
טו3ח לדשלתנו

 נדוי  נאויו  אנןוואיןבעצמות
 את בפכור לסף שבויש( הימינו

אביוויעי
 שירש טיוסף גד% ףנו סי י פרשים נם רבב נס עמו

 נתעסק שלא ממשה גד%1 5נו מי , עצמו משה וא בונתעסק
 יהודת רנו ' נכו בארז כגיא אותו שנאלחקכור הקכה אלאנו
 העכרוהזה הר אל עיה איפשר אי שכתוב מקרא איימלאאום
 תשכון את בם ראובן ובני שנאם ראובז בני נחית  זה , נב)הר
 נחיתו  בתוך איא נקנר נכוויתי  ואת קירית ואת קלעיהואת

 שם כי לו ראשית  נר,וירא  מרהיבשיגרשנאןוינראמרברוך
 ש% ירו ע% נתון משרץ שהיה מלמד אלוש ספון מחוקקחלקת
 ומיבובי שיגר יתיקו  ראובן ש% מחיקו סיועם  ארבעתהקנה
 ' ישר" קם ומשפטיו  עשה יי חרקת ואום אותו סקיסיסהשות
 לפניך והפך שנאמ' אוספם הצריקיס כ5 א5א נלבד  סשהו4א
 שתי ובי , כהצרחת הרס  ואחרבסיו יאספך, ין  וכבורצדקך
 ישראי שנסעי כיון אינש , בוו וחט  טוו שנסעו היוחצרות

 לא
 וחנו והזרו מהם שנצטרעתי ששמעו ער %היזךהספיקו
 , פיסק ס4ק ' מחצרו הרס נסעו ואחר נאט י3ך י5אחוריהפ

 יץפ1
 * מ1שכותינם "יז "ל תכיפי כי ישיא% כט"%דבר

 בנסכים ישראל נתחייבו שלא ללטיך הנתובבא
 אתרץ ' מדבר הכתוב ירושה אחר , ואבך יארז מכיאתןאיא

  אלחש טיבל אים או מדכה הכתוכ וישיכה  יוושעואומראחר
 %כ0 נהון אני אשר הארץ א תבואו כי ת% סיר יארץבכניסתם
 , בה וישבתם  אותוירשתם

 סתם בתורת ביאות וקטרו הואיי
 %למדך וישיבות ירושת יאחר אף4ש שאינו מהם כפחתארט
 עקיבא י אף , מדכר הכתוב כארז משכותינס שנ olpa:שככף
 כחוצת  באר1בין טן  אני 'שוסע 4י הוא שבת אומר שהוא5פו
 נוהגות קוות מצות נוה צריך אין ישמעא% יורכו אמר ,לארז
  נארז נוהגת שתהא רין איבו  חמורה  ובאר1ישבת לאיךנחוצה
 יוחי בן ישמעון לארז מביאתן כנסכו"א היחיו  נתחייבשיא ייסרך  הכתוב  בא יישסע" מתלמידי אחד א% יארזוכחוצה
  אבא . ככמה קחטס שיהו נסכים על ללמדך רבתוב  באאום
 תואיל נדין שהיה לפי נאמר למה "יעזר  רבי משוס אומרחגין
 ריברץ כך * טועו אהל מכיי ID'D~lp ניח כלי שויכוץומצינו
 לי1  אשרץ ועשיתם %ל / מיער ."ה% מנסכי עולמים ביתנסכי
 סכיי עויטיס בית  שריכה שאלפי הכתוב מגיר זבח  אוומלרץ
 שכ% אני %יושומע אשה ועשיתם , כנסכו ריווח %א שעראחי
 ן עויה ח4%ש %י אין , עויה "% , נסכים יטעון יאישיסהקיכ

 חטאת ימק"א אילו משמעמכיא ' זבה %ל , השלט ליכותסני,
 הבאים קדשי א"א אמרתי %א , ניבח או נדר %פ4%פ %%ראטט
 עויפת 8ת ומתיא  אייו  את אם מוינה משמע כבנדכהכנצר
 ,nSlv את יהכיא עדיבס  אחלבמ כשהוא טרגיים הבאיםוובה

  ומביא כרגלים הכאה חובה  עויה מבשאתחובחהבאיםברגיי
 עולז בקר בן תעשרי תלכי י ברגייס תבאר? חובה חבאתאת

 עיהב%% הכיי%%םר מן  כיצא יצא , כביי היה בקראווכח
 הכשו כ% כך נסכים וטעון ובנדכה ננדר בא שהוא כקר  בןטה
 בברר גןאיןבאין סו13 רא  חטאנו יצגו , נסכי יטשן וכריכהכנדר

 מן עיי ניוקח ריח שה א  יעשות , נרסיס יטענו ,k4SW' 'וכנרכס
 אוםרועשיתם שד41י לפי %טהנאמר הצאן, מ( אוהבקראו
 י0עון העוף עולת אף אם שוסע ח11נח קןל1-1 4' עויהאשח

 תטומן ש"א העוף ע%1ה הצאן,יצאת מן או הכקר מן %נסכים
 נאמר ככר שהר' צריך אין אום' יונתן ר י יאשיה ר לנרינסמם
 ת% ומרץ , בהמה מין עולה אף כהמרו, מהזכחמי! י וכחאו

 אומר שה41ו ילפי הצאן מן או הכקר מ( ליי ניחוח ריחלעשות
 הצאן,מגיר מן או הנקר מ( תל כאחת יביאמשניהס אנישומע ושלמי עולה ע5י א%הרי שאם זבח או %יוע51ה אשהועשיתם
  משניהפ יביים או ' עצמו בפני וטות ' עצמו בפני סוהשמביא
  מות תקהו העדם ומן הככשיס מן %% מה הא ' אהד מ'(יביא שיכשר הוא דין הקל פסח , אחד מין  יבוא בטירה  חמורהעויה ומרי  וחומר ק% דברים והרי , קיבל) מ(הצאן  ואם %%כאחת
 יעשות  אומר עקכ'4, כ! חיסי ' עצמו  כפני עצסוומוושבפני
 אתרץ , עצמו כפני ומזה עצמו כפני מזרז ליי' ניחוח  ריחאשה
 סשניהסכאחר~ן יביא או  עצמו בפני עצמוומוה בפני  מוחאתל
  שנים  יבובם וקוקיס שהם עצרת כבשי ומה וחומר קיאמרת
 עף הכתוב שריברץ בעויות תאמר ' אחד מין 5בו4טשתיכשר דין אינו שנים לבוא זקוקה שאינה עויה , אחר מין לבואכשרו
 %ב41פ "תכשר הכאתה עי הכתוב שריבה 'וניחו הכיפוריםיום שעיוי והוי , שנים מין ח45ש %בוא תכשר 5'1 לפיכך ,הבאתה
  אבי  שומע הכיפורים יום כשעירי אמרת אמ ל4" אהדגחן

 כשרו יפיכו בכיהשברש  באים ,rw1 בהבאתה הכתובשמיעט
 וכשירה  עיהבאת' הכתוכ  שריבה  כעויה ת"ס , אחר  ריוושנוא
 מין לכוסו וכשירה השנה ימות בכי  ובאה ' השבה בב-וויבוא
 הבאחרו עי שריבהוגתוכ שא5פ לשל" הוטה והיא יאחר
 אמרת אם לא , אחר מין %בוא השנהשתיכשר יסות בכףובאה

  זבנדכה בברר באה הבאתהואינה  ע% הבתום שמיעטבחטאת
 הכתוכ שריבה בעולה תאמר ' אחר מין בכא תיכשר יא%פיכך
  אירש  5כהג תינשא  ובנרבהיפיבךיא בנדר  הבאתהובאהעל
 כפני כזה ל% ניחוח ריח אשה יעשות 5% מדץ הא '  שניםטין
 אשה איש אלא %י אין המקריב והקריב , עצמו בפני ומזחעצמו
 רנו / המקדיש והקייב , מקוס מכל המקייב זהקריג תלטפין
 מעשרון 'פחות שיא כמנחה המתנדב יכף אב בנה זה אוםנתן
 ז ( דו" רטושת ינסך ויין יין, קרבן המקריב והקריב , ששן%1וג
 נאמר לטה לזבח או העולה על תעשה , לנסן ףי! Ini:aSשמן
 כפנו לזה שחטא מניד ' לזכת  או העולה על 'עשה %ל 'לשנים " נסך יביא אני שלמןשומע עיי מנחההרי עיי הרי עולהע4 הרי אמר שאם , זבח או עויה יי; אשה ועשית  אומר  שהואיפי
 %מרז אליעזר ן משדם אוש תנין אבא ' עצמו כפני ויזחעצמו
 עזלה שזו מעשה ששוה בסקוס אס ומה  ברין שהיה יפינאסר
 לו שזזה שלא מקזם ' כנסכים %ו שוה דא עורה  בכשדמעשה
 ן בנסכי %ו ישוה שלא ד'ן אינו ' שימי ככש למעשה עויהכבש

 שלרש כן שאעפ הכתוכ מגיר לוכח או העולה על תעשנהת%
 ' חטאית :ו לוכח מצורע' עוית וו ' העויה עף תעש אומינתן ' בנסכל יו שישוה rtast כבש ימעשה עוית ככש מעשהזעוה
 עולת להכ'4ש האחד לכבש אומר 'ונתן רכי ' אשמז זו לזבהאו

 או , כוירה בכיהתורה שמעבו שיכש , נסכים שחטעוןיוקרת
 הרו מנחה תעשה יאיל או%או כשהוא ן באי%אינומרבראיא

  יויית  עוית  את להכישו האהד יככש %% ומיץ אמורחיל
שתי

 ייבש דא ' כויה התורה זכי יה  שסעה ייא  3סכיס
 , מנחרז יאייתעטה או  ' עסרבסעשר  אחר יתהאחרןהביא

 בש שחה'נד,( איל לנפני ככש טסכי ו%4וקבין הכתובב"
 היקה שלא למדתי אס נסכיס r7vwi~ הצאן נסכיס'וכ( טעיןבקר
 ככש נסכי כי( תחלוק %א כך שור %ניסכי עג5 נסכי ביןתורח
 בין %חלוק  הנחוב גא ' מנחה תעשה לאיי או ה5 ז אי%לנסכי
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 לךש5תנט
 ן אי4 לנסני כבשנסכי

 אלעזר רבי משום .אומר הנין אכופי
 ריבה בנסנ~5א שריבה כמקום אם זמה כדין שהיה נאמרלמה
 בין נרכנה שיא דין אינו Qt1D~1i שמיעט מקום ישור ענלכין

 לאיי ככש טן ריבה כנסכיםשמיעט *י על שאף הכתזכ מנחה.מניד יאיןתע:*ה אוככשלאייתי
 ז תעשה ףאי4 או ף4י ,

 ימדר עשרונים שני סילת מנחה תעשה , כן עויה אי5להבא
 בדק. שהיות להכירםנאמר

 הואיי
 יכבש למדתי אם ,. עשרונות שני . טעין עקה ואייעשרונות שני טעון העובד וכבש

 לאש %ל , נסכיו כפי לטן עשרונותיו שכפל שאיםהעומד
 חין לניעה שמן ההין, שקישית ינסך תקריב ויין , מנחהתעשה

 לפג, 1117 גהת פיו, טהוח ריחלניסוך,תקריב
 ונעשת שאמרתי

 וטעון ובברכה בנדר כא שהורש בקר בן מה / הכף4 על%4מד הכלי מן ויצא ן היהככי4 כקר ,כן כקר וכ'תעשהבן ,רצוני
 חטאת יצגו ' נסכים יטעין ובנדכה כנדר הכנט כי כךנסכיס'
 עולות ' נסניס ירעננו שיגי( וכנדכה כנדר כאים מאיןואגס
 או 5יעוירז אשי( אוןועש,הם שהוא לפי נאמי 5מה זנחאו
 יביא חני שופע שלמיס עיי הרי עולה עלי חרי אמר שאסזבח'
 ףזה הכתוכשככיא מגיד ' זכה או עויה 4% ישט'הם ז~חדנסך
 חמשוש ע4י הרי אמר אפילו או עצמו בפני ילזרק עצמוכפני

 או עולה 4% לכוים אחד נסך יביא אני שימע יקלמיםשווריט
 או6 חסין צבא י עצמו כפנ' ואחד אחד 5כי שמביא טג'ף 'זבה
 ששורץ אכ'במקום וטה ברין שהיה נאכר למה ר'":עזרששוט
 אינ? שלמים שור ימעשרץ עולה שור מעשה ישוה שלאוחומר קי בנסכים 15 שוה לא עולה שור למעשה שליק ככשמעשה
 כן bfi,Sii מג'דהכתוב וכח או עולה כנסניס4% 14 שיטוהדין

 לו שווק שימים שור ~ncpni עויות שור מעשה שוהשלרש
 תקריב ויין הכקרן, כן ע4 והקריב י כקר בן תעשה וכיבנסכים,
 נכי על 4'י' ניחוח ריח אשה ' ףניסוך ו"ן לבילה שמן 'ינסך
 החישי'אט נכו עי "א אואינו ספלים גני ח11ע4 ותהספל'ס
 תמוד אש אמרה והתורה המנורה את מככח גטעאה כןאמרת
 דפני רוח נחת ליל, ניחוח ריח 4יו אשוה 5% טח הרשתוקד

 צאן בן כדין שהיה , שור לנסכי ענל נסכי כין תירה ח,חשיא הכתוב מגיד ' האחד ישור 'עשה ככה , רענני וגעשםשאמרתי
 תזרה שהלקה למדתי אם , נסכים טעון הכקר 1ב1 נסכיםטעון
 שור לנסכי עגל נסכי נין תחלוק ,כך אי4 לנסכי ככש נסכי ןכי
 נחמר ימה איעזר ר משום אום חנין אטא ' שור לנסכ'עג5 נסכי כין תורה חיקה שיא מניד ' הארר ישור 'עשה ככה%%
 לא'4 ככש בין ריגה בנסכ' שמיעט נמקוס אם ומה בריןשהיה
~D7paככה תל ' לשור עגל בין שריבה דין אינו כנסכים שריכה 
 ריבה לא הכתוב שריבה שאעם הכתוב מגיי האחד ישוריעשה
 הואיל כדין שהיה נאמי 5מה , האחד לאיי או , ישור עגיבין

 בני בענסכי  הורה שחלקה כנסכים שמיעט כמקום ומהומצינו
 שח5קח שאעפ הכתוב מגיד ' מנחה Inwvn לאיף או 5% ,ש5ש גני לבסכי  שתים ינסניבני rpl~nn בך atnw  בבי יגסכישנה
 בין תחיוק ף4ש שתים בני 4ניככי שטה בני נסכי כיןתורה
 כעזים או בכשבים לסרס או שלש בני לניסכי שתים כנינסכי

 נסכי תזרהב'ן שחיקה ומצינו ר1אי4 בדקףמהנאמרסהיה
 אן ן ושל לנסכי כבשה כיןנסכי כדתח%וק , איל לנסכיככש
 ומצינ) הואיף בדין שהיה נאמר למה בעזים או כבשכיםלשה
 ינ,סכי תחלוק כך ' אי5 לנסכי כבשים נסכי כין תורהשחיקה
 יקטן שכעזייך גרוף מקיש ' בעזים או %ף ' תייש לניסכי אוגרי

 לכמכפר ' שלשה5וגים ארזה זהש4שהיוגיס '"מהשככשכיס
 כמספר שנ מניין תטורורמהם , ISta אירע 4 אין תעשואשר

 %יבבתו , ירבה שיכות רצה אם או ן ימעיט ש4א תעשואשו
 צריך יאינו 1a1x יונתן 'ר %יאשיה רבדי כמספרם לאהדתעשו
 ימעיט שף4ש בלה את ככה יעשה האזרח כ4 נאמר ככרשהרי
 רצרץ אם 'כ41 תעשו אשי כססנו תל ומה , יוכהו4א

 מערבים אמרו מיכן כמספרם ףאחד תעשנה ככה %י 'יכפ41 לכפוי
 שייום , ציבור יחיד'כשרם שף / כבשים כניסכיככפיס ניסכי , אייים כניסכי אילים נסכי ' פויס כנסכי פריםנסכי

~wa מיעץ זאי4ם, פרים כניסכי ככש ניסכו מערכים אין אנל 'אמש 
 שניס ' שנים יביאו אחד לוג דמשמע יין עיי הרי האומראמרו
 "~WV ן nganl יביא ארבע ' ארבעה יביא i"w~w שמשהןיביא
 כך חובה מכישן שהציבור כשם יבוא ואילך מיכן ששה,יביא
 יהטא כמספרם יאחר תעשו ככה רב'אחר הזכה, מתנדביודד
 למדע י ככה יעשרו האזרח כ5 ' שכמעשר עשר אחדאת

 אתת אי א5ה וכרות ונתוק וכתות אולומעוך שהוא 5פינאמר
 שהגה שימונו אהר , תם,דיס מהם מקבל אתיק אכףסקכ5
 מטא והגוי עולה מביא ישרו כבתהילה ףדין זכיתי עזיהמשא
 כ4 5% נסכים מקיא נוי אף נסכים מביגן ישראף מה איעו5רק
 מכיא נח ואין נסכים סכיא ישדך , אלה את ככה יעשההאזרח
 שילח ולא הים ממרינת עלותיו ששיח נוי אמרו מיכןנסכיס
 , פיסקא ס4ק ציבור, יקרבומ'1ף , נסכיםעמה

 הדמימן ,מן אשה ועשיתם ירורותיכס בתוככםאשי אי ת4 מניין שנתגרר המתג"ר'גר גי א א' י' א'זיגורלכץ
 ,r~a ככס, %ל ' המנחה מן אף4ן אינו אז הדמים אונימןאתה
 בהמת כדם ישראל מה אי , דמים מין הגרים אף דמים מיןאתם
 הקדשתים הגרים ויא , לכ0הקדשתי תף בהמה הנר1כדסאף
 כשלשזחז א5א יכרית באו שלא ישראל מה אום ר ' כהמהכרס

 בהסע כיוצא הנרים אף , קרבן ובהרציית וכסטלהדברובס,יה

 מילרע בדם הנריס אר שימים וכזנחי מילה כדם ישר" מהאי
 וראתך צא אמרת ' ניהוחלי; ריח אשה ועשה %י שימיםובזבח'
 אין ' אחת פרידה להביא אמר , העוף בעולת אלא מוצאאתה אי היתר, הימנו * ואין לאישיט עולה שכולו דמיס מיןאיזהו
 מיכן , כולה התורנה ככל קריבה אחת פרידה מצנו שו1'איכול
 לחטאת חציין עולה אציי שבתורה הקנון כלאסרו

 חוי
 הנר, מן

 תחלוק קרבנו"כך את תורה שחיקה ומצינו הואיף בדיןשהיה 4פי נאמר למה ' יעשה כן תעשו כאשר ' יאישים שכוףומפני
 ששרולפר אתם מה ' יעשה תעשוכן כאשר 4% נסכיו/את

 ן סליק , בהם כיועא חרהגרים ' יכבש ושישה יאיףוארבעה

 כישראף שכמעשה להכיא הנר, ולגר לכס יהיהי אחת חוקה %ל מניין נשים DtWIN אישן 4י אי( .הקהל
 הדגר שינהוג , ידורותיכס עוףם הוקם הגריי את ףהכיאעריך

 מצח ע4 שלזהירה לפי נאמר למה ו י1 לפני יהיה כגר ,לרורות
 בת , אהד ומשפט אחת תורה , יי לפני יהיה כגר ככס תלמניין 4שר"לנרי הציזמרצה "א 4 אין , לענייי תמיר4רצוןאהרן
 ן סייק שבתורה' מצות בכל ףאןרח הנר והשוההכתוב

 אתכם מכיא אני אשר הארז אל ככאכס 'י"%משהךי1ןנ:ך4
 מכ4 זו כיאה הכתוב שינה אומר ישמעאל ר ,שמח

 גו והיקש אומר הוא שבתורה בירות שנכף ן שכתורהביאות
 אם אשר ' כהידם נתיהיבו מיד 'לאוז שנכנסו שכיוןליסדך בנואכם אומר הוגש וכאן , יי יכיאך כי והיה , הארץ אףתבאו
 שנכנס? יארז השה פירות אות אתה מיכז , שמה אתכםמכיא
 מחייב %א4יע1ר ישם מיכן ,יצאו וכמעות- בחיה חיביםבארץ
 לארז חוצרץ פירות אפילו אור והוררו רכי ' פוטר עקיבאורכי

 מלחם באכ5כס והיות שנאסר פוטר אליעזר ר' לארזשנכנסו
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טשסב לךשיהמא

 שומע , ערימותיכם ראשית אום שהוא נאמו4פי 4מההאוז
 עוני יחם כאן נאמר דן אתה הרי כמשמע, פירות שאר אףאני
 4חם אף המיני חמשת להלן האטור יחם מה לחם לחיןונאם
 וכוסמים ושעורים היסים הז )אילו , המינין חמשת כאןחאמור
 והשומשמיפ והפרגים ורוחן אורז יצאו ושיפון שועיושיכולת
 ן תרומה סירחון,תרימו לידי א4א וחמץ מצה ,די כאיםשאינן

 כשהוא חלה' בתרומת אא אינ) א) הכת%מרבר נרויחנתרוסה
 מקיים אני מה הא י צמורה חיה הרי תרומה תרימו חיהאומר
 יאעההן 4 רבני מדבר חכתוכ נדויה בתרומה % תרומתתרימו

 שומע הארץ' ם4חם א)%והיהכאכו~ם שהנא 4פי אומייונתן
 משיתערס' ער'סות'% מראשית 4% כמשמע הקמהיפ אףאנ'
 בחיטים שתתגלגף ער העיסות מן ערא' אוכי'ם אמר)שכן

 האוכף כשעורים וטימטמה כחיט' כ'4ב5ה ' בשעורוותיטמטם
 ובלבד ' חיתרה מגבהת מים שמתנת כאן מיתה ח"בםמנרה
 שאין כשיעור שיהיה כד' ועור ' קמח רבעים חמשת שםשתהא

 קד'מתרץ מלאכתה גמר היא איזו ' החיה מן קטתמפרישים
 כחיטי שיתגלגל עד אומ נורי כן ליוחנן , עקיב 4 דבריבתנור

 שומע העיסה מן חיה הפריש שלרש הרי , כשעוריםומטמטם
 ן האר מיחם כאכ5כ 14%היה , היחם מן חיה יפריש שיאאני

 חיה אף אחת נורן תרומת מה אותה, תרימו כן , כורןכתרומת
 אס זו אף ומאה באחד עולה , מרשעת נורן תרומת מה ,אחת
 הלרם תרומת אף ' כחומש וחיינים מרמעת מאה יתוךנפיה
 נורן לתרוס מקישו אתה אומ יונתן יאשיה'ר ר רברי בהכיוצא

 לו אמר , המפורשת מעשר לתרומת אקישינו אניסתומנה
 4ו אמר , מעשרה אחדותינטל

 תינטי
 אומר הוא הרי 5ו אמר

 ו44ש הקשתת גורן לתרומת ' תרימואותח כן נור(כתרומת
 לפי נאם לתו: עריסותיכם מראשית ' מעשר יתרומתהקשתה
 1D'paw' הראשונ את אני שומע עריסותיכם ראשית אוםשהוא

 שראשית ' כויה ולא מקצתה עריסותיכם מראשית 5ותימוד
 שהיה , בתרח שחייטם ופיאה שכחה 4קט להביא ,עריסותיכס

 לקט החקה מז פטורים כמעשר ,iJftnw הפירות שאר וטהברין
 מן פטורים שיהו דין אינו המעשר מ( שפטורים ופיאותשבחה
 שכחה לקט 4הכיא עריסותיכם מראשית 15מר תימור ,החית
 שאר ףהני~ש עריסותיכם ראשית ן כחירם שבזיכיםותיארש
 ופיאה שכחה 5קט ומה כדין שהיות החיה מן שפטיריםפירות
 במעשר שהייביס פירות שאר בחיה )חייבי המעשר מןשפחוני
 משהלחם ' 5חם תמר תימור בחלוה aottn שיהו ד'(אינ)

 מחמשת כאן האמור 4חם אף ' המינים מחמשת יהיןהאמור
 תרומות עיסת אף אנו שומע עריסותיכס מראשית ,המיגים
 שמורם 'את רומה ת תוימו חלה ת5 כמשמע שיני מעשרושסח
 , קודש ויום שיה ויגש חולין והשארקורש

 עיסת אשרו אבי
 ומדץ , ~יתדומה תתנו ן כחלה ח"נת בירושלם שינימעשר
 ן תרומה תרימו חקרה אומר שהוא 4פיבאמר

 שמעת 5א אבי
 ן לכהן מתנה כדי כוו שיהא עד תרומה 5יו תתם חיהשיעור

 מעשרווארבעה אהד הכות כל ש4 ח4ה אויעהעור אתהמינן
 והאשה יפה שנ) שהאיש םארבעיושםו%'4פי אחד alnnaוש4
 נא6 4כך ושמונה מארבעים תפחות 5א וכשתפחות ' רעהעימ
 נדו וכווה לכה( תדומה כדי בה שישא עד תרומרץ 4ייתתמ
 אחד 5בט) משתה שעושה הכית כע4 אטרו מיכן , לכהןמתנה

 אחד בשוק ומוכרת עושה שרויטל והאשה וארבערץמעשרים
 אהד אנוסות או שוננת עיסתדץ שטמת ושמונדל,מארבעים
 וארבעת מעשרים א מטלת ידה מן טטמת י ושמונהמארבעים

 44ש אפי15 אות יוהי כן שטען ר , נשכר חוטא יהיה ש4אכדי

 ן לכורותיכם ' יתכהן ש4א ובלבד יצא מששים אחר א4אע4ת

 מדע כדין שולה בחלה חייבת שודא שכירות עיסת אתלהירא
 עיסת , התירץ מן ופטורים במעשר שחייבים פירותשאר

 י כהלוש פטורה שתהא דין אינו המעשר מן שפטורכםשביעית
 וחייבים המעשו מן שפטוריס יוכיחו ופיאה שכחרת לקטוהרי

 מן שפטורה פי עף שאף שביעית ףשסת יוכיוו והן 'גח4רז
 סכחר-ץ בלקט אסרת אם 4~ו ' בח4ח חייבת שתהיההמעשר
 תאמר כחיות חייבים לפיכך נמעשרות חייבת שמינםופיאה
 תהירץ לפיכך המעשרות מן פטורים שמינן שכיעיתבעיסת
 שביעית עיסת את 4הכי~פ , לאורוותכם תל החיה מןפטורה
 עד ן שביעות מעיסת האוכף אמרו מיכן ' כחלה חייכתשתהא

 י פיסקא סמקשראהורםהחלתהוףיבמיתה,
 ככיר! הייתרה זרה עכודרה ' תעשות?ויי~ור23י

 והרי פר n~SP מביאים שהצ'כור המצוותכר(
 ש'ה~ל , כקבועה ויידון עייה ףהחמיר מכליה מוציאההכתוב
 נאמרתם לכך , לחטאת ושעיר לעולה פר עליה מכירתציבור
 אתה / מדבר הכת% זרה בעכורה תעשו תשגוויא מוכיפרשה
  האמורות מצות מכל כאחת אלבש אינו או זרה בעבורהאו%
 הכתו'כ יהד ' לשגגה נעשתה הערה טעני אם והיה %יבתורה
 עכורת אתהאומר , זרה עכורה זו ואיץא י עצמה בפני זומצוה
 תעשיתשנוויא וכי %ף בתורות האמורות מצות מכי אחת אי4פ אינו אוזרה

 מרש , אחת מצוה ע4 44מי המצות כ4 באו ,
 ן כתורה פנים ומגיה ברית ומפר עול פורק המצו כף עיהעוכר

 מצורע עף העובר אף , ברית ומפר עול שפורק עז זו זו1אי11
 ףעכור שנאסר בתורה פנים ומגיה כרית ומפר עזי פורקאחת
 רבי ' הברית דברי א4ה שנאם תורה איושי כרית ואון יבריתו
 בעז להלן האמוי כף טה ' כ4 להין זנאטר כל כאן נאמראזמר
 משה,מניין עוהיי'אל אשר מדבר/ 1pai כאן האמור כ5 אףמדב
 אשר 4% הדיברות נעשרת כופר בעז המורה שכ4 אומראתה
 הדנרים כ4 את א4הו וירבר או% הוא ולהין , סשה א5 יןרכה

 " נאומיי כאש דברי 'הלאכה אחתרברא4וים ,האיהףאמר
 איהים יי ציה אשר כ5 את שנאם משה שנעטוה במה אףמניין
 צוה "שר היום סן שג ננוא,ס שנבטיו בסה אף מטי( משהבנד
 ' ירורווויככ והיאה ת4 ' אבות שנצטט צמוק אף ומניןיי

 ייאיהים שנא1%'צו חאדס את לצוות היכה שהתחילומו.יכן
 בעשרת כופר זדה כעכזדה המודה שגל הכ"כ מג'ד האדםע4

 ובחרץ ' הבכיים שנצטוו וכמה משה שנצטוה ובמההד'כרות
 )היה כויה' התורה ככל מודה בלז הכופר וכף ' אבותשנצטוו

 אמורמר זו מצוה הכתוכ 'חד לשגגה נעשתה העדה מעינ'אם
 ן כן,בקר פר העדה כ4 ועשו זרה' עבורה זו וא'זוזו עצמה'בפנ'

 מכי~י'פר כור הש שאין בסקוס אם ומה בדין שהיה נאמרימה
 אינו לעזיכם פר N'aa שהשיכור כאן ףהטאת פר מטאלעולה
 )מנחתוונסכו פר, העדה כל ועשו י ת לחטאת פר שמביאדין

 ושעיר ' האמור כסדר ' כמשפט תף לחטאת אף או '4עו5ה
 הציבור שאיז במקוס אם וטה ברין שהיה ,~Qw ףסה אחדעזים
 שהצ'כור כאן ' לחטאת שעירים שנ' מבידם לע41ה פרסכיא
 1tpwl 5% שעירו4חטאת שנ' שיביא ד'! אינו 5ע41ה פרמכ'א
 אתח מביין , ישר בני ע4כיערת  הכהן וכפר ' %לחטאתעו'ס
 את מעכב שהירד הביא ולא השבשיס מן אחד עיכב שאםאום

 , להם ונסיח ישראל בני כיערת עי הכהן %יוכפר  ,הכפרה

 איקעור רבי ' היא שגגה %לכי ספר בין שוגג  כין אנישומע
 מגגת בי באסר לכך הציבורנשגגה ודון יעשות הכחוב כאאום
 שונגיס ציכור מקצת היו שאם אומ אתה מנין אומר רבי ,היא
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סו לרשלחסג
 הביאו ח'א,והם שנגוץ כי 4% כשנגה לפני שיהיו מזידיומקצת
 הוראת ,gv שעשה שבט אומו יאשיה ר י ל" אשה קוכנםאת
 והם %ל ידיו ע4 מביאים שיהו מני( שכטיס שאר ועשו דיןבית
  שעשה  שבט ןא ףי אין אום יונתן חיייך  אשה קרבנם אתהביאו
 ע% עשרץ מביא שהוכש חייב שכס אותו דין כיה הוראתל

 ידו על מביאים ששארשכטים מניין , הגדול שתדיןהוראת
 שבט אומר יהודה רני ' ליי אשה קרבנם את הגיאו והםשנאמ'
 השבטים כ4 ושאר ח"ב שבט אותו דינו בית הזריית לשעשה
 חגדוי דין הורית.בית ע% עשה 'פטורים

 פר מכינת שבט אותו
 ידו על מניאיפ הם ומה י ידיו על מביראם השבט'ס כ4ושאר
 בסח לגית'רין, אחר פר אומ יוחי כן 'IIPaw! רבי פרו' עשרשניס
 פר מתהייק זרו-ז בעבודה אכל מצות כשאר אמוריםככרים
 ' זו פרשה נאמרה לכך לחטאת וששי ימיה ששישמתחייב

 הכיחו והא ' הציבור ככל הציבור רוב ' השכט ככל השכטרוס
 שננתס' חטאת'על זו וחטאתם עויה' זו לית אשה קיבנסאת
 חטאתם אף ' המעשים ככל שננתז ומה ' כשגגתן חטאתםזז

 )נכ"ח תל מנ"ן נטיס אנשים "א ל' אין תסלה' המעושו,בכ4
 שמעסתה 'לפי בתוכם הגר וינץ כשגגה ישראל בגי עדתלכל

נושר"
 להוציא , כשגגה העם יכף כי ' הגרים את להביא צריך

 הואיי כדין שהידק המשיחאת
 כר[ ע4 קרכן מניאים וצינור

 ע4 קרבן מכירת ח ומשי זרה עכודרץ על קרכן t*,aalהמצוות
 כסם לעיבור למדתי אם זרה עכודרה על קרב( ומביאהמצות
 ע4 קרב( ומביבש הואיף משיח אף המצות כל ע4 קרכןשמביא
 כמקוס אם ומוט ותזמר קל ועוד עז על קרכן יביא המצות'כל
 פר מביא שהשבור פר'כאן מביא משיח פר מביא הציבורשאין
 ן כשנגוה העם לכי כי לואר תלמוד פר מכיא שמשיה דיןאינו

 ן פיסקא p'iD ' המשיח אתלהוצ'א

DW1המצות כל ככף4 היתה עז כשגגה, תחטוט אהתנפש 
 , שעיזי נש'א , שעינה או כשכה עייחס מכיאשה'היד

 יהחמיר מכףיס הכתומוציאס פר,הרי מכסים דין וביתמשיח
 ע4ירץ מביאים ומשיח ונשיא יחיד שיהו נקנועה ולידו(עלה
 זררמ כעכורה ' זו פרשנת נאמרה לכך לחטאת שנתוה כתעז

 זרה כעבודה או5 אתה מדברהכתת
 הכתי

 מכ4 באחת אינו או
 ן זנה בעגונה מדגר עניין במה אמרת ' בתורה האמורותמצות

 כאחת אלטש סרנר אינו או מרכר הכתוב כלז אום יצחקרבי
 היתה נכיל ציבור ' דן אתה הרי כתורה האמורות מצותמכל

 בכלל היה ויחיד , קרבנותיו את ושינה מכללו הכתובוהוציאו
 בלז לה4( מה קורבנותיו את 'r~a'wl מכף1% הכתובוהושאו
 נפש ואם ' מדבר הכתוכ זרה בעכורה כא, אף ' מדברהכתוב
 בת עז והקרישה , המז'דרז את להוציא בשגגה תחטוטטחת

 שנתה, בת שתהא צריך lpawawi מקום כ% אב בנה זהשנתה,

 4ו גרמו הם ששדו חטאים , השוגגת הנפש ע5 הכהןוכפר
 , ;ז דיקדוק את להוציא כשגגה, החטאת'בחטאה לידישיבוא
 / ייקדוקיהם ע4 חייב הוא הרי קלות מצות אם ומה כדקשהיה

 בשננה וחטאה תף בדיקדוקיה, חייב שיהיה רין אינו חמורהעז
 הספק את ע4י41הוציא וכפר ' ורה עבודה ריקדוק' אתלהוציא
 עז ' מפיק( על חייב הוא הרי קלות מצות אם ומה בד'ןשהיה
 %הושא / לכפר Dp'a~ 4% ע4 ח"ב שוהכם דין אינוחמזרה
 , ישראל בבני האזרח ' שכתורנה סייחות ככל חסורהסייחה תיוי אשם םכיאין ומשיחאין צבור , ונספחיו ' הספקאת
 ן כסוכות ושכו כישראל האורח גל אום שהוא לש נאמד4מה

V~1Wישר" ת%בכני במשמע הנשם אף אני 
 ככ4 אב בנה זה ,

 גבני האזרח אחר דגר י סרבר הכתוב זכרים אזרח שנאןמקוס

 ן זרוץ עכורה ע4 נצטוו ישראי כחן שהיה נאמר %מהישלאן

 ע% שמביא ףישראל למדתי אם ' זוה עכורה ע% נצטוווהגריס
 4% ן זרה עכורת שגנת ע4 מכיא הגרים לאף זרה עכורהשננת
 ישר",ישר" בכניהאזרח

 מביאו הנרי וחין , עז שגגת עף מכיא
 41סשיח וינשיא ליחיד , לנם יה'ה אחת תורות ' 9ז שגגתע4

 קרבן וסכינם המציות על קרבן מכיא וציבור הואיל בדיןשהיה
 הטצות כ4 ע5 קרבן שמגיא שכשם לסיכור 4טדתי אס עזק4
 רשיכור שאין במקום אם ומרץ והומר קל ועזך ' עז עלטכיא
 יהיה אחת תורה %ף פר מכיא המשיח שיהרם דין אינו פרמכיא

 כתירה נן ייהוד כשגגה' ולעושה ולמשיח ולנשיאלכם'ליחיד
 ורוץ עכסה מה בזדון כעושה בעז בשגגה העושה כ% התאום

 אף חטאת, שגנתו ועל כרת זיונו עף שחייבים כעשהמיוהדת
 1ע4 כרת זדונה ע4 שחיינים מעשה בשננה מעשה העושהכ4

 פנים המגלה זה רסה' כיד תעשה אשר והנפש ' חטאתשגגתה
 ודורש יושב שהיה מגדף, הוא ין את ן חוקיה כן כמנשהכתורה
 ן בתורה לכתזכ לו היה לא אמר ,Dipnn לפני צופי שיבהגדה

 לוטן ואחות לכתוב יו היה ולא , חיככם קציר נימ' ראובןוקד
 תתן אמך בכן תרכר באחיד תשב כקכ4ה 'tr~lea עליו 'תמנע
 חתה כסכור כמוך אהיה היה ידמיתי והחרשתי עשית איהדופי
 ן %עיניך ואערכה אוכיחך המקום דרכי ודם נשר כדרכישמא

 הש41ש כתכלי העזן מושכי הוי כקכלרץ ופירש ,ntvoבדש
 ש% להוט דומה הוא רטא של תהילתו ' חטבהוכעכותוהעגלה

 יאוכלהעושה הטאה' העגלה כעכות)ת היות סופו אכלכוכיא,
 גוררת שלסוף n~sai אותה עף 'שמח א4 ' לשירז אחתמצוה
 שגורות יסוף עליה ידאג " אחת עכירה והעוכר ' הרבהמצות
 את , עכירות גוררת ועכירה מצוה גוררת שמציה הרכהעכירות

 גררתה לצנרו שאום פאו'ם אזם עזריה י"עזרבן מגדף' הוא4
 שאומר כאדם אוכר עקכו~ט ב( איסי , והימרתה הקערותמ(

 ' כףום ממנה שיירתה כולהולא הקערה כ4 את נררתהלחנירו
 דברי מזידה ההיא והנפש , הפסקה ח44ש הכרתה אין 'זנכרתה
 צדוקיי זה , ייבזה דבר אח כי ' שיוט ועמה מעמיה ,%עקיבא

 זה יוכזה' דבר את כי אחר דבר אפיקורוס, הפר,זה מצותוואת
 ן גשר ברית המ'פר זה , הפר מצותו זאת , בתירה פניםהמגיה

 והמבזות הקדשים את הסתיף דגמדעי איעזר רבי אמרמיכן
 בידד שש א;פ אבינו אברהם ש4 בריתו והמפר המועדותאת

n~lsaלדחותו הוצל כריי הרכה fa התורו-ו כ% אמר / הע"ס 
 אמרכ% כיאתדברייבזדה, , זה מדבר חוש מקכל אניכולה
 44ש ' אמרו עצמו כפי משה זה ורבי הקודש מפי אמרהתזרה
 רכי יאחרים' שונה ואינו הלמד זה אומ מאיר ר י בזה " רברכי
 זה אומרנתן

 היכוי
 זרע אמר נהוראי רבי ' לומד ואונו לשמוד

 הראשון תבור שמזה"ב , בזה יי דבר חת כי שנ מדברהכתוב בע* אוטר ישמעאף י , עיקר כף תורצה דברי ע% השגיחשלא
 אלהים 4ך יהיה לא איהיך יי אנכי , הגבורה מפי למשה :משנ.

 יעים תכרת הזה כעזים תכרת'הכרת הכרת , פני ע4אחרים
 הכות אומר שהוא לפי ישמעאל י 4% , עקיכא רבי דבריהכא
 ז כדה עונה , אדם בני כלשק תורה דברה ההיא הנפשתנות

 שנאנו כעניי( , כה עונה זו אבל ן מתכפרים במיתה רשתיםכל
 %%עונה , תשובה :nwp אואפייו ' עצמוחס ע%  עוונותיותת
 כנין יא 1% שחת אומר הוא וכן השובה שעסה כיומן ולא 'בה

 רכי ' בניו הם בס מומם וכשאין , בניו א,ט בם כשמומם ,מומס
 עזן פוקד אוטר שהורש לפי נאמר למה כה שנה אויישמעאל
 וטו[ שישים ע4 כנים עי נפקדת קז אף יכול , כנים לאבות

IQ'pa'~ואין תלוי עון בה ' בה שנה תל mpaaI וליש בנים על 
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 1י 1םשלא הס
 לאים טוב פיס( אומר נתץ דבי ן רכותם עי ו45ש שישיםק5

 אכרתו נקכר ק"ש נסעד 5א מת מיתתו לאחר ממנושנפרעים
 ממנו שנפרעים טוב סימן אז הרי גשמים עליו שיררו אןחיה
 כעת שנא% כרכר זכר לרכר ראייה שאין ואעפ ' מיתתולאחר
 שריון עצמות ואת יהודה מיכי עעמות את יושאו % נאםההיא

 ספרי זייפנו מיכ( איקזר בן שמעון %ר ' 51יוח לשמשושסחוס
 הא חח להם אמרתי חיים מתים און אומת שהיו כותיי יכותיי

 וא כה עונה 5% שאק ' כה עונה ההיא הנפש תכרתאו%הכרת
 ן עיסקא סליק ן הדין ייום אתהחשכון ייתןשעתיד

 ן מדנה הכתוב ישראל גננות ן כמרמר ישראלבנוךו1ץוך

 המצאו ן חיללו ושמה ראשונ שבת "א שמרוש5א
 מן תולש אומר אתרץ הקרקע מן תולש , עעיס מקוששאיש

 אותוהמוצא1 ויקריבו םקושש'%ף עצםוושמו איש או ,הקרקע
 תויש עצים מקושש איש תמצאו תל מה עעו,הא מקוששאותו
 מדברן באן נאמ , עקיבא ר דברי ציפחד היה ומי , הקרקעטן

 מדבר אף ן ציפהד יחלן האמור מדבר מה , מדבר להיןנאמר
 את ייתן עתוד אום כתירה כן יהודה רכי ' צלפחד כאןחאמור
 העולס והיה שאם מי אם , היה מקושש צלפחד האום כלשרין
 המעפילים מן היה מאין איטי ן עייו מניה ואתה ע*ובימה
 מקישש איש וימצאו , ההר ראש א5 לעלות ויעפילו שנ יהיה

 תקריבו מקושש, אותו ומצאו שומרים משה שמינהעציס,מניר
 נאמר ככר והיא נאמר 5מה עוד מקושש' אותו המוצאיםאותו
 נהם םלאכותשבתוררץשסתרים מיכן4כלאכותמלאכתו, t'Va בו שהתרו טגיד אותו 5וויקריבו תלמוד ,ומה אישדםצאו
 חמורה זרה עכורה מה צריך אינו אש יצחק רבי ן מיאנתמעין

 % ומה שכחזרה 5כףמצות וחומר ק5 בו שיתרו עדאיגווףיכ
 אהרן ואי משה ש הכיאוהו נך נוואחר שהתרו מףמדויקריבו
 יודעי היה אהרן יודע היה 4א משה אם ישראף כני עדת כ%זא4
 משום אומר חנין ר י יאשיה ר דברי ודורשיהן המקרא סוס""

 ' פירכא סייק ' לפניהם ועמרו ובאו היו המררש כבית%"עור
 ן נחבשים כריתות חייבי שכל מגיר ' כמשםאיתו1וניחר

 כתומחייירץ וה45פ , 5ו יעשה מה פורש 5אכי
 מות משה ייאף האמר י הקודש מפי 15 שנאמר עד ימותטיחה כאיזי יורע יאהיה איטי ן פורש יא כי ומרהטת ן יומתמהו
 ן הערה כי י 5שערץ כאבנים אותו רגום , 5רורות האישיומת

 העדרץ כף או הערה כ5 כמעמד אום אתה , הערת כ%במעמר
 האמרץ ן בראשונהףהמיתו כו העד'סתהיה ידנשמועו,ת5

 אחד כתוב כאכנים' אותו רין,וירגמו לבית חוץ נהרגיםמיתות חייבי אותו,מ%4שכ4 ףוציאו העדה, כ5 כמעמר הערה כ4%%
 כתובו שני יתקיימו כיצד אבן, אומר אחד וכתוב באכגיםאום
 מתנו העדורוחפועף מן אחד ' שתיקומות נכוה הסקילהבית
 את נהיי הער יצא מת ואם מתניו, הופכוע4 , %שו ע4בהפך
 רוגמים לאו ואם 1 יצא מת אם 4כו עף ונותנה האבן אתנושף השיני העד 5או ואם , יצא כה ואסמת , עףלבו ונותנההאבן
 רד להמיתו בראשונה בו תהיה הערים יר שו ישראף כ5אותו
 ונמצית כאכנים אותו רנום מקיים נמצאת , כאחרונה העםכ%

 אסריהם ' משרץ ייאת צוה כאשר אב( אחו וירגמושקיים
 ף דברי עי ע5 אותו ותולת והומת מות משפט חטא כאישיומה כי שנאמר שטילו שמענו אכליא ת14תיו,סיקיוחווסקףו

 % מתלמידי חכר 4 היה השקמאי שטעק חינגא *ר ןאלעזר
 יודע היה אב4%א במיתה שמקושש משה הית יורעקקיבאואם

 א5א שתיכתב טקושש פרשת היתה ראהה ן יומת מיתחבאוח
 'יי על זכיה טנ5ג*ם יךי51בך ע5 שויאסר טקושששנתאיב

 פיסקא, ט5יק ן ואיבזכאיוחובהע5ייי
 במשמעו הנשי אף 1טת יהם משהיעשי "י"לאמר

 מפני חציבות מן הנשים את פוטר PVDWרכי
 רכש אמר הכלל שזה פטורות' נשים נרמת שהומן עשהשמצות
 גרמה שהזם( עשה מצות כ5שמעו(

 נשיפטורי
 כאנשים ונוהנ

 כייחוד אום בכא בן יהודה ר בפכורי, 51א ככשירי , כנשים51א
 נכנסו וככר י שהוא כ5 ופכר היוצא דבר שא ציצית אין ,יית להם ועשו ' כו' מתכסה שכעלה שפעמים מפני אלושנטיית חייבן ו5א הציצית rrni אשה ש5 הדרדור את חכמי נוטו(יספטרן
 ואמרו , כתיר בן יונת( 5עייית הי55 טת וזקמ שמאן ביתזקני
 , שיעור 15 אין לולב אמרו בו כיוצאי י שיעור לה איןשצית

 ז גדילי %ל עצמו כפני חוט יעשה אם שומע ן ציציתועש51הם

 ונרץ %שהן דברי משישה פחי אין עושה אתה גדיליםטכסה
 בףא י כיש והיכה חכית ש5 ורביעית צמר ש5 שישהאומרים
 ן צציה להם ועשו ן שהוא כל וגררומירץ שיריה אכ5בתחיתו

 שתה"ש כיצד הא ציצית, %ף גרילים כויה יעשרץ אנישומע
 בגריהם כנפי על , חנדיליס מז הריעית הכנף מן יוצללגדייה
 שש וכעלי שכע וכעיי חמש ובעיי ש5ש כעיי אף אנישומע
 כעיי יצאו כסותך כנפזת ארבע עף % כמשמע שמנהוכעיי
 משמע , המשמע מן ושמנה ושכע שש וכעלי חמש ובעייש5ש
 ן ברץ תכסה אשר ת5 וכסתות כרים ומוטא , אייו אוגטומא

 וף4ש ביום אותו שהוראיתם י כמשמע *יה כסות אנישומע
 מיוחדת היתה ואס 'בלייה

~DI'S, 
 ן בעיצ'ת חייבת תהמן אייה

 לכם והיה 5% ן סומא כסות את ומוציא אייו את !N~YtDטשמע
nty~yiטפי פופלתכלת עיציטתהכנף ונתנו ' מכ5מקוס 
 דן אתרץ הר' מבין לכן ושזן טת' תכלת אינש ל' אין 'ושזזו
 ושזור טיל' תכלת מה ' לנן ותן תכלת תן תורה ואסיההואיף
 מקים ע% 451ן האריג סקוס ער[ ונתנו ' ושזור טווי 5ב(אף

 ע5 פוסל יהורהר רכי , כשירה הפתיל כקום ע5 ז:תנההפתיי
 עף תורה שאמרה פוסף א5 יעקב כן ר'וייעזר , הגריל וע5הקרן
 הכנף ~יצית ע5 ונתנו , שמגה עי ולרש כסותך כנפותארבע
 יארגנח אני שומע ' צצית יהם ועשו אום שהוא לפי , נ.אמלמה
 מעכבות עיצות שארבע עמה תופרה כיצד הא / ועשו ת%עמה
 מצות ארבע אומר ישמעל ,ף הן אחת מצוה שארבעתן זו אתזו
 DW על תכלת שמה נקרא למה אוש שמעון כרכי "עזר ר ,הס

 כ5 חוהכרה הללה כחצי ויהי שנ כבכורות המצריםשנתכלו
 שמח נקרא ימה 4א / כיס המצריים שכיו שם עי 4א ,בכור
 שנאמר כמצרים אנותינו גתי ע% המקום שהניץ ew ע5ציצית
 זרץ רנו; ואומר , f~ys רודי רומה ואוטר כא זה הנה דוריקו4
 רבו , החרכים מן מציף החלונות מן משגיח כתלינו אחרעימד

 אומר מהו ציצית מצות המקיים כ5 אוף אנטיננוסחנינאכן
 לשונות מכף אנשים אשרטזזיקועשררע נאסר ההמהבימים
 וכ5 , יהודי איש בכנר והחזיקוהגוים

 המבטי
 מהו כנף מצות

 אומר מאיר ר , ממנה רטעים ושערו האוו ככנסות 5אחחאהד
 הכתלשכ5 מגיד ' אותו וראיתם אא , נאמר יא אותםוראיתם
 שכינרת. פני הקכי4 כאייו מע5י0ן5יו ציצית מצותהמקיים
 בנסון דומה והרקיע , לרקיע דומה וים , לים דומהשהתכלת
 אחזם וראיתם י ראשיהם ע4 אשר לוקקו ומפעל שנאםהכנור,
 אתרס שמע' פרשת זו ' אותם ועשיתם יי מצות כל 'אתוזכרתם

 צא שמועי"מרת אם והיה פושת וץ אינו או שמעאו%פרשת
 אין ;ו כה ומיעט שמיס מלכות בה שיש פרשה היא איוווראה
 שמוע אפ יומה פרשת ותקרוס ן שמע פרשת אלא מוצאאתה
 קיבה ברה שיש פרשות תקדים אטרת ' שסע לפרשתתשמע
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 חסקרח זט
 שא שאינה שמוע אם והיה לפושת 5ז כה ומיעט שמיםמלנות
 אמרת , שמוע אם והיה יפרשת ציצית פרשת תקרום ,לתמד
 שאינת ציצ'ת לפרשת וכלייה ביום נוהנת שהיא פרשההקדום
 שקורשו כורד כערכ שלשה קוררת יסח אל , כיום אלאנוהגת
Iw~wשמעון רבי ' בלילה ולא כיום אותם וראיתם תל , בשחר 
 והיו-ו %פרשת לימוד שהיא שמע פרשת תקרוס אומר יוחיבן
 לשמור וילמד %למוד ותקרום %5מד אף4ש שאינה שמועאם

nlwp~l' ניתנתם כד שעי לעשות אלא שאינה ציצ'ת לפרשת 
 י )זכרתם אותו וראיתם ויעשות, 51שמור ז%ימד 45מודתורה
 כר! קיים כאייו עליו מעליט ציעיה מצות המקיים שכלמגיר
 n~yty, D'~pO מצות כק"מ ומה וחומר ק% דברים זהריהמצות
 שבתורא' מצות לכף וחומר ק% המצות כ% מק"מ נאקועי'ו
 מר אם ומועא של כעניין ' מ'נות זז 5בנכס אהר' תתוו)ולא
 ' יריה אכורים לכה וחרמים טצורים היא אשר האשה אתממות
 אותה שנאמר זנות זו , עיניכם ואחרי ' באיהיס ישמחוהם%ך
 עבורה אחריהסוזו זונים אתם אשר / כעיני ישרה היא כי ליקח
 ta~w ח11 נתן רבי הכעיים, אחרי ויזנו שנאמר כעניין ןזרה
 תתורו )לרש דא ' תכירו ש% בכוסו ומשמש י ככוסו שותהוהיה
 אהר ה5כ א) , ולב אחר הויניס שדקיטס מניד י לבנכםאחוי

~fafpn
 ' שבעולס תועבות כי שעושה סומא יש וכי , אמרת ,

 בחר הויכים שעיגל מגיר לבבכם אחרי תתורו ולא %% מההא
 ,ה4ב

 לפי נאסר ימה יבככס אהרי תתורו ולא או1 יישמע"
 שתרצה כדרך או ישר כדרך ביירותיך' בחור שמח אומרשהוא
 ~niwv , ועשיתם תזכרו למען , %בככם חרי א תתורו ויאתל
 , המצות כף קדושת זו , קדושוישהיכם והייתם כמעשה,זכרון
 ן ציצית קדושת אירש אינו או י מצות קדושת זו אוטראתה

 זו אומר רבי ' הטצות כל בקדושת מדבר עניי( נסוהאמרת
 קדושת "א אים ציצית'או קדושת זו אומר ציצית,אתהקדושת
 הא , אסורות המצות כ% הרי , תהיו קדושים אום כשהוא ,העף
 מגיד ntys קדושת זו לאלהיכם קרושים והייתם תלמרק

 עטין מה וכי ' יואיהיכס אני , יישרו קדושה מוספתסה~צ'ת
 הכעונים נותן אני הרי יאסר ש5~פ אלא בכאן מצריםיציאת
 יו אני ' כגיוי ע4י מודיע )מי ' לתכלת רומים והם אילןוקיא

 %מצריושהיו עשיתי טהשהיכם'דעו
 מעשיי

 טועטת פורענות מ'רת אס ומדר )הומר ק% דגריס והר'בניו' זפירסמתי כסתר
 הטוב %מידת וחומר קל , כנלוי מפרסמו המקוס בסתרהעושה
 ' myn1i מצוה כ% ע4 סגרים יציאת מזכירים ףמה 4א ,מרוכה
 פראו ףא אוהכוומשפראו כן שנשבה ימוך דומה הדברלמה
 יהיה ויא יגזור טאם עבד  לשוס א"א בןישום

  שנכבס כיון ' אתהעכרי 1י עליו מקבי
 למריותי

 'nfai להוקיךכייס יפניי וטוי סנרייי יי נעוף

 הושא ' מנתק ההונק הכן התחיי הסרחי
 אוהבו זרע את היכה כשפראו כך אתה עכרי י) ואם שטדעליו
 יהיו ו5א כשיגזור עכד,ם לשום אינש כנים ישום פדאס5א

 ףמדבר שיצאו כיון ' אתם עברני להם אסר עליהםטקכלים
 כנון חמורות ומקצת קלת מצוות מקצת ע5,הם %נזורהתולל
 התהיף , ותפילין ציצית ועו',ותשבת

 ' מנתקים להיות ישר"
 תנאי מנת ע% אתכם פדיתי כן מנת ע5 אתם עבדיי להםאמר

 ' נאמר למה עזר אלהינם ,י אני , סק"מיםסאהיחגחרואהם
 ' מא4מצרי אתכם הוצאתי אשר אלהיכם אכרו נאם ככרוהלא
 יהו שיא כדי עוד אנ"וא%היכם %ומה

 'שראי
 טפנו אומחט

 נוטלן זלא עושים יא שנר יטטול שנעשה לא דיסקוס צונומה
 אנשים א4  יצאו  יטראיוןחוןאיטנאס  מאברושברישויין

 ישיפ 5א רבו שסכר) ענד לו אסרו י לפני וישבו ישרי8וקמ

 יצאנו המקוס שמכרנו הנאיף לו אמרו הין להם אמרמושותו
 תהית %א היה רוחכם ע4 %רשותו,והעולה חוש יצא שמאיחזול מנת עי רבו שמכרו עכר הרי %הס א1 העוקם %אומותמרשותו
  )כמשפהות סביבותינו  אשר בנוים בהירץ ארנוריוז  אתםאשר

 הזקרת כיד %א אם יי נאום אני חי ' )אבן עז %שרתהארברז
 זו חזקות ביר ' עליכם אם4וך שפוכה וכחימה נטויהובזרוע
 וחרבו שנאמר חרב זו נטויה בזרזע הויה' 'י יד הנה שנאםרכר

 אחר , רעב זו שפוכה ונחימה , ירושלם על נטויה נידושלופה
 כך ואחר , זו אחר זו ה~ו פורעניות שישה ע5יכס מביאשאני
 וסצינה כימצוה  אין אום ר'נתן י  נורתכם ע5 עליכםאמלוך
 בארם מעשה ציצית, ממצות וימד צא ן בצרה שכוה מתןוואין
 )היתח הים ככרכי חנה שיש שמע צ'צית כמצו זהיו שהיהאחד

 סאובו ארבע לה שיגר ן בשכרתה זהומם  מאותנוט%תארבע
 פתה עף %ו וישב בא זמנו שהגיע כיון ' זמן 15 וקכעוהזה)כים
 זמן 14 שקכעתי האיש אותו %ה ואמרה שפחתכם נכנסהגיתה
 שנכנס כיון ן יכנס לח אמרה הכית פתח ע% יושב הו~פהרי

 והיחם , זהב שי ואחת כסף של )אחת מיטות שבע %והציעח
 ועייון כסף ש4 ספסייו ואחת אחת כף ונין , כעליונההייתה
  ציציוהיווטפחו  ארבע באו מעיה  יאותו שהגיע  כיון ,  והבשל
 גבי ע5 15 וישב נשמט מיד אנשו, כארבעה יו נדמו פניו ע%לו

 ש4 גפה %ו אמדה קרקע' נכ' ע4 וישבה נשמטה היא אףקוקע
 מעוה א5א ן a~lpn בנף כיופייך שאין מום בך ראיתייא העבודה %ה אמר בי  ראית טה ' שתאמר עד מנוחתך אינ'רומ'

 "הינם 'י אני ' שכר ישים עתיד אג' ' ייאיהיכם אני ,פעמים קי-
 4 שתכתוב עד מניחתך איני העכורה 5) אמרה ' %יפרעעתיד
 ירש וכתב ' תזרה בו למד סאתה מדרשך ושם עירך ושםשמך
 עמדרץ ' תלרה בז שלמד טדרשו רנוושס ושם עיר) ושםשמו

 ושף'ש יענים שייש ממיכות שמש ממונה כ4 אתוביזכורץ
 15 אמרה ' ח"א ר שף מדרשו בכית ועמדה ובאתה עמהנטיה
 הת5מירים באחדמן עיניךנתת שמגש אמדנות נ"רנ'רבי

 המצעות אותן ' במקחך זכ' 15 אסרה שבידה כתב 1%הוציאכם
 כעולם שכרה מתן זה ' בהיתר 4ך תציע נא'סזר לךשהציעה
 ן פיסקא סליק ' כמה הכאאינייורע וכעולםהזה

nw~eקרח ויקח 
 ןככןייקנייי4,זגנםויאמר
 הדס את זרק שאם אומר אתה מניין אום מיאשיהשמזהירים,

 ואינו כראוי החלב את והקטיר ' זרקו מי %שם ייוע ואיןכראוי
 )אתת ת4 , כך עף עון נושאים שרבהנים הקטירו מי לשםיורע
 אומ יונתן רכי , המקדש עון את תשאו אהך אביך וביתוכניך
 בחורז , רמים ורייח קורס בבשר וגה  שאס אומר  אחהמניין
,p1eyכך ע% עון נושאים שהכהנים ן חינים הקטר קורס % 
 נתחתם שיא מצינו ובן , כהסתכם עק תשאו אתך וכניך)אתה
 אום הוא וכן כקדשים  בויון קוהנו על אלמו הל' של ד'נונזר
 יקטירון קטר האיש אייו ףאמר , החיב את יקטירון כסרסנס
 שלא מצינו 1כ( ' מאר כדולה הנעוים דשאת ותהי , החלבבוש
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'חעקרחסט
 כיזען מנהג שנהם ע4 וא ירוטים אנשי ש5 דינו נזרנתחתם
 עק את תשאו אתך וכניך ואתה ' בזית קדשי שכיגב ,כקדשים
 אום אתה לכהנים הטמור עי( זה ' המקרש עו( את 'כהונתכם

 ' 5בר המסור דבר עון זה או ן לכהנים המכור דבר עוןזה
 ת4 מה ה~פ , אמור דין יבית המסור :rlv הרי ן המזבחדבר לכי כהונתכם עון את תשאו אתך וכניך אתרס אומרכשהיא
 אמרת ' לכהונה המסור דבר r~v זה ' כהונתכם עו( אתתשאו

 5% ' כהנים עון ישאו 5חם אכף כהנים' יאישאועוןישר"
 ישרא אף אני שומע , אחיך את וגם ' עוונם את ישאווהם

 את 4% במשמע הנשים אף אני שומע לוי, מטח תל ,כמשמע
 נאמר אום עקיכ~ן 4 , אתך הקרב , הנשים את 5הוצ'אאחיך
 הכתוב בלוים האמור אתך מה אתך ףה4ן ונאמר אתךכאן

 את להזהיר ן מדבר הכתוב כלויס כאן האמור אתה אףמדבר
 ימנו בעבודתך ' וישרתוך ע5'ך וילוו ן רוכנם ע4 כשירהלוים
 ימנו בעבודתם ישרתוך אומר אתה י ואמרכ4ס גזבריםטחם
 ושמרואת ,5 אוישרתוךבעבודתן ואכרכיים, גיזבריםסהס

 ן כעכורתך ישרתוך אי אנו עדיין האהל, כ5 ומשמרתמשמרתי

 לכ ויא , מסורים ייוהס נתונים מתנה לכם וניראל2נ
 ך

 מתם ומנה ראשון כלשין "א אחרון כישון לזמר עייך ( איהא
 הכהני ' מוער אה5 לפני אתך וכניך ואתה ואמרכליםנזכרים
 והלויםמכפנים

~lnaa 
 ולוים מכפנים כהנים אומר אתרץ

 את ושמרו עליך וניוו תף מכפנים ואייו אילו ,אומכחול
 אה לפני אתך ובניך ואתה ת4 מה הא , מועד אהלששמרת
 משמרתך ושמרו , מבחק 41וים מנפנים הכניס 'העוות
 ומנרה כעכורתך ישרתוך שאמרנו היא זו , האהף כףומשמרת
 וכן , הארון זה , הקודש כיי א4 אך ' ואמרכיים נזכריםמהם
 ומר א נתן רבי , הקורש את ככ4ע לראות יבואו ולא אומרהוא
 רבי ' עזרכם ידי ע4 שנתפרש אלא התורה מן לשיר רמזמיכ(
 משה נאמר ככר שהרי צריך אין אומר plwlnt ר אחי בןחנניה
 כקוי יענגו והאלמיםירבר

 אך ' התירוה מ( ישיר רמז מיכ( ,
 ול~ן'מותו ' אזהרה , יקרבו 5א המוכח וא4 הקידש כייאל
 ן כהני עבודת ע4 ומוזהרים שענושים לוים א4א 4י אין יעונש

 מעכורה ן את6 ,גס נםהם , מניין%ל ע4עכורתיויםכהנים
 חנמה בן "pwint כקש וככר ' אתם נם תל , מנייןלחבירתה
 ה את שככר לאחוריך חזור א14% נודנדה כן יוחק 4 אתלסייע
 רכו ' המשוררים מן ואתה ' השוערים מן שאני בנפשךמתחייב
 הקהתי שכס את תכריתו א4 נאמר ככר אי(צריךשהריאומר
 מררי וכני גרשון כנ' קהת כנ' איא 5' אין ' והת עשריהםזאת
 ע5 מוזהרים שענושים 15ים כמו ואת אהרן את צו תףמניין
 הארון ובנסוע %ל מניין לוים עכודת עף כהנים,וכהניסעבודת
 לפני  והחונים  תל מנ"ן לחברתה טעכודה , הלוים אותויורידו

 המגס גס % ומה ' מזרחה אהלמוערחמשכןקרמהיפני
 הכתוכ עייו הזהיר אהרן כנגד ועירער קרח שכא יפי ,אתם
 מכפנים הכהנים שאמרנו זוח , עייך וי115 ' העניין כלאת

 שנאמר יפי נאמר למה , אייכם יקרב לא וור , מבחוךוהלוים
 יקרכ לא וזר תל מניין איהרה שמענו עזנס , יומת הקרבוהזר
 / המזנח משמרת ואת הקודש משמדת את ושמדו ,איינם

 שתהא הכהנים את להזהיר ישראף ש5 די( לבית אזהרה זזהרי
 נלי הם כת'קנה נעשית שכשעכורה כתיקנה נעשיתהעכורה

 תלמוד שאי( /ויאיהיהקצף/ /מ4בואלעולםאתהפ:רעגות
 עור 'היה או%ולא אתה בו כיוצא ' קצף שככר איאיומר

 ולטיפ גו כיוצא ' חיה שנכל אידש עוד %ל ומה עור %ישאין מכוי

 עוד 5% ומוש עוד 4% שאין לשעירים זבחיהם את עודיזבחו
 ישרף, גני עוד יקרבו או%ויא אתה בו כיוצא , היה שכבראלא

 ויאיהירץ אומר אתה כאן אף קרבו,איןת4עידאיאשככר
 הקצף, כייצא שנאם . קצף עודאלאשככר שאי(תל קצףעור

 מתנרץ לכם ישראל בני מתוך הלוים אחיכם את נתתיואני
 ואתרה ' יכהניס מסורים ואין מסורים הם ישם , 5יינתתיס
 הירץ מיכן המזבח דבר לכף כהונתכם את תשמרו אהךובניך
 כך אלא 'היה אל המזבח דכר כי אומר כרבי הקפר אלעזררבי

 בית אחורי היה מקוכ אמרו מיכ( , לפרוכת n'aa א4 ,ובכניך
 אם שומע , ועברתם , כהונאה 'חוסי בורקים ששםלפרוכת
 עכודוץ אף כפייס מתנה טה , מתנה עכודת תלמעורבבים
 אכיית לעשות כהונתנס את אתן טתנרץ עבודת 'בפייס
 מקדש עכודת מה , במקדש מקדש בעכ:דת , כגבוייםקדשים
 כגבוף4 קודש אכלת אף עוכד' כך ואחר ידיו טקדש 'במקדש
 יבית לבוא טרפון י נשתהא וכבר , אוכל כך ואחר ידיומקדש
 גומריו  מהשתהות ראית מרץ גמליאל רבן לו אמר 'המדרש
  עבויכם יש ובי ימוש ת רנריך כי היא %ו אמר י עובר ישהיית
 כהונתכם את אתן מתנה עכורת אומ הוא הרי לו אמרעכשיו
 רבי , כמקדש כ.קרש כעבודת בגכוליס קדשיס :זכייתלעשות
 מה , טקדש כעכורת בגכולים קדשים אכילת יעשותאומר
 ' עוכר כך ואחר ורגייו ידיו מקדש שמקדש מקרשעכורת
 ' עובר כך זאתר ורגייו יריו מקרש  גגכולים קישים  אכיריתכך
 ורגליו ידיו שצריך מקום אמרת , ורגליו ידיו להין כרהאי

 הקרב והזר , התורה מן ירים נטיית עמירים נמצינו 'ד"1איא מקרש איני יעיו א5~י צריל שאין alpa~ , ורגייו ידיומקוש
  יעכודה  ושלא לעכורה או יעבודה' אומר  אתה , ףעבודהיומת
 יעכורוץ בה שיענוש ה41ש רין מיתה בו שענה ור 'יעבורה אישי בו ענש יא , טיחה בו ענש שישי מום בעו ומהאמרת
 והזר ' לעכודויה יומת הקרכ והזר 5% מה הא לעבורהושיא
 ' אמרת בטומאה אפועוכד או בטהרה עובר אפ'15 'ומתהקום
 ומה , וחו5%עכידה ק5 ח"נ יעכודה שיא בטומאה הנכנסאס
 אמר בןבורי יוחנן רבי '  מקייה האמורכאן יוסת אף 'מקייה להין האמור  יומת מה יומת יהבן ונאמר יומת  כאן נאמדאז] ישמעאי רבי , כטהרהיומת עובד 'אפילו ימת הקוב והזרת4

 להין האמור 'ומת מדה ' 'ומת להלן ובאמר 'וטת כאןנאמר
 האמור 'ומת אף 'בחנק

 כאי
 עשש ' יומת הקרכ והזר ' נחנק

 ן מייק ' אליכם יקרכ 4א תףוזר שמענו, אזהרה5א 'שמענו

 4% , יאהרן הדגר שהיה אני שימע ' אהיז אי"דירדור
 ישר" 4בגיזכרון

:rva~ למדנו יקרכ,הא לא אשר 
 כשמחוץ רגני , כוצון ואני , לאהרן שיאמר למשוץשהדיבור
 אומר שהוא 4פי רכינו תלמידיו לו אמרו , ישמעאל ררידברי
 את מביא הנניואנו

 המבוי
 .פני שמחרץ שיש אני שומע , מים

 מכעיסו כשיאברו המקוס ועני  שמחח יש יהם אמר 'המקום
 ובאבור קריה תעיוץ 'יקים צו בטוב אומר הוא 3ן י  העולםמן

 הישוערך לי; ואוטר , שיברת שיבירשעים ,ואום ריבהישעים
 גוים אכרו וער מלך5עולס י: ואומר , סלה ברכתךע4עמך
 ברכי , אינס עור ורשעים הארז מ( חטאים יתמו ואוםמארצו'
 ' עבודתם עי  מוסיף אני אומר נתן רבי '  ייהייוירץ  אתנפשי
 עם הכהובכרית כרת ' כניישראל לכיקודשיושטחב:יבו, וראר וקראתר 'וצל"ש הורש הנה אומר הוא וכן ' בשמחתההבה
 הובר מטילמוץ , הכהונה עף ועירער אהרן כנבך קרחשגא יפי , ברית להם 4כרוה  יגזוררין הקדשים קדשי עלאהרן
 אחרת שיום יו  ונתן בית בן %ו שהירס ודם גשו ל'מלדאוטה

 , במתנה 11 3 ב גמפוי
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 נעקיח אע110
 אחד כא ן כערבים ין תעיה ו5א חתם ויא כתכ 41א 'במתנה
 יב41ש שירצה מי כל המלך לו אמר השרוה עי כננדו רערוע

 ואם חותם ואני כותב ואני בא ' השררץ ע5 כננדךתערער
 אמר ' כנגדו הכהונות על  ושיעי קרח ב4פ ' כערביםמעלה
 כותב ואני הכהונות על כננדך 'ערער שרוצה מ' כל המקוםלו

 מסוו זו פרשה נאמרה לכך כערבים 5ך בעיה ואנ' חותסואנ'
 הכעועים מן קרח שהיה למדנו הא 'שואל לכנ' זכרון 'ףקוה
 משיחדה אין ' למשחה ' בוכותיך ' נתת'ם לך ' השרופיםומן

 'צחק ר ננ'ו' ומשהת אהרן כשהת ואת שנאסר 'אלאנדולה
 אלא משחה איןאומר

~IDW' 
 היודד הטוב כשמן שנאמר המשחה

 הקדשים מקורש לך יהיה לדורות,מה הדבר שינהונ עדעזים, לחוק ' בניו בוכות , ולכניו ' אהרן זקן הזקן על 'ורד הראשעל
 שכולו ' הקדשים מקירש איזהו וראוה צא אמרת , האשמן

 איתן מוצא אתה אין ' היתר הימינו לך ויש ' יאיש'םעויות
 ' הפנ'ם ולהם ' היחס שתי קרבנם לכל ' בהמהעזית

 5כר(

 נדכה ומנחת חוטא מנחת חכנחתס'
 'ולכי

 חטאת חטאתס'זו
 ' אשמם ולכף ' בהמה וחטאת העוף והטאת ציבור וחטאתיחיד
 'שיכו אשר ' ככורע o~al נזיר ואשם תלוי זאשס ודא' אשםזו
 שלמצורע'5ך קודשקדש'ס'זהלונשמן ' הנר נזל זה '%י
 תאכלינה הקרשים בקודש כניך, ובזכות בזכותך , ,לבניךהוא
 נאכלי יהיו שלא י הקדשים כקורש אהרן עם כוית הנתוכרת
 הריהנויס אוכר נתירה כן יהודהד רבי ' קדוש כמקוסא44ש

 אפייו שנאכייכ קדסיס ,רשי מניין העזרתה אתשהגלפו
 ' אותו יאכר( וכר כ5 ן תאכ5ינו הקדשים נקודש תלבהיכל
 יהיו שלאו הקדשים קודשי על אהרן עס ברית הכתובכרת

 לאכילה ראוי שאין / בקדושה שיתנהג לאכילה  הראוי דבר"א יו אין שיכון מהתל לך 'היה קידש ' כהונה לזכרי "אנאכלים
 מגיר תרומת לך וזה ' מקום מכ5 יך יהיה קורש %ןמניין

הכתי
 הכתי שכיי שכשם

 עכרו רין  לנזור קדשים קורשי חת
 ברית, וינר%יהם רין קרשיקיייגוור כריאת כך' 'יהסברת
 לך ' תנופה שיטעק הדבר את להביא ישראל כנ' תנופותיכף

 הדבר שינהום עד , ע51ס להוק אתך 51בנות'ך לכניךנהגכם
 אהק עס ברית נות אזתו,הקכה יאכל בכיתך טהור ,כללרורו

 חלב כף , לטהורים אלא נאכייס יהיו שלאו otipi~עלקדשיפ
 הכתוכ שכלל הכתוכשכשם מגיר ודג;, כלחלבתירושיצהר
 הכתו כיי כך ' ברית  להם ולכרזת דק מקרשלגזור קורשיאת
  נכוי קרסיאת

 יצהר הלב כל , בד'ת להם וקירות רין  יגזור
 ראשית זו ' דאשיתס , מעשר תרומת זו י ודנן תירוש חיבוכף
 ביכורי ' הלה 'זו ליי והקיבה, והלהי, הזרוע זה ' יתנו אשר ,הגז
 שתה"ש הניכורים 51ימדע5 הכתוב כא , בארצכם אשרכל

 הואיר[ נדין שג'דע י ,וקע במחובר עליהם ח5הקדושכם
 אם התרופו-ו' על ה5ה זקדזשוה הביכורים ע4 הלהזקד1שדק
 , לקרקע כבחובר עליו ה4ה קדושה שאין התרומה עללמדתי

 תף ' לקרקע כמחובר עליהם הלה קדזשה תהא לא טכוריסאף
ביכורי

 הביכורים ער( ולימד הכתוב בא ' רצם כא אשר כון
 נתונים בטחזכריקרקע,שיהו ;ant~v קדושהח5רזשתהסו
 ' 'אכלנו בכיתך טהור כל תל ומה ' אזתו 'מכל גבותךשהזר כי נאמר כבר והלא נאמר ימה ' יאכף בכיתך טהור כ4 'לכהן
 י בתרומה אוכסף שתהא יכהן  ישר"המאורסת בת שתמהביא
 , בנשואות אירש מדבר אינו או ן הארוסתה את מביאססמע
 1 אמורה נבואה הרי יאכ5אותו גביהך  טהור גל אוברכשהוא

 ישראל בת את יהכי4ש , יאכף'נו בביתך טהור כף %ל מההא
 את סטתו משמע ' גתרוסה אוית שתהא לכהןהמאורסת

 תוטב מקרא סקיי אני ומה י ושכיר תושב את ובביא ,הארוסה
 ,  גרסותך שאינו תושב י נו יאכל לאזסכיר

 שהוחש שכיר אבי
 יאכיאהצח בגיחך ביטהור מקיים אני ומה , יאכ%בוברשותך

 אחר  במקוס עור תי ' וטכיר  תושב אף או ' ושניר מתושבחו4
 ttSW בין , ברשותך בין , קודש יאכל ל4פ ושניר בהןתושב

 'הודה.כנשבים ר אצף בג בג כן יוחנן רגו ש5ח וככר ,ברשותך
 המאורסת ישראל כת ע5 אוכר שהייתה עליך :tnptw לואמר
 שאתת נך מוחזקני לוואתה כתרומה,שיח אוכלת שהיאףכהן
 שפחה ותה , יודע אתה אי וחוכר כקל וליד)ן תורה בהדריבקי

 מחכילרע כספה כתרומה לאכוף אותה קונדס שאיןכנענית
 בת ,בתרומה

 אינו בתרובה 5אכו5 אותה קונה שביאתה ישר"
 מוץ אכף ן בתרומה אוכלת שתהא אותה קונה כסף שיהאדין

 גת ארוסה אין חכמי אמרו שהריאעשה
 ישו"

 כתנומת אוכלת
 נכעירץ ש5א פי ע% חף ףחופה נכנסרץ ' יחופה שתיכנסעד

 חרם כף , יורשה בעלה מחרק ואם , בתרומהאזכלת
 ועבדים נשים גרם הרמי ' חרמיישראף אלטש 5י אין יהיה5ך בישראי

 סתם אומר הגלילי יוסי רבי , בישראלה חרס כר( %למניין,
 אחוזתו ' תהיה 15 לכהן החרם כשרה שנאמר ' לכהניםהרם'ס

 ייהודה , חרס,אך,חיק כ4 אך %ל הבית ףבדק פירש אפייואו
 קודש חרם שנאברכף הכית ףגדק חרמים סתם אומר כתירהבן

 החרם כשדוה 5% לכהנים פירס אפילו או ליל, הו4פקדושם
 שנאמר לכהניס חרמים סתם אומר בב"מ כן יהורה רכי ,לכהן
 כ5 5% לסם פירש אפייו או , אחוזתו תהיה יכהן ההרםכשרה
 הרמים סתם אומר שמעון רבי , ליל הוא קדשים קודשחום
 יכהן  אפייופירש או , הואליי קדשים קודש שננמרש"ץ

 ן פיסקא סטיקתיכיחרסבישראייךיהיהי

 נמשמע היה אף חט /שומע כשר לגליחסוכלפטר
 י החיה את להוציאה ליי יקריבו אשרתל

 ן לוכאדפ תימו , ~OIQ כע5 את ומוציא החיה את מוציאמשמע

 בו 5ך שיש את ונבהמרה באדם ' מום כעי את יהכיאוכבהמה
 י4פ כאדם בהם 5ך שאין יוים יצאו ' בבהמה כו לך 'שבאדס
 מרן אדסלבכורבהמה, ככור מקיש ' לךבהסבכהמרזיהיה
 פטור נפ5  אדם בכזרי אף ' הכנזרה טן פטור נפל בהמהבבזר
 אף שירצה, כקוס בכי יכהן נותנו אדם בכור מה , הככוריומן

 אזמר שהוגם לפי , שירצה סקוס ככל לכהן נווונו נהסהנכורי
 מקום ביתוק אף אני שומע  עו%ותיכם,חבחינם שמהזהכאהם
 ליטפי עמיו חובהיהיה

 באדם %י ' הכהיראה כבית בוויהכיאו
 *  שירצה מקום בכי יכהן לתנו רשאי ארם בכור מה 'וכבהמה

 אדם בכור ומה , שירצה כקום בכל ליחנו רשאי בהנה  בנוראף
 ' יופ שישים בו מיטפל כהמה ככור אף יום שישים בומיטפל
 ככור חכמים, tlbSi: כיבנה בכרס שנשאיה זהו , תפדה פדה%ף
 מרש  יניבי ו%האכייו  הכעילחייבווערותו שיהיו מהושמת

 פורה אתה אי פורה אתה אותו , אותו תפרה פרה אךולטרפון
 אתרע ואי י הטמאה את חתה פורה '  הטתה ואת , התיירןאת

 אתדר חסור , גסה תפיה חשור ופטר יומר תימור 'במשמע בהטי שאר אף אני שוסע תפרה' פרה  אך , הטהורהפורהאת
  חמור פטר , שסאה  בהמה שאר כי  בכור פורה אתה ואיפורה
 עור תף , וכייס גכסהן טמעה בהמום כי ושאר , בשהתפרה
 פורת אתרה בשה , כשרז תפדרה הטסי ופטר אחרבמקום

 וכיים'אסכןמה%%אךפרהתפרהיאביאיאחהפורהבכסות
 שקרישים שיין תניסו ' טימאה כהמה שפורים עניין אינואם

 גרץ מהקרש אותו a'1a1i ותתרים הבית ףברק טמיאהבהמה
חיו אינואיאחיחחר סיריו תפרה אתהאומר , סיר , תפרההגית
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 טי רעקרח גע
 ן ס5שם כחמש נפרה הקודש ' תפדה חדש ופדהומנן ת5ומן

 מנן ופדויו סיד, ,תפדה תפדה "ל מה ,הא זמן יאהוונפדה
 אין ופרט כ%5 י פרט שקיים חמשת כסף , כ% תפדריחורש
 וכלץ, חזר תפדה ככניך אדם בכור וכף , שבפרט מה "אגכ5ל
 כ%4או

 בכלי
 אין וכיף ופרט כל5 ח45ן י ףאו אמרת , ראשק

 נכמין מפורש הפרט מה יך יומר ' הפרט כעין אלבש דןאתה
 נכסים איא 4י אין הכ44 אף , אחריות להם שאןהמט.ט4ין
 ככור פודים ככ4 אמרו מיכן אחריות, להם שאיןהמטיטיין

 פודים נכי אומר רבי ומקרקעות' ומשטרות מעכרים ח"זאדם
 ארס,בכור

 ופדויו אומר שהוא ית' נאמר למה הוא' נרה עשרי
 ככור ,אך היא גרה עשרים ת% מנין כסף ,שוה כסף לירחאין
 להוצ'4ש , עזעזנמור , נמור כסף כסף גמור, שורשור 'שור
 שלקורש , פדוי יהיה פראו אם ,יט4 תפדה לא ' הכלאיםאת
 המעשר את להביא נאמר 4מה , הס או%קורש יאשיה רכי ,הם
 התורק, בכף 5הס שמענו אחת'ש%א I"p~wi שיטעק הפסתואת

 1 ישפך וכהיך ורם נאמר ככר שהרי , צריך אוי,אינו יצהקרכי

 תוש  ומה '  אחת  שזיבח שיטענו הפסח ואת המעשר אתלהכיא

 שסענו NSW' חיבי הקטר שיטעון המעשר את  יהביא הםקורש

 ףסרז  רביייעור משום אומר תבין אבטש י כויה התורהבכי
 שוו רסס שווסתן שיא קרשי שאר ומה ברין שהיה יפינאמי
 שישוו דין אינו דמים מתן ששוו ופסח מעשר ' חיבםהקטר
 ואת י שאמרנו rt~Jvi הס 'C1tp~ ת% מה ה~פ , חיבסהקרר
 אחת מתנה אומר אתה ' אחת מתכה , המזכה עף תזרוקדחס
 כמקוס אס ומיה וחומר ק% אמרת , ארבע ש5 מתנות שתיאו

 דין אינו ot~ina שמיעט כאן ' בדמים מיעט Dtjinaשרכה
 ריברז  בח,ביס שמעט בסקוס ומוץ חףוף או כרסיסשמיעט
 %ו תימור ברסיס שרגה רין א'גו כחיבים  שרבה כאן 'ברמים

 שאתת פ' עי אף אשה' ' מדבר הכתוב ונקיף קרום תותבחיב ' תקטיר  "~Da ואת ארבע' שהן מתנות שתיחרקוהכהנים
 'נחת 4" ניחוח ריח ' באש שישרף ער נרצה  אינו 4איש'סנותן
 ' אחר ויייה ימים ףשני  נאכי'ס וחוה ,ID'bSW שוק מהשימים' שי ושוק %חורז הבכור את והקיש הכתוב כא ' התנופהנחזה יי 'היה וגשרם ' רצוני ונעשות שאמרת' ' המקוס יפנירוח
 תימיריו 4י אי'אמרו ויייה ימיס נאכיישני יהיה הבכור צף
 קישים ושימים ק,ס בכורקרשיס יהס ימרינואמררבינו
 הבכור אף אחר  ויייה יטיס ףשני נאכיים שיסים מח 'קיים

 כשבא אומר ו:גיייי יוסי רבי היה ' אחי ויייה ימיםגאכייטני
 ז יכהן מתנה חטאת רבי יו אסר י חרסים את ישמשחח'יה

 ן וייירא ליום נאכית חטאת מרש ' יכהן שתברשובכור

 ן מרכה דבר איסור כני לו אמר , ויילחץ ליום נאכל בכוראף

 שהוא מרבר  קיים קרשים שהוא רבר  סרבר,אימור דברואדק
 ,קרשים

 שהוגש סרבר קיים מקרשים שהוא רבר  איסור ואי
 מרברי רב4  וארון מדנר דבר (מור רבי %ו אסר , קרשיםקוריי
 איסור ואי '  יפיתן שמתנה סרבר , ףכהן  שמתנה רבראסמור
 דנת אימוד  ואף ' לכהן מתנה 'rt*w מדבר לכהן שמתנהובר

 ' אום 4כ4 שמתנה יכהן מתחרץ שא'ן מדבר יכהןשמתנוה
 ' דורש אני כך גנ' %ו אמר עקיבות רב' וקפץ טרפון רבושתק
 לחזות בנור והקיש הכתוב כא '  התנופה כתזה לך 'ה'הוכשרם
 ~natuw נאכיי שים'ם ש% ושוק מהחזה ~l'QtDiW ש%ושוק
 15 אמר ' אהד ולילה 'ם'ם 4שמ נאנף ככור אף אחד154ה
 ושוק יושרה מקישו ואני ' שלמים ש5 ושוק יחזה מקישואתה
 נאכל הככור כך וקילה ףיוס נאכלס ששיו כשם ' תודהשף
 כחזרת לך יהיה ובשרט דורש אני כך בם 1% אמר '  לילה14ם

 החיבא הכב"כ בו ריבה ח45ל ן יהיה יומו עתך אין יהתנופה
 ן r~vaw רני אמ4 ' אחת ויייה 'מיס ;awS~ נאכל שיוויכםאחת
 אהד ממקזס הימד ורכר , משיטים %א  ימירה מאין תורהוגי

 יומר y~p אין השן , הימר מן למר הימינו ללמד באאתרץ
 הכתוב בא לך יהירה וכשרם ' ראשון כלשון אלא אחרוןכלשון
 ש5 ושוק חזה מוץ ' שימים של ושוק לחזה הכבזר אתוהקיש
 הבכור צף אחה ויייה ימיס ףשני נאכ5יסשלמיס

 נאכי
tawS; 

 את ףהכי~ש איא , יהיה חי אין אחר דכר ' אחר ופייותימיס
 איהיך יו ולני %1ף והייו  ן'ום איא איבו או אחר  וייפהימים ישני אומר אהה ' אחר  וייפה יביס ישני אוקר  (עור ר 'בניה התוררי ככי כו שסענו שיא , ףכהן שמתנה מום רעיהככור
 , אחד ופייה יסיס ישני שנאכיי מימך ' בשנה שנה ותאכף'ג

 כוייך  ווו בסוף ופורט חייה בת  פורט , בסוף ופורטבתחייה שכויי פרשיות יש ,  ישרן בני ירימו אשר הקישים תרומתבי
 ולבניך 5ך בתתי ,  באמצעו ופורט  בסוף ונויידהבתחילות
 והרעך 5ך ' אהרן עם ברית הכת"כ כרת יי' לפני ה'4שעויס סיח ברית ' לדורות חדכר שינהנ עד ' עולם לחוקהבנותיך
 %ך יהיה יא וחיק תנך יא 3איצס ""יו 'יא5ויאשי ' סף'ק אחרי' את שמביא עורבא ולא הכרית כדבראתך'אוהרן

 , ,יצאוכהניס  יאתנחי כארצם איאהרן ויאמריי ,במשמעל"םשןו'"""י:1"יו"ו"יךן'י'מ:"

 ישראייא בביובתור
 מטות  לשסות , יוים  יצאו , בחיה  ינתוי

 טוסטוס יצאו פקוריו ףפי והש  ' ועברי נרים יצאו ינחיו,אנותם
 בשעת י תנול לרש אהרןבארצס "'א4  ויאסר ,ואבררוגיבהם

 חיקר אני , בביותה בתוכם %ך יהיה י4ש  וחיק האוזחיקוק
 אתה שויחני  אוכייוען אתהונחיתד'עישויחני

 ויבנו ' בתנות יגוניו שנתן  ורם בשר ףמיך  רומה הרברימה שמזה'משי
 אתה שויחני  עף  מתנה%ך נתתי שיכש  עיפי אף בני יו אמר ' מתנה שוס נתן %אאחר

 וכן ' שותה אתה שויחני  אוב,ועי
 יהם נתנו כהונות מתנות וארבע  עשרים '  ונחיהךחיקך אני ' יאכיו ייונחיתו אשי ' *מתשי נתתי אומרח%קסהוא

 ומרש ' כנבולים עשרה ושתים כמקדש עשרה ,etnw 'ףנהניו(
 ן ציבור שפסי וזבתי , ואשם חטאת במקרש עשרה שתיםאיףו

 ותרומת , תודה ותרומת , מנחות ושירי , הפנים 51חס ,היחס ושתי העומר ומותר , מצורע ש5 שמן 5ונ ומותר , העופהועור
 ואיי ' וזרוע ' ושוקחזה

 ן הגו וראשית , וביכורים , וחיו, , שעשר , ותרומה יתרומרץ  שבגבויי עשרה אי4ישתיס ומה נו'ר,

 * חמור ופטר ' טהורות נהמה ובכור ,  ארס  גפור יוחמתנ,ות
 וארגעת עשרים אייו  'בי  וגחיהנר ' אחווה ושרה יוהחרמים
 1 תרומה ויקח יו שיש מרבר נתבו%נהניסחז נהתהמתנות

 כמתני, ברית %ו שנכרתה ביום לאהרן %ו הייתח  גרויהשמחה
 " פרתי רג5 נשכרה לחוכתי און ey~n מש4 און ישמעשרבי

 סש5 ' כנגרו הכהונה ע5 ועירעו קרח בא אהרן ש5לחוכתו
 יו ונתן , nfai בן %ו סהיה ורם בשר ףמיך דומכם הדבר4מה
 בערכים nSvn 451ן חתם ולא כתב ו5א במתנוה אחתשדה
 ישראי ינני זכרון ' ףקרח סמוך נאמרה זו פרשה כך ,בתיבה

, 

 איעזר רכי , השרופים ומן  הביועים מן קרח שהיה ישרנוהא
 כית אבינו 5יעקכ הקבה שהראה 1awi אתה מניין אומרהקפר
 ושכינרת ' משרת'ס וכהנים ' מוקרבים וקורבנות בנו'המקיש
 וראפר ארצר, ~ayl סוים והנוץ ויחיום שנאמר 'טסת%קת
  או1 ן בו ויורדים עולים אלהים מלאני והגרע nntawnשמע

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח  חיום  11( 1 ג נספרי



עוקרחעה
 ן ארצות מוצב סוים והנה ויחלום ן פתרו( 1% שיש צ45םהלום

 קריתי הקורבנות אי15 השמימה, מגיע וראשו הכקדש, בית.זה
 המשותי כהנים "הים,א,%ו מלחכי והכה ישמו, עויה םתדיח

Q1~lpvנצב יי את ראיתי ' עליו נצב יי והנה ' בכבש ויורד'ם 
 בכהנים "א מכנן אי( ככק כשהכ 'שראל הביבים , מזבח העל

 וף% יכס יאמר אלהינו משרתי תקראו י; כהני ואתםשנאמר
 אידש מכנן אי( מכנן וכשהוא ' תתימרו ובכבודם האכלוגוים

 יבקש1 ותורה דעת ישמרו כהן גפתי כ' שנאק השרתבמלאכי
 הרי כפיו יוצאה שהתורה בזמן , הוא לצבאות כלאך כיכפיהו
 סאינוק זכנהכה כהייה הם הרי 5או ואס , השרת ככיאכיהוא

 %א 'שואל מ5ך דוד כששאל תורה הכיבה , קונות אתבכרת
 כוכך ' הקיל %מדיני ובטיב אתה טוב שנאט תורה אלאטאף
 הוק.ך, ולמדיני עיי טובך יעדיף העולב באי כ% ועל עליעדיף

 שלדש ' ומוכח תורה לומד אה,ה שיא ואושעה כעדיםואומר
 את חככא שמא או , ישנות לי מניח אינו הרע ויצר יוכרשהי

 או , הכא לעולס בוש ונכצאתי , הטכסט חת ואטהר ,הטהור
 ינוע ואיני ' האר( ובשאפהות הארז מנויי 'סא15ניושכרש

 בעדותיך וחדירה אום הוא וכן %עיניהם בושףהשיבוונמצאתי
 ן מזורי כבית הוק'ך %י היו זמירות ואזבל , אבוש %א מלכיםננד

 בברחו ונכחדות תימודלומרנמערות בשיום, אני.וטומע
 אב% ' תמיר בכפי תפשי אובו הוא וכן , בכערדה שאזףמפני

 מאלפי פיך תורת %י טוב אומר טהו ונתרגל תורה דודמשלבד
ansומן הוה  העוים מן ההדס את כזדאיס וככף שזהב ' וככף  

 ן הכא :a~lvn היי ר ראדם את כביאה תורה אבן , הכאהעולם

 י  ראשיהם עצמו ברה אף רישך יקרו ברה ויי  אומר :ealnוכן
 כהר הם כתריס ו-ז שרט אומר נמצאת י הארם הורתואת

 אדרן ונרה , נהונה כתר , ביכית ונתר , כהתה וכתר ,תוראה
 כדי בונת תורה כתר הרי ונטלו' דוד זכה  בחרסינות ,ובשיו
 מיסות כהר היה אייו יומר העולס 5כאי פה פיההון יתן'שלא
 בהן זוכה היית' כונה; כהונהזכתר

 כזנח תזרה נתר הרי ונוטיי
 שישתם כאילו עליו אני מעלה בו שזוכה שכל העויס באילכל

 אוכר "עזר בן  לשמעון היהבסניהם גדי מי תאמר ואם , הדס באהת זנה ויטש מוגהיםanw~a עייונאיוי מע%האני בו זוגה שאין  בכולם.וכימיבונח11ווכה
 המלך, או השכייך נדוי

 העושרש אומר הוי ' שררה העושה או , שרים  העוטההכמליך
 ס% rlll)a איןי באים אין כתוים שני ש% עצמו כיסררה
 גרויה , 'טורו 'at~w שי ילונו בולים בי לגומר הוא וכןחורה
 אהרן ' גרור יו שנכרהוה כברית יאהרז %ו שננרהוהברית
 ן לרשעים ולא לצדיקים ן?ה ורוד ' ורשע' צריקים ףבניםלעה

 דבר ואוכרכוף וגו בר'ת' את 'שמרוכניך הואאוטראםכן
 ן האדם כל זה כ' שמור מצותך ואת 'רא האיהי את נשמעהכ%

 שהכרית סכנם הכתוב כ,גיר יזי ויבנ' ' היא עזים מלחברית
  נהונהנאברח ביסצות ייוים, כרותה ברית כך יגהוגפרותה
 רבי ' בהמיה רבי רברי יו נאמר  ווובתחייה י סיני מהרבפסחה
 נתתי הנה יוי ויבני סנאמ י נאברה וובטמהה אף אוםשנתן
 לקנאתך יון4ל הוא הגה תם  טגאבר ' שמירק אקא הנה'אין
 ' יכהונה ונתנו ישם קנאו כהונה מצות כ% ' כיבו ושמחורתך
 קנא(ז זו חף  און ;זנת( רכ' ' 'אש'רה רכו דברי עבודתס'הקף
 יוי ויבני ואומר הארץ וכיסעשר מנאמר יקוים ונתרה"מס

 מסחיר( אין  מהנחיה , בישראיינהיה מעשר אתהנהנתתי
 און ראשון מעשר אף ,ממקומה

 משתג.
 עכורתס הלר מנ9.כו'

 יקריבו ולא יטו% יא עבר 11  יטו%ואס ענר אס י עובריםשהם
 , WJ1p י ושה( המא ייראת י אזהרה י  יסריומיבני

 ולה ועבי

 רצח סהמעאני  עבורתם חיף אומר יפיסהוא יסהנאמר יהוא
 אירש יי אי( נתתי הנה לוי ויבני אוטר שהוא לפי נאסרימה זקור , כורחו כעל הוא הףוי 1ap1 ג5 יעכור %א רצה לא'עבוד
at~aיןוענר מניין טמיטיויוביוח '  בהם  טהמעשרו(והגות 

 יעבור אני טומע , יוי שם היה טלא הרי אום נחןהףויהוא,רבי
 ן כהנים כשרו %וים כסרו שיא במקוב אס ומה נותן והריןכהן

 אמרת , הלוי ועבד תי כהנים שיכשרו די( לויאינו שנשרוכאן
 שינהוג ידורות'כם' עויס רוקת אתעונם, ישאו והםיומר תימור יוים עון ישאו כהנים אבי יחם עו( ישאו 45טישראף
 נאמר %מה , נחלה ינחיו יא ישראל כני ובתוך ' ירורותהדבר

 היוים אף אני שומע ' הארז אוםרלאלוהתחףקלפישהו4י
 מעשר מאת נחלה ינהלו %א ישראר[ כני V1nal %ל ,במשמע
 ער תרוכסי הכקום קראו ליי, הרומה ירימו אשר ישראל3ני

 osw ללמדך הכתוב אהרבא דבר / מעשר תרומת סטנושיוצא
 דן כתרז מיכן רשא' אהר בקום על תרובבו לעשותווצוק
 חמורה תרומה בכף, נוהג הוא והרי הקץ  מעמר אם כהלתרום
 שאינונוהנ מעשר ומהאם יא  ב%3, שתה4שבוהגת הוארין

 wnncI הוא הן חמורה בכ%'תרוםה נוהג הגו,הריהואבראשית
  בכינוהגת

 אלחש aa שאינו טעשר אם אומר מנהם בן איסי ,
 דין המורה ככף,תרומה נוהג הוא הרי יראה זמכח תלמודמכח
 ףפי נחמר למה , לנחיה %%חם נתתי ,' נב% נוהגת שתהאהוא
 ש5א ' הבית כפני א5א יי אי( , נתתי הנה לוי ויבנ' או]שהוא
 בפני נהלהנוהגת מה לנחיה. %ומר תימוד , מניין הביתבפני
 הבית בפני נוהג בעטרראשון אף , בפניהבית  ושלפםהבמז
 שהויו יפי נאמר לבה ' להם חכרתי כן עף י הבית בפניוסלא

 ע% לואר היבור מה , ינחיונהיה %א ישראל בניאוכרובתוך
 אבר! הארז חייוק nvP1 אידם 41  אין שינול ן אמרתיכ(

  תימוד עצמו בפני w~wlI כלבגט לו יקצה אני שובעמסיהיקו
 שנאם 5פי נאמר ,ימה אמרתי כ( עף 5א ' אמרתי כןלוכרעל
 ת% טמענו 5א וקדמוני וקזוזי קיני אבל מפניך רבי גויסוגש%
 פיכקא, כ4ק , דיןעלכך ,יהזהירביתעףכן

 מאתבניישרן כיתקחו אייהם"%ויסתיבייאמיתואל
 שהוא יפי נאמר למה ן יכם נתתי אשר רגמעשראת
 ן מדבר הכתוב בפירות כימעשר הנהנחתיאתאומרויבנייוי

 ת% מעשרהבארז באחד אואינואי4ש בפירות,אתדקאומר
 מדבר, הנתוב שכפירו מניד אייהם' ואמרת תדגר היויסוא%
 ~ בפירות מעסר אחר ףהס ביהן בארז ח.ק  יהס גיתן שקאיפי

 ' מינו שאינו עי ממין  וף4פ י מינו על טמנוממיןוהרמונים
 שוה,והרמותפ גזירה מכנו ולדון להקיש מופג ממנו,והרמזתם
 ע% wlSnni~ מן ויא , התלוש עף המחובר מ( יתרוכמטנו,ש%א
 , החדש על היש( וף4שמ( , ע%הישן החדש מן ,1ל4שהמחובר
 חוצת פירות עי הארז כפירות יתרום  שיטש , כמנווהרמותס
 חוצרש פירות עף הארץ בפירות יהרוס סלא הארץ' מעשרוכי %י תימוד י הארץ עיפירות ןארץ חוצה מפירות  ויא 'יארץ
 ולוש 'לארז

"YI~Qi ממנן והרמותם ' הארץ פירות קר[ לארז 
 זה היי אלא מעשרמעתה ףתרומת למדנו וכימה 'הרומת"
 אףמעשר מעשרחובוק מהתרומה ונמצ4פלמרןגאללמד

 פיסקא, מייק חוגהיראשון

 ga וכמראוה הנודן מן כדג( תרומתכםלנםונחשב
 תרונן לכפ נחשבת אימתי אומ ישמע ר ,היקב

 ייסדך הכחוב גמייאיאומרבא בן לשוי אבא ' תרוסחיגס נחשם יא כראוי אותה הפרשתם '5א כראוי אותהנשהפרשתם
 י ובסחשבוק באשר עוףה  בך : גמרה עויה  שאתרוגהשכשם
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געתתדחעצ
 אומר שהוא 5פי נאמר 5מה היקך' מן ופמ4אה הנולן מןנדנן

 מן וענטם סוטים של שכלים יתרום אם שומע ממנווהרמזתם
 , הגמור מ! הנורןיי מן כרגן יומר תקמור השמן מן וזתיםהיין

 משירד והשמן ן משתקפה והיין משתמרח התנואה אמרוצניכן
 שהוכם 'aS' נאמר 5םה תווםתיי', אתם נם תויטו כן 'תעוקה
 תרומה נותנים ישראל אליהם ואמרת תדבר היוים וא5אומר
 ואין הואיל , oll~S מעשר נותנים אק כהנים אב4 ,~וים
 כטיבוע אותו אוכלים יונו אני שומע 55ויס מעשרנותניס
 אין אומר יישמעו יל, תרומת אתם גס תרימו כן קומרתלמוד
 ז כהני כפירות נוהגת הפירות נכ4 מהנת שאינה ח4ה מהצרץ

 ז כהמ פירות נכ4 שינהום די! איש רשירות ככ5 שנוהגתמעשר

 את6 נט תייםו כן יומי תלמודומרץ

- 

 . מעשרותיככדן: מכ5

 שהוא מעשר על ולימד הכתובבא
 נוהגנכי

 עקכי*י. בו איסי ן
 בראשית כוהנת שאינו מעשר אס אחר ככי,רכר נוהגתשתהסס דיי חסורו-ז תרומה י ככ5 נוהנ הוא הרי הל מעשר אםאומר
 נוהגת שתהא ומ! אינו חמורה תרומה ן בכ5 נוהג הוא הריהנז
 יראח מכה א5א בא שאינו מעשר אם אומר מנחם כן איסי ,נכ4
 הו*פ דין חמורות תרומה ' מכל נוהג הוגש הרי תימודומכח
 בכי  בוהגתשתהא

 מה ' הבהן יויאהרן תרומת ממנו ונתתם ,
 מתנחם נותנים אין אסרו סיכן חבירים' נהנים אף ' חבראהרן

 חלנו מכ5 יו תרומת את תרימו מתנותיכם מכ4 ןאיא"חבר
 מדבר אינו או מדבר, הכתוב גרויה בתדו1 י ממנו מקדשושת
 תרומת הרי מעשרותיכם טכ4 או1 כשהוא מעשר בתרומת"א

 . בתרומה יי תיומת את תרימו 15' תימוד מה הא , אמורמעשר

 יפי אומר ינתן רני , יאשירץ רכי דברי. מדגר הכתובנדויה
 אומי אהה ן חובה ויצהריך תירושך רגבך ראשית אומרשהוא
 תווסת כ%. תרימואת יוער  תףמתי רשות א"א אינו אוחוכה
 כפ5 שאם 'ן ממנו מקדשו את חלבו מכ5 ' ושות ויופיייחובה
 ומאה' כאחד ע"ה תרומח אמרו מיכן ~קישו הוא הרילתוכו
 וחומר ק%  אמרת ' מנץ טמ'אה ' טהורה תרומה איל 5יאין
 ן להיתר האיסור את  וחוס  ק% האיסרי את היתר יעיה אםחוא

 המותר מן איסור לה אם הול וחומר ל צריך אין אומררבי

 תרומת אא 5י אין י להתיר למותר המותר מן ותמר ק5כלהתר
 ונא6 מיאה באן נאם , מניין ג%איהכרם עריה עויה,שודא
 אי עולה שהיבש כאן אף עולה שהיבש 5ה4ן מה , מייאה5ה4ז
 שכפל מקוס אמרת ואחר' כ"א כאן ואחד'אף כמאה להלןמה
 4א האיסיר את כפ5 שלא מקום העלאה את כפ4 האיסוראת
 ער5רש ומאה בשחד עולה תרומות אמרו מינן הע4ארזכפ5

 פיכקאי סליק , ומאתיםוכ5איהכרםכאחד
 ינחשכ ממני חיבי את בההמכםאליהםואטרת

 זרח הרי ן apt וכתבואת נורן כתכואתללגום
 י המחוכר פן איוש אותו תורמים יהיו ש5א דין 5ב'יתאזהרה
 סמנו והרמותס אומר שהוכם לפי נאמר יימצה 54ויםונחשב
 תה*פ תרומות הכתוב וקראו הזאיר( אני שומע , 4'תרומת
 תרומת r~b ן ילדים ונהשכ יומר תיסקר עוימיתכקדושת
 מפריש ראשון מעשר אף חולי! ושאר תרומות ספו'ישסורן

 גקכר אש15 ' מקום בכ4 אותו ואכלתם י חולים ושארהרומה
 רחשון וכעשר , תרומה קרויה ותרופות הואיף בייןשהיות
 בסקופ אף4ש נאכלת שאין לתרומה למדתי אם ן תרומהקיוי
 טהורן במקום "א נאכל יהיה ראשון%א מעשר אף , טהריאחד

 ז וכתיכם אתם בקבר, אף מקוס בכ4 אותו 7אכ4תס לשלמי

 שכר 3י , רשות שנותנת ' ללוי המאורסת ישר" בת אתלהביא
 חג 15 אין אחד מדבר חוז 15'דק עכורת כ% עף'ו שקיבליוי אמרוכן מיכן 5אעכרףאיטו%, יטויאס אסעכד ' 4כםהוא
 רשרשת שאם אומר אתה מנין ' חטא עפו תשאו ולא 'בלויה
 ו5א יומר תימוד ' עון בנשיאות שאתם המחובר מן ש5אאותו
 חלבו את בהריחכם ' חטא עליו תשאו ולא יונו תימודמניין מלוי רשות שנטל 'שראל ' 15י כן "א לי אין ' חטא עפותשאו
 מן יימעשר תרומת םםנו והדמותם אומר שהוא לפי נאםלמה

 מנייןתימור  תווםהטםיאה י  תרומהשהורה  יי"א איןהמעשר
  וייוים יכהנים  אוהרה ץ הרי  סמגו' חיבו את  גהיימבםלשר
 פיסקא, ptbo תבתזו'תח%%וויא 4%י ישהא%  בני קרשי את אומר יאשימו  רבי יובתן רבירברי

 וירכר ספרסליק
 : נריהוחשוה

  1נ11 3 רנספה
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