאין לך
דבר שמפרש פרסה וטמא אלא חויר לפי כך פירפ לךהכיב הש .פגך
רב חסדאהיה טהלך במדבר וסצא בחמהשפיהמים שרסותיה דוצכות בודק
בבשרה ,אם פהלךשתיוערב בידק שהש פהצרה ,ואם לש גידקשהיא פמאה
והחש שרכירערוד .ודלפא איכא סעא אחרעאנסירי דלוא .היכא בודק אפר
 10אביי חשיתיטא רב חסדא בגצפי העוקץ (כץ) .העא חותי פוצא דדצא חחלת
ר"ש זנבא (כ").
ו סעשז ששלחה סלטת קצרה לרבע אפר
ז םשתהחזיר חמימ
להן שלחו למ סכם קסילוצש אחד .טו"שבהטנהדרין על דעחה ,אפרו כמה
נקיות וכמה צשין טאמ-ין לסלכות ,כסה אבנש שבות תח-גלעת"ש להןוהן
 16סבקשיןסטצופניפאחד .דומהשאיןמבקשין אלאסי שטא?רלהן מנשבהלכה.
טהעשו.שלחולהןרביטאיר .ולפה נקראשמו סאמ -שדצא פאקי 8נש בהלכה
ובחכפה .וכיק צכנסו לרומי שאלהךצבנירומי אטרולו לטה נקרא שם חוקי
חוקי.אגשרלהן שהם!עתירלחוור .אפרלודייךטאיראיןכל חדש החתהשמש.
קר שאלו שחו לטה נקרא שגצ חוקי אפרלהן שהם!עתיר לדושיר טתן שכר
 20לבעלש .לעתיר לבוא הקב'ה מתמא כרח תיטר כל סי שלא אכל בשר
חוקי יבשוינצל שם-ו ,ורא-בה טאוסות העולם שלא אכלו בשר חוקי טאוחו
העם חקבאיןלעצלשכרן.באוחושעההקביהאהשר"שתכרואלובאגיעולסש.
לאדיין שאכלועולסן אלא מכקששעורלאכולעולסן שלבניישראל .הקבןה
כאצש כרח ה!השר כלסי שלא אכל צלותהמרפות שקצים ה-סששיבואצ ושלו
6פ שנם-ןה!ין לך טאתצת העולם שלא אכל צלות המרפות שקשזם חיסשש ,השם
,

(לו1חוליןשם.ואי אסרת *9ן וארובת שעי איתלהו .ליתא כתלפוד 9ם .פרסותקת
פסוקותוירסת חתלטוד פרסותקת
דו
סו
(כ" 1וח פורושו של גנפי הע
קקץוחו~ע" רפב'ם הלטת סאכלות אסורות פ'אהיוורשיי

חולין שם.
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יאו'ואח'1

לא אכל ,טיבל ברחשב ,ואם לא טיבל ברשב בישל בקדרה ,הסצא סשיר
שכר שבלבעליו,ועליו הש שסר נמרה רשעים סלך חכם רשבעליחםאופן
טשלי כ' כוו.).ועור הוז רבי סאיר שסר עתויוחיר להעתמאסילחון וכלב
פלקטעין (כיח).
לא סןהעשציהע ולא סן דגע"ם ,ולא סן הקרנש ,ולא
ח מבשרם
.
ן
ה
ל
ש
סן הטלפש
ל
מ
"
וזש שיאל
ךבננבלתם לא הגעו
חייבין על נצע צלא ,ררל אסר אל הכיגש ואמרת אליהם לנפש לא יטסא
בעסיו עיקרא כ"א א' ).בני רבדצים לברם אעס טועמשאין לסתים ,סתטסאין
הן"שראל למתים.איןסתטשויןהןלמתים החשרין לא 'טס14לנבילא וקלא
 10הא סהחני סקיש ובנבלתם לאחנעו ,ברנל שכל"שראל חברשברגל .אחרים
שמריםובנבלתם לאוצעויכול אםמע אדםבנבלהילקהארבעים,חולולאלה
תטסאו משםיאכור .).ש לאלה תטמאןיכול אס ראה אדם נבלהילךויטסא
לה ,ררל ובנבלתם לאוצעו הא כיצדהוי שסר רשות (כ'ם) .מ)נמאיט
סלסר שהן סצטרפין וה עם וה ,בשר בבשר ,וחלב בחלב ,בשר בחלב ,וחלב
 16בבשר,ביןבחייהןבין בסיהתן (ל) .אפי 6חשר'1ת פחא נמל וחצי וית מהח
וחיר או סחששר הטסאין סצטרפין לקוין איסור אכילה סשהם דכולוו טוסאה
אית בהוביןבחייהןבין בסיהתן .טהשאיןכן בטסאש חשהורים ,רמיהת פרה
לשר
וחיי נמל אי נסי איפכא לא סצטרפין (לא) .טמא'ט
8רפ 4שרןבהן במתן
אתצירן ואת רוטבן ואת הקופהשלהן! .קם
אסרין ם1יה (ל'ב).
 20טעם .לכם
המ רבע טמשמע שמומר אכול את שרש לו,
ם את זה רטשכלך
,
ו
ל
את
שוסעחני שאסר אל חאכל שאין וסטשמע שאפר אל תאכל אתשאין
לו שסעאני ש*סר אכול אתש"שלו ,לסהשאיןלעבחי בעשהולאתעשה.
עלי
יגיח) קחלת יבה סיט שם יאב בטקום '81ר ,סשר הפעשיות סיטןר" .וע"
קרויסס לעהמוערטער ח'
ש"ב' צד ש 6לב והערת סהרש.ב על פסיקתא דרכ קט'ד עיב
לעניןקסילואניס.וע" קרויסס שם 886עיב ערךסילאלעמןטלתץ.וע" 'רשלפ' שבתד' ע'ד
פ'ו היא וערוך השלם חלק ב' רפ.ט עיא וקררסס שם  111ע'ב לענין 1ולקפיטיה
(ג-ט) ספרא ס" 8ע'א.
(ל) שם טעילה ע.א.
טש
(ליא) ע" רסגים הלכות סאגלות אסורות פ'ד ה
"'ו וסעילח ע.א .וה חסר בב"א.
יליב) סשרא סיטע.בחולין לג ע'א בכורות ו'ע.ב .פ"
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יל

5ה שיכ %האיל
בספורש
שכלו מכל אשרבמים
תזתה-
והתיר בפחשם ,סה כשהתהי בספויש לא התיר אלא שבכלט אף כשהתיר
בסחשם לא התיר אלא שבכלש ,מנין לבח-ותשחין וסערות שחצחה חשחה סהן
שעו מצע ,תול תאכלו סכל אשר בסט (ל'ב) .והיכן המר רכתיב את
 6וה תאכלו סכל אשר בסים כל אשר לו סנפיר וקשקשת בסש ביסים ובנחלט
הח דאיתליח 14כול דליתליה לאתיכול ,הא בכלים אע'ג דליתליהאכול.
איסא בכלט אעת דאטליה לאתיכול .לא סלקא דעחא דכתיב וכל אשר
איןלו סאיר וקשקשת בסש לא תאכלו (רבריםידי' ).דלהזליה המו דלא
תעצל האהיכא דאיתליהאכולמי'ג)
 .ב:טים כלל
חר וכלל כלל 81רם וכלל אין
10ובנחלים 8רם במים
אתהדן אלאכעין ה8רט ,סה ה8רם סשרש סטהמבעין אף כלסיםהמבעין.
סאי רבי,חריציןתעיצין לאטורא .וסאי סעיט ,בורוהשרחין וסערט להתק-א.
דבירבי ישמעאלחיגא בסים בסים שתי פעסיםאיןוה כלל 81רם אלא ריבה
וסיעם בסים ריבה ,ביסיםובנחליםסיעט ,בסים ושר ודיבה ,ריבהסיעם ודיבה
 16סאי רבי חריצין תעיצין לאיסורא וסאי סעים בורותשיחין וסערות להתק-א.
תאגי סתתיה בר יהודה סה ראית לרבות בורותשרחיןוסערות להתיר ולהוציא
חרי)רןתעיצין טרבה4גי בורותשרחיןוסערות שהן עצודין ככלים ומתרא 4גי
חריציןתעיצין שאען עשרין ככלים "%ד) .הא לסדת שר5יס שהשרסו בכלים
ובבורט העשרין שתרין הצחה הצועק שעומצע .אבל אםיצזוו לחט אסורין
 90שהרי פירשו ,ואם פק-שו לדשני הכלי אג לדפני הבח -ווזרו לסים סותרין.
טאי פעסאדגי רבותמז (לעה) .אצשר רב התא לאלישפי אעש קרכרא בצבאחא
באורחא דלסא 8רקששריך טמגה לצבאתא והדרנפיל לכסא ,וקא עבר סשם
שדץ השרץעל הארץ ויקרא "א כ"ם .).אמר להז רב חסדא לרב התא חמא
דססייעא לך סכל השרץ השרץ על הארץ לרבות יבחאין שפען '%ו) .תע
 96רבנןיסים וה הש המיול ש~שך ולפקוה המש קרא טש גבראשית א' ל,).
מקלים אלו מזרותעגאצזר אזש -ישאטעדן משם ב' י ,).במש ובנחלים לרבות
ייו) ספרא שםחולין ס'1יב.
יל'ד)עי חול'1סיועיגוס'ו ע'4נ
יל'ה) רסגיס חלכות פאכ*ת אסורות שינהיח.
ילץ)שלין ע'א.

בימים

ש"
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כישא בהן .)"4

כל אשרלוסנפיר וקשקשת

איןלי

אלא המרובה בקשקשין ובשפירין כון כפתית,
ו שבש (לץץ) .וטנין אפלו
ר
י
אין לו אלא סנפיר אחד וקשקשת אחת הרל סנפ
ת
ש
ק
ש
ק
ו
.
)
ש
%
הנן התם
כלש"שלו קשקשת"שלוסנפיר,ו"שערשלוסנפירמויןלו קשקשת ט).סיכדי
* 6גן אקשקשת קא סמכען .ליכתוב רחסבש קשקשת ולא בעי פפיר .אי כתב
הכי דוה אמעא ס*ר קשקשת סנפיר ואפלו דנ טמא .וסקש סוף השתא דכתב
סנפיר וקשקשת סשא לן דוךשקשת לבחשא הא ,דכתיב משריון קשקשים הש
לבחש מציאל אי
ע ה' ).ליכועב רחסבא קשקשת ולא באעי פפיר .אפר ר'
אבהאוכןת*גאדבירביישמעאלימץיל חורהויאריר (ישעיה ס'בכיא3( ).רא).
 10חם רבנןאיןלו עכשועתיר למול לאחרוסן ,כבן חמולחנקזוהעפין הריוה
ן אקגס ואפגס
טוחר",שלועכשוועתירלהשירן בשעה שהואעולהסן חשכי
טותר (3רב) .רבילוי בן דח-טסקקז אוסר לדתו דנ טהחר דמא שאסר טווה
אפיקי סגש (איב סהא ו' ).החתיו חדודי חרש משם סחא כרב ).טוחץ אפיקי
טפש אלו קשקשש שלו .החתיו חדורי חרש אלו סנשרין ששדח בהן ט'נ).
טדור צמעי טמא.
16בימים חננחלים אתם תאכלו
ש טמא שבסעי טהור ,הרל אהם .סה ראית לרבות בצצששה שבסעי טמא טמא
השבמעי טהח -טהח ,-ובדרם אעןכןלפי שאען מחלקנ האכלו לרבות שכבש
עם חטמא .אויכול אע'פשנימוקהרל אהם מוד).

ייבם

י וכל אשראיןלוסנפיר וקשקשת...טכלשרץהמים
 20לרבחז צפרדעין וקרקרמ שבש .ו3מכ:ל נפש החמה
י
,
הש .שקץ הם לכם יש
ר אתצירן מות רוטבן ח*ת חקופה
.
)
ה
ר
ס
(
ם
ע
ט
שרט לשאין בהן במתן
שלהן .וץם
לכם
חית

שקיץטותריובהמיה.

י"א השקץההיו לכם ישר
(לץ) סשרא טיפע'ב.

(4ט) 9ם ט'פע.ד.

(טיא)חולין 9ם.

שע) ספרא 09חולין ע.ב.
ס"

4ח ספרא ט'טעצ.
ש) נדח פיו ט'פ (דף רא עיב)חולין סץע.ב.
שיב)חולין ס' 1לא.

ש'ד) ספרא ש .0ועי' בכורוהש.אס.ב.
www.hebrewbooks.org
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טשת ננלתם תשקצו

פהיל

ישב כל אשראיןלוסנפיר וקשקשת במקם

~
י.
א)
לי אלא הפעלהסעצי פחרהשלו ליבשה ,השרף במוםפנין וול במש (סהח
שלא ההה בהן סחחיה (מ'פ).
 6שקץד,וא לכם

ישג משתאלהתשקצופןהעוףלאשכלושקץ הם

ייי

אלו סקשין 8רפ להרשם ולצפרנש ולכנפש ה~השה.
לאסהר את שןרן ואצן רהשבן חשת וזקופה שלהן חשת בהנמזן משת
שקץ
ו לחייב את דנאכיל כאוכל.
עהרווזיוק שת עק"ובמק .ל4שי4שענל
 % 10לא יאכלו אעו אלא ל4שרן מצ"ה
לא תאכלוםייקראיאס'ב.).
האכיצרבאכילההןאסהריןובמקנימזהןס1חרין .הא מהוני מקיש לאיאכלו
וק שעצי העוף לא
לחייב את דחאכיל כ14כל פ) .אתהנשר
נאמרו ולא וושש חנש משר ,פה נשר סיוחר שאין לו אצבע יתירה חפק
מוין קרקבענקלף ודחרס מ1כל חשסא אף כל כיושובו טשו מהש).חורין סה
 16תהריןסיחזדין שקש להן אצבע יתירה חפק וקדקבן נקלףשין דחיסין 141כלין
וטההרין אף כל כיושו בהןטהמ-ין .אפראביי לאטשסרופקי"שיןפרברי ופרה
אלא סדבריסו8רינו .חשצאדבי ח"א שף הבא בפעע אחד טההילפי שאעו
דופה לנשר .משר דלקן למז כלל דשא דלא תיכול ,הא היכא דאטז למז חד
אכול.ולילף פתחיין פהתורין עד דאיכא כולהוד"כא שי עד דאיכאכולהו.
ש אםכןעהרב דכתברז"ממז לטהלי חשתא דאטזלמז תלחה לא אכלעןדאית
למזחרי פיבעש.ולילף פעורב פה עחרב דאית למזחרי ולא אף כל דאית
 .השתא דאית לוק
למז חריולא .אם כן פרס חמנמז דכתב רחסנה לפהלי
חרי לא אכלען דאית למז חד פיבעיוב ולילף פ8רס ווגונקז פה וזקי דאית
למז חד ולא אף כל דאטז למז חדולא .אםכן נשר דכתב רחסשה לפהלי.
 86אלא פרכתב רחסשהנשר ,נשרדליתלמזכלל הש דלאתיכול האאיכאדאית

וזשקשנן

יל

,פ ),סשרא נ' ע'א חולין סץעיא.

ש )1.ספראשם.
,פיח) ספראשם.
ג) ססראנ'יב
..סוי ולא יאגלף ער הסאג'ל גאוגל חסר גג"א.
ייא)חולין ס'ע.ב.

8,יט) שם שלין סיו עש.
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"את

חד אכ %לב) .אש .רב וחמןה" וצי %4ן ומטא"ן
ל"
אחד טשד ולא היה בקי בהן ובשמותוזן עוף הבא בסשן אחר טסא ,מצי
סיסנין טהח ,-חואשיכירעח-ב .לאו אטרת איכאעח-באיכא שי סעא אחרעא
דחניא עורב וה עורב לסש רבי אלק5ר אוטר להבש אתוחרורין .אצשרולו
 6חזלא אגשר כשר רצאיחא שבוזודההיו א%כלץ א%תן סשני שיש להןופק .אטר
להן אף הן עתיזשןליתן אתהדין 3ע).ד,א לסעורבי אלק5ר אהשר להבש
סם2אלבבה .אטרולווהלא %4שינלילוקליוןהיואוכלין ח%תהסשני שקרקבגה
נקלף .אטרלהן אףהןעתיריןליתן אתהדין .הר שרבומיןעורב .אטראסיטר
~כתאעוף הבא בסיסן אחד טהל ,חעיסילי דלא דרש .אטר לוק רבאשי
 10לאפיטרהאיי דרב נחמןסאי .אטר לוז לא שסהצאלי כלוסר לא סביראלי.

עי

וצא וצשן

טאי איכא סשם שרס ושנוק שרס ושנוק לא שפקזי במשב '3ד) .ששר רב
קקודהעוף המסרט כשר לטהרת סשרע ,חו היא סם2ית לבבה שנחלק בה רבי
אלי,נור וחכסים .אטר אסיטר בחערתי כרסה דכל עלטא לא פלעי דשריש,
כיפליניבירוקתי כרסהדרבי אלק5ר אסרח-בנןשארו .חקלכהאכרביאלישר
 16דאסר יה) .אטר דב וקודהדגי כובשימ דש1צע* כשריםלגבי גמבח ,חקן הן
הורין של רחבה .סיחבי שוב ,ולא שוביין ,ולא שובב"לא% ,א שוברומי,
%א שוב סדברי ,ולא כל שוב שישלו שם לווק אסר אביי כל צשחםה שש
קודםסתן חורהוהקפידה חורהעליוישלו שםלווידצילאנשחנהשסןקודםסתן
תורה .ראבא אסר באהריהו כובשעי סתמא קארוליה עוו) .אסר אסיסר לקמ
 20ובטניפשיי ,שיטנא שחנאי סקוס שטזן לאכולח%כלין פקום שגר %שלאלאכול
אין אוכלין .בטנהפו תליא סילתא אין הא באחרא דשכיחי שרס הווניה הא
באחרא דלא שכיחי שרס ה5ניה .דלא ליחלפי בוו  .)"3אטר דב אסי שסונה
ספיקא הן חיבא וחובא ספא וחרפול הולשסי וסרדאגיהלטש ובר נפחא .טאי
ספיקיהו עושתטד,ורין קרקבקנקלף בו-וטמאין אין קרקבק נקלף כלל חזני
 26קרקבק נקלף בסכין .אש והא ההמו בר אהא דהוהבימי ש%0אל דלא דוה

"רנ)חולין סוא ע'אויב.
עיה) שם.
ע'ר) שם.
ע'ו) שס ס4ב ונ בכיא צו4צעי ובחולין שם כו*שע'צושיעי.
פץ) שם סץע.א. .לק '4ובטנישריין שקשי ובש4ךסקום שווצר וכו' בחולין*ם .רלא
ליחלפ' נהו ליהאבחולין שם ,חה פירוש של נעסה.נ.
עע) שם ס'בע"נ

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

יע

י"

שמיני

217

מיק5ף קרקבע,
בשמשא וכיון דדפי איקלף .החם כי ר*י שק5ף
"
ב
'
ת
י
ש
בידאדגי אע 84דראש לא טיקל8י אלא בסכעא .אמראביי חרעילחא דאמשא
אחת משוענה ס*וקות הן .אמר רב פשא תרעילא ד"צסא אסיר ,חרעילתא
דשטא שריא ,וסיסקיעטתי %אעפתינ ררש סריסר תרעילחא דשטא אסויא
 6והיוה דדרסא מוכלא והעו דרתאע") .אפר רבעידהשלףוה דשצלהדנים
פןהש.דוכיפתשהרו כשהב חנששיהכידוכיפת שהתץ כשה חהה~א שהבש
שמיר לפקדש .רבייוחעכי והאי שלך אפר פששפיך תדצס רבה מהלשליו
ו' ).כי דחאי שלה אפר צדקתך כהררי אל משם) .אפר רב קקודה קאת וה
וקוק .רחם וה רקרק .אפר רבייווצן לפה נקרא ששצ רחם ,כיון שבוו רחם
 10ב~צ רחפשלעולם .אסר רבביבי בר אביי והש דיתיב אפעץ ועבק -רקרק.
תמירי ראי יתטב אארעא חשריק אתי סשקזא דכתיב אשרקה להם ואקבצםכי
פדיתים ורבו כש רבו מכרמזי' ח' .).אפר למז רבאידא בר וךפי לסר בר
אקשי ודשו ההש דיתיבבי כרבא חשרק תוחא גלאלא ופסתמז לסצחקק .אמר
לקז הדצא בדאי הואה פופ) .חע רבנן עחיב וה עחיב את כל עחיב להבש
 16עחיב העטק והבא בראשיתים עחיבוה עחיב"צכסא דכתיבקתיתיו תלתלום
שחחיותכעחיב מרר השירים ה'י,א ).ום) .עורב העפק חיחיא דכתקב וסראהן
עשק פן העחי עיקראי'נ כיה ).כמראה חטה עסוקה פן הצל.יצא בראש
'תש אסר רב 88א לא תיסא דאתיבר" 8שי אלא דדאסיריישהלדיתי וסשו).
חע רבנן דגץ וה דנץ .לסיטזו להבש את בן השדקז וסב) .סאי בן דצדקז
 20אצאי אביי שורניקא .אפר רב קקודה חסידהזו דקז לבנז ולפה נקרא שפה
חסידה שעושה חסידות עם הברמקק .דשצשהוו דקז רמנית ולפה נקרא שפה
ושגשה שסחוגפת עם הברותקק .לפעה לרבות פין דשצפה וס") .אפר רב
אבהש ראהוו אקק ולפה נקרא שמה ראה שהיא רואהביחור כן ההש"צסר
נתיב לאידעו עשולא שפוצעין אקז מויוב כ'חו' .).האששעופדתכאןורחשת
 26נבלה בארץ ישראל .חניא אשיבן עודה שסר פאה עחצת פפאים" 8בשרח

שם לבעיב .חרשל או חדשןל עף בתלסור4רשי שםחרנומא.

שיח
פ)
ע
י שםס"ע'א814 .סת'ח לסמקו בשלין שס שפסקיח,טוולי שול *1סקיחכאו.
ש'א)
'
נ
שיב)
.
,
ע
וס) שם ספרא
של'1שם.
"ם ספרא שם.
ש") שלץשם..לסיוה לרטתסין השפה'אין בשליןשם .ס4ףבןהוריה חסרבכ"א.
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יאח

וכולןמין אקז הן (ם"ד) .חע רבנ 1חמשמתזו בשת שבעושת .אטראכיי בשת
שבעושתקישוקובשרציםקרושדאי .אסר רבוצן בר רב חסדא אטר רב חסדא,
שמרי לה אטר רב חע בר דאבא אסר רבעסריןואיבעה עשא טמאיןהן.
אסר לקזרבדנןבר רב חסדא ש דויקראעסרין האוואי דסשמה שדהעסרין
 6וחדהאוו.וכי תיסא ראה דכתיבא בוקרא ולא כתיבא במצה שדה ,איכתי
עסרין וחדין האה .אסר לקז הכי אטר אטז דאטר טשמא דרב לסיטז לסש
לסעה לסעה הרי כאןאיבעה .אי הכי עסרין השיחה האוו .אטר אביי דאה
חיאה אחתהיא .סכדי מצה שדהלאוסופי הוא ד14ש סאי שנא הכא דכתיבא
דאה סאי שגא הכא דלא כתיבא דאה אלא ראה דאה חיאה אחתהיא .שיכתי
 10עסרין חוסשההאה .אטראביי כשם שדאה ח-אה אחת היא כך אקזח-יה אחת
היא .סיכרי סחצה שדה לאוסופי הט! דאתא סאי שנא הכא דכתיבא לסעא
הכא דכתיבא לסעהאריה .אלא אקק ורמז אחת הש (ס"ה).
אאיה וסאי
י
מ
פ
חניאנסיהכי רבי אוושר אקראאגי אקקריה לטה שסרה שלא חתן שתחון פה
לבעל הדין לחלק ,שלא תהא אתה קורא איה והא קראריה אחה קודא ויה
 16והט! קורא איה לפי כך כתיב בסשגה תורה וחראה חשת האיה והריה לסינה
(דבריםייד"ד .).טוחבי לפה נשצ הברנות סצי השסועהובעופות סצי הראה
סאי לש סדהחם לאוסופי הכאוסילאוסופי .לא ,החם לאוסופיהכילאפרחשי.
חאני אביסי בריה דדב אבהם! שבע ט14ת סעי דנים שמתה ט4צת סעי חנבים
~עושתאין סספר .עופותעסרין וארבעההוו .אלאלעווצתטהח-יןאיןסספר.
 20חניא רבי אוטרנלוי וק-וע לצי סי שאסר ח-וה העולם שברג)ה טפאה טרובה
סן הטהורה,לפי כך סנה הכתוב בטדצדה ,ושעשותטהח-יםסרוביןסן חטטאים
לפי כך סנה הכוצב בטמאש .סאי קא סשסע לן ,בדרב הגא אטר דב ואטרי
לקק אושר רב הגא אסר דב סשום דבי סאיר לעולם הגה אדם לתלסעץ דרך
קצרה .אסר רב יצחק עוף טהחי נאכל בפפח-ת ונאסן הציק -לוסר עוף זה
 26טהח -ססר לי רב 2אסר דבי 'חקנן .העא שבקש בהן ובששתקקן .בעי דבי
וירא רבו חכם או רבו שזקה חא שמע דאסר רבי יחונןחזוי! שבקיא בהן
ובשמותקזןאי אושרת בשלסא רבו ציק -שפיר ,אלאאי אסרת רבו חכם שסיוצ

חולקס.וע".

וס.די
ש'ה)חולי ,סעע.ב.נחולין שם ש קישץ וקורפראי בטקום קיפוקוקרופדאי.
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ידעליה אימומיירעללן .אלא לש שמע מעה רבוצ'יר שמע מעה וסץ).
חניא רבן גמליאל אוטר דהרס תצכל בירוע עוצא טסא .רני אל"מר בירבי
צדוק שפרטותחיןלו חוט של סארחה אם חולק אתרגליו שתים פכאן חשתים
פכאן טסא ,אחת פכאן ושלש פכאן טדור .רבי שמעון בןאלשי אופר כל
 6עוף דק%ט פןהאיר טסא (פ")1 .ד 14צ5רחא שי טקלט קלטא .אסראביי
קולפ ושכל באיר קא אסרען ש'ח) .אחרים אוטרים שכן'עם טמאים טטא
עם טהורים טההר (פ*פ) .כט1ץ כרבי אל"מר דוניא רבי אל"מר שטר לא
לחגם הלךורויר אצל עהיב אלאפפני שהתוטעו .שכן תדמה קא אסרען 0ש).
אסרחוקיהסנין לבהנה טסאה שאורה ,ענאטר תות בת ההמה,וכי בת"ש לה
 10ליענה ,אלאוו בהבה טט14ה .ח"לסא העו שמעע לא סלקא דעחא דכתיב בת
עפי לאכ(ר כקמם בטדבר שיכה ד'ג'% .).א והאכתיב אעשה טספד משים
שבל כבנמ קנה שיכה א' ח' ).כקנהוו שסתאבלתעלבניה .חשכמ שם במת
יענה שעירש ירקדו שם ("שעיהינ כיא ).כיענהזו שחצכנת,עלבניה .תכבדני
חית השדה חנים ובמת קנה שם כ' .).קארי לה הפי וקארי לה הכי,
 16ומדפסיק לה פ5רא בתרתי שמע פעה חרינעהו .אלא פעהה את כדר לעטר
דפסיק לה ס5רא בחרחו הכי שי דחרי שמי ממע .החם בשתי תיבות פסיק
להםבשנישפין לא פסיקלהן ,הכאבשתישפיןשי פסיקלהן מרא).

ינ

כ כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ התש יםל
הכליד4ו אסורח-ל אך אתוה חאכלו פכל שרץ דקוף ההלךעלארבע.יכול
 90יד4ו הכל שחר ,ח-ל ארבה סלעם חרנל חש .איןלי אלא אלו בלבד.סנין
לרבות שאר הסעין ,ול לטעה לפעהרינה .הא כהבר .היה לפדפן המפהרש
פה ארבה פשרשש"ש לה ארבע רנלש חשרבע כנפים וקרסוליןוכנפיןחופין
את רובו .רבייוסי אוטר הממו חנב 0וב) .כטה רובב אמר רב יהודה אמר
דב רוב ארכו שסרי לה רוב וקיש .אמר רב פפא הילכך בעען רוב ארכו
 96ובעען רוב חקיש מדנ) .חמ רבעאין לו עכשו ועתיר לם"ל לאחר זפן פן
(ס") תוספתאחולין '9נ הלג (דף תקסיח) חולין סיח ע'א.
(ס.ט) ועספהא שםחוליןשם.

שיו) שם ע'ב.
(ס.ח)חולין שם.
(ע)חוליןשם.
(ע'א)חולין ס'דע.ג.
(ע'נ)חולין ס'הע.א.

(ע'ב) ספרא נ' עיד.
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יאל"-ו

לגמג

חחל חה הרצשי .רם
פרםיטי אתד 4ש6 -ודשם פאל
י
ק
~
עטן
לתלן אלפ טאץ 6
ועפד לרל לאחר 1ק טק חחל קיג ושמ
של שש .אבי *חקרא ק"ג

יש

חפ
את אלה שם שמ 1את
מהם תאכלו
לב את
 6הארבה לסעו שת ושלעם לסעדש שת החרנל לסעהו .ארבה זה פבאי סלעם
זה רשתחרנל זהניפול חגבזהנדין לסעו לסעה לסינה להבש צפורת כרסט
והאצרויא ויתצא ירהשלסקז והחזבע'ת 9ע"ו) .דבירביישמעאל תאנאאלוכללי
כללמ אלו 5רפי 8רטות ,ארבה זה פבאי ,לסיפזו להבש צפרת כרסט,
שיןלי אלא הבווואיןלי גבחת הבאו"שלו גבחתסנין ,תיל סלעם ,זהנישל,
 10לסעו להביא את האהשכףואיןלי אלא הבאמויןלי נבחת ,הבא רש לו גבחת
הבא שין לו זנב ,הבאו"ש לו זגבסנין ,חרגל ,זה רשן ,לסעהו להביא
את הכרספת ,חשת השחלנית ,ואיןלי אלא הבא מוין לו נבחת ,הבאו"ש לו
גבחת ,הבאואיןלוזגנג הבאויש לוזגב ,הבאואין ראשו ארוך ,הבא וראשו
,לא ראי ארבה כראי חרפל,
ארוךשין ,אסרתהרי אתהדןבבנין אבסשלשתן.
 16ולא ראי חרפל כראי ארבה ,לא ראי שיחם כראי סלעם ,ולא ראי סלעם
כראי שיחם ,הצר דחשה שבהן ש"ש לו ארבערילט וארבע כנפש וקרסולץ
וכנפיו חושין את רובו אף כל ש"ש לו ארבע רגלים וארבע כנפים וקרסולי
וכנפיו חשין את רובו 9ע") .והלא הצרצור וקה"ש לו ארבע רגלים מורבע
כנפים וקרסולץ וכנפיוחופין את רובו יכול ידשו סוחר ,דרל חמג כל ששש
 %חגב ש שמוחגביכול אע'פשאין בוכלהסיסניןהאלו ,ת'ל לסעהועדשיהיה
בו כל הסיסנין האלו (ע.ח).
השרץ שרקסה שחייבין עליו
שרץ העוף
כ"ג
בש"
שרפ לעמ-ובו .סיכן אטרו חנבים
.
)
פ
ד
מ
ם
ש
א
ט
ץ
י
ש
שקץ וקוא
טשוש שכבש עם דנבים פדורים לא פסלו אתצו-ן .העיד דבי צדוק על
6פ ציר חגבים טשוים שרעא טהור ש).

אלה

דיל

ייטת

וכל

ייר
) חו99חא חולץ 9ע חלח ,דף חקשח)חולין שם.
,ע'ו) 9פרא נ'
,יח
חוליושם.
)חולין שם.
,עיט) רסגים הלכוח סאכלוח אסורוח שינח.ח.
,יח
)חולין סיח
י )9ס*רא ו'א
חרטוה *" ס'ט עד'וח

יב.

יא
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כ"ד ולאלה תטמאו יטל לכל האממיבענין וטה אסה -בשין בחמה
חקקה ועופהע תעים חקגבים יכול ידשו אבר סן החי סטמא בכולן ת'ל לכל
הבחמה .אהנא דגש נידלש בש שאין בש סקבלי שפאה% ,א אהנש את
החנבש ,הרל אשר הש ספרסת .אוציא אתהיצבים שאין לפען טוסאה ולא
 6אוצש את וקושתש"ש לסען שטאה ,פרסה .אהנש אתהעוף הטמאולא
אוצש את עוף המור .ורין הש טה אם בהמה שאינה סטסא בנרש בבית
הבלקה ,אבר סן החי סמנה סטסא ,עוף טהח -שהא סטסא בנרש בבש
הבליעה ,אינודין שידשו אבר פן החי ססבה פשסא ,ת'ל השסע.אין לך אלא
בעל שסע.איןלי אלא בהפה טהח-ה ברגשה טמאהסנין ,המל 4משר הש .הקה
 10טהח-הטנין וול פפרסה .הוק טפאהסנין ,ת'ל פרסה .פןהשפועיןטנין חהל
ח8סע .אעה סן השפועהסנין חול אענה שסעה .סעלת מיה טנין ,ת'ל תרה.
אעה סעלת גרה פין ,חול אימה סעלה .והלא חזק -ספרש וטשסעיכוללא
יהא אבר סן החי סמנו פטסא ,ת"ל תרה אעגה סעלה טסא .בסי דוא טדבר

יל

אם בסיחתן הרי סיתתן אמח-ה ואם באבר סן הסת הרי אבר פן הסת
אמת-
 16לסטן .ד %אעו סדבר אלא באבר פן ההי (פ'א) .יכול אף הבשר הפוש סן
החיים טסא הרל בנבלתם מה נבלה שאין לההילופין אף אבר סן החי שאין
לוהילופין דברי דבייוסידנלילי .דבי עקיבה אהשר טהנבלהנייסועצסות
אף אברסןהחי מדשועצטוה .דביאוטד טהנבלה בשר תידשועצסותאףאבר
סן החי בשר תידש קצשת (פ*ב).
בנבלתם יטמא
 20הערב אין הגע פטמאבמרים .הלאדין התו טה אםטששש ססחגש
פטסאבמייםכגע סרובהאעודין שיטסאבמרים,חול כל הצע יטסאעדדקדב.
אעו סטמא במרים (פ"נ).
שעהשא סטטא
כקה וכל המשא מנבלתם יכבם בגדיו
בנרש .הלאדין דגא טה אם סנע סרובה אעו סטמא בברש סשא ססועט אעו
26דין שלא שמא במרים ,חול דגשא יכבס במייו :פלסדשיגוש4ו פטמא במרים.
יטל אף הצופה ת'ל
נמצאת לטד שחלק סנעו סמשאו .יכנב1ס
בנר ,או בנר יכול בנר 5חל לבן הסיטסא בוג הסיטטא במעים סנין ,מןל

כל הצע

עד

סיטד

(.8א) ספרא קם.

(.8ב) סשראיאי
בח~לין ע.ב.
קכ"
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יא להיא

להו"

יל

מד
צסע קטן צבה ,עד וצמא סרבה שבש של שבם ש~עק (שה
םד 1רעז1 .צן לשית שו.כלש טצרג
ע5א לרטת כל וצד
שמקבל טוסאה .שיכול יטסא אדםוכלי חרש תיל ,בבר בבר הוא טשפא טוש
טטסא לא אדם ולאכלי חרש (פ4ד).
להבש אתהשליל שרהא אברטןהחי פספ טטמא.
כ"ו
הבהמה
טלמד שהן סצטרפין וה עם וה .יכול יצטרש עם הסתים
טמאים
ההגצרש תיל הם .יכול לא הג5רש עם המתים החשרים אבל שטרש עם
להבא בד5ה
וגבלות הקלות ת'ל הם .ננל הצע בהםיטמא
שלא תהא שחיטחה טטהרתה (פ4ה).

יל

לכל

כ"ו וכל הולךעלכפיו יהיהידי כל הולד לדביא אתחיפד
וחלדת חסמאין שוני השדה וכלב הים .חיה אין לי אלא חיה
טהורה ,חקק טסאה טנין ,חול ההלכת על ארבע .ננכל החיה
להביא את הפיל .כל הצע בנבלתם יטמא
ש פגדי

לטעלן לסה שסרו לטטן אלא שהעליתים באבר טן החי והתחהתים באבר
6נ טן הסונ מה ש אברטןהחי שהבשר השרש טטנו טהור הרי הש טטמא ,אבר
טן המת שהבשר השרש סמנו טמא אינודין שיטסא .לא אם אסרת באבר טן
החי שאיסורו מדצ בגצי נח כישראל תאמר באבר טן המת שאין איסורו מוצ
בבני נח כישראל ,הואיל ואין איסורו מדצ בגצי נח כישראל לא יטטא ,תול
ממע והחשליבות אברטן המת(פ.ו) .כלהצעבנבלתםיטמא
%
הערב אין הוש טצש נמ"ם .הלא די 1הטו מה אם בטקום
שלא נטסאן טחטת עצטן בסשא נטמש טחטת דגמשש ,טקום קגטסאו טחסת
עצטן בסצע אשדין שיטמאו טחטת העגע ,תול נל המע י8סא עד דקרב.
יפמא חוש טטמא בסרים (פ").

עד

,
כ'26ח תקמשא את נבלתם יכבס בגדיו טיטד שהפשי
בסרים .הלאדין דוא טה אם בטקום קגטמאו סחטת

ט5מא

עצטן בטנע לאנטסשי

(פ'ד) שם מא עע .צספרא ,ורגע'2ם' או ,שלים' בפקום תלנילון וע" ערוך השלם
חלק ג' ערךנלנל צר רפ'ח עצועי' קחקס לעהפוערטער חלק ג' צר קע'ח

וגכהאקנקנילין.

(פ") סשרא שם.

מנלין.

שץ) ספרא ניא ע'ר.
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מחסתהמנע ,טקום שלא
פחמתעצסן במשא אעו רץ שלא
י
א
צ
ט
י
ש
ט
ט
י
דגהאיל
 ,חעשא יכבם במרץ .פלסד שוגוש"ו סטסא בנרים (פיח).

פחסת

יכול
במק עצסן ,כל חמע בחם
כשם שלא ננצאן מחסת חמנע כך לאיפכשי
יטמא,בין אדםביןכלש .אויכול כשםשנטסיצ טחסתדגושו כך יטסש מחמת
 6עצסןבפשו ,חעשא-טמאקםוצנה לכם ,לכם הםסטט~ון במשאאעפטסאין
לא שכלין ולא סשקין ולא כלש בסשא .שאין לך סיטשו במשא אלא הארם
דנשא לא דג"8א 0נ) אדם
בלבד ט"ט) .חקמטא השטא
צשא את הטומאה טמא ,טוטאה שש4חק את האדם טהור .אץ לך טטאה
שמטמאה אחרש במשאה להם אלא הוב בלבד 0רא).
שהיא חשו
תששצ בהם תטסתם
כ"ם חה לכם הטמא
בם שומע 4גי כל השרצש סטסאין ,ת"ל חה לכם הטטא בשרצש חשרץ על
הארץ החלר והעכברוכו' אלוסטמאיןאע שאר שרצשמטפאע .ש סה הפרפ
ספורש בעל עצסא ופורה ורובה אף כל שהש בעל עשגית חצרה ורובה
ידשו טטמא ,דרל אלה הטפאש לכם בכל השרץ.אין לך פטמא בשרץ אלא
 16אלו בלבר 0רב) .חגיא אמר רב יהודה אסר רבאיןסושיבין בסמץדרין אלא
תלסירחכפיםשיודע לטהר אתהשרץסןהתודת אסר ראבעא"גיאדעואטהרצ.
וסה מקש שמפית וסרבה טוטאה טהור שרץ שאעו פמית שעו פרבה טומאה
אעודיןשיהא טהור ,ולאהש .ההם פעשה קט בעלמא הוא דקאעביד0ינ).
להביא רסו ליטסא כבשרו .הלא דץ דוא סה אם בחמה
הה הטטא
 20שהיא סטטא בסשאלאעשה דמה כבשרהשרץ שאעוסטמא בפשואעודין שלא
נעשה רסה כבשרו,תיל חה חטסא לרבות רסושיטמאכבשרו.יכולידשו סכשרר
את הורעש.ח-ין וצא סה אם דם בהמה שאעו סטמא טומאה חשרה סכשיר
את וחרעש דם השרץ שהוא סטמא טוטאה חסורה אעו דין ורכשיר את
הורעש ,תיל חה לכם הטמא דצא פטמא ואעו פכשיר את וחרעש.
 86טימאחולדה אימאעכבר פהחולדהפןהמדלב"ציץ אףעכברפןדגידל דוא

יל

יל

...

יפי

.81חושפ.

ייא

,פיטו ע ',שם,ועי' רפכ.פ הלכות טטאת פתפ.אח.ם.

1צ) סשראשם.

1שראו רפב-ם הלבות טוטאת פת פא ה'ו והלכות פטפא' פשלב ופאב פיד ה'ב.
,צ'נ) סנהרר,ן"ו ע'א
1צ'כ) ספרא שם.
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ק* למיא לא

בש .-או טה
,מטשה אף עכבר כשסחו אףושי אמא עמן שמם
ששטו עכבר ,חול השרץ על הארץ להתמא אתשבים .או אעו אהשר אלאעל
הארץ שסא ,ירד לים לא שסא ,חול השרץ .בכל סקום שהא שרץ
שסאסיר) .אסרליה ההוא טרבנן לראבאואיסא השרץ כל שהוא שרץואפלו
 6עכבר שבים ,ואי סשום דאפר קראעל הארץ שטא ירד לש לא יטסא .אמר
ליהכיקו"שרתיה ,טקום פומשה סהלי הכא וסה הכא מיה) .האאיןלי
אלא השרץ על הארץ או אעו אוטר אלא השרץ שסא ,עכבר שחצע בשר
תשמו אדסה שאעו שרץ לא יטפא .ורין החו טיסא חולדה וטיסא עכבר סה
חולדה כשסועה אף עכבר כשמועו .או סה חולדה פרה ורבה אף עכבר פרה
 10ורבהישו עכברשחציו בשר וחצץ אדטה שאעופחרהורובה,חי
ל בשרץלהביא
עכבר שחציו בשר וחציו אדמה ,המנע בבשר פסא ובארסה פהור סיו) .רבי
קהודה שסר אף דגתע באדטה שכצד הבשר סאחוריו טפא מנע) .אסר רבי
יהושע בן לוי והש שהשרק על צי כולו 5רח) .ודץשבב למינהן
צבזה הצב לסעהו לרבותסעין של צב חחרורובן וגפלים וסלטמררא .כשהקה
 16רביעקיבה טמע לפשוק וקה הקק אוטר טה רבוסעאיך ה' ~חהלש ק"דכ"ד.).
"ש לך בריות ניזץלות בים תקיולות ביבשה ,וצעיולא בים אם טמע ליבשה
סתו ,תצק-ולות ביבשה אםירדו לשסתו.נק-ולחז באורונק-ולהזבאויר מדולחז
באחר אם פירש לאויר מזו ,תק-ולות באויר אם פירשו לאור סחו .סקוםחייו
של זה סיחוע של זה ופקוםחייו של זה סיחוע של וה ואוסר סה רבו טעשיך
 90ה' ושם) סמפ).

חיד"

ל.

השאים לרבות
ל"א אלה הממאים לכם בכל השרץ
עחרחזקהן .יטל עורות כולן ,ת"ל אלה .אלו עורא סטסאץ עור ד~גקה חזכח
והלטאה והחסט וק) .והא אלה אכולהו כתיב .אסר רב לסעהו הפסיקהענין.
ולמזשובנסיהחנשטת .אסר רב שסתזל בירב הנחק רב חנא החווח~גי התנשסת
 96וחנא דירן אסר רב ששת ברקה דרב אץץ סבר לה לרבי מהודה דזאל בתר

בע.ב.
~צ'ד) ספראי

~צ'ה)חולין קלוע.א.
~צא) שםחולין קכץ וב.
ע'א.
~צ'ט) ספרא שם
חוליןקכ"
www.hebrewbooks.org

~צ'ו) ספרא שם.
~צ'ח)חולין,שם.

וק) ספרא שם חולין קכ.ב עצ.
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"1שתא (קיא) .חנן החם חשלו שעורותיהן כבשרם קץר האדם ועוד הותיר של
"צב ועחי חטורת של ומל הרנה תר בית המשת חער חשליל תור שהחת
האליה
י האשקה והכח והלטאה .וכולןשעיכדן או שהלך בהן כדי עבודה
ש
ו
טדירין חוץ סעור האדם (קיב) .אסר עולא דבד השרה שד אדם טהור וטה
 6טעם אסרו טסא מירה שטא יעשה עודותאביו ת4מושמיחין .איכא דאסריעור
דאדם שלא עיבדו טפא סדאודיחא והכי אסר עולא דבר השרה עור אדם
כי לא עיבדו טוור וטה טעם אסרו טטא מירה שסא יעשת עמא אביו אמו
שטיחין עד .)1חם רבנן ~יון העובר טמקום לסקום תכנס לבית הבית טמא,
שאין לך למון ול1ען שאין לו סמה קרקפלין בראשיהם ,אל תחפה שהרי
 10קרקפלו של רבי ישמעאל מתח בראש סלכש ק"ד) .האך עורא דאסרן
אםעיבדןאו הלך בהןכדי עבודהטוערין.הילךאין לאהילך לא חשא חאני
רבי חיאאחןחמור שטלאה לקמחוטהורה .טלאהשינישהרי עשה בהסעשה.
אבל לא טלאה הילךאין לא הילך לא עדה) .וכטה כדי עבודה .אסר רב
חתיא אסררבי עאי ארבעתסילין .אסררבי אבוןא אסררבישמעוןבןלק"ש
 16לנבל ולחפלה ולנטילת ע"ס ~עבוה ארבעתסילין עדו) .סאי לנבל דאם
היה בינוובין הסים עד ארבעתסילין שדח ומביא סים טהורין ולש עיסתו
בטהרה ושצא חלה בטהרה ,חשם היה יחר שה עושה אוחה בשסאה תצצא
חלה בטומאה וק") .ולתפלה דאם הוצרך לנקבץויכול להעסו -עצמו כדי
שרסה תפלחו חפלה ,ואם ל 14ת"לחו ועעבה (קקק) .ולנטילה ש*ם הוקבינו
20וביןדמים עד שרסהדיל
ך תוטל ידץ וטתפלל ,ואם הוק יחרעל !הסשי ק-קה
בסק-י דסגקי ומחפלל וק'ש) .ולעבודה הא דאסרן שאם הלך בהןכדי עבודה
הרי נתקשו וטהור ,ואם לא לא (ק"י).
חם רבנן
וקטמאום
קא)חולין שש

קיב)חולין שם סשח חולין קגיבע.א.

ע".

,קע)חולין שם .שטיחין בלישחיטין וצ'ל שטיחין גפו בחולין שם
) וקיד) תוספחאחולי! 8ץ הטץ וצד תק")חולין קגץע.א.ולעני! קרקפליןע" קרויסס
לעושווערטער חלק ב' צד תואע.ב.
,ק'ח)חולין קג'בשב.
וקץ) בחולין שם אסר רב הווא אסר רבייואי.
,ק ),רפב'ם הלגות בגורים ה".
,ק")עי' שם הלשת תפלה ה.י.
,קיט) עיש חלגחב ..ש"
הלטת שאר אבות הטומאה ויט.
ק.י) ו'וילין שם,ועי

יד

רס"5
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ישוע"ש לצ

יל

חוץ כשא
יטל אט 1לא רקשז
חמשש לרטתק~"
הו*
שה
דקס
פה שרץ שריקם אף בהנת השרץ שרי
" .קוליהיכול אפלו לאניקבה ,ורל
המע ...יטמא את שאפשר לו לעע טפא את שאי אפשך לעע
מדיר .וכסה מ5בתן כחא השערה שאפשך לעע בחש השערה קיא).
סצטרפין וה עם וה ,דם בדם ,ובשך בבשר,
סלסד
 6הטמא'ם
דם בבשר ,ובשר בדם,ביןבסין אחד ,בץ בצי סעש קיב) .כלהמע
בשע תא ש ש
פממא בסשו .הלא דץ דוא סה
בהם יטמא
י
ע
א
אם בהטה שאין דפה שסא כבשרה,וווין שמאתה אלא במקז סטסא בבצע
ל כל המע בהם יטמא במנע סטטא אעו פמטא במשא (קיע).
ובמשא,חי
שפאת
ב
ר
ע
פסאת
אין
שרץ
א המע בהם יטמא עד הערב
דשוהה סשקין טמאין ולא האוכל שכלין טמאין טמא שסאת ערג אלא כיק
שטבל טהרסיר (קיד) .כל המע בהןיכולבחייע ת'ל במתם או במתמיכול
לא בשחיטתןחול בר)ם ,אע*פ שהןשחוטיןשאין השחשה פטהרת אלאלרארין
לשחיטה בלבד .הא סה שי סקיש בר 5במהם לאבחייהן (קט"ו) .כל המע
ל בר .5הא כיצר עד
 !6בחםיכול בכולן ,חול טחם ,או טהםיכול במקצתההי
שעע בפקצהושריאככולו.שיערו חכסים שכעדשהשכן החוסם החלתברייהו
).
כעדשה.רבייוטיבירבי יהודה שסר מנב הלטאה
(קפ"
במי הש
לשב וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמאו
סדבר אם במיחתן הרי סיחתן אטורה ואם סאכר סן הטתהרי אבר סן המת
 20אסחי לסטן .הא אעו סדבר אלא באבר סןהחי .הלאדין ד1א פה אם בד5ה
שלא עשה דסה כבשרה ,אבר סןהחי משה ס8שג השרץ שעשה דפ כבשרו
ואימדין שקעא אבר סן החי פמן סטסא .לא ,אם אטרת בבהמה שהש פטמא
בסשאתאסרבשרץשאעופטמא במשא,השויל שעו סטמא במשא לאיד 81אברסן
החי ססן פטסא ,חול וכל אשר יפלעליו סהם במתם יושטא לרבות אבר סן
26החי .יכול אפלו תלוי בו ,ת'ליפל .הא אעו פטסא אלא כשיפל ) .טת

שיי

(וך"

קש) סשרא שסחוליןשם.

ק"ב) ספראשס,פ(עקיילרה,י" עש כריתות ריא.

(קינ) סשרא שם חולין ק"חע.א.

עי סשראנ.בע.ה
קט" 1שם רצעה "א ע'בנוירנ.בע'א.
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השרץ חצדין האבר טעודה כחחמ השערה ,השרץ טטמא סאצם טת וד4ובר
טטסא סאצם אברטןהחי ,שששרוכל אשריפלעליו טהם בסחם .סיתה עחשה
ניפול.רואיןאווצ כאלונפל טחיש ,תטצא פטמא סהום אברטןהחי לא סשום
אברטן דסת (קי").רבישמעע טטהר .טה ששךאיטיתה עושהניפול ליטשז
 6סשום אבר טןהחיוחיאין סיתה עחשהניפול ליטטא סאצם אבר טן הפת,בין
כך וכך טטא (קיט) .סאי בעיהו איכא בעיהו בשר הפורש שהבשר ד~צורש
טאבר טן החי טהור ,שאעו סטסא אלא כבריתו ,ובשר השדש סאבר טן המת
טסא מךכ) .הערבנןיכול הבשר השרשטןהחי שסא,חי
ל במחם .טה סיתה
שאין להחילופין אף אבר טן החי שאין להחילופין דברי רבייוסידצלילי.
 10רביעקיבה אוסר טה טיתה נקים ובשר ועצסות אף אברטןההי כבריוצ בשר
הס~ם חזקולב
תק-ש חצצסות (קכיא) .וכל
ל סכלי עץ לא כל כליעץ .אויכ~~
תצחוחה ח-גצחיה,חי
ל ש%4י סתמא את
השלחן ווזתדימבלה מזת הדולפקי ,ת"ל כל כלי עץריבח .טה ראית לרבות
את אלו ולההצש את אלו ,אחר שריבה הכוצב סהצט ,ת'ל שק טה שק טיוחד
 16שהא טשטש את האדם מזת טשמשי האדם ,אף צי סרבה את חשלחן ואת
הטבלה ווזת הדולפקי שהן סשמשין את האדם מזת סשמשי האדם וסהציא צי
את הסולם שהווז טשמש את האדם אעו טשסש את משמשי האדם ואת
ואת דנחוחה ואת הכצורה שהן סשפשין את סשסשי האדם ואען סשמשין את
דאדם (קכזב) .ש כלי עץיכול השידה חקחובה חקמךל וכוורת דקש וכוודת
 20הקנש ובור ספעה אלכסנדדית שקש להן שוליש והן סואיקין ארבעש סאה
בלחשהןכורישביבש ,תזל טכלכליעץ לא כלכליעץ.אוימלש4ציסצציא
דרדחר ענלה הוסטש הטלכש חצריבת העבדן וגמז -ספינה קטמה תזשרון,
תיל כלכליעץריבה .סהראית לרבות אתאלוולההציא אתאלו אחר שריבה
הכחוב טיעט ,ת'ל שק טה שק טיוחד שהש טטלטל
אף צי ארבה

כלי עץ

וקיב

בטלחי

קיח)ע" רטבים הלכות שאר אבות חטוטאה פיריוח והלטת טאכלות
חן,וע"חולע עיר ע'א ע'בוע" טשחחול' 1שס אוטט").
עק
ק"ט)וילין קכ'טו
כ.
.ג
"בין כךוגין כך טטא ליתא גהוליןשם.

אסורות פזח

קיכ)ע" שם.
קכיא) ספרא שם ע"הולין קכ'ח לג,וע" רטג,ם שאר אבות הטוסאה פיגח.ה.
,קלב) ספרא שס ,ע" סנחות צץ ע'ב.
www.hebrewbooks.org
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דרדור ענלה הוסטת הטלכש ועריבת העברו ובור ספעה קטאישי
ק שהן
טיפלטלין במלחשן ושציא את השידה ח,תיבה והמם-ל וכוורת הקש דמזרת
,1קנש ובור ספעח אלכטנרדית ש"ש להן שלמם והן מש"קץ ארבעש סאה
בלח שהן כוריש ביבש שאען טיטלפלין בסלואן (קכונ) .ננל 1%
ימל אף פשופיהןסקבלין שסאהדין וורה,
6
שק טה שק טעחד
שהשכליקיבול כך אץלי אלאכליקיבל .אבל טרבריסדפריםמרושיעא
פשטמקן טקבלץ שמאה .וכלי סתכות בין פקבלזן בין פה1טמזן טקשמאין
שאמר כל דבר אשר יבא באש (בטדבר 4א כ'נ) לרבות את השפתען ואת
האסכלימ קכיד) .העו דחנן דמהחי בכלי עץ טטא בכלי סתכות ,והטהור
 10בכלי טתכות טסא בכלי עץ (קכ'ה) .חע רבקנלטיכלי עץ טסאין פשטמזן
פהחיין ,גלטיכלי טתכות טהחיע פשטמזןטג!8ין .שצא פהור בכלי עץ טסא
בכלי טתכות51 ,החי בכלי פתכות טסאבכליעץ .חערבנן אלוהןנלסיכלי
לשףלשבץלגרד לכרכבלהטהש ב5עס ,פווסרכןטחוסראפן 14
עץכלשעתמ-
אחן טטא ,טחוסר חטשה פהחי .פחוסר חטיש! טאי לסיטרא צריכא דחט
 16קפחא בקבא (קכ'ו) .חשלוהןנלטיכלי טתכות כל שעתמ -לשוף לשבץ לגרד
לכרכב להק"ש בקורש ,פחוסר כן פחוסר און ש אחן טהור ,טחוסר כסוי
פסא .טאי שנאוגי וטאי שנאהני .רבייודגן אסר הואיל ולכבודעשרין .רב
נחטן אסר ד1איל ורסיהן יקרש .טאי בעץן ,איבא בעיהו כלי עצם .מ"דא
רבנחטן לטעטיה ,דאסר רבנחסןכלי עצם ככלי סתכות דאש .טכלל דכלי
 20עצם טקבלי שמאה ,אין ,חזא חניא רבי ישסעאל בע של רבייתצןבן ברוקה
אוטר טה תיל וכל טעשה שים תתחטאו (בסדבר ל"א ל ).להביא דבר הבא
ל וכל טעשה.
טןהיש ומן הקתש ומן הטלפש שאר בחמה וחמז טנין,חי
אם כן טה חול שים מרפ לעושח .אין לך בעוף אלא כנף השנמק ובהנת
דגעטית (קכ") .בננוי יכול בצר מץל לבן המיטטא בוב וסיפפא

עץ

יל

,קכץ) סשרא שם ,לקופ רפו תק4ח.
,קכיד)ע" רטבים חלכות כל'ס פינהיי ,וע" כל'פ שינ טיא נכורא 4ח ע'א שנת

פיד עיא.
,קלח)חולין*.א טץ.
,קכ.ו) חולץכ.ח ע'א חוספחא חולץש.א חלא ,דף תלא).
,קכ")חוליןשס.ונחולין שםליתא סאץלךועדהגעסיח,וע" רטנים חלכות כלים פיא

ה.א.
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במעש ,סניל מץל צבוע קטן לבן קטן צמע ער שתהא טרבה להביא שביס
של שבכהומנילתטנין,דיל בברריבה.וסנין לרבמ את הלבדש.,די
ל שבבר.
עדך יכול אףעחרות חההשבים ,דרלנממיועחר פהנממיסןוצהרל בארץ
אףעחרסן רודלבארץ .שיכול שבי פהמא אתשחיבדלוסןהמדל בש"ן
 6כל שהם!,דרלאובעחר להבש אתשחיבדלוסןוגהרל בארץכל שהא ,ה!פלו
חש ,שפלו טשיחה ,ובלבד שרחבהםלו כדרךחיבח-ו לפוטאה.יכול אףעור
המצה עח -האי5ה בסשפע ,ת'ל להלן סלאכת עח -יש! עחר חמצה הער
האיפה ,שלא נעשה בהן סלאכה 4קכקת)14 .צש עחר חמצהועחר האי5ה שלא
נעשה בהן סלאכה ולא א1צש עורות רשמעותפנדלין צעשה,בהן סלאכה ,תיל
 10בכל כלי עחי יצש עורות רצועמ סנרלץ שאק כלים קלפ) .שק
איןלי אלא שקסנין לרבות את וקילקץ ח*ת ומבק ,דרל ששק.יכול יטסא
חבלים וטשקקות ,חהל שק ,פה שק סיוחרטווי וארינאיןלי אלא טוף וארי2
הרי דצא אוסר במת וכל סעשהשים יכול יטסא חבלש וסשמשוונ ורין ו1א
פיסא השרץ ופיסארגמת פה השרץ לא פיסאבו אלאשוי חשרע,הין אםהקיל
 16בשרץ הקל נקיל בטת החסור ,ול בבר ועור בברועחר למרה שה ,פה בבר
ועחר אסחץין בשרץ לא פיסא בו אלא טעי וארע אף בבר ועור האמחי במת
לא יטסאבו אלאטווי חשרע הדל).איןלי אלא שק העשףסן העושסןהחויר
ונם2בה של שרהסנין ,דרל ש שק וקלש!) .אץלי אלא בשרץ במתטנין,
בברועור בברועחר למרה שוה,
פה בברועור אטור בשרץ עשהבו סעשז ושק-
 20כסעשה שים ,אף בברועחר אשרין במת נעשז בו סעשה ושק -כמעשהעוש.
לרמת וקלע וקסקן והתפלה  14יכול ע4גי טרבה את
כלכלי
העין ו)*ת העבות ,די
ל אשר יעשה סלאכה בהם לא העחשה סלאכה
באחרש קליב) 14 .יכול ע4גי סרבה חי8וי הכלים דרל בהם 5רפ לחישי
הכלים.סיכן אסרו כל הכלשדגמופיןפדוריןשהןבפילץלשניחישייןוקל.נ).
 26ד'א כלכלי לרבות כלים הטקבלין טוסאה .ת 1רבנן שכעה סעי כלים

יל

פש-שבתיט
קכ.ח) ספרא נע ע-א
הח'פח בסקום עור האיפה.

עיא ,לקוט רסו תקליח .פשבת ובילקוטי שם עור

קכיט) ספרא נע ע-נ.
קל'א) ספרא שם ,עי' שבת שם.
קלע) ספרא נע עע.
www.hebrewbooks.org
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י'*פיא*נ

מקבלין טומאה ואלוהן :הכם-ישק והעורוכלי עץוכלי עצםוכלי פתכות
וכלי חרש ,אלו הן הפיטמאין בכל פעי טט~צת ,ונלי וכוכית אען מקבלין
טוסאה אלא פרברי סושרים (קל4ד) .דוגש! יוסף בן יהמר איש צרידהויוסף
בןיוחנן א"ש ירהשלם מרו שמאה על כלי וכוכית קלקז) .השא -כל הכלש
 6טהורין כמן כלי אבנש כלי נל%ים כלי אדפה עורות חמז שבים אבל כלי
נחרהריהן בכללכלי חרש,וכולן"שלהן טהרה בטקוהחוץפכלי חרשוכלי
וכוכית והפשץ נקל"ו) .ננמים יוב 14טלו כאחת קל .),בפים
עבא יכול אשלו פש שאובין ,ת'ל אךפעין ובור טקוה פים מיוה טהור עד
שיהיה טקוה כשר שיש בו ארבעים סאה קל'ח).יכול יטבול אנר אנר ,תיל
 10ובא השמש וטהר מיקרא כיבו' ).פה ביאת השסשכולו כאחת אףביאחו בפש
יטל לכל דבר תיל וטהר,
כולו כאחת .ו!0כשא הערב
ש ופחר ,יכול לכל דבר ,תגל וטמא עד הערב ,הא כיצר טהור לחולין
ולפעשר טבעודיום ולחרוטה סשתחשך קלש).
חרש איןלי אלא כלי חרש שין לרבות כלי ט,ר,
ל'ג וכל
 16הרל וכל כלי חרש ,ושין לרבות שבריכלי חרש ת'ל ,וכלכלי חרש (ק,פ).
פיכן אסרו הדקין שבכלי חרש קרקרותו-ם ודפמתיחם יחשכין שלא טסופכין
שקמרןבכדיסיכת קטןועדלוג פלת קד סאהברביעית ,מסאה ועד סאתים
בחצי לת ,טסאתש ועד שלהש ועד חסשסאין בלוג דברי רבי ישמעאל .רבי
עקיבה אומר אני אימ נותן בהן פדה ,אלא הדקין שבכלי חרש קרקרותיחם
 20ודשותיחםיחשכיןשלאפסומכיןוועורןפכדיסיכתקטןעדקדירותהדקיןפקדירות
הדקותחעדחביותלוריותברב"גיתפלמ"ות,חעדלחפית בחשמלתפלחפיותועד
חצביםניולש בלחנ רבן עדגןבןוכאי ~צסר חצביס סעליםשהערן באגילת.
הפכיםדצלילים והחביתותשהעחי קרקרותמי~ם כלשהןמויןלהן דפמת (קפ'.)14
עך שת %8הטומאה עצפה קפיב) .מהם
אשר
,ק*ה 1שבת ט 1.ע'א.
(קל.ר 1רסג.ם הלטת כלים ש.א הש.

עד

כלי

יפל

"

(קל' 11רסב.ם שם והלטת סקושת ש'אה.ב.

קל" 1סשרא ני 1עע.

(קל.ח1עי' רסמט הלטת סקושת שר ה'ב.

ק" 1שם.
(קל-ט 1סשרא שם.
(קס'א 1שט וכלים .8בס.ב .בספרא רבי נחסיה ורבי אלישר בן יעקב בסקש רבן
יוחנן בןוכאי.
קס'ב 1סשרא שם עי' כליט ש.ח ס'ה.
www.hebrewbooks.org
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מהם לטמא ו*ש פחם שלא לטמא5 ,רט לתרטצל שבלע שרץ תפל לשיר התמד
שועא טוצר ואם פת טמא וקפצ).פיכן אטרודנלועיןפשמלין פליטמא ומלטמא
חקששיהיו בסעי החי .חשם טתרהוין את דשוטאה כאלו טמשק .כלב שאכל
בשר הפתתכנפלביתהביתטהח .-טת ושטלעל האסקופההבית טמא (קפ"ד).
את שש לו תך טמא ,מםשאיןלו ועך פוצר 8רט לפטה
 6אל תוכן
~כסא ~ספסל ולשלחן ולספעה ולטמדה של חרש.וו ערותהעיר וחקקקאבי
עקש לצי רבן נמלשל שאסר סשום רבן נמלשל וחקן כלשאיןלו ועךבכלי
הרשאיןלו אחהיש וקטקז) .אלחוכוטוצכו וצא פיטמא אעו פיטטאטאחחייו.
כלי חרש שרצא פיטמא מתתצ אעודין שיטמא סאחהיץ ,ת'ל אל תבו טוצכו
 10החש פיטמא הוש פיטמא סאחוריו .קל וחהשר לכלי שטף שיטמא סאךרו ,פה
אם כלי חרש שאעו פיטפא טאחוריו פיטמא ס4צקיו כלי שטף שוצא פיטמא
סאוירו א' 1דין שיטמא סאךרו ,חהל כלי הרש אל חוכו אין כלי שטף
אל חוכו וקפ'ו) .תצ רבנןאוירכלי חרש טטא חנוטריר ,ואךר כל הכלש
טהחי תנןפסא .נפצא טרצרבכלי חרש טטא בכלהכלימע טהור בכל הכלים
 16טמא בכלי חרש (קפ") .סגאדגיפילי רוצו רבנן חוכו הוע'פ שלא מע ,ש
אש אלא אם כן מע רבי יתתן בן אבטלסוס אהשר טשמר חוכו ליטמא תאסר
חוכו לטמא ,פה חוכו האשר לטמא אע*פ שלא מע ,אף חוכו האפחי לישאו
אע"פ שלא מע וקסרח) .וליטמאמנלן .אטר רבייתתן התורההעידה עלכלי
חרש שפלו פלא חרדל,כיון שסנסה שטאה לשירו טמא .אסרליה רב אדא
 90בר אבא לרבאויהאכלי חרש פיטמא סנבו פקל צזופך .ופה כל הכלששאין
פשמאין ס14ירן פיטטאין סגבן ,כלי חרש שמיטמא סאמרו אעו דין שיטטא
אוכלכלי פחוח אשראיןצפירפתילעליו טמא ההו
מבו .אטרליה אטריי
נבפדבר "ם טיו ,).אהה דצאכלי שטוסאה קורסת לפתחוהוי שפר וה כלי
חרש ,ואטר רחסטוכיאיןצפיר8תילעליו טמא וצא 4שם) הא"שצמירשתיל
 16עלץטההי .ליסד שאעו פיטסא מבולעולם .ההשכלהכליםפיטמאין סאמרן
,קפע) ספרא שם כליסשם.

,קט.ד)ע" כלים שםוטלין ע'אעיא,ועי' רפכים חלטתכלים*"דח.ד.
קס") סשרא נע עיד ,ע" כלים פ"כ פץ כטחת ל'ח ע'א.
(קפ)1.
וח".ח ו1לין שם.
כ-ד עיכ.
,קפ") תוספתא
שם
ססרא

קפ'ח)ו1לין שם.

ו1לין
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סקל מתצ .ושה כ* חרש קאץ גחצא פנו סעשא ,שור ,כל הכלש
שסעשאץ סמן 9מ דן שקטא סאחז טעש וץשש ני (מי ווש %11 %11
של %א וז %ק %או .חןי תנו דחצשז זאעקה תעו כתוי תנו שך
חוכותוך ,חד לפפו ,אידך למירה שה ,אידךחוכו של זחולאחוכושל אחר,
 6ואידך חוכו ולא תוך חוכו ,ואפלו כלי שמף .ולא יהוא כל הכלש טיפסאין
פבן אלא סיצכן ובציעה טקל וחופר .ומה כלי חרש שמיטסא טאוירו אעו
טיטסא סנבו ,כל הכלש שאען טיטסאין טאוירן אעודין שלא יטמש סצבן.
אסר קרא וכלכלי פחוח אשראין צטירפתילעליו טסא הא 8ם),האיי הא
דכיאיןצטירפתילעליו טסאהו1ז8",צטירפתילעליו טהח-דצא .כל הכלש
 10אע'פ ש" 8צטירפתילעליהןטיטמאין קט'ט) .אלתוכן כשישל
אל חוכו טפא לא כשיפול אל ועךחוכו .כיצדחבית שהיא מתה
ופקז
בוצח-
לטעלה טן החמר השרץ נחבית האוכלץ והסשקין שבוצח-טהחיין .ננל
טה שבחוך חוכו ,כיצד חבית שהיא מתה
אשר בתוכו יטמא
החמר
בוצח -ופיה לטעלה טן
השרץ בוצח -האוכלין והטשקין שבחבית
 16טהחיין (קינ).יכול אע'פ נקובה ,ת'ל כל אשר בוצכויטנש .וכמה הא שקחי
של נקב בכלי חרש ככתס סשקה ,ובכלי שטף כסתרא זיתים ,האיל תקובה
ודא טוטאהיהמזה תטסת אעה טצלת (קנש).מיכן אסרוכוורתפוצחה ופקוקה
בקש וטשולשלתלאויר דדגחי והשויץ בתוכה החמר טסא קנ'ב) .רביאלמגור
אוטר טצלת .אסר רבי אלישר אם הצילה במת החטחי לא תציל בכלי חרש
 20הקל .אסרו לו אם הצילה בסת החטחי שכןחולקיןאוהלין ,תציל בכלי חרש
וקל שאין חולקין כלי חרש (קנע) .ננל אשך בתוכן יטמא
אש שסר טסא אלא יטסא ,לטמא את אחרים כדברי רבי עקיבה וקנ"ד).
דדצןבוביום דרשרביעקיבהוכלכלי חרש אשריפל טהם אל הוכוכל אשר
בוצכו יטסא אעו אופר טסא אלא יטפא ,לטסא את אחרש .לשד על הככר
26ויצי שיטסא אתהשל"8י .אסר רבי עעשעטי עלח עפר טעעץ -רבייודגן בן

"

יא

קס'ט) הולץכ"ע.א.
יק'נ) ספראנ'נ ע
יד,ע" כלים פ.ב פ'א.
,קמב) שם גלים פ'חט.א.
,קנ'נ) ספרא נ'ד ע'ב גלים שם.
קנ-ד)עי' ספרא שם.
www.hebrewbooks.org
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זכאישהיית חומר עתיר דור האחרון לטהר את הככרהשלישישאיןלו מקרא
מן דוערה,ורויעקיבהתלמידךהביאלי טקראמןהחוראשהוא טמא ,שגחטר
כל אשר בתוכו יטמא ,הא כיצךהכלי ראשה והשכל שבתוכו שי תעא סטמא
אתהשל"שי (קנ'ה).דגיסילילשין חרוסה דשי דוא עושהשל"שי אבלבח~ין
 6אין קגי עחשהשל"שי  -)1"41רתפ רבע הראשה שבחולין טמא וסטמא ,דאצי
פסול ולא סטמא ,ה!ין דאצי עושהשל"שי בחולין לעולם.וסנין שדהגי בחולין
פסוליןשנאסרכל אשרבומכו שמא השרץ אבוהכלי ראשטוהאוכל פ* ).
פ;נ"
והא אסר רבי עקיבה יטסא לטמא אחרש.הניסילי לחרוסה שהראשט תשצי
שבחרהשהטמאיןוסטסאיןוהשל"שי פסול ולא סטמא ,ה!ין שלישי עושה רביעי
 01בתרוסהלעולם קנ"ח).וסניןשהשל"שישבתרוסהפסולשהריטבוליוםשנילטומאה
דוא שופל שכלי חרוסה שפע בהןועושה אאןשלישי שממר ובא השסש וטהר
ואחר יאכל סן וקדשים פיקרא כיב ז' ).לאחר שיעריב פטשי אכל בחרוסה
הא קודם לא יאכל (קרט) .הראשע תשצי וחשל"שי שבקדש טמאין וסטמאין,
והרביעי
ואש סטמא,איןרביעיעושהחס"שי בקדשלקולם.וסניןלרביעי
פס~
פסול טקלוחוטר .וסה מחופר כפורים שהוא ,שחר בחרוסה אסהי
 16בקדש שדפא
בקדש ער שיביא כשרדם רכתיב וכשר עליה הכהן וטהרה פיקרא יב ח',).
השל"שי שהא פסול אשדין שיעשהרב"עי בקדש .שצאת שמרשאיןבחולין
אלא ראשט הגי ובחרומה ראשוןווצידשל"שי (קיס).ובקו"ש ראשוןהצישל"שי
חיבקעיואין שםחס"שילעולם .בסה רברש אמחץיםבאוכלין אבל בסשקיןאין
0פסתיןלהן לא שיולאשל"שיולארביעי ולאחס"שי אלאסשקין חחלהלעולם.
כיצד מעיין בשרץ ,ורבשביין ,וסש ברבש ,חזלב בסש ,חשסן בחלב,ויין
בשמן ,חשסן בדם ,אפלו אלף כולן חחלה לעולם.אין לפ סשקהוגי לעולם
אלא כלהפשקיןהן חחלה.ו"ש לפ משקהשל"שי ורבקעי והש טבוליום שפע
בסשקה חרתשה עשאןשל"שי .ואם מע בגהשקה קדש עשה רביעי.ואין לפ
אווי
כל *משר בתוכו יטטא סיכו אסרו
 96כיוששו ב;ה (קסש!).
,

,קלה) שם סשה סוטהכ,ע.ב חולץ ל'נע.כ פשחים "חע".

,קנ.ו)עי' חולין שם ורסב.ם הלכות שאר אטת הטוסאח פי'איג.
,קלו) רסב-ם שט.
,קנ-ס) רסב.ם שם.

,קלח)עי' רסב.ט שם הלכה נ' ,ועי'חולין שט.
וקסיא) שס ה'י.
,ק'ש) יסב-ם שם.

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

234

מדרש הנדול

יאלז

ווץ פרד לשו חשר 1מפשר הפת שק ,וק אחרש ושתראןשאו
מ ן ת  4ט ש ש מ וש 6פם1ב9ץ עש .מטש אשץה9ץטש
הדגור חזתפר טיסא את הפת תסצאת הפת שי לטוטאה (קס'ב) .הע דדגו
רבנן כטגכנסו רבותיפ לכרם ביבנה אסרו עתידה ד%דה שתשתכח ס"שראל
 6עגאסר רגהיסים באים שם ה' ואלחתי רעב בארץ תעו סים עד ש וסצפון
ועד שרח ישטטו לבקש את דבר ה' ולא יטש %4קטוס ח' (יא-יינ) (קס'נ)
עתירה אשה שחטול ככר של חרוטה וששר על בתי כנסימ ובתי טדדשש
לירע אם ראשעה היא אם שמק .כיצד שדץ עגמצאבאיר הדגור ופת
בתנח-
טהש שיהא החמר ראשון ופת שמז 4ן תהא הפת ראשתה תשזפר כסאן דסלי
 10שסאה הוא .ועל דבר זה אסרו עתידה חורה שתשתכח ס"שראל ,ללטדך
שדמוסאמ והטהרמהןהןפפיחורה.וכן הוא אומר כה אסר ה' צבאות שאל
טו את הכדגים לאסר הן"שא אקש בשר קדשבכקי במץתנע בכנפו אל הלחם
ו4ול המיד ו4ול היין ו4ול השמן ואל כל טאכל ה"קדשו"גפ הכוגים ויאסרו
לא ויאסר חר אם עע טסא נפש בכל אלה היטסא(ויען הכוגש ויאפרו יטמא
 61פציי"א-י"נ .).שאל מש את הכדגש חורה ליטרעל דעיטעמית וושזרמ שהן
נקראין חורה טטש,לפישהןססרקין את האדם לשכעה דאמר סדטהרהטביאה
לידי רוח חקדש .הןישו אקש בשר קדש ח4גי בשרקו,ש האגצר כאן הוא בשר
שרץ אלא שדיבר הכדמב בלשון מדיה ,והן זה שאמר היקו,ש שע היטמא,
כדיא פן תקדש דאמלאה (דברים כ"ב ט' ).חפפר אל חנש בי כי קדשתיך
( 20ישעיה סז ה'( ).קס"ד) .פפיה רב אסר אשתבחש כדגי ושמואל אסר לא
אשתבחש .רב אסר אשתבחש כדגירביעי בקו,ש בעא סעיהו ,ואסרוליה טהור
שהרי כנף ראשון ולחם שי וממישל"ן .בעא סעמו מירזה שגמעבייןובושמן
ובכל סאכל שסא ש לא ואטרוליהלא .והלכתאדשלישי עושהרביעי בקו,ש
הא אשתבחשכדגי .ושמשל אסר לא אשתבחש כדגי ,חמקא בקדש בעא סעמע
6פ ואסרוליהטהור .בשלסא לרבהיפדכתיבי ארבעה כנף ולחםתזירוייןושמן
וכל סאכל אלא לשמנאלחסישי סנאליה .אסר סאי כתיב שק כנש בכנפו

י

וקסיכ)ע" כלים ש'ח טוה ,וו' שכת ק4ת ע'בופסחים כ'ע.א.
וקסע) תוסטתא עדימ שיא ווא ודף תרד) שכתשם.
וקשד)עי' שכת שם,וע" פסחיםט.וע.ב.
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כתיב בסה שמע בכנש הוי אוכל מע בכנש %חט בשכל שה -בלחם ,הוו
ן ושמןבין כל סאכל טהו
להק ארבעה כנף אוכל לחם מה -החטקשי ביןיי
שאין חס"שי בקדש .חא שסע ויאטר וצי אם י %טמא מש בכל אלה השמא
י שם ).בשלסא לשגצאל טידהכא לא אשתבש
ו"3מ הכדניםיאמרו יטמאיצ
 6דרביעי בקדש בעא טעין שסרו ליה טסא .התם נמי לא אשמנוש דחס"שי
בקדש בעא טניהו ואמרו ליה פהור .טה בין שרץ לטת שרבנף שצע בשרץ
נעשה ראשת אבל דנפע במת נעשה אבפיכל ראשת ולחם שי חשקישל"שי,
אם מע והביין חשמן ובכל טאכל נעשה רבק3יורביעי בקדש טשו .אלא
נוה-
לרב סאי שגא הכא דלא אשתבחש וגשו שגא התם דאשתבא .אסר רב משמן
 10אטר ראבא בר אבוה בקיאץהיו בטוסאת פת %אהיו בקשץ בשסאתשרץ.
ראבעא אטר בטוסאת טתנטי לא בקיאי .התםרביעי הכא,של"ן חנע בכנש
סגנשולא בסה שצע בכנשג חא שסעויעןחנייאטרכןהעם ושהוכן דצף הה
י ב' "ד.).
לצי טשם ה' וכן כל טעשהידיהם מושר קריבו שם טמא רצאיצ
בשלסא לרב הש דכתיב טש 4אלא לשמווול אסאי טשו ,אהמהי קא טיהמה.
 16והאוכןכלטעשהה-הקםואשריקריבושםטסאכתיב.קשש.אמרסרווטראמויתיטא
רב אשי סתוך שקלקלו טעשקקן העלה עליהם הכוצב כאלו חקריבו בטוטאה.
חהלא דברים קל וחוסר וסה אם הכהנש ובוטן שבית וץטקדש קיים טשתבשי
הוו בהלכות שמאח וטהרה ,במלהעל אחת כטהוכטה "צטטולבקש את דבר
ה' ולא יטש)וו (עשס ח' "נ) (קס'ה) .ואתן תשברו
 20ישבירמ חהשי והרי וצא 4צסר וכלי חרש אשר עע בו וקב "שבר עיקרא ט'ו
"ביכול ישבירמ חהאיהרל אחו 4צחו את שובר אין את שבר כלי חרשו של
וב .קל וחוסר סה אם דנצע בוב החשר אעו טעת שבירה דגמע בשרץ הקל
אעו דץ שלא שעק שבירה .אם כן לסה נאטר חשחו תשברו טלטד שאין לו
טהרה אלא שבק-ה ,קש4ם רצה לטהרושצברו .ד'א ואמן תשברו אצן אתשובר
 26לטדותואין את שבר אוכלין לטהרתן .כל אשר בתוכו יטמא
שטע שי אף הכלש הץש טיטמאץ בארר כלי חרש ,המל טכל אוכל שכל
לטומאה אעו טטמא
כלי חרש שכל
דאשק~
טיטמנ שין הכלש טיטמאיןסאוי
,קס")ע" פסחים יא עיא ,וע" רשי זם ורקדוקי סופרים חלק  1רף כע ע.א וע'ב
ועף זבת קליחע.ב ,מפיח ליתא בגיש.

יטי
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יכ*ן

בימ ה"ל

יא'"1אלי

לא אדםולאכ*ם אלא
תחקץ  .חה
כל קטא *עהעמשה
סששו שש טלש ,גל דשפש* אדם גלש הש אב חשטמ לע"םזה הש
דץ ושץ; מ"זג
ל"ד מכל האכל אשריאכל יטל אף
מפץיחא פששן
 6בשד כ 4ודן
חק
שגל וששו לשש משא בשד
"
א
ה
שין אוכל' בד5הסיטמאיןבאיר כל' חרש ,שיכול ק4ני ש)מא 14כלי בר5ה
שח"שב עלוזן לאוכל אדם ת'ל ,אכל אכל שסא (קסז) .סיכן אסרו החוועי
סן האדם תע דענהסה וסן החוץ וסן וקושת תצגלת וקוף ד5מא והחלב
בכפרים הששר כל ירקות השרה חשסרקעין ופטריתב רבי קודה 14סר חט
 10סכרישי השדה ורימלה תץ החלב .רבי שמעון שפרוי
ץ סןהעוביה .רבי
'וסי אוסר חט סן הבלדסקין הרי אלוצריכין טחשבה והכשר (קסץץ) .אכל
י5סאיכול כל שכל הרל
יאכל פרם לאוכל סרוח (קפ'ם) .סיכן אסרו
אוכלין שנפסלו טאכילת 4ה
אדםש-כפן שפסדו וסרחו אען סקבלין שפאה ק'ע).
רא אכל יטמא סלסדעועא
א
מ
ט
י
מ
בכל שהחויכול יטמא לאחרש בכל שהש,
 16חיל אשר יאכל הא אעו סטטא לאחרש אלא בכביצה (קע'א).דין תורהאין
אוכל ס5סא אוכלולא טשקה סטסא משקה ששטד שסא דנא פסא שע עהשה
כ'וצאבו .חה ש64מרע שכל ס5מא חבירו וחבירו את חבירוורישקין תחלה
לעולם הכל סדברי סופרש .ד %לסדת שד4צכליןורגששקין סשסאין אם מעה
בהן טומאהדין טדה ,ואען ס5סאין לאחרים אלא סדברי סופרים,שין 14כל
 20סטסאכלילעולם לא סדברי חורה ולא סדברי סופרים ,אבלדגטשקיןפפמאין
הכלים אם מע בהן סדברי סופרים .מאי שנש דאוכלים אין מטטאין כלש
וסשקין סטמאין כלש14 .כלין דלאעלולין לאב דמופאה לא מרו רבנן סשקין
דעלולין לאב הטומאה סשום סשקה וחב מרובהןרבנן.שין אוכל סטסא אדם
ולא סשקה ספסא אדםדין תורה ,אבל סדברי סו5רים אם אכל אדם אוכלים
 25טטאים  14שחהמשקיןטמאיןנפסלהפיוצורוידיאכאגי ל5ופאה ,תעא ששכל

יל

ש"י

",י

קלו) ספרא
ספראנש'רם.עץ,ועי' רסגום הלטת טופאת סתי
ה הץ וגגא קפא נ' ע'ג.
,קס'ו)
וקס'ח) שם עוקש~ןפ.ו פיג ונפשה שם חוץ פשפרקעיםוגו'.
קס.ט) פפרא שס.
וק'ע) רפג'ם הלפת טופאת שגלץ היר.
,קע'א) סשרא שם.

יג

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

ייאלי

שטיני

237

אף הדלעת
חצי פרס ו"שתה רביעית קע"ב) .אשךיאכל
שפלהלאויר התמרולא הוכשרה תהא טטאה ,ת"ל אשריבואיעכל~
יוטיםיטסא.
הא לטדת שאץ שכל פקבל פסאה ער שיוכשר אחר ענתלש.איןלי טכשקי
אלא טים,טנין הטלוהייןהישמן והדם והדבש והחלב ת'ל וכל סשקה או וכל
 6טשקה .יכול טי תותים וסי רטגש הששר כל טעי פקיורגדי
ל טים טה
טים טעחדיןשאין לרגמ שםלווי אףזגי ארבה הטלוהיין חושן והדם והדבש
י וסהגאטיחותיםוסי רמגש השאר כלטעיפ"יות שקש
והחלבשאיןלהם שםלוו
להם שםלווי (קע'ג) .חערבנןנצין לדם שהא טשקה שנאמר ורם חללש "8תה
(בסרבר כזג מר,).ננין ל9ן שהא סשקה צאפר ודםענב תשתה חטר 0יברים
4 10ביד,).טנין לרבש שהוא משקה שנאסר ועיקהו רבש טסלע 10ם 4ביג,).
נצין לשמן שהוא משקה שנאפר סשתה שגצש משתה שמרים( ,ישעיהכ.ה י',).
ננין לחלב שהא סשקה וצאמר אפתח את נאר החלב ותשקדצ אפטש ר'
ץ טל טן המה קלא הספל טים 10ם
"ט,).טנין לטל שהוא סשקה שאסריט
ו' 4ח,).טנין לדטעתהעין שהא סשקה קגאסר ותשקדצ בדטעותשליש (תהלים
 16פ' ו',).טניןלסי האף שהוא סשקה שגאטר ועפעפש תלו טש (ירטיה ט' ח).
הריאלותולדותהטים (קעיד).רחנןתולרות לטשהיהמוטןהעיןוטןהאהןוטן
החוטם ומן הפה קעיה) .חניא וכל סשקה זה ה9ן אשר ישתה
זה הדםעיא סנחל בדרך "שזהעלכן ירש ראש טשהלש ק'יו' ).רברירבי
יצדה .רבי אלשר אוטר קששה פרט לטשקה סרחמ (קעיו) .שאעו טיטמא ולא
 90טכשיר במאכל אבל אם נטמא רמאכל הרי הוא בטסאתו ער שיפסל טלאטל
הכלב קעץ) .והמשקין ענמס~צ הרי הן בטחשאתן לעולם ואפלו סרחו שאין
סשקה יהמו טעץ הכלב לעולם .מרן לאוכלש טמאש ולא לטשקין טטאש
טהרה לעולם אלא הפש בלבד ש*ם נטמש טטבילין בסקוה והן טהורש.
כיצר עהשה מחנן בכלי אפלו בכלי שראשו צר ביוהד ומטבילו בטי רגמקחה
ער ששצקו הסים עליוע וסעלן חק טצצרין וקעיחג רננל נששקה

קיב)

ש' רסב'ס הלטת שאר אטת השטאהפ"

היאועי כסף טשח שס וש' פסהים

"ד ע'ג.
,קעע)ספרארד סכשירין 8ץסוד.
,קיה)סכ*ריןפ.וסיה.
,קע'ו) ספרא ניחיא.
)
מלכות שסאתאוכלין.8בהיח.
(ק"'ה)רסב'סשס הלכהכ.א.

יד

,קע'ד)חוספתאשגתפיטהכיד,דףקכ'א).

קע" רפב"
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"א ל")ש לא

ש4 %ש6ק בםרמ 1ח"ץ ומאחת יחאסאיויל מי סה מי ס"ד

 1א ו%ח ק זקחא אף *ל גדטז שו ש%ן לשל בק וא ומש %טש
בהן את הכלש שהן תלהשין סן חקרקע ,וטחמא את שבטרהז ושכשיחין
השבמערותשאעןתלהרןסןדקרקע14 .יכול אפלוח"שב שקידו לבוראלשקזין
 6ולסערותמ,חו סכשקיין ,תיל אהשר"שחה.איןלי אלאשמילןלשתימזופין אם
חישב להדקץ בוק עצש  14אבנש,הרל סש מ"רט) .הא לסדתשאיןחמשקין
סכשירין עד שוקש תלהרן סן הקרקע .וכשם שאין סכשירין עד שיתלשו כך
אץ טטסאין עד שיתלשו מופ) .ד'א וכל סשקה אשר "שחה בכל כלי יטסא
סלסד שדגמשקין סטמאין את הכלש דברי רבי מזורה .דבי טשי שטר אין
 10טוסאתטשקין לכלש סן ההורה אלא סדברי סופרש (קפיא) .אסררבי מקחמג
בן קרחה אסרתילו לרבי מזורה ספני טהאין אם רשין את דברי רבייוסי
בירבי ש*שראין טוסאת טשקין לכלש סן החודה אלא טרברי סופרש,שאין
שטאה סן המיה עולהידי טוסאחה בו בעם וכלש שגטס 14במשקיןעולין
לידי טוסאתן בוביום .רבי שטר תדעשאין שמאת סשקין לכלש סן הדורה
 16אלא סדברי סופרששאין שטאהסן דמורה סטסאהכלי שטף מאחהייושאין
ןטדיר ,אםכן לסהנאמר סשקה
דוכו טסא,וכל שטכ*צבסשקין סאחחימזןריכ
בכל כלי יטשו ,סלסד שהכלש 0טסאין את הסשקין (קפוב) .רבי אלקמר
שסראין טוטאה לפשקין כל עיקר תדע שהרי העמ-יוסי בןיועור א"ש
צרידה על סשקה בית סטבחיש דאשןדכיין .אסרו לו הרי ד~א שטר וכל
 90טשקה אשר"שזה בכלכלי שמא ,סלסד שיש שטאה בכלש לסשקין (קשונ).
וסשקה בהז הסטבחיש בלבד הן שישוו סכלל דטשקין שלא יכשקיו השלא
יטגאוו ,חששר טשקין שבעולם סיטסאין ומכשירין וספמאין (ק'5ד).
בסי הש סדבר
ל"ון דכל אשר יפל מנבלתםעליו יטמא
אםבסיחתןהריסיתה אסורהואם באברסןהחי אברסןהחיאמחילסעלן
לא סן העצסות
 96הא אעו סדבר אלא באבר סן הסת .כמנבלתם

*

היי

,קלט) ספרא ניר ע'ר.

,ק'ס) רסבים הלבות סבשירין ס,ב ח.ח.

קסיא) ססרא נ'ה עיא ,ע" פסחים "ו ע'ב.
,קס'ב) ספרא שם 'לקוטתק.ס.
קס'ג) ספרא שם ססחים שם נררים "ט ע'א עבודח ורח לץעיא.
וקפ,ר)ע" פסחיס שס
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ולא טן דאגיש ולאטן הצפרנים ולא טן השיער שלהן נמפן שפירש וקפ'ה).
מר ש %ם פנא מם חאכו הרי דצא טדצר (קפ'ו) .טיכן
שמא
אסרו המד וג5סא כיצר סמהרין שום ,וצלקו לשלשה תורד את השפילה עד
שיהא בארץ (קפ") .וכן הלכה (קפ'ח) .חלקו לעגים אחר נרול ואחר קפן

* דגרול טטא והקטןטדצר .חילקו לשלשה ואחדברול כעגיםושמיול טטאהשנים
ק5נשטדירים.חילקו לשניםוהן שרם טטאשטשנישאי אפשר .יטנמא
המד אם שלם טמא ואםחוזכוהרידואטוצר.טיכן אפרוחיתכוחליא לרדבו
פחא מארבעה טהח ,-טהרחו בטים טקבל פושוה סהשיטיקצ כדי לאפות בו
שפבין ,הרחיק סמנו את הטפלה תתן חול ש צרור בנתיס בזה אמרו המץה
המר אם שלם
 10הששהודה שפא בו עעא טהח* (קש'ט) .יטנמא
5טא אם חיתכו הרי דוא טוצר.טיכן אפרו המד שבא סוצתך טבוז האחצין
עשהלו ליסורשמחנן עלץ עעא טדצר ,שטאטילק אתהליפת"ם טהח,-טירדצ
בטיט טקבל טומאהוינען צריך להסיקע שכבר דומק (קיצ) .חיתכוחלית
תתןדולביןדוליהלחוליהוטירדצסבווץרביאלממרפמחר .וחכמשפמסאיה
 !6זו המרושלעכנאי .ערתהערביים שהשחופר בארץ וטח בטש אםיכולהטים
לעסודבשני עצש טסא ואם לשטהח .-זה הוא חמרו של בן דימו (קוא).
אמר רב קעדה אמר שמואל שחקיפתע דברים כעכנא
משי המדו שלעכמי
שיפאחו (ק~רב) .ח~גא אוום דדוםוישיב רבי אלמנזר כל תשמח שבעולם
ולאדהציוקועליו .אצשר אם הלכהכגצתי חרובזהיעקר,נעקר החרוב פסקוש,
 20חהלך ארבע אסות ,וואר וישב במקוסב אפרלואין מבשע רא"הטן החרוב.
אסת חמים וצכיח .וחרו דגדםלאחח-יהן .אגשר לואיןפביאין רארה טן אפת
חמש .כתלי בית רגדרש יוכעצ .נש כתלי בית חמדרש וביקשו לנשל .נצר
בהן רבייעשע תופרלהו תלטעץ חכטיממצחין זה נמה ואתם פה לכם .לא
שלו בשביל כבוזז של רבי עעשע ,ולא זקשבשביל כבוזז של רבי אלהמד.
,קפ'ח) ספראשם.
וקוו)שם.
,קפ") שם כלים פ'חפ .,וצלין קכ'נע.נ.
קשיח)ע" רסבים הלטת כלים פשץוינ.
וקיצ 1ספרא,שם כלים .8הס.פ.
,קופ) ספרא שםוקי' כלים שס.
,קצ'א) ספרא נ'ח עצכלים שםפ'י רא 'חו שעד קטן פיא ע'ר ,פ'נה.א.1
,קצ'כ) בבא סציעא ניפ עיב ברטת "פע" .עכיניף נ'א חסונא' ,ובירוש' שםחכיניי
ובסשוהכ*ם שם עלס שם קכנש' ,וו' רשי כע שס וחוספת שם זח חמר שלעכנאי.

ד"
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ישלא

אטר אם ~כהכמייסו דש1ם עמחג יממ גא ול ושוה 6ץ פה לש
אצל רביאליעור דנרול שר~כה כמחו בכל טקום .עסדרבי קושעעלרנליו
מוסר לא בשסש הש מ-ברים ל'יב .).טאי לא בשסש היא אטר רבירסיה
 6כבר נתחה למ סהר סעי וכתבת בה אחרי רבים להטמ מצצת כצ ב'.).
אשכחיה רבי נתן לאליוו אמר ליה טאי אמר קחץ 14בריך הש בהאיי שעתא
אסר לקה אחיך ואסר נצחתי בני ,סיד הביש כל טהרותששק-י רבי אלישר
ושרשם ,ובירכהו .אפרוסיילךויהיעו .אסר רבי עקיבהאגי אלך שמאילך
אדם שאימדגה .תמצא סחריב את דקולם כלו .הלך לבש שחחיש תתעטף
0י שחחיים חקלץ סנעלו תשפטו"שבלול5ניו בארבע אסות .אסר לו עקיבה פה
יום סיסש .אסר לו רבי חבירקי בדלוססך .אף ווא חלץ סנעלו חל1דמעיו
תשסטו"שבעלגבי קרקע .שו 1היום לקהשל"ש גחטים של"ש בואש וסחצה
בשעורים ,ו"ש שמרים אף בצק שביר אשה תפח (קצינ) .חנא אף 8רול היה
נ11ד 1היש שבירכו את רבי אליומר שכל פקום שטתן רבי אלקמד עזיו בו
6ג מ8רף .וסעשה ברבן נמלשל ודחקנים שהיו באין בספזה ועפר עלז מ"ןל
שבים לטבעו .אטר זדעאגישאין וה אלא בשבילנן דורקפס .עפרעל רנלז
שטר רבו 1של עולםגלוי ועץע ל5ניך שלא לכבוזץ קאיתי %א לכבוד בית
אבא עשיתי ,אלא לכבודך עשיתי :אטרתי כדי שלא ירבו סחלהקות ב"שראל.
עסד הים סועש .איטא שלום דביחוץ דרבי אליומד אחתיה דרבן נמליאל
 30הות .כל יוטא לא דות שבקאליה לספל אאפיה.יטא חדר"ש ירחא ווא אתא
ענש וקרא אדשא .סברא דהאעזאר"ש ירחא דוא לא שילאאפיה .עד דאתש
אשכחתיה דנפיל אאפק 2אמרה ליה קטילתיה לאהי .אדהכי שסעו קל ששרי
מבי דרב דרבן שלשל .אסר לה סגאליך .אטר לקז סקובלתאגי מבית אבא
כל דחערים בעלוווץ סשערי אתאה (קצי) .טא' תמדו של בן דעאישעי1
6נעליו דזין הרבה ולבסוף מ1רו אם יכול הטיט לעשד ב5ני עצש הרי דוא
כוגח -משסא ,שם לאו אעה כתמר וטויר (ק~מה) .ו2כווש שומע
שי בין חדש בין "ק השן דוא טיטא כלי חרש ופיטא תמר פה כלי חרש
קצע ,בבא סציעאשם' '91 .רש' סוער קפןשם .נ'א' סאה אסה ואפרי לה ר' 0אות
בבששם.
אסה
כ.
וצ
(ק
"ר) ב'ס שם .אףנרול בביס שםאך.ובירושלסי שס הכךוצוע.
קצ.ה)עי' בליםפ.ה סיק
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משתינמר סלאכחו באור אף חמר משתיגטר סלאכחוביער ,או מה כלי חרש
כשמו אף תעד כששצ תעד שלא הוסק תער שמו אך ,טאימתי סקבל טומאה
סששקע כדי לאפא בו סו8מיה רבי ירודה אוטר סששק החדשכדי לאעא
בישן סושפין קצ'ו).
את שש לו איצה יש לו
טמאים
 6טומאה ואת שאין לו איצה אין לו טוטאה 8רט לחמר של אבן ושל
מתכתולכירה של אבן !של סתכת (קצ.),סיכן אמדו תער שלאבן !של סתכת
טהור וטמא סשום כלי סתכות ,ואם חיברו לקרקע הרי ווא כקרקע וטהור.
ניקב נענם נסדק ועשהלו טבילה או שסף של טיט טמא כמה יהא בנקב כרי
שיצ~ו האור בו .וכן בכירה (ק,רח) .כירה של אבן !של סתכת טהורה וטמאה
 10סשום כלי סתכא ,מקבה נפטה נסדקה ועשה לה פטעוטים טטאה ,סירחה
בטיט סבפש או סבחט טהורה (קשןט).
את
טמאים
ששלונתיצהישלו טוטאה ואתשאיןלו איצהאיןלו טומאה 5י).סיכן אמרו
האבן שהיה שועת עליה !על הכועה טמאה ספי שיש לה'איצה ,עליה !על
האבןעליה !על הסלעעליהועל הכותל טהורה ,ספישאיןלונתיצה "5א).
16
יתיצם וראי,
וטטאש יהיו סקיימו אתה בטוטאתן .אם
כל שהוא
כן לסה נאמריתץ שאם רצה לטהרוניחצו .יך:יןלכם
לצרככם לרבות כל ידות הכלים שעלהשלהן 0י.ב).סיכן אטרו האבןהיוצא
סן התמד טעח ,וסן הכירה שלהפ אצבעא ,חיבן היוצא סן הכופח ,עשאו
לאפייה שיערו כחגור,עשיצ לבישול שיערו ככירה .או
שאני טרבה יחר
~
כ
י
0פ סכשיעור ח"ל הם וטמאשיהיו לכם כדי צרככם ע"ג) .תמ רבנן סעשה באחד
סבית רמתא שנהג סלסול בעצמו וסדת פרישוונ שלחעליו רבןיחזנןבןזכאי
לבדקו הלכו וסצא!הו שגתן שסן על נבי כירים תטלו סעל נבי כירים תתן
בתוך סקעה של נריסין .אטרו לו סה אתה עהשה .אמר להן כהן מיול
"פי וחרוטה טהורה"פי אוכל .אמרולו כירשזו טהורהאו טסאה .אמר להן
6פוכי"פ לע בתורהעל הכירים טוטאה! ,הלא לא אטרה חמרה אלא על התער

יל

יתץ

יתץ

יתץ יכי

יל

(קיו) ספרא נ'העינ,עי כליםפ,הפ"א.
(קשוו) ספרא שם כליםשם.
(קצ.ח) ספרא שם כלים שםס'.ב.
,קשוט) סשרא שם כלים שם פ"3
(ר) ספרא שם.
ור.א) ספרא שם כלים פ.חסי.נ.
(ר.ב) ספראנ.ה ע'ר.
(ר'() שם כלים פ-ה פ'ב.
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ש%וה וצרה ו%

מקחזטיםיהיה טהור

11ר

תוימ 1פקמ

פש יכול אפלו פילא על כתיש חגשה סקוה בתחלה יהא טד%ר ,ורלפעין.

טה פעץביו" שפש אף טקוהבידי שמ9ן * .טהפעיןשאין בו תפתצת ק-י
אדם אף פקוהשאין בו תפוסחן ק-י אדם ,יצא המרח קנקנש בראש הצלמבן
תחמל* פש ,ותוקן לפקוהיכול קקו4ופסולין ,ת" 5בור 14 .מדיכול אפלו
מילא בכתף בבור של ספעה יהא טהור ,ת"לפעין .מהפעין שעקרו ב-9קע
 10ופן וקרקע אף טקוה שעקרו בקרקעופן הקרקע 49ה) .נמצאת שטר פקוה
שאובה פסו5ה ,ולא עוד אלא פקוה כשרה שהוא שחות טארבעש סאה ,אם
נפלה לוצכה שלשתלוגין פים שאובין פסלוהו1 .יכול אפלו הסשעק לוצכה
עןאפסולין .הא חע כל טקוה שמצאתצ חסרס*לימיןלו את שקורו .כהנר
פשליפין .שאב השפך טבחוץ והן נסשכין ויודדץ לפקוה וכשרץ .וחמ רבנן
ננ פקוה שאובה שרמורכוה כשרה והש שיהיה רובה אעו שואב .)1"-9
ובור יםל מה פעיו פטהר בכל שוצא אף פקוה שהר בכל
שהתגת'ל אךהסעין מטהר בכל שוצאימקוה בארבעשסאה.יכול מהפעין
0טהר ב)וחלין אף פקוה יטהר ב)וחלין ,הרל אך .הפעין פטהר נמוחלין
ורג)קוה ב4קצצרן .וסנין שר)4עין פטהר .את ושקוה ורל פעין ונג4ה יהא
טטדיר.איןלי אלאפעין את דמקוה ,נגין פקוה את הסקוה ,פקוה את המד,
ן קקקז טרצד ובחר ק%-
מד את המד ,בחר את ושקוה סנין ,ת"ל פעי
טדצר ופקוה פשירש* טהור  .),-9פיכן אמרו פטחרין את הסקתת העליון

אך

מעין

מן הרמשון והתחחת פן העלין ססשיכין נמו לוו עד ש"שליש שיעורן
לא פקוה כל הפשקין מלן ,שאם
בהשקה 49ח)23 .קוה מים
בשמי סראה ,אבלהפיםא*לופי צבע אעןפוסלין אלא
 96נפלו לפקוה

פסלתי

(רר) ספר הסעשי(ת ה(צאת (אסטערסי' רשוה בס)א אסר( ל( אס סנ היתח ע(שח ל(
ר4ות טהרחסיסיך.
(ר.ה) ס*רא שם ע" סק(*ת ש'בס.ר.
(ר'() רסב.ם הלכ(ת סק(א(ת *'ר ה'א( ,עי' רסבוס שם הלסה ח' (תס(רח "ב ע'ב.
4ר.ח) שם סק(א(ת שו(ס".
"9ו) ס*ראשס.
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בשלשת לתין לא בוצף מראה 4-0ט) .תמ רבנן על הארץ תשפכע כמש
(דברש "בט" ).מה מים פשרין מלכסותן אף דם פטחי מלכסוהו .אמרליה
יעקב מעאה לראבא קימא לן חיה בכלל בר5ה לסיסנין ואיסא ~מי בהמה
בכלל חיה לכסוי הדם .אסר ליה עלך אמר קרא על הארץ תשפכע כסש
( 6שם) סה סש לאבעיי כסויאף הא"נמי לאבעייכסוי .אסרליה אלא סעתה
יטבילוביה .אסרליה אסר קרא אךסעין ומד סקוה סשיהיה טהורוניאין
סידי אהרינא לא ,ואיסאדניסילי לסעוטי שאר סשקין דלא איקרו סש אבל
דם דאקרי סשלא .אסרליההכינסי אסרליה תרי סקוטי כ~ביסעיןסים
פקוה סש .ואיסא אק" ואק-י לסעוטי שאר סשקץ חד לסעטי ווחלין וחד
6נ לסעוטי סכתסין .אמר ליה תלתא סיעוטי כתיבי סעין סקוה סש ובור סש.
אשתוק ור"י)*1.סרליה ההש סעא לרב אנון אלהיכן כדמו הש דכתיב מקחו
לי תרוסה (שמות כ'ה ב').כי קבריה לטשה היכא טבל וכי,תיסא במיא טבל
ודשו כתיבסי סדד בשעלו סש (ישעיה ס'יב .).אמרליה בעדא טבל דכ~ב
כי דנה ה' באש יבא משם ס'וט'ו .).אמרליהוסי סלקאליה טבילותא בפרא.
 16אמר ליה אין עיקר טבילוחא בפרא הש ,דכתיב כל דבר אשר יבא
באשוקבירו באשוטהר ובסרבר 4א כ'נ) -0י.א).סיכןאסרוהוי שקדללסוד
סה שתשיב את אפקורוס ורי'ב) .דנבע בנבלתם יטמא
14מר אפלו הן בדעך הסש הן סטמאין
14מר סה ד5קוה סעלה את
שהיי~
ד5מאין סטומאתן כך קמל את
הטרודש
א
ס
ט
י
ל
ס
ל
,
ת
ם
ה
ל
ב
נ
ב
יטסא
שע
 20אפלו הן בתוך הסש וכשקלה סן הסש טהור .חקוא שלא עע בהן
כשקלה וריג) .פסתרא שבתוך ד5קוה והש סליאה סשקין תשל שרץ להוכה,
ןלו טהרה אלא
הש טמאה שאין לה טהרה בסקוה סשני שהש כלי חרשתי
שבירה ,והסשקין שבתוכה טהורין שהרי טהרו בסקוה ,והא ש"יו סים אבל
שאר משקיןאין להן טהרהעולסית ורי4ד) .רבייוסידנלילי אומר דנבע
 26בנבלתם יטמא בטע הן סטסאין ואען סטמאין במשא .הלא דין
הא סה אם בהמה שלא עשה דסה כבשרה סטמא במשא ,חשרץ שעשה דמה

היי

יריט)ספראשםעיטקואותפיוט.,
יר'י)חולין 1דעיא,אשחוקליתאבתלסודשם.
,רי.א)שנהדרינל.ט עש.
ט-י'ב)עי' אטת נ'יד.
,רלצ) סשראו'ו עש.
,ר"ד) עףטקו,ית 8ץ סע ורטנ'ם הלטת טקואת פץה.ט .ככ"א פסטרא.
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ישלע-יא לץ ,לץץ

כבשרו אעודין ששסא בטשא ,תיל השע בנבלתם יאסא בגגע הן טטסאין אען
טטטאין במשא .רבי עקיבה אומר שע בנבלתם יטשו לרבותנליעצם .הלא
דין הוא טה אם העץ שאביו טהור כלים דגעשש טמע טקבלין שמאה ,עצם
שאביו טמא אעודין שיהש נלש דגעשש ססנוטקנלין טהששה .לא אם אסרת
 6בעץ שה~א טכשךר בבש הסנמע האסר בעצם שאעו טכשק -בבית דגצונע,
הואיל ואעו טכשיר בבית הסטצע לא יהוא נלש הם3שין פסנוטקבלין טוסאה,
הרלומהן בנבלתם יטמא לרבותנלי עצם.
ש
טטסא
ש
"
ו
א
י
ה
ש
מבלתם
ם
ת
ל
ב
נ
ס
שאעה
לשז וכי מנבלתם
ת
ו
ר
ש
י
ה
ל
ה
מטטא ,פרפ ליב"שה שאע
ה
ל
ו
כ
י
.
)
ו
"
פ
ר
ו
כל זרע
 10טה ול אשרקרע.ת"גאדבירביישמעאל אשר קרע כדרךשבני אדםסהראין
לוריעה ,חטה בקליפתה ,ושעורה בקליפתה ,ועדשש בקליפתן ורטץ) .ליטד
על השוסר שהוא טיטסא וטטסא וטצטרף לאוכל כל וטן שהוא שטר וריץ).
טקנן אסרו כל הקליפין טשסאות וטטס"עת וסצטרפות ורי'ח) .שרשי השום
והבצלש והקפלישת נמטן שהן לחין ,והפטמה שלהן בין לחה בין יב"שה,
 16והעפד שהוא טכות כמד דשעכל .עצם שישעליר בשר מצטרף עצם לבשר.
כל אלו וכיוצא בהן שטרין הן לפיכך טיטסא וטטסאין וטצטרפין ורייט).
טהךך הוא ליסד על זרעים טמאש שמרעו
ו"א אשך
שהן טהורש שאגור אשר קרע טהור הוא,כיון שורעו טהרו .שיכול אע"פ
שלא השר" ,1הרל הואוכייפל מנבלתםעל כל זרע טהור הוא ור'כ).
שליבענין זה זרעים טמאש חרעים
ל"ח וכייתלמים זרע
טהורש,טחובריןלקרקעותלחשיןטןחקרקע,טהןבידיאדםוסהן בקץשסש,אוכלי
אדם ואוכלי בהטה ,יש לך לחלוק אם שסר אחה טחוברין טמאים ותלהשין
טהורש טימיתה את דגל ,וכשאתה אוסר טחוברין טהורש ותלחשין טנשאש
טימיתה טקצת וטיהרת טקצת ,ואם שטר אתה נע" שמים טסאש ובידי אדם
 26טהורים טטיהה את הכל ,וכשאתה שטר בעץ שמש טהוריםובידי אדם טמאש
טסטשה טקצת וטיהרת טקצת ,אם אוסר אהה אוכלי בדגה טמאים ואוכלי
אדם טהורים טסיתה טקצת וטמות טקצת ,דאאין סיטטא אלא אוכלי אדם

יפל

על

יזרע

על

ירט.ז)חוליז ק"ו ע'ב.
ירס,ו) ספרא שם.
,ריט) שם פיא .8ב.
,ריח) עוקצין פ.בס.ד.
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הלאץ ושכשרין לדעת אבל הכשר מבחי אעו הכשר ,שנאטר וכי יהן פים
עלזרעאין לךזרע שלא באעליו סט בשעת צסיחחו ,לא שמרוכייתן אלא
לאחר אגתלש.

ךכנייתןמיםעלזרעונפל מנבלתםעליו

טמאהואלכם הריזה בא ללסדעל השרץ שלאיטסא אתזשרעים
 6אלא לאחרהכשר .ואחד השרץ שחד ששר כל הטסאותאין5טמאין את זקרעט
עדשיוכשרו.איןלי אלא לאחר הכשר סט ,עגאסרוכייתן סיםוסנין לרבות
שאר שבעהסשקין להכשר ,ת"ל סט ,סיםאםורין לסעלה ,וסטאמורין לספה,
מה סש אמורין לסעלן באשר יבוא עליו סים עשה בהן שאר סשקין כסט,
אף סיםאמורין לסטןנעשז בה שארמשקיןכסים.אין לךמשקין עהןסכשירין
 10וסיטמאין וסטמאין אלא שבעה סשקין האמורין לסעלה בלבר ,חשור כלפשקין
ןמים או ימל
טהורין שיןסקבלין טוסאהואיןסכשירין .וכניית
אפלו נפלו עליהן משקין שלא לדעת יהש שכשרין ת4ל יתן טיכ'א) .דשגא
דבי רבי ישמעאל כתיביתןוקרייותןיותן דוסשדיתן מהיתן לרצתו אףיותן
לרצתו טיכ"ב) .סיכן אטרו הטומן פק-ותיו בפט סצי הגבש אען בכייתן.
 16סעשה באחי יראלם שטמעדבילתן בסט ספיהסקריודןחשידו להם חכפש.
הפתןפירותיו לשבולת דגהר להביאן אעןבכייתן (רכז).דגיליך חטשלפחון
וירדועלמהן 0שמים אם שמח בכייתן .רבי מהודה אוסראי אפשר שלא לשמוח
אלא אם עסד טיכ'ד) .היוזיתיו מווין בצ וירדו עלמהן משמים אם שמח בכי
יוחן .רבי מזודה אהשר אי אפשר שלא לשכצח אלא אם פקק את דתצור ש אם
 90חלחל להוכן טיכ,ק) .החסריןשהיועוברין במהר גשלו שקמהן בפים אם שמחו
בכייותן .רבי מץודה שסר אי אפשר לשמוח אלא אם הפט וכ"ו) .פירות
שפלולועךהסים פשטסישהיוה-יו פמאותגטלןידיו טר,ורות שירות טהחץטי
אם ח"שב שה-וחו ה-יו עקו טדודות ופירות בכי יותן טיכע) .ךכנייוזן
מים זרע איןלי אלא בזסן שנתן סש עלנגי זרע נתן זרע על
26גביסיםטנין ,תיל טפא דשא רוא טמא 8ועועושהכיוש~ובו טיכץק) .הא לסרת

על

זרכ'א) שפראנ1.ע'כ.
(רכיכ)קירושיןניט ע'כ ,וע" ככא טציעא כ'כע'כ.
0יכ)1.סכשירין פיא פ'.1
זרכיד) שם פיכ פז.
ירכיח) שם פינפ.1.
ירכץ)שפ0ה.

זרכץ) 9ם פזרפ.ז.

זרכ'ח)שפראנץע.,
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שאין אוכל מטמא חבויומן התחיה אלא מרברי סושרים פיכרפ)80 .נ8א
כל שדוא לצרככם לרבותיזעתהאוכלין פ4ל).מיכןאגשרו
השלכם

ק -השדכול פשח מיכן וטשח מיכן ,ק -דשושטל כל שוא ,הנב של אשכול
שריקדה ,וק -המכברשל חמרה ארבעה מ8חים,מ"חשל שבולתשלשהפשחים,
 6ךד כל וצקצרין שלשה5 ,ש!ץ דרכן להוקצר,יריהןחשרשיהן כל שהן,ומלעין
של שבלים שיכול אע" 8שבססן במרן תיל דוא נר*א) .וסהביןיר 6שמד,
אלאשההימדפיטמא וסטמאחצצטרףוהירפיטסא ופטסא ואש מצטרףפי*ב).
ל"0ו ךל":ל8ךוןמן ןקבהמה הריזו פיההודאי .טןהבדעמה
יש פן הבחסה פטמאו"שפן הבןשה שאעה פטסא 8רפ לטרטה שנשחטה פיל?).
 !0אשר היא הש פטסאה בפשאאין השרץ פטסא בפש! .לכם
את שה"! דאךה
להביא בהסה טסאה שתטסא בפשא .לאכלה
לאכילה ,שחיטהה פטהרהה ופיתתה פטסאהה ,את שאעה ראומה לאכילה בץ
שחיטתהבין פיתתה טטסאתה ,ח!קוזוזו בהמה טמאה פיל,י) .ןקננע
לא בעצסות ולא בנק-ש ולא בקרנש
באקה אברמע .בנצנלתה
 !6ולאבטלעש .שיכול א8לו בשעתחיבון ,טש!פי*ה) .נננבלתה
לאבקוליקזסוימה פי*ו)14 .יכול אע"8נקובה ,ת"לטסא! .בבבלתה
לא באלל הסמהר פילה) .ובנבלתה לדבית את העחי פיליח).
אויכול לאהר העשט ,הרל בנבלחה פיליט).פיכן אסרו הסששיט לשטיח כדי
אחקה ,ולחפת ער שיוציא את כל הוקה הרי,ה חיבו ,יתר על וה אעו
 80חיבו פי.ס)! .בנבלתה לא בער שש עלז טית בשר .שיכול
ששגי סוצש את דשוע בעוד שכמד הבשר סאחודץ ,ת"ל טסא פימ'א).
י!0נגא עד הערב היי זהבנין אב לכל סנע טסאותבין קלאבין

יל

יא

בורפביס חלטת שאר אטת הטוסאחש,ורא.
ועי' ורכ'ט)עי שם .וו'יילין קיח וי
יר.ל) שם חולין ק"ח עש.
שסחים "רעש.
ילש) סשרא שם5קצין פשורנ~בכ"אועובשל אשטלשריקוה,וע" סשראושקצ'ןשם.
אוכלקייחח.ב.
ור*ב) רסביס ה
ןלכחוולתיןטועפ.אדתעש שס .8חע.ב וקכיחיב.
יר*נ) פ8רא שס
ורל.ר) ס8ראי עיר שבתקל.ו עשע" חולין ע-בע.ב.
,רליו) סשרא שס חולץ קלןע.ב.
ור*ח) סשרא שסחוליןע"ע.ב.
יל.ט)עי סשראשם.
ג ,רל")ע" סשראשס.
,רלה) פשראשסשליןק"וי4
,ריפ) פשוה חולין קכץ עש ,ע" רפב.ס חלטת קאר אטת השסאח פשה.י.
וע.א חולקקיוע.ב שס ק"שע.וג
ירסש) סשראי
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חשרותשדיא טטא טוסאת ערג ווץ טן הטת שמקיש בו הכוצב חמע במת
לכל נפש אדם וטסא שבעתיסים ובסדבריט יא-0 ).ט'ב).
יטל שש צלת בחמה סטנששה במים בבית
מ תקאכל מנבלתה
הבליעה ,הול נבלה וטרשה לא שכל לפסאה בה עיקרא כ"ב ח' ).את שאץ
 6לו טומאה אלא אכילתה ,יש"ות נבלת בהטה שהש טפשמ עד שלא
יאכלנה -0טע) .יכול נבלת העוף תטסא טן הכוצב תבלת בהסה סקל וחוטר,
רי
ל בה ,בה את טשסא בבית הבליעהואין את טשסא בנבלת בדגטה בבא
הבלקה,
אם
י
ח
ע
ר
ו
ה
ט
ל
ממר
ל
כ
ו
ש
ד
ו
ן
כ
ליתן
לממאה טהדיצכל טית אף
יטל אף התישה ,ת'ל ב5ה
דגתע והם"שז בכזית -0ט"ד) .יכבס
 10או בנדיכול בברנדול לבן הטיטסא בזב וסשסא בעעים,מנין פץל צבוע קטן
לבן קטן צבחג עד שתהא טרבה להבא שבים של שבכה הצילון ,ת'ל בבר
בנדיוריבה.ונניןלק"צה שש -כל הכלים כבבריםרי
ל טפא.יכול יטסא אדם
וכלי חרש ת"ל בבר ,בבר הש סטטא אש טטסא לא ארם ולא כלי חרש.
אחד החא תוחד ד5שש דצא פמסא
והנשא .....יכבס
 16בנרש -0ט.ה) .מצאת שטר צלה חלק סצעה סמוששה -0ט'ו).
ששרה וחבה ,כמן
וכל השרץ השרץ הארץ
חולד וצב תחשים ועקרבים תדף וחפשית
.
ן
ה
ל
תץטה
לא יאכל לחחב את
הסאכיל כאוכל .או לא אכל אש אלא לאסרה נדגיקז ,תיל לא חאכלום.
האכיצדבאכילההןאסור ובדגחההןמחרין ,הא טהזניטקייםלא שכללחייב
 20את השוכיל כאוכל ומא) .דקא וכל השרץ השרץ על הארץ לדצצא
את היחושין שבכליפין ,את הוקין שבעדשים ,את התולעש שבתמרים
ושכם-ונרות -0טיח) .הצי טילי דאתלוע בתלוש אבל אתלוע בפחובר אסיר
דקיסאלן כשמואל ,דאטר ששאלקיוית שהתלקה באיניה אסורה פסצם שרץ
השרץעל הארץ -0טיפ).
המ דבנן על טקון זה מזש
מ"ב כל
גחון

מ"ש

על

יה

הלךעל

%

ירם'ב)עי' ספראשם.ועי' רסמם הלטת שסאת סתש.ה.
סשראי,
ספראשם.
(רפיר)
שס,ועי'
(רפ'נ)

זדא.

(רסזה)
רפב.ם הלכות טופאת סת פיאה"וחולין קכירזדב.
ירס'ו)עי' רסב.ם הלכות שאר אטת הסופ*ת ה.א.
ירס") סשראשם( .רפ") שטחולין סץע.ב.
פ" (רסיט)ועלין שפת.חע.ב.
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יימת

יש ס'נ-יש 0ינ

~3ל אךבע

את השלשל משת הדוטה לשלשל.
הל
ררב .כל הלך ייבו
זה עק
ת את החפח"ת השת הדוטה לחפהוונ
זהנרל .ער כל טרבה רנלש לרבות את הדוסה את
מרבהרגלים
הדוטה לרוטח !רז) .לכל השרץ השרץ על הארץ להבש חולעת רוגו-ות
 6שפירשה לארץ ,אבל קודם שתפרהש אוכל השרי בוצלעת פצ)י ,חקו!4שדוזליעה
אחר שעקרה סן ראיץ ,אבל אם התליעהועדין הש טחוברת לקרקע ,הרי
היא בכלל השרץ השרץ על הארץ .חשם שהה הפרי אחר פעקר שים עשר
חדש פהר לאכלו ,שאין חולעת שבו טתקייסת שש עשר חדש !רמא) .אטר
רב התא כל שאין בו עצםאין סתקיש שש עשר,חדש .אטר רב פפא שמע

 16סעיה סדדב התא ר %דאמר שסאל קשצת שדמלקגה באיבוק אסח-ה סשום
שרץ השרץעל הארץ.וגי תסרא דכרא לבהר הריסר ק-חי שהא שרשן .אטר
רבלית בקא בתיוסיהולית דירבא בר שתיה!ריב) .לארששכלום
ימל יאכילום לקצים ,תיל לא יאכלו .לסה כי שקץ רב שהן סשקשףן את
דגפש,ו4גינחהיר אתכם אל תשקשן אתנפשתיכם ,אל חנרסו
*פשתיכםשיבתי
 !6לידי שיקוץ !רינ).

מ'ג אל תשקצו אתנפשתיכם בכל השרץ השרץ
"
ם
י
י
שרץ הסים ,אקה זה זה כל שאעו בשרת דנים כמן הדלפעין והצשרדע

יימת

חקעלוקה וחיות שבים !רנ4ד) .ננכל השרץ השרץ
שלעתהפו-ותשפו-שה לארץווחרה .דלאתטמאובהםונטמתם
 90בם ש סיטטאץ אחם ברב סופכם ליטטא בם !רנ4ה) .תאשא רבי רבי

ישמעאל עבו-ה סטס0מת לבו של אדם עגאסר ולא חטס~ 1ברב תטטתם בם
אל תקרא תטמתם אלא תטמטתם .חערבנן ולא הטסאו ברג) תטטתם בם אדם
סטמאעצמו סעט ,סטמאין 14ה 1רובה ,סלסטה ,סטטאיןאוחוסלסעלה,בעולם
~קה ,סטמאין שחו לעולם הבא .וחע רםנן חקןנקדהצתם המייתם
אדם סקדש את עשמו סעם ,סקרישין שחו הרבה ,סלסטה,
56קוקטים
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סקדשין
רבי
סקדשין
,רז ,סשרא שם חולק לז ע'ב.
ה-רא ,רטב.ם הלנות סאכלות אסורותפ.ב ה"ר"ז,ע" סשרא שם וחולקשם.
ורמנ ,ספרא שם.
ה-נ.ב ,חולק ניחע.ב.
,ריה ,ספרא !ה ונ.
יר!.ד,רסב.ם שם הלכהיב.
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שמעת בן לקקש מאי דכתיב אם ללצש דואיליץ ולק1ים יק חן (טשלי ל
4ד ).בא ליטש! שהחיןלו ,בא לשהרמטיהגיןשחו.חישאדבידבי"שסקאל
טשל לארם שהש טוכר שפ שפרסטתי בא למדוד נפפ שסריןלו לך פרור
לעצפך ,אפרססון שמרין לו הסתן עד שאמרד לך 1גי כרי שאתבשם שי
18
ואהה 9ייו) .דש אל תשקצו את נפשתיכם
אחא דמואזה את נקביו קא עבר טשום אל תשק 1את נ*שתיכם 0רנש) .הן
רבע ונכנס לסעוהת קבע צרעי ליבדיק עצטו .כשד קשה מהלך ארבעה

יב

פעטש של עשר פסישת  14עשרה פעטש של ארבע פסיעמ ת5נה 88זר כך
יכנס 9ינ,ק) .אסר רב אבא ברי ררבי חחא בר אבא אטררבייודגןטשתעין
0י טש בשני רבים ,שין שתין טש בפני רבים .וסעשה באתר שבקש להשתין
תפצאת כרשו צבה .שמואל אצטרזי בשבתא דדנלא אסר לקז לושמעקז שזי
לינליפא .אסר לקז אבחז קאאתין לך ארבע טאהוחיחיל אהדר עובףטז
לסרקז .את דא*שר לקז פאן דלא א*שר שתכן .מר בר רב אשי אצמרעי
אשתיןאידאדנמלא .אסרו לקז הא חמתך דקא אתש11 .מרלדן אפלו באתה
6יניישו
דלא תיעקר בתקז ,דחנש! שני נקבש הצו באדם אחד פתרא טש
י
ה
ל
חחד שצש שכבת זרע שיןבין וה לוה אלא כקלי5ת דא1ס* ,עטים שאדם
בנרך מקבזה לועךוה תעשהעי
י 0ריפ) .אטר רקש לקקש פאי דכתיב לא
'
ו
קקקז בך עקר ועקרה ובבדגחזך "9ברש יב .).איפתי לא קזקז בך עקר
קייה במטןשבבד"מתך .אטר רב פ5א לא"שתין אדם טשעלנבי חרשולא
 20עלנבי טקש קשה ,דאמר רבוגי סדרי דבבל מהדרי סראלעיןעיטם .אפר
אביי הילכך אתתא לא תקים לקז ידא לימקא אלא תשפקז אשפיי 0ריס).
הדרוקן,
חנע!רבי שמעתבן נמלשל 14מר עשד החחר סבש את דאדם
ע
ל
סלת החחר סביא את הארם
ירקת 9יסש) .שד רב ד1אא בר רב
לע-
הבאיחיסוד)ביסס"אא4.פי
א סדר הסשריס האלה שתה ניז8אשם .סארס סטסא עד ל1לם
יןץ) פסות פ'ויב.
עיה) ברכא כץיב.
(ררט) בכורות לד ע'ב .באתח בתלשד שס ב14דנוג .ניחא לא דלא תיקקד
ליתא בתלסוד שם.
(ריס)שם* .לא תקום להריא באנ 1שקאוגיסא ל'לכה .בתלסמרשם .יתששקע אשש*
ליתא שס,ועי שטה סקובצת לבכורותשם.
ט5-יא) שם ברכא לה וסיכ תפיר סץוך.8

בהעי

יב יב
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קפעא אמר רקש לקקש דם רבהשחין רבה ,שכבתורע רבה צרעת רבה ,צאשת
רבה הדראדן רבה ,נף רנלים רבה 'רקון רבה 0יס*ב) .אפר רב קודה אפר
רב לעולם ילפר אדם את עצש שחריתעיבית כה שלא יחרוק .מצשבן
שחר שמר חשכם  *81הערב וששו כדי שלא תחרחק -8סז) הבצרך ל"שות
 6שעויכול ליפמת רב חסדא אפר השס1דוישב השס1ד ושגע 4אשר לקז רב וק-א
לרב חסדא חאליוני וחא לקנסוק בחח דבריאחא .הש-ן ליפעת מהמ מצה
ך ארבעאגית השגע
רב חסדא אפר השסודמלך ארבע אטותישניעס5דיל
רב הנאאה 4אשר ימשמש ב)ם-הץ באמצ 0קום .רב וגן סטהרדעא אפר יהשוך
לצדדין הץבנן אפרי יסקז דעוש לדבר אחר .אפר לוז רב אחא ברקז דראבא
 10לרבאשי נל שכן שלאיסנה .אפר לקז יסקז דעוש פרברשאחרים .אפר רב
קיפקז פר5תי אא והיתקז להד1א פמועא דקםיתיב וקם ויתיב עד דשפך
שלא
כקדרא 0יס"ד) .ד'א אל תשקצו את נפשתיכם
שנל דבריםדגצעילין את וג5ש ,ולא יאכל על גביכלים סמאלין ,דיאשר
טר דאיי נע דוטאזי בקרטש דאוסטא קא עבר פשט אל תשקצו את
 16נפשתיכם 0יס"ה).

מ"ד כי %4י ה' אלהיכם הקתקדשתם והייתם קדשש
כ 8ויש נך אתם
י
ו קדחת סשת וס'ו) .כי קדש אמ
י
ש
.
ם
ר
ח
ר
פ
ו
מ
ה
ת
ם
ת
א
מן קרחש ,כשם ש4גי פרא כך
ולאתפם4שו
ץ א"* שאים
את נפשתיכם בכל השרץ הרמש עלישי
 20שדה ה-ובה 0יסז).

מ"ה כיאני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים

עי

שאי

כך העלקזי אתכם מארץ פצרים על סטז שתקבלו עליכם עול פצחל שכל
דגידה בעול סצות סשדה בהנשת פצדים ,ונל הטפר בעל סצות כטפר
ביצטשת פצדום 0יס"ח) .אפר ראבא י)מאת טצרש דכתיב רחסטא גי רבית,
 26מבי פשקלודע מבי צצית לסהלי*4 ,מר הקבקז שי ד1א שבושתי בסצריםבין
ורסז ,ברכות ס,בע.א.
ורס"ב) בכורותשס.

ורס'ד) שגת "5ג עא סר' וירא ער רברשותא ליתא שס ,הוירסא כאן סשבש ועי
שבת שם בראש הרף.
ורס1,.שפ.
ורס" )1סשראניוע.ב.
ורסיה)עי' סטתט,ע.ב.

ורס"ח) שם בבא סצ'עא ס"אע.ג.
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פישהשל בכורוביןטישה שאעה של בכו ,מגי דנאעתירלי*רעפמי שנצלה
סעחזיובירןיוסלוה שתןברביהוסישטוסןטשקלותיבסלח4,גידואשבךנתי
בטצדיסבין פישה של בבורובין טישת שאעה של בבור ,ו)גי עתירלי*רע
פסישוילה קלאאילן בבעז ח1מר דנא תכלת .ראבעא אקלע לפודא דשרת
 6אסר ליה רב וגעה יצשת טצדים דכתב רחסנהגבי טוטאת שקצש ורפשש
לטהלי
 .אטר לו אטר הקב'ה אר ד1א שבחנתי בסצריםבין טיפה של בכן
ובין טיפה שאעה של בכור ,וגי דנא שעתיר לי8רע פסי שסערב קרבי דמם
טמאש בקרבי דנש טהדרש ושכרן לישראל .אטרליה אגא הכי קאפעא לך
טאי שנח בכל דוכחא דכתיב רגצצש ומאי עגא הכא דכתיב הטעלה .אטר
 10לו אטר וקב"ה אלסלי לא העליתי את "8ראל פמצרים אלא בשביל טשצה
על כרחכם.
זו דיי 8יסיפ) .לזקיחז לכם לאלה,ם
מק"רצםקד"שים
כשם שגי קז,ש כך אחםהיו קדשש 8י.)5,
תצ רבקוכי באקו הורה שתה
משו זאת תורת הבהמההקעוף
בחמהלעוףועוף לבחמה ,בהסה סטסא בכצע ובסשא,ועוף אעוסיטמאבנצע
 16ובמשו ,עוף סטמא בנדים בבית הבליעה בהסה אעה סיאמאה בנרש בבית
הבליעה ,אלא באקוהירה שתה בהמה לעוף לוסר טה בחמה בשחשה
אףעוףבשחיפה 14 ,טהלהלןברובשגים אףכאןברוב שש ,ת'לזאת 8יעיא).
רבי אליזמר 14סר באקו ה1רה שותה בדמה לעוף ,ועוף לבהמה ,להשר לך,
פהעוף הכשירוסן הצץאר אף בחמה הכשירהסן הצץאר 14 ,פה להלן סמול
 80עורף אף כאן סמול עורף ת'ל ומלק את ראשו ססול ערצ עקרא ה' ח',).
ראא 1של זה פכצל העח-ף ,ואין ראק 1של אחר סמול העורף 8יע'ב) .ח-בי
אל"מר 14סר זאת לטהלי אי לא זאת דוה אסעא סה שף בסשן אתר אף
בחמה בסעע אהך סחם רחכנאזאמ.ח~צי בר קפרא זאת הורת הבהסהוהעוף
וכל נפש החיה הרסשת במים הטילוהכהיב לעוףבין במסה לדנים ,לחחבו
 86בציסיסניםאי אששר שכבר דץקש לדמם ,לפפרו בלא כלוםאי אפשר שכבר
הוקש לבחמה ,הא באקה צר הכשו-ו בסעע אחד 8יעע) .וננל נפש

*

יפ

ורס' )8שפאיל לכדחגא דני ר' ישסעאל דחגאדניריי אסר הקניחוכו'.
ור'ע) סשרא וץ ע'ב.
ורעיא) שפ חולע כץ עינ.
ורע.נ) ספרא שפחולין שפ.
.
ירעע) חולץ שם.
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"א "11שנ"
ולכל נפש

ץ הרנישת במים להיא את החע.
,וזת
להנש את התבש ל~ה ב14להבדיל 0רעיר).
השרצתעל הארץ
צרר לוטר בין חשד
טשז להבדילבין הפמאובין הטהור
ל8רה והלא כבר הן ספח*ורן ,אם כן לפה
אפר
ל
י
ד
ב
ה
ל
א
ט
ט
ה
ן
י
ב
ובין
 6השץר ,בץ פסאה לך,ובין פהחרה לך,בין שגשחפרובו של קנה,ובין שטשחט
ן חחוה
חציו ,וכסה דוא בין רובו לחצע פלש שש-ה 5רעיה) .וב:י
ןהחיה אשר לא תאכל שיד לשך םן צבי
הנאכלתובי
לש-ר" ,לא כבר מגוין סשרשט ,אםכו לסה אפר ובין החיה חאכלת
ובין החיה אשר לא חאכל,בין טרטה כשרה ,לטרשה פסולדנ אחרש 14טרש
 10ובין החיה אשר לא האכלליתן שהרה לחיה 0רע' .)1ו"א להבדיל רבייתצן
אהשר כל השרש נשושדו נגמך לוסחהדווין לו בנש זכרש ,כתיב להבריל
וכתיב אחרץ אשהכי ומרהצ וילדהזכר .אפררבי ח"ה בר אבוש אסר רבי
ץדצן כל המבד"לעל החן במוש4ר שבת דודןלובנים זכרים ,כתיב להבדיל
וכתיב אחריו אשהכי שריע רלדה זכר טיקראיב ב'5 ).רע") .אמר רבי
 %6אמי פץלה הבדלהשיצה בתפלה שלחול .אפר רב בהחלה קבשה בתפלה,
העשמ-ר"ולםקבעוהעל הכוס ,וחרתאמיקבעוהבתפלה.י
ק אסרו המבדיל
בתפלה צר]יורבדילעל הכט.וספני סה קבעוה בחתן הדעחנ אמר רביוסף
ספנישהשחכמהקבעוהכברכתחכסה.ורבנןאמריסתוך שתשחולקבעוהבברכת
חול 5רעיח) .וכשםששיש להברילבין קדש לחול כךהבטידגולהבדיל בעעו
א ובין רשל העלם ,ששטך חבתם רויחםבין צדיק לרשע בין עבר אלהים
לאשר לאעברו (פלאכי ףח,).ונמרהק לם שמש צדקהוטרשא חץ18אהלעולם
לעלסי עלפש ,צאפר חרחה להם יראי שמי שסש צדקה וטרפא בכנפ]ץ
ושמוחם ופשחםבענלי פרבק משם  '1כ' ).שתשר וחפלתי עליחם כאשר הקפל
א"שעל בם העבד אוו"שם יץ5 ).רוךפ).כן שפר בעלהרחסים.
וריד) טסראשט.
ייע"ו
)שס.

י
י

ירעץ) סשרא 1ש קחם
ורעא) שבושתיה 9ן.5
ויח)עי' נרכות לץ

ויט)י "5בשלנ

יא.
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