
דעת
1YU4ורוח יהדות לימודי 
 ww.l ט ac.i Iaat.l,וו

 ויקראספר

 לא כי זנקי, בפרושי החכטם והתבוזזו בו. יש מרובותהלכית
 מיראות: משוטי לפרש שיוט במקשים אלאאאריר
 עלא המפר בסוף למעלה שכת לפי משה. אל ויקרא .1א
 אהל מתוך ה9 קראהו לכך וט', כועד אהל אל לבא משה'כול
 ההר מן י"י אליו ויקרא כמו4( ויקרא3( על מוסב מאהל'יאמר. אלי וידהר מועד מאהל משה אל2( ויקרא המקרא פרוש וכן,מועד.
 מעז( ]הכפרת, מערן אליו6( מדבר הקול את 5(וישמע'לאמר,

 הלילי, את שמע האהל מן1 כאן אף הנול, את שמע,קכפרת
 הדבר יאמר כאשר נח. בפרשת שפירשתי כמו וידבר'טוש לשת כפל לאמר. המנה: מתוך ]אלהימ1 אליו 7(רקרא,~וכך
 כי *8 למשהוי(: לאמר למשה וידבר יאמר כן ואמרת. אהרן ב%ושל

 עולה. אם .8 חטא: בשביל חובה שאינו קרבן, כשיתנדב'קריב.
 ]לרבנח: שלמים זבח"( ואם מפרש10( ולפנעו וה. בלשון'להתנדב
 לו יהיה או מועד אהל ולפתח ינךיכט תמים וכר אםימרצונו,
 פניך. דה"א או הביצך כת'13( מום ובעל בחולה אבליירצק19(,

 אל בכיי: 9( - שם. רש'י שהביא כהנים תורת וכפירוט מ,לה שמות1(
 דבר מנטה שנכנס ולאחר מועד" "מאהל בחוץ שהיה משה את הק' קראי:פשט שלפי להראות רצה 8( - נמחקת. להיותה אהל תיבת על ונקוד משה,זוהל
 שמות 4( - מועד". "מאד% לומר יתכן לא באמת שאז מועד" ,.באהלזוליו

 השלמתי הבאים ובדברים מאהל. בטעות: בכף 6( ז,פט.- במדבר 5(יט,ב.-
 דבר ח,ב: במדבר 8( - נ,ר. שמות 7( לשנות.- הרבה שמואל קרן ובעלו:נשמט
 שהברז כהנים תורת כדרש ולא 9( - ואמרה. אהרןזול

 נ,א. 10( - רשי
 - טולה. בלשון בנדרו  שתשתמש לפרש יש כאן שגם משם שמבוארו-'ל
 וראש כהנים כתורת שלא כאן רשבים פירוש 12( - זכרו. בטעות: בכ.י11(

 א,ח. מלאכי 13( - רשיי. שהביא עייא ו דףו:שנה
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 והולכתו הדם קבלת רהקריבו. .5 מידכם: ארצה לא 1(וו,מנחהוכן
 פתח אשר פירשוהו: כה רבותינו2( עם המזבח. על לורקוכדי
 חלב: הפדר. .8 שעד: אהל שבתוך הזהב מוכח ולא מועד.אהל
 ומלק מדכת' היאך3(. פירשו חכמים ימלק. .15 רגליו: וכרעיו..9
 פירש אותו ושחט שכתו'4( כמו אותו ומלק כת' ולא ראשואת

 המקדש בית עבודת שראו רבותינו להיכרי הוא ראייה כידונש5(
 לצואר שמצע עד מאחריו ומפרקת שדרה בצפורניו חותך הואכי

 ראוי רר בדבר ונמצה6(. וקוצצן: למימנין שמגיע עד וקהצץויורד
 קאך מצית, שתית התרעלה כום קיצעת את כדכת'7( כן,לומר
 מוראה "(הוי כראי, ושמתיך 9( כמו מוראתו. .16 ימצו:שמריה
 בנוצתה. וובל: כרעי והוא ופקיה ותרגומו המה. פנף ענייןונגאלה.

 הופק: עם הנשהגם
 נחה מגזרת"( בבראשית, דורון לשון פירשתיווו כבר מנחה, .1ב
 שןמץ יומא"( כממכת פירשו חכמים קומצו. מלא .2 העם:את

 לומר רגיל זכר לשון אזכרתה. האמצעיים: אצבעותיובשלש
 והיתה וכן14( לבונה. "(מזכיר כתיב וכן העולה, הריה מפניבלבונה
 מניין במנחות מפורשים כאן הכתובות מנחות מיני לאזכרה,ללחם

 מחבת ומהו אחת"( בכל שמן וכמה לבונה"( וכמהחלותיהם"ו
 אבל רוחשין, ומעשיה עמוק כלי מרחשת מרחשת. הואומה

 את בצו שכת' כמו מצה19( באות וכולן עמוק18(. אינומחבת
 דבש: קרויין תמריכם והאילן. פירות דבש. רכל .11אהרןס2(:

 חדשה מנחה הקרויין21( בעצרת הלחם שתי ראשית. קרבן.12

 רבותי'. ושל בסופו הקיצור קו בלי רכותי בטעות בסי 2( - א"י. שם1(
 ~RSB ספרי ועיין רש'י. שהביא ט'א ד דף בזבחים רבותינו למדרשוכוונתו
 העוף שח.פת ענין שמליקה כתב מנחם כי 15. בדף מנחם על בתשובותיו5ן אחרים.- במקומות ועור א,יא 4( ע"א.- כא דף בחולין 8( 1.- הערה 36דף
 וכתב הקרא-ם מכת וחבריו ענן במינות והאשימו עליו שם השיג ודונשהוא

 שהביא כדבריו להאמין ראוי לבדם ושלחכמים כלל שחיטה איננהשהמליקה
- ונמצא, במעות: בכ"י 6( - המאמר. סוף ער כאןרשב,ם  נא,יז. ישעיה 7( 
 צפניה  -10( ג'ו. לנחים -  עה,ט.  ההלים 8( - ומצית. במעות נכתבובב-י
 בסוף ע"א מז דף 12( - 150. דף ~RSB ועיין לב,לד. שמות 1ן( -ג,א.

- מו,ג. ישעיה 18( -העמוד.  - ע"א. עו דף במנחות 15( - כד,ז. 14( 
 מנחות משנה 18( - לב. קו ודף ע"א עה דף שם 17( - ע"ב. קו דף שם16(

 דף במנחות אם. ר' תשובת לפי והוא ו,י. ה,א.-26( מנחות פשנה לו(ה,ח.-
 תופפות ועיין כאן. יא לפסוק לבו רשב'ם שם לא לפיכך העמוד. בתחלת ע"אגג

 יז. כג,מז. 21( - מניין. בד.ה ע"ב נב דףמנחות
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 לי"י. אותם תקריבו תבאי(: בכי המפורשים פירות.'ניכורי
 יאם *14 המזבח: ]אל[ ללרבן ולא לתנופה אותם תביאו,בעורה
 בחצץ ויגרם כמו8( גרש, העומר: מנחת לכשתקריב2(,אקריב.
 גרומות: של ברחים טחון'טעי.
 יילמים. עלי41( הרי שאמר קרבנו, שלמים זכה מאם .1ג
 שמשמע שלמים לשון אלא כליל ת[אימ טלה לשון שאינו'מאחר
 יהא או תשלומים, לשון שהוא נדריו" את לשלם הצריך "נדר'לשון
 וכין שהכל שלום לשון פירשו6( ורבותים והולך* שמפרש כמו'*עו
 לבעלים: נאכיל בשר לכהנים, הדוק חוה לגבוה, אימורין,בו,
 הכליותי(. העצה. לעומת *8 הכבד: על תדל שמייתר היותרת.',4

 בכל *17 אותו: מסירין 7(היאך חלץ בשחיטת פירשוו'חכמים
 בכל אפילו תאכלו. לא דם וכל חלב כל,מושבותיכם
 למזבח: ודם וחלב קרבן שם ואין חולין שנאכליןומהטבותיכם

 תעשה בלא שהם כריתות חייבי בכל תעשינה. לא אשר .2ד
 מצות שהם ומילה מפסח חוץ הכהוריות9( בכריתות8( חכמיםיטירעוו
 כגון מהנה אחת של מכית חכמים"( פירשו מהנה. מאחת,מטה:
 משיח הרי דרגיו חכמיכם העם. לנאשמת .8 משמעון:'טים

 שבכהניכמ לפי משמע הפשמ לפי אך בהוריות11(.וכציבור
 כהן שכן וכל לישראל, ותורתך ליעקב משפטיך ]יורו[ו:אמר12(
 בהוראתו13( יחטא המשיח הכהן אם לרבים, מומחה שהואשול
 אל .12 וגו': חטאתו על והקריב עמו14(, העם את להחטיאו!ם

 אל הדשן את והשיא אהרן15( את בצו רכתי הדשן.'טפך
 פני ארז הפשט16( לפי הפרכת. פני את יש1 למחנה:כחץ

 טל ולא הזמן על תורה בזה אם שתיבת ר"ל 2( כו,ב. דברים1(
- רשיי. וכ"כ חובה. אלא רשות אינה ביכורים מנחת כן ואםז:תנאי:  איכה 3( 

 - שיהא. בחצץ ויגרם וברפוסים: שיניו* בחצץ ויגרש בטעות: ובכ"י ,טז.ז
 ונו'. דינו יהא אז כן: אחרי הבאים רשב'ם דברי ידי ,על ניכר החסרוןו.(

 ב הלכה מז בפרק תכ דברי 5( - ז,טז. צו לפרשת דבריו פי עלכשלמתיו
 שם.- 7. חיא.- יא דף מחולין רש': כדברי 6( - רשיי. גם וע' קצת. לשוןונשינוי

 ושבת ת,כ 10( - ע"א. ח דף 9( - ע"א. ג דף ובגמרא ב ומשנה % פרק1(
 דברים 12( - ע"ב. ז דף 11( רשיי..- פ.רש וכן יב,ג. שבת למשנה ט'א קגו-ף

 טל 14( -- בהוראותו. בכיי: 18( -- לישראל. נתורה ליעקב משפט'1),י.וובכ'י:
 שלא 16( - ד. ו 15( - 7. הערה 89 דף צ88ת במפרי רברתי המדפ.טיםגאות
 בין הפרש שאין רשפים פירש רשיי שהכש ע"ב מא דף בזבחים הדרשנדברי
 והמדפיסים ויו. בפסוק הקדש פרכת פני את ובין ת בפסוק הפרכת פניז1ת
 בשח.תותם. נלכד שמואל קרן ובעל ויו פסוק בסימן בטעות זה פירושאיינו
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 ומה הקדשים, קדש וב.ן הקדש בין המבדיל פרכת הקדש, 1(פרכת
 אמצעית כנגד החואות שיהיו משמע הקרש, פרכת ש20(שפ-ש
 נשיא אשר, :22 שמבפנים8(: הקודש ארון שכנגד מבחוץהפרוכת
 מלכות וכתר כמו בראשו, מלכות כתר ניתן ואשר כמו4(יחטא.
 אלהיו. י"י מצות בראשו: נתןאשר

 כלוס-

 הוא שמים ירא אם
 רמלין כך הודע. אם כמו הודע. או .23 בשות: אלא במזייולא

 מזבה .25 אחרים5(: ידי על אליו הודע או ואשם אומר ואנילפרש.
 כאשר .85 וציבור: כמשיח הפנימי;י( על ולא החיצון.העולה.
 העצה: לעומת תמימה האליה חלבו הכשב. חלביומר
 טמא שהוא ששכח על ואשם טמא והוא יממנו[ ונעלם .2ה
 ידע יהוא .8 ככרת: במזיר ששניהם קדש אכל או למקדשונכנס
 יבדיל. ולא .8 ישם: שהוא ויודע טמא שהוא עכשיו שנודעלוואשם.
 בגוף7( אוחז החטאת. מדם יהוה .9 שמם: ולא ימלק אחדמימן
 אלא הזייה בו אין העוף עולת אבל ימצה8(, ודגשאר מרחוקומזה

 ושמעה אלה, עבירות משלש על,אחת מאלה. מאדת .918(ינמצה:
 משדשי .15 יקרשיו0'(: מקדש וטומאת ביטוי, ושבתת אלה,קול
 לכהן. אותו ינתן .10 מעילות: אשם וזהו ההקדשם( מן נהנהי"י.
 באשם ואשם12(. ידע ילא *17 בו: לכפר לכהן יתן אשם אילאת
 ידע, לא והוא שגג אשר שנגהו על שנ'3'( כמו מדברתלוי

 אבל חלב, כאן שיש ידע ולא ואכלו בשומן הלב לוכשנתחלף
 יאשם אכל שומן מפק חלב שמפק שמע14( כשהואלבסוף
 גשדאי וט-דע עד לאוטם [r1al] הצאן מן תמים אילוהביא
 טלחז אשם ו'. בעמיתו יכחש י2 חטאת: שיא לאט אכלחלב

 כהרם תורת לררט ד"צ-ם 3( - ו"ה בפסוק 2( -- הפרכת. בב.1(
 הפרכת תיבת שפתרון לפ. לזמר שרצה ו:ראה שם. רשק שהביא ו"ולפסוק
 לשון יתור כאן יש 1."1 שבפשק הקדש פרכת לפהרון- שוה יזשבפסיק
 81 רף RSB~I )ע' הדרש יצא הלשון ומ-תור ואו בפסוק הקדשבתיבת
 בתחלת כיאור ביתר ראב'ע פירש וכן 5( - ו,ח. אסתר 4( - 1(.הערה
- הפחמית. בכח: 6( -דבריו.  בשם לי הוגד והתיקון בכף. בכיי: 7( 
 והיט.ב אוננארן. בארץ בודאפעסט בע.ר אשר :"י באכער שמעון ר'הח'
 ונשאר בכיי: 8( - למטה. ע"ב ב דף למנחות רשיי דברי פ- עללתקן
 בכ"י: 11( - ורש,י. כהן-ם תורת כפ.רוש שלא 10( - א,טו. ל( -.מצא.
 דפוס ומגיה שמואל קרן בעל ותיקן ואשם. ירע והוא בב".: 12( - המקדש.מן

 בכ"י:שם. 14( - יח. בפסוק 13( - הפ"ט. משגתאמשטרדם
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 מחטארעו וקשוב כשירעודדה אוסמתו. ביוזם *24 זו:בפרשה
 או עשק או 3ול או פיקדק למעוקדה האמורים מכל[ אחדעל

אבידה:

 אהרן. אתצו

 ויקרא בפרשת האמורים הקרבנות כל העולה. תורת יאת .2י
 כדכת'1( ביום, הנקמרת העולה היא רעיהם: כל כאן עומרחוזר
 הקטרתה, תגמור הלילה כל זבחו, את הנךיבו כביום זבחכם,ביום

 חבנו כמו מדו. .8 ביום: כמו בלילה בו תוקד המזבחואש8(
 את והרים בגדים: לשוו ברועים, 6(ומדז ]בשרו. חבנו]צפורן,
 של לתמיד ]נואמן יום בכל המצותה זו היא הדשן1 ]תרומתהדשן.
 המזבח את לפרת מרובה לומן זהו הדעון, את י(וההציא אבלשחר.
 בירהטליכם: ו401ש בטרה מועד. אהל בחצר .9 עמליו: דשןמררכ
 ובניו אהרן קרבן זה *18 טהור8(: יהיה הכיעה קודם יקדש..11
 וחכמים תחתיו. העומרים הגדולים הכהמם אהרן בני הפשטלפי

 במנחה: חיכך צריך ראשונה עבודה כשעושה הדיוט כהן שכלדרשת(
 צריך תנור מאפה שהוא ולפי בשמן. רכה עניינו לפ* מרבכת..14

 יש והרבה חמירה, אל"ף אפייה. לשון תפיגי. בשמן:להרביכה10(
 ויאמש: כמו חתמך "(וימש יאהל, יצא ערב", [DW] יהל11(ל'א
 חטאת שכל 234 שבשריפה: בנותר נאמר יהא שלא תכבס..20

 ופר משיחיי( כהן פר הפנימיות. חטאות וגו'. מדמה יובאאשר
 ושעירי הכיפורים15( יום של ושעיר ופר ציבור"( של דברהעלם

 במדבר 5( - כג,יח. במדבר 4( - ואת. בכי: 3( - טז. י 2, - .ט,י.1(
 א,כר. לבראש-ת ברעהו ריו יתר באן שיש לזמר רשנ'ם  ורצה סו.כד,נ.

 קרן ובעל פעמים. שת. בנו בנו כתוב בכ"י כי מדעתי, תיבות שתיוהוספתי
 בנד דיהרענפורט: ובדפים יספיק. ולא בלבד, בעור בנו לכתוב תיקןשמואל
 כפירושו 8( - ד. בפסוק 1( - ד,יב. א' שמואל 6( - שחר. לו ואיןבנו,

 בכ.י 10( --ל עזב* נא דף במנחות 9( - יא,ח. ולפנינו ל,כט כט,לז;לשמות
 בטעות: ובכ'- יג,כ. .שעיה 11( הדומות.- האותיות בחילוף להרכיבהבטעות:

 טז,כז. 15( - ד,יר. 14( - ד,ג. 13( -- י,כא. שמות 12( - ערבי. יאהללא
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(1irruכתוב אילו ה' כל )הפרכת על בהיכל לפנים מתנות בהם2 
 פ*שוטו3(: וזהו הזהב.ומזבח
 על אם .12 מוטה5(: ומנחת חוטאי( מנחת וחרבה. .10ז
 תודה ומתם שלמים, לשון הזכיר ולא הודה5( בלשון שנדרתודה.

 הם ארבעים החלות כל פרשו ורכותינו0( להודות. צריכיןארבעה חכמים8י שאמרו כמו מצרותיו7( שניצול על קרבן מביאוכשאדם[
 שאמר נדבה. או נדר [-י[אם .16 עשרונים: וכמה כמה שמנןופרשו
 למעלה10(. שפרשתי כמו ותשלומים נדר לשון שוהו שלמים עליהרי

 הוא שדגריב ביום הקריבו, ביום נדר: אלא תודה שאירכלומר
 יאכל. האכול ואם "1 הקרבה: לאחר יאכל אתזבחהכבר

 ביום מזבחו לאכול במחשב ופירשוהו מפשוטו עקרוהוחכמימם(
 הדם בהולכת או בשחיטה שחישב עבודות, מד' באחתהשלישי

 מן *25 טהור: בשר יאכל טהור כל .19 בזריקה: או בקבלהאו
 ואפילו לי"י, קרבן הבהמה אותה ממין יקריב12( אשרהבהמה
 בנבולין: חולין הן שוודאי אע"פ מושבותיכם. בכל *26חולין:
 ובניר אהרן משחת שכר בניו. ונמשחת[ אהרז משחת זאת.85
 ואשם15(, חטאת"( בשר העולה13(, עור אהרן, [rnw בצו שאמורכמו
 המנחה18(: מן הנותרת שלמים17(, של ושוק חזה תודהר(,לחם*

 ואות בהם, ה' כתוב א-לו כל בטסות: בכ.. 2( - מו,כד. במדבר1(
 כהנים בתורת הלכה לדרש המסכים רשיי כדברי שלא 3( חמשה.- פתרונהה'

 לפ. הזה שהכתוב מובר ורשג'ם ע"א. פב דף ובזבח-ם ח פרק צופרשת
- ה,יא. 4( -- כא. יב. ד,יא. בויקרא הכתוב לדגרישוה פשוטי  כבמקרא: בכיי 5( 

 משה "( - ה,טו. במדבר -המקרא רשב.ם. כתיבת דרך זה אין אבלשוטה.
 תודה נדר על או באה שהתודה לומר רשב.ם שרצה :ראה '( - ו. ז,ה.מגחות
 ע-ב.- נד רף ברכות 8, - גדולה. מצרה ארם כשניצל נדר בלי גם או:פירוש

- ט'א. פט ודף שב עז דף ובמנחות יא פרק צו לפרשת כה:-ם תורתט(  
 בטעות: בכ"י 18( - שא. כס ודף נ משנה ב פיק זבח.ם 11( - א ג10(

 ן ז 5נ( - ו,יט. ןנ( ז,ח.- 3נ( -יקר-בו.
_ 

 17('ז,לא-לד.- - .ד. 16(ז
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 השמיני.בהם

 ונתחנכו המשכן שהוקם למילואים השמיני ביום ויהי .1ט
 מן אש וישניא נראה י"י1( היום כי .4 לעבודה: חנניו אהרןכבר

 על אותם שם המובח. על ייקטר .18 קרבנות: להקטירהשמים
 אל ואהרן משה ייבא .28 .24 נקטר: מעלה [bw אש ובבאהמזבח
 העם, כל אל י"י כבוד וירא האש: 'מתרד להתפלל מועד.אהל

 טבח דרך הקרשים ידשיק מבית י"י מלפני אש ותצאכטגדוק
 י""ית כדאמ' רביד להקטרת קודם ההוא קטרת להג~ורהזהב
 יצא כך האחר הטרק, הוהב נמזבח[ אצל אהרן כף מצא הסםימא",
 השלמים5(: ואת העולה את המובח על ותאכל המובח על לוובא
 האש ששא קודם ואביהוא, נדב אהרן בני ייקחו .1-3י
 מובח על לפנים קטורת להקטיר מחתתו איש לנתו כבר י"ימלפני
 אש בהן תתנו לאיכרים6(, נרדמת עותר של קטורת שהריהוהב,
 שבשאר שאע"פי הוה,- ביום משה אותם צוה לא אשרזרה
 ציוה לא היום המובח, על אש הכהן אהרן בני ונתנו כתי(ימים
 לירידת מצפים שהיו לפי הדיוט, של אש שיביאו משה רצהולא
 שם להתקרש כדי ורה, אש להביא היום טופ ולא גבוה,אש

  אליהו8( שאמר כמו השמים מן כא אש כי הכל שידעושמים
 שמיבם שכמ יוקדש רצדה שהיה לפי תשימו בואואש

 ותאכל י"י מלפני אש ותצא - מעלה, של האשבירידת
 אצל10( שפירשתי כמו ראשק9(. פמוק של אש ותצא חבואאותם,
 שני שכתו' לאמו הכסף את וישב וכן11( העם, דברי את משהוישב
 אחד הפכוקים שני כאן אף הם. אהד ששניהם מיכה, בפסלפעמים
 מזבח של השלמים ואת העולה[ 1את ותאכל האש כשונאהם.

 הפנימי המזבח על זרה אש ודגריבו אהרן בני כשלקהוהחונק
 נב[בני ופנסה תחילה לפכם קטורת להקטיר וי"" מלפני אשותצא
 שלפני בכיי הויה שם במקום ה' מכתיבת נולדה יהתיבה היה ב-.:1(
 כי כזאת בכתיבה הורגל לא כי בטעות. המדומה הקיצור הוא והשליםהכותב
 - ע"ב. לג דף 4( - בכ"י. הוא כן 3( - כר. בפסוק 2( - יי. בכתיבהאם
 - מ,כנ. כדבריו ס( - שבמקרא. החלבים במקום השלמים נכתב בטעות"(
 - יט,ח. שמות 10( - ט,כד. 9( - יח,כה. א' מלכים 8( - א,ז.ז(
 ד. יז,נ. שופטים11(
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 ותאכל החיצון מזבה על ובאה משם יצאה כך ואחר ומתו שםאהרן
 רוצה היה אהרן כששמע ומיד י"י, לפני וימותו העולה:את1(
 אל אהרן אל משה 8(ויאמר כניו, על ולהתאבל העכורהלהניח
 אשר הזה הדבר כי העבודה, מן תחדל ואל תבכה ואלתתאבל

 בכהנים אקדש, בקרובי י"י דבר אשר הוא לך אומראני
 שיתהלל ולא להתקדש, רוצה אס לשרתני אלי הבקוביםגדולים
 את וג' מאחיו הגדול והכהן הק4( לי3( אמר שכן ועבודתי,שמי
 ולא יצא לא המקדש ומן ]וגו'[ יפרם לא בגדיו ו)את( יפרע לאראשו
 ומאוחר מוקדם ואין - קידש5( יצא לא אם הא אלהיו, מקדש אתיחלל
 ולא תשא ולא גדול, כהן שאתה העבודה, המח אל ולכך -בהורה
 העם כל פני ועל ירך: על ועבודתו הן כנקדש אלאתחלל
 כעבודה אבלו ומניה מתים בניו שרואה שכינה כבוד זהואכבד.
 כת' שכן התאבל, ולא בכה ולא מאבילותו אהרן. וירוםבוראו:

 תו' במנפה מניך מחמד את ממך לוקח הנני אדם בןביחזקאל6(
 רוצה שהיה סמה וידום כאן אף תעשה, לא אבל מתים דוםהאנק

 שאו' האבדה"( אכל פשוטו. ואמיהת מומרי( וזהו ולבכות.להתאבל
 בכבודי. ונקרס הק"( לו שאמר על לאהרן משה מנחמושהיה

 ממני גדולים שהם תדע עכשיו אתה, או אני או הייתי ומבורבכבודי,
 משכן לי לשו למשה הק' מבשר היה וכי הפשט, לפ* זה איןוממך,
 וגו'. תפרעו אל ראשיכם .0 שבכם: הנרולים ימותו ביוםובו
 אתם ואין אתם הדיוטים שכהנים אעייפי ולאיתמר. לאלעזר אמרכך

 ולא כן בדול בכהן כי בגדים, ובפרימת ראש כפריעתמצוים
 ושמן[ כי .: למה? לדורות. גדול ככהןש( היום אתם הריבהדיוט,
 ובכהן אביכם עם מחדש נמשחים"( אתם עליכם. ינימרוחת
 יצא לא המנךש ומן וגו' יפרע לא ראשו 7את1 זה"( טעם כתגדול
 י"י: אני 'עליו אלהיו משחת ICW נזר כי אלהיו מקדש את יחללולא
 שכור חכמימן"( שאמרו כמו וכו'[. ולהורות ]וגו'[ ולהבדיל.16
 של בשעיר פירסו1י( חכמים החטאת. שעיר יאת .16 יורה:אל
 נחשון האעיר העדה שעיר אבל דורות, קדשי שהוא חרסראש

 כא,י-ינ.-- 4( - לו. בכס: 3( - נ. בפסוק 2( אח.- במקים אש בי'.1(
- מותר! בכיי: 7( יז.- כר,טז. יחזקאל 6( - קורש. בכיי:5(  דף זבח-ם "( 

 נמשכים.- בכס: 11( - בבהן. בב": 10( - כט,מנ. שמות "( - ע.ש. ע.בקטו
 ע.ב. קא דף זבח-ם י1( - ע'ב. סד דף כעירובין ברייתא -3ן( כא,.-יב.2ש(
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 כמפורש וקדשיו, מקדש טומאת העדה. עון את לשאת .17נאכלו1(:
 כהיכל, פנימה. הקדש אל דמה את הובא לא הן *18בשבועות2(:

 כמו נשרפין הפנימיות -חטאות3(שכל
 שכת'"

 אשר חטאת וכל
 תשרף, באש תאכל לא בקדש לכפר מועד אהל אל מדמהיוחא
 חטאתם את הקריבו היום הן .19 היא: חיצונה חטאת זואבל
 למעלה"ן שכת' ובניו אהרן של והחטאת העולה היא עולתם.ואת
 סיטו והבנים תמימים, לעולה ואיל לחטאת בקר בן עגל לךקח

 קצפת למה אהרן. אמר וכן למעלה0(. כאמור הדם בקבלתלאהרן
 שנתחנכנו קרבנותינו ובני אני הקריבו הזה היום הלא בניעעל
 ותקראנה גדולה צרה לנו באה הזאת הגדולה ובתוך לעבודה,בהם
 הזה ביום דורות קדשי של חטאת אוכל והיאך כאלה,אותי

 בקרב שזינתה כלה עלובה ז( דוגמת שמחתינו ונתערבהשנתקלקלה
חופתה:
 כל על להוכיח יש וכוה ולאהרן. למשה אליהם. לאמר .1יא
 ולפי למשה. לאמר פירושו כי משה אל י"י בוידבר הכתובלאמר

 אליהם, לאמר כאן נאמר לבדו, לאהרן הדיכור8( נתייחדשלמעלה
 ולא מנעל כעין אחד ציפורן פרמה. מפרמת *8לשניהם9(:
 מובדלת שסע. ושמעת ושפן: כארנבת אצבע בכלציפורנים
 פשוטו ולפי וחמור. מסום שלימה אחת פרמה ולא לשניםהפרמה
 והדנים והעופות והחיות הבהמות כל המימם ותשובת מקראשל
 ומקלקלים הם, מאומים לישראל הקב"ה שאמר ושרצים ארבהומעי

 טובהקים רומאים ואף טמאים. נקראו ולפיכך הגיש, אתומחממים
 ורמשים"( ]שקצים( שאוכלים בוים בתלמוד10( ואף כן.אומרים
 לאחר בגרגרת מאכלה את מעלת גרה. מעלת גופףהו:תביל

 ליגע צריכים שאתם בשעה תגעו. לא וכנבלתם ,8אכילתה:
 את יקדש יקדש, בהם הנוגע כל -כדכת'12( קודש לאכול אוכקודש
 כת'"( בכולם חטאת בבשר בם במוסח בם שרת בכלי גםעצמו.

 תטאת.- בכיי שב.-8( ט דף צ( הדבר.- שביאר רש'י פ.רוש על סמך1(
 בכ"י: 18 -- ע"ב. לו דף גיט.ן 7( - יב. ט,ט. 6( - טוב. 5( - ו,הנ.4(

 ובע"ז ע"ב פו דף בשבת 10( - רשיי. שהביא ת"כ כדברי שלא 9( -הדיבר.
 כאן רשב"ם פ-רש ולכן חם. תכיל. ופרשיי: ע"ב. לד דף ובנרה ע"ב לאדף

 בכ"י: 11( - הטוב. ומנהגו הישר הגוף מזג משחיתים בפתרון טמאיםתיבת
 שמות במזבח ל,כט; שמות שרת בכלי 18( - 13. הערה ש 18( -וימסים.
 כ. ו,יא. ויקרא חטאת בבשרכט,לו;
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 או בנכילה גש שאם תחילהנ( כטהר יקדש יקדש, בהם הנצעכל
 נורם תחילה ויטבל ויטהר יקדש בתורה הכתובות טמאותבשאר
 לנתר. *21 דבורים: כעין ארבע. על ההולך .20 בקדש:נגיעתו

 נפל: מן י"_9ל כמוח וינתר, כמו גוים ~מר ]מנזרת[2(כתרגומו.
 בהמות והולך ומפרש בנבלתם. תגעו אם תטמאו. ילאלה.21

 שסע אבל פרמה, מפרמת שהיא אע"פ הבהמה .26טמאות:
 בהן הנוגע כל מעלה, איננה ונרה וחמור, מום כנון מדוקה,איננה
 אבל "במותם"", פירש לא וכאן ]יטמא[. שחוטים בץ מתיםבין

 לכם היא אשר הבהמה מן ימות וכי לפנינו5( כתי טהורהבבהמה
 טריפה: ואשלו טהורה שחוטה אבל מתה דוקא ומ,לאכלה

 ממעמו ממיט והנושא. .25 והכלבת: הדוב כגון כפיו. על.27
 וו ולא %ע ולא כתיפו על נבילה טענוהו אם אבל נגעל(, שלאאשפי
 על מהצל מת ואפילו זבים8(, בממכת שנינו וכן טמא. אינוממקומו
 הם, טהורים שתחתיו, לכלים המת בין המפמיק נייר ותחתיוהמטה
 ובתרנום שם. שנינו וכן היסט. שהוא במשא אלא מטמא אינושמת

 כלי ולא וגוי. עץ כלי מכל .82 ממיט9(: נהמא מתורגםירהטלמי
 יעשה אשר עתים: נהית של טלית שק. אדמה: כלי ולאאבנים

 כלום: בתוכם עתרים שאין כיסוי תשמיש ולא בהם.מלאכה
 במצות טעם לתת שרתנה מי יטמא. מים עליו יבא אשר.84
 למוט טומאה הק' דשעק לא19( הממן ולתשובת ארץ דרךלפי

 תחילת היא מים ונתינת מאכל, לצורך שהייים עד ומשכרןאוכלים
 לפי ובור. מעיין אך *86 אכילה: לצורך חשיבותם ועיקרתילתם

 כמו אלא בקרקע המכונמים מים טימאה מיקלים"( איןהפשט"(
 יטמא: כלי בכל ישתה אשר משקה 18(]וכלן למעלהשפירש

 אינו למרכול דמחוכר כל ]הוא[. טהור בקרקע, יורע אשר.87
 מצרותם מן לנו ויתנו זרעונים. של זרע זרוע. זרע טומאה:מקבל

 הבהמה מן ימות וכי *88 יחיד: לשון ןאוע רבים, לשקבדניאל14(

 - ג,י. הנקוק 2( - ל,כט. כט,לז; ובשמות קיא למעלה פירש יכן1(
 בא בכיי 6( - לט. בפסוק 5( - כמותם. בכ-י: 4( - ב,כא. בראשית ינון8(

 כשת רבות שגיאות והראיתי כד* פסוק פ.רוש לפני במקומו שלא הזההמאמר
- 6. הערה 85 דף ~RSBבספרי  - נ.  משנה ה פרק 8( - נגעו. בכיי: 7( 

 בכיי: 10( - ודיומיט. נמצא עוזיאל בן יונתן בשם הנקרא הנדפם בתרגוםטן
 ט'א.- טז דף בפסחים ומקורו רש'י. שהביא הדרש מדברי להוציא 11( -ולא.
 א,יב. 14( - לד. בפסוק 18( - מקלים. בכ..:12(
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 נבלה אטה נשחטה אם אבל וגוי. לאכלה לכם היאי(אשר
 בה הזכיר לא טמאה בהמה בנבלת אבל פרשה, נמצאתושפילו
 וחכמים ומטמאה2(. נבלה היא הרי נשחטה אם שאפילו לפיכויתה

 מטמאה, אינה ומנאתה מטמא בהמה מכננת הבהמה מןדרשו5(
 מנבלתה. והאוכל .40  נבילה: מירי  טהורה  ששחטה  טריפהזו

פירשו
 חכמים"

 טמא, נונע או אכילה שיעור נחמא שאם הוא, שיעור
 כמר בידיו נגע שלא אע"פי טמא אוכל הפשט ולפי כוית.ווהו

 בה: לטמאה יאכל לא וטריפה נבלהשכתוב5(

 תזריע. כיאשה
 זכר אם נקבה. בין זכר בין תתעבר כי תזריע. כי אשה .8יב
 ואחר כולל דינה. וכך כך תלד, נקבה ואם כך. דעו יהאתלד,
 כימי דם: ראתה לא אפילו ימים. שבעת נוטמאה[ מפרש:כך
 ראיית ידי על לפניי( המפורש חולייה ריחוק כימי דותה.נדת
 ומרוחקת נדודה לשון נדה לידהי(. דם ראיית ]שהיא[ טמאדם

 טהרה. בדמי *4 דוי: לבי כמו8( חולי. לשון דותהמבעלה.
 ל"ג של ה הן. משיטת שם דאמר9( כמא פשומו מדהה. דםשאינו
 פירשו10( כך ירשים. לאכול וטהרה.  .1 הוא: טהור מעיקימים

 כשהעריב מבמרב תרשה אוכל הוא כיפורים מחוטר כיחכמים"(.
 כפרה: לאחר ער אוכל אינו בלוהטים אבלשמטוו.
 ארם בעי פרשית כל בשרו. בעור יהיה כי אדם .8ינ
 על ולא כלום מקרא וטל פשרנו אסי לנו אין הצדוב שחורהחיטא לבמת הצערות המנרם וחשבת ומראותיהן בתים ובעי בנדיםונגעי

 כתב רשב'ם כי הוא, סופר מעות חח וכגון היא. במקום יהיה בכיי:1(
 ידי מעשה המבוארים הפסוקים דברי וראשי ספרו, גליון על ספק בליפירושו
 נדה 4( - ע,א. עד רף חולין 3( - בו. לפסוק כתב וכן 2( - הם.המעתיק

- ע'ב* מבדף  אמר כאשר טומאתה ימי בשבעת דם ראתה לא שאפילו לומר רצה אולי7, - לנקבה. ושבועיים לזכר ימים שבעת ריחוק 6( כב,ח.- 5( 
 הזאת והראייה לירה דם ראתה בהכרח הלא לידה בשעת מקום מכללמעלה,
 - ע'ב. לה דף נרה 9( - ח,יח. ירמיה 8( - ימ.ם. שבעת 'לטומאתתספיק

 ע'ב. עד דף יבמות 11( - פ.רש. בב,.:10(
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 וחוקותיהם חכמים של המדרש אלא 1( אדם בני של ארץ דרךבקיאות
 בעור יהיה כי העיקר: הוא הראשונים החכמים מפיוקבלותיהם
 הוצרך בזקן, או בראש גש בו יהיה כי יאמר2( שלפנינו לפיבשרו.
 כך כל לבנה שאינה4( גובה3(. לשון שאת. בשרו: בעור לומרכאן

 ביטחים, הוא בהיר כדכתיי( היא0( לכנה הכהרת אכלככהרת5ן,
 הצלי(: מן עמוקיה חמה כמראיה יכלרת יותר, עמוקהונראית
 וגם ]ל[שאת9( תולדה לבהרת, טפילה או לשאת טפילהמפחת.

 אחת אל נא ספחני כדכת'"( עמה להצטרף לבהרתש( תולדהיש
 צרעת. לנגע חכמים12(: פילשו כך וצירוף. טפילה לשוןהכהונות,
 נק-א כך כשלג. מצורעת כדכת'18( לכן בשר הנגע מקוםשיהיה
 אין יעסוק .4 לכן: עמוק. הנגע רמראה .8 לבן: כשהואהכע

 במסכת המפירש]ים[ נגשם ממראות כאחד לבן שאינומראה"(.
 שיתרפא עד בדד וישב הוא ומוחלם היא. צרעת .8נגעים15(:
 אם כי מבושל בשר כמו לא חי. בשר ומחיית .10 צפרים:ויביא
 רבותינו10( פירשו שחין. .18 הנגע: בתוך בשר חתיכת שגדלהחי

 אש מכות של שחין אבל שהכוונו, מלקות חמימות ידי עלשבא
 קורא שער מקום צרעת נתק. .89 אש: חמימות ידי על שבאהוא
 בו אין שחור ושיער .81 השיער: מתנתק כך ]ידיו שעלנתק

 ואין לגמרי טהור הוא הרי שחור שיער בו היה שאםוהסגיר.
 הנתק נרפא בו צמח שחור ושער לפנינוי1( כתוב שכך המכר.צריך
 ממאיר מילון כמו18( ממארת. צרעת .52 הכהן: וטיהרו הואטהור
 וחסרון: לשלדה לשון והמהומה. המארה וכןט( מכאיב.וקוץ
 ומחסר: שמפחית מאירה לשוןפחתת..55

 בפסיק 2( - 1. הערה במקום 126 ודף 2 הערה במקום 84 דף "RSB ע.ע1(
 ו1ו'."- גבוה אלא שאת א-ן שאת רבנן... "תנו איתא ע"ב ו דף בשבועות 3( -כט.
 בהרת ארבע, שהן שתים נגעים 1,מראות : מ"א פ"א ננעים שאינו.-5( בטעות: בכיי4(
 ביצה".- כקרום לה שגיה לבן, כצמר . . . והשאת ההיכל, כם.ד לה שניה כשלג,עזה
 וא.ן לבנה ה-א ה-א, לבנה בהרת ואם קרא אמר אביי "אמר ע"ב 1 דף בשבועות6(

 הוא וכן עמוקה בהרת רבנן "תנו שם כשבועות 8( לז,כא.- איוב 7( לבנה".-אחרת
 שאת. תולדת ככ"י: 9( הצל".- מן העמוקה חמה כמראה האור מן עמוק ומראהאומר

 במשנה ביצה כקרום חכמים ולדברי לבן כצמר שאת תולדת מאיר ר'ולדברי
 כסיד וה.א לבהרת. תולדות : בכיי 10( - חכמים. דברי פ- על 5 בהערהשהכאתי
 ע'ב.- ו דף בשבועות 14( - ב,לוי א' שמואל 11( - לבהרת. שניה שה-אהה.כל

 - ט,א. :נעים משנה 10( - א,א. 15( - מראהו. בב".: 14( - -ב,י. במדבר13(
 כח"כ. דברים 19( - כח,כד. יחזקאל 18( - לז. בפסוקז1(
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 המצורע. תורת תהיהזאת

 מצרעתו1(: המטהר אותו על פעמים שכע והיה .7יד
 המראות מז אחד מין שקערורות. .87 הכבשים: יאותם..11
 שמצינו כמו אדמדמות ירקרקותו עליו מוכיחיכם שחביריו2(הוא

 כמו יקלף, יקציע. .41 מראות: מעי עשר8(, בתרי ברודיםאמוצים
 הקצו, אשר טפח: מכולן 5(המקצע הבתלמוד במקרעות.*(יעשהו
 הנאו. יאמר נהה מן הוא. היי של פעל מחטופי הבית את"(הקצות

 הבית, את הכקות אחרי מדכת7( -צוע לשון שפתרונו לומרויש
 ואת למעלה כת' הלשון ]כאותון שהרי הקצות, קרוי שהקיצוענמצא
 התיבה את להפוך בוהמת ה"ע א"ח ה"י ילכהרת. .66 יבקיע:הכית

 ובאתנחתאפ( החי, 8(השעיר ולית. ס??ת' הפסוק, וסוףבאתנחתא
 אתנחתא[. בלא ]סקלב החלב, תאכל וכוה 10(כזה סלי*השעיר

 אתנחתא: בלא 12(והטהרו וחיקרו, בבדיהם11(יככפי
 קרי: ומראה זוב מראה פירשו רבותינו"( מבשרו. וב .2סו

 אם כלומר זקנו. על רירו ויורד כמו14( וובו. את בשרו רר.8
 החתים. או ?רי: כעין קלוש שהזהב זובו. את בשרו ומטפטףמריר

 הוא אפילו עליו. ישכב אשר .4 הבשר: על ומידבקשהוגלדת(
 כולן ומדה חכה זב דבר של כללו כלל. בו נגע שלא האכןתחת

 אם16( וכגרים אדם לטמא חמורה טומאה שתחתיהם מהמטמאין
 כלליי(: בהם נגע שלא אעפ"י לישיבה מיוחדין שתחתיוהכלים
 חכמים8י(. דרשו כך טבל. לא הזב כמים. שטף לא וידיו.11
 או זובו את בשרו רר למעלה0!( שאמר לפי פשוטו לפי נראהולי

 לשון דכר לכך בשרו, על ונדבק שהוגלד מזובו, בשרוהחתים
 וגם בשרו את יפה שיפשף לא שאם במים, שטף לא וידיונקייה

 בכ"י: 2( - 6. הערה 00 דף 1נ88א עי.ן ופרשהו. המקרא מרם ר"ל!(
 יעשהו מר,יג: ב.שטיה 4( - אמוצים. ברודים ו,ג: בזכריה 8( -שחצירו.

 - טו,כא. ק שם.- 7( מג.- בפסוק 0( - כז,ד. כלים משגה 5( -במקצועות.
 לה,ב. בראשית 2!( - ח,ז. במדבר 11( - יא,כה. :נ' שמואל סו( - טז,כ.ט(

 נדה 18( - ובסוף. באמצע שוה שנזהם לשון הוא, צווי לשון שהאחרוןואעיפ
 שהוא. בטעות: בכ". 15( זקנו.- אל כא,יד: א' בשמואל *1( - ע"ב. להדף

 וכבר אם. במקום את בכ"י: 0!, - יא. לפסוק רשכ"ם דברי פי טלותקנתי
 בתורת 18( - כה:-ם. מתורת ר-ו לפסוק-ם רש"י כדגרי 17( בדפוסים,-תיק:ו
 נ. בפסוק ט!( -כהנים.
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 עריק שטבל אע"פי נדהי( בממכת כמפורש שהחתים האמהפי
 בו המגע וכל טבילה נורם יפה שיפשף ולא הואיל ]הוא(,טמא
 לשון דיבר שיפשוף, וצריך יוצא הזרכ האמה פי שדרך ולפישמא.
 פיה ומחתה אכלה וונה2( אצל שכת' מה כעין למשל ידיושטיפת
 שמדבר לפי רגליו, את הוא ממיך אך 3( וכן און, פעלתי לאואמרה
 הווב יציאת מנום ]שטיפתן על ידים שמיפת כאן אף חק. מניאתעל

 דבר שום ליכלוך להעכיר שהוא מוכיח שטף לשון וגם מים.מאותו
 חטאת של ששן להעביר במים, ושוטף המורק כמו4(ממשמו.
 ארץ. עפר מפיחיה תשטף וכן6( שוטפים. כבירים מים 5( וכןשבכלי.

 זוכה. יהיה דם .19 בשרו: שעל הזוב את להעביר כאןאף
 לבנים: שהם ורע העכבת כוובי( לובן ולא בה מטמאאדמומית

 מדרם על היה"ב או השוכב וגו', הוא המשכב על ואם.28
 כלומר הערב, עד יטמא בו בנגעו בוא(, נצע שאינו אע"פישלה8(
 כגדים, לטמא יקיא ולא הערב9( עד יטמא במרכב, נגע אפילואו

 לא בגרז לטמא אדם מטמא שהנה2או ממשאו"( משו חלקשהמרכב
 עליו יושבת היא ואשר בגדיו. בלא האדם אלא מטמאהנונע
 ]לטמאו יטמא. עליו ישכב אשר .24 במרכב"(: חכמיםפרשו
 במת בפרק וב של כשליונו נדה בועל של תחתונו ומשלון.אוכלין

 בממכת כמשרש נדתה, הצי לאחר נדתה. עת בלא .26כותיים"(:
 יכו שבעת לאחר אלא נךבן להביא זבה נףוייה אשה איןא(נדה"(
 בתחילתן ]בין1 יום עשר אחד בתוך רצוניים ימים 3' תראה אםנדה
 בשמיני: וקרבן רציפים נקיים ימים שבעת צריך בסופןבין

 אוכלין לטמא הערב. עד "יטמא לשונה: וזה תועה הוספת כאן נכנסה בכ-יא(
 זב של שעליונו נרה15( במסכת ששנינו כמו הערב. עד יטמא בו בנגעוומשקין:
 ומשקין". אוכלין לטמא ארםמטמא

 - ו,כא. 4( - ג,כד. שופטים 8( - ל,כ. משלי 2( - ע.ב. סו דף1(
 - שלו. בכ"י: 8( - בזוב. בכיי: 7( - יד,יט. איוב 0( - כח"ב. ישעיה5(
 שתי בכיי נשנו הערב" עד יטמא במרכב ננע אפ.לו או "כלומר תיבות3(

 הכלי על נתפרש כהנים בתורת 1'( - כג,ג. כלים משנה 10( -פעמים.
 דף 13( שב.- לב דף במושב.-13(נרה עליו יושבת היא אשר אבלבמרכב,

 הוא משנה שדבר לחשוב טעה המוסיף 15( אין.- במקום או בכיי ט'א.-14(ענ
 ההוספה וכל כר. לפסוק רשב'ם שהביא ע'ב לב דף בנדה היא. גמרא אלא כןואיננו
 בה משרשים ב הער עד יטמא בו בנגעו הכתוב ודברי רשב'ם. דברי באמצענכנסת
 10. הערה 56 דף ~RSB ועיין הזה. המאמר בעצם הבאים רשב-ם כברברי אחרבענין
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 מות.אחרי

 ביאת על כבתו ימות שלא אהרן את הזהיר מות. אחרי .1סו
 פשוטו לשי( הכפורת. על אראה בענן כי .2 כדת: שלאמלוש
 כדכת'8( הכפרת על שעה כל נראה אני העק עמוד מתוךשהרי

 הכהן יראה ואם הכרובים, שם מבין הכפרת מעל אתךודיברתי
 קטורת להקטיר הק' ציוהו הכיפורים ביום כשיכנס לפיכךירעע.
 דם יביא כך ואחר הקטורת בענן הבית את להחשיך תחלהבפנים
 החטאת פר את כעדרה אהרז יהקריב .6 השעיר: ודםהפר
 יביאנו הפשט ולפי מיד. עליו יתוודה בעדו. וכפר לו:אשר
 את ושחם לפנינו3( שמפרש כמו לכפרה אוהו להקריב כדיבעזרה
 לפי המדברה. לעואזל אותו לשלח .19 לו: אשר החטאתפר

 כצפרי שמצינו כמו במדבר אשר העזים אל חי אותו לשלח6שוטו4(
 מטומאתו. למהרו השדה, פני על הת-ה הצפור את ושלחמצורעי(

 מקום והוא המדבר אל משלחו מעונותם ישראל את לטהר כאןאף
 ובתלמודז( המדבר. אחר הצאן את רנהג כדכת'6( הבהמותמרעה

 שהיא ארבאל בית כלמ"ד8( יתירה למ"ר עואזל. בייתות:מדבריות
 פעולה0'( לתיקון יתירות וחנם ריקם של מנם וכן לו. וארבמלשק9(
 שמשתלח המקום קורא 1ולפנינו11( ועשרון. ה~צכק שגעון של נו"זכמו
 תבואה, שום בה שאין חריבה ארץ גוירה, ארץ1 השעירשם
 הברן איש עתי. איש ביד .נ2 טחי: מכל ונכרתת גוורה18(שהיא

 וכפר .82 אותו: ששולחין עת בכל ורגילין3ק ובמדברותוכדרכים
 אין ואם אהרן, יבא בזאת שאמרס( לפי אותו. ימשח אשוהכהן
 ייתש .81 תחתיו"ן(: המשיח בכהן הכיפורים יום עבודת תהיהאהרן
 משה: את י"י צוה כאשר הכיפורים יום כשהגטאהרן

 1]888 בספרי ספורות תמצא במקצת דומות וטעויות לפ-כך. בכ'1;1(
 ממדרש להוציא 4( - יא. בפסוק 8( - יה,כב. שמות 4( 2.- בהערה 86דף

 במשנה ז( נ,א.- שמות "( - יד,ז. 5( ובספרא.- טיב מז דף ביומארבותינו
 בספרי פירשתי 10( - יט,יא. דברים 9( - י,יד. הושע "( - ה,ז.ביצה

RSB~כאן נם כתוב בכיי 12( - כב. בפסוק 11( - 8. בהערה 141 בדף 
 אדם בני ורגילין כלומר 13( - הבין. בלינזירה

 לשלוח(
 ואין בשליחות. אותו

 זו. תחת בכיי: 15( - ג. בפסוק 14( - ורגיל. כבדפוסים: לשנותצורך
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 יחשב מיתה חיוב שפך. דם ההוא לאיש יחשב דם .4יו
 אשר .0 חוץ: שחיטת בשעת ששפך דם אותו ההוא לאישמשמים
 לשעירים ]לזבוח[ שטועים מהם ויש השדה, פני על וובחיםהם
 לאכילה: ראוי יהא לא אז כי בעפר. וכמהו .18 לשמים:ולא
 אם עונו. ינשא .16 יטמא: קטן אפילו נכלה. תאכל אשר.15
 למקדש: נכנס או קודשיאכל
 העושות הנפשות 1(ונכרתו יעשה, לא אם אבל בהם. וחי *5 יח.

 נראה כך פנוייה2(. חוץ. מולדת או בית מולדת .9 עמם:מקרב
 נשים שתי צרתה. וכעמתה כמו4( לצרור. .18 פשוטו3(: לפיבעיני
 לזו: זו צרות נקראו אחדלאיש

 תהיו.קדושים

 להתקדש הווהרו מצות שהרבה מפני תהיו. קדושים .2ש
 הדיברות שבעשרת כשם תשמרו. שבתותיי ראת י8ולשמור:
 לכבוד כיבודם שהושוה"( שבת שמירת אצל ואם אב כיבודנאמר
 שיהר* לרצונכם. .ol~lwt 6): לפי הכתוב סמק כאן אףהמקום,
 ולכל לממיכה הדין[י( והוא מועד אהל פתח אל ]ויקריבנותמים
 יאכל. האכול ראם .7 והולך: שמפרש וכמו קרבן שלמישפטיו
 תעולל. לא .10 חכמים8(: פירשו ממקומו חוץ לאוכלובמחשב
 ממון"(: תגנבו. לא .11 יעוללו-כבפן: עולל כדכת'10( משמעי(,פאה
 בה: וכחש כדכת'12( בידו. המופקד ממון כפירת תכחשו.לא

 - כן. כתב רשיי מקושית ולהשמר כס. בפסוק הכתוב בדברי השתמש1(
 וכרש"י.- ע"א כנ דף ביבמות ומדרשו 8( - פנויה. בת פתרונו חוץ מולדת ר-ל2(
 א,ו. אי שמואלג(

 כהנים תורת ע"פ הוא כאן רש"י שכתב שמה ר"ל 6( - שהושוו. בכ"י:5(
 הנראה החסרון השלמתי 7( - הפשט. לפ. לא אבל ע"א 1 דף יבמותוגמרא
 בתורת 8( - א,ד. הכתוב דברי פי ועל א,נ למעלה רשבים דברי ע"פלעין
 שם שגם כן כתב ט פסוק מדמיון אולי 9( - ע"א. כט דף ובזבחיםכהנים
 דעתו ואין כן. בירמיה הפסוק גם יפרש זה ולפי לקט. כן ואחי פאהבתחלה
 ה,כב. 11( - השלש. בכל וכן רשיי כדברי 11( - ו,ט. ירמ.ה "'( -נכונה.
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 כפירת בלא אפילו תשבעו. ילא *12 שהלוהוצ ממון תשקרו.שלא
 תנוול. ]ו[לא גר: ומפי שכיר שכר 1(עושקי תעשוק. לא .18ממון:
 לא *14 לילה8(: שכיר תלין. )ו(לא מידו: החנית את ויגזולכעין9(
 הוא. דגש משקל כי בר"'ש וטעמו הכת"כ. דבר בהוה חרש.תקלל-
 לומר מהלך בעיירות, דמהור רכיל. תלך לא .16 נטן4(: ערכמו
 רכילות. תכריז לא ולרצין, תיכול לא ותרגום זה. אל מזה הרעלשק
 מ.ימים ירעם וכן6( הכריזו. דיהודאי, כורציהון אכלו כרניאל6(וכן

 דם על תעמוד )ו(לא נקל: השמעת לשון שמייא, מן אכלימתורגם
 Rb *11 רודף: של בנפשו להצילו ניתן אלא מנגד תעמוד לארעיך.
 כאוהב לפניו תתראה לא רעה גמלך אם כלבבך. אחיך אתתשנא
 ]הדבר טוב לא ארבו, ישים ובקרבו ידבר[ רעהו את שלוםי(]בפיו
 מה על תוכיחהו הוכיח אלא בלבך תשנאהו אל עושה[, אתהאשר
 לא .18 בלבבך: חטא. עליו תשא ולא שלום: יהיה כך ומתוךשעשה
 אלא בלבבך, אפילו תטור. ולא רעה: תחת רעה לו לגמולתקום*
 ]הוא[, מ"כ אם רעך, אם כמוה. לרעך ואהבת מידור*יך8(: עלעבור
 לא בהמתך *19 רע10(: שנאת י"י יראת כדכתיק רשע הוא אםאבל

 שציות כשם המעין ותיטובת ארץ דרך לפי כלאים.תרביע
 כך בראשית, במעשה למינהו פרי יקניא ואחד אחר שכלהכתוב
 בחרישת וגם ואילנות ובשדות בבהמות העולם את להנהוןציוה
 בהמות מן שזה ופשתים בצמר וגם מינים. שם שהם וחמורשור
 אענו והפשתן צבוע הצמר אמרתי ולמינים שידוליו. נךכף מןתה
 מסורה נחרפת. .20 לי: והודו מראות, שני של בבגד וכלידצבת
 וכן כנ,כא בי בשמואל 2( - נ,ה. מלאכ. המקרא בדברי השתמש1(
 )בבס חכמ.ם כדברי שלא 8( - המצרי. מיד כתובן ש,כג א'  הימיםכדברי
 שלא שביר" "עבודת שכיר פסולת הוא פירש ואולי רשיי. שהביא ע"ב( קידף

 בלא ובכר 4( - השכיר. עבודת על אלא שכיר שכר על כאן הכתובדיבר
 מן ם ירע כב,יד: ב' בשמואל 6( - ג,ח. דנ.אל 6( - גבן. עיוורנקורות:
 דבריו והרבה יח,יו. ושמות פ,ז ירמיה המקרא בדברי השתמש "( -שמים.
 הוכח עם היטב 1.חובר תשנא אל כמו הוא כאן תשנא לא כילהראות
 מידות-ו על מעמ.ד וההפך: . כעסך. כביש פירוש: 8( - אחריו. הבאואוכיח
D'"DDiימק לגרו%ומי%: גי:גגצ 

ח-ב
 עליו חובה אלא הזאת למצוה מקום א-ן רשע ארם לו נזדמן אם אבללאהוב,
 ו"צ:א ה-שע מן וירחק רע, שנאת יני יראת משלי במפר כתוב כאשרלעשות
 אחרים חשבו כאשר רשב-ם בדברי שינו.ים להרבות צורך אין כן Qa1קרבתוי
 ורברי - 9. והערה 6 הטרה 48 דף 8811ע ע' מקרם. אני גם חשבתייכאשר
 ענב. ק.ג דף בפסחים הגמרא לרברי קרוביםבשבים
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 לו2( ודומה אשה. לו יתן אדוניו אם כדכת'1( עברי לעבדוכמייד,דשר2
 שאינה נפדתה. לא בתרגום: וגם נפשו* ממר למות, שמו חרףעם

 לא כמח( תהיה. בקרת בחנק: ויידון אהה כאשת ואינהמשוחררת
 פתרוהו כן הכהן.יבקר

 דונש"
 חופשה לא אם ב"ר יחקרו ומנחם5(.

 ואטימה מתימה לשון6( יערלתם. .28 איש: כאשת מתה יחייכולא
 והערל: ארזנה גכמ 9(שתה לב. 8(עךל אזנם. ז(אךלהוהרחקה.

 ולהלל בירושלים לאוכלו שני כמשטר קודש הלולים. קודש.24
 יבחר אשר במקום שיאכלוהו10( שני במ.יטר מצינו שכןלבוראו
 להוסיף *כ2 הימים: כל אלהיך י"י את ליראה תלמד למק1וגו'[
 לא .28 ציויתי: כאשר תעשו י1(אם תוכו לכך תבואתו.לכם

 תנחשו לא מעניינו למד 12(דבר פשוטו לפי הדם. עלתאכלו
 ההרוג קבר על שאוכלים הנוים כחוקות יעשו זה אף תעוננו,ולא
 אומרים שאנו כעין אחר מכשפות או יינקם שלא מכשפותלשם

 בממכת שיימם בכמה דרשוהו ורבותינו דצלוב, מן13(במממך
 כקרישה16(: להיות פנוייה של ונות להזנותה. .29סנהדרין"(:

 ומים שאמרו16( כמו הלח. מדת משורה, קרקע. במרת במדה,.86
 הלח: מדת הין. .86 תשתה:במשורה
 את *10 מיתה"(: עצמו חייב הוא בראשו. דמו בו. דמיו *9כ
 שומע יחמדך 19(פן כמו הוא* חמד *11 גוי8י(: ולא רעהו.אשת
 תירגם וכן חפאת, ידי על לאומים קלון חטאת, לאומים וחמדוכן20(
 מן יניחוהו לא ימותו. ערירים *20 חפאוהי: מעמא וחימודיומף

 בנים: להוליד )או[21( להחיותהשמים

 ולבקר לתיבת " יג,לו.- 8( - ה,יח. שופטים 2( - כא,ד. שמית1(
 כפירוש 6( - 47. ברף 111 בקר במחברת מן - פיליפאווסק.. בדפוס 53בדף
 דברים 10( - ב,טו. חבקוק 9( - מד,ט. יחזקאל 8( ו,י.- ירמיה 7( -רשיי.
 הדרשות לעומת 18( בכתוב.- האמורה תבואה לתוספת תזכו ר"ל 11( -יד,כג.
 שא. מג דף בסנהדרין שבכללות לאו שנקרא עד הוה בפסוק חכמינושדרשו
 הברייתא כדעת 15( ע.א.- סג דף 14( ו,י.- שבת משנה 13( רשע.-וכפירוש
 - ד. הלכה תורה קנין בפרק 16( - רשיי. שהביא ע"א עו דףבמהדרין

 לפרש רצה 18( - יז. פסוק פירוש אחרי בטעות הזה המאמר בא בב..17(
 כמדרש זפ-רושו פעמ.ם. שתי וגו' ינאף אשר וגו' ינאף אשר הכתוב כפללמה

 - כה,י. משלי 9נ( - וברש". ע"ב נב רף ובסנהדרין כהנ-ם בתורתחכמים
 על המאמר להיישיר נם הנצרכת או תיבת הוספת. 21( - יד,לד. משלי20(
 רשע. שהביא ע"א נח דף וביבטות כהנים בתורת חכט-נו דרשפ-
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 הכהנים. אלאמור
 שמא לא הכהנים בעם איש בעמיו. יטמא לא לנפש .1כא
 כת"כ היה אילו אבל אשה. יקח מעמיו בתילה כמו1( אדם,לנפש
 יטמא. לא לנפש שכת כמו לעמיו. יטמא לא משמיי היהלעכלו,
 לפרש יש נם בהם. נאמר ולא להם, יטמא לא לאחותר2(לאחץ
 שום בעמיו, בעל יטמא ס(לא *4 יסמא: לא בעמיו הנמצאלנפש
 מתחלף שהרי להחלו, לאשתו יטמא יקא כהניכם בעםבעל

 ומחוללת, פסולה לאשתו ]יטמא[ לא חכמים3( דברי ולפימכהונתו.
 הדין והוא מת. על יקרחו. לא *6 כשירה: לאשתו מטמאאבל

 זרעו: יחלל ולא בהן5( שכתוב אותן בת וחללה. .1לישראלי(:
 חרום .18 בסנהדרין6(: ומפורש ארומה. כהן. איש ובת*9

 בצים: מעוך אשך. מרוח .20 בבכורותי(: משרשושרוע
 אשר .8 הנוף: בטומאת קרשיכם מאכילרע וינזרו *2כב
 שמלוקת אע"פי יאכל. לא וטריפה נבלה .8 לאכול:יקרב.
 יאכל לא זר וכל .10 לנבלם(: שדומה להם, הותרההעוף
 באכלם(. *16 תרומה: קודש. יאכל כי *14 תרומה:קודש.
 קלוטות: פרסותיו רקלוט. .28 תרומה: קדשיהם. אתהזרים:
 לקרבן10(: ולנדר. הבית: לבדק תעשה.נדבה
 אותם תזמנו אשר קודש. מקראי אותם תקראו אשר *2כג
 כמוץ( הוא, זמן קביעת לשון מועדים שאצל קריאה לשת כל לדש.זמני
 הכמיל: כמקרה ולשון13( קדיש12(, מערע התרג' וכן מוער. עליקרא
 חדשה. ה מנח .18 פסח: של ראשון יום ממחרת השבת. ממחרת.11

 ובקוצרכם. .22 תבואה: בישל ומן הוא כי כמקדש חדשלהתיר
 ידי על תרועה. וכרון .24 העומר: הקרבת לאחר הפסחממחרת
 וגו' בחצוצרותי והריעורתכם כדכר2'14( שמקוש. "ז.כרוהתרועה

 יחפי לשון כפתרון עמיו רבים לשון שפתרון משם וראתו יד. בפסוק1(
 - רששים. רברי בהבנת טפה התורה בבאור  ויל לוצאפו דוד שמואל ור'עמו.
- ושם* ע"א נ דף 6( - פו. בפסוק 5( - יר,א. דברים"מצוה פי על 4( - טיב. כב דף וביבמות כהנים בתורת 3( - ו,ו. במדבר2(  חרום 7( 

 רבינא ברברי להשתמש היטיב 8( - ע"א. מ דף בגמרא שרוע מיג. פעבמשנה
 אלה כל 10( - באכלכם. בכ"י: 9( - לא. מד, ליחזקאל עשו מה דףבמנחות
 קרוש.- בטעות: בכיי 12( - א,טו. איכה 11( - רשיי. שהביא רבותינוכמדרש

- ט11 ב קהלת18(  י,ט. במדבר 4'( 
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 מלאכת הותרה טובים ים-ם בשאר וגו'. בעשור אך .27 וגו':ונוכרתם
 יום שהוא הכפורים ביום אבל עבודה. מלאכת ונאמרת נפשאוכל
 באחרי כדכת' אשה. והקרבתם כשבתי(: אסורה מלאכה כלעינוי,
 אך .89 מלאכה3(: ממעת כצירת עצרת, *86 ובפנחם2(:מות

 השנה שראש אע"פי הזה. השביעי לחודש יום עשרבחמשה
 לשמחה בא מוכות אכל ]ו[לכפרה4(, לזכרון באים הכיפוריםויום

 עץ יענף .40 אסיפה: בימי טוב כל בתיהם שמילא עלולהודאה
 עץ של ענף כלשר גדול. עמוק טהור ידיש כמו הוא קמץ5(עבות.
 בתים, להם שיש אותן איילו האזרח, כל .42 הרבה:משבת
 כדברי פיטרנו ]תו[. דורותיכם ידעו *48.למען בםוכות6(:ישבו

 חג דבר. של טעמו וזה ממש. מוכה מוכהי( בממכתהאומרים
 תבואת .את באוספך ומיקבך מגרנך באוספך לך תעשההמוכות
 כי תוכרו למען ויצהר ותירהב דגן טוב כל מלאים ובתיכםהארץ

 בלא שנה ארבעים במדבר ישראל בני את הושבתיבמוכות
 ובתיכם נחלה לכם שנתן למי הודאה תתנו כך ומתוך נחלה, ובלאיישוב
 את לי עשה ידי ועתים כחו בלבבכם תאמרו ואל טוב כלמלאים
 כל את ווכחת תשמעון8( ענש בפרשת נמצא הזה וכמדר הזה.החיל
 את ויאכילך וגו' שנה ארבעים זה אלהיך י"י הוליכך אשרהדרך
 אל מביאך אלהיר י"י כי זאתש לעשות לך מצוה. אני ולמה תו'.המן
 וגוי י"י את ושכחת לבבך ורם הגוין ושבעת ואכלת ]וטי[ טובהארץ

 את וזכרת הזה החיל את לי עשה ידי ועצם כחי בלבבךואמרת
 מבתים יתאים ולכך חיל* לעשות כח לר הנתזן הוא כי אלהיךי"י

 להם היה לוכרון.שלא במוכות רושבין אסיפה בזמן טוב כלמלאים
 חג את הק קרע הוה הטעם ומפני לשבת. בתים ולא במדברנחלה

 בתיהם על לבבם9( רום לבלתי ויקב. גורן אסיפת בוסןהמוכות
 הזהח(: החיל את לנו 1olwu) ידינו יאמרו פן טום כלמלאים

 רצה וכאן ז. לפסוק כאן ורמב'ן שם וראב'ע יב,טז לשמות כתב יכ;1(
 פ( - אך. תיבתלפרש

'r,rr 
 בכ"י 8( -= כט,ח-4ח1 מז-ובבמדבל בפרק

 בטעות: בכ"י 15 - לכפרה. הכפורים' וביום לזכרון השנה בראש לומר רצהכ. יתכן לא וזה לכפרה. בכיי: 4( - לט. פסוק פירוש אחרי הזה הפירושבא
 פירוש אחרי הזה המאמר בא הראשונים הרפוסים ובכל בכ"י י( -קומץ.
 - לבבו. בכ"י: 9( - ח,ב-יח. דברים 8( - טיבל סו רף 7( - מג.פסוק
 כגיטו. לשמות בפירושו בקיצור כתב זה כעין 11( - טשה. בב,.:10(
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 לפי ממנית וו פרשה וך. זית שמן אליה ייקחו .2כד
 הפניכם לחכם שעליו השלחן אל להאיר השלחן נכחשהמנורה
 והפת להאיר השמן וממידורו, השולחן מתיקון זה שכל כאןעומפורעו
 איש .16 .16 בירכו: ]כן[ ואחר השם את הוכיר ויקוב. *11לערוך:
 ]ונשא המובהק, שם פירוש כלא בכימי מתם אלהיו יקלל כיאיש
 כך ואחר שמו יתברך המובהק השם[ ]שהוא י"י ומפרשהסאו[.
 נפש ]ר[מכה *18 כן1(: לפרש יש פשוטו לפי יומת. מותמקללו,
 אע"פי חובל ישלמנה. בהמה ומכה .91 לגמרי: ממיתהבהמה.
 לגמרי: ממיתהשאינו

 סיני.בהר
 ושבתה. *2 מועד2(: אוהל שהוקם קודם סיני. בהר .1כה
 לירושתו, איש ושבתם .10 תפקיר: שלא ואספת. *8 ביטול:לשון
 ביובל, בחנם לו חוור שדדנו שהמוכר לפנעוכ( שמפורשכמו

 ביובל: חפיתי חוזר עברי עבד משפחתו, אלואיש
 מפיחיכם4( וכן תבצרו. י[4ן שנשרו ענביכם גידולי נויריה..11

 שאמור הבית אל הנאסף מן ולא תאכלו. השדה מן .12בתבואה:
 ולא לך, מוכר הוא הייבל שעד תבואות ממפר כי *10לאוספו:

 תפרנס ששית זריעת הפשט לפי השנים. לשלש *21 הקרקע"(:גוף
 עויתית מתבואת ויאכלו יזרעו ]ובשמינית6([ הממינית ושביעיתששית
 בשמינית: דהנורערן מהנבואה שיתפרנסו תשיעית תחילותעד
ed*היובל: לפני לפדותה המוכר ירצה אם לארץ. תתנו גאולה 
 עדיין. אכל שלא היובל ער השנים מן העודף את יהשיב.27

 מן יגאל יאשר .88 כבר: שאכל שנים על המעדיף7(העודף,

 בברייתא מאיר דרבי הכמים דעת והיא בפ.רושו. טז ופסוק סו פסיק חצר1(
 כדעתם. פירש נ.כ ורש-י ע"א, נו דףדסנהדרין
 בכ"י 4( - לא. כח. כפסוק 3( - א,א. לבמדבר בדבריו יותר מפורש2(
 בשלשה וכן יב פסוק פירוש קודם כב" בא הזה המאמר 5( ספחים.- . . .נזירה

 בדרכם.- כאן רשב'ם שהלך רש.י דברי פי על הוספתי 6( הראשונים.-הדפום.ם
 2. הערה 47 דף IISBSI עיין כאן שבדפוסים תדע תיבת אודות על7(
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 לגאול ירצה והוא ללוים, תהיה עולם גאולת שאמרנו1( כמוהלוים,
 בהנם: לו תשוב כלומר וגו' בית ממכר ויצא לגאול, במה לוואין
 עבד. עבודת .89 מסעי: באלה כמפורש ]וגו'[. מגרש ושדה.84

 המלכות מזה שנסקר לעקר. או *47 כנעני2(: כעבר בפרךלרדותו
 ואורה: נוי ולא גר ולא תושב לא מארצכם,רחוק
 לו מהנא ואיני רבה. מן מרבית כמו שכה מן משכית .1כו
 כאן אף לבבו. ראיות לשון לבב, משכיות עברו א80( כיחבר
 : בהן להסתכל וציורים צלמים בה שיש רואהאבן

 בחוקותיי(.אם

 כדכת'5( למכור הגרנות מן תוציאו חדש מפני וישן.10
 מוטות .18 וגו': ללוי6( וגתתה תבואתך מעשר כל אתתוציא
 בה שלמשרין הרצועה היא מומרות, לך עשה כדכת'י(עולכם.
 השור: צואר את ומרכין שמטה לפי מוטות8( הקרוי עץ שלהעול

 חטאתיכם. על שבע .18 ראשו: את ווקף העול כשהוסרקוממיות.
 וקם. צדיק יפול שבע כמו0( חטאותיכם. על מכות הרבהכלומר
 ושברתי .19 נשים: שבע12( "(והתויכן שבעתים. יהיה החמה10(יאיר

 תהלים 8( - רשב.ם. לשון זה ואין כנען. כעבד בכ"י: 9( - לב. בפסוק1(
 87 דף 1]88צ ועיין נמחק. ולהיותו חברו על ונקור סברו, חברו ובכייעג,ז.
 2.הערה
 ורדפו ח: לפסוק נמצא ט'א 122 דף במעכען ראשון חלק 62 ימי.4(
 טיבה מדה מרובה דאמרינן[ ]ג'ל דאמר רשב'ם הקשה מאה. חמשהמכם
 מכם וררפו כתיב טובה במרה הכא והא ע"א[ יא דף ]סוטה פורענותממרת
 רבבה יניסו ושנים אלף אחד ירדוף א.כה כתיב פורענות במדת ואלו מאהחמשה
 דכתיב קאמר והורגים רורפים דהכא ות.רץ[ ]צ"ל ותימא לב"ל[?לדברים
 א.כה כרכתי בעלמא רדיפה רק קאמר לא והתם לחרב לפניכם אויביכםונפלו
 ציעמליך ברוך ר' החבם  ירירי לי הפתין האלה  הרבתים - וגו'".ירדוף
 מג רף צדפם יהודה במנחת כי להע.ר:י והוסיפי מישען בעיר לפניםבשבתו

 תם. רבינו בשם והתשובה השואל שם בלי אחרת בלשון השאלה נכתבהט"ג
 - אומרה. שם בלי התשובה גם השאלה גם הובאה ע"א סג דף שםובתוספות

 כתוב ששם ר"ל 8( - כעב. ירמ.ה 7, - ללוים. בכ"י: 6( יר,כח.- דבר.ם5(
 ישעיה 10( - כד:טו. משלי 0( - העול. חלקי ושת.הן יחרו ומיפותמוסרות
 נש.ם. שבעה בכ.י: 19( - ר,א. ישעיה 11( -ל,כו.
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 נאון וכדכאי( לחם, מטה לכם בשברי כדכת'4( עונכם. גאוןאת
 המקדש. בית 8(היא ואגדה לה. היה לחםשבפה

 כרכתי"
 הנס

 שכך שפירשתי, כמו הפשט ולפי עוזכם. גאון מלרשי אתמחלל
 האדמה כי כחכם. *20 ת': שמיכם את ונתתי הממרא סוףנוכיח
 מנחמם קרי. עמי תלכו ראם .21 לכם: כחה את תת הומתןלא

 מגורת הונו* כי הוא. והכל רגלך. הוקר מנזרת6( מניעה לשוןפירש
 מן וקרי הטב. אכרם מן8( אביך את ההנב כסוי( פעל פהחטוטי
 ולא במנויה עמי תלכו אם פרחנו. תהו כה. אקרה מנזרת9(נקה
 ברית, נקם .25 בוראות(: אצל תריר הלה שאעו כארםתדיר

 עשר .28 בריתי: את לדברכם למעלה"( שכת' כמושעברתם.
 בתנור תכלימתי: פעמים סיער חח כמו12( הרבה* כלומרנשים.
 והשיבו פת: התטר את למלא תוכל לא אחת אשה כיאחד.

 השיבוהו ובמשלל לתנור, הבמנהו במשקל כי במשקל.לחמכם"(
 כדכת'14( לחץ, ומים צר לחם ובצמצום, במשקל לבעלים,להאכילו

 במשקל לחם ואכלו בירהטלים לחם מטה שובר דגני אדםבן
 לחם מטה לכם בשברי כת' כאן אף במשורה. ומיםובדאנה
 ובצמצום במשקל כי תשבעו* ולא ואכלתם במשלל: ו~אכל~אפה

 לא הרבה ממנו ששכל אע"פי לחם שאאו לאר יש וגםיאכלוהו.
 יימר מן"( ויסרתי. .28 בו: תמצא מארה כי האדם ויסעד15(הטביע
 יאמר"( יישב18( מן וכן אותו. ויסרו וכןי1( וימרתי, יאמר בם אתאיש
 בבית כי גילוליכם. פגרי על -80 ביחזקאל: מירותם בךושט

 היכרו ההריגה מא אם כי בירמיה8( כדכת תדיגו.במותיכם
 לשבת כשבאים אויביכם. עליה ושממו *82 מקום: מאיןבתופת
 מכותיה נכלן על וישרוק יישום עליה עשר כל כדכת'21(בה
 בבל גלות של שנה שבעים כי תשבות. השמה ימי כל.86

 השצת שבתה. לשבות.ולא לה שהיה שנים ככד רבץזעו29(פירשו

 יחזקאל 4( - כהנים. בתורת 8( - טז,מט. יחזקאל 2( - כו. בפסוק1(
 מז,ו.- בראשית 7( כה,ת.- מש4 6( - 68ג דף 11 קר במחברת 5(כר,כא.-

 רשיי.- שהבט רבותינו כפירוש 10( - כנ,טוי במדבר 9( - ינ,יב. בראש.ת8(
 - לחמכם. את והשיבו בכיי: 18( - יט,ג. א.וב 12( סו. בפסוק11(
 דברים 17( - ח"ה. דברים 16( - מסער. בכ"י: 15( - ד,מז. וחזקאל14(

 ירמיה 20( - כה,ד. יחזקאל 19( - הטב. של מבנין'פטל רגל 18(כא(יח.ו-
 וגם ט,א. לם דף וסנהדרין כו פרק טולם סדר 28( - יפ,ח. ירמיה 21( -ז,לב.
 והחשבון הזה המספר עהיה נראה כבר רשיי שהביא לו,כא בי הימיםבדברי
 הספר. מחבר סעי לנכחהזה
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 פתח. הארץ, היטבת '(ש אתנחתא בלא אבל באתנחתא, פופמלא
 ?נמן ראה 3(הים , 2(?מת פום מלא כולם באתנחתא ?~מי נ:9תוכן
 כי לבי. הרך 6(ואל הלבב, רך לשק4( אינו בלבבם. מרה.88

 בכסף, 6(אכל אהל, כמו במים. הניגון שהרי עיקר מרך שלהמים
 חולין8( בשחיטת בתלמוד אם כי חבר ואין עונג. לשבתי(ונךאת
 נסס מן כמו חבורותי נמקו מן9( ימקו. *89 טריפות: באילונתמרך
 תעזב והארץ .48 לבבם: יכנע אם וג'. נוכרתי .42 יסעו10(:-טש
 ווכרתי ואזח( עונם. ויכופר שיתרצה שבתות ביטול כחשבוןמהם.
 מאש במשפמי וביען יען בנה: מן ויבן כמו רצה. מן ותרץ.וגו':
 חוקותי את וביק מאמו במשפטי ויען ם. נפש געלה חוקותיואת
 הוצאתי למענכם אשר ראשונים ברית .46 נפשם12(1:געלה

 שמיטהר( פרשת התחילה שכן משה. ביר סיני בהר *46אותם:
 בשביל האלה התוכיחות גמר וגם סימ. בהר משה אל יי'וידבר

 של מצות כל כי תשבות, השמה ימי כל כדכת'"( הםהשמיטה
 וחזרת עבדים ושליחות מדבר ויובלות15( כשמיפות מיני בהרפרשת
 בהר השמיטות עבירות של התוכיחות כאן נאמרו לכרלרל~ות,
 אחת: בפעם הכלסיני

 צריך שהנודר מפרש, ~1aDw) )כמו( הבריל, יפלא. כי .שכו
 שני ערכך. .8 נודר: הוא וכמה נודר הוא )האמין"( באיהלפרש
 לכנוסת: לבן מן אדמומית מאדם שתאמר כמו הוא כפלהכפין
 לרבן קדש, יהיה מתם, הקרישו אם לי"י, ממנו יתן אשר כל.9
 שהוקדשה קרש של בהמהר( כל ואם .11 הבית: לבדין%א

 לפני הבהמה את והעמיד מום, בעלת טמאה, ונסטהלקרבן

 - קיד,נ. תהלים 3( = ועוד* ה,ה בראשית 2( .נ- לד. בפסוק1(
 נח,ינ.- הטעיה 7( - ב,כח. דברים 6( - כג,טז. איוב 5( - כ,ח. דברים4(
 5 בהערה 38 דף ~RSB עיין 10( - לח,ו. ההלים 9( - ע.ב. מה דף חולין8(

 וואלף ר' דברי פי על הוספתי כן 12( - מה. בפסוק 11( - 7. הערה 187ורף
 לא אבל נ"י. קויפמאן החכם ידידי סליו והעירני לבינה. מורע בחומשהיידענהיים
 במפרי נדפם כאשר נכתב בכיי כי היידענהיים ריוו כדחת בדפוסים הלשוןנשתבש
 רשב.ם* ברברי לעין הנראה החסרון להשלים אם כי לשנות אין כן ואםהדפוס.
 קרא* יומת ר' וחברו רעהו בדרך בזה רשב'ם שהלך הנזכר וואלף רי דבריוגרא-ן
 - לה. בפסוק 14( - כה,א. 18( - 20. דף מופרים בפליפת דבריועיין
 באמת אבל כמיותרת, בכ"י לשון תיבת על נקוד 16( - וזב.לות. בכ"י:16(

 שלא בכי ז1( = 5. הערה 35 דף 8831ע סיין לפירוש. כמו שנוסףנראה
 טמאה. בהמה )ואכלכל לכיל 18( - העניין. באיזה הלשון:כדת
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 ]השדה! את המבר מכר וינאם *20 לרבן1(: בדמיה ויביאהכהן,
 לכהים מתחלקת אלא עוד לפדותה בעלה יוכל לא אחרלאיש
 מקדוש: של אחוזתו. תהיה .21 משמרה: אותה של לכהניםביהול*
 להקריענו יכול ההן לא אותו שהלינה מאתו. קנהו לאשר.24
 אותו. איש יקדיש לא .26 היובל: עד בו לו שהע הפקחותאלא
 יאם *21 בכור: ללרבן כבר ירוש עצמו הוא כי אחר,לקרבן
 וכבהמה פיון. יש באותה אדם, יקריש ממש הטמאהבבהמה
 שפ"רשתי2(: כמו מומים כבעלי ושלמים חכמים פירשו ממשטמאה
 פדיוןק: לו אין דין בית מיתת שיתחיב אדם האדם. מן יחרם.29
 שמב(: מעשר הארץ.מעשר.86

 ובספר רבד: גם משש יזבד* לי צואר טבד. אני לו כבדג(, טול תחתב(
 אונים. לאין עצמה לאחרונים. ואחרון לרעשונים. ראש לפנים, ]ה[נדרשכהנים.
 "1.בו להסתים. יכרית אונים. לפרו כבנים. יברך ממעונים. ויעקב לטונים*ירבה
 במפר מבר. לו ימצע דובר* ומיערים יגבר.[ :]וחילים הוונים שכר לועויינים.
וידבר:

 3.- הערה 40 דף ~ESB ע-ין 3( יא.- לפסוק 2( טנא,- לנ רף תמורה1(
 (l~ionafsschrift ההדשי יבמכתב עליהם ודברתי בכיי כאן נמצאו האלה החרוזים4(

 והבא. 287 בדף 1880 משנת נרמץ להחיאשר

4~ם4-

ש*ונינ
 ורוח יהדות לימודיאתר
!,,daat.ac.i ww.l 


