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 דברו אני יקדש,שומע כמזבח הנונע שוכלמת4
 ן כבשים  ראווימובחתימורףומר ודברישאינןהראווימזבח

 ראה שאין דבר יצא ימזכח ראתם שהם הסיוחרים כבשיםמה
 כמזבח הנוגע כף שנאמר מתוך אומר %עק'כא נ ,4מזכח
 ראהם וכאינן ודברים 4מזכח הראוים דברים אני שומעקדיש
 ואוירת שהיא מנוחדת עולה מה , עולות לומה תלמוד4מזכח
 ימזבא, ראוי ונאין דבר יעא למוכח שואף רבר גי אףלמזכת
 ' ירד יא לה אם לאישים הראו' כל אומר 'הושע וב'ד

 אם לאישים ראחדן שהיבש עויה מה מוקרנה ע% העויההיא
 מא עיתה אם יאישי ראויה שהיא כבר נ4 נך תרד לאעלתה
 גמ%יאי  רבן ההרר'

 ק% מוקדה ע4 העויה היא אומר
 כך ן תרד לא עיתה אס למזכח ראויה שהיא  שיה מההמוכח
 אין 1 ירר' עלוקיא אם ימזבח, ראוי שהזמש דברבל
 והנסכ'ם הדם אלמי יורשע רבי ירברי גמייאף רבן רבריבין

 ז ירדון ורכייהושעאזמר ירדו גמףיאיאוםריאשרבן

 פרט מיעוטים אילו הרי העזלוק היא זאת אומר יהודכםרבי
 , יקיעים חוצה דמה ושיצא דמה ושנשפך בלייה4נשחטה

 דמות שנשפך כשירה אלוש ל' אין עולות אומר שמעוןובי
 והיוצא יהין מניין יקיעי חוצה ימה  ביייהושיצאושנשחטה
 ושקיכ4והו למקומו וחוש לשנו חוץ והבשחט והבשתךוהטמא
D'~l)Dלמעלות שנתנס למסוק והניתנים דמו את וזרקו , ; 

 שכתנם כפנים והניתנים , למטוה שמזנם %מעלהוהניתנים
 ששהטן והחטאת והפסח בפנים, שנתנם כחט והניתנים 'בחך
 הרובעוהנרבע אף 'כוי ח י יררו יא  עיו מאםהעולים ףני אחת תורה  העויה תורת ואת  לותר תימוד , ישמןש"א

 והיוצאת  והטריפה והכיאים וממחיר והאתבן והבעברוהמוקצה
 הישן זאת לוטר תלמוד יררו. לא עיו אם מומים ובעיידופן
  ויהושא אייו את ירבות ראית ומה ~I,'elpt אייו הריהעולה
 שהית אי15 את אני  מיעטימרבה הכחוב שריבה  אחר אייו'8ת

 ' בקורש הסוין היה שיא  אייו את ומוציאני בקורס*סולן
 שפסויים ' אומר עקיבא שרבי כיי יומר  שתמצאט

 הקורות  אין בקודש פסולם יאהיוה מקכיו'בקורשהקורש
'1S~pD' הכהנים סגן חנניהם רכי ' כשר בעוף מום מבעי חוי 
 הנסכים אף יכול הטובה מוס1םע% בעלי אבא  היה רוחהאומר
 שהיא מההות עולה מה עולה' לומר תימור יררו %א עלואם
 , עצמם בגיל כאים שאיק נסכים יצאו עצמתן בגילנאה

 הזבח פסוף'ם' והנסכים כשר הזבח אומר אתה נבכןי
 , ירד 45י שהזנח פסוף וזה זה אפייו כשירים והנסכיםפסוף

 הנוגעבמזבחיקדש כל ףתוךשנאמר א י יררו'והנסכים
 מקדש הכבש אף םנ"ן , לו הראף את מקדש שהמזבחלסדנו
 ניחוחן יריח יעלו לא המוכח לווקאל תימור %מזכח הראתאת

 אוחס וקרשת 45 יהס הראוי את מקדשים הכלים שאףמניין
 הית כלי ב י , יקדש כרס הנוגע כל קדשים קדשוהיו

 כי* היבש.ואין מידת מקדש ה,בש מידת כעי הלח' אתמקרש
 כיר , ו;4ח את כקדש היבש מידת ואין ' היכש את כקדשהלח

 עושים שהיז מיאכתם מעי, מהם עושים אס שניקבוהקודש
 מקרשי אין  מקרשוובה(ם יאואין  ואס ' מקדשל שקמו ;סכש
 היייה כל המזכח ע% מוקדה עי העולה היא ינ נקירש,אא
 והולכים מתעכלים והם השמש מבוא נותנן שיהא הכויר,עד
 כיילה לקרב ראול דברושהס "א %י אין היייה כ% המזבחע%

 נרי מע5 והבלנים כתעכ5יכ והם wa~ni סנה~ן נותנםשיהגר

 הקומו כגו, ביום לקרב ראויס שהם דברי ה54ה' כידומזכח
 נסכי ומנחת כשיח כהן ומנחת כהמ ומכהת והיכ31והקטורת

 מתעכיווהויכיע% והם הממש מבוא נותנין שיהא  היייהכף ני אבייכך אתה יר יאסר'  בניו ואת אוזרן  את צו %ל ,ממן

 החמו זה בקר ער חגי חיב או% כשההב כלהיייהמור"
 שיהא טו , היייה  כי ~nira, הארץ מן מעיים שיהוייסר

 גבי ע% כיהי.יה והויניס מתעכלים והס  השמשנחזנןמבוא
 לעיכויאיבריתניהו עטין אינו אם  ערהבוקי, תל מההמובח
 איא תהא שיא המזבח יאש מנין כו' תוקד 1אשהמזכח.ו כיהיייהי  המובח תורמואת שיהו הרשן'%ימר יתרוסתעגיל
 ומנוימנין מחתה אש  בו' תוקר המובח  ~wa %%  החיצוןממוכח
 ומנורת במחתה אש 'תן ונאם  הפנימי בסובה אש נאם הואודיו
 וסנורתם, מחתות אש אף ממזכחהחיצון הפנימי סובח אשמה

 ונאכל הפנימי כמזבח אש תן זו ידרך כלך או י החיצוןממזבח
 1% היצה ממזבח הפנימי ממזכה אש מה וסנורה כמחתה אשתן
 על תוקד תמיד אש להס'תל חוצה ומנויממזכח מחתה אשאף

 הה'צון/ טמזו "א תהא לא תמיד תהא 5ך שאמרתי אשהמזכח

 כנדים עמהם יףבש שלרש כד ,יכפויים
 בגרי עמה ~Pael' פשתן,אכ5 כנרי עמהם י4כשאחרים"כו54א

 עמהם  ירכש אבי  קורש גנדי עם% ילבש 5א כד,יכוףצטר'%%
 להביא ייבש תף בעווומה ע% ילבש בד ומכנסי חול'תלכגדי
 ףהכיא אומר דוכא ר ' יהורה % דברי האבנט ואת המצנפתאת
 תשוכוונ הריוט'יאולשתי ככהן כשירים שיהו גדוף כהןנגדי
  אבנטושי זניכדבר

 גרוי כהן
 יא ' הדיוט כהן שי אבנטו גהו

 אם קיה  בקיומה יחורווישתמשו חמורה ששמשוקרושוזבגרי
 ססשמע אוש  ר'טמעון ב , שחקי( הם אפי ייבש חי מהכן
 ן' הברגגריהקורש בגרי את  ויבש שנ כףים שומעכיר ברשנ

 כשרג ע% ילנש כד מכנסי ג כמידתה בד נלמדו למה  כןאם
 נשרו עי יהיו בר tol~ai להין אום כשרו,כשהוא על רטייהולא
 אשר הדשן זהריאת ד לבלנס,, קודם דבר יהיהש4א

 אסו עויה%ל איברי 'כו4 עויה א' עולה ת% 'כו5עצ'םwsn תאכי

תאכי
 ן ויורר הפנימיות  המאוכיות מן חותה כיצד הא ההאש

 , יפזר שישן ושמו כויוי  ושמו בנחת,ושמו

 סמוך המובח אצי
 שסמ~קן מבערב נחעכיו שלא ופררים יאיברי  מנין 'לשובח
 אנ הסוככ ע4 וסודרם מהזיקם צרדי לו אין  ואס המובחיצירי
 אש ת% ימערכה ומחזירם המערכה את שסורר עד הנכשקל

תאכי
 שפקענ יאיגרו מניין ה , המזכח ע% העויה את האש

 אשר %ל כהת ומועקים יהדיר לחצות קודס המזבחמע%
 גן י, כמצות יכול ולטש ופשט 1 , המוכח עי העזלה אתהאש תחכי

 ושנו שפ בנרי כגדומגךש כגדיו %% ויובש פושטהכיפורויהיה
 כגדינו גף למיאכתו הראויס שלוכש כגדים מה שלובשלבגרי
 פחותי' אהרים נאמר ימה %כ %מיאכתו הראוושפושט

D~D ן 

 כשירינו סומושיהו נעלי על ל'מר הדשן את אומעהוציא%ועז
 יהווךמנץ גר גו תוקד המזבח על והאש ז הדשן, אתףהושא
~ntynh

 עמ'  %יוהאש שיטווח  בראשו איא תהא  שיא האש
 אחת מערבו-ז יעשות מנאן יוסי רכי אסר , בו תוקרתטובח
 שכיהמכבח, מין בו תוקר הטובח עף %יוהאש האשיק'וס
 עייה ובער . ח חככה, ףח "מר תיטור תעשה בלאינו
 נרכל בבוקר כבוקי בו שנ ויכר יקרום יקריס וה אי יורעאיני גכקי בתמיר וגא בבקר  כשבבקר נאת בבקר בבקר עיושהן
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 שי 1ס צופרשת חס
 ונא% נבקה כבקר נקהים נ.6 אחד, הכקר ח4ו בו נאמרשקא

 מכשיר סי ן סי את יקדים מז יורע איני , נבקר כבקרבקטורת
 ן הקטורת את יקדימו הם הקטורת מכשירים עים גה,את

 בבקר כבקר בנירות ונאמר בבקר כבקר בקטורת באסר11
 יקטירנח הנירו את בהטיבו אום כשהוא איותיקדיםאעייודע
 מניין י הקטורת 'קדימואת הס אף יקטורת ענייןסמכו
 תף העו15ת כ4 את שתקכן כרי נד)לה המערכה אתשויעשח
 מניין ' השלמים חיכי עייה ת4 קיים קדשים ואימוריקדשים קרשי ואיסורי אסם יאימורי חמאת יאימורי מניין 'עליכם
 נסכים ומנחת משיח כה( כהנוומנחת ומנחת והלבונההקומץ
 הקטורת אף יכוף עייה, יהיו והקטורת כי עייה.והקטיר,5%
 אחת הכערה עשה , עייוץ וערך ' עיירה וכעי תל עמיהההא

 דבר יהיה שלא ממין י ' יקטור אחת מערכון עשה4קטורת
 דנה יה יה שיא מטין עולו; עליף:, תל שחר ש4 לתמירקורס
 תמיד, הערכיתיעייהש4טו,אש כין טי תמיד אחרמתעכב
 ע" תכבה לא כטומאה' אף ' תסיד נשכתי אףתמיד

 כמסעו'ן
 שמעון ר , יהודה רבי דברי פסכתר עייה כופים 4ה עושיםסח
 את וישנו שנאמר אותרו וממעותמדשנים אףכשכתאומר
 אומר יהודיה רכו א י , ארגמן ע4יובנד ופרשוהמוכח
 שיש אומר יוסי ר הכיפורים כיום ושיש י:ס בכ4 מערכותשתי
 ואחת , נדו5וה מערכה אהת הכיפורים פיוס וארבע יוםבכי

 14ם שמסיפים אחת / האש לקיום ואחת ,טורח,מערכה
 וחמש יום בכף מערכות ארבע אומר מאיר רבי יהכיפורים
 ן מכותב נתעכיו ש45פ ופררים יאיכרום ואחן האשיקעם ואחת לקטורת ואחת גדולה מערכתה אהת , הכיפוריםכיום

 , הכפורים ליום שמוסיפיםואחת

 ב::מ"טנ"ה'כ'תש5םימ: בפרשה
 המנחורן 4כף אהת תורההמנחה

 שנ םכ%% וכימכיין'צאו ב ו4כ1נהןשההוטעונותשמן
 לאהוב המנחה מ( והנותרת ;alaS' ע4ה ונתת שמן עליהושק
 ששיריהם מנחות איא )יבונה שמן טעונרץ אין יכול /41כניו
 המנחה, תורת %י מניי( נאכסן ש'ריהם שאין מנחותנאכ%,
 נ ן 51בונה שמן טעונות שיהו המנחות 5כף אחתהורת
 חוטא טטפת בין רכתי ח5ק שיא מצינו מה עקיבא רביאמר
 כין נהיוק 45ש 5יתיתון כהנים ש% חוטא למנחת ישראיש5

 א6 55ת,הין כחנים ש5 נדכה למנחת ישראף ש4 נדבהמנחת
 תעשי עשה55א 5או5הין רא'ה מה וכ' 'הודה בן חנניה ר15

 כשי"ג  המנחות ו~%  אחת  תורת הסוחרה תורת יומרתל16ד
 ו%*ש כשירה אותה  והקריב י ויבונח, שמןשעונות
 במערבוייכון יפני ן אחרן כנות ו5א אהרן כמ , באחת כויה אותה יפסוקה

~ 
 בררת יכוף המזבח פמ י אי המזבחן פמ 1

~tltSSh'% מערבית  ררומית  בקרן ב.איו"צרמגיםיה  הא * 
 קרן ש5; בדרומכם יגישנרה יכול אומר איעזר רביה
 עצמו מקיים אהד כתובו שני 5או אמרת ' במערבת אומערכה
 ות תופסים הכירו עצמ11מכט5 מקיים ואחד תכירו אתומקיים
 עצמו שמקיים זה ומניחים חכירו את ומקיים עצמושמקיים
 פנו א5 כיללתה במערכ יי 5פנ' אומר כשאתה חגורוימכש5
 nnwp הטזנחבדרום פני א5 אומר וכשאתה כדרום'המזבח
 והריפ ' ש5,קרן כדרומה מגישה צד באיזה הא 'ובמערב4פט
  יקוממו ן כלים גשם איד עשרון יביא שלא הטחובר מן צנוס
 ן חבירת מסוית %1א המנחה מסוית *ומץ' מירח יעשהוגיא

 אחר, בכיי שתימנעו יביא חביוחה'שיא משמן  ולא1סשמנה

 4נונוץ  שם שההא  כיהירתה את ומששנוץ המנחהסס%ץ
 המוכחת והקטיר 1 ' לאישים תעיה היכונח אתשייקוט והקוצר , המנחוץ עי אשר הלבונרז כי ואת קמיצהבשעת
 )נזכרים צתה ונזכרובקמי כה ף%נזכרים אוכרתה ניחוחלריח

 אהרן יאכ15 יאכף כשירה ממנה והנותרת ז ,ב5בונתה
 שיאכלס יאכ%הו ן שירצה מאכף ככ5 אכי5תדץ ריבהובניו
 לאהרן ח מועטת, שהיא כזמן ותרומרץ חוליםעמה
  במחלוקת שרע ולהרץ לצניף כד ואחר תהילה יאהרןולכניו
 נדוף כהן אהרן מה ' כמחלוקת51בניו

 במח5וקוג שיגש יאכי
  מצות ט ן במחלוקת ש5א יאכלו גרויש כהנים כניואף

 *  והחזרה וחורה ובאסרה היתר  בכלל שהיתה רפי מציהתאכל
 היתר בגין שהיתה יפי מצוה עייה יבורש יבמה  בוםוביוצא י ,  תאביסצוה מצות תף הראשון יהיתירה'בויתחוור
 תימוד הראשון  'ImwtnS  יבויחחוור והיתרה, וחורהפאסרה
 תאכף  מצות יא עייה' יבמהיכאהמר

~hnQ 
 5פו

  תימור י מקצתה  אף מניין  כויה איש יי אין יאכיוהשבאמר
 בסקוס יב ' שהוא כי אפייויוםרהאנ%'

 לרבות מניין ן יאניוה מועד אהי %%בחצרינויבסחנהיויה קרוסתאבי
 קדוש גכקום 5% כקרש ופתוחות נהו% הכנחותונישכות

 * מרובת שהיא בזמן ותרומות חולין עמה יאכףיאכ5וה'וש4א

 5אתאפהחםזמה55%פישנאמר5א 1""8ףי
תעשהחמז,יכו55אואחדעיכ51ם% ג*1*

 ES1i דמתה נכ55 חמ('אפ"ה תאפה5א
 ורהבים יתדי מעשרה מיוחדת אפייה מה אלוה יהקישיצאת
 עריכתכם ואת יישתה את מרבוץ אנ; אף , עצמה כפניק4ה
 npSn~i רשאים אינן מאישי 5כם נתתי opSn, ב ןעצמו כפני 5או עף לחייב בוש שיש טו"ב ומעשה מעשה כ5ואת
 לרבות מנוין ' בקבר בו אינש 5י שן האישים מן מותרא45ש
 הפסויח אף יכחד( ן קרשים קורש סי %י הקדשים כ5את

 יכ41 ר6סו5ה 51א הבשירה י מאישי יומר תימור ,במה~קת
 כחטאת נ נקדושתהן היא הרי 5% פסיה תהא חיקוהאף
 ההייוביום מן זו אף היממת וביוובירו הח51ין מן חטאתמה
 פס51ה לשמה שלא נשחטה אם חטאת מה אי ן הימניתובידו
 אס ומחאשם ~באשם ישמהפסו%ה ש5א  נקמצה  אם זואף

 * כשרה  לשמה שיא נקמצת יאס אף כסר ישסו ש4אנשחט
 םהטכאשס ףש כחטאת אומרישמרג( רכישמעקר
 ויאמת ש4א נקמצה אס  לפיכך כחטאת הריהיא  חלטאמנחת

I'nSl~aנתפצח אס לפיכך כאשם היא הרי נרבה מנחה NSWI בכהנים כלזכר ה כשירחןישמה 
 לרביבע~

 םומו,%מה
 עולם חוק ן פסולך 451ש כשירה יאכ15ה ( למחלוקתמומים בעלי ףרנות זכר כ5 נאמר 5מה כן אס אמור 5אני5הצכראם
 יו  מאיסה , לדורות הדבר שינהונ לרורותיכם ן עוימיסלבית
 גבע  יבויאפ י משיביע  ייבהס ' ביע ש4א יבויאשפיקרש, בהפ כ5אשריגע 1 אישיםז מתן אחר איאאין4אם
 הנוגע יקרש בהם %%כיהנוגע  פסוי, כו4ש יה*שבמקצתו
 אס  בסוהו יהיות יקרש י הביע סקוס  הותך ביצר וו.6 יפסוד

 ן שבו יאכינחמור נשר  ואס י יפסיפסוד

 הקרכן את נאחד מביאים יבמו 8 188884ש זהקיביאהרןיבניויכו5יהואהרן גפא"יה
 הגש ' יקריבו אשר בניו ת5 ,הזרץ

I1nNW%ג 5עצמס' מלואיס מכיאיעעמוובניו 
  כשהחש ' גדומם כהנים הרי נמו או הדיוטים נהנים איף1גניו
 מה הא ' אמור נרי כהן הר' מכמו תחתיו המשיח הכהןאוסר

 אנו ג 3 א גס"א
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 חם עופרשת שס
 נהן הא שאט ג השאים, נהמם נמואי15 מקייםשני

 כעונדה משיו האיפה עשיחח מכ"א 5עכודה הוטלהטתקרב
 הביא ש4א עד ן שעכרו הדיוט כהן ואחד גרו4 כהן אהדבידו

 המשח גיוס ד ן פסולה עכודתם משלו האיפהעשירית
 שני מושהים אין , אותו , ביום אלא נטשת נדוץ כהן אקאותו
 עשורית מביא שנטגח מיום המשה כיום ן כאחד נדולינהנים
 מוס אותו המשה בנוס ביום' אומר אינו או , שלם עדהאיפה
 , תמיד מנחת %ל , ומפסיק השפה עשירית ממ*פשנמשח

 עשירית מכינם שנמשת ניזם רגישה כיוס מקיים אני מרההא
 סאים בשלש מעשרה אחד האיפה עשירית , עוקם ערהאשה
 ותטיס יה4ן האמור סוית טה סילת ועוד, רגעים שבעהשהם
 המנחות יכף הישן הרי טנהדץ , חיטים כאן האמזר סולתאף

 נאמר אילו כשגת אף תמיד בטומאתה אף תמיר ,ללבונכם
 כנקר עשרון שני יביא בערב,יכול ומחציתה כבקרטהציקה

 משלם בערב וכחציתה ככקר מחסיתה %ל בערב עשרו(וחצי
 מצד ז , כערב משים ומחציוזה כבקר טחציתהמביא
 כבקר מחצרץ מקריב ' ותוצ'הו lQici עשרו( מכירת עושההוא

 עשרון חצי ישא יכול הערכי בין ש4 הצ'1 נטמא בערב,ומחצה
 כיצד ח ' :D'1Ca בערב 1מחציתוץ ת4 כערב ביתומתוך
 ומחצוץ מחצה מקריב וחוציהו שים עשרון מביא עושהחוא
 יבוך תחתיו  אחר  כהן ומינו שהרית, מחצה שהקריב כה(אבד,
 בערב  ומחציתה בבקר %%מחציתה טביתו עשרו(לביא

 חצאים שבי נטצ'"ו , אכד ומחצה מחצה מקריב וחוציהושים עשרון מכי"ח עושה הוא כיצד ט בערב,משלממביא מחציי
 ' אוברים חצאים ושניקריבים

 שטעונוהכיין בשמןמימר  עימחכתךששקורן
 יודע ואיני , אחר שמן יה ףהוסיף בשמןעש

 ומנחת סמן טעינתם זו דן הרינו ,כמה
 ן לעשרון 14נ,ם שישת נסכים סנחת מה , שמז טעונהנסכים

 זו זו לררך כלך או כ ' יעשרו יונים שישת זואף
 לוג_ טעונה נרבה מה ' שמן טעוכה נדכו; ומנחת , שמןטעונה
 נראויזלמי ג לעשרון, אחד לוג זו אף לעשרו(אחד

 ואת השכת את ורוהיץ תמיר כארץ שהיא מנחה דניןדוסרץ
 ואינות תמיד באה שגינה נרבה מנחת תוכיח ואף ,הטומאה
 כלך או ד ' אתהטומאה 14חה ואינה השבהיוחחאת
 וטעמנה עצמה באהכגין ש;;י*ש 'חיה  מבחת דכין זולררך
 נתמרץ בנלל באה שאזנו, נסכים מנהת תוכיח ואל , יזלבוב

 ואינתה ~nDYp בגיל באה שהיא יחיד ממנחת לכוחשוטעונה
 בן יוחנן רכי של בנו ישמעאף רבי ה , לבונותטעונה
 כמנחת לו ו;י*פ הרי תמיר מנהת אומר כשהופך אומרברוקק

 שקשת זו אף לעשוק יונים שלשת תמידי מנחתתמידו,מה
!DUISהכיתים  כמגחת שמן ריבה אומר שמעון ורנ' ' לעשרון  
 יונים  שישת כבשים  מנחת מה ' כבשים כמנחת שמןגריבה
 ריבת זו יררך כיך או ' יעשרון .ונים שישת וו  אף 'מעשרון
 מבחת מרש אידים, במנחת שמן וריברב  חכ'תיס כמנחתשמז
 אחרן יעשרון %וגים שבי וו אף אחד' יעשוון יוג.ם tawאייי
 שנויה ממנחה ' עשרון שכולה מנחה דניס דוטה 5מינראה
 , עשרון כוירה שאין אילים מנחת תוכיח ואף 'עשרון

 צורכה,אין כף ברותחים שכעזית  סימר מורבכת תעשה1
 לפני 'כו4 תופינ' שכמ'5וא' ורבוכה זו "א בתורה רבוכה4ך

 תופינ" הנסכים' אף5אחר תקריב אומר כשר41פהנסכים
 יוסי רבי י באה תאפה תופיבי  אומר יהירה רכי ,תאפהנארז

 לשנים אחד .שכ"ד" ם5מד פיתים מנוזת ריכוז  תאפהאומר

 אהרג מה 'נוי  עיי ניחוח ייח ,הירשו ונרבעהוםבריןישנים
 מכיתים יהיו כניו אף הטומארץ ואת השכת אתדוהות אהרו מה 'כוף זה' תל יום בכף כביאים כניו אף יום ככלמכיא
 חצאים מניא אהרן טה זה  %י  הטימאה ואת השבת  אתודווחם
 שישת מכינת אהרן מה , זוח %ל חצאים מביאים יהו בניואף

 (ה, יי רבוכה ככיאיס כניו אף רכוכה מגיא אהרן מהזה, 4% לעשירון לוגים שלשת מכיאיס 'הו כניו אף יעשרוןלזנים

 יכוף  %,והכהן, טניין בגרים סיוביק ג*11  סשוחבשבוהמשהת 5יא4א משיחאין !ק4פש*4שק
 הלמור מףהמרש ~mu  אף  שאביברבהש

 ן האיפה עשירית מכיא תהתיו עומד שכע את מכניו תחתילו

 בנל שאין )מניין ' הוסתיו עובד כנו שאין מלחמרה משזחוצא
 אשר ככניו תחתיו הכהן ייבשם ימים שבעת תל תחתיועומר
  חיאהלסועד שכשן את בקורש.  ישרת מוער אהף א5יבוב"
 כא שאינו מלהמה משוה ';'צא תר)7'ו עימד כנו בקודשלשרת

 ק,'נ;ן:יא ',;; קייששלס"נהן ;'"י'ין"ימי
~'pa

 ט4 בקרבו את סימוא  בומ4 ירו את ימלא אשר תל אביו
 יב41ן אביו כקום ממלא אינו ואם י אדם יכף  קורםאביוהוא

 מינו ויה שמת גדוף יכהן מניין ג , תחתיו וישמשאחר
 5% , יורשים מש4 קריבות מבחתו שתה"ש תחתנו אחרכהן
1u~a,יכול יעשה nlaut~ 5%ולא אמרת, כויה אותה, יחצ"י 

 אף4פ בתה אינה אומר שמעון רכי , יהורה רבי דברימקצתכם
 יא תהיה כליי כה( מנהת כל ד להקטרה'נריק תקטר כליף , שיו שהכדית מסי עולם שנאמ'חק ציבורמשל

 איא לי אי( ' נאכלת א,נרה כהן מנחת ן נאכלת כהנתמנחת תחכי
 והתהתונה , תקטר ככליי העייונהאיא:בגנמ::ה:ן11ןבןחו

העליונה מניין ' תהיה ככליי
 ככליי

 תאכל לא תהיה כייף אוסר אליעזר רבי , שוה לגזירהכליל, יומר תימור בכ,;5תקטר ~nalrtinm תהיה
 נישח אכילתן, עי ncpn לא ליוון שככלילכ4

 ו ממרכזית
 ניבוס טעון רמש שיהא חטאות5כ5

 יאבלנה, אותה המחטבת הכהן שנאמר מכ44 יצאת מאיןוכי
 החיצונות חטאות חיה יי אין 'כו5 תככס' מדתו-ה יזהחשר
 ומח הוא ודי( מניז הפנימיות חטאות , כיבוס טעון דמםשיהא
 ולשטיפה הכריקה החיצונות לחטאות ששוו קדשים קדשיאס
 וג.טיפה ימריקה שוו טיא  ר"ניביות  חטאות לכיבוס שוו4א

 תורת ' החטאת תלוזורת ' לכיבוס יהם ישוו שיכשאינורין
 אף' יכוף כ , כיסוס טעק רמם שיהא ףכיחשאותאהת
 תשהדו אשר במקום , זאת %י כיכוס טעו( יה*ש העוףחטאת
 קדשים קודשי בצפון איוש שחיטתה תהא שיא חוכהלע41ת מיכאל אומר איעזר ורכי , בצפק אלמי שחיטתן תה"שש4א חטאי כי שאןלרכות זהו יל 4פמ החשאת את encniהעולה
 אותרת הטאטא הכה( ג / נזיר ואיי לתודות פרטהיא " בצפון חרישן שורטתה תהא שלא שכור שלמי זבחילרבות
 אותרן ' ויאונן כפורים ולמחוסר יום 5טכו4 פרט 'יאכ5נה
 מזבח ע4 ישפך זבחך שנאיודס טכ45 כאח מאין וכילמטה, דכה יתן וסלא ימעלה דמה והתן אותה , פסולה ולאכעררה
 ףמטח דמה שניתז חטאת אני שומע תאכף, והבשריי'א4היך
 יכוף , טצךרש  המוכח  קרית ע4 מקיים אני מה והזפ 'נשירה
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יחעפרשתךסט
 כד ביפר אהל נתנממתנרש ואם מהנהן ארבע שטעו(כשם
 דין והלא ' כשירה למטה נתנפ ואס יםעיה רפס טעתהתהא
 הניתנים טה / למעיה ניתנים דמים ףמטה ניתנים דמיםהוא
 אם למעיה הניתמם אף הורצו י4פ למעיה נתנם אםיסטה
 5מעיוץ נתנם אם מה5תחתת'ס הורצו' 5א ףמטהגחנם
 נתנפ אם תאלכעף'ומם ' למעלה קרב מהם שאין הוגש%א

 שיש 'וכיהו הפממ"ם ' ימסה קרא מהם הווצושיש %א%מטה
 אם יפנים"ם מה ' הורצו %א כחת נתסס אם ו ףהוץ קרכמהם
 תאמר ' טמרקו הפנימ' nala שאין הורצו 45ש בחוץגתנם

 סמרק%אותם קרמת שהריבעףיתים
 והואיי

 ממרקות וקרנף
 ףמע5רה דמה שמתן אותה 56 כשירה %מטה אס,תנםאותם
 במחנות 'כול קדוש במקום ד , למטה דמה שניתן%1א
 ' מוער אהל חצר א44ל 4י אין " אוהףמוער בחצר ת" '4יה
 %ומר תלמוד לקורש ופתוחות כחוף הגנויות הלשכותמניין
 יכו% , ככשרהיקדש יגע אשר כי ה יאכי, קרושבמקום
 נגע יכהואף י שיבלע "ער בכשרה %ומ תלמו נלע ~NSWאעפי

 פסו% הנוגע אשריגעיקדש %י , כולופסוף 'היותימקצתו
 בגירים בעצסיו%א זרא בכשרה ' הכלע מקום חותך כיצדהא
 פסולה ואם כמוה יריות , יקדט , בטלפיים ויא בקרניםוקא

 מרם ויא הכשירה מרםהמדם יזה אשר ךיפחשש4*ק , סבה כחמור ,אכל כשירה ואם זפסל
 %ה היתה עקיכ~שאומר רכי הפסולה,קנן

 כיבוס, טעון דמה ונפסלה הכושרשעת
 ורבי OIQ11' טעון אין ונפסלתם הכושר שעת לה היתהשיא
 דמרץ אין ונפסלה הכושר שעת 4ה שהיתה אעפי אוםשמעון
 והיבש , קדשים קודשי מדם ולא טרמה כ , כיבוסטעון
 החיצונות לחטאות שוו שלא הפגמיו וגטאות אמ ומה הואדין

 ששוו קדשים קרשי ' יכיבוס ידם ש11 %1שטיפדה%מרקות
 בהם שישורם דין אינו ולשטיפה ףמריקה החיצונותלחטאות
 הדס אם ומה הוא די( והיא ' מרוטבה %1א מרמה %ללטיכוס.
 I1PDI~שאין

 מריקה שטעון הרוטב ' כיבוס טעין ושטיפה מריקה
 אינוושטיפה

 ' מרוטכה 1:51 מדמה תל , כיבוס ~liVD ריי
 כויו בגד יה~ש יכול בגד ש% מקצתו ע% ניתז הכגד עףג

 כיבום טעק הדם מקוס תכבס עליה יזה תלאשר כבוסטעון
 הבגד ע% סןהצואר ניח( ד כיבוס' טעק כויו הכגדואין
 כמקום תכככ מדמה עיירה יזה ואשר תל יטעוןסכוסיכול
 להזות כשר ושאק כיכזס 'I1PD עליה %הזות שכשר מקוםקדוש
 ש4~ו ער ~nra ש% מידו ניתז ה , כיגיס טעון אי(עליה
 על הכלי מן נשפך , כיכיס טעון אין משהוזח כיבוס טעוןהוה

 מן כיכוס טעון אין בהמה מצואר מכוס' טעון ואספוהיצפה
 ח4%ל יי אי( בגי 1 כיכוס' ItPW~ אין שסיד )מ(הקרן
 תכבס, יזהע4ה אשר %6 משהופשט' העור לרבות מנייןבנד
 כגד מה כגד, %% wa7n שיא עד העור את מרבה שאנייכוף
 עד לעור פרט טומאה יקכף ראוי כל אף טומאות ףקכףראוי
 לי אי( סגד אוסר איעזר רצי י יהודה רכי דברי ~ewalnוטלאם
 , שומאוה שמקכ5 דבר וכף השק את ףרכזת מנוין כנדאלא

 העור מרבהאת שאני יכו% , תככס עליה יזה אשר %ומהלמוד
 ש"אעד

~wa1"i 
 יקכ% ראוי שאין דכר 'צ~פ טוטאה הכקב% כ% אףלטיכוס וראוי n~ale יקב% מיוחד בנד ,מה כגד %5

 מףמד קדוש במקום תכסס ז "כיכוס' ראו' זאיזשומאה
 קלעים חוץ שיצא הכגר כיצר הא , קרוש כמקוסומהכיבוש
 קדוש, גמקום כיכוס אלא לי איז , קרוש כמקוס ומבגסונכנס

 כשקום תכעס יי ' קרוש בסקוס חרס שבירתק5י אףמניין

 יקיעיס חוף גטמ~ש ' קדוש כמקום נכנסומכבסו%קיים חוץ שיצא בגד אמנו מיבאן ח , ישבו חרש וב4 ,קהש
 חוץ שיצרת חרש גליי , קדוש במקום ומכבסו ונכנסקורעו

 נזקכם מקיעים חוך נטמא קדוש' במקום ושוברוףקלעינכנס
 יקישס חוך שיצבת נחשת כ5' ' קרוש כמקוס ושוגרותכנס

 אשר חרס וכ4 תי , כלנתרלרבות **ן* מנייץ חרש %יא4%פכ4 חרשאין כיי ץיישמת , קדוש בסקוס ושוטפו ומורקונכנס
 ן בה שגיש% יא %י אין ישכח בותכושף

 א"א לי איו , ישבר בו תכושף אשר תף מג'יין רותח לתוךעירה
 רותח לתוך שקיוץ נחשת כ5י רותח לתוך שעיזה , חרשכ4
 ובאחרונדץ ומשלש ושונדה שסכש5 מלמד בושיכםנחשת גכ5י יתואם מתכות שאר כ% לרבות מניין נחשת כ4 וא4 איץ נחשת ככ"י ואס ב , ישגר יו אשרתכושל תלתנין
 ושוונץ ממכש% נחשת כ"י ח45ש %י שיין , ושוטפומורקו
 שמכשף חרש ףניי ומניין ושוטפו' מורקו ובאחרונהומשייש
 נחושת בכ"י ואס , ישבר 6י שוכרו ובאחרונה ומשלישושונה
 כ% בו מכש% הונף בותחי%ת נישי אומר טרפון ,רכיכושלה
 סריקת ושטעה מריקה ' אכילה ומן עו' אידוים וחבמיםהרגף

 מריקה , הכוס כשטיפת הכוסושטיפהכמריקת
 בצונן* וסטיי

 יכ51 ושוטף ומורק ג ' כחמיז והאסכלעסגעי%ןהשפור
 כארבעים כאן אף סאה בארבעים יהד האמורה nttewiמה
 %% ושטיפה מויקה טעונ תהא הפסולה אף יכול ד ,הכיור ימימי וחומר ק% המים כב[ את להכשיר בשט ' כמזנויגש במים כיין ולא atDa שהן כל במים ן במים קמר תימורסאה
 טעו5 הכשירה אותה, יאכל בכהנ; זכר נמיס/כל ושוטףומורק
 יעקש י ' ושטיפה מריקה טעונה רשסולה ושטיפהיאיזסריקה
 ן ושטיפה מריקה טעונה ונפסלה הכושר מעת לה היתהאומר

 הכנשד שעת 4ה שהיתה אעפי אום שמעו( ר הושטיפה, מריגץ-1 טעונה אינה ונפסלות הכושר שעת 5ה היתהושלא
 הפו קדשואו בו כישף ושטיפה' מריקה טעונה אינהונפסקה

 נאכ4פ אייו הרי טעם בנותן כהס יש אס קדש,ם :tw~pאו
 זכר כף 1 , כמגע ופסוקה ושטיפה וטעונימריקהכחמורים
 רשם אמור כבר לאכי4רץ אם למה מומי( בעלי כ%לרבות

 4 אק שיכון זכר כי נאמר ימה כן אם אמזר' ככר%מחקוקת
 לומר תימור V'~p 'l'ua מום נקלי עוכר מזמים בע%'אל4פ
 קרשים קויש פסולה, ויא קדושה אותה יאכל בכהנים זכרכ%
 אינש ושטיפה מרשה שטעונה לי אי( שיכול ליס תלמודמה

 ן קדשים קודש תל , הקדשים כל לרנות מניין בלנדחטאת

 ושטיפה מריקה טעונים קדשים קודש אומר ר'שמעון ,יהודה רכי רכרי לתרומה אותה,פרט לומר תלמוד התרומה אףיכוף
 אוצ'4ש ז קדשיסליםטעוניסמויקהושטיפה'ואין
 אחד 4ום שנאכלס נזיר ואיה התורה את אחמא אייוויאאת

 הוא קומר תימור ' קדשיסכקדשי
 וחותן קדשים גו כישי

 ופוסלים ושטיפה מריקה טעיני ,ואין כחמורי נאכליםהקלים הוי שעם בנותן כהן יש אם קלים וקישים קרשיםוקוושי
 ,כמגע

חטאתאין5יאיאקטאותםניין%רבות ךץ4ףחפ4*
 'wa'pp הנלי4 יוסי רגי לו אם ,עקיבא רבי דכרי חטאת כ1[הקדש,ס%%לכ%קנן

I1StaNלמוש כן אס חטאת איא כאן אין הינם כ% מרבה אתה 
 וכינאמר

 ציבור חטאת ,חיד חטאת אלוחי לי אין שיכת[
 מניין נקיבתה חטאת , זכו חטאת איא 4 אין ' כ% %6מניין
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עב  צופרשת אע
 כחטאת שנאן האשם אף אומר אליעזר רכי ' חטאת 1כ5ת4

 סיכן ' מקצתרמה אפילו מרטה יובא אשר ב ,כאשם
 יחוש מהם אחר יצבם כוסזת כשתי דמה שק'נל חטאהאמרו
 מנשיר הגלילי יוסי רבי לפנים מהם אחד נכנס כשרהפנימי
 במק"ט ומהאם הלילי יוכי פכי אמר , פוסלים חכמיםבחיר,(

 הדם את שכתזז הרס פסכן י4ש כחוז פוסלתשמחשכה
 שיא דין איט ' כפכים פוסלת מחשבה שאין מקום ,שבפנים
 אפילו מדמה, תל ' שכהל הלס את שכפנים הרם אתיפסול
 ומה ' מעתה ליוצא וחומר קל להם אמר ג , רמהמקצת
 שכפניס הדס פסף כפנים פומית כחשנכם שאין במקוםאם

 אינורין  בחוץ' שמח'שכוהפוסית  מקום y~naw/אתהדם
  יוכא'הנכנס אשר תף שבפנים' הרם את שבחוץ הרםסיפסור

 ר היועאפ,םף,פ)סי,ואין
 א5אהי

 ליאיא אין מועד
 , בקודש ר ינפ תימייו מניין  עולקים ובית שייה מועראהל
 אמר ן אליעזר רבי דבר, פסל כיפר שלא אעפי יכפרהנכנס
 מרז ,  וכיפר להלן ונאמר וכיפר כאן נאמר אייעוררבי
 שירש כאן האמור וביפר אף כיפר שיא יהיז האמורוכיפר
  להין תאמר בקורש יכפר כאן נאמר אומר שמעון  רני ,ביפר
 אף כיפר  שכבר  ההין האסור בקורט ףכפר מה בקודשלכפר
 ' כשר שוגג ואםהכבוס ביפר' שכבר האמ%נא( בקודשיכפר
 אין בקודש ששריפתה מלמר ' תשרף כאש בקורשה
 ואיסורי קרשים קורשי i1Dd' ירכית מניין ביבר זו איא5י

 אמרו מיכן 1 , ישרף כאש בקידש כ5 5% קייםקרשים
 נולד כי, הטומארז כאם 3ין שניטמרה קרשים קודשיבשר

 ישרף הכל אומרים שמאי גית כהזז בין :ot:Da ביןהטומאות
 שניטס4ש הגץ , בהול ישרף הכף ctlal.s ודיי  ונ.ת ,כשניס
 בית אומר יהודכם רבי , מאיר רב' רברי  בפנים הטומאהסויר
 באב שניטמרת חוץ ' בפנים 'שרף הכח[ אומריםשמג'

 ח"ז ' גחך1 ישרף הני חזמדיס הייל ומה , נחקהטזמאוה
 אלעזראומר רכי ז הטומאהכפנים'משניטמאכויר

 ן בהול ישרף כחוץ וכין בפנים כין הטומאה כאכ שניטמאאת

 בפנים, ישרף בפנים כין בחוץ כין הטומאה בולד שניטבאאת

 כ51ד כי, הטומארק ב"ב נין כחוז נטמרת אומר עקיבארבי
 בין הטומאות באב בין בפנים ניטל,א , בחוץ ישרףה:(,ימאה
 בחש תאכל לא אומר  אייעור ר '  כבגיס ישרף הטומאהבוקר
 ענן תעשות י4ם ייתן הכתוב בא  שריפרק rilua' בו[ישרף

 איך הזרז העניין כל אומר הגיירי יוס' רבי ח ,אכילתו
 י4פ לית( , הניטרים ושעירים , הנירפים כפר.ס  איאשדבר
nvpn5הכירה לפני נשרפים שפסיליהם יימד אכיית, ע , 

 פסילה תהיה afnu ףפני דכה שנכנה להכאת מניין 5ואמרו
 ן פנימה 'Iu1ipn אל דכרז את הובא לא ה; יהכאמר

 םםע:ןיס'נ'תעי'מיעף יפרשה
 דפס שיהא אשמו יכ4 אחתתורה

  מכייטבאמרביכחטאת וכימאיןכא ב ימטה'ניח(
 יהיה אשם אף , יסעלה ניתן רמה חטאת מה יכה(  הואהאשם
 ירבות 'pl~r, רכז וחת קדשים קודש 5% ' 5כ,עלוה ניתןדמו
 י-ם ר מניי( ' למטה ניהן דמם שיהא מצורע ואשב אשמותכף

 דכו ואת קודשקדשים חי יזרק שלמיס בדם שנתערבה"שס
 יכוייזרוק

 ירעו להם יעשה מה ' הוא הל היים בהערכה אנפו
 היפוח זהומדמי ממין הפה מדמי שיסהאכווי:כרוויביאער
 שנתערב אשס אומר שמעו( ל , מכיחו מיתר ויפכ.ז' זהמפין

 יקרב ווה  שהוא ישום 'קוב זה 11DYa ישחטו שניחסבשלמיכ

 שיסים והף4ל 15  אשוו , שגהס  בחמור ויאנןו שהוכשבשוס
 ומשובכך יהס אבר . טעוזהנ~ה  אשם ואין תספה,טעונים
 קדשימן קדשי הפס)ף לבית a'wtaa אי( 5ו אמרו , owaויניף
  דיברה ישחטו נ  תמורתוקריבה, קרבואין היא ,הוא
 אין , העכדיס ואף הנש'ם ואף הנרים אף הדבות שוחטים ןכא
 אייעזר רבי , שחוט זהב שנאמר משיכה  ח45ש שחיטהלשון
 ן בצפון א5א שהיטתרה תהא שלפי וצבור יעוית מיכןאומר

 אותה  והקטיר ר , ואייביר  .תורה פרט הוא בצפוןאיא שחינחן תהא שף4ש  צינור שיבה ובחי  ירבות קדשיםקורש

;(עויו:;":%לל:ן:ני"%.ול
awxישמו שיגש ששחטו יכויאלפי ,  עייו  סמך שיא איפי 
 ~sp באה חטאת  רביאיעור  אבר 1 , הוא  יומרתימור
 אף  ישמרץ' שיא פסוקה הטאת בה חטא עי בא ואטםחטא
 חמרת אס רא יו  אמרו 1 ףשמו, פסוישי*שאטם

 ימטהן נתון שדמו באשם תאמר למלה נתק שדמהבחטאת
bwישמו שלא שחטו אם למטה ניתן שדם( ישיח הפסח להכ 
 אף יהם אמר הוא פסח נאמר והלא אוורורו ח ,פסול
 5מדז מומים געלי קרבות זכר כף ט י הוא אשםנאמר
 ככר עוכרים מומיס בעיי ואס ' אמורין כבר קכועיסבומים געלי אמורואס ככר ימה5וקת צם , אמור לאכיידזככרחס

 מומיס, כעיי לרכות זכר כן5כרזנאמרכף אם ,אמורים
 כעף נוקר מום כעף מעשה תמים ' 51ד אלא 5י איןשיכול

 יחו שלנט ציבור שלמי זכיה לרבות קדש,ם W17p 'פסוף
 , נזיר ואיל יתודה פרט הוא ' כהונה ףזנרי אלאנאכלים

 החויו מן אשם חף וכיוס, הימנית בירו ן קא1 החוף'ן מן חטאת כהטאתנאשםמרז ט84אשיךק
oltaלכס אחת תורה , , הימנית ובירו 

 המחומר יום יטכוס פרט יהיה נ151 יכפר אשריסמיכה,יכהן
 ש הק: 5עו5ת פרט איש עוית את המקרי ואונ(,והכהזכיפורי
 ,ע"ת הגר עוית אומראף יהויה 3ר יוסי יהודה,ררכריר
 5% מניי( ועבדים נשים גרים עויה איש עוית "א 5י איןאיש
 שעלתה עולה איש עוית נאמר ימה כן אם רינה, העויהעור
 ב למקומ' הוץ לשנשחטה פיטלאיש

a עיתה ולא הואיל ישמהשיא נשתטח אס 'כוי t ~ p a i ;  יהיו יפל הזבה ישום 
 אירש איזלי ן ריבה העויה עור 5% , כעורה זכאיםהכהנים
 יכול הקריב, תתאשר מניין, עורותקודשיקדשים העויהעור
 עוזרה מה י העולתך תל קלים קדשים עורות אף מרבהשאני
 מישמעאל ג ן קיים קדשים קדשיסיעאו קרשימייחדת
 קרשים קדשי עורות העוףה עור א5א יי אין העולה עוראום
 זכו נכשר ~oun זכו ש45ן כמקוס אם ומה הותן ודיןמנייז
 יוכיח מזבח בעורות, שיזכו יין אינו כבשר שזכו כאן /בעורות
 וזכו הואיף כמקצתם, שזכו בכהנים תאסר במקצתם זנושיא במזבח אטרת אס יא ר ' בעורמו וכה ולא כבשרשוכה

 אומרני רכי , נכוין יוכובמקצתם
 ח45ש צרכינו 5א עצמינו

 העור המקוס שככף בלכד הע51רץלעור

 מהי
 ' הכשר אחר

 עמהם נשרפים עורותיהם הנשרפים ושעירי הנשרפיםפרים
 ' פרשם ואת בשרם ואת עורותם את בחש ושרפושנאמר

 ףבהן  ציבורניתביסבתברץ  שלבי וובח'  ואשט חטאתה
 אותן אובייס 5א%%ן  רצו , יפשיטים רהפשינ רצו '4עו5ס
 העולה את ;ewbn1 טנגבה  4פי אביהעה~ה  ' עורותיהםואת
 ז יהירת יו יבוך רקריב אשר העויות עור לומה הכתובצריך
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יטער ! צופרשתעג
 , ולאונן כיפורים כ411מחוסר 4טנ41 פוט %נחןונתן

 %א יכוי
 לאכילה כעורלשאינו אכ5יחלקו 5אכילח שהוא בבשר*היקו
 'ום יטכוף פרט 'הירה 4ו לכהן הקריר אשר העויות עורתף

 ' ו5אונז כ'פור'םולמחוסר

 רכי המנחהאשרתאפהכתנוראמר כל י4יש81י
 עוית עיי לאומר מניין יהדה ברבי,וסי ן ק14

 וגלות מחצה שיביא תנור מאפותמנחה
 נעשרה וכ4 בתנור תאפה אשר המנחה כי 5% רקיקיםומחצה

 כף מוט וחרבה בשמן כףויה מנחה וכי סחבת ועיבמרחשת

 ן שנימינים כאז האמור וכ4 כף מינואף שני האמולסטהזכי

 ע4 41א נקראו כ4'ן שוס על מחכת ועל כמרחשת נעשהוכי
 כ כיי' 'ומרחשת מחכת אף כ5י תנור מה מעשיהםשוס

 בני 5כל %% יבדו לו יכול תהיתה 1% אותרה כמקריבלכהן
 כיצד הא ' אותה המקריב לכהן תל %כ51( 'כו4 ' תהיהאהרן
 חויקים שאק מנוין ג ן אותה המקריבים אב ביתזה

 לכ4 בתנור תאפה אשר המנחו; כ4 %ל , זבחים כבגדמנחות
 תנור מאפה מנהות יחלקו 4א יכוף ד , תהיה אהרןכני
 תי זבחים כנגד יחיקושארמנחות אכף , זכהיםכנגד

 כנ[

 יא 'כוי ה בניאהרן, 4כף מחבת ועף במרחשתנעטה
 מגחות עופותכנגד יחלקו אכל ' זכחים כנגד מנחותיחלקו

 5א'חלקו 'כו4 1 בניאהרןתה'ה'הלועימהכתלכ4
 וכ %% מנחות כנגד מנחות 'חלקו אכל מנחות כנגדענפות
 5~ן 'כו5 ז אהרן' בני רכל והרכוז כשמן כלויהכנחה
 'חיקו אכ4 מחכת כנגד ומרחשת השת מר כנגד מחכתיחלקו
 יכ וחרבות %% מרחשת כנגד ומרחשת מחכת ננגדטחנת
 שאין כשם ' כאחיו איש יומר תימור ' קיים בקרשיםיתיקו אני בקרשיקרשים יהדקו 4א 'כו5 ח ' תהיה אהר(כני

 , קיים  בקרשים Iotphln אין כך בקרשיקרשיםחויקים

  חולק הקטן ואין מום שבעל Sp,1i חוקק האיש אישכאחיוט
 , תם שהואאעפי

 :סל:ג:ןוך,:קע:ל הפרשה
 בכמוק נוהג אינו היוצאישרףמה

 העוף ומוש , הוא דין והיא כ , ככמה ינהוג היןלאאף
 פוסי  ומן בו פוס, המוסשאין

  פוסק שהמום במוש קרשים בו
 שאין שאעפ יעוף יאותה , בהן פוסל ומן שיהא רין אינובהן
 בקדשים תאמר בו פוסף הזר r~u כו פוסף זמן בו פוסלהמום
 אין שכן כהן פוסף הזמן שיהמו בהם פוסל שהמוסשהואי%

הזר
 פוסל זמן יהא לא בהם פוסל הזר ואין הואיל כהס פוסי

 בכמת זמן niwv~i: תזרה על ,אס השלמ,ס זבה תורת חיבהק
 המעיתודה תורתזכחהטימיס גגזמ(אה5מועדי

 D'a~W, ולשוס  תורה ~lotci נשחטת שהתודהס"מר

 אף יכוי
 , השת %י  ש%מיסו5שוסתורה, ~D7Wשימיםיהעבשחטים

 טעונה שישיב מה ,  ע%תורת וכחהשימואם תוחץר
 סמיכת תטעט תודה אף , ושוק והוה ותנופחו ובסבים,סמיבוה

 אנו  דברירביישמעאי, ה ,גס:יםותנופהוחוהושוק
 תירושה א4א 4ה אי1 יכוף החדש כרכר  4ד1( שיצאת ספב'לו
 טעונים D'a~W מה תורצה ע% אס השלמים זבח תורתתל

 סמ:כרץ טעונה תורה אף ושוק  וחוה  ותנופנה וגככיםסמיכה
 '  עיהורת אם היעמיס וכח תוית ו , ושוק וחוה.ותנופה
 ז , המעשר מן באה אלתורה המעשר מן באים שלמיסמה

  D'n~Wi מה  השלמים 1בח תירת תף  פירש שיא  צעפייכוי
 אין רגנעשר מן פרש לא  הכעשר, מז N'aa המעשר מ(פירש

 ' מן מכירם  המעשר מן תורהפירש  אף ן החויין שן איאמכיא

 , החולין מן א5א מכיא אין המעשר מן פירש 4א ,המעשר

 מרע , יקוים אשר ת4 / המעשר מן שמביא ל4חמ מנייןח
 ט , המעשר מן יביא הלהם אף המעשר מן כאיםשימים
 , המעשר מן יחמה פירש %1א המעשר מן  תורה עלי הריאמר

 אשר שלמים יומר תימוד , המעשר מן ויחמה היא יביאיכול
 5~ן , המעשר מן מכיא המעשר מן פורש שלמים מה ,יקריב
 פירש הלהם אף , החולק מז אלא מכיא אין המעשר מןפירש
 מביבש אין המעשר מ, פירש 4א המעשר מן מכיא המעשרמן
 מן ולחמדה התלין סז תודרם עלי הרי אמר / החו4יז מןאלא

 יקריב אשר שלמים י ת יבייש יכוי  זה ופירש הואיל ,המעשר
 תורה יביא המעשר מן ויחמה היא תורה עיי הרי שאמרבזמן
 'ביא החול'( מן ויחסה  המעשר מן תורה ' המעשר מןויחמה
 א4א 'חיא לא המעשר מן לחמה ששרש אעפ החויי( מ[תורה
 ;taiw' ת4 , שיני מעשר מחיטי יביא 'כו5 י , החוזקןמן

 סן ףחם אף טע'טר בכסף היקהו  מן שלמיס מה , יקריבאשר
  יין פכח וזכהת %ל ' הח41ן מן אן4י יביא שלשושיטים עלי הרי לאוסרי  ומניין א י , מעשר ככסףהלקוח
 ומן הכשבים מן אלא כח noai אין והלתי ' ובקר צאן 'אלהיך
:~attpn1 צאן נאם למה כן אסpal~ ' הצאן מן בא כיה להקיש 

 מן א"א בא ואינו בחובה כא שהוא פסח מה ' לפסה הנקרומן
 D'Slnn מן "א יכיא לא בהזכה כא שהוא דבר כל אףהחוקים
 ן החויין מן איא יבואו מקושיא בב% ונסכים החולים מןאיא יכיא  לא חוכה כאים והם הואיל שלמו ע* הרי תודה עייהרי

 מרוותיד:2סגגגבג יאחרק
 %הקריכ הספיק זיא תחתיהאחרת

 שיביא מניין עומדות שתיהם והר' הראשונדק שנמצאתער
  orti~ עמה ויניא שירצה מהםאיא

 ן יחם בינם יביא ושניידק

 יייקריבון ' ואם טעובות שתיהם יהיו  ינוי ' 'קריב תורה ית
 ומניין ב. ' יחם שעונות שתיהם ואין יהס טעונהאחת
 ערן אס יומר הימור ' התמורות ואת הודיות אתירבות
 יבויתורות

 ' התוראה יומר תימור %חם טעונות בוין יהיו
 ולא  חילופיה ולא להם טעתה ולרה  ואין לחס טעמההתורח
  עיכס יחייב וכח ע% והקריב ג יחם, טעונהתמיסתה

 - ריברב ביחס שמיעט במקום ומות הוא דין והלחץ ווכחובח
  תלמזד בככש'ם שירבה רין אינו ביחם טריבה כאןבכבשים
 והקריב ד , וזבח nar כל ע4 יחיב זבח ע% והקר'ביומר
 מצות ורקיקי כשמן  משתביויות חיות התזדוע זכחעל

 , פעמים שבי בשמן %לבטמן מה ' בשמןמשוחים
 אמררבי

 כי% הריהי~ש אומר המתי אחד'עקיב~שאילונאסרבשמן
 לוג לחצי יסייש וף יכ יוג מיעטוו"צי ה , %מעטאיא ריבוי אחר ריבוי ואין ריבה אוסרבסמן ליוג,כשהואהמנחות
 סוית. לזמר תלמוי וירבונה וירקיקים ו",ת מיניםשלשת
 מיעוט אחר ריבוי ואין ריכנה כשמן בלולות חיותמורבכת

 לרכוכה רכיע.ת נותן עישה הותן כיצד 1 , ירכותאא
 רבי , ירקיקים ומהצות ףהלות מהצום מיניס ישםורביעית
 הרקיקים את מושה שמעון רבי משום אומר יהודהד כןשמעו(
 עזריה בן איעוי- רבי לו אמר לחיות השאר  את ומחזר כיכמין
 .eVDi בשמן  כויו היום  כ, אובזר אהוה  אפיקו עקיבותרבי
 ווכיעית לתודה שמן לוג הצי "א לך שומע %רנותאימבשמן
 ה5כהימשרה זאהדעשריוסשכיןנידוהלנידה ינז'רשמן
 ,  כוית שה'4י. לרכוכה להדנו מורבכת כולת ז 'מסיני
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עז  צופרשתעה
מנאן

 ינו"
 איית מה נלזת מוצת לומד תישר ן מ"ת שיהו

 פ5ת, גכולן האסורות ה5,ת אף 4ת ס כרבוכההאמורות
 מילת, שיהיו ומניין ולות בהם נאמר לא רק'קים והלאח

 אף ס"ת בדחת האסורה ~nisa מה , מצות מצות לום'הלכור
 סולת נפשךלומר אס ט ' סלת כרקיקים האמורותטעית

 כויס אף סולת רכוכה מה רבוכ עי כמוסיף הנא הרימורבכת
 חכט מה מצה, 'ביא חפז כנגד המז לחם חיות ע,ן י ,סולת
 חמז 4חס הית ע4 עשרונזת' מצהעשרה אף עשרונותעשרה
 והקריב , בתנור פניה שיקדמו עד מתגרש היחס שאיןכלמר
 ע4 בשחיטה אליתי כתקדש Inarni שאון טלמד nar: ע4קרבנו
 ףשו שחיטת שתהא עד מתקדש הלחס שאין ת!רת'מימדזכח
 היחם קטמה שיא דמה וזרק לשכה שתטה אמרו מיכןתורה

 י מקודש ה4חמ אין אומר שמעון כרבי אלעזר רביכג(ידש'
 נז'ר שלמי לרבות שימיו אי

 יכוןףכי
 5% בעניין האמור

  מקי:שינץו אני מה  חמ(.,הא  ואיגובא בא, הוא כגגות מצ,ת'בו
 שמן, וירביעית ירושינהות  קבים יעשוה נזיר  טיט'ירבות

 יעתמון"הבהיון יפרסה
 דן הריני כמה, יורע ta~K't'ii, תרומה חכירת ע4 הקרבן מןיטון
 תנומת מה מעמר, כתרומת תרומה ונאמר תרומה' כאןנאמר
 כיך או כ ן מעשרה אחד כאן אף מע.טרה, אחדמעע"ר
 תרומה תרומה'מה ונאמר.בכיכורים תנומה כאן נאם זולדרך
 %מי נראה ג , שיעור יה אין זו אף סיעור 4ה איןביכורים
  אחריה  שאין  בתרומה  תר1םה  אהריה  שאין תרומה רביםרוטה
 ,תרומה

 מתרומה , הרומה כמקום הנאכית תדומה דנים זו לדרךכיך או י תרומרץ אהריה שיש טנורים תרומת תוכיח  ואי
 שאינר? מעשר תרומת תוכיח ואי ' תרומה במקוםהנארית
 תרומת מה טוה יי:ןגוירה ותרומה יו תימור במקוםנאכלת

 אחף כאן האמור %': תרומה מעשרה'אף אהד להיןל'והאמור
 אכף ' אחדמעשורץ שהיא ףתרומה 4םדנו רמעשרה'
 ונ4' חמץ ףחם נאמרבאן רן  הריבי , היה הוא מכמה יורעאיט
 p~cpi האמורבשתיהיחס יחמץ מה  בשתיהיחס, הרץ%ה1%
 הלות מה הפני ביחס חיות ונאמרו חיות כאן נאמרו זוידרך אוכלך ה 5ח5ה( עשרק באן וואםור חמץ לחם אף%הףה
 האמור א4ח4ה , ףחיוה שנועשלוטס הפטם כיחםהאמור
 מנחה דנין רומה למי נראה 1 , יחיה עשרונים ~otaכאן
 עם ובאה שבאהחמץ  מםגחה ן הזבח עם ובאה רמץ באהשהיא
 , הוכה עם בא ואינו חמץ שאינובא ףחם יוכרז ואיהוכחי

 בארץומהוצה  כוחה סהיא מנחה רנים יררךוו  אובולו
 ייממושכותיכם תלמוד החדש מן (א באות ואין הארץ מן"א כאות שאינן הישם שתי יוכיחו ואף הישן ומן ההדש מןיארץ
 שאתת מה א4א תביאו לזמר תירוי  שאין תנופה, 4חםתניאו
 מה אף 5ח15ה עשרון זו מה , כזה הוא רוי אחר ממקוםמביא
 אי14 מה או ח 5ח5ה, עשרון אחר מסקוס מביאשאהה
 תדהינדק יומר תימור ,  עשרונים שני הייו אף עשר1גיםשבי
 עשרונות עשרה שהיא 4חמז ;למדנו ט ' 'a'Jllcp שניאייו
 יחס ה5ת ע% לוש עסרונות,תיטיד עשרה שהיא rny~Siומניין
 אף עיטרוניס עטרות חטץ כה מצה, הט"ו חמן כנגד 'חםז
 יהו %א שבמצה עשרונים עשרה יכור( , עשרונים עשרהמצה
 חיות התודרם זבח ע4 והקייב ימר תלמוד קרבן אימוכוין
 נמצאו לי' תרומה קרכן ככל אהד ממנו והקריב זאוסרמצות

 עשרוני שליש syaJI~1 מין, יכף אחר la'P וט5ישועשרונים

 ככ4 מהם אהד נוטף חיות ארבעים תודה טףונמצא41חמה
 השיסים רם את הזורק והכהן לכהן ונווון הלות ארבע חרימין

 לבעליכ' נאכל יהירה והשאר יה.רהלו

 ועג :יב4י::'יןב יבק
 ירבות פניין ובסר' יומר תיזמור  והתמורות'  הווצרותירבות קרבנו,מנין  %ומר תיבוד היחס את לנבות מנין חורה א5אי4י ואין אהד ליו שאכייתס אהרליום

  ושיסו נויר  שימי לוכוח מניין ולוכח  ח%מור , ואשםחטאת
 קרבנו גיוס כ , שלמיו יומר תלטור פסה מחמתהנאים
 זביחתן תחילת אף אחדובגיין 5עם אכייתס אלא 5י איןיאכף
 מנת ע5 איא תהא5א

 לאכוי
 יומר תחקור נ , אהד 14ם

 יאכי ההוא כיום תזבחו ירצונכם 5יי תודה זכח תזבחווכי
 ז

 עניין תניהו למכייר? ענין אינו אס א4%ש יומר ת%מורשאין
 הנסכים כי לרכות זכה תזגהו וכ' יומר תימוד ' אהדל'וס יהיאכי  עימבת איא וביניתן ההא שיא  אחר ייוםהנאכייס יכ% וצבות מניין חורה איאש יי  אין ר אחר,ייוס יהיאכי עימנת אלוש ת"א %א וביותה  ההיית שאףלוכיהה
 אחד, ייוס יהיאכ% מנת על יא זכיחתן תהא שיא אחדליום
 הל'4ה,אם כל הוא אוכ. אבף בוקר עד סמנו יניח לאה
 , העכירות מן ו"רהיק ערחצות הכטיס אמרו 5מהכן

 אין אבי
 ערסיעית  מטרסנוהר עליה חייבין ואין בהם פוסלתמחשבה

 הבצוק ההגיגה את איברה , החגיגה את ירבות מנויןשימים "א יי אין ימים  שנחכי:יסני ימס ישני הנאב,ט עליימר והבת ,הרי  קרבנו  ובת ניבה  אונרראו 1עמורהשחרי
 הכאה חגיגה פכח מחסת הבאה הנינה מנייןבזמנה

 תשלומי
 ן

 4% ' הכועד יאחר הכאים המועד,שףמים הכא:בתווישףםו
 אשר הכשר מן שליאייין בתוך ז י נדבה נדראו אם ,נדר
 דגתו הפסת עס ה הבא בחגיגת לבקר בראשון בין כערבתזבח
מדבר

 ש4 לבקרו לבקר %ל אחר 4ום 'יכול ימי ישני שתיאכי
 הנאכלת חנינה מקיים אני ומה , שינו שף לבקרו יכ41 ,שיישי
 , נדבה הו נדר אס , נדר יומר תימור מזו חוץ ימיםלשני
 הפסח עם הכאה חגיגה קרבותח

 ימס ישני שתיאכי
puaאם לונדר' תלמוד , החידות ואת התמירות את לרבות 
 תיבול המעשר ואת הככור את ירבות מניין , נרבה אסבדר
 ן וממחרת זכחויאכל את הקריבו כיוס ט ' זבח אםלומר

 5א זב,התן תחילת שאף טנין ימים ישני אכ'%זן איא 4יאין
תהיה

 אן~
 תזכהו וכי לון תלמור ים'ם לשני יהיאכן מנת ע%

 תימילו(א  שאין ומסחרת יאכל זבחכם ביום ףיי, שיטיזכח
 תחיית שאף יזכיהוק עניין תניהו יאכייה עניין אינואס

 אין י ' ומיס לשני %היאכ% מנת עף איא תהא יאזכיחתן
 הדרש שלא ימים %שני הנאכלים לכי כנוין סיםיס א44ש5י

 תזבחו יומר תימ,ד ימים לשני להיאכף מנת על איאוטחתן
 %שני 4היאכ4 כנת ע% איא זביחהז תחיית תהא שיאיתם ףשני הנאכיים כף %רבות שףמו זבח תזבהו וכי , שימיםזכח
 יאכי זבחו את הקריבו כיום א י'מים'

 מצוה
 ףאכוי

 ממנו
 ממחרת אי וממחרת 4ו תלמור 'a'at ישני יכוף הראשוןסיום
 הותיר אם והנותרן יונו תסקור יפים יאוכויישני מצוהיגוף
 פס41 יהא כויו הותירו אס והנותריכו4 או ב י ,קהיר
 יאור נאכף יהיה יכוף ג י כו14, ואפייו יאכ4' ינומרתימור
  נאכיינז וזכהיס , אחד פיוס נאכ"כ זכהיס הוא ודין ,שיישי
 יום עד , יום עד יומר אחריו'ת%מוד עילו ימים ישניוונאכיים זכהי חף אחריו 5'4ו אהד ייזם ןבהוהנאביים ימים'מהקשבי
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3,עת עופרשתעז

 מיד 'שרף ינוי ד ' ל שלישי לאור נאנף נאנ14א'טהוא
 נאכ*סישמימ'ם זבחים ל'01אחד נאכל,ם זכחי0 הואודין
 אע שריפתן אכילתן זמן תכף אחד ליום הנאכלים זנח'םמה

 יום תלמוד שריפתן אכילתן תכף !'ID'a לשני הנאכליםזבחים
 בשלישי אום אינו או בלילה, נשרף ואין נשרף הואגיום'כיוס

 %עוים' אפילו ישרף לום תימור , ישוף 41א שלישי עכראשרף
 הקרנויס rDI~ ולא הנידין מן ולא העצמות %1א מכשר 1ט
 וישיליא, %עובר פרט זכה הטלפיו, מןולא

 באש השלישי ביי
 , מוס איא נשרפים יהיו שלא הנשרפים לכל אב בנהושרף

 ףא השלישי ביי יאכל האנלאם 1קופיאן"וף?
 ירצה'אמורביאליעזרכוףאזנך 9 ג96פ1ג1

 מנת ~ftw זבחו את שהשוחט%שמוע
 עקיג~ש רב? אמר ' 'רצנה בפא זה היי הש4'ש' ביום%אוכפו
 %א השלישי כוו 1ta~wI זבח מכשר יאכף האב% אם אנישומע
 %ו איפשר וא' פסז% 'היה fwl~wnI' ביום מאנו אכ% אם 'ירצה
 מצ'גובונוזבהושוםרת אם הן sot~t) 'תחר מאושהוכשרכן
 שהיה זה אף , סתרו וכשראו טהרה בחזקת שהן יוס כנגדיום

 תלמוד פסו% ימה השלשי ביום ממנו אכ% אם היתרבחזקת
 כיוהש4'ש" נפפף ואינו נפם% הוא מקרבה בשעתיוהסקריכ

 תלמוד ' המקריב כהן זה אלא המקויכ אומר אימ אוכ
 הוא עזא' כן ג ' ככהן ולא מדבר הוא בזכת אותויומר
 נרר%'ו ניתרור שנאמר איתו'5פי לומר מהתימורואומר

 תימרר ירצה ביא נדרו המאחר 'כוף ףשיסו תאחר לא להיך"
 אחרו ירצה. כלא נדרו מאהר ואין ירצה' בףא אותו'אותו%ומר

 ' בשישי נפסל ואין נפסל הוא כמחשכה יחשב לאאומר'ס
 לרבות ממק כזריקה אלא פומית מחשכה אין 'בו%ד
 שחיטה לרבות יאכל האכ% אם 1% תימור הרכ וקיטוף'שהיטה

וקיכוי
 וחכירת חלב: והקטר הדס שיר' מרבה שאנ' 'כו% הדם'

 יצאת %מדן ' הייתה ככל% זריקה , המקריב יומר 'rllainבשר
 מרכה אני אף ' כפרה שמעכבת מיוהדת זריקה מה "'ה%הקיש
 שירי את ומוציאני הכפרה, את שמעכבים הרס וקיבולשחיטה
 , הכפרה את מעכבים שאין כשר ואכילת חלכיס והקטותהרם

 יעכודה כה שאיפשר כהיף)ך פוסלת אומר מאיר רניה
 איפשר שאי כהייוך ilawna אין אוסר שמעון ורבי הילוךבלא

 אגל בזהקרה' ושיא בקבירה ושלא כשחיטה שיא5עכורוה
 "עזר רבי ' וזורק המזכת בצד שוחט ' בהמוך שלא %האיפשר

 מקום:טח'ן מהשכהפוסית, להיך כמקוסשצויךאו~המהיך
 אף4ש פומית מהשבה שחין ' פומית מחשבה אין להיךצריך
 כשר שהוא וכמקים לעבורה, שראף וכמי לעבודה הכשרברבר

 כשר כאכילת אלא פוסלת מחשכה אין יכול 1 'לעכודה
 יאכ% האכל אם לול תלמור חיכים והקטר זריקה ירבותמניין
 הנאכלו לזבחים למדנו ז ' למזכה ואכילה יאדםאכילה

 לזכחים מטין , כשלישי נהם פוסלת שמחשכות DtatIלשני
 זבויס יסים, לשני נאכלי זכחיס הוא ודין אהד, %יוסהנאכייס
 מהשכרם ימים ישני הנאכ%יס זכהים מה , אחד ייוםנאכלים
 סחשבהפוס%ת אחד ליום זבחיסהנאכיים אף כהסיפוסית
 %שישרץ אייו מה כנדון להיות הדין מז 5בא דיו ן כשנישהם
 נאכלים וכחים אחר יין אדינינו אני ח ן שלשה אילואף
 הנאכלים זכחים מה , ימים ~tawS נאכיים זכחים , אחדליום
 אף כשלישי, כהן פוסלת מחשכה אכילתם זמן אחר יסיםלשני
 בשינו נהם פוסלת מחשכה תהא אחד %יום חנאכליםזכהיס
 כשףישי מהשכה פסיה אם הין ט אכייתסי זטןאחר
 שדיגש . גש,מ מחשנד? תפסול זכה כל , 5אכייה כשרשאינו

 לרבות יאכ% האכ% אם 14 תימוד קלים קרשים %אכילתכשר
 זמן הוא ודין מניין למקימו חיש I1JQIS ןקא ftnaI אן4ש פוסית מחשכה אין יכון ב 1יףק כשיני, נהם פוסלת מחשכה אחרשתהא ליום הנאכף4זכחיס

 מחשל הזמן מה פוסית ומחיעהפוס%
 הין ב , כה פוסלת מחשבה תהא מחיצה אף בופוסלת
 בכמה מהגת שהזמן כזמן מחשנה פסיהאס

 מהשכויש תפסוי
 בפרשת ימר תלטור ן ככמר? נוהגת מחשכות שאיןכמחיעה
 לחוץ t"aP תניחו ומנו %חוץ ענ"ן אינו אס איא ףומרתימור יצה,שאין %א הוא פימ4 השיישי ביום 'אכף האכלקדשיאם
 * בש%מיס לומר תימוד כרת עליו "יבים יהו יכול 'למקומו
 ן כהכרת %מקומו ואין.חוש בהנות לזטנו חוו 'עונויש~ן

 %ומר תיזמור ירצה ג45י יהיה ולטמאים %ערלים השוחטיכון
 בן4ש ולטמאים '%עניים השוחט ואין ירצה' ביא אותו ,אותו
 %זמנו חוץ שנשחת אלא ירצח 4.כ4א אין יכו% נ 'ירצוה
 רמח ושיצא דמה ושנשפך ביילה %נשחט פניין %חקומו'וחוץ
 דמן וזרקואת a'~lDb ושקיביו והיוצרת הין ,"עיםחוק

 שנתנם ימעיטו והניתנים למעיה שנתסס למטהוהמתריס
 שנתנם בחוץ והניתנום כחוץ שנתנם בפנים והניתניםףמטה
 %א ףזמר ת%מזד לשמם שיא ששחטן ורחטאת והפסחגפנים
 ד ' בהכות הייו ואין בהכרת, אילו ואוכליו, הוא 'אותו %י תלמוד לרת עבו חייבים 'הו לאוכ%"כו% יחשב %1אירצה
 יחשב 14%1 ירצה לא Aani מיעוטים נאמרו לכך אהמראתוה
 ע5 אישי כרת עמו שאין ףףמר איתו נאמרו 4א או '%אוכ%
 וינזרו יזמר תלמוד הקדשו' כ5 לרבות מנ"ן כ%בד'השקטם
 מת / כשלמים כיוצרם איא טביא אינו או ישראל כממקדשי
 א5א * אין בשר %ומר תימוד מניין אחר ףיופ הנאנ%יסימים, הנאכ%4שני כ% אף ימים לשני הנאכלים המיוחדיםשלמיס
 תלמוד מניין נאכלים שיריה שאון עולה , נאכלים שיריושאין
 ער מיניזכהים שאין והמנחות העופות זכחים, מיני זכח%ומר
 לומר תלמוד , מניין מצויע ש% IUW יוג יהכיא מרבהשאתה
 ' , כולן את %רנות ישראל בני יקדישו אשר רגןדשיםא%

 שאינן ורכריס כשלמים שהם דברים סריגינו אחרה
 מיוחדים שימים מה אלא , מעתה שלמיס נאמרוכשלמעימה

 אלא מוכה אני אף ן למזבח כין לאדם כין מתירים להןשיש
 העוף חטאת כנון , %מוכח כין לארס בין מתעים לו wtwאת
 עקת וכגון %מזבח מתירים לה ואין לאדם מתירים %השיש
 %ה ואין למזבח מתירים לה טישהעוף

~t1%ai 
 כגון ו לאדם

 5מזכח מת.רים %הם ctwi הנשרפים ושעירים הנשרפיםפרים
 ,y~lpn את מוחפש אני מה את , %אדם מתירים להטואין

 ומנחת משיח כהן ומנחת כהניס ומנחת והקטורתוה%כונרץ
 רבי ויאלמזבח, %א%אדס מתירים %הס שאין והדסנסנימ
 יצא? ההיצק מזבח ע% שהם המיוחדי שים'ם מה אומדשמעון
 ן החיצון מזבח על שאינן הנשרפים ושעירים הנשרפיספרים

 מהם בנעשות סיגו% יוגו רם משוס אומר אלעזר רבי1
 ער[ וקיש% שחט , פיט% %א כפנים מהם nwvJa , פ'נףבחט
 אישוריו %ר"קטיר מנת על הרם את זרק ז ' כפניםהנעשה בדכי בהוק שמהשכות פיגל לא למחר הדס את %זרוקמנת
 ח , בחוץ שנעשה כדבר כפנים שמהשכה פיגל %א%מחר
 קימוריו ולהקטיר הדם שירי %שפוך מנת על וקיב% שחטאב%
 שמחשבה פוג%לסחר

 בהוי
 הלפש ט בחוו, הנעשה כדבר

 כזיק אכילה כזה אוכרת , המאכלת %1א האוכפת הצ'אט%1א
 %ה, האמור ק~נווש~י מה שוה, יגזירה השא עונו תשא,עונה
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 צופרשת טע
 ן בכרת עגויש4ל כאן האמור ישא שם אףכרת

nw~aהקוד יחאטמאמטמאכשר יכף ט 
 הו4שומרהאסאפר בטש4לורין 9 ע"ינ1ג1

 מטמאם 'ום טבורן שאיןחטאת
 מטמאת 'ום שטבול הקודש בשר במשא מטמבל הטמאבמגע
 אישר לותר תימור במשתל מטמא טמא ש'הא דין אינוכמנע
 אלחש ל' אין ב ' במשא מטמא ואינו מטמא כמנעויגע

 בכף יטמא אשר בכ% יומר תימור מניין האדם אתהמטמאים וכי נידדה ובועל מת טמ4ש חמורות טמאות , הקלותטמאות
 בקורט ירכיעי מנק יוסי ר אמר כמחוסרכיפורים ואפיקוטמא
 "א פוס14 שאין כיפורים מחוסר אם ומה הוא ודין פסוףשהוא

 שיפסל דין ;ua כתרומה שפוס% כקורש,ש4שי פוס%בתרומה
 ג ' וחומר מק4 ולרביעי הכתוב מן 'tut~pi למדנובקודש
 והנותר הטמא "א שריפה טעון "א לי אין ישרף באש יאכף%א

 לרכות מנתן ' יפנים דמה כל שנכנס וכהשאת ' שלסיסגשי
 ושרפת המייואיס מכשר יותר אס לואר תימוד ' הנותרבל
 מניין נותר %יאלחש אק ד , שריפה טעוןשנותר כי אב בנין זה "א באש הנותר את תל שאין באש הנותראת

 והין ,otp~pS חוץ ושיצגת דמה ושנשפך בעיירהלשנשהטה
 וחיזףמקוםוהשקיכ%והופסו%ים לזמנו חוק והנשחטוהייצ~ן
 זהניתנים 4מע4וה שנחנן למטוה והניתנים רמם אתוזרקו

 , בחוץ שנתנם בפנים והניתנים %מטוה שנתכןלמעירה

 ששחטן והחטאת והפסח ' כפנים שנתנם כחקוהניתנים
 / תלוי ואשם הספק ע% הכדש העוף וחטאת לשמןשלרש

 טעון קודש שהושו כ% הם קורש כי יאכסן י4ן לומרהלמוד
 בחוץ שמהוושהפיןוונטמאו  אף יכון ה ,שריפדה
 הבארץ העוף חטאת יכוי אומר 'הוררת רב' ' הוא %% 'ישרפו
 מותר שיהא הפנימי כשר לרבות והכשר 1 , הואיומר תימוי ישרפו כעזרות שנשחטז והוף'ס תיוי ואשם הספקע%

 אם הטמנת מה פסו% והיוצעת פסול והטמא הואיף נדיןשהיה
 מקעתו נטמא אס צא היו אף , פסוף כויו נטמא מקצתונטמא
 הפנימי בשר קרבות והכשר %ומר תלמוד , פסו% כזיויהתל
 ל"ומוץ חוץ שיצפת אכר אמרו מינן ז , מותרשהותי
 יפיק שמגיע עד וקולף יעצם שמגיע עד חותךבפסחים
 אין שירצה מקום כל גורר ובמוקדשי וחותך, הפרק מןומתירו

 שנא6 4*י ג4 מה בשר יאכ% טהור כ% ' עצם שבירת משוסבו
 15ש "בו% תאכף והכשר נהיך יי מזבח ע% ישפך זבהיךורם
 טהור כר( נאמר לכך י לפסח והומר ק% כעליו אלתויאכיו
 משום עליו הצבים יהיו יכורך ח בשר,יאכל
 , בשר יאכף טהור כי יומר תלמוד רמים זריקת %פניטומאה
 משום עי'ו יטהוריסהייבים המותר גשר תאכל אשרוהנפש
 %א %טהורים מותר ואין הואיף דמים, זריקת לפניטומאות
 , נאמר לכך אומר אתוק ' טומאתה משום עליו חייביןיהיו
  טומאהן בשום עליו חייבים יטהורים הנאכ% "א נאם אינואו
 יהו י4י וטהורים נאכף ואינו הואיף דמים זר'קת יאחר'וצא
 , והין היוצא ירבות ףיו אשר ף ת טומאה משוס עייוהייביס
 תימוד מוס בע% ואת הפיגי את כרכרה שאנ' יכויט
 הין ואת היוצא את ירבית ראית מה , מיעט משימים4ונל

 אתויהוע'4ן
 הפינוי

 הכתוב שריבו-ו אחר מום כעף ואת
 שעת %הם שהיתרה וין ואת היוצא את אנ' מרכו-ץ 'מיעט
 להם הייה שלא מוס בע% ואת הפיג41 את אני ומוצאהכשד
 מרץ כפני a'a1 וריקת לפני נטמא אם י , הכושרשעת
 ספני טומאה טשום דמים זריקת יאחר על'ו חי,ביאין

 שהעיי

 עליו,מוצה

 בטומאת שבא הפסח אום יהושערבי
 נירות וזכות זבים ממנוואכפו

 שהזר כ5 5% חייביםיכווייהו ויולדי
 עלץ חייבים לטהורים הנשחט גשר תאכל אשר והנפשבשר יאכי

 טוסאהן משום עליו חייגים א'ן לטמאי טזמאה,הנשחטמשום
 %עזרת ונכנסו ומצורע וכים וחקו אומר אייעזר רבוג
 צרוע כ4 המחנדץ מן וישיחו 14מר תלמוד חייבים יהויכול
 זבים חייבים נפש שמסאי בשערה לנפש טמ1ש וכל זבוכל

 זכים אין חייכים מתים טמאי שאין ובשעה , חייכיםזמצורעים
 אנ הגוף טומאת עליי וטומאתו נ ן חייביםומצורעים

 ז שוה לגזירה טומאתו וטומאתו לו תלמוד בשר טומאת כולי

 בטומאת דיבר ו45ש כרכר הגוף כטומאת להין טומאותמה
 4%1ש מדבר הגוף בטומאת כאז האטור כטומאתו ואףבשר

 כטוסאת עייו וטומאתו ואכל אומר ר ר ' כשרבטומאת
 אומר חייא רבי ה , בשר נטומאת דיבר ויא דיברהנוף
 ' היחיד שם ע% טומאתו ונאמר רבים שם ע% קדשיםנאמרו
 ויתל דיבר הגוף בטומאת עייו וטומאתו מקיים אני מהוהא

 פורשת שהטומאה נמי אומרי ואחרים 1 י בשרבטומאת
 אנוס ו4א ההוא , הציבור ו5א הנפש ונכרתה זהימינו'

ונוייה4לטמאמט40לאתהטהיך טך4*ש*ףק ' נשיים ועטיה מעמיה , מוטעה ויא שוגג%1א
 תימודלומרכיתגע כמשא לקדש כחן1

 / במששו מטמא ואין מטמאבמגע

 או אדם נטומאת , מת ואפייוטומאת טמ~ש בכלב
 נאמר) לכה קיות נאמרו אס טמא בכישקז או טמאהבבהמה
 אומר היית' המורות נאמרו ו4א קלות נאמרו שאילוחמורות
 טומאת ע% לרש אכ% ' הגוף טומאת ע% ח"ב הקיות'האע%
 וער! הגוף טומאת ער[ ' ה"כ 'הירה החמורות וערן 'גשר

 המורות נאמרו אילו חמורות' לומר צריך בשרטומאת
 4י אשר שלמים וכח מכשר ואכר( נחמורות, יומי וצריך קחת יומר צריך פטור יהירם הקלותוער( חייב יהירה ההמורות ער( אומר הייתי קיות נאמרויף4ש

 והנפש אומר שהוא ייספי תימוד מה ונכרתה עליווטומאתו
 כב[ בכיל שיטיס והיבש השלמים מזבח בשר תאכףאשר

 ע5 אף4י טומאה משוס כרת חייבים אין יכו% , היוהקרשימ
D'~Swnלומר תימוד הקרשים כר( לרכות מניץ כיבד 
 כיוצא אלא 4 אין זרעכם מכף יקרב אשר איש כיצרורותיכם
 הנאכ5יס ימים ישני הנאכיים מיוחדים שלמים מהבשישם
 נאכלים lltltWVi "א %י אין גשר קומר תלמוד מניין אחד4ום
 א5א %י אין זנח קומר תלמוד מניין נאכלים שיריה שאיןעולה
 מרכרץ שאתה ער זכחיס מיני שאינן והמנחות העופותונחים
 ככ5 יקרכ אשר איש כ% ת%מו'4מ מניין מצורע ש% שמןלוג

 פינוף אם הוא ודין ' פינו% משום עשיו שח"ביס דבר ע4איא טומאת משוס חייבים יהו 4א יכוץ ד , הקדשי אלזועכם
 איא נוהג אינו מכללו הותר ולא אחת וכיריעה כקבועהשהוא
 ויורל וכעויה יריעות שבשתי טומאה , מתירים לו שישכדבר

 מהייק1 1% ע:יש כרב "א תנו;וג שיא דין אינווהותרהימכ%לה
 כדגים מגחת נסכו מגחת והקטורת והאבוגה הקומץומנ"ן
 ' כולס את לרכות ,קדישו אשר ווקרשי אל תל תשיחומנחת
 15מר יקריבו אשר נאמר ימה כן אס חייב נוגע יש וכיאיעזר אמררבי אשריקריכו' עליו%% יכו4יהוווייביסה
 %) שיש את כיעד ה4ש ' ליקיב שיוכשר ער עייו חייביםשאין

פרק
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 אכ בפ צופרשת אפ
 משיקדש כתיוים 5ו שאץ את ז מתיויו משיקרנומתיוים
 נאטוו למה כשלדם שהן רכוזים שדיכינו אחר 1 ,בכ"י
 שלמים מרה אומר ישמעאל רגו , %רם פרט מעתהשימים
 יצאם ףאכייה, שראחיס כ5 5אכי%ה,אף ראזיס שהםמיוחדים
Q'ypאתה 1 ' 5אכי"ה ראחיס שאינן וקטורת ולבונה 

 ףחלוק וא כא יא או הטמאות, כק הכתליח15ק כאאו1לכך
 לפגז עליהם otattni' קלס קדשים על יומר לקדשים קורשנין

 ואכי וכח ואכ% בשר ואכ% %ף י דמיםזריקת
 ונכרתח שימים

 מעמירה מוטעה 451ן אנוס 51א ההומי כציבור וירשהנפש
 ן גש%וסועגיה

 גבךנבמוש יפרשה
 החי מן אכר ומה הוא דיןוהיא

 חלם ' כישראר( נח ככני נוהג איסיו כרת עליו חייביםשאין
 ישראי בכני%ומר תלמי נח ככמ נוחג שאיסורו דין אינו כרת עליו חיימםשאין

 מניין ישרן כני אקא %י אין כ ,
 ן חיב אוכה כף %1%כי תלמוד והמשוחררים הגריסלרכות

 ו%הח טמאה לבהמה פרש תאכלו %א ועז וכשב שור חיבכ%
 חייביס שאין הדס אס ומה הוא דין והיא ג ,ותעופות
 טמאות בבהמה נוהג הוא הרי וטמבל נותר פיני משוםעליו
 טמאה ונותר פינו% משוס עייו שחייבים חלב וכעופות,ובחיה
 %ומר תימוד וכעופות ובחיה טמאה בכהמה ש'נהוג דיןאינו
 ולהיה טמאה %בהמה פרט תאכלו לא ועז וכשב שור חיבכל

tltlpLII' מניין ' המיוהדי ועז וכשב שור חלב 41א %' אין ד 
 דברי ועז כשב שור תר הכראים אתזבות

 ואם , עקיבא ר'
 שהה כל ש,כ51 הכיאים את %רכות הבהמה מן לן'מינפטך
 הי4פ הרי עונשבכלל

 , ח5כ כ% יומר תימוד אזהרה ככיף יהיו יא עונשבכיף שאינן מכוית ופחות כוי אזהרתם בכלי

 בהמרץ בנכית טריפתה וח"ב נכי%רץוח"כלז
 ודין שמע בם טמאתה בהמה בנכית יכוף מדבר הכתובטהורה
 שטיהר מצינו מה נני%.-ה כנ55 טיהר חיב מכי" טיהרווותר

 מדץ שחושה מכף5 וטיהר חיב מכיל טיהר זז ידרך כ5ן-"ו ' בטמאה "א חיב מכ"ל טיהר %א אף , בטמאה נבילהסכי"
 שטיהרטעינו

 ח5כ מכלי טיהר %א אף שחויכטהורה' מכ%"
 אימו כאן אין א ףררך ,כפך כשאזרהבא כטה.רה,ארעל
 טמאה מהסה אא כא( אין זו לררך כלך יכשאת , טהורהבוזיה
 ' טריפה %ה שאין טמאה בהמה יצאת , טריפה ומר לת,מזד
 nb'1Wi יה שאין טמאתה כהמה את מוציא המשמעו
 י4ש ח%כ %ומר תתעור , טריפרץ יה שיש טהורה חיה1מכיא

 טהוררץ חירב חיב יצא ' טיהרנו כאכילה-ז שאסורתאכוווהו
 'אכייס י4י יכול תאכיוהו 45ש ז ' באכילהשמיתר
 ח4ב יכול ואכף או ' יאחדיס אתה מאכייז ואכף, ו5שחרים
 שור ח5כ טהור כהנאתהשמותר

 הנסקי
 שאיט ש"ח ועגיה

 יוסי, רכי ח ףכלמ%אכויש, טהתימודיומרמיאכה, 5כ% יעשוה ח5כ כ% לזמר תימוד טהור יהיה 5א כהנאהמותר
 כמיאכת ' מותר יהידש ,wllpn כמלאכת יכוף אומרחג5ילי
 עקיבא רנו , סיאכה %כף %ומר תימוד , מותר יהיה 5אחולין
 הקדש בטיאכת ייהו ייהוה חקין למלאכת יכו%אומד
 מלאכות, %כ5 %ומר תימור טהור ~4%ngfפ
 בעלי חלב ליבלב שנשר תמידכם חיא אל4פ 5י אין4; אשיש מטגח יקריבו אשר הכהמרה מן 1(5כ אוכף כף כיט

 מסני יקריב אשר נאמר למה כן אס חיב, אוכל כל כייומר תלמוי מניין חוףיז היכ הכהמה, מ( 5וםר תלמור מנייןיומין

 דפנהן ה5ב יצא אמרתי לקרב, כשר 1nlD~W ח5כ 5ייאשה
 הנפש ' עיבור ולא ' הנפש ונכרתה י , לקרב כשרוהאין

 45ש דם כ5 א י , כשיום ועמירה מעמידה כויתאכיית כדי אוכלת , המאכית ולתן האוכלת , השותרץ את5הכי4פ
 דס כיעים ודם שרעים רם שתים מהלכי דם אף יכ51תאכיו
 כח , י"כהמה לעיף לומר תלמוד ככיף הכף דגים ודםחגכיס
 טומארז בהם ויש קלה טומאות בהם יש מיוחדים ונהמהעוף

 יצ4ש , כשר מין והם היתר בהם חש איסור כהם ישחמוררץ
 ב1 שאין שרצים דם קיה טומאוה בו שאין D'nW מהינידם

 ודם חגבים דם בשר מין שאי; D'Y1 דם ( חמורוהטומאות
 כלאים בו שאין עוף מה ויכהמוה לעוף , מותר שכויורגיס
 מרש או י ולכהמרה לותר תימור כלאים, כה כהמהשאקאף

 עב( כאם שאינו עוף אף ן ער(הכן aaa גה שאיןנהמות
 , ולעוף יומר תמודהב;

 צ:%מיי"""ש" י"פרשה
 מידת או מרובה סמיכותמידת

 שהסמיכם תנופה ממידת מרוכה סמיבה מידת מרוכהתנופה
 בכף נוהגת איבה החוכר4,ותנופה בכףגוהגת

 ,סמיכת החוכרי
 אינרז התנופה , הציבור וכקרבנות היחיד בקרבנותנוהגת
 מרוכרץ מממינה מיעטתיס אס היחיד בקלכנות אלאנוהגת
 נתרבת זה בצד אוכר אתוה ' מועטת מתמפרה אמעטסלא

 ונתמעטת תנופה נתרבה זה כצד או תנופה וגתסעטהסגרנה
 שאין ובדבר חיים רוח בו שיש בדבר נוהגת שהתנופהסמיכה'

 רוחחיים, בו ~vfw כדבר "א נוהגת אינה וסמיכה , חיים רוחגו
 הא , מרוכה מתפפה אמעטס מועטת מסמיכה מיעטתיםאם
 כ , סומכים המים ואץ שמכים 'שראל בניצריך"ומר י בסגננה שאין וכתנופה כתנופה, שאין בסמיכה שישספני
 אט רכי אמר ' מניפות ישראף בכות ואין מגיפים 'שראףגני
 נשים לקרבנות גוים קרבנות כון "alna חיק שף4שמצינו

 להנופהז .~Qtw ,רננות גחם ,רככות נחיוק 5א5סמיכרץ
 לסמיכות נשים 5קרכנות גוים קרבנות כין ח5ק 5א %יפרץ
 גויס קורבנות t'aP1 ,ל4ש נבלים אלא הממינהשאין

 ' 'שראל כא' הלץ למה בכהן התנופה לתנופה נשים5קרננות
 ואין ג ' מניפות 'שרא% ואיןבנות מניפיםכנ"שראל

 המשוחוריסז Iatvavni הגויס 5רנזת סטין כשישראל אלא5י
 כהן זום אלא המקריב אוסר אינו או המקריב, ~מרתימוד
 ה4ן בעיים ידי לרבות תכיאינה ידיו אומר כשהושוהמקריכ
 ד , בעף'ם תחתיר מניחכיעדכהז

 יכו"
 ומנהות עופות יצאו וכח לומר תלמוד , תנופרץ יטענונוין הקרבנות כל

 זבחים שאינן ומנהות עופות אוציא ו; , זכח'ס נשאינן
 הפכת הככור אוצי4פ 1 , זבחים כי וףא מןכחיומר תימוד ' זכח'ס שהם ודגסח והמעשר הככור את אושמץז5א

 ואשם הסאת אוצי4ו 1"4ש סמיכה טעומם שאיןזהמעשר
 חטאת אועיל , שימיו יומר תימוד סמיכות טעוניםשהם
 ז תנופות ימינו שיש אשם אועי~ו ז"א תנופה 5מ'נרהשאיז
 , מצורע אשם את אוצ'4פ ולא , אשמות כ5 אתעוציך

 טעזניס היים, תנופה טפי" שאין 'חיד שלמי אס ומה הוא)דין
 דיו אינו חי תנזפוה שטעון מצורע אשם ' שחוטיםתנשום
 מ1רעז אשם ויא שלמיו תימילופ , שחוטה תנופהשיטעין
 שכור שלמי זבחי יובות אלא שלמיו אומר אינו אוז
 שיטענו עיבור שלמי זבחי לרכות מזכח1ש5ם'כם אווכשהוא
 אש ומרה הוא דין והף4פ ח שחוטים,תנופרז
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פד צופרשתפג
 תנפדץ טעונים חיים תנפדץ טעימם שאין יחושיח

 דין אינו ח"ם תנופנה שטשמם טבור שעמי זעוף ,שהוטים
 תו תנופה שטעון מצזרעיוכיח אישם י שחוטים תנופהשיטענו

 ע% אףאתהאיתתמרץ ט שןט'טאיןטעו(תנופה
 יטעבו י4ש חיים תבפרץ  שט.ניס שאלפי ציבור  שימיוכחי

 ונחי לרבות שלסיכס מוכחי אומר כשהוגש , שחוטיםתנופה
 לו כו הזבח כ% יכול י , שחוטים תנופת שיטענו שכורש%מ'
 ירבות מנין חיב  יישא אין חלב, לזמר תיטור תנופהיטעו,
 לרבות 'ב'4פ  אומר כשהוא ' חוה 'rairi יומר  תלמוד החוהאת
 ולבות  יביאגו הנייות סת'  ירבות ין מאשי הא%יוץ'את

 שיטעננו מניין כולן שטעונים למדנו יא , הכברייתרת
 את וקרשת %ו תיטור  כויו את ירבות מניין שוק  א"א ל'pa  יומרשיכוי תדמור 'שאי(הרמהתלמור%ומרשוקהתרומה

  אלא הורס ואשר הרף אשר התרומה שוק ואת  התנופהחוה
 י  הרמה טעון  תנופה שטעק כל אב כניקזה
  קאיי כיתאבוהמח אלא  אינומביאאו  י י14ש*4שץ

 שתישמם קשהכ( מיוהדאי% זה

1
 א'% א%*ש 5י א'( ף יהב ישעי(

 רך ' לחם טעון ואין קשה מניין 5הס וטעון שנוס שת. כ,קשה
I1Pu1ככשבים מרבהכגקר טעו(לחם,ערשאתה ואין יחם'וך 
 בני מאת יהיה ותרומים היא הרומות כי %ומר  תימורוכעזים

 ב '  כוין את מוקרבות תרומתם  שלמיבםישראימובחי
 ת41 תנופה שיטעון מביין מהם אחת ונשתייר  כוים אתנטמאו

 ן תכופות ופא תנופה אחת כוייא  אפיתו  אותם מהניףהחוה

 הח5מס את יביא עושה הוא כיצר , נמזרח יו, לפניג
  ויותרת כליות שתי , מגס למעלה ושוק וחזה הכעלים ידיע%

 מהם, %מעלה נחזן יחס יחס ow אס  , מהם ייעבההכבר

 הורס ואשר הונף אשר שנאמר ומוריד מעלוט )מבירשמוליך
 להגשות, קודמות במערכ,תנופות והגשה במזרח היתהתנופה
 יאהר איא  ושוק נהזה זכאים ובניו אהרן שאין מנייןד

 ואחר המזבחה הח5כ את והקטיר 15מי  תימור  חיביםהקטרת
 שאבדו או אימוריס נטמאו ה ויבניו' לאהר( החזה )היהכך
 ,הית עומר תימוד ושוק בחזה זכאים וכניו אהרן יהיו 5איכול
 אם כי , החיב את יקטירום  בטרם נפ ע5י כבני אומר הואוכן
 י4 עפני מאד גדפו-ז הנערים חטאת ותהי בהם נאמר מהחי,
 אףא %י אין הימין  שוק י יו, מנחת את  האנשים נאצוכי

~plwמוקדשים תתנז,זרזע לו תלמוד מניין חוליז זרוע, שנוהג 
 בשעת טמא מני( ו ' שחוטים תנופה שיטעננו ציבורשימי ובחי לרבות מאמרנו זהו '  סימיכס יומרמובחי  תימורמניין
 ל4 תרומזר , תויק שאינו ' חיבים הקטר בשעת וטהורזריקה,
 אבא ח , אהרן מכני חיב ואת השיסים דם אתהמקריב
 הקטר בשעת וטמא דמי זריקת כשעת טהור מניין אזמרשאול
 השלמי' דם את המקריב לו תלמוד כנשר חוקק שאינוחלבים
 שאינו מ' כ% שמעון רב' ואמר ט ' אהרן מכנ' החיבואת
 ביבר זו 5א שמעון % אמי ככהונה' חיק 1% כעכורה*ןמודה
 וההגשות והתנופות והמליחות ופחיתות ובלייות יציקותאא

 וההקאות וההזאו וההקכיות והמליקות והקמיצותוההקטרות
 וכחוץ בפ4 כפי ונשיאות מצורע וטהרת עגיה ועריפתסוטות
 , אהרן ףבנו מסורה שהיא עכורה כ% אהרן יגיה לומרתימוד

1
 ' הי וכיה

 אומרמיגםככם הוא הרי (אימר מע
 שני מידכם ארצה 5א ומנחרה הכאות יי' אמר ד5תייםויסנור
  נוטלים ואין וקשותן במגעים אין  הגוף אח  המשמשיםדברים
 ואגף הזה הנר את %י הדייק לחנירו ארם שאוטר שכרעייפם

 עליהם' טטלים ואין לעשותם נטנעים אין אחריך הזלת אתלי
 עליהם שנוטיו וכמו; כמה אחת עף שנר עטי עשתם 5אשכר

 כ4ש אומר שמעון לר איעזררני ן 1"אעין ןסכר
 מן לי תן יכהן ואמר יוםטבולקאן

 אם ומוט לו אמר שאוב%המנחה
 ~olp ישראל מחטאת דחיתיך בחטאתך כאך שיפרהכמקוס
 , היום  ישראל טמנחת שירחך דין אינו נסנחתך כוחךשהורע
 בחטאתי כוחך יפה שהרי ישר" מחטאת %דחותו ומה לואסר

 כהן לו כלכר במנחתי' כוחי הורע שהרי ישראלהרחניםמנחת
 יו  אמר ב ואכוי, והקרב בוא תהיה יו אגעההמקריב

 שהורע במקום ומה יו אמר שאוכל החטאת מ( 5י תן לאואם
 כוחך שיפוש בקוס  ישראל, ממבחת  רחיתיר  במנחתךכוחך

 מחטאת שירחך אין אינו ,בחטאתך
 ישראי
 ררהותיגי %ו אם ,

 מחן4שת חרחיני  בבנהתי הורעכוחי ישר*וישהריממנחת
 אותה המושא יוהכהןישראישהרייפהכוחיבחטאתיאםר

 :taSw* שי ושוק מחזה לי תן  54 ג הטאוואכוי' באיאכןינה
 דהית שיך שכוין קרשן כקדשי כוחך שיפה בטקו אם ומה5%
 לדהותיני אם ומרה לו אמר בהם  סירהר רין אינו ושוקחורץ אלותי בהן לך שאין קיים כקרטים שהורעכוהך מקום 'מהם

 ועבדיי נשיי כה(כאכילת הורעכוחי שהרי הקרשיםטקרשי
 ועכד,ו נסיי כאכילת בהם כוחי יפה שהרי קלי מקדשיתרהיני
 וזרקו בוא יהיה לו השלמים רם הזורק הכהן 1%אסר

 ואכוי
 ן

 מימיניו עיראשואוגן  בקו114הומריו יצאטבוייוסד
 זנ התנופה חזה זה חוה ה ' משמאלו כיפזריסומחוסר
 יקחתי תודה , תרומה זו התרומת שוק זה ipip , הסלתנופת
 כוהם ניטלו וכשנתהייכו לישרא% היו ראוים ישראל כנימאת
 זכו אם כך , מהס ניטף) שנתדיינו כשם יכוף , לנהניםונתנו
  עזים רחוק  ולבניו  הכהן לאהרן  *שותס )חתן יף יהםינתנו
 יהו הקישים אף  יכול 1 ףעולם, בתנה לנהןנתמים
 כטחנות  חייבים ir'NWI תויים  אס ומה הוא וריו במתנותחייבים
 אינך ושוק כווזה שחייבק קדורים במתנות וחייבים piwliבחזה
 תלמי ככתנות חייבים שיהורין

 הכהן יאהרן נהותם ואתן 5ו'
 מרצון 'שרר% בנ' מאת בעניין שחמור מה אלא %ך אי(ויבמו

 ' 'טיאלכף

ה~ה";ייע יחרק
 זכו לא כאחת וכניו אהרןזכות

 אהרן יקו יכול אומר יהודה רבי בעומסי כניו וכדייכעצמו אהר* כדיי כנ,1, ומשהת ארון מקדת זאת ת% הששחרה-בשמן
 אהרן משהת זאת %% לבא ףעתיד המשחה ישמן צריכיםובניו

 העומ4ע5 ה,צהר בני שני "א אנימקיים מה בניו'האומשחת
 ז האישיסייעו מ%ןשאף ע מאישי ודוד אהרן זה הא4 כיאדון

 צוח אשר ב , סייע היום שאף מלמד ליי אותם הקרבבגום
 מתנות מפרישים ישו*י5 היו מניין שמעון רני טימר להםיי

 כשמן שזכו עד ובניו אהרן בהם זכו סיניול*ש מהרכהוטל
  בטחואותסז כיום %הס %תת יי צוה אשר ףומר תימורהמשחה
 * עוקמים יבית .obp, חוקת , י יטרא ברצון  ישראי בניומאת

 %עוית התורה זאת ג ' לדורות הדבר שינהוג%דורות'כס
 מילואים מה השיטי ו5מ'%ואיו5(כח ויאשם ויחטאתמלגחה
 אף ציבור קרבן מילואים מה א' ר ' בסיניודקרוק'הס כילותיי נאמרו כוים אף בסינ' ודקדזקיה כ55ות'הםנאמרו
 ן ויאשם יוזל תימוד מנין 'תיר קרבן ציבור קרבן א5א %'אץ
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 בכ ופ צופושת הפ
 ציבור קרבן יהיר, קרבז אלא לי אראין יחיד קובן אשם מהאי
 ולעולת יהיר לעולת יעולה לו כשתמצי , ו"מןואים ת,מנין
 יתר ולהכאת שיכור, ולמגהת %מנחתיחיר יקחהסיכור

 tasw %1זכהי יהיר שלמי לזבח השימי ציבור,וףזכחולחטאת
 המעשר הבכור זה סיני בהר משה יראת  צוה אשר 1 'צ'נור
 ודקדוקיהן כילותיהן נאמרי שכוין כולן את ירבותוהפסח
 צותית בהרסיניטום אלמשוה אשוצוהיי זמסים,
 ישראיבני

 , והפסח והמעשר הבכור זה קרבניהס את %הקרוב
 ודיקדוקיהם כ%לות'הס נאמרו שכילם כוים את %רכותי11

 כשירים הקרכנישא'ן %כל יסדנו משה את 4 צוהמסינ"אשר
 הר' אומר כרוקה כן 'וחנן וב' שי בנו 'שמעאל רבי ' כיוסאלא
 סיני לעולת למדנו כאגנות )ישם הרם חצ' משה ויקח אוםהוא
 כ4 שטעונה דורות %עוית וממין ח ' כ4 טעונהשהיא
 הדורות עולת מקיש סיני כהר העשויה תמיד לו'עויתתימור
 הרור4 עוית אף כלי טעונה סיני הר עקת מה סיני הר%עוית
 כולפ את לרבות מניין עולה אלא %י אין ט י כ4תטעון
 451ישם מחטאת וימנחוה %עולה רמזורה זאת %ומרתימוד
 שטעונוכ%" כויס את לרבות למדנו שימים ולזבה%1ם'לואי
 נאמרו שף4פ סיני מדבר לדיברות יולמרנו צוה אשרי
 תימוד ,D~a וג נאמרו שיא ס.ני הר לדברות ומניין כיום,אא
 / פני כהר משה א% ין דבר כיום ומשה אהרן תוידות א5ה%ו

 במרנר תל alai ח45ש נאמרו שלא מועד אהל ףדברותומניין

 , סיט ידכרימרכר מוער אהי דברות מקיש מועד כאהףסיני

 ז כיום מוער אהי דברות אף גיום סיני מדבר דיברותמה

 דיבוראסליק

 שי:::%ת%מו4'ל1ישה
 עשו אשר ע% ,Dpn את ויגהאומר

 כשהוא אהרן שנתרחק במשם היה אהרן עשה אשר העג%את
 אהרן, שנתקרב כמשמע היה אתו בניו ואת אהרן את קחאומר

 מאד יי התאנף ובאהרן שנאם אהרן שנתרחק משה iy1'Wטיפין
 בו נאמר ולא ההיבש כעת אהרן 1Val נם ואתפלץלהשמידו
 ואת אהרן את קח אומר כשהוא ההוא בפעם נם איי יימשמע
 אהרן ש% כיעז מהיה מנין אהרן' שנתקרב משה 'רע אתובמו

 ככר והלשן -' המזבח א% קרב הענ"ן בסוף נאמרשנתרחק
 ידבר "בז 'הירק שיא אינש העבורזת כל לפנס משההמריר
 אהרן 'דע אתו כניו ואת אהרן את קח אומר כשה41שאחר

 אתומה ואתבניו אהרן קחאת אחר דבר בשנתקרבן
 לקיחות כמשה בו נאמרו מקומות ככמה והלא לזמרמלמוד
 4 אותם ולקחת ין אני 5' הלדם את ויקחת שנאסר ארססכני
 כשמות/ נתכו אשר האלה האנשים את סשה ויקח מועדאהל
 לאחריו אד בני ;nwQ היה מפשי% וכי נוז כן יהושע את %ךקח
 %כס יהיה שלא פדכרים קחם הוא ברוך הקרוש לו אמראלא
 עליהם שפקדתיך בגריס אילו הכגרים את ג , אחררכר
 ן  המשחה שמן 'ואת וגו ואפוד יעשוחשן הכגדואשרושואפה

זה
~lCW;  

 משחת שמן אותו ועשית ש5 עליו יד שפקרת המשחה
 לפגי הפר את והקרבת שנאמר כמה החטאת פר ואת וגוקורש
 את  ולקחת  תקח האחד האיל ואת שנ כמה האילי ם ואת ,~י

 אמוריכאן, %הין האמורי כסרר שיא המצו סי ואת השניהאיי
 בוהגים שיהו כיהערה הקהיעשהבמעמ כיהערה ואתר

 נשם אוחו יי צוום אשר כר את 1'עשמשה ' ככהונהקרהורז

  ו1%'רע  כהונה עכורת  הסריה כך מקרש עבורת משהשהמריר
 סשה ויקח ה מקריב, שהוא מה לפי ואחר אחד כ%בגדי
 לקירוש זכו שעה באון כמיס אותם בניווירחש ואת אהרןאת
 1 , הכפורים יום בטניית זכו שעה באותה ורגלים,ירים
  שנעש'נד(ה  מלמר באבנט אותו ויחגר הכתונת את עייןויתן
 וכשם מיבישו היה מפשיטווהוא היה והוא יאהר,  הכהבי'סגן

,nvvJwשב כן משה בנריוומניישעשה  את אהרן את והפשט בנו"עזר את קח שנאמר במותו סגן לו נעשה כך כחייו סגן לו 
 אהרן משרה ויפשט ההר הר אל ויעיו יי' צוה כאשר משהויעש
 בגדין את יהפשיט יכור( משרה הירץ היאך וכי כגדיואת

 במיתתו היכה  יו ועשה סשה ניסישעשה מעשה  אייויעולם תחתונים והתחתוניהן יעויס עליונים  ה1 והעייוניסיסיררן
 כהונות בגרי והפשיטו עיהסיע משה והעמירויהץרםכחייו

 בנו איעור את אותם וייבש תחתיהם  המלובשים שכיבהבגרי
 ככיירן בנדים אלעזר את יהלכיש משה יכול היה היאךוכי
 שיבשו וכחייו יותר במיתתו המקים לו חיק נדו% כבודחלא
 את אהרן והפשיט משדה ומזר ףמטרז החייה שכינרץבגדי

 ז , כסידרן בגריס איעזר את והיכיש כסידרןהכגדים
 , לרווו ונלמדה כשעול נלמדה זו פרשה החשן את עליווישם
 משמש יוס ככן הכיפורים יום קשירות alf %שירותנילמד
 את DU'l ח , יבן בבגרי  הכיפורים וניוס זהבבכבדי

 %הין כאן האמורי יהדן עףראשוויאכסררהאםורהמצנפת
 , הכגריס את מסרר הוא וכאן י כסירר( הקרכנוון אתהסדיר

 את הסריריהדן
  הקרבני

 ן הכגרי את הסריר ואתרכך תחיןה

 הקרבנו, את הסדיר כך ואחר תחילה הכגדי את הסדירוכאן
 שמן אומר יהורכם רבי המשחה שמן את משדה יקחט

 בומתחייחו נעשו ניס'ס מעשה כמובר משה :Inwpwהמשחה
 הין זית שמן יוג עשר סבים איא חיה %א שמתוהיהוערסולו
 כמה עד ' שורף האור כמה עד טסתפק, היה %א עצים נולסוך
 אהרן נמשחו ממנו , בולעת יורה כמרץ עד , כויעיםהעצים
 נדויים כהנים נמשחו ממט , המייואיס ימי שנעת כ%גנניו
 ואין , משיחזק ט;11 גדוף כהן בן גדוף כהן ואפייו ,ומיכים
 מפני שעמוק את משחו מוק ומפני מיך כן מלךמושחים
 alptln1i ש% מחיוקתו ספני יואש ואת ' אדוניהו ש%מחלוקתו
 שנאמר לבא %עתיר קיים וכויו ' שנים שתי ממנו גדולשהיה
 וימשח י ן צרורותיכם זהלי יוכרז ,V1lp' משחתשמן
 אחר ש% ובניו אהרן כמשחת לא בו אשר כ% את המשכןאת

 ' הראש עף הטוב כשמן אומר תתן וכן מושחם היהשם"ביש
 סירותיו פי עי היורר י ת , הקביסם ש"4ו עד שכשחסיכו%
 משיחה טעון עצמו גפני וכלי כלי כ% הכלים כל משחתאב%

 כנו ואת הכיור ואת כ"יו כ% ואת nir~rt וימשהאתשנאמר
 עצמו, ,aeQ' משיחה טעון וכלי כל' שכף לסדת הא ,%קדשם

 כשם , כתנות וי%כישם אהרן כני את משה ויקרב אי
 שפיקדנ כשם יכניו סק נעשה כך ףאהרן סגןשנעשהמשךץ

 תקריב בניו ואת ואומר ויתפארת ףכטד אחיך %אהרןקודש בגדי ועש-ת שנאמר בניו בגדי על פיקדו כך אהרן בגדיע%
 לקדש "הם חע'טה  אשר הדבר זה שבאס פרהחטאת נקראיא  בתחילח החטאת פר את ויגש ב י י כותנותוהלבשתם

 את פורט  כשהיקי ' זאיל'ס בקר בן אחד פר לקח ףכהןאותס
  בשרו ואת עורו ואת הפר את החטאת פר נקרקש היותמעשיו
 אהרן חטאת אם 'ורעים אנו אין ימחנה' מחוץ באששרף
 אהרן את קח אומר כשהורש היה הצ.כור חטאת אס היהוכניו
  וככור חטאת ולא , )גניו אהרן חטאת אוסר הוי אתו כניוואת

היה
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פח צופושתפז
 פל ראש על אתידיהט וכמו אהל חסמך ג 'תה;,

 מפני אלא הקרבנות כ% ע% סומכים ובניו אהרן וכיהחטאת
 י9רכנותיהם ציבור  קרבבל עייובקיש מסכו  קרבבוהיה'שהן
 מעוגיה  ציבור  קרבנות אף סחיבה  טעונים קרבנותיהןמרז

  קרבנות על סומך הוא  לקרבבותיואף  סומך הוא מהסמיכה
 וסמך שנא , קורבנו  עלציברראבייחירביאחרראחרסובך

 הותו גדולה בכהונה משמש משה היה המילואים 'מ'שכעת כ" הדם משהם! וישחטו'קח 'דיוועלראשקרבנו'
 הו~פ מחטא היה ה41ש מזה היה הוא זורק היה הוא שוחטהיה
 משף , משה ויקה וישחט נאמר לכך מכפר היה יוצקהואהיה

 ופסקו קטנה כשהיא שנישאת מלכיםלמההדברדומהלכת
 אהרן כך אף כתה שתלמוד שעה ער משמשת שתהא אמהעם

 להיות' כשנכתר הלוי אחיך אהרן קנאמרהלא לוי ה.התחייה

 שילמור עד תשמשני אתה למשוה הקבה לו אמר נדו%כהן
 רואדה ואהרן רואהאותוזורק  ואהרן שוחטאהרןהיהמשה

 אותו ורואה אות1יזצק ורואה מהטבת אותו ורואה מזהאותו
  הדם את  וישהטויקחמשוה 1 ט ,מכפרורואהאותו

 אומר אתה מניין מהו יודע איני זו כפרה עליו יכפרויקדשהז
 העולם אדון שאוה  שאברמטהבשעה אלא זו כמרה היהשלג

  שיא והביאו איש איש ישרחנ[ רהקו המקדש כדברלהתנדב
 וכן ' למקרש גז5 אדם יתנדב שלא זו כפרה תה"פ ,בטוכתס

 1 ' ' בעויה נזף שונא משפט אוהב יי אני כי אומרהוא
 פרשיות משתי ףמדנו ע4הקרכ אשר  ביההלבויקחאת
 הנשרפים פרים אומר שהייתי מפני לצרורות מנהגאיל

ושעירים
 הנשרפלהואיי

 %1א נשופים כלס יהיו נאכלתם ואין
 היתדם זאת החיב את ויקח נאמר יכך כלום למזכה מהםיהא

 עורו את הפר בשר שנאמר ושרף הפר ושאר ~niraהרריותן
 אי5 את ויקרב ז י ' כמהנה מחוז כאש שרף בשרוואת

 הדם את סשה זיזרוק וישחט יעולה סמיכה למדנו מכןהעולה
 המפורש לנתחיו'כ% נתח האיף ואת לעולה זריקה למדנו ןמיכ

  נתוח אין אומרים ויש מהפשט חוק  ספורשכאן יחידבעולת
 הראש ואת הנתחים את משה ויקטר וו י , הפשטבלא
 ראשו את לנתחיו אותו  ונתח להין שנאמר כמוה הפדרואת
 במים ירח( הכרסוס ואת הקרב את למדנו מיכ, פדרוואת
 ויקטר למדו מיכן במים רהז וכרעיו וקרבו להלן שנאמרכמה
 האיי כ% אתמשה

 הכהן והקטיר להק שנאמר  כמה המזבחה
 כמה לין הוא אשה ניחיה לריח היא עולה ימדו מיכןהמזכהה
 שכולם במכן ל"י הוא אשרה 4יי שחוח ריח אשה יהל(שנאמר
  והיבש  1aton האי% את ויקרב ט ' ' %אישיםניתטס

 נא5 למה כן אם זה נגד והם אילים שגי הכתו ויוגבברבאבר
alp'lהאיל את tatgn ל~ו האילם מן ואאר פר הביא שאס 
  קידושם/ ידי יצא  .א פד הביא  אייוויא  שבי ' קידושם ידייצא

 קידושס, ירי יצא לא המצות כל הביא ויא ופר איליםשני

 שהמילואים מימד הכל על שמושלם המילואיםאילכ
 סמכו האיף ראש % יריהם את ויסמכו ולכניו "אהרןעע"מ'ם
 הוכו למישפרע משל טוב, כשמחוהועשויוס עליויריהם
 יום עכורת שהשלימו כיון ובניו אהרן כך ף א טוב יוםועטרה
ם כלים עבודת וקידושיוטוכ י ל י  יויהם זכמכו 
 משדץ ויקה אשחט א כ טוב, יום ועשו בשמחו-ועןו

 4זומ זה דומים אין כפרשה האמורים דמים סישד(כדמן
 w~w והשיישי '  שתים יהשיני ' מתטת uu טעז(הראקוז
 תנוך ע% זיתן 'מו מו משה  ויקח וישווט נאמר לכך יעשרד(
 זו הימנית 'דו בה( ועל ' האמצע' נדי זרה הימנות אהיןאזק

 משהמן ויתז אהרן בני את ויקרב פ 3 ןפוקהאמצש
 ירם כהן ועי ' האמצעי גדר זה הימנות אז:ס מנוך ע%ודם

 אין החיב כ4 את ויקח ג כ , האמצע'  פרק זההישבית
 מצות בהם יש 'פירות לסקוס מצוה בו שאין ודבר דבר כ%ל

 והפיאה והשכחה הלקט וכ'כורים חלה ומעשרו תרומההדבה
 שהוכתבתם למקום מצוה בהם יש מדינות ושערי בתיםשעף
 מצווים בהם יש כגרם ד כ ' ובשעכיך שתיך מזוזותעל

 , ימקום מצוה בה יש טלית , שעטנז תלבש שנאליאילמקום
 ברע יש טהורה כהמה ה כ , לך  יועיה גדיליםשנאמר
 הזכר ובצאנך בבקרך יוקר אשר הככור כ4 ש5 למקוס'מצווה
 למקום מצוה כה יש טמאה בהמה 1 כ , אלהיך יייתקריש
 הפורח והעוף במדבר גרילה חיה , כשה תפדה חמור ופטרש5
 מחוסרים יהו לדש לידך כשיבואו הכתוב ליהם הזהירבאויר
 אשר עוף או חיה ציר יצוד אשר ישר" מכית  איסאיש שנמצוה
 פרט שלא וחיה בהמה ושאר כעפר וכמהו דמו את ושפךיאכל
 אך שנאמר מגוה מהוסר'ם 'הו שיא כיל עשאם שמסהנתוב
 'ש נכוייס קידש' כקדש קדשי עיי חיש יחרים אשר חרסכל
 ושעירים הנשרפים פריס כיצר מעלות נב ע% מעקותבהם

 ז כ ' %מזבח ואימור'הס דמם יה' הכתוב אמרהנשרפים
 שימים לכהנים תתנה עורה יהי הכתוב אם כייל כולהעויה

 %מזכח ואימוריהס דחס יהי הכתוכ אמר %בעייםהנאכלים
 היתה הימין שוק ואת החייה ואת החלב את ויקח נאמרלכך

 וע4 אהרן כפי על הכי את ויתן ח כ , למזבחתרומתן
 %%מדך' אלא הבעלים יידי ניתנים הקרבנות כף וכי בניו,כפ'
 ומטהרים היולרות את ומטהרים הסיטרה את משקים-היאך

 תנופה4פנייו אירן וינףאותס כסאתהמעורעים'
 כפיהם טעי סשה ויקח ' הקדכנות הנזפת ללמדך הדיןהוא

 מנחרה נוטף כאן היאך לעמדךה41להדין
 סוטרת ידי מע"

 שהשנואים "מר מ ניחוח יריח הס מייואיס ף 'ומניפה
 קונה ודם כשר מלך והומר ק% דברים והלא ניחוח ריחקרואי
 כרוך הקרוש המלכים מ%כ' סיד טוכ, יוס %ו Inuny1 אוהכלו

 ויקח א % וכמוה' אחתכמה עף כהן 1%הואשהעמ'ר
 תנופה4פני ויניפיהוםשהאתהחזה

  הקבר?  מימדשאק י,
'nepaדיתיט ויסגר בכם גם מי אוסר הוא וכן בריה כ% שכר 
 %משה המלואיס מאיל כ ל ' חנם מזבחי תאירוולא

 ככהונת ששימש מי אם ומה וחומר ק4 דברים והר'היהלמנה
 ככהונת המשמש גרויה ככהוב חיק לו נוטי אחת שעהגדורה

 הדם משהמן ויקח %ג וכמה' כמהלע%1םעיאחת
 כפרשה האמור: דמים שלשה המשחה ומשמן המזבח לאשר
 D'nW והשינ' טחנות שש טעון הראשון לזה דומיסזוהאק

 הזאה מכיב ומתן זריקה טעון הראשון עשרה ש"ש1חש%'שי
 ) סנוב ומתן זריקה שתום והש'נ' ' וכפרה 'צ'קהוח,טז'

 באהרן ש4ש בהונות מתז שש טעון עשרות ש4שוהש%יש'
 וייו בבניו ושש באהרן שלש תשעה אומרים ויש בכניוזשלש
 כניו בארבעה עשרה  ושתו באהרן שיש עשרה המשאורורים
 יכהן ירס מי"א אשר המשוהים אהדן בני ששת אלהשנאמר
 שיש הזאות שש PPe' ד 4 ' מזגת %גבי וריקהיטעון
 ויד , בכניו עשרה שניס באהרן שלש עשרה 'חמש אומריםייש  וששבוביו באהרן  שיש  תשע אומרים כבניוויש וש"שבאהרן
 ש"שש למדת הא בנת בגד' בניוועי ועי ועיבגדע אהרןע%
 ויאמר ה י ' הדם כהזאת אלא וכניו אהרן ק'רושוכלס
 מועדלכמה אהל פתח הכשר את כשף גנך ואף אהרן א%סשה

בס4 אשי הלחם ואת האיל כשר את ובניו ואכלאהרן12נאס'להלן
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כגצפרשתשמימפט
 'f'NISiDnW מימד תשוף באש וביהם  בבשר  והנות ונת'נס4

 תצאו לא מועד אה4 ומפתה ו ל 4שריפה'מותרים
 מילואים קרבו כארר ושלשה בעשרים אמרו מיק ימיםמגעת
 שלמו כניסן כאחד שישים הרי ושבערה ושישרהעשרים
 ימי שסערה כל ידיכם את ימלכד ימים שכעת כ'מימאים

 מקריב וכזקר בוקר כ% המשכ[ את מעמיד משההמי14איהיה
 'וסי רבי פירקו וירש העמידו בשמינו ומפרקו עליוקרבנותיו
 כאשר ז ל ופירק), העמידו כשמיני אף אין יהירהברבי
 יום קירס ימים שכעת אמרו מיכן י4 צווה הזה כיוסעשרה

 וכשם ' פרהררין יישבת נרוימקיתו כהן מפרישיןהכפורים
 את  השורף כהן מפריש,ס כך סטיתו  גדוף כהןשמפרישים

 אשתו את תמצא שמא שבעה מפרישים וימה , מכיתורשרה
 עלכם לכפר יולעשות nisr הימו שבעת כ% )ידחה טרהספק
 ח ל , המתים שיחיו עד עייכס תכפר זו כפרה להםאטר
 את ושמרתם ימים שכעת 41'לה יומס תשבו תער "הלופתח

 ורם בשר רברי מקיים אס וחונוומה קי  רבי-ים  יווהריטשמרת
 , וכמה כמח אחת  עי הממם  רגרי ו;מקייס , מקלפוהמקוס

 יקביםפי רנרים שטומעיס  ושמהש ששים ובניו אהרןויעש
 אהרן ויעי נאמר  יכר הוא ברוך ~Icllr,n כפי נששומע'משה
 השייח כרי' משוה ביר יי צווה אשר ו;דבריס גל אתובניו

  שנצטוה, ימי המצוה כרי'לשולחיו

 שמיניפרשת
 ויהיבעמהש:יניונאמר נאמרכאן  ידרוש 1 יש צריל הכתוכו מן אחד זה קרא השמיני בייםךיהל
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  השייטי ביום בי אומר כשהוא למניי שרישי אם ישבתשיישי
 בהיות השלישי גיוס :יהי סיני הר עף העם כף ישני יןירד

 וכאן י כחורש talnw :1WW למניין שלישי אומר הויהבוקר
 אם ימניין. שמיני אם יורעיס אנו אין השמינו כייס נהינאמר
 הוי ירגם את יירא ימים שבעת כי אום  כשהוא לחירששמיני
 עשר נטף אותווד)ם לחודש שמיני ולרש למניין שמעיאוסר
 ראשק ' %נשיאים ראשון ' בראשית למעשרה ראשוןעטרות

 ףראש' ראשון ' הכמות לאיסור ראשון ' קרשיםיאמית ראשון האש, %ירידת  ראשון ' לעמדה ראשק /לכהונכם
 המקום שכיבדו %פי )לכניו משה4אהרן קרא בישר", את %כרך ראשון כישראף, שכינה לשכון ראשון 'חדשים
 תחייה שכיבדו ומניין , כסוף כיבדו משה אף ' לאהרןתחילה
 בסוף כיבדו משרה אף עמך ואהרן אתה ועלית שנאםלאהרן
 ישראלי לוקני כך  ויבניוואהר  קראסשה%אהרןשנאמר
 מקמר יחטאת בקר בן עגי יך קח אהרן אי ויאמרג
 לנפר המקוס שנתרצה אעפ אחי אהרן %אהרן משה %ושאמר
  דורון שלח שטן ש4 פיו יתוך ףיתן אתה צריך עונותיךע%

 למקדש בביאתך ישנאך שמא למקדש תיכנס ש4א עדלפניך
 צריכים ישר" אף והלא , אני "א כפרה צריך אין תאמרמצמא

 עזים שעיר קחו לאמר תרבר ישראל  בני  ואלבפרה,הנ.אמר
 להם  אסר "א , מאהרן יותר %הביא ישרף ראו מה וכילחטאת
'onwכתדף4ה סדנם יש בסוף, בירנם ויש כתחייה  בירכם יש 
 ' מסכה להס"נ4 עשו בשף כידכם ויש ' עיים ששימשהטו
 ע% אכפר עג4 יכיש עז'ם' מעשה ע4 ויכפר ם שעירשאש
 עכירת שנדושת לפי 4ש4ם'ס )א'4 ושור 1 ענ4'מעשה

 אומר ה41ל ולהין מסכה ענ4 4הס עשו שנאמר מינים%שם
 ויכפר שור יבוהל , 'awv, אוכל שור כתכנית ככורכ אתדרורו
 תרעו " ענ4 מעשה ע4 ויכפר ענ4 יבויש ן שור מעשהע4

 מיראים שאתם עכירה עונותיכם ע4 לכפרשנתרצהרג:קום
 אמרו י י: יפני לזכוה שנחסר המקוס יפני נזבחה ככרמטנה

 ואינת המיך את מדינה מקלסת היאך וכי משה לפניישראי
 ן היוםיונראהא*כם כי נן מנת ע% להם אסרואהפניהםיך

 הערת כ% ויקרבו ' בוריוות משה צוה אשר  את פקחוה
 , לפניו ועמרו  בשמחה  כוים קרכו ין %פניויעמרו

 סיר %ה נתרצה ימים יאחר ' והוציאה תשתו  ע% שנעםיסיך ומשי
 יותר  אותו משמשת והיתה כתיפידז קשרה מתניהחגרני
 ע% לנפר המקום שנתרצה שואו בךישר(כיון ,אףמראי

 חקרנו יכךבאמר יפניו ועמרו  בשמחה כויס קרבועונותיהם

 הרבראשר ות משה  ויאמר ו יו' ויעםרוףפני הערהכי
 העבירו הרע 'צר אותו %'שראף משה יהס אסר תעשו יוצוה

 4פנ' ישרת אחת וכעעה אחת כויטב'ראה ותהיו 'מלבכם
 אם כ' מד? מפנ' ' לבבכם ערלת את ומלתם שנאמריפחיז מיוחדת עכודתכם תה"ש כך בעולס יחידי שהוא כשםהמקוס
 שאבוהכתו  זהו אהרן אף משה מאמר ז ' '4 ככוראייכם וירא כן עשיתם האדהים ואד)נ' otnisi ה איהי הוא "היכם"

 יו אר( קוראים 1QW כקוראי ושמואל בכהניו . ואהר[משרה
 שקויים tn?~ww מימד אייהם ידבר ענן בעמור יענםוהוא
 למיך הדלדומה %מה משף המזבח א% קרב ח , כזהזה

  אחותח ונכנסה מיפני מתבישת והיתה אשה שנשא ודםבשר
 את שתשמשי איעל זוז ירבץ נכנסת מה עף %ה אמראציה
 תשוץ  אמר בך , המיך את ושמשי ובואי רעתיך המסינימלך
 נרוי כהן יהיו נתבחרת מה על אחי אהרן~הרן

  שתשרת אא
 הקדושיפנ'

 נרוי
 ' עבודתך ועבוד )כורש דעתך החס הורם

 והית שור כתבנית המזכח רואהאת אהרן הירץו'שא)מר'ס
 ' ממנו מתיירא שאתה מכה 5א אחי משה %%1 ממנוסת"רא
 ט המזכח, א% קרב נאמר יכך אוו וקיכ דעתךהגיס
 אשר החטאת עג4 את וישחט , נזריזות המוכח אל אהרןויקרב
 משנפנתה העם קרב( את ויקרב '  תתלוה התחיי  כקרבנו ,4ו

 יותר מכפר שקרבנו תדע העס ל41קרבן באמקרבבותיו'
 וקרבנו , הכהנים ע% מכפר איבו העס שקיכן ' opn'מקרבן
 עויתך ואת חטאתך את  ועישה שנע העס יך ועל ידו למכפר
 שו גערם וכפר העם קרב[ את ועשה העס וכעד כערךוכפר

 טעון וה  אף  חיטוי טעק הראשו[ כראשון,מה ויחטאהווישחטהו
 טעין זה אף ארבע שהם מתנות שתי טעון הראשון מת יחיטוי
 עולה ונתוח'מה הפשט טעק זה אף ונתוח הפשט שעונהשייה מח כמשפט ויעשה העוית את ויקרב ארגל' שהם מתנהגשתי
 כ*4כסה

~DtWtNS' 
 ;NDtp עויה 4אישי0,מה כליי כויה זו אף

 עויר? מה וזורק' המזכח כצד עומד זו אף , וזורק המזכחבצר
 פקעו זו אף , למערכה מחזירם המזכח מע4 איכריםפקעו
 את הקרב א י ן למעוכה מחזירם המזנח סעףאיכריס
 מלא באן האמור מייוי אף קומצו מלא יהרן האמור מיליימה מייוי להין  ונאמר מי14' כאן נאמר ממנה נפו וימלאהמנחה
'1YDlpיבונה ש% אוקורט  גרגירמיח בירוצרוראוועיה קמץ האמורכאן אףנה~י '  שייבונוץפסוי אוקורטס"ת גרניר או צרור כירו ועיה קמל להין האסור נציף  ומה 

 פסוי
 ן

 ף%מרנו כא וה מה הבוקר עוית מירר ויקטרעיהמוכח בי
 את בהמהנברנאם,יקרב סנחהיגיא מצא %א שאם ייסראס

 עירגשובחת ויקטר ננסי ימה נן אם ' כמשפט ויעשההעורקי
תרבך
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