
לו ויקראפרשת5ח
 המילה את אוציא ו4א תדיר שאין הפסח את אצמא תעשנה5א
 סוצ'א שאם 'כו4 או תעשנה, 5א אשר 15 תלמוד תדיוהשהיא
 מה ,ריבות יל מצות מכי יוסר תלמוד שכנדה עשה מצותאת
 אחר שבנדה עשה מצות %1רביא המצות כ% את להוציאראית
 -I'tvw המצות כ% את מחמא אני מה מפני מיעט הכתובשריבה
 ביתו כה שיש שכנדה עשות סצנת את ומביא תעשה בקאבהן

 כרת שזדונן תעשנהיכולרנריס %א אשר ' זתעשה,
 לכם 'הירץ אחת תוררץ יומר תימוד כרת זדונן שאיןורכרים
 עכורת מה זרה בעכורה בשננה העוטה כל הרי כשננהלעושה
 חטאת שגגנה ועי כרת זרונה עי שח"בין מעשה מיוחדתורה
 ח , חטאת שננתו 1ע4 כרת זדונו עי שחייגנן מעשה כ4אף
 שיש דרכי( ככ5 %ומדו אתה אחרת כדרך ףומדו שאתה דבראו
 הותרה %1א הותרה 5א שכשנאסרה מיוחדת ורה עבודה מהבו

 נח ככני ואיסורהנוהנ שתדין מיתת עליהמכ%5רץוחייבי(
 ערבכם אני טה אף כה כיוצא א5א מרנה איני אני אףבישראל

 טכף4ן הותרו %א הותרו לא שמשנאסרו והכהה משכבזכוראת
 "א כישראל נח בבנ' נ1הנ ואסורי[ דין בית מיתת עליהןוהייבין
 הזכור ' בזכור שאין מה ובבהמה ן בכהכה שתין מה בזכורשיש
 חטל~פ מותרת בבונה והבהמה אסור במינו ש4א בין במונובין

 כגרוי ויקטן את כו עשה 5א הזכור , אסורהנסינה
 והבהטרע

 אומר וכשהוא ט / כגדו5דץ הקטנה את בהעשה
 הכיהשהן ואת אב אשת ואת האם את לרבות יל סצותמכ%

 , כבו הת בתו גת בתו  עוןהס  ומוסף זרה כעבודהבסקילה

  עליהם  ומוסף ורוה  הותרונעבורוה %א שמשנאסרו בנוובת
 מב אומר וכשהוטו א י המיג, ואפ חמותו ואםחמותו

 שיש אלוש השנת את והמח45 מאורסה נערהסצותייירכות
 כנעררץ שאין מה וכשבת י כשכת שאין מה מאורשהבנערתה
 ' התר %ה אי( והשנת , רוהר 5ה יש כשרשה נערה 'שאורשה
nacnן הותרהמכייוה %א מאורשה נערה מכליה הותרה 

 והנדה איש מצותיוירבותששת כגי אומר וכשהוא בי
 באשת שאין מה זבנרה כנדה שאין כה איש כאשת שיטא4א
 חיגי איrrt והנדה דין' טת מיתות עליה חייבין איש אשתאיש,
 אסורה והנדה יבע%ה מותות איש דין,אשת בית מיתותעליה

 אשת לרכות יי מצות מכ5 אומר וכשהוא ג י ן DIX'5כי
 'ax אחיו אשת אחיו, באשת שאין מה אשו אוף ובאשתאביו אהי כאשת שאין מה אחיו באשת שיש "א אביו אחיאחיוואשת

 בין אניו אחי ואשת ' מותרת כנים לו אין , אסורה בנים 5ויש
 עשהבה אהיו אשת , אסורנה כניס לו שאין וכין כניס 14שיש
 אהמ( עשהבה 5א ואשתאח'אכיו , האב כאחסן awn מ(אס
 שעת להם היה שירש אמו ואחות אכיו ואחות אמתוירבות יי אומרמכלמצות וכשהוא יד , האב כאחמןהאם
 ' אשתו אחות 'וערבות מצות מכי אומר יכשה41י ' נפוהתר

ןןיי:ףמיןסםין"7'~בגיןג ארק
 וער[ כרת זדונו ע4 שחייגנן מעשרץ , מיוחדת זרה עטויות.מה אלא טעתה זרה עכודה נאסרולטה

 ועיף כרת זדונו על שחייבין כעשרת כ5 אף , חטאתסנגתו
 וחמאס מוחדת זרה עכודה סה או כ ' חטאתשנבתו
 סיתת מחוייכין את אל~פ מרבו-ה אינו אף די( מת מיתתעליה
 המסית ואמו אכיו המק%% את מרבות אני מה הא , דיןבית

 4וםר תעמוד הווממין 1העדיס השקר ונטא והמכסףוהמדיח
 חת אושא נ ן מעשה שאיןכהם יצאואלו יועשה

 ואסוונהב אכיו המכוש את אוציא מעשה51א בה( שאיןא14
 ומורות סורה ובן דין טת פי ע5 מסורס וזקן כישראד(נפש

 כשגנרל לעושה לכם יהיה אחת תוראה לוטר תלמודוהרוצח,
 זרה עבודרץ סה איא זרה בעכורות כשגגה nelpn כיהרי

 אף חטאת שגנתו 1ע4 כרת זדתו ע% סחייכין ונעשהמבחדת
 )עשה ד , חטאת 'aJw וע4 כרת זדונו עף טעשהשדויביןכ%
 עד הבגד כ% את שיארוג עד השם כל את שיכתוב עד יכולאחת

 אות כתב אפי ,כול מאחת אי מאחת, תל הנפה כל אתשיעשה
 ובבכרה גופה אהד בית עשה אפיך אחד חוט ארג אפילואחת
%% :ncpl שם שיכתוב ער השצד ' אחת IeP~ סם גדול משם 

 ודן מנחור ונח ומשמואלס'שמעון
 מדנ'"

 ה ' מגדיאל ונד
 כגון וכיב אחר שם וה( אותיות שת' כתב אפיקו אומר יהודהר

 א'גנו והיא הי'ב הוא כותב משם וכי חריוס' גגחח רר תתשש
 אי מדע המשכן קרשי עף רושמ'ן שהן "aa1 משם אלאח"ב
 שתו או נסרין שני ע5 ההת שרטשירטה זוגולפיכךאס בןזהו

 אהת ועשה אומר שסעו( ר 1 ' ח"ב אחד נסר עלשריטות
 שיעשו עד הבנד כל את שארג עד השם כ% שיכתיאת עריכול
 אהת כתכ'אוה אפי15 יכוי מאחת אי מאחת, תף הנפה כלאת
 ועשה תף ובככרה בנפה אחר כית אפיעשה אחד הוט ארגחפו
 יוסי ר כבקיימת, בה שכיוצא שלאכה שיעשה עד הכיצדאחתן
 כףם ע4 אחת חייב שהוא פעמים שני ועשה אחת ועשהאומר

 יודע שאין מי הכ'ער ז , ואחה אחת כ% על חייבופעמושהוא
 טמע'ן אעפ הרכה כשבתות הרבה טיאכות ועשות שבתעקר
 והיודע ימיו כל אחת הסאת חייב"א אינו עשה nl~aia,אבות
 מיאכות ועניה סגת זו אין שבת זו אין ואמר ועשה שכתעקר
 שהודש והיודע , ושכת שכת כל ל היים הרכה כשכתותהרבה
 מלאכות Inopl מלאכה זו אין מיחכה זו אין ואסר וטעהוככת
 ל חייב עשת מלאכות אבות מענין אם הרבה בשבתותטיבה
 העים כ5 על חייב אחת ג5אכה משן ואם ומלחכה מלאכהכ%

 ג5 באטלס ליהושע ואת ינ את שקתי עקיבה אר חוהע4ם'
 על הכא כנו רמיתה בהמה 4קח שהלכואמאום

 נים על אחת חייב מהו אחד בהעלס אטו אחות אכיווע5אחות אחותוועי
 שמענו אכף 13paw %א י; אסרו ' ואחת אחת כ% ע% אחתאו
 הת א כף ע5 חייכ שהוא אהד כהעיס נדות נשים חמש ע%בכא
 המדויוף אכר ,a~pp ר שאיו ט שהדברליו' ורואיאנוואתת
 המד%1ד5 באבר שמענו אבי שמענו 4א 4 אמרו מהובכהיה
 הולך עושין שכירושלם שחין מוכי היו וכך טהור שהואבאדם
 כשעיה כו מניח שהוא עד וחותכו הוופא אגד פסחים ערב5ו

 עוסתה והרופא פסחו עושה מטנווהלה ונמשך בסירהותוהם
 יעקילהטוהט שאיו נעוד י ק11 שהרגריס חנו ורואיןפסחו
nwanאהת הו כלס עי אחת הייב מהו אח בהעלס כחול זכחין 
 אהד כ% על חייכ שהוא % בהעלם תשחחי( כחבשה אהדמזכת כאוכי שמעתי יהוגו אר שמענו יא יו ואגאםרו אחת כףע%

 וכי 'itVaw פר יא י קו שהדברי אני ורואה מעשה משוואחר
 מחמשה נותר כאוכל שאלן כך אלחש לשחוט האוכל ראייהמה
 גואן כף על החת או כ5ס ע% אחת חויב מהו א כהעלםזכחין
 בחכשוץ אחד מזכה באוכף שמעת' יהושע פר ' 1apaw %אא4

 כשיה משם זאהר אחר כי ע% ה"כ שהוא אהד כעיסתמהיי(
 שהרברוקי אניורואה

 ואס נקבל היכה אס פיעקיכא 1ב ,
 השב תשובהפ4 ישידין

~ 
 כח טעשה בטעייה אסרת אס יא

את
 המאכיי

 יזמן המעיפה את צרף כנהנה המהנה ואת כאוכ%
 עקיבא %ר ג י ' א14 מכ4 אהת בו שאין תאגובנותרהמרובה

 הרנת בשבתות הרבה מלאכות העושה אלעזר רבי אתשאלתי.
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ילה?ו.לו
 ץ כ4ס ע4 אהה חויב אחדמהו בהעףם אחת ם%אכרהמעין
 מקו ואחת כלנשחת אמרליחייבע% אחתואהז נ% שאחת
 עתן חייב הרכה וחטאות הרכה תוצאות בה שאי; הנרה אםסח
 הרגוק וחטאיו הרבה תוצאות כה שיש שבת ' ואחת אחתכל
 אס %א %ו אמרתי , ואחת אחת כף ע% חייב שיהא ריןאינו
 והנדת הנדה ע% מוזהר שהוא אזהרות שתו כה בנישישאמרת
 הכא אחת'א4%י אוהרה (א בה שאין תאביכשכת עלוסווהרת

 אוצו כ% עף ות"כ אחת אזהרה שא נהן שאין 'וכיח ?קטטתעי
 כהן שאין שאעפ הקטנו ע% בכא אמרת אם לא לו 'אמרת'ואח
 ולא עכשו %א כה שאין בשכת תאמר ' זמן %אחר כהן 'שעכשו
 זכיש1::ן הי' בכס בהב:פישוזא בשכת' הכהי 4 ואמרתי 'וכוח הכהת ע% הכא זמן'א%%'לאח

 ושף חטוטת ושגגתו כרתשזדונו
 , חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על איא יביא %אשכור

 שננתהמעשה ע% מביא שהוא הקקיר אס מה הוא דין היאכ
 שאין חטאת,צבור ושגגתו כרת שזדונו דבר ל אקא מכיאאינו
 שזדונו ד% ע% "א יביא שקא דין lata: המעשה שגגת ע%מכיא
 על חטאת מכיא שאין מחיר אמרת אס הסאת'לא ושגנתוכרת
 משיח ' הודע לא ע% חטאת מכיא שהוא כצבור תאם ' הודע%א
 זכר % מכישן ואינו הודע ל4ש ע% חטאת מביא שהואיוכיח
 במשיח אמרת אס יא ג חטאת, ולנתו כרתשזדונו
 כצכור תאמר ' ההיצון כמזכת הודע 4א על הטאת מכיאשאין
 והומן הואיל , החיצון במוכח הודע %א ע% חטאת מכיאשהוא
 שזווגו דבר יבועי החיצון מתח עי הודע %א על חטאתסכיא
 ציבור הרי ישראל כני נפש כרת'יף זדונו שאין דבר ועיכרת
 ושגגתו כרת שורונו דבר על אלתו מכיא אינו יוהד מהכעויר'
 ושנגחו כרת שזדונו דכר ע% אלבש יביא %א ציכוף אףחשאת
 היחיד אם מה הוא דין הלא ףמשיח הדין הוא דחטאת,
 שגרונו דבר עף איא סכיא אינו המעשה שננת עף מכיאשהוא
 המעשה שגנת ע% אקא מביא שאין מחח חטאת' ושגנתוכרת
 / ושנגתוחטאת כרת שןדונו דבר עף ח"א ;~sa שיא חןאים

 תאמר ' הודע %א ע% חטאת מכיא שאין כיחיד אמרת oa%א
 שהזאפ יוכיח צבור ' הורע %א ע% חטאת מכיא שהוא.במשוק
 כרוב שזדונו דכר ע% "א מניא ואינו הודע 5א ע% חטאתמביא
 מכישו שאין הצינור אמרת אם לא ה , חטאתושכגתו

~waיזכית נשיא ן ודאי אשם מניא שהוא כמשיח תאמר ודאי 
 כרת שזרזנו דבר קד[ איא מכיא זאינו ודאי אשס מכיאשהוא
 % חטאת טכיא שאזן כנשיא אמרת אם %א , חטאתוושגגתו
 לא על חטאת מביא שהוא במשית תאמר וודעלא

 וע5 כרת שורונו רבר על יכיא הורע %א ע% חטאת מכיאוהוא הוע,הואיי
 המסית הנהן אם ן נפש יומר תעקור כרת ורונו שאיןרנר
 כרת שזרונו דבר על "א סכיא אינו יוהד מה כיחיד המשיחהרי

 כרת שזדונו דכר ע% אינש יכיא %א משיח אף חטאתושנגתו
 לומר הלמוי המלך זה יכול משיח ו ' חטאתושנגתו
 שכשין המשיה nwa %% ' בבגרם המרובה יכו% כהן איהכהן
 ער! יביא שיכול %ומר תימור מה יחטא משיח ' משיח גביול

 המעש שגגת עף מכיא שהוא הנשיא אם מה הואהקודסוויין
 המעשה/ שננת ל סכיא שאק סשיח הקודמזת' ע% מבואאינו
 שאין כנשיכה אמרת אם %א י הקודמות על יביא שיא רקאינו
 חטאתו מכיא שהוא במשיח תאמי ' מטעבר חטאתוסכיא

 הקודמותי % יכיא משעבר חטאתו מכיא והואמשעבר,הואי4
 כשיחט94 45י סשיח והוא כשיחטא יחטא משיח יוסרתלמוד

 ש4%ש ער ף1 נורע אס אוםו שמעון ובי ז הויוטיקוות
 -fit~D פטור, לו נידע משנתמל חייב,ואם נתמנה ואחכנתמנה
 כשיחטאן יחטא atv %ומר תימוד שיחטא עליו גורה יכוליחטא

 כ,דץ כעיבור מישיח הרי העם לאשמת נב4יאף"ח58
 דכר העיס ע% א4%ו אינוםכיא צכור קאןו

 4%ש אףמשיח ' המעשה שגנתועם
 הותש דין הלדש , המעשה שגגת עם דכר עיהעים איאיניא
 שכזר מדק היחיד, מנ4 מוצא ומשיח היתיר מכיל מוצאצכור
 טשית אף המעשרה שגגת ועס דבר העלס ע% אףא מכיאאיש

 מכ4% מוצרי ומשיח הצכור מכ5% מוצא נשיא הזו %ררךכיך או כ , המעשה שגגת ועס דכר העלס עלףאיביאא%א
 ע4 יבייש משיח אף המעשה שנגת על מכיא נשיאהצ'גור'מה

 נלםדננ לציבור דוםה אם דומה למי נראה ג המעשה'שנגת
 הנשי טן נעמדנו %נשיא דומה ואם הצ'כורמן

 ואינס בפר בזכו .
 צכור מה , תלוי אשם סמא ואינו כפר ומשיח תלוי אשםמכיא
 %א משיה המעשהאף שננת עס דכד העלס על איא מגיאאינו

 ידרך כיך או ד שגגתהמעשה, עס דכר העלם עליכיא"א
 משיח אף המעשה שגנת ע% מכו נשיא ודאי'מה וםכואשס%עז שעיי מכיא ומשיח ודאי אשס ומביא לע; שעירה מני נשיאהזו

 שגגתיבקע%
 המעשה,~

 כציכומח משח הרי י העס %אשמת
 אף שגנתהמעשה, עפ דכר העףס ע% אףא מכש אינוציני
 עף אלא יאיביאמשיח

~Qipn 
 ה המעשה, שנגת עס דבר

 אף יכוף , חייכין פיהם ע% הורוועשואחרים אס צכור מהאי
 אשר לו% ת%םוד חייכ' יהא פיו על אחר,ן ועשו הורה אםמשיח
 ז אחרים שחטאו מה על מכי ואינו מכי הזא שחטא מה עלהשא

 ן משעבר חטאתו מרא שהוא מימד חטאתו עף והקריב1

 אינל הטעש שננת עף סכיא שהוא הנשיא אם מה הוא רןהלא
 המעשרת שגנת ע% כסא שאי; משיח , משעכר חטאתומבוא
 חטאתו עי והקריכ %ל , משעכר חטאתו יביא שלא דיןאינו
 עט חט~ל יכו% ז םשעכר, חטאתו םכיא שהואסלםד
 ,  סכהיגציבור מוציא נשיא  הוא יעצמווד'ן פר יביאהציבור
  5עעמה מכיא לעצמו חטא נשיא ,מה הצכ4 מכל% מוצאומשיח
 %עצמו חטא משיח אף ' שמהצבור ין הצבורסתכפר עסהטח
 ח , הציבור עם לו מתכפר הצכור  עם חטא , לעצטומביא
 " הכפורים כיוס הצכור עס לו שמתכער בנשיא אמרת אם4א

 , הכפוריס כיום הצכור עס לו מתכפר שאין במשיחתאמר
 ן תעצמו הכפורויכופר כיוס הצכור עס לו מתכפר ואיןהואיף

 %עעמו,חטא מביא העצמו הטא כיער חטא,הא אשר לוםתלמו
 הצכור, עם 4 מתכפר הצכורעס

:גן;(~צ:ק:ס גרק
 הככודן ספני זקנים מכיאין שאין כשרין,א5א חטש וכנייארכע כני אף אוני' מאיר חכמ'ם,רכרכרי

 כ% כן שני ופר %ומר תלמוד מה אומר הנלילי יוסי רכיכ
 את ועשה נאמר ככר והלא שנים שהן יעמר אס %חטאתתקח
 בש שני ופר נאמו %מה אכ %יי עולה האחד ואת בטאתהאחר
 חטמית האחד את ועשה שנאמר לפי איא %חטאת תקחנקר
 מקום בכר( שעויות הטאת תקרוס יכוץ %ין, ע41ה האחרואת
 מעשיה ככ5 תקדיעולה%הטאת 'כו5 %חטאת כקר בן שנ'ופר תוי ' ת %חטא  תקח בקר נן שם ופר 14מר תימוד מעזתהובכ%
 ן ליי האהיעולה ואת חטאת האחר את ועשרך רוטרתרפוי

  איכוי  ברצה שהיא מפני  עולה %רם  קורס  חטאת דם כיצדהא
 ר , כייייאישים  שהן  ספני יאיסוריהטאתשח%הקורפין
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יט
 לחטאת תקח כקר בן שני ופר %ו תלמוד מה אומר שמעקתי
 חטאת האחד את ועשה נאמר ככר והיא שנים שהן ילמדאס
 %חטאת תקח שני ופר נאמר ימה כן אם לי; עולה האחרואת
 ףעויה, שני שני ללופר תייל זו חטאת נאכלת שתהגשיכול
 כיוצא ה נאכלת' 5א זו חטאת אף נאכלת 5א עולהמה
 5"הי עויות הקרינו הגולה כנ' מהשב' הכאים 'ומ רני אמרבו

'שראי
 כ5 על עשר שנים פר'ם

 ישראי
 ' ושטה תשעים אקס

 14% חטאת אף נאכלת 5א עלה מה אקא עולה חטאתאפשר %'י הכ5ועוףה עשר שניס חטאת צפיר' ושבעה שבעיםכבשים
 שמעון רכי 1 הביאוסי עז עי יהורהאומר רבי 'נאכלת
 ועג שנאמר nawi בן כתם בתורה ענ5 שנאמר מקוס כלאומר
 כקר כן עג5 5ך שנאלקח שנים שתי כן בקר כן שנה כני1ככש

 שלש בן סתם פר בשנים אף תמימי תמים יעולה ואיללחטאת
 מפמ זקנים מביאין שאין אלא כשרין חמש ובני ארבע בניאף

 ,הכבזד

 ~hDtll" י. 'ום,ךן""ייין',פרשה

 שףא היחיד אם מה הוא דין היאכ
 5כל קרבנו שוה הכפורים קיום יקרבנו מצות יכף קרבנושהה
 מצות יכ5 קרכנו ששוה משיח , יחידית למעוה עקובנומעות

 יקרכנו מצו יכ% קרבנו שישוה דין אינז הכפורולקרכנו.5יום
 לקרבנו nlYD 5כ% קרבנו ששוה יוכיח נשיהם ' יחידיתלטצו
 n1YDi יקרננו מעות יכל קרבנו שוה וירש הכפוריםליום
 שאקפיששוה אףאתה"תתמהעיהמשיח ג ,יחידית
 לכ% קרכנו 'שוה 5א הכפויים ליום יקרבנו מגות לכיקרכנו
 יביא יכול והביא שנא לפי אלא יחידית למצוה לקרבנומצית

אלופיי
 ידו וממד ד חלופ:, מכיא ואינז מביא הוא פר פד תל

 הוא דין הלא ' יתמנה הכפורים יוכ פר לרבות הפר ראשעל
 סמיכה, טעון אנא טעו( ואינו וירותן שני I7PD שאי זה אםמה
 דין אינו אנא וטעון ררויין שני טעון שהזמש הנפורים יוםפר

 מצוה עכירת ע5 בא שהוא בזה אמרת ax לא , סמיכהשיטען
 הכפורים ,ום בפר תאמר 'ידועו-ז

 קאיי
 מצוה עכירת ע% בא

 ן4ליטען י  בעוהירועה עכירת בקלע% ואין הואיל 'זרועכם
 הכפורים יום פר ירכות הפר ראש ע% ירו וכמך  %י 'סמיכתה
 להלן אמורות %קיהה מה לקיהה 5הי( ונאמרות לקיחהכא( ויקחנאמי ה ' י:כצפון לפני הפר את ושחט 'לסמיכה
 המשוח א5א לי אין המשיח ולקח 1 ככלי' כאן אףבכלי
r~o1סופנו אם ' הכהן תל מנין בכגדיס המרובות המשחדה 
 אלוש , המשיח הכהן ולקח יומר תימוד מה אהר כהןלרבות
nlyaמשיח כהן שיקבי ONH עכודתוכשירה אהר כהן קבל , 

 כרם וריש הכשר מדכ ל4ל הנפש מדם הפר מדםז
 ה ,מןהתמצית

 ריקתי
 אותו , פסו% כשרזלא אותז ,זהטא

 מדמו ינתן שירש יחידית למצוה קרבנו ימעט מוער אה%אל
 , לאהמספנ וסכל ח , מזבחהזהכל

 וסני
 כל ע5 והזה

 אצבעו להין ונאמר אצנעו כאן נאמר אצבעו ' סכילההזיינה
 אצגעו אף שכימין המיומנת nfJatn להלן אמורה אצבעוומה

 שיהדת בדם ט ן המיומנתשבימי( הימניתאמוררהנאן
 , הדם מן הזורק לא ומז, המטיף יא זמה , ככילה כד,בדם

 פעמים שבע , טיפים p3W לא פעמים pav , שכענין הרםמן
 ירו% , יפנייי י , זשכע אחת לא פעמים שכע מונהשיהא
 פמהפרכת,יכויאפני הפרכתאזאל פט אל תל הכית כ5ע5

 א י הכד:, כנגד מכוון שהוא מלץ הקדש %י . כלהדעיכת
 ריי קרנות קרן ע% , שבענין הדם מן , הדם מן רגהןונח(

סצו
 רכי דברי ארבע הרי קונות קרן ע% אומי הוא ולמקשתש
 קרנות כף לרבות מועד באהל אשר אומר יהודה רבי ,שמעון
 ' ן בקטרת המזבח שיתחגך הקטרת מזכת סועדשנאהל

 י4 לפני %תוכה, סממניה שיהו ממיס צבור, מש5 שתהאקטרת
 הכפורים ביום הכא גפר ;1YY~W יפי נחמיה רבי אמר %ימה

 שהורש בשעה הפרוכת ע% ומזה המזבח מן יפנים עומדשהוא
 ואין , י: יפני קטרתןהסמים %%מזכה זהכן, אף ,ינולמזה
 יום דמפר הפרישפדירבות דם כל את כ י יי, לפניהכהן

 ויא ישפך , זה י ולא ישפך ' יטיף לא ישפך ףשפיכההכפוריס
 הלא , הפממי מזכח יסור ע% לא , העלה מזכח יסוד אףיזרק
 זכדץ הפנימי ומזבח ' דמים בכתן זכה החיצון מזכח הורשדין

 מתץ שם ן קרניו דם מתן מקוס החיצון מזבח מה דמים,כמתן
 ום מתן שם קרניו דם מקום הפנימי סזכח אף ' יסודורם

 העוינם מזכח 'סוד אל בערה אוכר כשהוא ג ייסורו,
 אומר וכשהוא ' '1DYp ףפנימי יסוד שאי( יימר אלא ת5שאין
 קכף יא שיריו את אם %ן שאיןי העויה מזבח י10ר אלכנשיא
 העוקרך כזבח יסור א5 נאמר ימה וגס , עצמו ףפניטי יסודיש וני אהר דבר ' מקב% הורש החיצון מזבח שירי , הפנימימזבח
 פתח אשר העמה מזכח יסוד א% עויה ש% , מזכח יסודשיהא

 ן מערכי יסוד זה מועדאהל

 יום פר חלב ירבות פר חיבואתכף ךפ184414
 ן הככד כ4יוףיותרת ישת' הכפורים 8ק4

 האמור לכ% עי שעיי ףרכוהחטאת
 זכת משור יורם כאשר ב המהובר, מםנומן יריםבענ,ן
 מח "א כאן' כפורש שאין השימי בוכח מהמפורש וכיהשרמ'

 לעולם שלום מכיאין שלמיס מה משמז, זה אף לשמן ימיםש
 טעונים ש5מ'ס מדה או ג לעולס, שלוס מניא זהאף

 לשלכי , זכח משור ת% אייה הפרש יטען וה אף אייההפרש
 שמעון בן יהודה רבי , בבש יש5מי הקשתיו %א ' הקשתיושור
 שיום מבירש זה אף לעקם שלוס כניאים שלמים מהאומר
 ואת השכת את רוחין צבור שימי זבחי מה או ד 'יעולם
 וכח משור ל ת הטוסארז ואת השכת את ירחה זה אףהטומאה
 ה / כבש ושקמי הקשתיו 45ו הקשתיו שור%שלמי
 הי14 , הפנימי מזכח עף 5א העולה מזבח ע5 הכהןוהקטיוס

 כמתן זכה הפנימי nala1 דמיס ובהמתן החיצק מזבח הואדין
 ן חיביו הקטר שם קרום רם כתן מקום רייצון מזכח מהדמ'ס'

 ו ' היכיו הקטר שם קרניו וס כתן מקום מזכחרשנימיאף
 שף4ש כקדשין ועויה זרה קטרת עייו תעיז %א מקייט אניסה
 במחן הואייוזכה דמן בבתן שוכה קדש; אכן , דמן Inaaזכה
 העויות טזכח על הכהן והקט.רם ל ת חלבם בהקטר 'זכהומן

 נ5 ואת הפר  ואתעור ך44444שק הפנים" מזכח עללא
 כשרועי

 ראשווק4
 שהוא מימד ' והוציא ופרשו וקובו כרעיו ' ןקא

 יכל במוציחוכיוכשהואשלם'
 מרע ' וכיעיו ראשו יומר תיגור . שים וישרגנו שלס,ועיגונו
 מה  או , עיבתוח  כגן  אף , נהות ע' להלן אמירים וכרעיוראשו
 תג[ הפשט עי כאן חף D~O;l ל להלן אמורין וכרעיוראשו

 למרגרט  כלהפראימחוז את והודוא ג 'וקדכוופרשו
 אוסר וכשהוצל ' אחת ימהנה חיץ  יבול או מחנות ימישחוץ

 אותז ושרה נאיר שאיןיישככר למחנותכעדרהא%טחוץ
 למהנה מהזץ  אי נע.ל לכה ,אב הראשון הפר "ת שרףכאשר
 אומרברשןאימהוץ וכשהוגש ר שבייה, כחגה לוייתן

 שפך א, טהור כקום ארן גאכר תכבר תל  שאיןיב.חנרה
הדשן
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יא בם כקראפרשתמא
 מחנתו לו ליתן למחבוא מחט א4 נאמר ימרה כן ואם /הדשן
 ואס טהור מקומו שיהדר טהי מקום אל ה ,שלישית
 הדשן טפך אי לכך, ףהס מתוק[ מקים שיהדר יטהרנוטמא
 י הרשן את יהונווגנין ששם הרשן את שיקרום רשן שםשיהא
 ושיף 1 משופך, מקומו שיהא אום יעקכ בן אליעזררבי
 הואיל שיכוף ת% מה באש עצ'ס ע4 ן הפסק ל4ש כשראותו

 אמורה שריפה מה כחק שריפה ונאמר נפייס שריפהונאמרה
 כעצים כחוו אמורה שריפה אף למערכה כשרין נעשסגפנים
 כקש אפילו עצים משסע כ4 ירכית 'ID'YV ת4 %מערכוץכשרין
 ישרף כרמש זף4פ כס,ר ויא כאש ן בגככה אפי14 כתכןאפילו

 , כגופו האור שמצ'ת עד ישרף , דשן שם שאי[אעם

 יפרשה
 עדה לפר קודם משיח פר ,עומדין ב2:ב%:צםופהרראשו"

 הכתוב העדות ככל יכוף ישראל עדת ב , מעשיו4כ4
 אמורה עדה מה , ערה נאמר ולהין עדה כאן 4ו תימורמדבר

 כאן אף כ5ג יה4ן אמורה מהעדה או ' כי כאז אף 'ל?לנצ
 זו וו זו ואי שמשראף המיוחדת הערוה ישראל, עדת תלכמג

 אחד היה נ , הגזית נישכת היושבת גדויוהסנהררי
 ראוה שיא זקן או נתין או אוממזר גרמהם

 ףוכנימיכוי
 יהו

 להל( אמורנה עדה מה עדה נאמר 41ה%ן עדה כאן תלחייבים
 ראויים כים שיהו עד כאן אמורה עדה אף להוריה ראמיםכלס

 אמראחד וף4שהיהמופיאשףבדשםאו דלהוריהי
 %% חייבין 'הו יכוף , אתם טועין ףהם שאמר או יורע אינימהם
 ע4 ח"בין 'הו יכ41 ישגו ה , כ4ם שיורו עד ~1AWt ישר"עדת
 ע4 אלא חייגנן אינן הא , דבר ישגוונע4ם ת4 המעשהשגגת
 דכר,העלס

 ;ו שיצאת מתוך 1 המעשרע' שגגת ועי
4רק

 כעצמהיכוי
 כאן % ' שיה המעשה שגנת ע% חייכי יהו

'atpnולהיי 
 כאן אף ' 5ד להין האמור עינ' מה ' מעינ' נגמר

 המעשרה שגנת ועם דבר 4ה4ןהעלם האמור מעינ' ומה 'בד
 ז ' המעשה שגגת ועם דבר הע"ס כאן האמור מעיניאף
 בת41 נדה אין אמרו כיצד , כיה מצוה שתעים לא דכרונעים
 דבר ונעקם חייבו5 יהו יכוף , כתורה עז אין כתורה שכתאין
 כתורנם נדה יש אכרו אכף ח , כ4ה מעוה שתעלםא
 אכף כתורה שכת יש פטור, 'ום כנגר יום שומרת ע, הכאאכ4

 , פטור הרכים ערשות היהיר ומרשות ערשות מרשותהמוצ'א
 המשתחוה אכף בתורה עזיש

 פסוהיכוי
 ונעים פטורו5ף יהו

 יכול כעעמה שיצאתעו,רון מתוך ט הגוף, כי לאדכר
 נאמר ולהין מעיני כאן %ן כיה מעוה העלם ע% חייביםיהו

 האמור מעיני אף נוף 4~4 פרט כזחן אמוג מעיני מיה 'מעע'

 הקהיהי
 / בקהל תלוי והמעשה כבר תיויה ההוריה ועשו

 האמורים מצות , בד מצות ולא המלך מצות לא יי מצות אי
 % מצות כ4 לא י; מצות מכ4 , כאן האמורות מצות הןכמשיח
 / וקדשיו מקדש ולטומאת שפתים ולבטוי הקוף ישם'עתפרט

 נפרעין כך היחיד מן שנפרעים כשם ואשמו תעשנה 4אאשר
 יכ41 הורו מה ידעו ו4א וטעו שהורו ירעו כ י , הצבורמן
 אשה נ י החוטאו' שיתרעו יא החטאת וצורעה חיכוכייהו
 1 חטאו , פרים שני מביאין  שבטין חטאושני והקריבוחטאו

 מביאין יחירין שני חטאו אלא  אומר איבו או ,  שישהממאים
 , תיהקה%הקהיסייב שיטה  מבימין ג חטאו  פרים,שני

 מביאין  שבטין שני חטאו הכיצר ר י , חייבין וקהלקהי וכי
 חטאו ש4א שכטים ושאר  שלשה סביאין שולוה  פריחטאושגי

 שחטאו שבטיס רביוממעוןאומרשבעוץ יה 'יהורה רבי רברי וקהי קהי  עיכל ןהייב  הקהו נאמר לכךהחוטאין ער~ירי  בביאין  חטאו ש4%ל א1% שאף פר ידיהן ע4מכיאין
 קה4 כאן שנאמר ע%הןפר, וברםכיאין שבעהפריםםכיאין

 3ר' 5ראףכאן מהקהיאמור4הין%1ה4ןנאמרקה4'
 וןרמכיאין אורובן שבטיט  שבעה חטאו אומר מאיר רב' וי

)Dn'ipמה קהי נאמר ולהין קהף שנאמרכאן פטורין כ4ם פר 
 אלעזר בז לשמעון 'ז 5ר' 3ראףכאן אמור4הףןקה4
 רוכו שאינן אפפ שבעה או רובו והן ששר, חטאו משמואומר

 השוק%יזקמ יסמכוזקנייכוףזקניסמן לי4פשחק / ח"כין א4והרי
"ןש

 שבערה 'aptn' וי עק
 כ , שכעדה המיוחדים הערהתל

 5ד אין שניס זקני שנים וסמכו הןוכמרה
~7pw 

 חמשכם הרי
 כד א'1 שניס זקנ' וסמכו אומר שמעון רבי ' רב"הורהדכר'
 ע4 ידיהם יהידזיחיד 'דיכי יייהם ג ' שישה הרימקוף
 רבוי סמיכה  טעונין עז  שעירי ואין ממינה פרטעון הפרראש
  מכור  ביחטאת  אומר  שר'שמעון , בזקנים סמיבו,עיטעובין שעירי אין בוקבים סביבה  טעון פר אומר שמעון ר , יהורהרבי

 הפר ושחטאת ד טעונהסמיכה,שדמףהנכנסלפמ0
 מה פרכת פנ' להין ונאמר פרכת פנ' כאן מאמר 'יכצפוןיפנ'
 האמור פנכת פני חף הקדש פרכת פנ' יהל[ אסור פרכתפני
 מדה וכפר עשה כאשר ועשה ח / הקרש פרכת פניכאן
45

 לכפוי
 4א המתנן מן אחת חיסר שאם וילמד ההזיות את

,nwpבכ4 מעכבות שכע מתן שכןכיוס עשוש לא מהן אחת חיסר שאס שכע מתן אף ינק , כיוס ,alp~' , ארבע וסנין4מתן 
 לקר ועשרם יעשה וכן %% כ4)ס ~nwp ל4י מהן אחת חיסואס

 ולהוציא ;ז שעירי לרבות ראית מרז , החטאת , "רננם שעירי את מרברס שאני אויכול , עז שעירי לרבותהחטאת משיחי כהן פר עש'4פר4רבות כאשר , הכפורי יום פררבות
 וכפר 1 ,  ייועה מצורם עבודת על כאין  שאיןדגלים שעירי ומוציא , ידועה מצוה 'mllp ע4 כאין שהן זרהעכורה שעירי אני מרברץ מיעט הכתוב שריבדץ אחר ן רגליםנשירי
 הדם' וכשיוי בסמיכ מהכשיר ראית מה ,הדם כשירי נחן שיא DnS  bpN ונסלק ' DD~1 ש"א אעפעריהם

 ולפסוי
 , כהזיות

 כסמיכתה מכשיר אני מרץ מפני י מיעט הכתוכ שריבו-האחר
 שהן בהזיות אני ופזסף י הכפרה את מעככין שאק הרסונשירי
 ר"ה את שרף באשר אותו ושרף , מחבות  ישיש חוץןמחנה םהוז אי הפר את והוציק ח הכפרהי אתמעכבות
 פר ,  עומרים עררה ופר  פרסשיח אומר את  תילן האהראשון,
 לבש ושעיר פר , קורמו יתיר פר אס הוגש ורין ' יקרמוהועו שעיי' אף יבוי ט בכימעשיו' ערוץ לפי קירס?שיח
 * , ראשונים עז שעירי ואין , ראשון פר , פר ת4יקדמוהו

 חטאת חי נשרפין עז שעירי ואין ישרף פר א4א אומר אינואו
 חטאות לכי אב בנקהקהן

 הקהי
 והיבש א י , שישרפו

 חטאות שהן רגליםשעירי
 הקהי

 r~al , הוקל 45 ישרפו יכול
  שריברב אחר רגלים שעירי ויהוצ'4ש ;ז שעירי לרבותראית
 עכירת ע% כאין שהן ;ז שנזירי את אני מרבדה מיעטהכתוב
 מצוח עכירת עי כאין שאין רנלי' שעירי ומוציא , ייועהמצוה
 ענירת ע4 "א כא אינו הכיפורים יזם פר והיא ב י ןירועה

 יפנים נכנס שרמו מיוחד זה מה , שריפה וטעוןמעורעירועה
 ישם כימעשיה  שיהו  חטאת ונפנו, נכנס דמן איושאיןיצאו

 , לשמו ש4א לששרפו  פרט הואחטאת
 פרשן 211 ב גבספרא
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סו יגראפרשתסג

א הושא ש ו  "מי:מם:נ 
 שגנתו ערם אם , שגנתו ער(חטאת

 ממ"פ שיו נשיא אם / זדונו ע5 מהו לומר צריך חטאתממ"ש
 כנחשק שנטים נשיא יכ% נשיא הדיוט מהו לומר צריךחטאת
 ילמד או%ימען הוא יואלהיוויה5! מצות מכ5 אחת ועשהתל

 יל 1"א נכי % שאק נשיא יהרן אמור מה י:א5היו אתייראה
 ב ן ייאושו שא נביו על שאין כאן האמור נשיא אףאלהיו
 ומוץ הוא ודין הקורמתן על יביא שיכול תל מה 'חטאנשיכת

 הקידמות; ע5 מנואל אין משעכר חטאתו שמביוש משיחאס-
 ער! 'ביא שיגש דין אינו משעכר חטאתו מביא שאיןנשינה

 מעשה שגנת ע5 מסא שאין במשיח אמרת אס לא יהקודמות
 ל מגיסו והוא הואיל מעשה שגנת ע5 שמביא כנשי"תאמר
 5כשיחט"ווהוא , יחשא %ף הקודמות עף יביסו מעשהשגנת
 אומר שמעון רבי נ ן הדיוט ועוריהו כשיחטא ופאנשיא
 משנתמנ אם וטיב נחמל כך ואחר נתמנה ש5א עד יו נורעאם

 ועשה ד תייחטאכשיחטאן נשיאיכו5גזירהפטור,
~ והקב ח5כ כיצד ואחת אחת ע5כי %הייכאחת w a :  בשנו א% 

 חטאי שני ח"ב אחר כהיעלם שמות משניהע5מיאו
 וכס חיב

r'aה הסאות, חייב העימות כשני בי( אחד כהיעלס 
 שמות משם או למות בשני אהד משם וסקיררתסקילתה
 בהיעלס כין ושריפאה סקיררה חטאות שני וליב אחדבהיעלס
 ולא מצותיי 1 , חטאות שתי חייב העימות t~wai כיןאחד
 מצות במשיח האמורות מצות דין בית מצות ולא המלךמצות

 כ5 51א י: מצות מכ5 כאן האמורות מצות הן בעדההאמורות
 מריש ולטומאת שפתים ולביטוי הקול לשמיעת פרט יימצות
 שגגת ע5 שמכיתו מימד כשגנה תעשינוה ף4ש אשרוקדשיו
a שמכיתו מלמד ואשםכעשה w t s ;  דין והלחש ן , תיוי 
 , תלוי אשם מניא זכר הודעו על שאי'מכיא היהיר אס ומההוא

 משיח , תיוי אשם שיביא דין אינו זכר הורעו על Nt~QWiנשיא
 ח , תלוי אשם מביא ואין זכר הודעו על שמביישיוכיח
 זכר הידעו ע5 שמכיא שאעפי הנשיא ע5 תתמה א5 אתהואף
 ש ' ת5ו' אשם שמניא מלמד ואשם 5% תלוי אשם 'ב"א5א

 שנור מכיף שצא ונשיא צ'כור מכףף מוצא יחיד אחרדין
l~nfnaי תיוי, אשס נסיםמביא ת5)יאף אשם מכיא 

 מכ45 מוצתי ונשיא ציבור מכלי מועא :nfwa 'ו ידרך כידאו
 אשס 5איבי~י נשיא אף תלוי אשם מבוא אין משיח מהציבור
 שגנת ע5 שמכירת מי דנין דומוה למי נראה א י 'תלוי

 שאין משיח יוכיח וא4 ' מעשה שגנת ע5 שמכיא ממומעשרה
 עי שמביוש מי דנים זו לררך כי או ' מעשה שגנת ע%מניא
 , זכר הודעו ע5 שמנבא סמי , זכרמורעי

 שאין יוהד יזניח ואי
 איא 5' וףאשאםר1ףואחריאין הודע15 ן"4פ5ק תלוי, אשם מ5מדשמטא ן תלזאשסהודעוזנר
 5ו אמרה אפייו מניין שפחה יןשאמרה ן"

 שאין אשוה לז שאמרה את אוציא ,אשה
 את אזציא , קרובים יו אגרו אפילו מניי! יערות כשירהאשה

 אמר 1SteN מניין בו להעיר כשירים שאץ קרובים 15שאמרו
 אל"מ םוףיבו שתק אחד עד לז שאסר את א,ש"פ אהד עד4ו

 יוורא הודע לנטר תימוד שניס ף) אמרו אפייו טנייןשבועה
 תיטור מכמיש שאינו אלפי יכול נ , אחריםשיודיעוהו

 שכף שניס לז שאמרו את אכיפת ן והגיא ח14 הזדע אולומר
 את אפייו אחד עד אםריו אפיףו מניין מיתרץ אות)סהייבים
 לו אמרו אפ'15 מניין , שכוערץ סבסבו שכו אחד ער 15שץ,מר

at~wירעיד כשירים שכן קרובים 1% שאמרו את אמא קרובים 
 15 אמרנה אפייו אשרץ 5ו אמרה אפילו מניין , אחרבמקום
 את והכירה בוץ חטט אשר חטאתו הודעאייו או %ףשפחה
 טרח לידי שמס הכיאוהו אס םא"ר רבו אסר נ ןקדכנו
 מיאן יהודהד רכי 5ו אמו ן הק5 קרבן לידי יביאוהו יאחמורה
 אם %שמעון א% חטאתי 5א אום )הוא והתודה עס)ד 5ואומרי
 םחחילח אם אם אום מאיר רכי ר ן פטור אני מזידאמר
 51בסוף היום כ5 עמהם דן היה אם אכף ן 5ו שומעם אנימזיד
 מאיר ר אמר נו כיוצא ה ' לו שומעים אין אני מזידאמר
 אס אכ5 ן 15 שומעים כלבי היה תנאי ואמר אתה נזיר 5ואסוו
 שומשס אין ביבי היה תנאי א% ובאחרזנה היום כ5 כונעהיה
 נירת אשתו אומר סנייןאתה אף מה בה חטא אשר 151,

 ן שננ באיזומהם ידוע ואין מהן כאחת שנג בכית עמוואחותו

 מהם באחד n~wawn גין מלאכה ועשרה הכפורים ויוםשכת
 מהם בחד ואכף לפניו ונותר הלב , עשה מהם באיזה ידועואין
 יהושע ורנו חטאת, מתייכ איעזר 4 , אכ5 מהם איוהו ידועואין
 כע5 נידה אשתו נפשך מז; אליעזר רכו 15 אמר ז ,פוטר
 שבת ' חייב בעף אונותו יחייב

 וף~
 חי55 הכיפורים יום חיש'

 אכי נותר , חייב אכף ח5ב ,חייב
 אשר יהושע ףורבי אמר חייכ,

 ה חטאתו, 14 שתתודע עד  ח"ב שאין יימד בהחטא
 אומר שאני שפטור מיאכות העוטה ע5 נחיקו 5א יוסי ראמר

 ע5 נח5קז מזה ש , למחר עשה ומקעתה היום עשהמקצתה
 בגוס אס עשרה נשבוג אס יזרע שאין היום כתוךהעושרה
 ן פוטר יהושע ורבי חטאת מחייב אליעזר רבי , עשרהמיאכה אי" rtv~I יודע ואין מ5אכוה העושה ע% או , עשההניפורים

 ן תיר אשס משוס אף יהושע רבי היה פוטר יהודה רבואמר

 ע5 ש,וריאומרלאנחלקו שמעון ורבי רביישמעא5ט
 שהוא דבר ע5 נה5קו מה חייביעל שהוא אחד משם שהוארבר
 יהושוע ורכי , חשאת מחייב אליעזר שרבי , שמות שנימשוס
 וטת אחד שם משוס שהוא דנר ע5 אף אוסר יהורה זרחופוטר,

 אח'ות'1 ושתי נרות נשיו שתי כיצד י י שטרו יהושערבי
 5פני1 וענבים תאינים י זו ע5 זוובא על 5ב)א נתכק בכיתעסו
 ז תע,יניס וליקט עננים ' עננים וףיקט ושחינים 55קוטנתכון

 אייעזר רבו שחורות, וליקט לבנות , יכנות 51'קטשחורות
 רבו כה פוטר אס אני תפיה , פוטר יהושוע ורבו 'סהייחטאק
:piw~ntימתעסק, פרט בה חטא אשר נאמר ימה כן אס 

 :ב4צנעב:~נ ופרשה
~1ta,sralpaנזללאיצא נ' 

 ' 5לה החמורה זמן , ףחמווה הקלה מן שהפריש אביובקרכן
  ומזהחמורת , לקלה %ה מן שהפריש אנין כקוכן ישאאנ5

 אביו' בקרבן 'וצת ואינו 'זצא הוא בקוכנו  קרבנו' י תיחמורה
 הקיה מן שהפריש כבהמה אביו בקרבן יצא יא יכולג

 ומן ' לחטורוה ההמורה ומז , לקלות החמורה ומן 'לחמורה
 ומן מהמורוה הק5וה מן שהפריש אב'ובסעות בקרכןיוצרם אבי ' אביו נזירות  ברבת על מגיח א'ן שכן ' ילקקדק%דץ
 שכן , לחטורוה החמורה ומן ףק5ה הקלה ומן ףקיההחמורה
 שהם בזם( ולא סתומים שהם  בזמן אביו תעות עי מגיחהיא

  כקיבן יוצרת ואיבו יוצא הוא בקרבבו ' %לקרבנובשורשים
 עצמם כקרנן אכליוצא אכי) כקרבן יצא 5א יכנף ד 'יריביו

 ומן יהמודוק הקיה מן שהפריש ככהנה קצבו כקרבן יצאיא יכו ה קיכנו%שסרג(אתו'חיע%חשאחו,ערש,הא
 שכן לחמורתה mlDn"i ומן יקדה הקייק ומן לקיההחסורה

אם
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 בי 1מ ויכלאפרשת חמ
 הה יחיב, 4דטוהמא ' יעם ודביא יח4נ כחמה נפרישאם
 שהפריש כמעז עצמו בקרבן יוצא אכל , כיפר מע414א %אזה
 ומן חחמוילחמורה ומן לקיה החמורך rcli 4חמווה הקיחטן

 והניחא לרם לרם והביא יח%כ הפריש אם שכן ,יההקהוה
a~nSש'ה"ש עד ' חטאתו עף קרבנו 4% ' וכשר מעף זרא הרי 
 441ש עזים שעירת ו5א שעיר 1 ' חטאתו לשוםקרבנו

 המצווו כ% ע% שוה שלא היהיר אם ומח הוא דיןח'%ופיוהיא
 ' יחידית מצות "רבן המצות כ% ל שוה הכיפורים 'וםיקרכן
 דין אינו ' הכפורים 'ום המצילקרבן כל על ששוחקרכנובשיא
 קרבנו ששוה יגיח משיח , יחידית משת לקרבן קרבנושישוה
 יקרכן המצות כף ע5 קרכנו שוה וידל הנפגרים יוםלקרכן
 זה מביא שאין כמשיח אמרת אם לא ז , יחידיתשצות
 הואט רפאן מן וזח זה שמביא בנשיבת תאמר הצאן מןוזרז
 נקבה 51א וכר חילופים עזיויא שעירת 41א שעיר %ףיחידית, מעות ףקרבן המצות כ% עף קרבנו ושוה הצאן מן וזה זהומביא
 השעיר ראש על ידו וסמך ח , מום כע5 ולאתמים

 ירכות אומר "rtv~w: ' יהודה רני עכרי לסמיכה נחשוןשעיר ףרבי
 חטאת כל אומר I1P~W רבי שהיה יסמיכה זרה עכורהושעירי
 אותו ושחט ט ' סמיכה טעון יפנים נכנס שדמהצבור
 , חילופה 41א אותה ושחט %מטח אומר כשהוא , תמורתוולא
 חמש אומר שמעון רבי ה'וה מנכן ' תמורתה ו4א ' סדה%1א

 וחטאת ' חטאת ותמורת ' חטאת ולד ' מיתות הןהאאות
 אתרץ אי ' שנתת ושעכרוק ' בעייה ושכיפרו ' בעליהשמתו
 , נקיכרה מביאה הציבור שאי( כציבור חטאות ולד לומריכול
 חטאת ויא , ממירין הציבור שאין כציבור חמאת תמורתואין
 שנתה בע14ושעכרח שכיפרו מתים ציבור שאין nt~pa'וחמתו
 סתומו יימדו , לאו אמרת , כציכור יהומתותיכוף

 ממפורשי
, 

 כעליה שמתו וחטאת חטאת ותמורת חטאת ולר מפורשומה
 ושעכרה בע4יס שכיפרו אף בציבור, אמורו,יא רכריכביהיר
 אותו ושחט י , בשכור ויא אמורים דברים ביהירטובתה
 זום אף בעפון נשחטת עולה היכן העויה ישחט אשרבמקום
 אשר כמקום נאמר ככר והיא , ימר אני מיכאן וכי ,כצפון
 מעתרץ יצא וימרץ , יי לפני החטאת תשחט העויהתשחט
 נצפזן נשחט %א שאםלקובעו

~1DD 
 האומר אתה א ' '

 כמקום תף צפק' :~rtNW riv~ 4%מד אלא 'צא %א או 'צא4כך
 %% חטאות כף לרבות מנ"ן בןכד 11 איא לי אין יסהט'אשר
wnwlבצפון איא שחיטתה תהא שיאהחטאות כי לרכות העויה את ישחט אשר כמקום החטאת את ' 

 זרץ מה , כזה כיוצא אקא מביא אינו או יץי*ח*ת
*

 ק**
 מן וכמו קבועמכפר זכר חטאתמ,וחך
 עכורה שעירי את מרכה אני מה בוואת כירוא את אלאמרבה איני אני אף ירוע חטא עי ובא ,הצאן

 ן ttvyn מן ובאים ומכפרים קכועיס זכרים חטאת שהםמוץ

atNalזכרים הסאת שהן הנשרפים פרים או- ידוע חט"ש על 
 הצאן מן באין אינן אב% , ירוע חטא ע% וכאין מכפריןקכועין
 מז ובאין מכפרין קכועין זכרים חטאת שהן רג"ם שעירואו

 , נוין שיבאו הוא שק4 ,יוע חטא ע% כאין אינן אכ4הצאן
 שהיקל ורה עכודה הטאת לרכות תשחט אומר וכשהואג

 אכ4 ירוע חט ע4 וכאה הצאן טן ובאה מכפרת קבועהחטאת
 קבוע זכר חטאת שהוא הכפורום יום שעיר או זכר באהאינה
 שק4 ירוע חט"ש עי ב"ש איבו אכף הצאן מן וב"שמכפר
 חטאת לרבות אומ'תשחט כשהוא נ , שתיהן שיבואוהוא
 ע4 ונאה הצאן מן ובאה מכפרת nwwn שהיא מקדשסטותי*

 חטאת אז קכועח כאה ואינה זכר כאח אינה אנ4 ן ידועחשב
 אינוס אנ4 הצאן מן ובאה ומכפרת קכחעה חטאת שומאנזיר
 שניהג שכואו הוא שק4 ידוע aen ע4 באה ואינה זנרס"ה

 הטאת שאינרץ מצורע חטאת לרבות תשחט אומרכשחוטו
 כיוצא שהט דברים שריבינו אחר ר , מכפרת איאקכועה

 שאס לקובעו מעתה יצאת ולמה גו ניוצא שאינן ודבריםנו
 נשחט %א אם ביבר וה יכוף ה ן פסול בעפון נשחט4א

 כצפון ;oenlcS מצוה הטאות שאר כ4 אב% פסול, יהאבצפון
 החטאת את  ~ושחט , בשירות יהיו  בצפון נשחטו 4אזאפ

 בצפו( ניהטו %א שאם חטאות יכף  אנ למין ץ  העויובמקום
 * חטאת ישום מעשיו כ% שיהו חטאת 1 ,  פסלות'הו

 ' ישמו שיא יששחטופרס

 ויקח יאצבעו  (פ1שאףץנ
 באצבעו בימין שיקבי

 יד בונאמר וכי שמעון רכי אמר , כימין שיתן ינתן ן  ק*1
 הואיי

 יף בו נאמר ק"ש
 קרנות ע% ויא הע51ה 'nata קרנן ע4 ונתן כשר בשמאלקיבף
 והלא , הפנימימזבח

 ריי
 מועא משיח הוא

 ונשיא , יחיד מכלי
 יהא נשיא אף לפנים הכנט חטאתו דמ משיח מה , יחידמכלל
 יספוד רמו ואת ב הפנים" מזבחייאעיקרנות העויתה מוגת  קרנפו ע4 ונח( ,%ל לפני נכנס חטאתודם
 אמר ' הפנימי מובח יסור עי וף4ש העויה מובח 'סוראל
 %7-( שתנתן רין אינו מכפרת שהינם  rilp יהיסודתחייה עי ניחנים מכפרים שאין חטאת שירי אם וטה  יימעאירבי

 יסוד שהורם העויה nala יסוד א% נאמר ושה כן אס 'היסור
 אהר[ פתח  אשר העולקך מזכח יכור א% , עויתה יטלגמזכחה
 אמרת , מערבי יסור זה  ינוי נ , ררומית יסור והסוער
 ההיכי מן כקמאתו מצינו מהקאו

 אירש  הימיט  את נותן שונו
 ר י ררומית יסור וה וה ואיזה יו הסמוך יסור  א%איא חרס את אינונוחן המוכח מן  בירירתו  נואף הסמוך יכורא%
 מרץ , השיסים זבח כחיב המזכחוה יקטיר חלבו כ%ואת
 כייוון שתי , ונקלף וקרוס תותב ח4ג ' השיסים כזבחפירש

 יכפר שי"א לשמו כפרה שתהא ע14 וכפר הויותרת, הכייות ושתי ונקלף וקרום תותב ח4ב כאן אףויותרת'
 אין יו ובסיח ' 1asp 'די ע4 מכפר כהן ש'הא ' כאחדלשנים
 הכירש ול"י a~tw איפי יכת[ הניפוריס פיוס יומשיירים

 ' 1% %ומרהלסור

 ג:::ן::גנ:".י::יג זפרשה
 ל ;nelpn ויא תחב yp~' פיל

 יעכור רין בית הורוכיצד ב , דין בית הוראתפי
 שוגג ועשה היהיר והיך בתורה האמורות  כניסצות אחתער

  אחריהם ועשרז שעשו בין עמהם שעשוועשה ייןעיפיהם
 תחטא נפש יומר תלמוד חייב יהיה יכוף עשוועשה שלאוכין
 פ* ע4 העושה מ'עוטיס אילו הרי תחטא כעשותה תחטאאחת
 ג דין, כיח הוראת פי ע% העושה ו%~ש חייבעצמו
 בין בהם וחורו שטעו וידעו ביתדין הורו מוסיף שמעוןורבי

 ועשת היחיד והיך , כפרתן הביאו שיא כין כפרחןמשהביאו
 ורבי , מחייב מאיר  ורבי , פטור זרז הרי פיהםק%

 אייעח-
 בעצמו התוירץ בעשותכם תיוי אומר סומכוס ,אומרספק

 סהס אחר וירע ריז כית הורו ריןפטורכיצר גבית התולהחייב
 ו"וראד-ץ וראוי ןפניהם יזיב מתיק תימיר אושהיוהשטעו
  4ט91 יהירה יכור[ פיהם ע% ועשוש וקרך עזאי בןכשטעון
 ר ן חויג בעצמו התורה בעשותרץ לוםרתרווד

 ו ן ן 1 ג וסשיפרף
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



מחפרשחויקראמז
 תחטוט נפש ה155 המעוטין נאמר 5כך אומר אתהד
 , מרובין הן אפייו ' הארז %ועם תלמו פטורים שעשומישה שני חייב שעשה יחיד 4א אומר אינו או כעשותה תחטאאחת
 דין כיח שאין זץ,נק שעשו ד"קה5 מעוט אום אס rtt~v:ה

 נות שכן פטורי( יהו שעשו הקהל רוב אנל פר עליהםממאין
 , כויו אפילו רובו אפייו הארז עם %ף פר עליהם מכיאיןרין
 כנד %ת ' למשיח פרט הארץ מעם לנשיא פרט האדק עםז
 עם דבר העלם ע% שיכול כשעיר והנשיא כפר %'דון משיחיצא

 ושעירה כבשה 'כ: המעשה שגגת ועף פר 'כיא המעשהשגנת
 מעם ז ימשיח' פרט הארז מעם לנשיא פרט הארש עסחף

 מה שמעון % משם אמר יוסי בן שמעון ר ' למשומד פרטהארץ
 וסיב מיריעתה 15 היושב כשנגה תעשנה %א יקשרתלמוד
 כעשותה ח י מידיעתה 5ו יושב שאין משומד ויצא שנגחהעף

 דין כית הורו כיצר פטור דין בכית והתולה חייב כעצמוהתויה
 יהווייה וראוי לפמהן יושב שהוא תימ: או pew' מהן גידע

 לו תימו פטור, יהא יכול פיהן ע% ועטה והלך עזי כןבשמעון
 פטור, נכיתדין והתולה ח"ב בעצמו התוףהנעשותה'
 כיצד מקצתה העושה %א כויה העושה אחת בעשותהט
  ובותבין בקולמוס ושובטים ככרכר ויונו: כמלגו אוחזיםסנים
 לומר  תימור חייבין 'הו יכוי ' הרבים לרשות )הוצואוהובקנה

 בעיגול י ' מקצתה העושה בויהויא העושה אחת'בעשותה
 ירשות והוציאוהו בקורה הרכים ירשות  והוצשוהו דכינהסף

 ינוייהוציאו מהן אחר נראין פי עי אף אום שמעץ רביח"בין שני והושאוהו להוציאו יכו% אחר אין אסלאם יהורה ןהרבים
 שעשה אחת,יחיד לומ'בעשותה  תימוך  שנימפטוריןוהוציאוהו
 מצות יוקא מצות י , פטורין יהו שעשו שלשה שניםחייב
  ובערוק בבשיח האמורות  מצעת דק כית מצוות לאהמקך
 ז וקדשיו מקדש ויטומאת שפתים ולביטוי הקוף ישמיעתפרט ' יי מצוות כ% לא י: כמצות כאן האמורות  nilyo הןוכנשיא

 ' תלוי אשם ככיא שהוא מימד זאשס תעשנה לאאשר
 או ש'אמרו5ואחר'ם יויא הירע אי י"קשקשו
 תימודיומ שאינומכחיש',כו%איפקאן

 והביא באוהורעייוחטאתווהביא'
 ודי שנתה בת מגוסתבא נקבה תמימה עוי שעירת קרבנואת
 מצורע חטאת מה חטאת מביבל ומצורע חטאת מביא וההוא
 שהיא מע)רע כחטאת אמרת אס 5א ' שנת וובת אף  שנתהבת

 נזיר חטאת , נסכים טעונות שאינה בזו תאמר נסכיםטעונה
 בחטאת אל אם לא ' שנתה כת נסכווכאה טעונה שאי,תוכיח
 אחרים דמים עמה שאין כזו תחם אחרים דמ'ס עמה שישנזיר
 כת ונאוה אחרים דמים עמה שאין , תוכיח זרה עכודרהחטאת
 תאם קבועה שהיא זרה עכורה בחטאת אמו.ת אס לא ,שנתה
 תל ' שנת בת תבא לא קכועה ואינה הואיל קכועה, שאינבזו

 בשגגרץ העושה כי הרי כשגגה יעושה יכס יהיה אחתתורה
 באה זו אף שנתה כת באה זרה עבודה הסאת מה זרהכעכורה

 ' כשעירה זו אף בשעירה זרה ענודנה חטאת מה או שנתהבת
 עכורה שעירי לרבות רגלי'לכם שעירי לרבות יהיה אוכשהוא
 ירועיראש  וסמךאת ג , נשיא שעיר ירבות יעושהזרה

 החטאת את ושחט יכמיבה ורה עבורה חטאת ירויותהחטאת
 העויה בסקוס כעפון אלא שהיטתה תהא שלא העולהבמקום
 כצפון שחם אמרו מיכן כצפון איא דמה קיבוץ שיא:האויקח

וקיכי
 חקכ בצפק שישחוט עד פס4 כצפון וקיכ5 בדרוס בדרו

 דמו ואת אומר הוא ו%מ;%ן ישפוך דמה כ% ואת ד ןבחפזן
  מזוז נתן  כוסות בארבל דמה שקיכף חיטאת אמרו מיכןישפוך

 ת% עןהיסור נשפבין שכויו מנין  אהד מורץ אחת  ומורעאחת
 מאחד איא נתן  יכויאפייווע ה , ישפוך רמה נ%ואת
 כל ואת %ומ תימי היסוד, על נשפכין כזין יהו ארבע מתןמהן
 %גמד,, נשפכין וה( היסוד עף נשפך הוא כיצד  הא ,שפוך,דמה
 צ45ש נח( 5א אפילו אוומנין שמעון ברבי אמעיד רט1
 5ומ תלמוד היסור ע% נשפכין כולן יהו ארבע מתז מהןמאחד
 נשפכין והן היסור עף נשפך הוגש כיצי הא , ישפוך דמוואת

 זכת מע% ח5ב הוסר כאשר יסיר חלנה כ4 ואת ז ,לאמה
 כליות ושתי נקיף וקרום תותכ חיב כאז אף ויותרתכליות ושתי נקיף וקרום תותב חיב השים'ם בזכח פרש 'מההשימי
 יכפר שףא ףשםו כפרה שתהא עףיו וכפר חויותרת,
 משירין אין מסיח עצמו ידי ע% מכפר כהן שיהא כאחתףשנ4
 תתעור הניא 51א שישב פי ע% אף 'כול או ' הכפורים 4וםףו
 שמעון רנ' קרכנו'ףחטאת 'כיא כבש אם ט ' לויומר
 מובחרין שהן מפני 'כול ' מקום בכ5 לעזים קורם'ן ככש'םאו
 ששניהם כלמד יחטאת קרבנו 'ביא ככש אם 'alS' תלמודמהן'

 תרין י 'שקויים
 קודמיי

 מפני 'כוף מקום ככל יונה יבאי
 מיסר יחטאח תור או  יונה יוביובן  תימוד מהן מוכחריןשהן

 שבבור מפני יכוץ בכימקום  יאס קורס האב ניקוייןששניהן
  אבוואביותיראו איש  יומר  תישוי , האס כבור עי עורףהאב
 לאם האבקורם חכמים  אב.חמרו , שקויין ששניהםסיבר

 , אביו ככבור חייבין ואמו שהוא מפני 'D~paבכף

 יב'איניאמניןאתה מהת%מודי)מר יא4ר"
 ואכדהוהפריש חטאתואוןהמפרישען

 הראשונ נמצאת כך ואח תחתיהאחרת
 יום תימור שיוצה מהן זו אי שיביא מנין עומדות שתיהןוהרי
 הוא אחת , יניאנה יומר תלמוד שתיהן יכוליביא , יביאיביא

 תימו'%זב ' אחד חט ע% ישתיהן יביא אב%נאים
 הלטאת ראש עף ידו וסמך ג , שתים מכיאאינומביאהוא
 לסמיכח מקדש מטמא וחטאת מצורע וחטאת נזיר חטאתרנו
 שחיטתה שתהא לחטאת אותהושחט

~DtSi 
 הכהן ויקח חטאת

 הכהן עייו וכפר חטאת %שם רמה קיכו5 שיהא ההמאתמדם
 שלא שחט אמרו מכאן ' חטאת לשם כפרה שתהאמחטאתו
 ישמה שיא זרק ישמה שלא הייך ישמה שיא קיבףישטה
 מזבח הכשב חיב הוכר כאסר יכיר חלבה כ% ואת ד ,פסף

 נקיף וקרוס תותכ ח5כ השימי זכח ככשב פרש ומההשימ'ם
 תותב חףב כאן אף והייה כי'וו')תרתושת'

 ושתי נקיף וקרי
 ע5'1 וכפר עסו וכפר עייו וכפר ה ' ואליה ויותרתנף'ות
 ונאמיו ימכן דמים נאמרו שיכו% הדין מפני %ומר תימורמה
 כפר אחת מתנה נתק אם למטן אמורין דמין מה יכעיןרמים
 או ל ' כיפר אחת מתנה נתנ, אס ימעין אמורין דמיןאף
 מך, גהוץ דמיס ונאמרו כפניכ דמים נאמרו הזו ידרךכלך
רם, חף , כפר יא הנותנות טן אחת חיסר אם כפנים אמוריןדמין

 נראה ז , מפר לא המתנו מן אחת חיסר אם בחוק אמורי
 הפניביי יוכיחי  ואר  שבחוץ מדמין שבחו'ן רמח דנין דמה מ'ך

 הקרנות ער חטאת דם דנין הוו ידרך כיריך או בפניםשהן
 הטצת דם לין התחתתיס יוכיחו ואל , הקרנו ע5 חטאתמרם
 ליו וכמר שתים אלשן נתן שיא פי על אף . עליו וכפרשיש איא נתן שיא פי עף אף עליו וכפר %ומר תימוד הקרנות'ע%

 אחת, אלא שלאנתן עקפיאף

 ל"4ייי""יי'י" תפרשה
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 נינויקנא םמ
 אינו שחאומר יוכאץ זה ן חייב השומע חייב אינו האומר אםהין
 האומר על תתמה אף אתה אף ב ן חייב והשומעחייב

 חיין' השומע חייב אינו שהוא עפ שאר יז נעכור נלךלחכירו
 אונו הוא וכן מבועה אלא אלה זאי( "ה קז5 ל4ושסעהתימזד
 שבועה איא %י אין '  האיה בשבועת האשה  את הכה(זה'טניע
 בשבועה איה עמה שאין שבועה יעשות מנין  אלה עסהשיש
 יעשות קוי ושסעה איה ושמעה  יומר תימור  איה  עמהשין

 רבי ג '  עמהאיה שיש כשבועה איה עמה שאיןמבועה
 שוגג עצמו מפי מנין סויר עצמו מפי איא %י אין אומרעקיבא
 ראת או עד ליוהוא  חישור שוס  אחרים מפי מזיד אהריסמפי
 In~nsw ד ן עונ1לרב1אתכולן ונשא לאיגיד ידעאםאו
 משביענו הנתבע 4הן שאמר אז שינחו ביר עבדו ביד כנובזד

 חייבי' יהו יכוי  ערושתבואוותעירוהו לו אתם 'ודשןעף'ואם
 התובע, מפי שישמעו ער ער והוא איה קוי ףיושםעהתישור
 אם ופלוני פלוני איש עליכם משסיעני לשנים אכרה
 ערות 4ו שיודעין והן ותעירונ' שתבואו עדות 5י אתםיורעין
 חייבין, יהו יכול פסול או קרוב מהן אחד שהיה או עד מפיער

 ףעדות כשרים שהן כזמן עד והוא איה קול וטמעה לותימוד
 הכנסת כבית עמר ו , הערות מן פסולין שהן בזמןלא

 שתכואו עדות לי אתם יזדע'ם אם עליכם אני משביעואמר
 ער והוא קויאיה יוושמעה  תימור , חייבין יהו יכולותעירוט

 כשתדעו עליכם אני משכיעני ז , להן מחכוין שיהאער
 לומר תלסור , חייבין יהו יכור( tatl~pn1 סתכואו עדותלי

 לא ישבועה עדות שקדמה בזמן עד והוחס א5ה קילושמעה
 שאינומרבר ומנין ח יערות, שכזעהבזמןשקרמרז

 ונאמר אין או  כאן נאמר אייעור רכי אמר ממזן בתביעתא"א
 חלוש מדבר שיינו כפקדון אמורים אין או מה בפקרוןאואין
 ן ממון בתכיעת "א ידבר לא כאן אמורי אזי' אף ממו,נתכיעת

 ט , ממון בתכיעת מדבר ואינו אויים שהן יוכיחו דרוצחאו'י
 יוכיחו ו" שבועה עטהן שיש סאו" שבועה עמהן אויי'שישדנין
 ואינו אויי שהן יוכיחו סוטה אויי שבועה עמהן שאין רוצחאויי
 שבועות עמהן wtw- אויים רנין י , במק בתכיעתמדכר
 וא4 כהן עמהן ואין שבועה עמהן שיש אין מאו כהן, עמהןואין
 סאף דסוטה אויי יוכיחו זן שבוע עמהן שאי( רוצח אחייוכיחו

2עב 'איק י כהן עמה, יש שכועה עמהן ~wtw פיע4  כידיעו-ז כיריעה ושלא כראייה יהתק'ים יה שאפשר.בעדות
 מאלה אומר עקיבא רבי ממון, תביעת זו זו זו ואי כראייהושיא
 ממון ש% שהוא כדבר ב , פטור מאיה ויש חייכ מאיהיש
 כאן חייכ אומר שמעון רנו פטור, ממון ש% שאינו ובדברהייכ
 כאן אף ממון בתכיעת "א מדבר אינו כפקדון מה כפקדוןוחייב
 הפקדון אם ומה קו ג / ממון כתביעת אלא ידברא

 ככשרין פסו5ין כרחוקים קרובים כאכשים נשים בושעשרם
 דין בית בפני ושידח דין כיח בפני ואחת אחת כ% עףוחייב
 כאנשי' בונשים עשה שלא כאן ממון כתכיעת "א מדכרואינו
 אחתכפני אלא ויאחייב ככשרים פסייים כרחוקיםקרובים
 כן כשוגנ'תאמר המרד ואת כנשכע המושבע אתש5אעשהבו נפקדי אמרת אם ממון,לא בתכיעת "א ידבר אינודושיא5ד

 ועש הואי% ן כשות המזיד ואת כנשכע המושכע את כושעשה
 כי נאלנפש ולהלן תחטא כ' נפש כאן  %ף מסון בתניניתושיא ממון ידברבתכיעת כשוגג המדד ואת כנשבע המושבע אתנו

 כתכיעת יא מדכר אינו 4רןן אמור תחטא כי נפש מהתחטא
 בסון בתביעת ירבר"א %א גאן האמו  תחטא כי נפש אףסמון
 איש שאמר ותוודוני תבאו 4א אם עייכס משרועניר
 יכו% , טמון תנועת 1 הדי נתן וקא זוז  מאתים לי %ית(פלוני

 מרש יגוירהישוה  החטא גי נפש תחטא גי %ינפשיהוחייבין
 תחטא כי נפט יו,אף ויש תובעממון  אמי1%:ין תחטא כינפש
 תמסח עייהמ השביע ה ףו, ויש תובעמנון באןאמור
 ובאו רין ינית חספעמים

 יפני~
 %% ,  חייבין יהו יכוף  והורו

 "א אברתי %א  עונו, ונשא יגיר יא אם ירע או אוראה ערוהוא
 , רין בית וה וה וה  במםונוואי וה שיתחייב מגירבמקושאין

 אסר י אחת אלא חוייבין אינן וכפרו 5ד בפני שיא כיןביןכבד פעמי חמש עליהן השביע ח"בין, וכפרו ף5ד וגאו 1הודy'na1 פטורי והודו רי, לניח ובאו וכפרו בחוץ השביען אמרו מכאן1
 ז ' ולהודן יחזור יכווין שהן מפני הטעם מה שמעוןרבי
 כפר ח"ג הראשון זה אחר זה חייבין שניהן כאחת שסה(כפרו
 הראשונ' ערונפרה כיתי שני  ח"ביהיו הכופר אחד והודהאחר
 יכודרר שהערות ספני הייכות שתיהן השנייה כפרה כךואחר

 ' כשתיהןירווק"ס

 רברטמא' תנעככל אשראונפשיב1
 'כוף ' אום היו הראשוניםהזקנים
 טמאות כמנע אדם נגע אםאפייו

 איו מה שרז בנכפת כחמה בנכ5ת היה בנכ4ת תף ' ח"ביהא
 ג ' הטומאה אב שאין רבר יצא הטומאה אבות שהןמיוחמן
 ובכנף במשקים כאוכ.ם נגע אפייו יכוף אומר עקיבארכי
 הטומאת אב שהיא מיוחדת נהסה מה בהמה תל ח"כ יהאהרס
 ממידו שאת רבר או ג ן הטומאה אבות שאינן אלויצאו
 טמארץ כהסדק מה כו דרכיססיש בכי ימידו את אחדגררך
 לטמטם הטומאוק אכ ועשאה ממשאה מגעה שחיקמיוחדת
 מדה ואת בה כיועא את א4א מרבה אני אף בגדים ויטמאאדם

 טמשאן מנען שחיק והמרכב חטאת סי מעוטאנימרבהאת
 אומר כשה41פ כגדים 41טמא אדם ףטמא הטומאה אבועשאן
  ששוהסנען והמשנכ , חטאת מי רוג את לרבות טמאבב%
 כשהוא בגרים  INae~ll ארם יטמא  הטומאה אג  ועשאןימשאן
 השעיז את ופרווהמשיח  הפרה השורף ירבות בביטמאאומר

 הסככות ירבות טמא בבירבר וכשהלאום במשאשהןסטמאי1
 %% מה חיה בנבלת ד , יהודה רכי דברי והקריוהפרעות

 ן טמאה %ל מני( ממנה כזית כולהטםאהשיכוףאי(5יא%א

 רק אין שיכול טמאה יומר תלמוד מה כהמה כנכפתה
 טמאכם, %ף חיבורחמגין שערה קרגוה עצמה  גגףהא5א
  יירא אין שיכול טמא ימר תיזמור מה שרץ בנכילתו
 מקרש ממנו ובעלם  יכו. או  מםנוונע,יממנוטומאהונעים 1 ן ימוריומרטסא ת עירובוסגין צפייתו רמובשרו
 הורש טומאה העלם ע% טמא ונעיסממנווהוא יומרהימור
 איעזר רכי עקיבא' רכי דברי כקדש העים עי חייכ אינוחייג
 חייב אינו חייב דה"א שרז העלם עי ממנו ונעלס משרזאומר
 ישמע" רכי ' מקדש העלםעי

atwI ממנו ונעים ממנו ונעלם 
 ח ' מקדש העלם וע4 טומאה העים ע% לח"ב פעמיםשנ'
  זהטמא אדם בטומאת ' המת זה אדס'ארס בטומאת 'נע כיאו
 ימי איא %י ,אין ויונקות  נרות חבות ובים ירבות טומאתומת'
 לרבות יטמא אשר טומאתו ףכ4 %% מנין קו, ימיחומרן

 אם ס הטהור, העוף נבףת הכו4ע ירבות כהניה בועי
 tn1Spn נאמרו שאלו החמורות נאמרו יסוה הקלותנאמרו
 ע4 ויורד כעוינת הקיעם עף אוסר וףיתי נאםךווןשורות51א
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 בנ הקראפושת א3
 ו% חייב יהמם החמורות ע% אומר הייתי rnl~pn נאמרוגיא החמורות נאמרו שן או החמורות %15 צריך כקבועהחחמורות
 , רימורות יומר וצחך הקלות יומר צריך , פטור יהאבקיות
 הזהיר וקדשיו מקדש נטומאת "א םדגד שאינו ומנו(1
 טומי ידי ע%וענש

 ואזהרה עונש מה הטומאה על קרבן וחייב
 קרבן אף וקדשיו מקדש טומאהבטום4 יר' על להלןאמורין
af'nuא י , וקדשיו מקדש כטימאת טומאה ידי עף כאן 
 בסוף ויריערץ כתחיתה ידיעה בה שיהא עד חייב שאינוומנין
 דברי פעמ'ס שני ממנו ונעלם ממנו ונעים יף בינתיםוהעיס
 ידעהו1 זומא 'פיעה מכי% ממנו aiyJ1 אומר רב' ן%עקיבא

 ן יריעותשתי

 "ן';,,עןן,"ימי"י;,לעב: טפרשה
 לא ח"כ הוא שבזעה עלתשנע

 הייכ יהא בלב המהרהר יכול ב ן וכקרבן כנזירשנדר
 ףאחרים %הרע הנשבע יכוי ג , %בטא יומר תימודכיב הגומר את מוציא שאינו יכוף או ביב %א כשפתים לו]תימור
 אף רשות הטכוס שוה 51הטיב יהרע לומר תימור ח"ביהא
 יכויהנשבע ד עהרשות,יצאהנשבע%הרע%אחרים,ה

 הטבה מה ויהטיכ יהרע לוף תימוד , פטור יהא יעצמולהרע
 שיהא לעצמו יכרע הנשבע אבי אני אף הרעהרשות אףרשות
 לאחרים' יהטיכ הנשבע אף מוציא שאני יכוף ה ,חייב

 אויכו% 1 יאחרים' אף להטיביהטיב או אוכרזכשהוא
 ולהטיב %ו%%הרע תלמוד חייכ יהא המצוה ע% ףעכורהנשכע
 המצוה' יעביל הנשכע יצא רשות הרעה אף רשות הטכהמה
 את אוצ'4ש ולא ממצוה % %עכור הנשכע את אוציאז

 בן יהור ר דברי הייכ בדלשיהא שהיה המצוה %קיואתהנשכע
 הרי סיני מהר ליה שאקמושבע הרשו אם מה י5כ ארבתירה
 דין אינו סיני מהר עליה מושבע שהוא מצוה עייה ח"בהוגש
 עשה שכן הרשו בשבועת אמרת אס לא 4ף עיורה חייכשיהא
 ח , כהין יאו בה עשה שיא מצוה כשבועת תאמר כהין5או
 דבר'פ והטבה הרעה כהן שיש דברים "א %' אין ויהט'בףהרע
 ח4%ש לי אין יבטא לומר תלטוד מנין והסכה הרעה בהןסא'ן
 עקיבא ר דבר' יבטא אשר לכ% לומר תלמוד מנ'ן ףשעכר%בא
 אם עקינא רבי 1% אמר 5בא ו%הט'כ להרע אומר 'שמעאףכב'
 בהן שאין רבריס והטבה הרעה בהן שיש רכריס %'אלא איןכ(

 ' יאנוס פרט בשבועה האדם ט ' לכך הכתוב ריבו'ףכך הכתי ריבוי אם 15 הכתיאטר מריבוי לו אפ מנין והטבההרעה
 שכועח ממנו ונעימה ממנו ונעים ' %מזיר פרט ממנוונעלם
 , החפז ממנו ונעים יכויאו

 ממנו ונעלם לו%בשכועה תלמי
 , החפז העלם ע% אינוווייב חייב הוא שבועה העיםעף

 לאחת ףומר תימוד41לחת קאן14נן ח"כעיכיאחתומניןשהוא 1ךפףחיףק
 , ואחת אחת כ5 ע%לח"ב

  יהא %א בהכרת שאיבן שפתו הקויוביטוי שמיעת , ואחתתחת ערכי חייב כהכרת וקרשיושהן מקרש  ינויטומאתכ
 ' ואחת אחת כי ע% יחייב %אחת לומר  תמסור אחת איאחייב
 אחת (א חייב יהא 5א וקדשיו בקרש עיטוסאת יכויג
 י% ואחת אחת כי עי ate שהוא מנין אחר בעיס אפועצמו בפני הקודש וע%טומאת עצמו כפני מקדש טומאת עףמנין
 טומאת כי עי יכו% ד ' ואחת אחת כי ע% יהויכ%אחת
 אהד בעלם עצסהאפילו בפנ' הקורש טומאת כל ועלעצמו בפני המקדש ע% מנין אחת איא ח"ב 'הא %א וקדשיומקדש

 ונין ואחת אהת כי ע5 חייב שהתמנין
 טומאת כר! עי יכוי

 עצן יחייכ ןאוזת %ומר תלמוד אחת אלא חייכ יהא 5אטקדש
 הטוכאת ממנו ונעיטה וידע ניטמא כיצד ה , ואחת rnsכ5

 ואחת  ארה כל עי חייב שהוא מנון ' וידע ויצא ימקדשונכנס
 טוטאת כל על יכול , ואחת אחת כ% על לחייב%ילאחת
 אחת כל על לח"כ %אוזת %% אהת אקא וריב יהא לאהקורש
 ואכל טומאה ממנו ונעלתה וידע נטמא 1 , וגונארת
 לאחת  ח% ואחת אוית  עיכף חייב שהוא  וירעמנין הקודשאת
 מקיש עיטומאת  יכול 1 ן ואהת אחת  כל ע%לחייב
 הקיוץ סמ,עת ' ואהת ע4%35שחת חויב שהןבהכרתוקרשיו

 יאיית % ח אחת "א חייב יהא יא בהכרת מאינן שפתיםוביטוי
 י ואהת אחת כל עילח"ב

 אותוניצרמוחמשהתובלן טי4ר"
 והע.דנושיש בוא לו  ואומרים  כאן104

 ותשומת פקדון פלוני ביד%נו
 פל5 כיד יכס שיש עדי יכם 'ודע שאינ' שבועה 1גז15אכרהיד

 כשהת כר[ ע% חייב שהוא מנין ואבדה ונזל יד ותשומתפקרו(
 המשח שה( בפני יכול ב וגז, ףאחת 701% תלמורואחת
 פלוני ביד יי טיש והעידני כוא אחר ארם 1%  אפי%ואמרוממז
 ערות יך יורע שאיני שבועה  ואבריש גורם יר ותשורתפקרון

 שהוכש מגץ ,  ואבררז וגוי יר ותשומת פלוביפקרוןשישביי
 הרבה מהן מפני יכוף ג וגי, ואהת  עיכיאחתחייב
 היביר שיש והעירני בא יו אפייואמר l'aa ' חכיעוהמיני

 ער יד  יורע מאיני שבוערה , וכוסםין ויעוריןפףוניחטין
 ערן חייב שהיא מנין וכושמין ושעוריו חטיו פיוני  ביר %ךשיש
 מנין  הרבה מינין מהו יכוימפני ר וגר, ואחת אחת%3

 סהפקו-ך2? הטי( פלוני ביד %' שיש והעידני כוא 1% אמראפילו
 ביד יך שיש עדות %ך שאינייודע שבועה ושיפניו 'WaNאציו
 שהוא סכין שלפניו ו ושלפניו אמש אציו שהפקדת חט'ןפיוני
 נח שע הקול nitaa יכול ה וג5, ואחת אחת כל ע%חייב

 שלא ניטזי שבועת ואחת, אח כף עי חייב כשוגג המזירבהאת
 תימור  קחת  א4%ש חייב יהא יא הםוירנשוגגעסהבהאת

 'rnplau כיצד ו ' ואהת nnks כ% ע% 5חייכ לאחתףוסר
 שהוא ממן 1אכי כוסמין שעורין1פת ופת חטין פתס%אאוכף

 ושתה ויבש ייוושמן  אמתה שיא  שנועה 1 ן וגווליב
 ' וגו חייב שהואבבין

 רברי  עף אחת מביא שהואותנין  ך 448441ח*
 עיחמאתו אהת  היבהתימוריו 1144

 אהת איא חייג מאינו מנין הרבה ושחהמשקים אשתהשיא ניצרשבועת באשרהטא,
 אוכף שלא שנועה נ ' חטאתו עף אחת  יומרתימור
 ר וגי, אהת אלא חייב שאינו מנין הרבה אוכ%יסואכף
 חייב יהא כשוגג המזיר את בה שעשה הקו% שמיעת אהתאיא חייב אין כשוגג המזיד את בה עשה שיא ביטוי שכזעתינוף

 הית כיצר ה וגר/ אחת יומר תימוד ואחת אחת כיעי
 חטוושעורין פלוני גיד לי שיש והעידני בוא 15 ו ואאחר,תוכעו

 אלבש חייב שאינו מנין עדות %ך יודע שאיניוכוסמיגשכועה
 והעירנ* כא לו היהאחרתוכעוואומר כיצר 1 זאחתוגו
 ושיפניושבועח אצרואמש שהפקרתי בירפיוגיחטין יייעיש
'AtNVז , וגו אחת אקא חייב שאק סנין ערות  לך יורע 
 שיש והעידני כא יו אכר אפי15 מנין אחר מין שהוא מפנייכו%
 לך יודע שאינו שכוית וכיסמין It11PW1 חטין פיוני בידי

 ח , וגו קלמור,5ומו אחת אלא חייב שאינו מניןעדות
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 די דנ ויקראפרשת גנ
 והעידני בחש 15 אמר א41ו סו תטשת מיש שהם מפניינוי
 וגזי יד ותשומת פיקדון פ5ומ ביד לישיש

 שגועות  ואכרה
 , וגום יומר תיטור חייב שאין rt~D עדות לך יורע אנישאין

 לו אמרו אפי15 מנין אהד אדם שהוסט מפנו 'כור(ט
 יד ותשומת פיקרון פלוני כיר לנו שיש  והעירנו כאחישדה
 שאין ItaD ערות לכם יודע אני שאין שבועה ואכרתהונזף
 שמיעת יכוף י ונו''ח"כ

 שאינן שפתים וביטוי הקוי
 שהם וקדשיו מקדש טומאת אחת אף4ן חייב איםכהכרת
 כיצד א י וגי' ואחת אהה כ5 עי חייט יהאבהכרת
 רע י 441ש הקדש את אכ5 טומאות ממנו ונעימה וירענטמא

 וירע נטמא כ י וע'/ ח"ב שאינו מנין ירעוכאחרונה
 ויצא למקדש נכנה מצא למקרש נננס טימאה ממנוונעלסה
 lthW~ מנין ידע ובאחרונה ידעולא

 , וע' אחת א4א ודיכ

 ,גןא ת,ל,,וי"ןיוי"יו. ען, כ55אינוחייבא5אאהתפרט זההכף5 1ן"ישופץ
 ויכש ויארך איעזראומלאלך רבי ואחת' כלאחת ע5ח"ב
 או1עד עומעק רב' ' באחרונה שכועה שיאמר עד שבועה5ך

 יש מאלרם אום' עקיבה רבי י ואחד אחד 5כ5 שבועו-ושיאמר
 ובנבלתם שנאם כתוך נ מאיהפטור, ויש חייכמ(:%ה
n מגע עי חייבין ישראל יהו יכול תגעו :5 i s a a ;  יש מאיה 5% 

 ישראר( את  אוציא נ פטור, מאלה יש ח"במאלה

 אוציא  השבהויא כקימות  הטומאה עיאבות מווהריןשאיין
 ן השנה ימות כל הטומאה אבות על מוזהריז שהן הכהניםאת

 מאית % אייהם ואמרת אהרן כני הכהנים א5 אמורשנאמ
 אכלתי 5א שנא כתוך אום יעקב כן אליעזר רבי ר ,וגו

  המעשף את שאפיו  יכויישהי סמנובטמא בערתי  ויאממנו
 אוציא ה וגין %ף זה קרכן מכיאין יהו כטומאה אואוננין
 התרוממה את אושרש 451י מיתה כעץ שאינו המעשראת
 יש מחלה ת5 יה5לוהו כי בו )מתו שנאמר מיתרץ  בעזןשהיא

 / פטור מאלה ויש ח"במאיה

 יההמימהיעשוהטאמנוןשהוא יפרי""
 וםכושוידויו והתורה ת5 טעוןויווי ן עשן1201

 שנאמר וירוי אף חי ע5 וידויו r~ns שנאמר וידוי מושוירוי יהלי ונאם וידוי כאן נאמר חי(עף
 י n~SPSji' סמיכה טעון שהוא  מבין כ דו, עי ויריוכאן
 ע4'ומ אף סמיכה טעון להין  אסור עייו טה נאברע41וויהבן
 יום לאחר אף והכ'4ש ג סם,כה' תיטען כאןאמור

 שסו א מה אשמו להין ונאמר אשמו כאן נאת אשמוהכיפורים
 י נדבה סותריו כאן אסור אשמו אף  סוהריונרבה יהיןאמור
 אשם אף נרבה מותוו חטאת מה חטאתו ע% אשמוד
 הצאן מן הננסת אף השוטרה אף ההרסת אף צאן משמעכף ירכי צאן ואנררגינס טומטום יא נקבה ה ן נרבהמותרו
 ללמדנו זה נא מה לחטאת עז'ס שעירת או כשכה הפ5גסלא
 מצא 4א אם מנין שעירה יביא בשבה מצא 5א שאס 54מראס

 הנאה החטאת אם מה הוא זחומ קר והלא כשבה  יביאשעירת
 חטאת ששיה היספין לה אין עוף חילופין 5ה שיש זושעירה י / היספין 5ה יש עוף חייופין 5ה שאין המצוות כ%95

 ' שעירה ח'5ופין 5ה ואין עוף הי5ופין 5ה שיש תוכיחמצורע
 היאופין לדץ שאיז מצורע כחטאת אמרת אם לאז

 האפרץ עשירית חייופין יה שיש בפ תאסר האיפהעשירית
 או nQw~Sh לסעירה תרר %א האפה יעשירית יררוץאם

 ח , עויה עסה  שיבוא  ברין  שהיה יחטאת עויםשעירת

 מוץ יר מהשג מכינת ומשרע יר סהשנ מביא זה הואלמאוין
 מכיכר שיו הואייוהעני וה אחדשף תחת שנים מביאמצורע
 עחס שעירה או בשבה  תל שנים טביא  שיו העשיר יה8שנים

 מחטאתו ט שתיםי איבוםביא מביא הוא אחתלחטאת
 שע'רה כשנה מהקרש מכיאין או אתה מנין ת% מהעיחטאתו
 נח " וכני תר'ן ושעירה כשבה מהקדש כשבה שעירהמהקדש
 הפריש כיצר י ' האיפה עשירית 'זנה ובנ' תרץטהקדש
 האיפה עשירית 'ב'א הענ' עוף 'ביא הענ' א51שעירהלכשבה
 כשכח 'ביא העשיר עוף 'ביא העשיר האיפה לעשיריתהפריש
 יכישו רצה אם ונסתאבה שעירה או הפרישכשבהושעירה
  עשירית בדמיו יבישו יא ונסתאב העוף רפריש , עוףבדמיות
 מחטאתו מחטאתו  טאמו לכך פריון יעוף שחיןהאיפרת

 , חטאתועל

 15 אומוק 5אתגיעידווישהאיןואם וץ1
 יו יש  באומנותו ;~p,op 1ל4פלתוות

*
 קרבן שיביא  יוצרכיומניןשארואין

  שני או תורים שתי חטא אשר  אשמו את  שהוהביות רי חיעני
 הוא  רין היא כ , אחר  מביא אינו מבוא הוא מביס יוכהבני
 סבילת מצורע מה יר מהשנ מביא ומצורע יר מהשג מביאוה
 יה4ש אחד מכיא שיו והעשיר הואיד( ודה אף אחד תחתאחד
~tapnהוא שטם יונה כני שני תורי'או שתי ת5 אחד מסיא שלו 
 יעויח ואחר יחטאת אחר ג אחד, מכיא אישמכיא

 הפרטן ;DNW עויה תבא חטאת 'l'DDW~ יעויה חטאתסתקרוס
 שלטאת אחד תל מה אחר רבד עויתו יורשי ישאוחטאתוומת

 יה41ש חטאת תחת כאין ושנים הואיף ;sl~'W לעו15הואחד
 חטאת Inuw אין ףחטאת אחד יומר תימור חטאתסניהם
 לחטאת  אחד ד יעוףה, ,Dnt1W אין 5עוףהאחד
 יעולה ואחר א'יהטאת  הכהן שיפרישם  והביא %עויהואחר
 לחטאת  הפרישוהפרש%1אחר יה1ש הוא הפרישם אסומנין

 אין אאס והביא ה הכהןי אי ארזם והביאואחריותה
 הבאתן בטיפולן חייב שהודש  מלמר  איהכהן פריוןףעקי
ילמד אם ללמדנו זה בא מדה ראשונרז יחטאת אשר אתוהקריב

~ollpnw' 
 נאמר ככר  והיא מעץירז ככ5 לעויה  חטאת

 והקריב נאמר ימה כן  אם  כמשפט עויתה יעשה השביואת
 עם הכאות החטאות לכף אב בניין ראשונה לחטאת אשראת

 חשאת בון העור עוית עס העוף חטאת ra 1 ןהע51ות
  בהשרש עוווד עס  בהמה חטאת  בין  בהפוץ עוית עםהעוף
 את ומיק 1 עמהן, הבארז יעויות יורמיזחטאות

 והוא אומ' הוא  וכן העורף את ממויהרואחראשוממויערפו
 מרם והיוה ח ן פסל הבריף ואם  יבריד יא תמוייישב

 הכבש קיר ע5 5א המזבת קיר ע5 חטאת ש5 מעעמההחטאת
 הויכי ע%קיר לא היסוד גףר עי4א

 ע5 יט5 התחתק קיר עף
 של? הרס ששירי המזכה 'סנר א5 ימעה נרם והנשארת5 ימעין חטאתו שתהדם רין אינו למעין שעויתו עוףלמעין חטאתכם למטן שעויתה כהסח אם מה הוא ודין העליוןקיר

 חטאת ט ן התחתון קיר זה זה ואיזה היסוד ע4מתמצים
 כרמת עולת כמשפט כמשפט עולה 'עשה השני ואתי ' לשמו שיא ישמ,ו פרט הוא חטאת 5שם In'wpn כ5שיהו
 ע%1ה חיק אונווהקריבו וכשהוא העוף חטאת כמשפט יכולאו
 אס מה כהסה עלת במשפט כסשפט או6 שתמצא החטאתטז

 מן העוף עלת חף ימנת וביר ונ'ום החולין מן כחמהעולת
 כמשפט אומ'כמשפט' ישמעאל רבי ימנית וכיד וביוםההוף'ן
 ע5ת אף ערפו סמול העוף חטאת מוץ ' העוףחטאת

~'p? ממו
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13פרשתויגדא.נח
 כמשפט ן כמשפט אומר שמעון ~ר איעזר רבי ערפוממורי
 שלת אף , ומזוה ומזה ומוצה העוף חטאת מדץ העיףחטאת

 , ומזה ומזה מוצההעוף

 קרבנו את והקריב יונה כני לשט ן ~אן אואםף4שתשיגירויסתיתוריס וטפ4ש4ת
 רבי האיפות עשירית חט4לאשר

 עשירית מכיפת הות שמיר בשעתה מצורה הכיבה אומריהודה
 , שעירה או כשכה ויביא שיעשיר ער יו ממתיני( איןהאיפה
 הוא בערכין שמיר כשעתה מצוה חכינה אומר אלעזר רכ

 סלעים' חמשים ויביא שיעשיר עד לו ממתינין ואיןסכיאסיע
 חיבים שהקטר בשעתה מצוה חביבה אומר שמעק רג
 יהן ואי(ממתינין כשעתן השכת את ודוח'( הף,%רז כלכשרין
 מנין האפה עשירית חוכתו קרב( אלא יי אין האפהעש,רית חטטיי אשר את והביא ד ' שכת עדמוצאישיקיכו
 , האפדת עשירית קרבנו יל האפה עשירית נדנתולקרבן

 שבעה שהז מאין 5ש5ש מעשרה אחד האפה עשיריתה
 אן כ אף החטים מן 4ה%, אמורה nSo מה סיח ועוררכיעיס
 ישים 5א , חטאת לטס מעות הפרש שיהא להטאת , החטימן

 פסף, נתן ואם שם( ישוע5יה יא שיריה היעי נות( שמןעליה
 חט4 כי או חטאת כי % פס5 אמנתן ,יכול יבונ עליה ית(5א
 ראית זמוץ ן היא 5% כשירה תהא שמן עליה נתן אדויויכול

 ן מיעט הכתוב שריבה אחר S,Dt~l; law1 בלכונדהלהכשיר

 אל4יכשטכהנים אינוסדכר או 1שאיןיכו%%יקטו, בשמן ופוסף ללקטה יכול שהוא בלבונה מכשיר אני מהמפני
 נשני מדבר אינו מדבר הוא מנחה שי נגופה עליה ' עליהתף

 כלי נכי ע% יתזכיי שיא "h'S אינואומ או ז ,כהנים
 ע5 כ4 שיתן לא מדבר הוא מנחה של ע4הכגזפה , עליהחי
 יהודההאמנחתכהן רבי היאאם כיהטאת ח , כליגני
 הכהן אל והכיארה ט ' לכונה וטעונה חטאת אינהגדוף
 המזכה והקטיר אזכרתכם את ,1salp מלא ממנה הכהןוקמש
 כ% שיהו חטאת לסם זמתכוין לאישים מקטירשיהדס
 י %שמה' שיא לשגקסצה היאפרט חטאת לשסמעשיה
 כדה מאיה מאחת הטפל אשר עיו,טאתו הכהן עתווכפר
ת5

 שיכוי
 יהיו הקיים ושעירסה ככשבה 'היו שכהן החמור'ס

 מאיה מעת2דנלםג"4גבבייג%:יגתי
 א י ' האיפה לעשירית לקלים החמורים ואתושעירה
 מנחת מקיווכל אני כהעמה של האפה עשירית יר,וזיראיקא אינו או 1Sw: כהן ש5 מנחה עבדת שתהא כמגהה %כהןוהיתה
 נדבתה כמנחת יכהן היא הרי , כמנהה בינהן יי תאכף,שיו האיפור עשירית אכל נדבתו מנחת תאכף יא תהיה כלילכה(
 אינדס האיפוץ עשירית אף ' נאכלת אינות נדבתו מנחתמה

 עשירית הרי כמנחה יכהן והיתה אומר שמעון רבי ,גאכית
 עשירית מרץ , ישראף ש% האיפה כעשירית כהן ש%האיפה
 ש%האיפות

 ישראי
 , נקמצת זו אף , נקמעת

 קרב הקול
 , געצמס קריבים והשיריםכעצמו

 לנ4:%%'~ייג,,ג יאפרשה
 ביי וימעין אוסר ה41ס וכןשזנו

 %קרקע כמחובר נהנה ולרש פגם או פגם ולשי נהנה ,יכולי' כקדשי מעי תמעוי כי ב מעף, בותשטהאשתוומעףה כי בסוטרה אומר הורש וכן , הכעלים אחרי ויזנו אכותםאלהי
 כאן באמר , וחטחוץ לומר תימוד שליחותו שעשרםובשליח

 בתרומת האמור חטא מה נ , בתרומה חטא נאמר /חטא
 פגמו נהנות בו שפגם כרכר ' נהנות שפגם מה , ונהנהפנס

 ז שייחותו שעש ףשייח פרט הקרקע מן כתיוש כאףוהנאתו

 נהנה הוא שפגם מה ונהה פגה כאן האמור חטא אףר
 מן כתיוש כאחד והנאתו ופגמו נהנות ה41ש שפגםוכדבר
 חטא סח אי ח , שמיהותו שעשה לשייח פרטהקרקע
 כתרומההאמור

 אוכי
 מניין תהנה אכ5 14א אין אף ונהנה

 והנאת אכילתו , הכירו והנאת חכירווהנאתו ואכילתאכילתו
 יזמן ואפילו זה עם זה מצטרפים חנירו הנאתוואכייתחכירו
 חט4ש מה או 1 ' ריבה מעי תמעול כ' ל5 תימזדמרובה
 יצרף 5א כאן אף כאחו אכילות שתי עירף %א גתרומהאמור
 ונהנתה היוס אכף , %מחר ואכף היום נהנותנהנוהימחר, היזם נהנה למחר ואכל היום אכ5 מניין , כאחד אכייותשתי
 זה מצטרפים אהד בהיעלס שנים קיש יאחר אפילו ילמחר
 אימההטאהאמור ז ' מעירינה %5תמעו%עסזה,
 מהקורש הטוצ'4, כאן אף ' ףחו5 מהקודש המוציאבתרומה
 זבים קיני יקח מניין לחול מהקורש המוצ'4ש מניין 'לחוף
 ן הקודש מן ופסחו ואשמו חטאתו הביא יוירף וקיני זכותקיני

 שמעון רני דברי מעל שיקח כיון , הקודש ס( שקלוזהשיק%
 כי 14מר הלמזר דמם שיזרקו עד מעל ל4ו אומויםוחכמים
המעוי

 ףמזידוה%א כשמהפרט ח ריבדה, סע5
 ן הטז'ר את כהס פטר כרת שזדובן מצות שאר אס ומה הידין

n~waן המזיד את גהי שיפטור דין אינו כרת זדונה שאין 

 תא%במעי5ה , מיתה בעק שאינן מצות נשאר אמרת אס%א
 את בה יפטור מ'תהיא כעוד והיא הואיף מיתה, כעזןשהיא
 ט תלםוולומרבשגנהפרטלמזיד, 'המזיר
 מרץ , חטא ע% באה וחטאת זוטא ע% ב4ש א4עזרוהאמרגנו
 הזדון ע% יביא לרש זה אף כשגגה ק5הזרון נאוה אינהחטא

 ושחר , DWN זהקרוי זו %ררך כלך או יכשגגוה'
 / כשגגה זדון עי נאים אשמות שאר מה אשם' קרוייםאשמות

 דו"ח נראהלמי א י כשגגה' עלזרון 'כיא זוםאף
 ואף , מיהות עון שה41ש מדבר , מיתה טון שהוא דברדניס

 זד לררך אוכסף שאיןכהםעוןמיתרז'יוכיהשארחטאות
 ואף שנים, שתי כ( קטה מאשם שניב שתי כן קשה אשסדנים
 למזיד, ,פרט כשגגה לו תלמו שנתה כת נקינה חטאתתוכיח

 קרשים רגמוחריסלשסיצאו מקדש בפרמ
 פרים אירש לי אין %שס שאינם קלים קאשמ122

 קדשים קדשי , ףכהן מתנה שעירו-ה עויה לרבות קנייןישם שכקם הנשרפים ושעיריםהנשרפים
 D'~pI קדשים ואימוריס דמים זריקת %פני ואימזריהםבשרם

 כ ריברה, תלמודלומרקדשייי דמיםלאחרזריקת
 יו נ(דטי יומר תלמוד י %מעייוק הח%כ את לרבותמניין
 אחר ' הדם את ויהוצ'א החיב לרבותאת ראית מה 'יימיעט מקדשי יומר הרסתלמוד את סרבנה שאני יכול /ריבה
 בפ'גו% יכשר ששוה הריב את אם מרבה הכתלם'עט'שריבה
 בסיגו% לבשר שוה שיא הדם את אג' ומוציא ' ובטמאובנותר
 %מעילה, הכית בדק 5רביקדשי מנין ג ' ובטמאובנותר
 דברים ימזכח שהקדיש מזמז א"א %י אין ' ריכה יו קדש'"ל

 * הבית וכדק הראויס דברים , הכית לבדק , ימזבחהראויס

 דברו ימזכח הקדיש , דברוהראוי5מזכח הכית וכדקהקדיש
 5זה ראויס שאיק דברי ולזה לזה הקדיש הכית לבדקהראוים
 ' רינה קרשיי % מנ"ן וחגבים וחומדדג'ם צנר כגון%1זה
 המורתא ובביצתה, בה מועלים למזבח תרנגולת הקרישר
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 וט חנ ויקראפרשת זנ
 בהם מועלם הנית יבדק תורים , )כחיבה כה מועף'ם4מזכח

  יונים, מלא זכי,שוכך מייאה אשפה מ'ם' מיא כורובכיציהם'
 במדה שטועליס ומניין ורעים' מליאה שדה , פירות מיאאיין

 הקדיש אפייו יכוי ה , ריבה יו קדשי יומר תימודשבתוכו
 נתמלא כך ואחר כור הקדיש מוליבכיציהם יהו למזבחתור;
 נתמלטה כך שובגואחר ' זכ4 נחמיא כך ואחר אשפה 'מים
 עשנים' נתמלא ואחכ שדה ' פירות נשא כך ואהר אילןיונים'
 ן מיעט יי מקדשי לומר תימוד שבתונן כמה מועלים יהויכר

 בהם מועלים האילן ואת השררה את המקריש אומר יוסירבי
 אהר אף והשא 1 , הקרש גירויי שהם מפניוכגירוליהס

 'yawa כ4 לרכות צא( :DUW' שתי בן קשה אי4 ' הכיפוריםיום

 הפלגס' מן ויא הצאן הנאנסת'מ( אף שוטה אף חרשת אףצאן
 סקלי יכול , שקלים יומר תלמוד ' רינרים יכול כסףבערכך
 קפוטק,ות מדיות ככליות יכה , שקיים יומר תלמודנחשת
 ש% ביעים ' שןקורש D'V~D' '  הקורס כשקף יומרתימוד
 ואשר ז אשם, מסום מעות מפריש שהוא ןאמם .צורים
 פחות לרבות מנין הקורש שעי ותו י" ישים הקורש מןחטא
 יהו לא מעילה משום  עליו חייבים שאין שיכוץ , פרוטהמשוה
 משוה פחות לרנות הקודש מן ת4 , כתשיומים עירוייביס
 , האייו  התשלומים ע4 ואשם חומש שמשים הניק 'פרפרה

 עייו יוסיף ו וחמישית ח , ישים הקויש יומרתימור
 חטאות ש יחם פרט אותו ונחן , חמשרז וחומשו הואשיהרת

 ומעיףת שיכויהוא,ל מהתימור, והנהן חותותיהןכ'תוונחן
 אותו ונתן קומר  תימור בועי' הכהן יהא ,יא כהן ירי  עיבאה
 עליו 'כפר והכהן ט ' מועק שהכהן כלמד והכהן4כה,
 באיי יומר תימוד 'צאיא  אשמו הביטי ויא מעיסתו הביא אומר אתה מניין '  תסמורכה

DWN" ' הכירש ויא  אשמו הביזם 
 טאייאשם  יבויכשם , יאפס יומר תימור יצא %אמעיקתו
 יו ונסיח באייהאשמ' %ו תיזמור מעכה  חומש יהא כרמעכר
 שאין מימד ונקרח , מעכב החומש ואין מעככ האשםאיל

 תלמוד )wan ולא aww אלפי יכוף הכיפורים קיום %ומשיירין
 ' 14לומר

 "בין'עהגן'%,ן ינפרשה
DWN3רנו דברי תלוי 

 טרפי רני יו אמר 'עקיבא
 "א אשמות' שתי שמביא יזה מה

 אם ויאמר סיעים נשתי אשם ומביא , וחומשה מע"המביא
 מעות , ספק ואס , אשמי היא וזו תעייתי היא זו מעיתיודאי
 %א עי  מביא , הודע ל שאמא שממין תלוי ואשם ,ינדבה
 בבעייה רבייך נראים עק.בא רבי יו אמר ב ,הודע

 רבי מורוה מנה במאה  מעילו-ה ספק 4רו סבא הריהמעוטה'
 אחת ועשתה נ הכעוטה, במעימה טרפון ירביעקיבא
 ונותר ודם חיב ספק לפניו כא שאס ואהת אחת כ4 ע4לח"ב
  לפניו שומן חלבו ואחת' אחת כף ע5 חאג אח בהיעיםופיגזף
 ואחותו אשתו , אכ4 מהן זה אי ,רוע ואין מהם אחד אתזאכ4
 שבת שגנ, מהם באיזו וודע ואינו מהם באחת שגג בכיתעמו
 יודע ואינו השמשות בק מהם באהת מיאנתי עשה חוףיום
 אם יומר תימור  תלוי אשם שכגיא  מניין , עשה מהםבאיזו
 תעשינה %א אשר יו מצות סבי אחת ועשתה תחטא, בינפש
 אומר יהורה רבי ר  איי, עונווהביא ונשא ואשם ירע%א

 וו באי ירוע יאץ מהס באחת ושגג בבית ואחותו ניהאשתו
 השמשות בין מיאכטה ועשה  הכיפורים ויום שבת שנג' ססו.
  שהם יפניואכיאחר תותר חיב עשרה, מר4 " באי ירועאין

 יהושע ור , חכאת פהייב יאייעור ' אב. מהס וה אי ירועואין
 שמעון  י שהטא שירע לוה גפרט ירע ויא תחטא גי טנפוטר
 צא עשה לא כפק אכל ' ערוה מה 'ודע ואינו ועשה ידעויא יעשהרה תהכא שנארכי תלוי אשם מכיא עצמו הוא זהאומר
 להודע ולאידעפרט ה מנ'(שיביאאסםתלו"וכקש
 ש4 הודע ולא קיות ש4 הודע 4איכול

 חמורי
 הין' בכלל רג4

 או הודע' 4א את שנפטר דין אינו פטרת' שלהם הודע אתאס
 את ,ץנתח"ב  רע אינו ח"בתי' הזדעשלהם 4א את אםחילוף
 ' כהטאת ל'דון שיצא  שמהמורות הורע ' פטרתו הורעהורע'
 ש% הודע את הח"ב כבקוס אם ומרק הו~פ 4'ן והלא1

 '  מחטאת שלהם הודע יא את פטר ' חטאתהמורות
~lpa 4א את שנפטור דין אינו האשם מ( שלקלות הורע אתשפטר 

 %א את שפג'ר נבקו אם ומה חילוף או האשם מן שיהםהודע
 רטאת שיהס הורע את חייב החטאת מן המורות שרהודע
 שבחייב  רין אינו אשם,  שיקיות הורע יא את שחייבמקום
 את שחייב בסקוס אם וכרה אחר ורין , אשם סיהס הורעאת
 האשסז מן קיות שי הורע את הטאת,פטר חמורות ש%הורע
 רין אינו ' חטאת מן  חמורות ס% pvin %א את שפטרמקום

 בבקום ומה  והלוף או אשם, שיקיו'מן הורע %א אתשנפטור
 5א אתשפטר

 הורעשי
 ש4 הודע לא חייב הסאת, מן חמורות

  אינן ' הטאת המורות ש% הורע את שחייב מקום אשס'קלות
 שיקיות הודע את סנתחייברין

~VS 
 ייאכשאשם תלמוד ,

  ושנתו כרת שזדונו דבר 5ה4ן  האבור אשם מה שוה%גוירה
 סורונו רבר באן האמור אשם אף , תיוי אסם ומפיקוהטאת'
 ואשם ידע ויא ז ' תיוי אשם וספיקו חטאת ושגגתוברת
 שאינו בי את עבש הבהוב הרי אומר הגיייי יוסי ר עונוונשא
 וכבת ניה ע%אחת יורע שאינו ימי רבתו ענש כך אם 'יורע

 האוכיחיג אובר עורבא גגי ח שיורע' ימיסיענוס
  תיוי אסם מביא  אבי יא ספק  אבי מפק י בסיע חטאתביביא
 עכירת כפק יידו שכח יכי הכתוב ענש כך אס ' ס%שםגשתי
 רבי ט ' מצוה יעוסה שכר שיסלם וכסה כמה אחתע4

 כמה וחשוב צא '  סלעים בשתי אשם ומביא , וחומשתהמע'יה  בבישי הקודש מן פרוטוק שוה הנהנדס אומר יוסי ברבומנחם
 את רכתוב ענש כך אם לאיפיס קרוב סלעם בשתיפרוטות
 ייוסר י , הכגיד את תיענש וכטה כמה אחת ע4השוגה
 צח יבוא יעתיר צריקיס ש4 שכר, מתן לידע נפשך אסאומר
 תעשה כלא אהת כצוה אלא נצטוה שלא הקדמתי מארםוימד
  וידורות  וירורותיו  %ו נקנסי מיתות כמרץ ראה ליוחועכר

 סידת מרובה מרוכבה מירה זו אי זני דורותיו, סוף עדדורותיו
 מרת אם , הכוכה מיכת אומר הוי פורענות מידת אוהטתה
 זירורו %1רורוהיו %ו נקנסו  מיתות ככה הרי מועטתפורענות
  הנותר ומן ד*יגו4 מן הסג ,  הרודות כ% סוף עררורותיו
 יווירורוהיו וכס'שמובה  במה הכיפוריעיאחת ניוורגמתענה

 עקיכ~ש רכי 'א ' הדורות כ5 סוף עד%1דורותדורות'ו
 בהקייבת אם  שיסה עדיבאו יני'  עיפי  אומר הוא הריאומר
 וכתוב ענש כך אכ ' באייו כיוצא דינו ףעסות עליויהחם'ר השלישי להביא אלא שלשה הכתוב לך פרט ימה  בשניערות
 שכר סישיכ וככוה כמה אחת על עבירה לעוברי המטפףאת

 הודש הרי אומר רבי ב י ' מצווה כעושי מצוה%עושי
 בגרזן ירו ונדחה ottp %הטוב פיער רעה1 את יבש ואשראומר
 ינופ והוא וכת רעהו ומערש vpn' בן הברזל ונשל העזלכרות
 ידע, ולוש נפש כפק לידו סנ~פ למי נפש פיקוח הכתובקבע
 והגובלת העניים את ובספרנם הצדקות  המגגה מעתרהאמור

חכדים
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ס ויבראפרשת ט3
 ובו ג י ן נפשו 5ו תינתן 31מדמ נמה אחת ע5המהים
 כשדך קעירך תקצור כי אומר דשא הרי אומר עוריים כןאתעור
 )5א5מנוץ ייחום %גר ,חתו תשוב יא כשרה עומרושכהת
 5ידומצוה שכא קכעהכתיכרללמי "הין יי למע(יכרכךידיה
 וכשלרץ ככנפיו לו צרורה סלע היתה מעתה חמור ידיעהנלא
 ברכלה 5ו קזכע הכתוב וזרי כה ומתפרנס העני כתאוהסמנו
 taw שתי כ( קשה איף והביא ר ' שדהו, בתוך עומרכשוכח

 Iwyn מן הנאנסת אף השוטוק אף עאן משמע כף לרבותצאן
 שק"ם בכסף להלן מהערכךהאמור בערכך הפלנס' מןולא
 מפריש שיתוש לאשם , שקלים בכסף כאן האמור ערכךאף

 מהת%מוד%15םניין עףיוהכהן ונפר א נ,.4פ4שו ן אשם לסוסמעותיו
 שאםכא%פניוםפקחלבאתהא)מר קא8*

 שוהים מניין אהד כהיעלס פיצולזרם
 ידע ולא לפניו כא י שגנתו %וסר תימור , ואחת אחת כןע5
 ספק 5פמו כא שגגי למאשר תימוד אחת יא חייב שאינומנין
 ע5 חטאת שמביא כשם אומר רבו , תדע asn ספק וידעמלב

 ישמעון משום אמרו 'הודה בר ממעון ורבי שמעון בראיעוי י ב ' ואחת כףאחת תיויעל אשם מביא ואסכךכףאחת
 לא זהוא / שגג אשר שכגת) ל שנאמר אחת אלא חייבאינו
 מכחיש שאינו פי ע% אף 'כוי ' אחרים לו השאמרו פרטידע

 ירע %א והותש ,  חטאתווהבי*ש אייו  הורע או לזמרוכלמוד
 רומרש הרהר ימרץ הא סתכפריו, אין ירע אס הא 'ונספחיו
 נמצרת כך ואחר שנתערפתי פי על שאף ' ערופרזלעגיבת
 תלצוץ מה אשם אשום הית  אמס ג יהרג, זה הריההורג
 את וזרק שחטו תיוי אשם הכירש אומר אתוה מנין ,לומר

  מטן 1 הטא יושיא  אונודע י שחטא לו נודע כךומהאחר
 עיפי יכויאף ' אשסאשם יומר  תימור  באכיידששמותר
 'שפך הרם 15 'עשה מה הוגש  יומר  תימור  הרם בורקווף4ש
 יוסי רבו , דגשה יאכל הדס נודק השריפה, לניח יעאוהנשר
 יאכי והבשר וזרק ככוס הדם אפילואומר

 יכוף ד ,
 יצח ין יעשוץ מה אשם יובר  תימור  שי*שנסחט פי עף%ף

 ער ירערש  אומרים והכפים ' כא'ר רנו דכר' כעדרויועדק
 אומריקרב רביאייעור , נצרבה רמיו  ויפיושייתאביסכר

 ה , אחר עיסקא הריהואגא זה עיחטא בא אינובואם
ow~לין 

 יכהן אשם לי תימוד  הבית 5כדק נ151 אפייו  ינוי
 , הנהן אשם8י

 הא ליל, אשם לו תימוד לכהן כויו ינתן  יכוי
 הנשר , עופות בהם ריקח לנדגשי נופ% אשמות מותרכיצר
 כןתראשבות אלא לי  והן ו יכהנים' והעורותלשם
 זכיכ' קיני מותר ' האיפה עשירית מותר , חטאות כותרושנין
 )המקריש ומצורע תיר קרבנות  יויוות,ומותר וקיני זכותקיני
 סיתתו שמטם  יינות למזכה רא1יט  רברים כהס וישנכסיו
 בימיהם ושיתש המין אותו  ןצורכי טימכרו  מנין י-ועופות
 חטא משום בא טה)א כל הכלל זה , אשם אשם לומרתימור
 ן 5כוגים וקורות  לשם הגשר ' עויות ייקח  אשבהימ.שום

  גרוי כהן  יהוירע ררשוהמררש
 141 אשם אשום הורש  אסם

 כסף ואומר ' יכהן היוואשם אמס קיימים כתובים שנינמצאו
 מגין 1 יהיו, יויכהניס בית נקףחטאותיאעבאאשם
 תימור  שקיים אי4שבכסף יביא יא חרופרץ יפחסויאשם
 תימור ומצור נזיר אשס אף מרבה taNw 'כו% אשם אשםיוסר
 51הושזא , חרופה שפחה אשם לרבות ראית ומה ' הואלומר
aw"מרכתו מיעט, הכתוב שריברץ אחר , טצורע ואשם נזיר 
 ומצורע נדר אשם אנו ומוציא י איי w~nwi חרופרץ שפחהאני

 פעמים נ עמיתו עמיתו %ףמה בכ.פש5ק ' אי5שאינו
 פרט עמיתו מגבוה, פרטעמיתו  '184

  לאומר פרט וכחש 'אחוים
 אני יא והיום היום אכלתייחמרו

 והוא פלוני לעיר רשלתי ,
 כיחש א"א אמרתי יא וכחש תחטא כי יומר ת"מור ' היך%א

 אוסר רבי ב ' חטא קרמו שיא  כיחש יצא י חט*ששקרמו
 חת עש9  בנויאו  אל יד בתשומת או בפיקדון בעמיתווכיחש

 אייו מה שקר עי תשבע ברז ~חש אבירכם מצ*שעסיתואו
 ' סמון ש% שאינן איון יצאו ' הסס  שף סהססיריהם
 את %רגיזת אוטר הגףי%י יוסי רני כוו, מע% ומעףהנ

 יום* אבא , השיסים את יהבי*פ אטר עזאי בן זקרשיסלם
 ן בלנד בבכור אלא אומר עזאי בן היה 5א אומר רוסתאיבן

 attnwI קלים קדשים ואחד קדשים קרשי אחד אומר שמעזןרכי
 באחריותן חייב ושאין , בעמיתו וכחש בהם אני קוראבאחריותן
 אומרמח רביעקיבא ד )כחש, אניכהסבייקורשן
 בעי  ומעירץ יומרתימוד

 והנושא , ומה שהמלווה יפי כיף,
 ח45* נותן ואינו נושפר ואינו , %וה ואינו מינה אינו 'והנותן
 בעדים מכחיש wtnla שהוכם כזמן לפיכך ן וכעדיםבשטר
 בב שתדע רוצה אינו הטרו אצו( המפקיד אכר( ,יכשטר
 בשלישי מכחיש שמכחיש בזמן שכיניהם שיישי אירשנשמה

 יומר תימור ברברים  בעמיתויכוף זכח'ט ה זשמיניהם
 ו r!aa' שי שאינו רבר יצא ' שיבםון שהואנפקרון
 לו שיש  מקורץ "הוציאו, ראוה יו שאין מיוהר  פקרוואוטה
 א'15 טה או 'ד' א1גתשוכת יוכר תףט)ד מנק להוציאורשות
 ידן מתנת בו שאין וגזי יד מתנת נהם דכרלשיש מיוהרוזאייו
 רברים מיוחדים ואייו אילו מה או ן  כגזל או לומרתלמוד
  ניסן שאינו שניר שבר  הכובס , בעקם מרסותהביטוים
 מת או ' עמיתו את עשק או תימוךל1מר  בנין בעייםמרסות
 שאין אבידה , ידעת שניס שועת רברים :a~lnita זאילואילו
 אבירדץן יומראומצא  תימור ,  יורעתבבין  סניהםרעת
 היודע הן אבירות  שיט  אובר עואי בן במוצאיה' ויא בהוכחש
 ן במוציאיה ותא בה יא בה, ויפש  במוודאיה ' במוצאיה ויפשבה

 רבר4 לרעתן שאיפשר דברים מיוהדים ואייו אי15 מה או1

 * שקר שיש רבר כ5 ע5 שקר' ללעך תחקור בפייון'מניןגפ4 כפו%"עלי חול במזר, , קיסוס כקטף, חסור חלב גדכש,מעיי, בה ' נשמן נ"בקיי , ביין מים המערב כגון ידעתן אפשרשאי

 הנז'גךס דברי ממון של נז'קים שאי( מיוחדים אקו אומהח
 בארם קניין בקנייף ארם ' בקניין קניין כארס הוכיאדםכגון
 , בה  לאשמה יעשה  סניאשר עיאחת  תלמוריומר ,מנין
 עליהפ שמש5שס דבר מייחריס אייו אי4 מה אוט
 והאגס , והמשרז ארבערץ ותשלומי כפי  תשיומי רמזרןאת

 ני4 מע5 ומעיה יומר תימוד מני( רע  שם  והמוציאוהמפתות
 פרט , מיעוטים איי) הרי או )בהנה בה אהת י ןריבה
 ן יאחביתי אומר )הוכש ז ביבשבח  חבית 5תכירולאומר

 אשו 15 אמר ' הדיקתי 5א אומר והוקי ' בשבת ברישיהרוקת
 85 , כך חבלתי 5א והו4שאומר ביחכורה' ntvpחכ%תגין
I'ntwpן אילו את ולהוציקה אייו את ירכות ראית מה מיע)טיסאילו הרי מכ5 או ובהנרק בה אחת לומר תימור ' חבורה בך 

 מדונין שאיו אי15 את אני מרברץ מיעט הכתוב שריבהאחר
 ן כנפשו לידם שניון אייו את אני בנפשוומוצי~שלויהם

 אנסתופיתית לחבורו האמר יכה אומר שמעו( רבי אי
 את שזרך המית ' וי*שפיתיתי אנסתי  יא אומר והוא בתיאת

שוח
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 שטסב ויקראפרשחטא
 אומר ה41ן ענד' את שמך המית ' המית 5א אומר הואפח
 עינו את וסים'תוץ ' ערנ' את הפלתה עכרי 15 אמר הם'ת5א

 תימור ח"כ יהירץ ,יכול מימיתי %1א הפיתי %א אומרוהוגש
 עשק או בגזל או יד כתשומת או גפקדון בעמיתו וכחשינומר
 אילו מה שקר ע4 ונשנע בה וכחש אלידה מצא או עמיתואת

 ן קנסות שהם אייו יצאו קנסות שאינןמיוחדים

 ושלם ::בת~1'עש~ס ג יפיסה
 וא5 ומשים משיב יהיהיכו%

o ומכר טבח אם כפף תשלומי משלם הגנב שדויתתמה i w a '  
 ואין משלס הוא גזילה י גזייוק לומר תלמוד וחמשהארבעה
 מרץ נזף הנז'4האשר את והשיב נ ומלחסןמשיג
 נז% אשר חמרתימוד

 שיכוי
 מה ע% אשם 'שים

 שגזי
 גז%

 העושק את 701% תלמוד עיקר כף ישיב %א ,כו% גאביו,
 ער( , ואשם חומש ישים שיכול עשק אשר ~מר תימורמה

 טש%ס הוא שעשק מה ע4 עשק אשר לונל תימור אכיושעשק
 ועקר כ5 ישיבנו %א יכוץ י ' אכיו שעשק עימהויא
 אתו הפקר אשר ףומר תימוד מה ' הפקדון את %ומרתימור
 ועדיין ה / רמ'1 %ו עמומשיכ אק ישיטט שעמו זמןכ%
 אכיו שנזל מה על ואשם חומש משים אינו אימתי אומראני
 ה41י נשבע / אכיו ולא הוא %א נשבע שלאבזמן

 ן אכיו ולמן

 ואשר גז5, אשר תלסידיומר מניין, ואביו הוא , הואאכיוולא
 ער אומר אני עדיין 1 , מצא אשר אתו הפקד ואשרעשק
 ' ואביו הוא שנשגע בזמן אביו נז% ע5 קרן משים הו~פמתי
 תימוד מניין' אביו ויא הוא %א הוא, %1א אכיו אביו, ולאהוא
 מקומן מכ5 ישחימו והאבירה והפקדון והעושק הנזייהלוסר

 יומר תימוד ' ףמטה ~nSva האמור את %יתן מנוןז
 אתה מיבאן 1% מחכוין שיהא עד ישקר, עליו ישבע אשרמנ5
 , דפקדון זרק עם שנגתדש ועי שכוערה זדון ע4 שהייכאומר

 כככף אשס זרתה ע5 חייב הוא מה שנגחה ע4 ואידואינו
 א5א%ארר משלם ואיו ושים ףשקר עייו ח ןשקיים
 שמשלם ננכ טענת הטועז אס ומרץ הוא דין והטמן 'סכועוה
 משלס שאין זה , שבועה לאחר ח44ש משים אין כפ4תשלומי
 אם לאישבועה,5א אלא משים שאינו דין אינו כפיתשיומי
 כזה תאמר ואשם, חומש משים שאין ננב טענת כטועןאמרת
 יפנו ישבס ואשם חומש ומשלס הואיף , ואשם חומששמשים
 %אחר א"א משלם ואין ושיים ע4ו %% ולאישבועה,שכועה

 חומש משיט שאין ג"כ טענת הטוען אס ומה הוא וקר 'כפ4
 דק אינו ואשם חומש שמשים זה , כפל תשלומי משלסואשם
 הוכש אותו , אותו וש"ס  יומר  תימור ' כפ4 תשלומישישים
 תשיומי את אושא י ' כפ% תשיומי משלם ואינומשום
  בראשו' יום תימור ' וחמשה תשןומידירבעה  אוציא ויאגפי
 תשיובף נפיוי*ש תשיומי משים  ואינו ' מסים הואבראשו
 שישים ננב טענת ףטוען וחומר ק% א י , והמשהארבעים

  משים כפי  תשיומי משלס שאין וה אםחומשואשםומר?
 אינו כפי תשיומי שמשים בנב טענת הטוען ' ואשםוהמש
 וחמיטיתו בראשו יוסר תימור ' ואשם חומש  שישיםרין
 תשיומי ששים ואין חמש מוסיף בראש 'המשים עייויוס.ף
 ב י י חומש מוסיף חטסשוץ ארבערץ ותשלומיבפי

 הקרן סתתמעט עד חומש עף חומש שמוסיף מלמרוהמישיתיו
 לאשר אמשה, וחומשו הוא עייושיהא יוסיף פרוטה'תשוה
 5ף שעלך 1mSwST~ יחניט 5א יט5 אשמתו ביום יתנינו 4טא

 , יתנינו יוסר תלמוד וו14רש דין כות IntSmS יתן 5איכול
 ויתף כרובר ילקה אוסרים שמאי בית ' אשמתו כיוס גי
 ן התנוסח בשעת עקיבא רכי הוצאח' בשעת אומנים הי4%ונית

 שהו נן קשה sta הכשוחם יום אףאחד אשמו את די
 אף שוטיה אף חרשת אר ~IhS משסע כ4 צאןלדטתשנים/
 האמור ערכך כערכךמה ' הפרנס מן ולוש הצאן מן 'הנאנסת
 שיהב לאשם שקולים בכסף כאן האמור ערכך אף ככסףלהלן

 ' אשס -olws סעחעמפריש

 %;ו:1,11:"'"י"ה כנרק
 בואחת כף ע5 לחייב לאחת"יומר

 א ןל
 ב

 תימור ואחת
 יד ותשומת פיקדון 11 תן 5ו אמרו אותו תובעםחמשה

 וגזי
 ן."ק1"ק.הקוו,ג,זפע,ו,4

 יכור(נ
 פיקדק 5י תן יו אמר מנין חמשה שהן מפני

 תימור ואחת אחת כל על שווייכ מנין ואבידה וגזל ידותשומת
 ושעורים חיטים 4 תן %ו אמר אפילו מנין , תביעות מינישהן כפני יכול ד ואתתי אחת כל עף ףחייכ , לאחת5וםר

 1 %אחת לומר תלמוד ואחת אהת כף עף שחייב מלןוכוססים

 ח / סינים שני שהן מפני יכול ואחת אחת כל ע5לחייב
 אמש יך שהפקדתי חיטים 5י תז %ו אמר אפייו מניןהרטה

 שהפקרתח חיטים כידי 4ך שאין שבועה פניו,ושלפניווש4פני
 אחת כר( ע% שחייב כנין פניו ושלפני ושלפניו אמש4י
 , ואחת אחת כ% ע5 לחייב , %אחת יקומר תיזמורואחת
 מכ5 אחת יוסרע5 תתעור דבריכהרבה ע5 אחת מנין1
 חיטיפ %י תן 15 אמר תשעו היה כיצר ז ן יעשהאשר

 ער( ףוסר תימור אהת' אירש הייכ שאינו סנין כלוםבירי י שאין שבוערם פניו, ושלפני ושלפניו אמש 4ךשהפקרתי
 אהד מין שהוא ספני יכוף ח ן יעשה אשראחת
 5י ענש וכוסמים ושעורים חיטיס %י תן 4ו אמר 1StaN:טניז
 כלוס בירי 5ך שאי( שבועה / כידך 5י שיש ואכידה ונזףי ותשותת פקדק 5י תן 15 אמר אפילו תביעות,מנין מינישאינו ספני יכול ט ן יעשה אשר אחת ע4 %ומרתימור אחת איא ח"ב שאינו מנין כיום כידי %ך שאין שכוערהבירךי
 אשר מכי אהת ע5 קומר תלמוד אחת א5~פ חייב שאינומנין
 מניןאפייב אחר יכו%םפמשהו*פאדם י ןיעשה

 ונז15אבודה יד ותשומת פיקדון 5גו תן 4וחמשהאמרו
 כלום נידי 5כם שאין שכועה בירך לנושיש

 תועיו אחת אף4ש חייב שאינומנין
 יעשתו אשר מכ5 אחת ע155מר

 לפחות גה,פרטלאשמה
 , פרוטהמשוה
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