
 חקפ מות אתריפרשתקפו
 וכי משום אומן מתא ובי ח ן פתחת שנים ימיםאומר
 יכוי שניס ימיםיהודה

 וה45ש הם מריכים אם , הרנה יטיס
 הף הם וכמה מועטים ימים איא דבר לא הא רבים נאמרככר
 אמר עשרות רכים יכול , שישה דנים ט ' שניםאומר

 מיעוט רבים אף שנים ימים מיעוט מהימיםימיסואמררכים
 נאמר וכי , חמשה הרי ושלשה שנים יכוי י ' שלשהרבים
a~atהרכים כיצד הא רכים ימים אלא נאמר 5א והיא ורבים 
 ן שלשה אום הוי שניסוכמההם עי מרובים יהוהילו

 יכי5הרואהשלשהבתחילהתהאזכרע' 1ק-ומארץ
 תהיהזנהדם, כי אנימקייםואשה וכה זאפ1

 שלשרה הרואה אבל( אחר יוםברואה
 מטמאדק היא נידתה אחר נדתכם על 5% , זבה תהאנתהי5ה
 ינדתה,מופינ סמוך "א 5י אין ב ן כתהלה מטמאהואינה

מנירתה
 סמיי

 מניד% סופיג "א לי אין נידתה ע5 חי כי או %ל
 שמתה שבעה ששה חמשה ארבעה נ שנים מניין ' אחדיום

 וכשר 5ספיררק כשר שחיא כרביעי מצינו מה ' עשרנהתוי-עה
 וכשירים לספירה כשירים שהם איל) את ארבה אני אףלזיבה
 כיאעתנידתה' %ל מניקירבותאחדעשר ג5ז'בה'

 ראית מה ' לאו אמית שטר שנים את מרבה שאנ' 'כויאו
 הכתוב שריכה אוזר עשר שנים את 51הוצ'א עשר אחדירכות
 ן מדתה עת כ5א בכפירת שהיא עשר א את אנ' מרבה 'מיעט

 , נידתה עת כלא בכפירת שאינו עשר שנים אתומוציא

 לרואו-ז מניין זבה שהוא שלשה הרואה ח45י 5י איןד
 יום ירואה מניין , נידתה כימי זובה ימי %ף זכה תהיהרטנים
 שהיא מניי( ה נירתה, כימי זוכה כל %י זכה תהיהאחר

 משמרת שתא כשם 'היהויכוף טמא %י אחד ,וס להםמשמית
 שאינן הזב אם ומה הוא ודין לשנו' שנים תשמר כך לאחד%

 אחד סופרת שהיא זכה , לשנים שבעה סופר לאחד אחדסופר
 5ה אק 'היהלה' %ל ' לשנים שנים שתסרור ד'1 אינו5אהר'
 מטמא שחא שרשה הרואה אלא איזל' 1 ' אחד יוםא5א
 , ומושב משככ שתטשטש שנים לרואכם מניק , ומושבמשכב

 אהד יום לרואה מניין ז , נירתה כמשכב זוכה tafת4
 ח / נדתה כמשכב זובה 'מי כף ל % ומושב משככשחטם
 ואץ כועלה את מטמאה היא בועלה את ירבות טמאהתהיה

 דיןהואומהאס הלא ט אתשהאבועיןהזנמטמא
 מטמאח ימיס לשלשה ראיות כשיש אקא מטמאת שאיןהזכה
 אינו אחד קיום ראיות בשיש מטמא שה41ש הזכ בועלהאת
 כ41' לרבואת טמאה תהיה תל גועי, שהוא את שיטמאדין
 שהוא את מטמא הזכ ואין בועיה את מטמאההיא

 נועי
 איא

 כימי ולא נדתה כטומאת י , נקייה בישון חכמיםשרכרו
 טומאת עשה שלשו במקום אם ומה הונם דיןגדתוהוהל4ש
 שעסה כא( / כמטמא המיטמא tatr~wp כמטמא"שטמא
 כמטמא המיטמא שנעשהימי דין אינו כמטמא המיטמאטומאת
 , יטשטש נס  הנונע כל , נידהה כימי ולא נידתה כטומאתת5

 , ח'בוריהס יריעל

 שאכהן כשתפסוק טהרהםזובהןואס ק[-פראיו?
 ו5א מזובה ' מנגעה מזובה ולא מזוכה, שאןע

 שנעת לעעמה לה  וטפנה ויירתהמצב
 אחר תשהר ואחר 5% מפוזרים ביז סמונים בי( ינוף ,ים'ם
 המעשה אחר תטהר ואהר או% שמעון % ב , לכולםאחד
 אסרו אנ5 כטהרות ליתעסק טהזרה כיוזשטכ5ה ,תטהר
 גין יכוף , בשמיה , ספק יירי תצא שירש כן יאתעשההכמים
 יעצמה יח תקח נ ן ב5י5ה ויא ביום 5% ביילה וביןבגום

 ז ישנ"ה לדבתה תביאה 5א הראשונה ףזיבתה הפוישתןשאם

 בני חיףופי  11נהחייופיתוריןבנייונה כמ אושני הוריםשתי
 שהיא  מנין ר ,  האיפה עשירית  חילופיהם ואין תוריםיונה
 אהל אמפתח ,  איהכהן אותם תןוהכיאה יוס מבעורטובית

 בן אם  אלבש פתחאהימוער אף אותם סביאה הואסוערכיצר
 , יום מבעור טובית שהיא מיתר שמס מעורבתתהיה

 עויה'סיפריסס האהי ואת חטאת האחר את ועשההכהןה
 היא הפרישתן טאס  ומניין י לחטאת ואחי n~lpS אחרהכהן
 אותם והביא , לעויה ותחר יחטאת א %י הפרש הפרשהיהי
 והורתם  ,ו  יימוובטומאתח' יהבי הכהן  ע41ה וכפר הנהןאל
 אומרוינורו הוא ו:פרשהוכן  איא איונחרה ישראי, בביאת

 .ו , נוורואחור ואומר  ' לבו גייו5יואל ויעלמאחר'
  ימחזו ויא , וואוהרה הרי ן ישראימטומאתס בני אתוהורתם

 אף בתוכם, אשר משכבי את בטמאם  עונם זו ,בטומאתם
 ואשר הזב חזרת ח ן כיניהם שכינה טמאיםעיפיסהם

 קרי כבעל שהוא אהת ראייה שראה זה ' זרע שככת ממנותעא
 שראתה זו כנידתה והדוה ט , לערב פסחו ואוכלוטובל
  מים כיאת  וצריך ומושב משככ מטמא כנגרה שהיא ראיותמתי
 ביאת תריך ומושב משכב מטמא  גמור  וב שהוא ראיותשיש שראה זה וובו  את והזבה הזכ תורת , הקרבן מן ופטור ,חיים
 מסנן תצא  הובואשר תורת י ,  בקרבן וחיי חייםמים

 אי בזוב סותרת ורע שכבת אף בוס סותר הזוב מה ורעשכבה
 5% הכף את תסהור ורע שככת אף הנף את סיחרת המבמה

 אף יכוץ יא אהר' יוס אישי כהאיןףהלטמאות
 ב י זאת, תלמוד5ומר יהיוסותריסבוב רגליםמימי

 כנידתד? תהיה היואשתם הראשוני, זקניםוהדוהבנידתה
לא

 תמחוי
 רביעקיב4ש שבא עד במים שהבא עד תפקוס וןא

 אם מה הא , לנרשה מבקש והוא איבה ל'די הרבר נכנסוימר
 ' במים שתבוא עד כנדתה תהא כנדתה והדוהמקיים
 אף במשא מטמא הזב טה אומרים אחרים זובו את והזב ני

 לרבות ז5נכדבה התצורע, את לרבות במשא,5זכר מטמאהזוב
 אומר ברוקדה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבו , היולדתאת

 ,  וינקיבה יובר ויכו את אומרוהובהדיכוא
 לוכרני

 שהוא
 ע5 הברש את להניא טמאה עם ישכב אשר 51איש 'נרולוה שהירי בין קטנה שהיתן כין ולנקיבה ' קטן וכין נרוי ביןוכר

 ' יום ננגר יוסשומרת

  מותאחרי
  אהרן שניבם מות 6שחע שש ייאך(משרץאחוי 114111רח אפרשה

 יוןלפי  תימורמה
 אהרן בני , מחתתו איש  ואביהוא גרב אהרן בני  שנישנא'ויקחו

 ' ממשיש עצה נטלו 5א ואביהוא נדב / מאהרן עצה נט15לא
 מורן ות עיצה נטיו י4ש ' עשו מעצמו  איש איש מחתתואיש
 שווץ שניהם מיחה בך שוה  שניהם שעביית שכשם?:יע

 ויסותה יי לפני בקרבהם ב בניאהרן, שני מות אהלי%י
 ן  ההקרבה 4 סתו ויא מתו הקרינה עי אומר  הנייייר'יוסי

 , וימותו ין לפני בקרבתם אחראומר כתוב אהמר עקיבהרבי

 בהקרינם הכריע , ורה אש י4 ולני ויקריבו אומר אחרוכתוב
 ר ההקרבה' ע% פתו מתו'ויא עלהקריבה  ןרהיפניייהויחש

ויאמר ~ מעצמה קריבה בריי יעצכם קרנה  כויי או עזריה בןאתעור
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סקנח מות אחריפרשתקנז
 עת, בכף וא5יבוא אחיך אהרן א5 דבר משה א4 מאמריינ

 אלעזר ר היום י הראשון ברבור לו נאמר מה יורעיס אםואין
 שנכנס מחוירה דומה הדבר למה משף משיו אומר עזריהכן
 הרופאאצף

 אומרלואי
 כא בטחב, תשכב ואי תשתהצינן

 תמות ש44י כטחב תשכב וא4 צונן תשתה א4 %ו ואסראחר
 מות אחרי נאסר יכך מכויס יותר זרזו וזה פיוני שמתגדרך

 יבוא ואי אדרך אהרן אל דבר משה א5 " ויאמר אהרן כנישני
 וחל 'בושי ואל הואשנאמר מת בא ואס ד עת'נכ4
 אחרי נאמר יכך פלוני טת כאשר הו~פ מת כא ואס ,ימות
 ישמעאי רבי משום ה ן עת ככ4ובורש ואי אחיך אהרן א5 רכר משה אל יי ויאמר אהרן כני שנימות

 הואיף אמרו
 יימר , סתום ואחד פתוח אחד זה בצד זה דיברות שניונאמרו
 ע4 לאהרן שיאמר משה ביר דבר פתוח מה / הסתום ע5פתנה
 ביאת ע4 לאהר( שיאמר סשה ביד רכר סתום אף הקורשבלאת
 כ% ואחיכם שנאמר שכר ושף 'ין שי דיבר זה ואיזרחהקודש
בית

 ישר"
 אהרן אף ין הדבר , יי שרף אשר השריפה את יבכו

 ואין כאייבוא' אחיך 1 איתשת, ושכר ייןיאמר
 יבוחר, בלא הכנים ואי( יבוא כב4 אחיך או ' יבוחר כנלמשה
 ש5א נצטוה יבוא שנצטוה אס ומה הוא גרי( איעזר רביאמר
 ן יבושש שיא שנצטוה רין אינו 4כא נצטוה שיגש מי ,יבוא

 שיא 5כוא ונצטוו מועד אהה אל יבוא שנצמח יוכיחותמימי
 יבוא נצטוו שיא מומים ipQ', אכף ו , ושכר ייןשתחי
 %ף נצטוה המצוות כאן אכי יין שתויי שיא 5ב41ש נצטוו5א
 יראות אחיך יומר תימוד ומה אחיך ג4 שאין אהרן א5דבר
 א5 , הכיפורים יום זה , עת ככ5 ואייכוא ח הכנים'את

 הו~פ ודק איעזר רבי אמר , השנה ימות שאר ירבותהקידש
 שיא יום ע% , לבוא שיא נצטוה יבוא  שנצטוה יום עי אםומה

 יגוא, שלא שיצטוה רי( אינו יבואנצטוה
  ישר"

 שנצנצו יוביהו
 כשאר אכ5 ט ' ריקנים ש5א דכוא ונצטוו ברגליםדכוא
 אכף ריקנו שיא לבוא נצטוו %א %בוא נצטוו ש5א השנה'מות
 'מות שאר ירבות הקודש אי יל נצטוה שנצטוה 'וס ע4כאן

 כ4 עי להזהיר לפרוכת מכית יחשנה'
 כ4 עי הכית"כוי

 ' ולאיסזת עלהאדזן הכפורתאשד הלאלפני במ'תההכ'ת
 ' כאזהרה הכית כ4 ושאר ' במיתה הכפורת פני א% כיצדהא
 יומר תלמוד מה הארק עף אשר הכפרת פניא4 א'
 כפוית ' כפזרת %ל %אדון כמזי יהי יכולכפזרת שנאמר4פי
 יומר תימוד כפורתיעדות בין חוצץ דבר אכף'היוהיארק כסוי יהירה 44שיכול כי יארון'כסו' וא'(יארק
 'מות' ויגש הערות עף אשר הכפורת את הקטורת ענןככסות
 ו4אימותהרי נ י ' כפרתיעדות דברחוצץכי( איןהא
 ואמר ' אזהרה זו הר' הכפורת א5 אראלה כענן כ' ' עטשזה
 בם שט למיתת קורס נאסרו ואזהרתה w~tp 'כז4 אלעזרוכי
 שניהם 'כזף ' אהרן בנ' שנ' טות אחר' יומר תימוראהון
 ע4 אראלה בענן כ' 15סר תימוד ' אהרן נכתת לאחרנאמרו
 אהרן בנ' שני למיתת קודם נאמר אזהרה כיצד המשמכפורת

 ' אהרז בנ' שנ' מות לאחר נאמרועונש

 מוגש"'""י"%"יש ארק
 אהרן יצוא כזאת %ל מנין וכפורת ארון בו שאין חפיתפאתן
48w~lpn niwpS שיש כקורש וכפורת  בוארון שאי( קדש 

 הקודש אומריכךנאמרא5 אתה גבוארווובפורתי
 אינו או ות, בפר כוח שאיט קורשלעשות

"alw: 
 ףעשות אףא

 ן כלהמצות ע% הבא 6ר זה זח ואיזה זה בקורש שאינוכזהפר

 נכנסבו הודע עירא הכא פרו אס ומה הוא רין היאג
 עיכל הכא פר למעט הקורש אל אהרן 'כ"א בזאתולפנים'5% לפניי כו שיכנס דין אינו , הודע עי הכא פרו , ולפניםלפניי
 בקר כן בפר ד ויפניסן צפניי בו יכנס שף4להמצות
 מתן שם פר ש4 דמו מתן מקום יכוי יעוצה ואיףףחטאת
 עייו תעלו י4ש מקקם אנ' סוס 'וס' רב' אמר ' איי ש4דמו

 5טעט הכתוב שצריך עויה היא איש ומנחה עויה זרהקטורת
 ן יעולה ואיף לחטאת כקר כן בפר נאמר ףכך העויה אי4זחו

 כפויים שיהיו כד , חרשים שיהיו כד ' שיבוץ שיהו כדה
 בגדי עמהם ייבש יכו54א אחרו, כנדים עמהם ירכש ש5אבר

 4%לי5בש 'כו4 ' תלבו ן צמר כנח עמהס '5כש אכ5פשת(
 ~כיכר תלמוד חוי בנדי עמהס ייבש אכ5 פשתן כנדיעמהם
 כייס, ארבעה ימעט פעמים ארבעה בר בד ממר תימורזמה

 ונשרש כחשן כתוךשנאמר 1 יין בהם5פנישנאמר
 א% כבואו 5בו ע4 המשפט כחשן ישראי בני שמות אתאהרן
 ויפנים לפניי בו יכנס ,יכ51 תמיד יו יפני מזכרוןהקודש
 כאפוד שנאמר בתוך ו , בחשן ויא בד יומרתיזמור
 יכול , ףזכרון כתיפיו שתי ע5 יל יפני שמותם את אהרןונשא
 ח , באפור ולא  בר יומר תףמור ולפכים יפניי  בויכנס
 ישרת שנאמרבסעייוהיהעיאהרןבחוך

  ובשמעקווי
 בבואו

 וירש יומרבר תימור גויפניויפנים יכנס יכויאיהקורש
 תסיר  עימצחו ההיה בציץ שנאמר בתוך ט 'במעיי
  %1א כד יומר תלמוד ויפנים יפניי כו יכנס יכוף 'י  יפנ'ירצון
 אייו אלא %י אין קורש משי שיהו ייגש קורש י 'בציץ
 אחיו וכגדי נרויתי כהונה בגדי שאר לרכות  מניין 'גיבר

 אביכיהבנרים  בניין ' קוישהכהמםתיבגדי
 ורחץ טבייהשנאמר שהו~יטעון מניין יאקודש' שיהיומשי

 טביירז  5בןשיהי..טעע זהב5כגדי ומבגרי זהב 5ננד'ללז מנגדי רעשנות  ומניין ג י ויבשםי בשרו אתבסיס
 יג , ולבשם בשרו את במיס ורחץ הם קורשתיבגיי

 והב יבגר' יבן ומכירי יהב יבגרי והב מבנרייכויהמשבה
 %כתונת מכנסים כין טבייה יסכון "כוי יהס ה טבילהוטעון
  נוים ייויבשס תעסי ימצנפת אבנט ובין יאבבט נתונתבין

 שסופנו יפי וישוף יחגר תלייבש ומה ר ' 'כאחת
 vait ינוףי4ש יו אץ , הערבים בין אחרים כלים יוירבות

 , ושנוף ויחנור  יולש ג4בשחרית

 שעירים מיעוטצ'בוריקחשעירי י עיי18פ1  םאתעיתבניישראישיהוםשי ב1נףקטח
 יום תימור כשירים שוים שאינן עיפי  אף ומנין , שויםשיהיו שני נאמר ימוך כן אם 'שנים

 רבו לעולרץ, אחד ואיל ב ריבוה' ששר "שעיר
 בחומש האמור והורש באן האמור הוא הוכש אחר אייאומר

 י הם איבים סגי אומר שטעון ברגי איעזר רבי יהפיקוריס
  והקריב , הפיקורים בחומש ישמור ואחד כאן אמוראחר
 , שבזר מש4 יבייש שיא י לו אשר החטאת פר אתאהרן

 אב% , בו מתכפרים ציבור שאין  משישגור ל4ליבי4שיכול
 בב מתכפרים הכהנים אחיו שהרי הכהנים אחיו משליבייש
 כשרתיבור הביבש ואם יניא יא יכוי , יו אשר יומרתימור
 ז רברים והוייוי , ביתו ובער וכפרבעדו ' %ו אשר שוביומר

 ונאמרכפרא כפר כפרה נאמר רן הויני ברמים כפרהיכוי
 ן D'a~I' חוץ רברים וייוי בשעיר האמורה צפרה מה ,יסעיר

 , מרסיס חוץ רגרים וירף בפר האמוויק נפרחאף

אם
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קלפרשתאחרימותקכט
 4 אשר החטאת פר את אהון ורקחב "סו נפשך אםנ
 היות כיצד ד ' נשחט 4א ועדיין ביתו ובער בעדווכפר
 אנא וכיתי אם לפניך חטאתי פשעתי עהתי השם אנאמתווה
 ושפסעתי שעויתי ולחטאים ולפשעם לשנות נא נפרחשם

 לאמי עבדך משה בתורת ככתזב וכיתי אני %פניךושהטאת'
 לפמ חטאתיכם מכל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ניוםכי

 ואת ננ"שראל עונות כל את עיין והתודה ואומר ' תטהרויי
 אומרים וחכם'ם ' מאיר רנ' דברי חטאותם לכ5 פשעיהםג5

 א'15 חטאתם ' המרד'ם אייו פשעיהם ' הזדונות אילועונות
 חוזר המררים ועל הזדומת ע% מתודה שהוא מאחרמשננות

 חטאתי אנאהסס כךהיהמתודה השגגות'ואימתורהע5
 לחטאים נא כפר השם אנא ' וסתי אני ישניך ופשעת'עוית'

 אני ףפניך ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ולפששםולעוטת
 יכפר הזוח ביום כי יאמר עכדך משה כתורת כנתובוביתי
 מיכותו כבוד סם כרוך אתדין ועונים ן אתכם לטהרע4יכס
 ' מתזד'ס הכתורים כל דרך סצ'נו וכן ה ' וער5ע,4ם
 בנ) שימדה זהרכענו' העזינו אבות'נו עם הטגונו אמרדוד

 ' והרשענו והעפנו חטאנואמר
 ועוינו חטאנו אמר דניאר(

 ועויתי חטאת' מתירה היה כך הוא אף ' ומרדנווהרשענו
 ופשע עק נושא אמר שמשה מהו 1 ' לפניךופשעת'
 ישרא% כנ' עונות כל את עי'ו והתודה ואומר ונקהוחטאה
 סהיהמתזדוה אל*שכ'ון חטזאתם' לכף פשעיהםואתכ%
 שהם מימדייקהץתשניהשעיויס 21יופן ' ,~l'ag שגנות הם כאייו המרדים ועל הזדונותע%

 פתחאהל זהאתזה,4פנייי מעכביענן
 ניקנור בשערי מעמידו 'מוער

  לשני  ונתןאהרן נ ופניו5מערב, ימזרחאחזריהס
 על  ופגים זה ע% שבים  יבול ' רבר כף ש%  גורלותהשעירים

 יבויש%שם רעואז., וגוריאחך 4י גוריאחר יום תיפורזה

 עיי והתיגוריאהך  ושיעואזיעל ושישם והושיעואזיעי
 אם ג אהר,  איא יעואוף כאן יעזאולאיןוגוריאחר

 אחד יעשה שלא atiw שיהיו גורלות נחסר למהגן
 גורי

 גדול
 ש% ואחד שייש ש% אחד והב  ש% ואח כסף ש4 אחד קטןואהד

  עלס עיור אשר השעיר את אהרן והקריב ר 'אשכרוע
 עזיו ע5ה אשר לום תימור גביו עי  נותנו 'הא 'כו% ל':הגורף

הגורי
nipw מת סאמ וע'טהו ה קיפ" מתוך ישמו 
 3תחייהואובר  ויגרייע%יהם שביט  משיגריייביאאחריהם

 ן החתיו יתקיים ישם הגור% עייו שעיה וה , מת aw שיאם

 lwlp~ שיואם
 , תהתיו יתקיים ~SNlp שעיה וה אמר מת

 שיכתאכ ער ירעה אומרים וחכמים , היהורה דברי ימותוהשיבי
 ן חטאת לי: שיאמר חטאת ועשהו , לנדכה דמים ויפלווימכר

רבו
 ,שמע"י

  אינואומר"א הטאת יומר ש-יך היה לא אוכר
 עייו עיה אשר והשעיר 1 ,לשם

 הגורי
 תנו נו יהא יכו% ,

 קלפ" מתוך לשמו שעלה ' הגורל עליו עיה אשר ת% גטועף
 ח'יעמד

,tae~ " ' שי1%"1 אותו לשיח שנאמר 5פ' %% מה 
 יכפרע5יו לפניי: הי יליעמר צח"ם ששוחו "כו%%מיתה
 עד ז ' כצוק ום'תתו יי' לפני חי עמ'רתו כיצדהא
 בכפר וכיה שנ.אמר סיכפר ולפר'עד חי' יהיות זקוק הואמתי
 רבי ' יהורה רב' המובחדברי ואת  אהימוער הקורשאתאת

 אותו, ןשיח י בגופו שהלעי בפרה עיניו יכפר אוסרשמעון

 ן הרם ישפך המשתלח סת המשתלח, ימות . הרם נשפךשאם

 תלמוד כיישוב יכול ' כהרים הקשה למקום  יעזאוףח
 ' גזירה ארז א5 תף בצוק שיחה )ממין , המדברת14מר

 שלח שאמרו זהו ן ה אשר החלאת פר אח אהרן יהקרינט
 דנ4יסף וידוי זהו ביתו וכעד בעדו וכפר ( ציבור משליביא
 אנ* %פניך ופשעתי עויתי חטאתי השם אנא פתויה היהכיצד
 %אקר עכדך משה בתורת ככתוב קורשך עם אהרן ונםוביתי
 D~lpS מלכותו ככור שם ברוך 1anal; עונים והם ' הזה ביוםכי

 ,ועד

 שן'"הני""""""י,י," נרק
 המחתת מיא זיקת כ , יקרש שיא כדי שבהיכי.הרכיש
 ן זהב של יתוך ומערה כסף כשף חותה היה יום ככ5 ,והביא

 הירה בכליוס ג ' מכניס ובההיה זהכוהיוסחותהנש4
 היום קבים שלשת כתוך ומערה קכיס ארבעת בשלחותרה
 שיהבת יכו% אש אי , אש לומר תימור עוממותיכוף נחפי ח ,וכההיהםכני0, שלשתקנים כש4חותה

 שתהא ומניין הייו' הלוחשות מן כיצר הא , אש גחלייומר חיסו"
 1 ' אש גחיי ףומר תימור הגחלים גכז ע% בטילההאש

 הסמוך כ'צד הסי יי לפני אשר ת4 כויו 'כו4 המזכתמעי
 כחוץ הניטף כל סימן וה '01' רב' אמר ז 'מעוב
 היוענש וכי ח ' לפנים הסמוך מן כפנ'סנ'טללהינתן
 ומלא ט / נפנים הכמוך על ניתן כחק להינתןמכפנים
 . רקה טסים קטורתהופניו

  קוטנה ףפי והקטן גדיו 5פי הגרוי
 שיהו סמים שהה~שמשףצ'בור' קטורת ' מירתרק היתהכך

 ממנה ושהקת נאכל ככר והיא ת% מה דקה , לתוכהסממנה
 הכיפורים יום מערב מנים בשלשת מפריש עושנו היהכיצד י / הרקנו דקהמן שתהא דקה נאמר ימה כן ואםהרק

 מן דקרה בה יקיים חופניו יציאות ברי ימכתשתומחוירים
 הקטורת את ונתן לפרוכת מבית א4 והכיא א י ,הדקה
 , מבפנים ויכניס מכחוש יתקן שיגש יי יפנו האשעל

 כשר יפני אם , מכפשם הכניס מכהון יתקן אומריםהצדוקים שהרי
 אראת כענן כי ואומר ' המקוס לפני וחומר ק% כן' עושיםורם
 הקטורת את ונח( נאן ככר *מיוהלא להם הכפורת,אמרוא%
 בהבעיהעשן, מהיהנותן  אראהאיהכפורתב,מרכיבענן  ימהנאמי בז אם ' בפנ'ס אקא נותן אינן ' ין יפני  האשעל

 את הקטורת ענן תיוכסה שהו*פבות4בהמעלהעשןומשן
  היה יא בה נתן יא אם הא 'מות,  1.א העוות ע% אשרהנפורח
 י ביתה ח"כ סממניה מכי אחת סחיכר או , עשןמעלה

 והזהן ' בו טמרם ממישהוא נוטיו , רפר ויקחמדם נ1
 מאסף אצבעו כאן אצכעונאמר הוורק' ויא והוה ' המטיףויא
 המיומנת הימנית r~a האמור אצבעו מוש , אצבעו%הין
 ן שכימין המיומנת הימנית כאן האמור אצכעו אףשכימין

 שנאכף מקוט כל אכ כמי, זה קדמה הכפורת פני אל גי
 הכפורע פני א% אחר רבר ר י ימורח' הפנים והבפורת
 שכע , טיפיס שכע לא שכעפעם'ם יזה הכפורת לפני 1ט כמצליבי "א למט( ויא ~ISva יא %הוו  אינוסתכוין יקרסה

 , ושכע אחת הת מעמיס שכע מתה שיהאפעמים

 מתכפרים יהיואחיוהכהניםשיא * ע4ןנעו ושחטאתשעירההטאתאשר4עסי נפ**טה
11 

  ש% בפרו סתנפרים הן ובמרקבו
,ontnwאוסף הוא שהרי אחיהם ש% בפרו יתבצרו  יכו%יא 
 ול עיהכהניס אוסר וכשויא כפרה תהם אין  מעתה ' ויאשר
 מתכפרי* הם ובמה כפרה  ףהס הקהיינפרהויאום'ישלעס
  מכייף* שחיק מצינו  שבן *  אחיהן  ש% בפרו שיתכפרומוטב
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מאקטב מות אחריפרשתקמא
 שיא שבי בש% יתי_פוו וא% בז מתכפרים ואיתו הורםשהרי
 את אהרן והקריב יומר נפשך ואם ' צינור מש% שחקקמשנו
 אהרן שר( ביתו / ביתו וכעד בעדו )כפר %ו אשר החטאתפר
 מלמר לפרוכת מכית אף רמו את והביוש בהסי
 ta1nw השעיר דם אלוש י, אין ויפנים יפני נו נכנסשהוכש
 ~tQg בו ,ציכנס ראפר לרם מניין / ו%פניס לפניי נונכבס

 , הפר ףרם רמוכאשרעשה את וע.שוה יומר תלמודויפנים

 בו יכנס הפר רם אף ולפנים, %פניי בו נכנס השעיר דםמה
 מימד הכפורת א5 אותז והזה ג , ויפניםףפמי
 כמרע יורע איני , הכפורת זיפני ימעיוה אחת נותןשהירח
 דמים מתן ונאמר למטרם בפר דמים מתן נאמר דן הריניהס

 אף שנע למט( בפר האמורים דמים מתן שוה למטהכשעיר
 לדרך כלך או ד , שכע למטן כו האמורים דמיםמתן
 אתת למעלטת מה למטרה דמיס ונאמר %מעיה דמים נאמרזו
 י מטן משי מלמטן דנין דומות למי נרארה אחת ימטוהאף
 דם דניס זו, כלךלררך או , מעל( משי למטרה דגי(ואין

 הפד, מדם השעיר דם דניס rt~s1 השעיר מדםהבעיר

 מרץ , הפר %דס עשרץ כאשר רמו את  )עשוש %ומרתימוד
 ה שבע, רסהשעירימטן 5מטןשכעאף הפרדב
 למעקרה נאמר , %מעלוה הפר מדם ייתן כמוה יודעואיני
 מתן מה ' למעלה כפר דמיס מתן ונאמר , בשעיר רמיםמתן
 האמורים רמיס מתן צף אהת, ףמעיה כשעיר האמוריםרמים
 נאמרו זו, ףדרך כףך או 1 אוזת, ימוללבפר
 בו האמוהס דמים מדה , ימעין דמים ונאמרו למטןדמיס
 , שכע %מעירק כו הלווים דמיס אף שבעלסטן

 ואין , סלן משף :l~v'a ש% דניס דומה למינראותז
 הפר דם דנים זו ףררך כלך או , מטוה משף שיימעיוהדנים
 %ומר תימור , השעיר מדס הפר דם דמם ואין הפרמדם

 , שזים מעש.ו כ% שהיו הפר לדם עשה כאשר דכו אתועשות

 ומוץ , שכע ימטרה השעיר דם אף שכע ימטרה הפר דסמה
 צחת, למעין הפר דס אף אהת השעירלמעיןדס

 ירק
 , זרה עכודרק טובחת טרחות שלשה %הניא הזה :Irtuva %י טהי ן:י,,נ.;י"יפםיגןןיי

 קודשי, aVnN ומהיל מקדשי את טמ4ש שנאכר%מעןככה
 התועבות מחוקות עשות יכלתי שנאמר עיינת גייו'טומאת

 דמים והפיכות טומאת ' בהם תטמא וירש יפניכס נעשו שרא
 אני אשר בה אתס'ושבים אשר הארץ תטמנה זי4שושנאמר
כ כהוכם,שוכן

 יהירם הללו הטומאות כל על ,כוי
 מה טומאתם כל ולא מטומאותס לומר תלסור מכפר זהשעיר
 מקדש בטומרת הטמאות ככן מכיף הכתוב שח,מצינו
 וקדשיו מקדש כטומאת אירש pisnJ 4%ש כאן אףוקדשא
  שנאם הואמוכרע אומרממקומו ובמעון  רבי ' יהורה רבידברי
 טמאות  גי  ויבש ישראר[ בבי  בטימאות ער(הקורשובפר

 יקרשיו, תקדש טומאת כ5 יכרע% גשבקודש,
 , המררים אילו , פשעיהם יומר תימוד מכפר זרה שעיריהיה
 הואוכן

 תפשע אז אומר הוגש וכן כי, פשע מואב מיך אוותי
 כתהי5וק 'דיעה כרה שיש כ5 אמר) מיכן , ההנכן כעתיבנוה
 וכן ' ויורר בע:וזוה  'ביא לו שתוודע עד לו תולוק בסוףפריעה
 יעיח  ובו ר ' היאות במחוייבי , חטאתם יכר  "ומרהוא

 עושות כךהוא  (פנייויפנים :עזן : ,ש - סףאה%מוערכשס
 הפר' %מטוסים יזושבע 'גה'ני,סהךעגיוי

  לפנים  ומוש , הפר מרט  יסטן ושבע  ימעיה  בהיכלאחתאף
 בתוך אהה השוכן , השעיר מרס למטרק וע"כע  ימעיטואחת  בהיכי אף , השעיר מרם ימטוה ושבע  ימעלרץ אחתולפניי

  אלא %י אין  ייבאהףמוער יכויבעורות יהיה יאארם וכי ה ' ניביהם שכינה טמאים onw עיפי אףטומאתם
 , כקודש לכפר חף , עולמים זכית שילה  לרבותמוערמניין באהי

 כשנכנס מניין , בקטורת לכפר שנכנס npwa אישן %יאין
  בביאתה אלא %י אין , יכפר כבואו לזמר תימור גרמיםףכפר
 בערו  וכפר צאתו, ער בצאתו יומר תימור ביציאה אףמניין

ובערביתוובער
 / כיתו יכפרת קירצת ישרא%כפרתו כלקהי

 המזבח א% זיצא 1 , לכלישראל קידמת כיתווכפרת
 הכשן כפרו שמצינו יפי נחמיה רבי אמר %ל מה ין עפניאשר
 הפרכות עז[ ומזה למזכה חיך עומד שה41י המצזות כד[על

  אלא מדבר אינו או ז המוכח' מן %פטם היהוהיכן יי %פני אשר לוסר תלמוד כן זה אף יכול מזה שהוגשבשעה
  אלא  ברבר אינו הא יי  %פג, אשר יומר תלמוד החיצוןבמזבח
 , כגופו שהיתו ע%יוכפרה וכפר ח , הפנימיבמזבח

 מעורבים שה'ה כזמן השעיר ומדם 1,פר סרסמקח
 'כוי

 מזרץ
 חטאת מדס לומר תימוד ' עצמו בפנ' ומזרק עצמובפנ'

 ומדם הפר מדס ולקח מק"מ אנ' מדה ונא ' אחתהכ'פוריס
 קרנות עף ונתן ט מעורב'ם' שהם בזמן 'השעיר
 ' מערבית צפונית ' צפונית מזרחית מקרן מתהיל 'הכזבח
 מתחי% שהימר סקוס ' מזרחית דרושת ' דרומ'תמערבית
 ' הפנימ' מזבח על גומר הוא שם , החתון מזבח ע%בחטאת
 ' לפנת ההיתה שוו  חון ימעין מימטן בוחן  הומיועיכזים ומחטא עומר הוא כמקומו אליעזר ובי משם אומר יהדהרבי
 אומר 'שמעאל רנ' סכ'כ י ' למטן מלמעין נותןשהיה
 הפסיק כחן האמו סביב מה סכיכ להלן ונאם סכיכ' כאןנאמר
 ' מתנות ארכע הפסיק להלן האמור סכ'ב אף מתנזתארבע

  שכענין'שבע הדם מן ' מזבח ש% טהרו ע% ע4'ו והזה א'
 4%יפעמים

 פעמים, שכע מונה סיה4ש שבע שבעטיפים,
 ' 'שרן כנ' מטומאות וטהרווקרשו כ י ' ושכע אחתל4ן

 ' כיפר כיה אס אומר ה41ש מהtJaa~ :גיג,י"יייבממ:י יפרשה ' לבוחש יעת'ד וק'רשו ישעברטהרו
 וכיה ' כיפר  יא כאייו המתנות מכ% אחת חיסר שאם יחמישא

 היכר[ וה מוער אהל את , ויפנים יפוייי זה הקורט אתמכפר
 ' עצמו בפני כפרה וקר שכמאחר מיתר , השובח זההמוכח
 'ב'א רם השפך שנפנ'ס מתמת בתומקצת מיכזאמרוג
 ורבי איעזי רכי , שבפנים במתנות .כתחילות ויתהפך אחרדם

 המתנווג את גמר שפסק' ממקום "א מתהיל אינו אמרושמעון
 בכתנות כתחייה זיתחיף אחר רם יביא הדס את ונשפךשכפנו
 ויתחיל אחר דם יביא הדם ונשפך מתנות מקצת נתן ,שבחוק
 אונו אומרי שמעוז ורכי "עזר רבי ' שבחוץ כמתנותכתחייתם
 הדם' ונשפך שכחוך מתנזת גמר , שפסק מהקום אלאמתחיף
 במזכח מתנות מקעת נתן המזגח' במתנו ויתחיל אחר דסיביא

 ר' , המזכת במתנות ויתח'% כתחייה אהר רם 'גיא היםונשפך
 , שפסק ממקום אלא מתחיף אינו אומרים I1v~c ורביאיעזר
 , מעכב היסוד מתן אין הדם ונשפך המזכח מתנזת גמרנ
 ן ויעור ר רברי הדשן בכית ונשרפים , בגרים מטמאיםוכוים

 נשרפים 4%1" כגרים מטמאים אומרי'אינן מא.ר ירכי שמעוןר
 אק והקריב , הכפרה את נוכר שהוא האחרק אלא הרשןבכית

 השעיר 1 6 א 1סיפרא
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קסד אחרימאפרשתק"ג
 ד חיי 51%הות כאןהואזקק ש"ששיהחי'

 שהסמיכוץ מימד השעיר ראש ע4 יריו שתי את אהרןוסמך

 ן ירים נשתי שיהיו הסמיכות יכל אב בניין , יריונשתי

 וררת עבורה שעירי ואין סמיכה טעון וו , הת, ראש עיה
 טעון אומרתי שמעון  רבי ונו,הודרה/ ןדבדי סמיכהטעונים
 / באהרן סמיכה טעונים זרה עכורה שעירי ואין באהרן,סמיכה

 לפגים נכנס שדמדץ ציבור חטאת כ4 אומר שמעון רבישהיה
 כיצד , דברים ונידח זה י עייו והתודה 1 ן סמיכהטעונה
 , ישרן טת עמך לפניך פשעו עוו חטאו השם אנא מתודהה,ח

 ושעזו ויפשעיםשחטאו וףעועות נאלחטאים כפראנאהשם
 עכרך משרש בתורת ככתוב ישראל בית עמך לפניךושפשעו
 ' ועד לעולם מלנותו כבוד שם כרוך אחריו עוניםוהם
 ושיגגות'הס ואנסיהם ספישת,הם מרייהס אף4ש %י איןז
 פשעיהם, 5כף עוונות,פשעיהם %כף עוונות לי תלמוד ,טניין

 עמהם ואשמות חטאות חייכי אף יכוף , חטאתם 4נףחטאתם
 חייבי ואינו ' השעיר ראש ע5 אותם , אותם יומרתלמוד
 חייבי אמרו מיבאן ח ' הששר ראש ע5 ואשמותחטאות
 בייבים הכיפורים יום עייהס שעכר ווך,ים זאשמזתחטאות
 ן פטורים תלויים אשמות והיירו , הכיפורים יום יאחר%השא

 עתי , מזומן שיהמו עתי , הזר את להכשיר עתי איש בירושיח
 עמו עליו השעיר ונשא ט , בטומאה אף עת' כשכת,אף
 '4יה

 שעירים שאר מרץ ועל ' עמו שעיוים שאר ואין , נושחר
 מקדש טזמאת ואיזוהי וקדשיו, מקרש טומנת ער(מנפרם
 מקדש וטומאת מזידים ע"ה, מכפרים שעירים ששארוקדשיו

 בתהילתה יריעה בה כישיש אמרו מיכז דאי"ג? / הפממי כשעיר הםוקדשיו
 פורד, חבעו%ה הרי והעלםבונת'י ובסוף ישאן

 'דיעוק בה נתחילהואין כהידיערהיש
 שתודע עד תויה הכיפורים ויום בפנים הנעשוק שעיר ,בסוף
 יש אב4 בתחיףה כהידיעה אין ב ויורר' כעויה יביא5ו
 שו מכפר הכ'פוריס יים בחוש הנעשה שעיר בסזף' ידיעהכה

 מוק , מכפר זה מכפר שזרך מה על , הכיפורים חטאתמלבד

 החיצון אף , ידיעה כה שיש דבר ע% ח4%ש מכפו אינוהפנימי
 ברע l'NWSV1 ג5איכפראלאעלדברשישכהיריעה'

 ראשי ושעירי , רגייס שעירי , כסוף ולפי כתהילה לאידיעות
 שעירי אומר שמעק רבי / יהודיה רני רברי מכפריםהרשים
 מה ועל מכפרים, חדשים ראשי שעירי לא אכל מכפריםרגלים
 מאיר רבי , טמא שאכף טהור ע% מכפריס חדשים ראשיוצעירי
 , יקדשיז מקדש שטימא על שזה כפרתן כיהששד'סאומר

 ע% מכפריס הדשים ראשי שעירי אומר שמעון רבי היהד
 לא ידיעה כה שאין על מכפריס רנליס ושף , טמא שאכלתהוד

 בדן שי( ש מכפרים דביפזדים יום זשל , נסוף זלאכתחילה
 יו אמרו ה בסוף' ידיעה כה יש אכל , כתחילהידיעה
 ואין הואירי אמרויו יקרכוי להם אמר בזוק זה ש,קרכוומהו
 עד( גאים 3זלס להם אמר , קויתם הם היאך שווהכפרתן
n~blaיהודה בן שמעון רבי 1 , %כפר וקרשיו מקדש 
 טהורשאכר( ער( מכפרים שעיריראשיחדשים משמוקמר

 שאכ% טהור על מכפריס שהם רגלים של ליהם מוסף ,טמא
טמא,

 עייהם מוסף כסוף ויא כתחייה לא יריעה כה שאין ועי
 ידיעדץ נח שאין וע% / נסע, זלא בתחילות יא ידיעה נהשאין ועי טסך ש"כ% ער(טהור מכפריס שהם הכיפורים יוםש%

 היה אומר 4ו אמרו ז כסוף' יריעה כה יש אכףבתחילה
 יום של יהיו כן אם אמרולו , הן אמרלהם גזות9יקרבוזה

 %מר ' שלהם שאינה כפרוה לכפר הכ'פורים יעםקריב'ם חרשי ראשו שף היאך אנ5 ' חדשים %ראשן קרימםחכיפורים
 ' וקדשא מקדש טומאת ע4 לכפר כאים כויםלהם
 הנעשרהכפניט וקרשיושעיר ,~ntvaw Iwlp זדון ועלה
 , שכפר  הכיפורים'ום

  הק15ת סבתורוה עכירות שאר ועי
 תעשת ולא עשה הודע ולא הודע והשגגות הזדונותוהחמורות

 4רגותמדכר כמדבר' המדברההמדבר ךי"אאשאק ן מכפר רגושתלח שעיר דין כית ומיתותכריתות
 ב נוביגכעון,שיףהוביתעולמים,קאן

 כ41ח הפרשה כל מועד אהל " אהרןוכא
 הזה, הפסוק מן חוק הסדר ע4אמורנה

 אה% א% אהרן וכדי
 ג ן המחתה ואת הנף את להוציא כדי כא וימה ,מועד
 טב5 קידושים ועשרות jl~tae שחמש מניין יהודה רביאמר

 ופשט מועד אהר( אל אהרן ובא יומר תלמוד כיום בוומקדש
 כשרו את ורחף הקודש אר( בבואו יבש אשר בגדיהכראת
 טבילות שחמש מימד בגדיו, את יבש קרוש במקוםבמים

 קידושיםועשרו-;
 טובי

 אומר רבי ד ' ביום בו ומקדש
 כמים ורחץ הם קודש בגד' נאמר ככר והיא למד אני מכאןוכי
 ן 5כן יבגדי זהב מבגדי שהמשנסה מימד ויבשם בשרואת

 חמש ה טבי%רץ, טעון זהכ לבגרי לב,ומנגדי
 היום ועבודת , זהכ כבגדי שחר של תמיר עושה היותעבודות
 ואיל אילו העם, עולת ואת עילתו את ועשה יצא , לבןכבגדי
 את להוציא נכנס , זהכ כבגדי , תמימים נכשים זשנעתהעם
 הערכים בין ש5 תמך ועושרה , %בן בבנדי המחתות ואתהכף
 כשרז את במיס ורחש הם קורש נגדי ואומר , זהכנבגדי
 5בן ומבנדי לבן לבגדי זהכ מכגדי שהמשנה מלמד ,מבשם
 ורוש נאמר ימרץ כן אם 1 ן טכייה anr~ PPeלבגדי
 מרכה אינו ה~פ נגדיו את 51בש קדוש במקום במיס גשרואת
 ורגזים ירים קידושי ששני ומניין , ורנ4'ם ידים בקידושאלא
 ן %1כש ורחש ' ורחק ופשש לזמר תימור וטכייה טכי5ה כלעל

 שאית במקום אם ומה הוא ודיז שמעק ברני שעזר רכיאמר
 טכוסה שטעון כמקום , ורגלים ידים קידוש טעון טכי%הטעון
 שהבאת מדץ %ך טו5 , ורגלים ירים קידוש שטעון דיןאינו
 למה כן היוס,ואם כ% אחת כאן אף היום, אחתיכף %הין מהאו

נאמר
~Wd1 

 בו לבש אשר יומר תימוד שאין הכד בגדי את
 ואם יוכש, שהוא מה אלא פושט הוא כףום דעתך ע4 ע5תוכי

 5יגישהטהלבישדש הקישפשיטה יבש אשרכןימהנאמר
 ן ורגלים ידים קירוש צריך פשיטה אף ורגלים יריםבקידוש

 ואינם גניזדץ טעונים שהם מלמד ov והניחםז
 יכהן כשירים אומר רביויוסי , הבתן הכיפוריס ליוםכשיוים
 בלשכת זרחזיכשוובמיםבמקזסקדושן חהויוט'
 כקודש וכולס , היום נאותו שם ג'ו טבילות וחמש הפרוה,בזת
 שהייתה הראשונית מזו חוך הפרתהבכית

 כחוי
 בעדווכעד וכיפר העם עולת עוףתוואת את ועשה תצא ,המים pw~ גבי ע5

 קורמת וכפרתו העם לעוית קודמת עויתו , 'apn וכעדבנתו
פרעםה"4ומ המזבחהיקטיר יקטיר החטאת חיב ואת ש , העסלכפרת

 Swan" 'ט"'ךוי"'1""
i~tpwnבגדית יכבס לעזאזל 

 חומת משיצא נגרו יטמא'כול
 העורה~

 ינבסננדיה 4ע~אז%
 ףצוק" שיגיע ער כגדים יטמא יכוףיא נגריו יעזאז5יככסאי

 כיצר הא בגריו ףעזאז4יכבם השעיר את והמשלח לו5תלמוד
שיו(
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סבקטו אחרימותפרשתקבה
 , יהורה רבי דברי כנדיו מטמא יוושלם חומת שיצאכיון
 עד בגרים מטמא אינו בגדיו יכבס לעזאזל אומר יוסי רכיכ

 יכבס יעזאז% השעיר את המשיח אהמר לשמעון ' %צוקשיגיע
 כגדיו יככס נ / בגרים מטמא ראש רכת והזוקרו יבגדיו
 מלך גזירת 'ה4ו יכול כמיס בשרוורחק

~ 
 אל יבושו ואחר

 טומאה, מפני כאן אף כטומאה להלן נממזר מהואחרהטחנה
 את הוכפל אשר ' החטאת שעיר ואת החטאת פר ואתד
 תף כוה בגדים ?ככס אותם והשורף , יוציא בקודש יגפרדמם
 אייו אלבש הדשן נכית ונשרפים כגדים פטמים לי איןשיכוף
 ציבור של דבר העלס ופר משיח כהן פר ירבות ומניין 'בלבד
 ר דבףי חטאת חטאת " ת עזושעירי

 ,הורה,י
 הוא ממקומו אום

 כ4 אב כטין זה %כפרבקודש' רמם את הוכחש אשר ,מוכרע
 ן בקודש %כפר ר , מטלבגריס השורפו לפכים נכנסשדמו

 אם כגדים/ נשרפיסכביתהדשןומטמים כפרובמצוותםאס
 , בגדים סטמיס ואינן הטרה כבית נשרפים במצוותם כפרולא

 w~w נותן אתרס %הין מה %מחנה מחוץ אי יוציאה
 יוציקו נאמר למה כן אס , אחת מחנה נותן אתה ונא;מהנות
 השורפו ימחנהאחת חוץ שיצא אלאכיון למהנה' מחוץאל

 יצאו כמוטות' אוחס סוכלים אסוו מיכן 1 , בגריסטטמ"
 'צאו'הראשוניםטמא'ם 1'חחרונולא העזרה להומתהיאשינים
 ושרפו ז , שיצאו עד בגדים מטמאים ואחרונואיןכגרם
 וכשר עור כאן נאמר , פרשם ואת בשרם ואת עזרותס אתבאש
 האמור ופרש וכשר עור ,מה ופרש )כשר עור יהרן ונאתופרש,
 והשורף ח ניתוח, ירי על כאן אף נתוח ירי עללהלן
 השורף איזהו ' המערסה את המכדר ולא האור את המציתלא

 %% ' אפרו משיעשה כגדיס יטמא יכול , שריפה כשעתהמסייע
 אפר משיעשיש השורר rft~1 ' בגדים מטמיס אינן אותםאותם
 ער כנרים מטמאים אינן אומר שמעון 'ר יהורה ר דברימטמא
 , בגדי מטמא השורף אין הכשר ניתך אותם כרובן' האורסיעת

 לחוקתעלףם יהיתהלכםוףאיאחריס, ןושאשאל
 כולו' יכוי השביעי בחודש ' עולמו ףבית ן קא1

 ' נפשותיכס את תענו לחורש בעשור%ל
 י4ש מלאכה וכף ת% י שיצטער כרי בחמהוכצינה %ו ישביכול
 שחניכים מלאכות אחר בסקוס %ך אסרתי מיאכה מהתעשו
 שחיכים עינוי אחר כמקוס %ך שאס-תי עינת אף , כרתעליה
 את ירכות מטין והפיגו4ס וונהזרים הס ואייו ב ,כרת

 את ארבוין נ ' ריבה נפשותינם את 1apn %%הטכסם
 כמיתזז שאצנן הנכי%ות את ארבה ולא , כמיתה שהןהטבלים
 בימן ~rnv הננייוע את ארנה , רינה נפשותיכם את upn:5ל

 את תענו תל תעשה כלא שאינן החולין את ארכה ו4אתעשה
 בעמור la~No החולין את ארבה , ר,כרקנפשזתיכס

 ואכוי
, 

 %ף ואכוף כעמוד שהם שיני ומעשר התרומתה את ארבהויא
 שאין שני ומעשר התרומה ארכה , ריבה חפשותיכם אתתעם
 %ל תותירו בכי שהם הקדשים את ארכו-ה תותירווי4שבכף
 נפשותעם, את תענו אחר דבר ,; ריכרד הפסותיכם אתזענו

 ן ושתייה אכילה זו זו ואיזו י נפשותיכם ,ntaa שיהאעינוי

 נפשותיכס את תענו כאן נאמר אמרו ישמע" olr~ 4ד
 אף רעבון להין האמור עינוי מה , וירעיבך ויענך להין,נאמר
 1wpn לא מיאכטה זכי ה רעכון, כאן האמורענוי
 את ידיח וקא המטות את ,p'y וישו הירק את י~~כ %אכור(

 כמיאכת מיאכה ונאמר מלאכה כאז נאמר הוא ודיןוכוסות
 חשוכה קטה שיש המשכן האמויבמ%אכת מיאכה מהקמשכן
 מרע או ו , חשובה עמה :wtw~ כאן האסורה מלאכהוף

 ולא הכגר את וסרוג ולא הספר ע% יכתוב שלא נמורהמיאכה אלא 4 אין י גמורה מלאכה המשק במלאכת אתווהמלאכה
~nwpt
 יארוג ושיבס אותיות שתי יכתוכ שיא מניין , הנפה כל
 מלאכרת ת% ובבכרה בנפה כתים שני ncpti' 451פ ' חוטיםשני

 מצוה רשימיאכת מלאכת אא לי אין ז ' ריכה מלאכהוכי
 תפומזוזותושיא כספרים אותיות שגו 'כתוב שלאיארוג'

 ם4אכח , כרת עליה שחייבים ם%אכה ןא לי אין חריבה'
~rtNW

 יארוג הם4%ש אות יכתזב ש4%ו מניין כרת עליה חייבים
 מלאכרן ת4 ובככרה בנפה אחד מת יעשה ושויא אחדחוט

 אלאמ4אכהשחייכיםע5 אין5י טוכ%מלאכהריבה,
 יעלת ש4א מנוין כרת מינה על "rrtatt שאין מלאכה כרתמינה
 וירש , המיס ע% ישוט ולרש בהמה גבי ע4 ירכב ושיאבאיין
p7aD~ן שבות שכתון לומר תלמוד ירקד ו44ו יטפיח וליש 

 441ש יקריש %א מנוין מצוה שכיתת רשות, שכיתת איא 4יאין
 יקדש וישן "1Wp 41א 'תרום 51א 'גביה ולא יחרים ולאיעריך
 יבש נטע יפדה ויא ייבם ו5א 'חלוט 51א ימאן ויא 'גרשולא

 ן האזרח ן אזרה 'זה אורח ' שכות שכתון %ל ן שיניומעשר

 ן גרים'בתוככס נשי ירברב הגר,הנר, זה אורת,נר, נשילרכות

 , ועבדים נשיםלרבות

 ן כקרבנות עליכם יכפר הזה כיוסכי דץ44אאו28

 שאעפשאיןקרבנותואיןשעיר1מנ,;קאן
 ן 'כפר הזות ביום כי תל מכפרהיום

 %תבירו ארס ושכין מכפר הכשורי יום ימקום אדם שכיןעברו
 ר דרש זו ב ' הכירו את שירעה ער מכפר הכיפורים יוםאין

 שבינך תטהרו'דכרים י1 יפנו חטאה,כס מכי עזריה בןאלעזר
 מוחיים אין חכירך ףכין יך'רכרישכיבך מוחיים Iolp~nףבין
 הכיפורים שיום ומטין ג ן הכירך את שתפייס זו%ך
 המנדף ובנעילת וכסיכתה וכרחיצה וכשתיירת באכילהאסור

 כראשית שבת תהא יכו% , שבות שבתק ף ת המיטהוכתשמיש
 בראשית שכת ואין ככוים אסור הוא , הו4פ תל ככויםאסורה
 תימוד מוש אותו ימשח אשר וכיפר ר , ככויםחסור
 עצמו אהרן אלא לי אין באהרן אמורה הפרשה שכי יפייומר
 משוח "א לי א'1 ' ימשח"ותו אשר %% אחר כהן קרבותמנקן
 1 ירו את ימלכד ואשר חי מניין בגרים מנוכה המשחהכשמז

 ה , הכהן וכפר ת% המתמנכם אחר כהן לרכותמניין
 ע5 אף 'כ51 ' אדם ףכף קודם שהבן מלמר ' אכ'ו תחתיכהן
 ירו את ימלא ואשר 61% תלמו אפיו ש% lpQ~1, ממלא שאיןפי

 ואם , ארס 4כף קורס הוא אביו ש% מקומו ממלא שהואבזמן
 תחתיו, וישמש אחר יבוא אביו של מקומו מסלאאינו
 שמדש תחתיו אחר כהן %ו שמתקינים שכשם מניין1
 שם4ש תנאי ע5 אחרת אשרט 14 מקדשים כך פסול בויארע
 * ביתו ובעד בעדו וכפר לומר תלמוד באשתו דבריארע

 אין כן אם יוסי רכי ל1 אמר ו יהודכם רבי דברי אשתוהיטש
 הערבים בין אחרים כייס ירבות מניין ז , סוף%רבר
 4כ4 אב בניין , הקודש בנרי הכר בגדי את ויבש יומרתלמוד
 ן הקודש מקדש את וכפר ח ' קורש מש% שיהו בוץבגרי

 ז מזכת זה המזבח , ההיכנף זה מוער אהף ' ויפנים לפנייזה

 אילו,שר"י א'%והכהנו,עסהקה%, %עזרי,הכהמם, אףיכפר
 השעיר שרם א5כשם שמעק ייהודה,י דגרי המשתיתכשעיר מתכפרי 'onw מימד אחת בכפרה כוים ל%וי'השוה אףיכפר

 ן הכהני ע5 מכפר הפר דם כך , ישרף על טכפר בפניםהנעשה

 שיפר (.( 6 ב 1מימרא חדורי כך ' ישרף ע5 כנפר המשתיח שעיר ש% שוירחוכשם.
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 סחק אחרימותפרשתקטו
 ףחוקת 5נם משתהזאת ט ע5הכהני0י מכפרשיפר
 תל מה בשנה אחת חטאתם מכי ' נניישראף ע5 ףכפרעזים
 הימי שאר אף כששייו':כול שיא עליו מכפר שזה שמעינו5פי
 הפסח את אזשא , בשנ אחת %ל בשעידיהס שיא הכפריסכך
 יזם שהוכם העצרת את גיא או ולא ימים שבעת סהס החגואת
 ן כרנ5ים רג5 שהם העערת את אוציא , כשנה אחת %יוהד

 ת5 , הכיפורים כיום טוב יום שהוא השנה ראם את אוציאולא
 'מים שאר ואין בשעיריו שירש מכפר זה , כשנוה אחתזאת

 אמורה הפרשה שכ5 מניין י , בשעיריהם ש4אמכפרים
 אהרן שאין מניין ' משרץ את 'ו צוה כאשר ו'עש %ל הסדרע%
 ויעש 5% ' מיך גזירת כמקיים אן4י ינדויתו כגדיםיובש
 משרע מפי שומע אהרן שאף מניין ' משה את ין צוהכאשר
 הכתור משה,וכן את יי צוה כאשר ויעש ת% הקודש מפיכשובע
 בפיהו, הייתה אמת תורת ' אתו הייתה בריתי , כקבלהמשבחו
 השיב ורבי את' הףך ובמישור בשיום כשפתיו נמצא יאועולה

I1Vaיהורו; פושעים שהשיב / 

 ח"בים כהוזואיןהנהם ,המעיה ו אנשונקבן השוחט משום בניישראיחייכים ך14ףשן"ץה
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 וקא בחוץ והמעלה השוחטמשום
 ולעיות מקום ככף במה לעשות מותרי שהגוים א5א בלכדזו

 חת לרבות מנת ישראל בני איא לי ifS ' 'שר" בנ' א'לשמ'ם'
 ובניו כחזש,אהרן השחיטה עaffn 5~ ףפנים העיייה ע5סהייבי 'שר" 'כוי א5'הס ואמרת יומר תלמוד העכד'ס ואתהנר'ם
 בחוץ השחיטה ע5 חייבים יהו ףא בפני' העלייה על חיביסחין
 'שר" זכנ' וכניו אהרןתף

 ישרן ובם וכניו אהרן איא 5י א', '
 זרה נאמר ולהין הדבר זרה 5% המטות ראשי ףרכותמניין
 הדבר זה אף המטות ראשי r~ns האבור הדבר זה מה ,הדבר
 כאז האמור הדבר זרה ומדץ ' המטות ראשי כאןהאמור
 ישר" וכני וכניואהרן

 וכניו אהרן יהדן האמור הרכר זה אף ,
 שהפרשות מלמד ין צוה אשר הדבר זה כ ' ישראלובני

 הפרשות שכ5 מניין כקבר זו אלבש יי אין י אמר ככהנאמנה
 הפרשות ףכף אב בנין י' עוה אשר הדבר זה חי א% ככהנאמרו

 אשרישהט אישאישמכיתישרא5 נשהיובכרהאמר,
 יהיוץ בדרום הסאת יכו5השוחט , כמחנה עז או כשב אושור
 5מחנרץ מחוץ אי ' למהנה מחוש 5% ,הייכ

 שישחט עד יכוי
 אי , כמחננת %ל ' ;af1S במהנה אף ומניין , מחנות ישישחוץ

 כחוף 5% הייכ ,היה בדרוס הטאת השוחט אף 'כולבמחנה
 כnatnw~ 5 כשר מיוחדטאינו מחוזלמחנה מוש 'למחנה
 השזחט /'צ~ש זכת כל Inatnui כשד שאינו מחנות אף ,וכח

 ד , קיים קדשים ישחיטת כשר שהוא בררוסחטאת
 את ~wntw מניין , חייב יהיה  הנהמה את  ה.שוחט אלא 4אין
 ישחט, אשר או %% חייב יהיההעוף

 יהיה  העוף את המויק ינוי
 בפנים בכך  הכשירה ררך שאין שחיטה אם ומה , הוא וריןחייב
 דין אינו נפכים  הכשירעץ שררך מלקרץ , בחוץ  עליהחייבים
 חייב הוא השחיטה ע5 , ישחט  אשר  %ל בהוק עליה ואיםשיהא

 כפנים חוףין השוחט יכוף ה ' המקיקה ע%ואינוחייב
 כהוך היתר שעת 5הם שהיה קרשים אם ומה הוא ורין הייביהא

 שוחט משוס עליהםחייבים
 כהוי

 שעת יהם  הותה שלא זעיי,
 בפני השוחט משוס עיקום חייבים שיהו אינורין בפניהיחר

, 
 י החויין עי  ואיגוחייב  , העב הו14 הקרבן  עיתיקרבן'

 שאינובא  הבית  הקרשברק יצא  אהימוערלאהביאו'פתח תיאי ' הבית ברק הליש עי יבוייהיווףיכים קרבן איו
 שאינו הבית ברק הקרש אוציא 1 ןאיפתחאוהיטוער

 .ה וו. הנרבע ואת הרובע את אוציא ויא סועד אהי איכא
 , דופן ויוצא והטרפה והכלאים והמחיר והאתנן ,והנעכר

 הכשיון 5הקריכ %ף קבועו, מומים ובעלי זמנם, שעבריונה וכני
  חטבת פר אושא 'כז5 ליקדב,או כענר; שאי( אי515'קוכ,י141
 שאין אייו יצאו ישם המיוחדים עיי % המשתקחושעיר
 טיוחדים שאינן  אילו את אוציא או ח , ~aw,מיותרים
 כגופרת כין וחטאת בגופה זמן ומחוסר עויה אוציא ולאלשם
 ת5 עובר'ס מומ'ס ובעל' זמנם הניע שיא ותורים ככעיי'בין
 , זמן יאחר כשירים והם הואיף או% l1vaw: % ' זמן יאחר"א כשירים שאי, אייו עכשיו,יצאו י'קרכ הכשירים ע משכןלפני

 ,  תעשה ב5א עליהס ח"ביסיהיו

 מצזרע ואשם נזיר ואשם , במעיים  קאןי זמן עוירץםחוסר או'כיישאגימוציא  ן44שף4אשנ
 %ישורמכל ,ששהטןש45ש5שמן

 יאישההוא, יחשב מקום,רם ככל עז מקום, מכ5 כשכ ,מקום
 ששחטו שנים , חייב ששנך אחר שפך  דם לשולחיוויגש

 שני היינ פטור,יהריוט שהמעירת  במקום אם ומה הוא רין  והינם ב 'פטורים
 , חייב יהריוט ששוחט  מקום שהעיו, '

 ששחט אחר שפך, רם %י , משהטו שניס שנהייב ריןאינו
 ההוא, . הציבור ולא האיש ונכרת ' ששחטופטורים שניסחייב
 ועמו 1ap ויכש ' עמו מקרב ' ~npeln 51א שוגג 51א אנוס5א

 מדכרכקדשיםשהקדישם ה41ש כאן עד ג ,ש15ם
 סכהוו הכמות איסור כשעת והקריבם הבמות איסורבשעת
 תעיתה פן יך השכר %י מניין אזהרתם , אמור עונשםשהרי
 ד , נפקוס אם כי , תרבושה אשר מקום ככלעויותיך
 הכמות היתר לי כקדשושהקוישם מדבר הוא ואייךמיכן

 ושרש כני יביאו ימען שנאמר הבמות איסור כשעתוהקריבם
 א5 , ככר להם המותרים זבחים ' הכחים הם אשר זבחיהםאת
 ה , בשדה כזובח בכמה הזובח שכי מימד , השדהפני

 יוכחו ת515א מניין תעשה 5א ומעות עשה ליימצותוהכ,אוט
 יורע ואינו אחריהם, זונים הם אשר לשעירים זבחיהם אתעוד
 שלמים "א %י אין שלמיס, ת4 בכמה קריכים קרשים אילואם
 מרכה שאני אויכו5 1 , זבחי 5% העויה את ירבותמניק
 את אייוויהוציא את לרבות ראית מה ' אתם % ואשםהטאת

 סלמים מה , תימ%ל%שלמים מיעט, הכתוב שריבהאילו,אהר
 כל אישי מרבה איני אף וכנדברת כנדר באים שהםמיוחדים
 ן למאיר דברי והנזירות המנחות אף י )בנדבה בנדר באשהוא

 ן כלגד ושימים עויה א5א בכמה קרב לך אין אומריםוהכמים

 זריקת ' יי  'nira ל הדם את וזדקהכהןז
 בהי

 * במזבח
 העברים אף הנשים אף  הגריס אף איא  בבסה כהן וריקתואין

 אא ' ייבבמה מזבח אץ ייפתחאהימועד 'מוכחבשיריבבמה
ItbaNרכי ' %באיר דברי וכיב האבן עי או הסיע ע% הע44ק 
ישמע"

 בבמה, ניחוח רוח  מרואין יריחניחוח החיב את ה-יקטיר 'עייו ויעיכם טובח כמין  שישגה ער חייב איבו יעולם אומר
  אחריהם וובים הס אשר ' שם ירקרו ושעירים שג י'ריסאיא ןשעיריםעים תי תיערץ1ח
 ט ' עולמים פכית עו"ש חוקת ורה עבורה  שארלדבות
 ירורותינס/ כרת, עייהס הייב; ואין יהם ואת  הזה בזמןתהיה

 , הרברירורותשינהוג

 ישרין בעניק' נכיהאמור תא~'  וחייהם יי181184
 ן ועברו נשים קרבות כתוכס'בשיהגרים, לרבו ינגר אשר הנרים אףו ני ישי, איףן ןקא

 שהעלו שנים חלבות איש איש נאמר ימרה כן ואסב
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טנקע אההמותפרשתקמט
 במקום אם הו~שומח וצין שמעון יכי אמר ן שמעון רביוברי

 שהטעית מקום , ששחטו שניס פטר חייב להריוטשהשוחט
 איש איש תל שהעי שנים שגפטזר דין פטוראעולהדיוט
 ח"ב שהעירק אחד ההוא אומר 'ום' רבו ' השנים את4הכ'4י
 אין ' זכה או עולה יעיה אשר נ ' פטורים שהעלושנים
 את לרכות ומניין זבח, iho'~p קדשים זאימוריםקרשים קדשי ואיסורי אשם ואימוני חטאת איסורי מניין עולה א4א4י
 והקטורת והלבונות הקומץ מניין ד ' זכח או וגיהדס
 לוגים ושלשת נסכים ומנחת מש.ח כהן ומנחת כהניססרחת
 ל4ש מועד אהל פתח אל יומר תלמוד יין לוגים Pw~w1סיס
 עליו, וףיבים מוער אהל פתה אי בא שהותי כ% 'יביאנו
 והטמא והיוצא הל( מנק פסולים כשירים אלא %י אי(ח

 וזנקו הפסויים בז ושקיניו ימקומו יזמנווחוץ חוץ)שנשחט
 %מעלת והניתנים ימע4רק שנפנס למטה דמווהניתניםאת

 והניתנים , כחוץ שנתנס בפנים והניתנים , למטרקשנתנם
 ת% לשמן שיא ששחטם וחחטאת ורפסת כפנים שנתנסבחוץ
 ושיכים מועד אהל א5 הסתקכ%%בו4ש כ% לעשות יביאנולא
 הגלילי יוס' רב' העלאה ועל השחיטאה ע% וריב 1 'קף'ו
 בחוץ והעלאה כחוש שחט ' ח"ב כחוש והעיה כפני שחטאומר
 כפנים ושוחט אף %ו אסרו פסול דבר א4א העלה שלא 'פטור
 לשוחט מה אומר רכי 1 , פסיו ציאו שהו כין בחוץ)העלה
 תאמר ' הכושר שעת 1% הירתוק שכן וסעיהלחוץחייכבפנים
 חייב כחש ומעיה כפני' לשוחט טה אומר שמעון בוכיאלעזר רבי , הנושר שעת %ו הייתה שיא כחוש ומעלה כחוטוכשוחט
 שאין לחש ומעפרה כחוץ בשוחט תאמר מקבלו המזכתשכן

 טהור קודש בו( טמאה קורש בין שאנ% טמא , מקכלוהמזבח
 וטכסן , חייב טהור שאכף טמ4ש אומי הנעילי יוס' רני ,חייב

טאכי
 טמא אף %) טמא,אמר דבר אלא אבי שיא 1 פטור טמא

 פטור טמא וטהורשאכל כוטמאהו' pawשאכףטהורכיון
 יכוףהמעיהפחות ח הגלש, עףטוםאת אףא חייב.שאי(
 מכז'ת פחות האימורים מן פחותמכזית העויה מןושכזית

 'נוי ט ' במקצת חייב ואינו חיש הואחשים ל אותן %ל ח"ב יהירם יין לוגים משלשת פחות הקוסז'מן
 המעלצם

 קדשים מכשר קרשיס קודש מכשר אשם מכשר חטאת'מכשר
 מנהות ושירי ' הפנים ויחס היחם ושת' העומר מותר 'קסם
 %אישים ראויה שה.4ש מ'וחדת עויה מה ' עולה %5 ח"כיהיה
 ~psltnl היוצרת יכו% י ' 5איעהס ראתם שאין אילויצאו

 ההולחן את והמניש,המסדר והמניף והמולח והפותח)הכו%%
 %ף ' ח"ב 'הא בחוץ רמים והטקכ% הקומץ הבירות אתיהמטיב
 a~D והורש %איש'ס ראויה שהיבש מיוהדת עולות מהעולה
 האיש ונכרת א ' ' עכורה משם שאינ( א'ל1 'צאוענודה
 שהער שנים ' האב שהעלה אחר ההוגש ' הציבור ולאההוא
 את להכיל איש איש אומר שמעון רב' ' רב"וס' דבריסטווים
 והע%ייוק הליום כ4 ל חיוב והעלה וחזר והעיח חזר ןשנים
 אינו , אחת אלוש חייב אינו אומר יוסי רבי , שמעון רכידברי
 עף העיה אפילו אומר שמעון % , הטובח ראש שיעיה עדוחיב

 חייב, האבן על אוהסלע

 גי(",י'גמןלע:'ן:ג טפרטה
 כן%מה אם כנשיסועכדיסן

 שמעוז צובי איעזר רנו אמר איש אישנאמר
'ta-anS מרה דם כף יאכ% אשר ג , העכר ומן הגר מןישראל[ וועד 

 4א ודייגים %י אין ן שישי בדם הגשר נפש כי שגושר 5פיג5

 דם ועי בחלין הנפש רם על ממין ' כמוקרשיפ הנפש דםעל
 יאכל אשר ,י כמוקדשים התמצית דם ועף ' כחוליןהתמצית

 חייבים אינן כולס על אומרים וחכמ'ס יהודה רני דברי דםכי

א%אעי
 טכף פונחאני , פניי התתי ד , כלבר הנפש דם
 המאניתן ויא כציכור,חאוכית ויא בנפש ' כה ועוסקעסקיי

 זוק עם זה סצטרפיס והחיב הרס אין הדם אתהאו~האזכלת

 הכשר נפש כי ה ' שלום ועמה עמה מקרב אותתוהכרתי
 אחת כמתנה ואסנתנס ' נחתיו תגי , מהגנם יהמר הואברם
 המזנת על שיתן מקוס כל המזכח על לאהרן, ויא לכס ,כיפר
 כי ' מזכת ש% pp~p', עי זל4ש נפשותיכם, על לכפר ,יכפר
 עשרץ יא התמצית סדם נח( אם הא יכפר כנפש ה41שהדם
 ל4ש o)a נפש כ% ישראו[ יכנו אמרתי כן וע4 1 יכיום
 ע% נכרתים יריו יכול , קטנים נד:4י~שד'על~ד' דתיהזהירתאכ%

 'D~Yp זדי עי נכרתים הקטמם שאין הקטנים 'די ע%נכרתים
 ידי על נכרתים גדוייס שהרי גדולם ירי ע% נכרתים יהיואכף
 גר41ם יר' ע% י4ן נכרתין אינו , יכרת אוכייו כל %ל ,עצמם

 , קטנים ירי ע%ולא

 ן אי5והגרים ישרייגר אייו ישראלי וא14שמה

 'ראפ1
 'כתוכס'%רכות הגרי נשי הגרףרכות '

 למה אסכן ב ,נשיסועבריס
 אינש %י אין יצוד אשר שנאמר לפי  %רכהן, איש אישנאמר

 "א יי אין W~ai/ איש תל ףובמתנהמנייזהצדלקחירשנתן
 כן אם מקום 'S)D צר תל מנין ותרנגוייס אוחים כנון נעודצד
 שלרש ארש ררך תורה לומדך אומר רבי יצור אשר נאמר%מה
 עיף אף ינול עוף נ זו, כהזמנה אל4פ כשר ארםיאכ%
 עוף אף כגריס מטמא שהיא חיה מה ' חירב בםשםע%%טטא
 מת א' , נגדים שאינומטמא טמא עוף יצא בגדים מטמאשהוא
 הכניי, ע% באם שאינו העוף אף הכני על באם שאינהחיה

 טמא עוף יצ~פ יאכף אשר תף , הכן על באם שהוא טהורעוף יצ"
 מניין נאכלת חיה נאכ% עוף אקא %י אין ד ז נאכףשאינו
 כון הירץ , משמע %רכותכל 'חיה אשריאכ% עיף א) חיה%%

 מרובו-ו כין עוף , משמע כ4 לרבות עוף , מועטת ביןמרובה
 אחד כיסוי אהד כמקוס םאהחיות 'enw אמרו מכאן , מועטבין

 rnw י %כולם אחר כיסוי אחד, כמקום עיפות מאה ,לכוים
 היה שחט אום יהורה ר , לכולם אחר כיסוי / אחד במקוםועוף

 'א% יאכ% אשר עוף או חיה שנ העוף ,שחטאת כךיכסהואהר
 ה , כנפשוהוא כשרדמו נפשכל נאמרכי ככרוהיא
 להכילם המעקר ולנוחר כידו ונתנכיתי ישוהט פרט ,רשפך
 ונמצאת השוחט 1 כיבי' 51אכי5ת גבס יאכי%תהשוחט
 חיה בחוש' וקדשים כפנים ווין השוחט השוחטלפז 'טריפה
 ודבמים ' וכסה ושפד שנאמר מחייב מאיר רבי הנסקיים)עקש
 לחכילח כשיווה שהיא שחיטאה , וכסה ושפד יאכל אשראו1
 , מלכפות פטור יאכייה כשירו-ק ושאינרץ יכסות,חייב

 כרנ% יכמנו י4פ ן 'כסה בו ששפד כמה וכסה ושפדז
 הוכש ששפו מי וכסות ושפד ' עייו בזהות מצוות יהושלא
 מנזהרים אחרים שאף ומניק יכסתח אחר אם יקפיד ולאיכסה
 ' ה41ן כנפשו דמו הכשר נפש כי לומר תימודעליו
 ונתנלרק כיסהו הוא, שיכסח מצודק וכסח' ושפךח

 אתרמז ט חייכיכס;ת' הרוח כיסחופטורמ%כסות
 rnun רם אמרו כ"כ( י %כסות הייכ דמו שכל מיסדוכסרס
 שאין בזמן אימתי והודה רגי אמר , יכסות חייב תסכיןושעף
 מלכסותי פשיר הוא ש5א אםיששםדס אכ5 "אהוא רסשם

  וכסוצ לצן 6 ג 01'פר8
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קע3 אחהמותפרשתקעא
 עפר/ 5ף אנמ ע14 ויכפה כ4ם ,l1'SP יכפתר ונסהויב141

rtwחרסים בשחיקת אכניס כשחיקת מניין ' עפר אלתו %י ' 
 דק בזבל רקדה, חרסים סל בנסורת דקוק' פשתן %0בנעורת

 %%וכסרג, הכתשה ובמגופה וביכינה  ובחרסית נגאד דקנחי

 ובהורסן כסובין בקב" מתכות כיי בשחוקות יבוף ונמהואי
 ארר , אייו את  ויהושא אייו את ףרבות ראית סרק '  עפר45

 אנ1 ומוציא עפר ממין שדן אילי 'סרבוץאניאת מיעטמריבה

 סהיהרבן כרף אומר  שתמצי א י . םמיןעפר,איףושאיבן
 דבר יצ4ש , בו ומכסים צמחים שמנדל דבר כל אף ' בוומכסים מגדיו:צמחי שהוא מיותר שהוא עפר  אימה  גסיי" בןשמעון
 מגדישאין

 בשר נפשכל כי יכ בון מכסים אין צמהיס
 בשר כל רם ישר" יבני זיאמר נרם מה להגיד הוא, בנפשודמו
 יד'הס על נכרתים 'ה'1 'כול ' הקטנים ע% נדול'ם ' האכלולא
,Shוף4ש נרוחים ידי על לא נכרתים אין הא , יכרת אוכייו כל 

 ונףנפשיכתםאףהנוי%לגר,איגר 1(פ4ין1ח1 קטניםי יויעל
 מה אזרח תלסויל aw~n נריכויןף קאן1

 ברית' בן גר אף כויתאורחכן
 אואשרתאכ4 ' מנזית אכילהפחותוה אין אשרתאכלכ

 ן ;aua91 ולנוצה ולכספיים ויצפורניים לגרשום פרטנבייה

 כגדיו יכבס %ל המעיים בתוך גנרים מטמא יהא יכולג
 בתוך בגדים  כטמא אינו , וטהר העוב עד וסם4ש כמיםורחק

 חטכ4ש אבי  at~van: גחוך בגדים יטמאו יא  יכנףהמעיים,
 ויכש כטמאה ה'4ש נפש אככית , נפש %ל הפה בתוךבנריה
 תהא הקיאה  אט יכול ד , הפה בתוך ולא המעי.סבתוך

 אכייהרש כררך תאכף %%אשר  יציאתה דרך בגד'סמטמאה
 ההא  יבול ה , יצ'אהה ררך הטמאה ואינה מטמאההיא
 וטריפתה נכילה חי הנליעה אבית כנדים מטכא בהמהגבית
 יצאת , אכילתה "א שאיןיהטומחה בהאת לטמאה יאכףלא
 ו  יאנינה' שלא מטםאהעד וההיא נהמהנכית

 %% וחומר תקי  בהמה בבית הכתוב מן תטמא  עוףיבויבבוא
 מטמרם את אין , הגליעה נכית בגרים מטמנת את בוס ,בה

 עיף  יכויאףנבית ז הבליעה, בבית בהמהבנגלת
 נבלה תאכל אשר %ף  הכףיעה בגרובבית סטמא תהאהטמא
 טהור עוף יצא ננילה, תאכל כל משום שאיסורו את ,וטריפה
 וחכמים , יהודה רני דברי נכילה תאכל כל משוס איסזדושאץ
 טמ4ע עוף יצא טריפה לה :w~o נכייוק וטריפה נבייהאומרו
 טרופות 5ל מה , נבילה האכף אשר ח טריפה, %ושאין
 ואם נכילה, נאמר כגר זהל~ש דוה טריפה אס יהזדה רביאמר
 פרט ננילה %ל מה כן 'otv1 י נמלה בבלף היא הרי מתהטריפה

  שהיא נבלתנהמה a.vnal מאיו רבו אמר ששחזטהן
 ן מטומאהה טויפתה מטהרת שורטתה ובמשא  במנעמטמא

 שתה"ש דין אינו , ובמששן  במגע מטמא שאינתה  העוףבכסא
 בשחיטתרץ מצינו מה ' מטוטאתה טריפתה מטהותשחיטתה
  מטומאתה, טריפתה תטהר  יאכייה מבשרתה שהיאסייקתה אף , מטומאחרש  טויפחה מטהות לאכילות מכשרתהשהישו

 מייקתהי ויא מטהות שחיטתה בהמה בנבית ריה  אום יונהר
 בנית בנדים מטמא שההא שנפנים המלוקות *כולי

 את מתרת שאינדס נבייה מה וטריפתה נכילה תל ןהכליעה
 המיוקח יצתה ן האסור את מתרת שאינה טריפה אף ,האסור
 בחוץ קדשים הםויק ובוש באסור את בתרת  שהיבששכפאס
 ן האסור את מתירים שאיבן בחוץ  וגין  בפניםוחוייוגין

 שתזבאורח שחיסורו את ובגר  אוסריסבאורח אחמוסיא

 1 וכגר באזרח שוה איסורם שאין שבפנים מלוקה יצאתוכגר

 בין ataaalta וקדשים בפנים חולין השוחט יכוליכ
 ,בת וטריפה  תיעבינה הכליעה ככיח כגדים 'l'~ea יהיובהוק
 כגהוץ בפנים ששוות טריפה אף , כבחוץ כפנים ;nllwwנכייה
 מוו  שיא כהזז נון בפסם בין וקרשים בפני חולין השוחטיצא

 נרו% מניין בנגעים והמטמנת בוכ  המטם14 לבן גרויבגר יכוי בגר "י , תלבגר הצי1רץ אף  יכול וכבס ' כבחוץבפנים
 שכיס את יהכיא מרבה שתהא ער צבוע .lwP 1 לבן קטןצנוע
 כליפ שאר ntfip~i, מניין ריכה' גנדיט בגד %ל ממין סככהשף

 הוא כגד בגדי %ל הרש וכלי אדם 'טמא טמא,יכו% %ףככבדים
 נמצאת ג י י חרש כלי ויא אדם לא טטמא ואינומטמא
 התנור גבי עי אהת וידו טהור עוף בנבלת אוכל ng'alxiאתה
 ונשרש יככס לא אם ו ' טהורים שניהם תכירו גכי על אחתפדו
 ל4ש וכשרו %ל , כרת ענוש יהיה בנדים כיבוס ע% 'כזל ,עוונו
 וער( כרת ~wlap גופו רחיצת על כיצד ה4ן ' עוונו ונשוםירחץ
 ח4%ש מדבר שאינו מניין ר י ' בארבעים כנדיםכיבוס

 וחייב טומאות ירי עי וענש הזהיר ' וקרשת מקרשבטומאת
 טומאות ירי על להין שחייב קיבן מה י טומאה ידי עןקרכן

 ידי על כא( אמורים ואזהרה עונש אף , וקדשיו מקדשבטומאת
 אומרים אחרים 1 ט ' וקדשיו מקדש כטומאתטומאות
 אטור עזן נשיאות מרק שוה לנזירה עוונו עומוונש4שונשא

 ן בכרת כאן אף  בכרתלהלן

 חפרשת

 העויס והיה שאמרת' קווי"ה'כס2מע:מב:ש::בי
 %שים ונאמן יהיפרע דיין אני , רחמים מף4ל אני דייןאני
 סרוםן ומאנשי מרורהםבו% שפרעתי הוא אם נ ןשכר
 ן כמעשיהם תעשו אם מכם ייפרע ועתיר המצרייםומן

 יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה הייתה שיא מנייןנ
 ידור זורים תעשו ף4ש מצרים ארץ כמעמקק %ל המצרייםמן

 מצרים ארז כמעש %% מכוים יותר מעשיהם שהתעיבואחרל
 מעשיהם שהתעיבו ישראל בו שישכו למקום תעשו,מנייןלא
 שישיבתם ומניין ן תעשו ויא כה ישבתם אשר תל מנולםיותר

 ישכתס אשר %ף הייו atwp~n יכל להם גרמה ישראףשי
 באומות אומה הייתה ש5א ומניין ר ' תעשו לאכח

 1כמעשהארזכנען %ל הכנענים יותימן מעשיהםשהתעינז
 מכולם יותר מעשיהם שהתעיכו אחרון לדור ומניין , תעשולא

 למקום ומניין , תעשו י4ש כנען ארז וכמעשות לומרתלמוד
 ישרן שי שכ,אתם ומנחן ' שמרק אתכם מביא אני אשריומר חימי מכוים יותר מעשיהם שהתעיבו 31בשו  ישראל בושכס
 תביא אני אשר וימר תימוד הייו המעשים יכי יהבדרסה
 אום הריהוא אומר rtvaw ר ה תעשון שמהיאאתכם

 שיבואו החייב ירוד חמן , מראש הרירות קוראמיפעיועשה
  שהכתוב אחר אום הניייי יוסי ר ד , מהם'שר"ויפרעו

 כנען אדק nrvali~ כנען אדף כמעשה שצדים אדף מעשהשוקי
 כארצם לישב הכנענים זכו מה מפני י מצרים אוזכמעשרש
 שאסרו אבינו אברהם את שבכם שכר כשכיף  אירשמצרים, ן צוע יפני נבנתה שמם שכע וחברון של שנים ושכעארבעים

~4
 שנברו ארם בני , בתוכינו אתה אתהים נשיא  ארוני שסענו

 ' שנוה וארבעים שבע בארצם השב  בו אבינו  אנרהסאת
 הוא הרי יקיש בן שויה י משום או  גמייא בן riv~w רבןו

 בנ1 , מממחטה שקטה והארץ הוא  הגרויבענקים הארסאומר
 ן הארז אח  עמיהם שתשקוט ובו הצריק את שכברוארם

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



מרקער קדושותפרשתקעג
 , תעשו %א כנען ארץ מצריוכמעשה אים כמעשה אומ
 ובחוקותיהם תל כמותם נטיע יטעו ולא בניינות יבנו לאיכול
 ו4אכותיהם %הס החקוקו בהוקים אלא אמרתי %א , תלכולא

 וה.*שח יאיש נושרש האוש 'awtP ומהזיו אבותיהםויצרנות
 נאמד 4נך %שנים מסת והאיש אשהזבתה טשא הא"שלאשה,

 , הטעשרע זה בהם ילכת המשנה' זו תשמורו המדרשות,אילו חזקותיי הדינים' אייו משפטי ט ן תלכו %אזבחוקותיהס
 י , נגוד המעשה איא ננוד המשנה %א tona 4%כתתשמרו
 , האדם אותם יעשה אשר , משפט' ואת חוקותי אתושמרתם
 בהם זהי למשפטי, Inttwpli ושמירה ~tplnS' ועשייה שהזרה4תן
 הא הוא מת סופו והלוש הוה כעזים תאמר ואס , הכא4ע%1ם
 שכר' ישפם יינאמן אני הכא, פעוים בהם והי מקיים אנימה

 אישמהתלאישאיש'5הכיאאת 1גפף8ש*8ש
 העריות ע% מוזהרים הגחסשיהיו קאן1

כישראי
 %פי יף מה תקרבו 4א '

 ע% מוזהר שהוא ממש איש אלא לי אין שיכוף איש איששנאמר
 כאן הרי תקרבו %א %ף מנין איש ירי עי מוזהרת אשה אשהירי

 לגיות תקרב %א טומאתה כנידת אשה ואף ב ,שנים
 תקרכ %א %% תקרב שיא מניין יניה שלא איא 4י אקערותה,
 ב% העריות לכי מניין , תגלוש כל תקרכ כף נידה אלא %יאין

 לשים נאמן ייאני %גיות'אני תקרכ1 לא תגלו,תף וב%תקרכו
 , במקצתו כין ככולן כין אלה, ככל תשמאו א% ג ,שכר
 משית אנו אשר , המנרכס אייו הגויס נטמאו אירה ככלכי

 מטמרת שהארז ט5מד הארץ ותטמא הכנענים, אייומפניכם
 פותח שאני כיק י עלה עונות ואפקוד , האילו הדברים ידיע%

 יושביהכארם את הארש ותקיא הכל, את ~בה אני שירהפנקס
 שומרים נאים אתם ' אתם ושמרתם ד , מזונו אתשמקיא
 כ5ה אחותי נע41 גן אוב הוא וכן אותם פתחתם שאתםאותם
 האיה התזעכות מכ4 תעשו ולא ה ' חתום מעיין נעויגל
 נשי האזרחלרבות אזרח, אזרחזה , מקצתם בין מכולםבין

 נשים לרבות בתוככם , הגרים נשי לרכות הגר זוג גר 'אזרחים
 אשר 3יכ15ותועכותהאיעשואנסיהארז 1ועברים,
 451ש , הף14 הדברים 'די עי מיטמאה שהארז מימדלפניכם
 מימד יפניכם אשר הגוי את קאה כ'*שר אתכם הארזתקינת
 אשר כל כי ז ן האיה הרברים ידי ע4 ג14ת חייבתשהארש
 'ונכרוע מקצתכ כק מכול( גין האל התועשת מכייעשות
 שהוא איש אלא 4 אין שיכול שנאןאיש לפי %% מההנפשות

 שנ 4פי ת% מה העושות ח ' שנים כאן הרי הי_פשזתתל
 51א העזשות תל הקריבה עף כרת חייטים יהיו 'כול תקרבו4א

 את ושמרתם ט ' שיום ועמס עמם מקרכ 'הקריבות
 בית להזהיר משמרתי ושמרתם ' יי'משמרת שמרומשמרתי

 נעשרה אשר התועבות מחוקות עשות ףבית' ' כך ע%ד'(
 טומאה, קרויות העריות שכל מלמר ככס תטמאולפניכס,ו%א

 נפסלים בהם אתם מטסים אס בם' ונטמתם נהם תטמאו41א
 כיירה %' מתחישיט ואתם בכס %' 'ש חנ"ה מח מאחר"אתם
 אומר עזרא וכן ' , 'ואלהיכם אני ' '; אני נאמרלכך

 ה4%ש האלה התועכות כעמי ולהתחתן מצותיך להפרהנשוב
 צריק 'שרא% איהי ין ופיטה, שארית %אין כיה עד בנותאנף

 ,אתת

 קרושיםפרשת

 נאםרח שהפרשה קדושותהיו,מףמד ההם 5שאע ו8 ישיואמרוש בנו א4 גנו ן יאמון משה 1%58%ף14א84
 נאמררץ מה ומפניכהקהל

 בהקהי
tJDa 

 קרושים תהע'פרושיספו קרושים ' כה תיוים תירה גופישרוב
 עצמיכם אתס מקדישו אס 614 ' אישכם ין אני קדוש כיתהיו
 אום אינו או אותיי קידשתם לא כקו עליכם אני מעלהעצמכם מקדישי אתם אין ואם אותי קידשתם כאלו :a)tSV אנימעלה

 ~W1lp איני יאו ואם מקודש הריני אותי אתם מקדישו אם25
 א,ן ובי( אותי מקרשים בין אני י .'. כקר אני, קדוש כיתל

 ;r~tip ומה , לם4ד פם4י~ו אומר .י: ש: אבא , אותימקדשים
 תף מניין אשה איש אלא %י אין ב למלך, מחקהלהיות
 כאן הריתיראו

~taw 
 אלוש איש נאמר ימה כן אם ג ,

 שיש ספני , כידוץ ספיקה אין והאשוץ כידו ספיקותשהאיש
 ח  המקוכ*ם למורא ואם אב מורא הק'ש ת'וא "להיך'ו את תיראוונ.חמר ואביו אמו נאא,ש ד עליה' אחריםרשות
 הגדש מהונך ין כבד ונאמר אמך ואת אביך את  כברבאטר
 קמר איפשר אי אנ4 ז , המקום לקיית ואס אכקיריות הקיש חטאו ונשא אלהיו יקלל כי איש איש ונאמר , יומתמות ואמי אביו מקיף נאם 1 , המקום לכיבוד ואם אככיבוד
 , בו שותפים ששישתם מפני כדין וכן למעקה כלפיסכה
 ן מקום בכי %עזים קודמים ככשיט אומר קמעון רביח

 לחטאת קרכנו יבישו כגש אם תל ' טוכחרים שהם מפנייכול
 מקופ' בכף יונה ףבני קודמים תורים שק51י0' ששניהםתימד

 מקמך לחטאת תור או יונה ובן ת% מובחרים שהם מפנייכוי
 יכ41 מקום בכף %אס קורס האב ט ן שקוייםששניהם
 תיראו ואכיו "1aNWt ת5 כבודהאם ע5 עודף האבשכבור
 יאם קורם האב הכמיס אמרו אבי ' שקזלים ששניהםמלמד
 איזנ י ' אכיו ככבור חייבים ואמו שהוא מפני מקוםבכי
 מכניס ומכסות מיכיש ומשקרץ, מאכיל כיבוד זהו איךבריו' לי סותר ויא כמקומו מדבר במקומווף4ק ישב יא מוראהיא

 ואמו אכיו לו אמר אם יכוף תיראה אמוואכיי איש או ,ומוציא
 א% ' יחם ישמע כתורה האסורות מצות מכף אחת ע%לעכור
 אף תפנו אי ' כככ1רי חייבים כויכם תשמורו, שבתותיואת

 לראותם הפנה א% אומר לעובדם,ייהורה תפנה א%האיילים
 שגתגנת המגייס שמות מעשרה אחר זה איילים א י ,ודיי
 חיו4יסן שהס שם עף איייים מעשיה, לשם זרה עבודהבהס
 , מסוכים שהם שם ע% מסכרן ' נפסלים שהס שם עףפס%
 פרקים שנעשים שם על עצבים ' עומרים DnW שם עימצבה
 onw שס ע4 גילולים , מרוככים שהם שם עי תרסיסנרקיס,
 שם עף חמנים , משוקצים onw שם ע% שיקיציס 'לועיים
 ן מאחרי' מתאשרי שהם שם על אשרים , נחמה עומריםשהט

 אם ' הס א4י5יס תהילתם מסכה ואלהי הלחלים א% תפנוא5
 מסכה ואיהי כ י , אלוהות אותן עושה את אחריהן אתפונה
 או ' ףכס לא לומר הלמור אחרים, 4הס 'עשו 'כ51 תעשו%א
 4א תעשו 4א לומר תלמוד , לאחרים '1Wp הס 'כו% %כס%א
 שתי משום עזבר %עצמו זרה עכורות העושה אמל1 מיכן ,לכם

 משום אומר יוסי רכי %כם 4א ומשום ונעשו 4א משוםאזהרות
 , יד יהיה 5א DIWaII %כס %א משום תעשו 5א משוםש4ש

 לרצונכם 4יי ש%מ1 זבח תזבחווכי אישורש?
 וממחרת 'אכ% זבחכם כיף תזכחוהו 8אא

 יאכיףח אינועני( owl ןא תישאין
 מנת ע% אלא יהיה 5א זכחכס תחילת אף %זביחה ענ"ןתזוהו
 4כ% מנ"ן שימים א44י ףי שן ג ן ימ,ס 4שמלאכול

mas1 הנאכפים עז( 6 ד 
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 עוקפרשתקדושם הקע
 ימיס'  %אכ5%שני מנת ע% איא ובזחתו  תהית שלאאבחנ4'ם
 לרבות זב4 תזבחו וכי זכח,ש5מים תזבחו וכי לזמרתשקור
 מנת עף אף4ש זניחתן תהא שלא 'מים לשני הנחכיים(בחים
 שני שוחטים אין תזכחתזכחוהז ג ימים, לשנילאכף
 / השיישי ביום יאפל האכף אם ד / אחת ככתראשים

 עניין אינו אם אינש יוסר תימוד שאין ירצרה 5א הואפינזף
 עונו ואדוייו ה למקומח חוץ ענף תגיהו לזמנולזח(
 קודש שהוא כ4 אב כנוין הזה ונכות חי% יל קודש את ביישא

Dat'"המסטים ישקצרוהו פרט ובקוצרכם 1 ז כרת עייו 
 פרט ובקערכם , נהמה או הרוח שינרתדה נמליםגףרסמזו-ז
 נתגייר כך ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים5שקצר1ה

 בשכחו-ץ מחייב יהורה ורבי ' והפיאה והשכחה ep~n מןפטור
 קזצר אלא 5, אק ז / העימור בשעת אלא שכההשאין
 קצירך 5י תימוד מניין קוטף לקצור לומר תףמור Ir,,Ja שתזל
 , בארצכם יומר תלמוד מניין קיטניות ' הנואה א% לזא.ן

 והקישואים  יכולהירק ' שדך, לזמר תלמזד מטיןאילנות
 מה קציר, %י  הכיבכיל  והאבטיחים'והמיפפניעזוהדי%ועים

 שהוגש מיוהרקציר
 אובי

  ולעיטתו הארץ  מן  וגירויו ונשמר
 כאהת  שיקיטתן פי ע% אף ירקות יצאו  יק'ום ומכניסובאוות

  שמכנסן עיפי  שאף התאירים יצחו , לקיוםאביאיןבכניסן
oltp~ככלל והקיטנית והתכוצותה כאחת לקיטתן אין אכף 
 , והשקדים האנזזים והחרובים האוג וכאיל, ח ,הזה

 ט י בפיאה והתסייסהייבים  החתים והרימוניםהשנים
 פאה ואין ' הכירח מחמת אלא  ואיןפאת '  שרך  תניהפאת%א
 בין נתן אמרו מיכן ' בסוף אף4ש פאה ואין סם' יה  שישאינש

 כאחרונה יפחות שלא פיאה'ובלבך זו הר' כגמצע ביןבתח'לה
 ארבעה גשכי4 אומר שמעון רבי היה וגן י מששים'אהד
 מפני שרהו בסיף אן4י פיאה אדם יתן 5א ' אמרודברים

 גזנ[

 שאמרתה ומשום העין מראית וכפני עניים נטוף מפניעניים
 ,  מפניגויענייס , שדך פאת תכיה לאתורה

 יראה שיא ביצי
 בוא  העני יקרובו ויאמר פנויה מעהארם

 מפכי  פיאהי יך וטוי

ביטוי
 ניהיוס ומסמרים יושבים עניים יהיו  שלא ' כיצר עניים
 אחרת בשדרה וייקטו  ילכו אוץ פיאה כותן הוא1אומריעכשיו

 העוברו יהיו שלא העין'כיצד מראי הכילוי,מפני בשעתויבואו
 הניח ויא שדהי את פלוני איש קער היאך ראו אומר'והשכים
 ז שיך פאת תכלה תורהיא  שאמרה ומטוס , לענייםפיאה

 יהוררץ בן  טבעון רבי , אהרים שרהשרךויא אי
 לחייב  שרך , הטי עם שותף  ולא  שרך שמעון רבי משוםאוסר

 , ושדה שדה כלעל

 ףפיאוץ מפסיקים אייו אמרומינן ב44אש41חן
 היהיךוררך דרך הנחףוהשיוף,ת, ע"ןו

 הקליד ושכיל הרבים' ושכילהרבים
 אחרן וזרע הכור,והניר' , הגשמו וכיסות החמה כימותהקבוע
 מפסיק או%אינו וחכמ' מאיר רכ' דבר' ספס'ק ישחתוהקשר
 מפסקת זו הר' הקכועה המיס אמת ב ' כן"רש אסאלא
 מפסקת זו הרי כאחת ליקצר 'כולה אינה אס אומר יהודהרבי
 יבור( הכקר שאין עיפי אף יעדרון כמעדר אשר ההריםכף

 מפס'קיס הכף ג ' יכ% פיאה בותן הוא ככף'וףעכור
 ' טפחי עשרה נכוה שהוא גדר אלא יאיין טפסיק ואינויורעי
 %כי פיאה נותן אלא ףאיין מפסיק אינו כותש שער היהאם

 ן

 גמ4יא4 רבן אמר , זה את זה הרואים כ% לחרוכיםד
 להם שהיות לזיתים אחת פיאוק נותנים אבא בית היו :גיסנ

 רביא5יעזר ' זה את וה שרואים כ4 ולחרובים י הרוחגכ4

 , העיר בכ4 4הס שהיה %חרוביכ אף משמו אומר צווקנו
 4ט אין קצירך ולקש י קיטוף לקט לא קצירך 51קטה
 תלש ירו' מ5א קצר קוצר היה אמרו מיכן ' הקציר מחמתא5ש
 ע% נפיסירו נבעת ' עקצתועקרג ' קוץ הכהו ' קומצומלא
 'אחר לעניים המגן ותוך ה.ר חוך , שיבעיהבית הריהארץ
 ואהריר

 המגי
 ראש , הכית לבעל

 ,שמעץ רבי היד וראש המגי
 %א 1  אומריבעיהבית'אומר%עמיס,רנועקיכא

 זבשיו העני את ת,טהחץיר יא , העני את תסייע %א יעניההקט

 אברוברם תעויימיכזוכרמךיח ג4ח44ח?
 אומר אליעזר רבי , עולקות  קכוףו ' קון.

 אומר עקיבים רבי ' הכיתלבעל
 גציה אין ואס , תעויף יא תבצר  וכי "יעזר רני אמו י5ענייס
 יא וכרמך עקיבים רבי יו אמר ,  עוריותסגיין

 תעולי
 אפילו

 עוינותבויו
 שינוי

  יעניי העוייות את הכתוב הואייוהתיר
 ימרץ כ( אם , שירצו שעה בכי אותם ויטלו עניים יבואויני
 , יבציר קירס בעוריות  ~IDtUp  תעוףי,אין יא תבצור וביבאם
 הית אמרו מיכן , הכשו מחכת "א פרט אין ' כרמך  ופרטג
 ובפרט יארז ונפ% בעיים הוסבך ,  האשכויות את עקץכוער
 שהוא כשערץ הגפן תחת כלכיה המניח ' Ivan~p1  ש%הרי
 עו~מן ג15ף תשינ 5א נאמר זה עף , העניים נוזף זה הריגיער
 יש %ה טאין כי עויפת  היא אווו ג נספךכתו  יופרוזנק
 %א אבי  בתף %ה יש ' בטף ויאי  כתף קעיייס ביינויפריס

 הכית לבעף כתף 4א  נטףאבל 'נטף
 הרי האשכול עם נקצרת אם שבארכוכ 'עוללות לענ" ספקאם
 א4 ייהודה יחיד, עניי"גרגיר ש% הרי לאו ואס הנית, כע%של

 ת4 מאהרים לעני יכוף יעני ד , עילית או% והכסיאשכוף'
 5גר אי '5גר

 זוני
 אף ברית בן ףוי מה 155י %% , תושב לגר

 בריא אפילו %בזבז אומר ואהד לחיק אומרים ותשעהתשעים אפ.5י יכזכזו והם 4פניהס הנח , תעזוב ה , כרית בןגר
 בדית יכול , כה5כרץ שאמר שומעים 4זה יפות ידיואפיי1
ובדקי

 ואחד לטונז אומרן ותשעה תשעים אפייו אותם' תל כן
 כה%כהז שאמר שימעים יזה חויה אפילו ,rpl: אפילו ההלקאו%

1
 כדיית ועומר ת רא מה 1

 ובדקי
 רפירות כ% ובשאר %חיק

 מיוחד קציר מה קציר ף מיעטת הכתוב אהרשריברמכזבז'
 מושיולהקטן

 הדלית יצאו כגדף, בו
 והדקי

 מ1ש4 הקטן שאין
anaבריית  אגייס חיקו אומר שמעון רבי , כגדוף 

 י וברקי
 * בעמיר חיהן בקשה הבואה ' הנח לפניהם תעזובו
 ן "am תל הרוח ן אות השירה אפילו יכוף במכברותתמוים

  ובו כך בהם שוכו כשם הרוח אותן השירדת כך ואחרהפרישם
 'בעיציהם

  סניי
 איני אני "היכם  אותם,אנ11י ויגרתעזוב יעני תלפיאהפיאה, ספ9 , טכהדע שכחה ספק ' ןקט יקט שספק

 עם תדכא ו" הוא דף כי ד4 תנזוף אל סג נפשות "א מגםנוכה
 ז נפש קובעיהם את וקכע ריבם יויריב נו אזטר הוא וכןבשער'

 בפרשה

1::::!:י
nw~w 

WJlpא ת5 מניין אזהררץ% 
 ע4 תגטכו 5א , ימקט מנת ע4 תגגוכו 4א ב ןתננוכו
 ארבעת תשיומו %ש5ם עימסת כפ%,ויא תשימי ישיםמנת

 ש5א הגגג מאחר שלך את תגנוב לא אומר גג בנ בן 'והמשה
 כהףמדננ וכחש שנ מהת4ףפי %אתכחשו ג גונב,תואה
 %%בעמיחומכימקום, באשהסגיין' ,איש אישבאישייאיא איך בעמיתו איש י , תשקרו ויא 5% מניין אזהרהעשש,
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סחקעת.פרשת1ושסקעו
 תשבעו 51א בעמיתו איש תשקוו 51א תכחשו 5א תננח1 5אה

 סופך ףשקר סופך ינחש סופך גנבת אם הא ' ישקרגשמי
 %ף מה לשקר כשמי תשבעו לא 1 לשקר, בשמילהישבע
 חיבים לי אין שיכול לשוא יוא%היך שם את תשא סליא4פ'
 %% הכינוים כ4 אתז סוכות מח"ן ' בלבד הם'וחר שם ע4א5א

 מימד ייא%היך' שס את וחףףת ז ~ttswtv שסגשמיכם
 חילוי שואששנועת

 חולו4ודה אתה נעשו! , וח44ת דא השם,
 ו'אשכו ארז אכלה איה כן ע% אומר הוא וכן ח 'ויכהמה
 ט ' מזער אנוש ונשאר ארז 'ושכ' הרו כן ע4 כהיושב?
 הורש גבור פלוט איש אמר חפ'1% 'כו4 ' רעך את תעשוק4א

 פאני איש חכם אינו והוא חכם אונ' איש נכור אינווהטיפ
 ש4 שהוא מיוהד הגזל מה ' תגזל 4א 4% עשיר אינו והואעשיר
 5א שכיר, שכר הכובש זה ואיזה ממון, של רכר עושק אףטמון
 הארס שכר ליאל~ש אי( ן אתךעדכוקר פעו4תשכירהלין
 5א ת% , טניין הקרקעות שכר , מניין והכלים הכהטרדשכר
 אלחש עליו עובר אינו נוקר עד י , רכר בל פעולתתלין
 לא , אתך ת4 תבעו וי~מ בא 5א אפ'14 יכול הראשון בוקרעד

 אפי14 יכול א י ן ףוצונך אתך ילין ש4א איאאמרתי
 "ןי,יי'יוננ,י::ן,.םבן~גןם:: אתך חי . עליו עובר יהי השולחני ואעף החנווני אציהמחהו
 נ י , שכרו תתן ביומו ת4 מניין היום כ% שנוכהה54ה
 %% אדם כ5 ירכות כנוין , חרש אי4פ לי אין הגש תקיף5א

 מיוהד הרש מה הרש נאמר ימה כ( תאוהאם 4א כעמךונשיא
 לא עיור ולפני ד י , כחיים שאינו המת יצא ' כחייםשהוא
 פיוט איש בת %ך ואמר כא כדבר סומא לפני מכשוףתתן
 , פסולה אלא אינה והיא כשירה לו תאמר א5 לכהונה היאמה

היה
 א4 ףו, חוננת שאינה עיצה %ו תתז א4 ' עיצה ממך נוטי
 בשטף בצהרים צא ליסטים' שיקפחוהו כהשכמה צא 14תאמר

 ואת , ,זקח4ךחמור שדך את יומכור תאמר א4שישתרב'
 לו' נותן אנ' טובה עיצה תאמר שמא ממנו' ונוטיה עף'ועוקף

 , יי אנו מאלהיך ויראת שנאמר , 4לכ מסחי הדברוהר'
 יאתעשועוףבמשפטכד'ן'ם5מד ך14פפףשץ

 קיא הדין את המקיקר( שהריין ק"ן1

 ' ותזעכוק חרם משוקץ שמי 'שי
 ' oan את ומהיך הארז את 'מטמבל דברים להמשתווגורם
 את ומפ'ף ' השכינה אתומסיק

 'שראי
 אותו ומגיות ' כחרב

 זה' הוא עני תאמר ד%'שיא תשאפנ' 4א במארצו'
 מתפרנס ונמצא אזכנו לפרנסו ח"כ'ם הזח והעשיר ואניהואץ
 ואראה אניישנו %א וה  גרויוהוא  בן וה הוא עשיר תאמרשיא פרופ' פנ' תהרר ויא ג רל' פני תשא %א נאמר  לבךננקיא
 פס תהדר 5א נאם לכך מביישו שאני כמה אחת ע5 ,בבושתו
 כ4 מדבר אהד יהיה שיא עמיתך תשפוט בצדק ר 'נדוף

 עומד אהד יהיה שיא בדבריך, קצר לו אומר אתהצורכו,ואחר
 את להושיב רעו שאס שמעתי יהודכם רבי אמר ,1אחדיושכ
 זאחך עומר אחר r~fnt שיא אסור ואיזהו ' מושיביםומניהם

 %כף האדם כ4 את דן הוי עמיתך תשפט בצדק אחריושכ'רבר
 דברים רך 'שלאתהיה רכילבעמך תלך יא הוכותן
 תהיה שלרש אחר דבר , יזה וקשה5זה

 כרוכי
 מטעין שה41ש

 דיימם ש5 מנהגן הוא כך נחמיה רבו אמר 1 ן והויךרבריפ
 ומוצ'איס אתדבריהס ושומעים לפניהם עומדים הדיןבעלי
 ' הזה הרכר אע נמרו ן בדבר ונותנים ונושאים ףחוזאותם

 זכאי אתה פ5ומ איש אומר שברייתנו הגדוף אותם,אכניס,ם

 4א הדיינים מן אחד שכשיצרם ומניין ן חייב אתה פףומאיש
 4כך ע4 ורבו אעשה מה אכף מחייבו' וחכיריי מזכה אנישמר
 סגלנה רכיל הויך אוסר הוא וכן , בעטך רכיל חיך לאנאמר
 יו יודע אתה שאם ומניין ח ' דבר ממסה רוח ונאמןסור
 לא חי עייה לשתוק רשאי אתה איןעדות

~lapnl 
 רעך, רם על

 רעה חיה או עליו באים *כטים או בנהר טובע ראית אםזמניי(
 רם ע% העמוד %א %% בנפשו %הצמו אתרץ חייב ע*ובארה

 נערה ואחר הזכור ואחר יהורגו תכירו אחר לרודףרעך,ומניין
 רעך, דם עף תעמר ויא יף כנפשו ההצ'לו אתה חייבהמאורל

 ' תסטרנו ו5א תכנו יא תקלינו יא 'כוף אתאח'ך תשנא%1א
 שאם ומניין , שביב בשנאות אס כי אמרתי 4א , כיבבךתל

 תושח, הוכיח %ל זהוכיח, חזור פעמים וחמשה ארבעההוכחתו
 , חט~ש עייו תשא ולא תל משתנות ופניו מוכיחו אפואתיכוף
 יכוי הזה בדור יש אס העכורה אמריטרפוןט

 להוכיחן
 יכול בדו9הזרה יש אס העכודרה עזריכם כן איעזר רבואמר

 מיכיחים, היאך יודע הזה בדור 'ש אם העכודה ' תוכחת4קכי
 מארבעה שיותר וארץ שמי עיי מעידני נורי גן יוחנן רכיאמר

 שהייתי גמייאף רבן לפני 'רי על עקיבא יקה פעמיםוחמשה
 י ' אהבה לי מוכיף שהיה 'ורע היית' כך וכי ליו 14קוכ4
 ' תקום לא נאמר 5כך מנלך 5' השאיתה שיא כשםמשאייך אוני 15 אמר קרדומך השאילני לו אמר למחר ' השאילוזיא סניך השאייני אילו נקומה שי כוחה היא היכן עד תקום4א

 קרדומך השא'ףני 5ו אמר נפזרה ש5 כחה היכן עד אל
 איני לך הא 4ו א% מגיך השאייני לו אן למחר ' השאייוולא

 כ י , תטור לא נאמר לכך קררומך לי השאית ש4אכמזתך
 ' לאהר'ס ונוטר אתה נזקם עמך' בנ' את תטור %1א תקום5א

 ז בתורה גדוף כלל זה אומר עקיבות רב' ' כמוך ירעךואהבת

 ינ מזה, נכול זהכיל אדמן תוצרותכןעואיאומרזהספר
 בכהנה י(2הוז 4א יכוף , כיאים תרביע 4א' בהמתך נאמראילו

 חיא 5ך אמרתי 5א ' כיאים % הזכר לפניוועמ'חנה
~lwa בהמתך מעיק , כהמתך על בהמתך אלא 4י אי( ר י 'כיאים 

 על אחרים בהמת בהמתךי ע4 אחרים בהמת בהמת,וחריםע5
 לי חין טו ' תשמורו חוקותי את 4% מניין אחריםבהמת
 . , מניין בהמה ע4 וחיה חיח ע4 כהסה'בהמה ע4 כהמהא4א
 את לותר תלמוד מניין טמאה על סקורה ן טהורה עלטמאה
 שי4פ אלא %י אין תזרע 4א שרך 1 ' / תשמורוחוקותי
 ~D7VD אי~פ אמרתי לא atNS1 4א ת4 מניין IattptI שיאיזרע'
 מאכל עש נבי ע4 סרק עץ מרכיבים שאין מנין ז י ןכלאים
 מאכף עז גב' ע4 עזסרק%1אעץמאכף נכי מאכףעי עץ4א

 שו וכגדכ4איםמה%ןלפי 'ח%%אתחזקותיתשמו,
 צמר ניזי ייבש 5א יכול יחדיון ופשתים צמר שעטנז תלבשלא

 את ירכות מניין כגד אלא 4י בגדישן לי תלמוד פשת(,וענקם
 ר ממעון רבי ן ונח טווי שוע שהוא דבר שעטנז תל ,הלכדים
 שנה מכיף , עליו שכשמים אביו הוא ומייז נלוז אומראיעזר
 14 תימור יאחרו ,nelpn את ששיף 4א 'כו% עמך יעיה4א
 'תכסה' שיא מנין '5בש ש5א "א 5' אין wa~n 4א תיבש4א

 אטרנ אכל , תחתיך יהשעו אתוה מותר עף'ך 'עלוה יא.חי
 / בשדו ל עזיזה אחת ;hiQU תהיה שלרש כן תעשה 4אחכמים

 'תלמוד54 תשעשניו'וםאחד בן קאןע שאנימוציא יכול או א,שפרטלקטן ון*ישתקע
 כיישכבאתאשו-ץ בואיש,

 יכויבשפת שפחה  ימערה'והיא ורעפרט רוכבת יקטבה'פרט
 יא תזי  ינויבויה  והפרה אי  %1ורשרה מרבא הכתובבבעגיח

מותה
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 פק קשויםפרשתקעט
 והצייה שפחה ,nt~ew פדויה,את ושל פדויה כיצד האנפדתה
 1 עקיבא ר דברי מדבר הכתוב חורים לכן במאורסת חשק,נח

 המאזרסת מדבר הכתוכ כנענית בשפחה אזמר ישמעאלרבי

 אמרות כנר עריות כל אומר עזריה בן אלעזר רבי , חורים5בן
 נ חורים, כת וחצייה שנהה שהצייה א5א 4נו איןמשאר
 לו תימוד מניין בשטר , כסף ושוזה נכסף נפדתה לאוהפדה
 וכששר כהציה כסר איא ל' אין כשטר'או כא( בשטר'אףלהין האמוי 4ה מה לה וכתב אומר הוא והי, 4ה, נתן לא חופשהאו

 מה לה נתן 4א חופשכם או %ל בהצגה שטר אף מנייןנכויה
 מלמד מכות תהיה בקורת ד ' בחשיה שטר אף כתעייהבסף
 אים והוא rnp1S היא תהיה' תל ייקה הוא אף ,כול לוקהשהיא
 הרי תופסה אם חופסה,הא לא יומתוני לא ה4וקה'
 יכול עקיכ~ש רכי משום אומר שמעון רבי , מיתה out~nאילו
 כ5 עירה , חופשות לא כי יומתו 4א 5% גה גומר הכסףיהיה

 אם כו בה גומר שאין סימר חופשות לא לכי כויהדפרשרה
 א'1pla 4 אה4 פתח יייאי אשמו את והביא 1 ,בשטר
osN"' כאן נאמר ;Sta איי להין ונאמר אשם OWN ' איר( מה 
 ז ' שק4'ס בכסף כאן אף ' שקף'ם ככסף 4ר%(האמור
 אשר חטאתו עלם יי לפני האשם כאיכן הכהן עליווכפר
 15 ונסלח הרבוק ביאות ע4 אחת מכיחך שהיה מימדחש~פ

 כ4 ח כשוגג, המדד את לעשות חטא אשרמחטאתו
 הקטנת עשה ושפחה ' ננדוף הקטן את כדם עשה לאהעריות
 וספחה כגומר המערה בהם עשה העריות כ4 ט יכגדולה
 האיש אהד שערי% כל י ' כגומר המערה את בה עשורלא

 וה:4פ ףוקה היא )כשפחה , וכקרבן כמכות שוים האשהואחד
 כיהערי4 קרבן, מביאה אינה  והיא קרבן מביא הוא קקהאינו

 ושפחה בנקיבה ב%העריות ' באשם חרופה ושפחה 'בחטאת
 ח"ב אינו  ובשפחה וביאה עיכיביאה  היים  כמהעריות ,בוכר
 סויר בהם nwp יא העריות  ב% ' הרבה ביאות עי אחתאיא

 , המוירכסוגג בהאת עשה ושפחהנמוגג

:ג:שכוצ; נפרשה
 תבואו כי ב ,המיוחדת

 יכול או , לנארז באו שלוש עי גוים ףשנטען פרט ,ונטעתם
 מיכן / עץ כ4 ת% , לארש משבאו גוים 'שנשעו את מושאשאני
 ע4 אף נטעו פטזר' נטוע ימצאו 4ארט אבותינו שבאו עךאמרו
 ונטעתם מאיליו, לעולה פרט ונטעתם , חייב כיבשו שיאפי
 על סיפוק , גפנים סיפוק אמרו מיכן ' ולמכריך למרכיבפרט
 כקום אומר מאיר רבי ' מותר כארז שהכריכה פי ע% אףספוק
 שנטע אלבש איסי , אסור רע שכחה ,מקום מותר יפהשכחה
 ' otY- זיקפות למ"ג לנוטע פרט מאכף עז ' סרק עז41א טאכי ען ' ע? כ4 תימודלומר מנוין ייחור נטע , ושקדאנוז
 יסייג, ודש;יצ:ן למאכל הפנימ' אמר אפי אומר יוסירבי

 במח עמיאל כן שמעין רכן אמר ג , פטור והחיצוןחייב הפנימי
  שהוא רכר / %1עישם ויקירות יסייג שנטע בזמן אמורירברים
 נטעולעצים ' כיעץ ,%ף מניין להם ראוי שאין , וקםראוי
 1% מברץ הוא מאימת' ' עץ כל תל מניי( לשכייה עייווחישב
Inywaפריו 4% וחכוסר ענקוקיות את מוציכם שאני יכול אוסמדר, ולסי נפטם זלם' ולזלניס לעיים פרט פריו ' נטיעתז 
 ז עורלתו את ועריתם אומר עקיבא י הנילי יוסי ן דבריפריו

 :ot)w שיש בתוך  יכול שנים שלש ד , כזלם לרבוהעחליס
  שיש ויאחר  אסורהוא

~taw, 
 יהביא '  %ייהיה,יכם מותר יהיה

 ז לנוטעלרבים פרט לכם אומר יהודה וגי ' תוכים הנטועאת

 ' ע5ה כעור5ה' סיב ירכים הנוטע פשםו אלשי בן ממעוןרם

 שלא שא 5י אין לאיאכ4 1 ' הערתה מן 4רביפס%רמאיליו
 ן ערלים ~וערקתם  יהבהבו  בווש%א 'צבע ש4%י טנ"ןיאכף

 ראש יפני יום לש%שיס  בניין 1 ' נוים את ירבות 'עדיים

 פריו כל יהיה הרביעית תיובשבוק ככ4השנה הןהסנההרי
 או ,taw~ הייייבית בית ברברי העלויות ואת הפרט אתלהביא
 היף4 ובית יעצמם' פורים והעניים  עוליות, יו ייש פרט %ויש

a~la1Nאמור4הין קורש בה קורש ח %גת, כויו 
 ן וביעור רומש טעון באן האמור קורש אף וביעור חומשטעון

 ן ןפביוויאחריו ברכה טעון שהוא תימד הילוייםט

 שיברךן קודם כלזפ אדם יטעופ 4א אומר  עקיבא רבי היהנדכן
 51 השנרד ככל הן הרי השטה ראש לפני יום לשישיםמניין
 רבו ן תבואתו לכם יה)סיף פריו את תאביו ריום,שיתובשנה

 פירות ע4 חמישית פירות כמוסיף אתה הרי אומר הגיליייוסי
 רביעית פירות אף לבלים חמישית פירחח מה ןרביעית
 יהיה שלא היצר כננר תורה דברה אומי עקיבא רבו ,ובעיים
 נאמר 4כך כוחנס טצטער אני שנים ארבע הרי אומרארם

 "א נפדה שאין מלמד תבואתו י '  תכואתו לכםוהוסיף
 טעונת שיבויש ער הרגעי את פורים  אין אמרו מיכןתבואות

 ,המעשרות

ן  שיא יאוכיםןהבהמהערמניין ד4יח1א?
 נ,*

 תצאנפשה
 אחרלא רבר ,אתאכיועיהרם עוברביאתעשה%י

 ב , כמזרק קיים והדס הבשר מן תאכן א4 , הדם ע5האכלו
 ונכוכנין בעופות בחופרה מנחשים שהם א'1% כמן תנחשו4א
 המעניר זה אוסר ישמעאל רכי / עינים :a~mw אייו תעוננולא
 שהם אייו בגון עתים נותני  אייו  או% עידנא רח' העימם'ע5

 קטניות י עקירות ,  יפות להיות שביעיות ערבי למורותאוסרים
 הנקף,פחת ואחד המקיף אחר תקיפו לא ר רעותילהיות
 ה י ומיכן מיכן הציעיס הם  ואייו ראשכם, סוףראשכמ
 יא זקנם שנאמרופאת %יפי מה וקבך פאת את השהיתוקא
 %קיא  חייב יה'וה כבתער במספריים גיחו אפייו  יכולסיחו
 יקשו ינויאפייו וקנך פאת תשחית %א וקנך,אי פאתתשחית
 כיצר הא 'גלחו יא ווקנט תיםו'לו ח"ב והיה וברהיטניגםיקט
 וקבך פאוז 1 , תער זה הויאומר בוהשחתה w~wביטוח
 מעוואהת אחת שתים  עיהראש חייב שהיא וקנךמלמרסוף
 בתערי שיטינו עד חייב  אינו באחת 3ין נטףן אםאיעוראוםר רבי ,  מימטן ואחת מיכן ושתים מיכן a'nw ועיהוקן ,מען
 חייגי )כרהיטני כמלקט ףקטו אפילו אומר אלעזר רכיז
 וער( , שנפץ כיתו עף מרט אפילו יכול , לנפש ושרטח
 אחר מת עי סריסות יחמש מנוין ט עיהמח, שהואאיא סריטר? אמרתי 4א , ינפש %%  חייב יהי בים  שאבדוקספינתו
 יוליה ושרט לזמר תלמוד , ושריטנה שויטה כף על חייבשהוא
 5סריטרק מניין אומר יוס' רכי י , ושריטה שריטה כ4על
 תףבור%וםר וסת כלמת עי ח"ב  שהוא סחים עיחמשאחת
 יכון קעקע וכתובת א י וםת' כףבםז עי יח"כ%נפש
  יכון קעקע אי ' קעקע  %% חייב יהי קעקע ויפש כתבאפיו
 שיכתוב עד כיצד הא ' ונתובת %% ח"ב 'הי נתב וי4פקעקע
 בריוויקעקע

 ובכי ובכוחי
  גן שמעון רבי , רחשם שהוגש רבר

 השם סם סיכתוב עד חייב אינו שמעון רבי משום אומריהודה
 יי' אני בכס תתנו לא קעקץ ובתובתשנאמר
 יהונוחחי3ו% בחךאיתח%%את ןפ4שף?
 יתננהלישרש ולא ף5וי יתננה 5אע6

ת
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 ומ ב פק קצועםפרשת א פק
 ואיזה ' זנות לשם שהוא חילוף איא אמרתי 4א ' 5הזנהוהת5
 וכן אישות' 5ש0 שלא פנויכם כתו להכירו ד'ן המוסר זרזזה

 ' הארז תזנה %1א ג ' אישות ישם שיא עצמההמזמרת
 הארץ ומלארה ת4 יחידי מעשוש עף יכ41 ' השרות הםטונים
 הוא הר' אומר יהודה רכ' ד ' יחיר' 'nwva, ע4 ויא 'זימה
 דבר ש% עונשו מו(1 ' וכרעתך כתזנזת'ך ארץ ותחניפואומר
 שהוא מתוך אומר 'עקב כן רכין'עזר ה הכלם'maa י הירה זונה אשה ומצח ' היה יחם ומלקוש רמביםממנעו
 שקיבלה בא'והיא מהם איזה ע% 'ורע ואיט הרבה נשים ע5בא

 ונשרש שגת , קיבלתם מאיזהמהס יודע ואין הרבהמאנשים
 לאחותו וכנו לנתו נשוי הוא נמצצת יגנו והשיאה שגג 'קבתו
 הורשי מה זה , זימה שנאמר ממזירים העולם את ממלנמצא
 ככל המקום ףפני ענוש שהוא מנין אומר "עזר רבי1

 יקח אשר ואיש להלן ונאם זימה כאן נאמר , ואטה אשרקל
 המקוס לפני עטש שהוא מימד היא זימה אמה )את אשהאת
 המקדש בית בניין יהיה יכון ז ן ואמה אשרה ע5בנא
 אמר ' תיראו ומקדשי תשמורו' שבתותי את 4% , שנתדוחה
 יכוליהיהירא מורא, סמירח,ואמרמקדשמ"ם משםשכת
 מוס תיראו ומקדשי תשטורו שבתותי ואת תף המקדשמג
 השבת על שפיקד ממי חליתי מתיירא את השנת מן לאשבת
 , המקדש עף שפקד ממי "א ירא המקיאתה מן 5א מקדשאף

 הות שאין בזמז קיים רמקרש שכית כזמן אלא לי איןח
 תירנו ומקרשי ' תשמורו שנחותי את 4% מניין קייםהמקרש
 ט ן ףעוים  מקדש מורא חף ' לעולם שכת שמירתמה

איזהומור~י
 במנעלו וכתרמילו במקלו הכית יכנסיהר 5א

 )כרקיקה קפנדריא יעשנו רג5יווףא שעי וכאבקובאפונדתו
 אוב הירעונים, ואל  האובות א4 תפס א4 י ' וחומדמקל
 אי15 הרי בפיו המדבר וידעוני י משיחיו  הברבר פיתוםורז

 לטמאה תבקשו אל א י כאזהרה, ona והנשאבסקלה
 דעתו הפנה כן אם אא אדם על עליו כאים שאינם טלמדבהס
 טה סחי'ף את רעמה אתבהן' מטס אם הא בהם ונטמאףהס
 תל אשם" מפני יכון תקום ש'בוה מפט ב יבמד'
 מוקני איש שכעיס  אספהלי חכסשנאמר אלטו rl~r איןשקן

' ",, rpr,.'חיייך, 4  ייוקש 
m~m' כדן שאין הידור אף כיס תסדק כות שאין קימרה מה 

 מדבר ולא כמקומו ישב 5א הידור איזהו ד י י כיפחסרון
 כא15 עיניו יעצום ראהו אם יכוף דבריו, את סותר ולאנמקומו
 אם טאה'ך מראת שנאמר ' ילכ מסור הדבר הרי ' ראהו45ש
 ' מא5ה'ך חראת נאמר 55כ מסור שהוא דבר כ5 האיו'
 יטריח' שלשו לוקן מטין אומר אלעס כן שמעק יטשן

 זקןהראתםאלהיךן%ן

 ::"';יגייןב:נ:ם:ו"%ע מק
 נאמר למה כן אס סאתם, מקוס בכ5 אתכם % מנויןייארך בתועה בארש, "א לי אין , בארצכםיגור

 אין יארש ובחוצנה ' ראייה להכיא צריך בארז אלאבארצכם
 אמש תאמיו שיא אותו תונו 5א ב ן ראיית יהכיא?ריך
 , השכינה ככפי תחת נכנסת ועכשיו זרה עכורה שבדהייתה

 ן התורה דשי כי את עליו שק,כ4 אזרח מה כאורהנ

 שקיכן גר אמרו טיבן ן התווה דברי כי עsntpw 14 גר8ף
 / אותו סקכיים אין אחד מדבר חוש התורה כברי כ5 אתעייו

 י סופרים מדקדוקי 'teP' דבר אפילו אומר יהודה כרבי יוסירבי
 ש% כשם כסוך לו ואהבת אתכם הנר הגר יכם והיהד

 כמוך וחהכתיו לגרים נאמר ירעךכמוך,כך ואהכת5ישרא4
 אתפ שאף גריס שף מנפשן דעו מעריס כארז הייתם גריםכי

 כמשפט עוף תעשו לא ה ' מצרים כארץ גריםהייתם
 עוף תעשו 44ש נאמר %מרק כן אם אמור הדין ככר יריןאם

 שהמורי תימד וכמשורות כמדהכמשפט
 שאם , דיין נקרתן

 ונורם , ותועכוה חרם , ומשוקץ שנאוי עווי קרוי כמירהשיקר
 ומסיק , השם את והחלל ' הארץ את מטכס" ' דבריםלחמשה
 1 ' מארצם אותם ומגיה , בחרב ומפי4'ישרא 'השכינה
 זור זו וכמשוררה , טריטני זו כמשקן , הארץ טירת זוכמירה
 מאזני ז , המחוק וו או' קטנה'ויש קוטית אומ'זו 'וישהגרוף
 המשקיות את צדק פרק אכני , יפרק המאזנים את צדקצדק
 ההין את ערק צדק והיז יפה' האיפות את צדק , צדק איפתיפה,
 היה איפה ככיף החק והיא אום יהורגו ברכי יוס' ריפה,

 צדק יאו , יך יהירה צדק והין ניאמר יסה כןואיפתצדקאם שנא"
'plyl'ntאגרד'מיסעיכן,מיכן יהיהיך,מנהלך ח 

 הכית בעי ' יום ףשישיס אחת טירותיו את מקנה הסקרוןאמרו
 חילוף אומר גמ%'א% כן שמעון רכז , חודש עשר ישניםאחת

 וממתרו , בשכת D'Dpa מידותיו מקנה החנוני ,הדברים
 משקו[ כף ע4 מאזנים ויקנח כשכת' אחת פעםטשקיותיו
 גמלי" בן שמעון רבן אמ טמשקף,

 כלח אמורי דברים במה
 עין 14 שוקל היה טפח, לו להכריע וחייב עריך איבו ביבשאכל
 מעשרים תר וא כלת לו טתן מעשרה מרומי"אתד לו נותןכעין
 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיכם יי אני ינוכש'
 תנאיי ע5 , מצרים מארש אתכס הוצאתי כך תנאיי ע%מצרם
 מירות נמצות המודות שכי  מירות  מצוות ע4יכסשתקבלו
 ביצ'את כופר מידות כמצות הכופר וכי ' מצרים כיציאתסורה
 ~netw כ5 ואת חוקותיי כ% את Qn1DW1 א י ןטצרים
 ועשירתה ושמירה לחוקים ועשיה שמירה ייתן אותםועשיתם

 שכל, נאמןלשים אני אנייי4סשפטים,

 ךם4'"ןון"גגנ,לם: יפרשה
 כישון תורה דברוז אומר יוס' רכ' ' 'שראף איבנ' תצוהואתה ישר" כני צואת , בניישרן א4דבר

 'שראל ' למדרש צר'כיס )כולם ' הרברן כלשונות ארסכני
אילו

 כישר"' הנר'ס' נש' לרבות הגר' ' הגרים אמו גר ' 'שר"
 אסכן%םוהנאמואישאישן ב ועבדים,ירבותנשים
 כדים שידונו האומות העריות א% שבאו הגרים את5הכי~פ
 , ישואל בדיני שידונו ישר" העריות ע5 ושבאוהאומות

 אשר , כך מיכך מזרעו שיתן 5א %מו, מזרעו יתן אשרג
 יכול תתן 45ש ומזרעך שנאמר ~rta תף מה המויך מזרעיתן

 להעכיר תתן 5א ומזרעך %ף ח"כ יהיה העכיר ו5א מסראפיקו
 חייב יהיה באש ש5א 5מו4ך להעכיר מסר אפ'ףו 'יכוף5מ51ך
 העכרר, , קסמים וקורס כאש וכתו כנו מעכיר IkatatI 5א4%

 כאן 4מוףך,אף האמו%להין העכרה מה שוה/ לגזירההענרה
 ומה , למולך כאן האמורההעכרה

~nlapni 
 כאש לה4( האמורה

 שימסור אומר אתה נמצית , כאש יה5ן האמורה העכרהאף
 אם מניין כגיתדין , יומת מות ד ' למולך כאשויעכיר
 הארץ קם ת5 אותו מסייעים הארז Opwi' יפה כח דין בכותאין

 נכראתרש שבנינו הארש עם הארז, עם אחר דבר ,ירגמוהו

הארי
 מהמד ן באנן ן כסותו 451י ירגמוהו , ההלו הדברים ידיעב[ הארז את יירש עתידים שהם עם אומר נמייאר( רבן ן
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קפד אמורפרשתקפנ
 אתפני'פונהאנו ואניאתן ה ן מתכאכןאחתיעאשאם
 אנוס )ל4ש ההוא , כציבור ו45ש באיש ן בו ועוסק עסקיימכ5
 ' סיום ועמו עמז מקרב אזתו והכרתי , מוטעה זלא שונהולא
 כך ימצא 5א שנאמר לפי %ל מה למולך נתן מזרע כי)

 כתו בנווכן בן , ובתו כנו א4א 5י אין ן בחש ובנו כתומעמד

 כשר זרע אלא יי אין ז ' ימועך נתן מזרעו כי ווימניין

 ן בו ש"ש זרע כ5 למולך מזרעו בתתו 5% מניק פסולורע

 מיכר קדשי שם את סקדשיויחלל את טם4י ~IVQח
 השכינת את וכמיק השם את ומחלף ש המקד את מטמאשהוא
 ואם ט מארצם, אותם ומגלה כחרב אתישואלומפיר
 הרבה שדברים סוף אחד נדבר העלימו אס מטין סיימוהערם

 העלימו אם ומניין י י ,D~pnI lal~p ,תלאםמעלימים
 העלס אם 4% מע*מ'ס הרנח דינים שנכחי סוף אחר דיןבית

 שף נסנדריות העלימו אס מניין א י ,יעלימו
 שסוף ישר"

 לכך כך על מהם נטען נפשות ודיני מעלמת נדויהשמנהדרי
 הארץ ~ov 'עיימו העלס ואס כ י ' ילים) הלם ואםנאם
 המית לכיתי למולך מזרע: בתתו ההוא cttsn מן עיניהםאת

 פונהאני פני, אניאת ושמתי ינ שיוצו, מיתהצותוככף
 שמעון %ר יוסר תלטור מה וכמשפהתו ' מוטעה שוננ'ולאיא אנוס ולא ההומו , בציבור ולא כאיש , כו ועוסק עסקיימכף
 שיש משפהקה יך שאין ללמרך אףא המשפחה חטאת מהוכי
 מפני ,IO'CD'S שכויה ליסט.ס בה שיש מוכסים שכויה מוכסבה

 שנאמר תקלפי מה אותו והכרתי ד י עלו,שמחפים
 בהכרת אותו,אותו ת% כהכרת משפחתו תהא יכוףובמשפחתו

 והכרתי ו' ט איאבייסורים' משפחתובהכרת,ואין
 שאר ערבות המוףך אחרי לזנות אחריו הזונים כלאותוואת

 ז שלזם זעמם עמס מקרב בהיכרת ' זרהעבודה

 ואףאטוו5א אישאישנייקלף"היו, ג8ן א'ש'אשוהמנ"ןת5 ייאיא אישא'ן נ(44ח*18
 אבי את 451ש אמו, ואת אביו, אביאת

 ב ן הנפק יא ,אטווראית הספק ולא אכיוויאי ,אמו
 , יומת מות ואמו אכיו שוומקיל לפי תל מה ' קי55 ואמואביו

יכוי
 קון5 אטז %ל אחת כנת DnuW שיקיף עד חי,כ יהיה לא

 אם11אינווויכ על חייב הגר והלא מהם, אחד אפלו , ק%%אמו
 , קי5 ואמו אכיו און עקיבא % י הגלילי יוסי רכי דברי אכתל

 ומ-1 ח"ב שאינו )את ' אמו על חייב אגיז ע5 חיב שהוגםאת
 חייב שהוא במתוקי ~INa'pp רבי מודה ן אמו על חייב אינואכיו
 , קל% אכיוואמו ג , אכיו ע4 שאינוחייב אעם אמועל

 והלא מיתה, לאחראפילו

 ד~

 הוא
 הואיי

 והמק% היים והמכה
 הייב אינו המקיל אף , כהיים חלחל חייב אינו הסכה מהחייג
 דמיו ' מיתה יאחר ואפילו ' ק'4% ואסו אכיו ת% כת"סאלא
 כימטפטי חוקותייואת  את  ושמרתם ד ן כסקסהבו

 ועשייתה ושמירה יהוקים ועשייה שמירה ייתן אותםועשיתם
 שמת אתכם מכיא אני אשר האוץ אתכם תקיא )יה 'למשפטי
 4%ש  ;IW1ts עימות אן4ש אתכם מכיכר  איני ואני ' בהירשת

 חיבו ויא ה שתבואו, ער  המקום  שומרי מהיובכנעניים
 1Sta מפניכם משיח אני אשר המצריים  אייו י הנויבחוקים
 שטופים כנעבים שהיו עשוטימר כ%איוק  את כיהכנענים
 הייו, רברי  עיירי איא אותם מגיה איבי אני י הייוברברים
 אתם מבס *אומר  י 1 ן ממוובו ק4 שהוא לארס 'ואקוובם
 פותחים שאתם אותם יורשים אתסנאיס אתארבתםחירשו

 התום, מעיין נעוי ג% כיה אהותי נעוף גן אוםחחי4הוכוהוא
 ליתנה5גם 5רשתאותהעתידאני אתננהלכס ואני8

 אחר מש5 ח45ש 5נו 4תז %ך איז תאמרו שמא ( ע51םירושת
 בניוש4 ואתם שס סל היקו איא אינה והיא היא משלכםוהיא
 שומרי שהיו איא , כתוכה טיב( ומה חס כס אןא אונן והן ,שם

 הבריתי אשר יי'איהיכס אני ט ' שתבואו ערהמקוס
 ארס באומות ,  ויאומות ביניכם כמרץ ראו העמים מןאתכם
 עצטוונבסר את בקשט ארם יאחר וסומרה אשהו אתבקשט
 צריך , לטמאה הטהורה הבהמה בין והבריתם י יולנחר
 ימוש כן אם ' הס מפורשים כבר והק"ש  להמור ביופרהיוסר
 יך טהורות בין לטמאה  הטהורה הבהמה בין והבייתםבאטר
 וכמת חציו שנשחט כ'1 קנה של רוכו שנשחט כין ' לךלטמאה
 השמוש העיר ובין א י ptw~) מיא לחציו רובו כיןהוא

4טהוי
 אשר  ובכי ובעוף בבהמה נפשיויכם את  תשקצו ויא ן
 והייתם ב י יאסר, יטמא אתבס הברלתי הארשהרמוש

  קרושים אתם כר קרוש שאני יי'כשם אני קרוש כי קרושיםיי.
 ' פרושים 1;'1 אתם כך פרוש שאני כשם ' קדוש'סה'1
 אתם מזכדף'ם אם ' 5י להיות העם'ם מן o~nx ואכריי גי
 נצר נכ)כד שב( אתם הרי %או ואס לשמ' אתם הרי העם'םמן
 אום עזריה בן י"עזר וחכיריו' ככלמרך

  מב"י
 ארם יאמר שיא

 יבוא איפטי  אי , חזיר כשר לאכול איפש' אי ללבוש שי איפצי
 העכירת מן פורש נמצרת לי להיות ~Dapn מן אתכםואכריהן כו עלי גזר שכשמיס ואבי אעשה מרץ אביאיפשי 'עיהערוה
 אין ואשרץ איש ד י שמים, נלכות עליווםקכף
 אשרה/ או %ל מניין ואנדרונינוס טומטום ' ואשה איש איאלי

 זו בהם יהיהכי
 הנשאי

 ן משהיו המדבר הפיתום זה אוב בהם,

 ן כאזהרה DnaI והנשא בסקילה אייו הרי בפיו, המרכרוידעוני

 זהבניין רמ,הסבם, יומתוכאכזירגמואותס מותסו
 ' בסקילת כתורה  האמורים בס דולחם כלאב

  שמירטגיתש
י.ע,'";(בגלמ:מם:ב.ויאסר

 מטמורו  ימתיסן  מינצ(יס אין  אהרןבבי
 ד"קטנופ' אף אהרן בנ' %ל מוטן בעי'  ייבות ומטין 'הייים יצאו הכהמס ת5 חילים יכול אהרן ,בני ימת'ם אהרן בנותהן

 ה41ש הדם כי ואומר , לנפש %ל הדם את לרבות ומניין ,המת אף4י ל' אין ' כעמיו 'טמא לא לנפש אליהם ואמרתב
 ממנו הפורשות הטמאות כ% לרכות מניין ג ןהנפש
 הפורשיהן הטמאות את ףרכות אייהם ואמרת 5% , המתמן
 מטמאן איש שם שעם'ו בזמז בעטו ,NDet 5א %נפש ' המתמן

 * אייו הקרוב ישארו אם כי ר מצוה, ימת הואמיטמא
 את י4ל הקרוג . היא אביך שאר שנ ' אשתו א45פ שארואין

  מהתייאביוטח יאמריאמו הנרושה, את 5א אליו ,הארוסה
 טתח% שאינו יה,אביו מטמנת הוא הרי מתחיית סימאאמו
 אף כודוע אמו מה אומר הייתי כן אי15 , 5ו שיטמתו דיןאינו

 אי5נ או ה ןחכיונידוע,אכיוחזקהמנייןתיו%אביו
 חזקת שהוא מהאטי אומר יאמוהייתי נאמר %א לירכיונאמר
 נזייתי כ1 אייל לוז שיטמא רין צינו וראי אמו לו מטמא הואהרי
 שאינו אביו מהאום

 , מתחיית שאיגוד אמו אף מתחףי
 מרע , ולבוויבתו יאמר ו ויאסו' %ף מנייןשנתחלקה אמי

 הורש חרי '  בכבורם הייב שאינו בבוובתו '  %1taNilIaNSי
 שיטמתה דין אינו נכבודם ח"ב שהוא ואבע אפ ' לחסשטמא

 ,והם
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