
 א(. נחבזיאש כן יתפף 5ר' עכורה סררפירוש
 ח91 עם 147 שזחיה כ'י עפ"יש"ל

 בשענלאנקע. באטבערנער הלוי אריהמשה

 דבר על ישענו אלהי עזרנו ב( דאורייתא מפטפיא בר בישין עטטיאכל
 אבינו לאברהם הבטיח הקב"ה שטך. למען חטאתינו על וכפר והצילנו שמךכבוד
 בית וכשאין הקרבנות כזכות ישראל מתקיימין קיים המקדש שבית שבזמןע"ה

 לפכו הקריבומ כאילו עליהם מעלה הקרבנות בסדר שקורין ומן כל קייםהמקדש
 פרים תשלמה נזלי( רבוהינו מפרשים זה דרך על עונותיהסג( כל על להםומוחל
 פדר לפרש הישיבה בני צעיר אני לבי אל נתתי לכן ג'(, י"ר )הושעשפתינו
 ורבנא מרכא לפגי יומא מסכיז וכלטדי "( הכפורים ביום לומר שרגיליםהעבורה

 בדברי טעות .מצא ואם הסדר כל לפרש הגמרא סדר על הלכתי י( 1 ' ר נ ר שא
 לשון מענה אשאל ומהשם במקומו מונח יהיי נר'ו רבנו וכבוד טועה התלמידאני
 אוויו, מסייעין ליטהרוהנא

 חשש ולא המשנה דרך על הלך ז( כוננת אתה סדר שהמחברהאמת
 דבר ע5 הוא הפוסקים פמיכות שעיקר נודע וכנר בגמרא האמוראים דברלראות

 שיבאו וסתומות ומשובשות ויתירות חסירות טשניות וכסה ח( בגמראהאמוראים
 מוספי סדר בעקר והלא ולפרשם ולתקנם טהם ולהחסיר עליהם להוסיףהאמוראים

 ונשאו ט( גרוף כהן 15 בא בפ' במשנה עקיבא ור' אליעזר ר' נחלקו הכפוריםיום
 מתקנתא לה משכחת לא ואמרו משובשת המשנה והעמידו בדבר האמוראיםונתנו
 כמה ועוד דתוספתאי( דתנא עקיבא לר' או שמואל דבי דתנא אליעזר לר' אואלא
 כנגד ולנשחפ כנון בנמרא ותקנוס הכפורים יום בסדר כמשנה נאמרו דבריםוכמה
 אף כתב והמחבר 3( אעמידה ולא אקשירה דקאי בגמרא שפירשוהו שחיטתובית

- . - - -

 אג!ה ,פרקי אסחב טסית על לפרושיי בטב,א כתבת, חבר אשי ,הסאים זצ"ל הטחבי הרב שלחתא(
 ד"ה ע"ב ל"! י,טא רשפי ר( ע"ב. כ"ז תענית נ( הרואה. פרק סוף ברכש היר!שלמי לשק נ:( לשר. ה!צאת'אשר
 געל ג"כ !ע8! ע"ב גש !שס דנחית הודא ר"ה שפ שש"י 3ffy ל, י!טא עיק ך;( דששע. שטעינו ףלק!טהה!א
 והזח ז( זצ"ל. אשר רבני רבו בעקבי בשוה שוה כטעט היך כיננת אתה לסור בפירושו ו( הכפרים. י!ם ח'העטיר
 הבא נימי היה הנהן יוסי בן שמי ד' חינגת אבח עבית שהמחבר שאמר! החבטי שחן ליבנו ראיה להביאיש

"!
 ע"א. כרב סיטה עוז ךן( ס"ה. דף עביה עטיי פי' יאפאפארט טפי! החצם כטרש ולא הראותנים התנאים

 ע'3 פ"א יוטא נן( שם. השאל ר3ט יקיץ כרת!ספתא לכ"ע או שפ חוים שם עיץ י( ע"א. ע' 'אאט(
 שט.וריט3'א
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 אעטידה המשנה מוכרח דיותר שהימתו בית ככנר יעמירנו שם של שהואשעיר
 במניס ונתנם אסוריהם את והוציא קרעם ויצעיר פר אמורי גבי וכןמאקשירה
 כהצעת והקטירן הניחו והמחבר להקפיכן א( בנמרא ותקנו המזבה נבי עלוהקפירן
 ולבררם. דבריו לפרש אתחיל זו הקדמה שהקדמתי ולאחרהמשנה,

 ועד העולם שנברא מיום והמאורעות התולדות כל לספר המחברהתחיל
 עבודת שכל הכפורים ביום הכפרה עיקר שהוא ואהרן והשבטים האנותתולדת
 מזרעו. נדול ובכהן בו אלא. כשירה אינה הכפוריםיום

 ויברא כ"ז( א' )בראשית בו שנאמר הראשון ארם הוא ך, ת י נ ב ת ם ל 1ג
 ברית זכרת המביל. לדור רמז עול, ויפרקו וגו: בצלמו האדם אתאלקים
 בדורותיו, היה תמים צדיק איש פ'( ו' )שם בו שכתוב נח ו, ר 1 ר ב מ י מ תל
 נחתיך. נוים המון אב כי ה'( י'ז )שם בו שכתוב אברהם ,, 1 מ ה ב א ד י הי

 בו אמר לכך לעולה שם והעלהו ב.( כיב )שם שנאמר ליצחק רמז פהור,טלה
 תם, איש ויעקב כ"1( כיה )שם בו שנאמר יעקב הוא ם, ת ש י א טלה.לשון
 ומנפן מרחם בניו ונם יעקב כי לוקח מבפן[ ]נסרע"גו ם רח מ תך בבריהתום
 ובישראל יעקב ה' גאל כ'נ( מ"ד )ישעיה וכרכתיב כרותה להם והאהבההברית
 מכל נבחר ולו* מכפן ויוצרך גואלך ה' אמר כה כ"ר( )שם ליה וסמיךיתפאר
 הוא קדשים קדש להקדישו י"נ( כ"ג א' )רה-י כרכתיב לוי משבפ ואהרןהשבפים
 הנקראים והם נרול כהן של בנדים שמונה הן אלו וכו', ומעיל צייןובניובג
 ומה ואפוד והשן וטעיל ציין דהיינו מזהב ארבעה בהם שהיו לפי '( והבבנדי
 כהונה בנדי הם שרר שבנדי י( י"מ שרד, בבנדי ]פארתו[ )פארך( תחילהשאמר
 הקדש כלי בהם שמכסים בגדים שהם ה( פקודי ואלה בפרשת כתב רשייאבל
 בנדי שהם יראה המחבר מלשון אבל שש בהם היה שלא מסעות פלוקבשעת
 פרים כולם תמצא הכפורים ביום וגם הקרבנות מעשה לספר והתחילכהונות

 וביעור מרקחת קפורת וריח ואילים. ,צעירים דמעו ועתויםוכב-צים
 אחת דה"ב יושר, וספירת הכפיים בעם ,צמשיפק למעיכה רטגחלים,
 דקה הכפורים ]ב[עם הקטורת יטהיה לפי " ך'מ ההר אל ושוע ה( מב)"יעיה ~tlws הקפורת עליית "מ" קפורת, ושועת דם וזריקת למטה. ושבעלטעלה

 מלשון וי'מט( עירוב, לשון ח( ז-ל רבותינו בדברי פוי שוע טלשון הדקהמן
 שכותשין לפי כלומר צואריה שעיעות צואריו הלקת פיז( כ"ז )בראשיתהתרנום
 רמז קטורתי( אחר שועה גורסין ויש חלקה שחוורת ער הימב במכתשתאותה
 אחר שועה הפירוש ולזה קטורת הקמר אחר בהיכל טהפלל שהיה קצרהלתפלה
 ימים שנעת היום ועבודת מעשה תורת אחר. הכל אמת ותפלתקטורת

 קרא מצאתי יא הלשון .בזה הקרשים קרש חית כהרתע נכהן ע' 54 גכת'י ב( ע"ב. ס'ז ים"א(
 שעב"ם ע"כ ע"א "טא p'p נ( שכתבתי. כ6ו א"י כוץ נפל שטקס לפענ"ד ויראת אתק איל f)h1ב5ל
 4. דף חור הימיפ חמדת זעיט 4 ל"א שות רמונן ,-ן קע"ת. עשק ,סמ"ג n?? פ8ח 6ק4ט מייהלטת
 סיר באר ע"ז ז( *"א. בשם גיר 6ץ שהביא שם הי6יrncn 6 עיק ו( דואג'ע. 3"6 תשא כי יגשה(

 המקן. גפי' כ"א מעקים וריק קאחד שלה שבהט טעם 5ם( 6יח. פ'ט גלאים !ק( קהויה. האת בם'עגיה
 אות. ותכלת קטות שועת : היא רע"ג סרי ברקתו(
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 מפרישין היו הבפורים יום קודם ימים ,צבעת ,ילמדוהון, ללמודו(בזבולנו
 דאלו ג( לגנא. שם כביה כן הלשנה ונקראת א( פ-הדרין ללשכת מב.הו גרולכהן
 פרהררין אבל ונזירים שרים לשון 'י בלווטי לשנת נקראה היתה ראיצוןבכיה
 על שני כבית היו גדולים שכהנים ועם. שנה בכל שמההלפין המלך פקידיהם
 למרוה ימים שבעת והפר'טת :ן, נקראת סתמנה ממון המוסיף וכל המלךפי

 צוה היה ב.ום עשה כאיצר ל.ר( ה' )ויקרא וכדכהיב ממלואים ע"ה רבינוממשה
 ומתקנין הכפורים יום מעשה אלו עליכם לנפר ודרשוי( עליכם לכפר [nlwyS]הי
 כשיראה יותר יזהר ונם סגן הנקרא והוא פסול בו יארע שמא תחתיו אהר כהןלו
 מקיים ואינו אשתו תמות שמא אחרת אשה מתקנים אין אבל ההתיו מוכןאהר
 התמירין עבודת עושה היה הימים שבעת וכל סוף לרבר אין דא"כ ביתו בערכפרה
 הנפורים יום בסדר דין בכל זקני לפניו קורין יום וכל לעבודה עצמו להרגילכדי

 למדת לא שמא או שכהת שמא בפיך אתה קרא נרול כהן אישי לוואומרים
 פרים לפכו ומענירין מזרח בשער ]אותו[ טעמירין שחרית הכפורים יוםוערב
 השעירים כי שעירים לא אבל בעבודה ורניל מכיר שיהא כרי וכנשיםאילים
 החטא על באים הפרים שגם ואעפר דעתו ויחלש החפא ויזכור החטא עלבאים
 בתשובה ויחזרנו החופא יכיר הוא הכהנים ואחיו ביתו חטא ועל חטאו שעלכיון
 ומשתה מאבל ממנו מונעין היו לא הימים שבעת וכל ישראל בכל כן שאיןמה
 מביאו שהמאכל הרבה לאכול אותו מניחין היו לא חשכה עם כפורים יוםערב
 לידי המביא מאכל לאכול אותו מניהין היו לא ונם קרי יראה ושמא שינהלידי
 לזקני ב"ר זקני מםרוהו ולבן, ישן ויין שמן ובשר וביצים גבינה כנוןזרע

 ללמדו כדי הקטורת את מפטמין ששם אנפינס בית ללשכת והוליכוהוכהונה
 בעבורות ישנה שלא אותו ומשביעין שבמקדש קשות מענודות שהיאהפינה

 שהצדוקים כדרך ויכניס מהיכל הקטורת יתקן שלא כדי למה :ך וכלשלמדוהו
 ב"ד[ ךושליה שלוחינו ואתה ב"ר שלוחי אנו גדול כהן אישי לו ואומריםעושים
 מכל דבר תשנה שלא הזה בבית שמו את ששיכן במי עליך מ'טביעין אנוהרי
 שהוצרכו ובוכין פוריטין והם בצדוק,. שחשדוהו ובוכה פורש והוא לך 'טאמרנומה

 דורש לקרות או לדרוש שרגיל חכם היה אם בגופו. לוקה כשר וחושדלחושדו
 המושכין דברים שהם "( וברניאל הימים ודברי ועזרא באיוב לפניו קורין לאוואם
 לפגיו מכין כהונה פרחי להתנמנם בקש שינה. לידי יבא שלא כדי הלבאת

 כהן אישי לו ואומרים י( ר"ת לפירוש הארוך אצבע עם גודל שהוא צררהבאצבע
 ומיקירי התמיד שחיטת זמן שמגיע עד אותו ומעסיקין הרצפה על וטייל עמודגדול

 תהא ולא הברה קול גרול כהן שישמע כרי הלילה כל ישנים היו לאירושלים
 תורמין  הכפורים וביום הדשן תרומת היא שבמקדש ראשונה וענודה חוטפתו'צינה
 הכפורים יום הנבר מקריית אלא תורמין היו לא יום דבכל אע"ג לילה מחצותאותה
 גדול בכהן דיו הכפורים יום ענודות דבל משוםשאני

~lwa1 
 תרמי דיריה הולשא

 פ"א והרס4"ם רואיך ה": ה( לא. ג' שם ך( שט. affi )3. י שם ב( ע"א. ב' י"אא(

 ,רבנו ושש"י פלא קריא ד"ה ע"4 ירט 'ומא ישניט תוספת ע"י ו( הקוש. ברהבי סתם בתם כה"ג עגמתטה'

לגנאי
 הערקה ב% גשת שהביא גסה ריטג"א ועי'

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



.4 
-  

 ב( ז"ל וריב'א נעשית היתה גדול בכהן א( ייא זאת והרמה הלילה מחצות הרשןליה

 ותורם ורנליו ידיו מקרש והיה היום מעבודת שאינה הדיוט בכהן דכשרהפיריט
 כהן מתחיל היה אז מורח ומשהאיר כדלקמן טורח שהאיר ער סמתינין והיואותה
 היה ואם וקדושין בטבילות אחת אחר אחת בפרט לקמן המפורשות בעבורותגרוף
 הצונן לתוך ומפילין חמין לו מחמין לו מזיק שהקור אסתנים או וקן גרולכהן
 טצרף שהוא אע"פ לחטטם במים אותו זטתמן מאתמול ברזל עשת מהמין היואו

 דלא כיון הכי אפילו להדקו הברזל מלאכת נמר שהיא בפטיש מכה מ'צוםואסור
 גג במקדש שבות ואין שבות אלא בה ליתמכוין

 שחיפת עת בהגיע בוץ של סדין לו פירשו בפרפ הכל אפרשועתה
 הממונה להם אומר היה לכן ומקורם העם ובין בינו מחיצה לעשותהתמיר
 בו בהאיר היא התמיד שחיפת ועת התמיד שחיטת זמן הניע אם וראוצאו

 זהב בנרי ללבישת הפבילה שהיתה אעפ"י הזאת בפעם בוץ של מריןופרישת
 שהיא עבורה כל נקראת היום ועבורת לבן בבגרי היום שעבורת להזכירוכרי

 זאת טבילה שהוזהר כמו לפבול[ ]בסרע"ג: ופבל וירד לפנימי(. פנילצורך
 זו דטבילה המים שעי נב על בחול והיתה פובל שהיה הראשונה הטבילההיא
 והיה טבילתן לעזרה הנכנס אדם צריך בקר בכל שאף היום להובת באהאינה
 הול בגרי פושפ שהוא ורנלים ירים קדוש זו לפשיטה היה ולא חול בנדיפושט
 כך אחר טובל שהיה טבילות וארבע ורגליו יריו ומקרש זהב בנרי ולובשוטובל
 נבית בקדש היו לבן לבנדי זהב ומבגדי זהב לכנרי לבן טבגדי משנהכשהיה
 עשה פרוה שמו שהיה אחד מכשף אמגושא פרוה משום הפרוה ביה ונקראהפרוה
 והרכשו הקדשים קדש ביה ולראות להכנס המקדש קרקע תחת ,מהילה[)מהלת(
 קדושין ועשרה פבילות שחמש ה(, הפרוה בית שער ונקרא והרנוהו שער אוהותחת
 ר י מ בלבד, מזו חוץ הפרוה בית על בקדש וכולן הכ-.רים ביום נרול כהןטובל
 שיפה פ" כולה, היטנה ככל כהלכתו ועשאו התמיר כבש אתיקבל
 את ולהיפיב הקטורת את להקפיר יכנס לפנים חרקה. הקלהקבלה
 לרבת האיברים, ואת הראיט את והקריב[ ויצא ]נסרעע: ולהקפירהנרות
 מקפיר כך ואחר נרות חמש ומפיב לפכם נכנס יצאול אבא על החולקיםחכטים
 דדגטבת סברי דהא הנרות משבעת הנשארים נרות שתי ומפיב והוזר הקפורתאת

 בכלי היין את וינסך חביתין יעשה יום נכל לה4 מפסיק בקטורתדנרות
 לחביתי קורסת התמיד מנחת דהא מנחות הם חביתץ בכלל ר[, ש ; ]במרעעיאצר
 לנסכים קודמין וחביתין מנחות רעביר עד חביתין למעבד מצי ולא נדולבהן

 דנמרא משמיה זו אהר זו העבודות בסדור הממונהי( להם אמר בפרקכדאיתא
 של לתמיד האיפה ועשירית שחר של לתמיד האיפה עשירית היא התמידיןמנחת
 בערבך ומחציתה בבקר מחציתה האיפה עשירית היא חביתין מנחת הערבים,בין

 לוס, הודשא bleb ותה ע"ב י חטא O~br תוס' יא(
 חלשא טשם ליס WS יק ב( שם. דעת

 פרוה ד"ה ;הוסטת ק"א לזה שפ ך;( לא. סיח יקא כואיתא סחטת לל וחץ שהישח pm" שרשריפת לאפוקי ז-( הירושלמי. בשם שהביא ופח חננאל ורבנו ;מס' רשיי ע4 3( דכה;. תישא סמום אלא גחיונק
 t?fft י ,קרא ז( wsv. ינד שם)ן
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 וכן שהר של לתטיר ההיץ רביעית והנמכים במחבת שנעשית חביתין מנחתונקראת
 נסך הסך ז'( כ"ח )במדבר וכרכתיב המשכר יין צריך והיה הערבים נין שללתמיר
 אחר פפל מנסכין וכיצר 8( לניסוך כשר יום ארבעים בן ויין מנתו ליין פרתשכר
 שני כמין נקכין שני ובו דכומית מערבית קרן אצל מזבח של בראשוהיה

 נקרקע שהיו לשיתין למפה נקבים אותן דרך ויורד בספל היין נותן והיה ב(חוממין
 ג(, לתהום עד עמוק. בורוהוא

 בכלי וינסך חביתין יעשה יום בכל לאחר כתוב הטהיורים של עבודהבסדר
 נדולי( כהן לו נא בפרק אליעזר ר' קרעת  וזה וכו' סיר הפרוה לבית יבאיושר

 עקיבא כר' לן קיימא ואנן קרבן שום שחר של תמיד עם מקריבין שאיןשסובר
 יש לכך הפקודים בחומש הכתובינ( הכבשים ושבעת העולה פי עמושמקריבין
 פר היום מטוסף התמיר אחר יושר בכלי וינסך לאחר עבורה בסררלנרום

 וכו' הפרוה לבית מיד יבא כהלכתן התמימים הכבשים וו'העולה
 שענודת ורגליו ידיו ומקרש לבן בנד. ולובש זהב בנרי ופושם ורגליו ידיוומקדש
 אין  לפ.בך  והב של  היה שהעגל סנינור נעשה קמינור יטאין לפי לבן בבנדיהיום
 ביום לבן בנרי לובש היה פעמים וימני היום בעבורת זהב בבזרי להתנאותלו

 של לבן שבגרי אלא שניהם בין מנים שלשים סכום הערבים ובין בשחרהכפורים
 ההקדש מן ניטלין ואלו הערבים בין של לבן מבנרי יותר להשוות להם היהשתר
 האולם בין עומר היה ופרו פיו אצל לו בא מוס.ף. משלו להוסיף רצהואם

 ראשו בעקימת טתנונים היו ולכך יאשו בעקום למערב ופניו לדרום ראשוולמזבח
 והיישינן המזבה לצי למזרה אחוריו נמצאו למערב בשוה ראשו יהא שאםלמערב
 ומתודה עליו ידיו שתי וסמך למערב ופניו למזרה עומד הכהן (~fc'S ירביץשמא
 בניקורו ה.א 1.1 היא ביו"ד אומרו היה והשם וכו' השם אנא אומר היהכך

 פעמים תשעה הכפורים ביום המפורש שם מזכיר כדול כהן היה פעמיםשעשרה
 לפני נא כפר השם אנא הסאתי השם אנא דהיינו וידוי בכל שלש וידוייןבשלשה
 ויל האי ורבינו הנורל בעליית חטאת לשם אומר כשהיה והעשירי תפהרוהשם
 ז' אומר היה פעם בכל וי,אי( אומר היה אותיות ושתים ארבעים בן ששם "(פי'

 כפרה דילפינן כיון נר"ו"( וטורי אותיותי( י'ב גן שם היא ואיו היא יו-דפעמים
 ייצראל ר' ואמר אומר היה בנקודו אותגרת ד' בן דוצם ערופה מעגלהכפרה
 השם לפי לומר לס יוצ כך הנצם אנא אומרים יצאת וצכוצם נ"עט( יוסףב"ר
 בית בדבר ואין ע"ר נרן דלי"ת ב*ול"ף תטהרו ד' לפני לומר מנהית אבלושהרו
 המנהג לק"מ ו"צ בה לן לית פסוק דרך על אותו  אומרים  יצאנו ,צכעןמיהוחצ
 כדכתיב שגגות אלו דהטאים פשעים כך ואהר עונות כך ואהר חפאים לומרויש

------. 

 ע'א ס"ט סוכה נ( גסי;. ד"ה שם ותוס' כמע ד"ה ע"ב מ"ח סוכה כש"י ב( 6"א. פ"ו עיי"א,
 דשם ע"א ע"א i'e~P1 מהא לה."א וקשה ו( י"ס. ס4 הכפיים יום פ' הרא"ש הגיא ןק( ע"א. ע' שמאך(
 fi1-Ctb ע"י ן( ש ביו"כ גדי כהן א"א 'ום בצל היחן על אותו שפרים שבכהונה צנועך א:תי;ת י"בבן

 בשארניקוי( נ"י האל יהיה היים טהוריך הרב mea* יריה ע"ז )העורגי ומ"כ '"ב שס פירוש ע"ב פ' דףגהוצה
 חרשיי אי; 6' רוש הויוע"!

 הצפירי: יוט פ' רואייך ,ץ( שט. רודי tr~m* ע"א ע"א קלושו ח"א ומקושיא
  נחסיאש. אתריי אבוד ותיקי R-tW  סגלה לפירוש גט3וא טש"3 יעי' יולט  יטוו ט'  טחבר בע4 בן( י"ט.סי'
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 פיו )במדבר כהכתיב זדונות אלו והעונות בשננה תחטא כי נפיט ב'( ד')ויקרא

 להכעיס שעושה המרדים אלו והמטעים בה עונה ההיא הנפש הכרת הברתל.א(
 זי( ל"ד )שמות אמר רמשה יאע"נ בי מואב מלך פיצע ז'( נ' ב' )מלכיםכדכתיב

 הזדונות על שהתודה אחר וכי הוה נסדר אמרינן לא וחטאה ופשע עוןנושא
 שלא והסימן ושלמה ודניאל דוד דאמר כסדר אלא היטגנות על וסתורההוזר
 הפ"א ואח'כ העיין כך ואחר בהיית שמקדמו כית'א האלפ"א כסדר בסדורםהטעה

 לק"מ מלכותה כבור .סם ברוך וכו' והעם והכהנים שטעתה עףתיחטאי
 התדף ואחר לאלהינו, ברל הבו אקרא ה' יצם ני ד'( ל.ב )דברים 'טנאמרמה
 שני ושם משמאלו אב בית וראש מימינו סנן המזבה לצפון העזרה למזרה לובא

 מזהב זצ"ל נמלא בן שעשה נורלות שני ובה תיבה כעין שם היה וקלפישעירים
 והעלה בכלל נונה בלא בחטיפה טורף והיה לעזאזל ובאחד לשם כתובבאהד
 כהן אישי לו אומר לימינו שעומר הסנן בימינו עולה DW של אם גורלות,שני
 נרול כהן אישי לו אומר אב בית ראש עלה שטאל בשל ואם ימינך הגבהגדול
 איזה על הנורלות נהינת בעת שירע כדי Dr של הוא איזו ירע ואז שמאלךהנבה
 להעלות יתכון שלא כדי בחפיפה בקלפי טורף שהיה ומה חטאת לשם יאמרמהם
 גורל זה אין כן אם לכך יתכוין ואם יפה סימן שהוא מפני בימין שםיטל

 השעיר על יתנהו שם של שהוא ימיןא( גורל כתוב הסדר שלובניסהאות
 בימי תלוי השם גורל היה ולא קמן דהא אחר גורל להיות לו ויש חטאתועשהו
 להיות לו יש הסאת ועשהו במקום וגם בשמאל ופעמים בימין פעמיםאלא

 יקשור זהורית לשון עואיל שעיר בראש הסאת. ליצםויאמר
 ל ש שהוא 'צעיר אף 'טיוציאוהו. שער כנגד שלוחו, בית כנגדויעמידנו

 יקשרנו במקום כתוב הסדי של ובנוסחאות שחיטתו, בית כננד יקשרנושם
 ורש ב( קאמר דיקשרנו ואימשימא בגמרא היא בעיא דהא הוא 31:עותיעמירנו
 שזה המשהלח שעיר עם יתערב שלא כרי בצוארו דהיינו השהימה בביהיקרתנו
 אינם והאחרים קשור שזה אהרים קרבנות עם ולא בצוארו וזה קשורבראשו
 וזה והתודה, עליו 'דיו שתי וסמך שניה פרו אצל לו ובאקשורים.
 שני ווידוי ביתו וידוי הוא הראשון שוידוי הכהנים ]אהיון )אחר( וידוי הואהוידוי
 )ויקרא ונרכתיב הקהל וירוי המשתלה שעיר של שלישי ווירוי הכהנים אחיושל
 עצמו גם שכולל ומה ישראל קהל כל ובעד ביתו ובער בערו וכפר י.ז(ט.ז
 הראשון נוירוי ביתו ועל עליו התודה שכבר אעפ.י הכהנים אהיו בוידויוגיתו
 וביהו עצמו גם כולל כן אם נתכפר לא ועדיין עדיין הפי נשחט שלא מסניי.ל

 למי נתת טהור במורק דמו וקבל הסאתו דה"א פרו יטהט שף,ברדף
 וצבעזרה, הרביעי הרובד על יקרוש. שלא כדי בו וממס משממרס
 מן ליציאתו רביעי זה רובו והיה ג( עריצ . אבני וטל נטורות נטורות היהה,צהעזרה
 לפי בו שממרס למי נותנו היה כך ומיטוס רביעי טעם )?( למה ידעתי ולאההיכל
 והעלה זהובה מהתה נטל ולפנים. לפני של הקטורת להקמיר צריךשהיה

 ע"נ מ"ג כסא רש"י עיין נ( a~p. ס"א יגמא נ:( שם. של כשהוא ימין גורל גייס; בסרע"גא(
 רחובי, על הד'
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 הפנימית המעוכלות הנהלים מן ונטל ואילך אילך נהלים ופנה מזבה שללראשו
 וכו' קפורת מלאה טחתה לו שיוציאו עד שבעזרה הרובד על והניחהוירד

 שדומה מרוים והב אדום מזהב היתה נהלים בה חותה שהיה שאמרנו זהובהומהתה
 ידה בית שיגיע כדי ארוך וירה דק גלדה והיה קבים ג' מהזקת שהיתה פריםלדם
 בבואו קולו שישמע כדי טבעת א( י"מ נשתק לה והיה מסייעהו וזרועו זרועותחת
 קבוע נרתק כמו נ( ויזם היא לנון דבנדי זאת בעבודה מעיל ליה ,הוה?ן )היה( לאדהא

 מהגחלים שמתהממת במחתה יכוה שלא כדי המחתה לבין בינו אויר ש'הי'במסמרים
 אחר במננון היתה יום שבכל גדול כהן על להקל היינו זאת שאמרנו מהוכל
 יצק ירצה ומחתה הכלש מת מלשכת ריקן כף לו הוציא תמצא",בקש

 עשיה הדקה מן דקה היתה הכפיים ים וקטרת אבטעס בית מלשכתקטורת
 רקה סמים בו חפפו ומלא וכרררשיק הכפיים יום ערב למכתיטתטחדרה
 הרקה. מן דקה להב.א אלא הדק מטנה ושחקת נאמר כבר והלא דקה ת"למח

 דלא קטנו לפי והקטן נרפו לפי הנדול הנף, לתוך ונתן הפניו מלאוחפן
 קטנים אם גדולים אם שיהיה גדול כהן איזה של הפניו במלא אלא מילתאתליא
 לפני בא שהיה ובדין י( טפופות אלא גדושות ולא מחוקות חפונות אלא בעילא

 כיון מיהו והביא חפניו מלא י'ב( ט"ו )ויקרא כרכתיב בהפרו והקטרתולפנים
 הקטרה ונם הגחלים מחתה להביא צריך אהת שבהבאה אחת הבאה מיטמעדוהביא

 ואע"ג בשמאלו והרף ב*מינו המהתה ונוטל בכף הקטרת נותן לכך אם'צר לאא"כ
 שיוכל נדי בימין נטלת. המה הטהתה וגם טרונים שהנהלים כיון עיקרשהקטרת
 נטלת צוננת וגם הפסו מלא אם כ. cut 'טאין הקטורת ונף בנטילהה היטבלהזררו
 הקרש בין המברילות  הפרוכת u~w לבין שמסע ער בהיכל מהלך והיהנ'טמאל
 דפליג יהורה כרי הלכה היהה אחר דפרוכת סבר יוסי דר' ואע"ג הקדשים קרשונין
 פרופה החיצונה קאטר דמתנית' פלוגתא דבתד ועור ה. בנמרא מלהא בהא.עליה
 הפרונות 'טת. ואילו י:סהמיי והלכתא סתם ואה"כ מהלוקה ליה הוה אלמאוכו'

 דרא'צה פתוחה היתה כלומר הצפון מן והפנימיה הדרום מן פרופה היהההחיצונה
 ר. ו מ ר מ ו א ו ועומדת פהוהה להזנת זהב 'סל בקים ונאחזת חצן לצדכפול
 שם ליכנם גרול כהן שעתיר מפג. ההיצונה פורפין ה.ו. הכמוריס יום שערבנריוי(
 אמה האויר מן .זוגו 'טלא :די בסרישהה סתומה היתה השנה יטוה וביטארלמהר
 במקדש היו פרונות השה. ואלו כדלקמן. כלפרם כדונת אי ספק דהוי ח(טרקסין
 ,צההיכי "י ראשון במקדש טרקסין אמה במקוששני

 ורחבו "נ~ק ארבעים ארכו
 שליציס 'טהיהם וקומת עשרים ורחבו עיטרה ארכו הקד'טים קדשי ובית אסהעיצרים
 כלומי סיר על טריק נומריקגן טרקסין אמה עביה היה בי3.ד5 המפסקהומחיצה
 אמה מאה נוכה היה שני בטקרש אבל בסירי( שנהנו האדון לוחות עלסונרוה
 בטבה לעמור .נול היה ולא אטה אלא עביה היהה .צלא טרקסין אמה עיטוולא

 גריס וחס הירושלמי בשם .ום בכל ר"ה שם תססת ב( ניאשתיק. ליה ע"ב מ"י שם יש"' :"פא(
 ע"ב. נ"ב יומא חננאל רבנו ע.ק ו( ע"ב. נ"א שם ןק, ע"א. מ"ח שם דן שם. ומא נ(ניתק.
 ע"ב. נ"א ויגמא שם רואתך ופירוש מ"ז פ"נ מחה נ:( ע""ש. נקו יוהץכ. עורת ריתת בפירוש הבא"שן(
 פנים. הוא וסי; חרן יק כלשק טרק אחר נוטריקון שמגיא ע"א נ"ב יזמא רוטכ"א עייןי(
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 י'פ( כזח א' הימים )רברק כתיב דהרי אפשר אי עביה על ולמוסיף אמה]מאה[
 אם פתחה חלל כלומר טרקסין אמה מחיצת להם ונסתפקה השכיל עלי ה,מיד

 הכפורים וביום ביניהם אמה ואויר מחיצות שתי עשו לכך בהיכל כלחוץ אםכלפנים
 לפרוכת שמניע עד בינהם ומהלך החיצונה פריפת דרך גד51 הנהן נכנסהיה

 לפרוכת שמאלו בא היה ואז לדרום פניו הופך ונכנס לצפון הניע נצפוןהפנימית
 ובמקדש הבדים שני בין המחתה את נותן לארון שמגיע עד הארון לצרוימינו
 מן גבוהי והיתה שם ]שהיתה[ )שהיה( השתיה אבן על ונותנה ארון היה לאשני
נ_ א(, אצבעות שלשהארין

ש[

 ימק פרוכת שתי-=
 שעל נחלים נבי על הקטורת את וצנר חפמו לתוך שבכף הקטורתהפן

 והיה לבא שוהה עשנה שיהא ב( מפזרה ולא צוברה כמ"ר לן דקיימאהמהתה
 שהוא המחתה בקצת הנהלים בצבירת מתחיל כלומר לו חוצה שהיא פנימה41ברה
 אליו ירו ומושך ירו לצד אינו המחתה ראש שאותו לו חוצה שהיא פניםלצד
 מלמדין היו שכך ידו בית אצל שהוא השני המחתה ראש עד במש.כה תמידוצובר
 והולך המתפשט וזרועו מיד בוערת שהקטורת תכוה שמא מפניך( תתחיל )אלאותו
 ולפנים לפני אלא האש על הקטרת יתן שלא ויזהר העולה בתימור נכוהלהלן
 שלא ה' לפני האש על הקטרת את ונתן י"נ( ט.ז )ויקרא כתיב דהא בהיכלולא
 על אראה בענן בי ב'( ט'1 )שם הכתוב שאטר ומה לפנים ויננוס מבחוץיתן

 הצדוקים כאשר הקטרת עשן של בענן אם כי יבא שלא לדרוש לאהכפרת
 לעלות לעשן הגורם עשב שם עשן מעלה בקטרת לתת שיש לדרוש אלאדורשים
 ענן וכפה יזג( ט"ו )שם הכתוב שאומר מה רומז נמי עשן ולמעלה ג( כמקלזקוף

 עשן מעלה בו שיהיה להזהיר וחד ימות ולא הערות על אשר הנפרח אחהקטרת
 אראה בענן אם כי דהיינו עשן במעלה אס כי יבא ואל ב'( ט'ז )שםכדנתיב
 דכתיב והיינו טיחה חייב עשן מעלה נו נתן לא שאם לעונש וחד הכפרתעל
eu')אם הא  ימות ולא הערות על אשר  הכפרת את הקמרת  ענן וכסה  יע( ט"ו 
 חסרון על אינו ינא ואל בפסוק הכחוב ימות שולא מיתה חייב ענן כסהלא

 הקטרת וצובר לתקן. בעי בפנים בפני הלכך רקנית ביאה על אלא עשןמעלה
 הנחלים.על

 ער כמקל ועולה מתמר עשן מעלה שמתמרת עשן הבית ונתמלא
 בכוחלים ממשמש קורה לשמי שהגיע כיון לתקרה נלומר קורה לשמישמניע
 שנכנס כשם פי' כניסתו דרך לו ובא יצא עשן. כלו הבית שנתמלא עדויורד

 אלא לצאת פניו הסב לא כשיצא כך לדרום פסו לארון שהניע עד לדרוםכיצהלך
  יע( א' ב' לרה'י  רכתיב  משלמה  וה דבר ולמדו לארון ופכו אחוריו דרךיוצא
 אשר הבמה שלמה ויבא ד( ודרשוהו ירושלם בגנעון אשר לבמה שלטהויבא

 שס. ר( ע"ג. נ"ג "פ ג( gv~. מ"ט שם ב( לג. י"ג '""א(
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 לירושלם לילך כשיצא גם כלו' לירושים בא וכך במה לצד פניו ובוראיבגבעון
 רשראל בדוכנם ולויים לעבו'רתם כהנ.ם וכך יציאתו היתה כך שם ביאתוכררך

 והול:ין. פריהם מצררים אלא והולכין פניהם מהז*רין היו לא כשנפטריםבמעמרם
 מאריך היה ולא בהיכל דהיינו החיצון בבית קצרה הפלהומתפלל

 אם זו שנה 'צתהא יהרם."א התפלה וזאת .שראל את להבעית 'טלאבהפלהו
 צריכין ישראל עטך ,ה" ולא יהורה טדבית שולטן עכיד יעדי ולא ניחומהשהונה
 דם את ונטל יצא דרכים"(, עוברי תפלת לפניך הננס ואל לזה זהבפרנסה
 כלו' שעימד במקום ועמד שנכנס למקום וככנם בו שממרם ממיהפר
 על ממנו והזה הבדים בין דה.ינו 'טעמד במקום ועמר קרטים קרש. לביתונכנס
 פני על באצבעו והזה י"ד( ט.ז )ויקרא נאמר בפר כי האמה הכפית ולפניהצפרת
 יזה פי' הכפרה ולפני דהיינו ובלמטה כטה פיר' ולא למעלה והחנו קרמההכפרה
 הכפרת על אותו והזה ט"ו( ם.ז )שם נאמר ובשעיר באצבעו הרם מן פעמיםשבע
 ולפני אלא כמה פירש לא ולמטה משמע אחת כלטון אחה ופירש למעלהוהיינו
 למדנו הפר לרם עשה ::אשר דמו את ועיטה )'סם( מד:תיב אלא לא ותוהכפיה
 אלא בכפרת נונעין ה? לא הדמים ואלו למטה ושבע למעלה אחת שויםשניהם
 יליף דהא מיותר הוא דשעיר דמטה הכפרת ולפני דהא ב( נופלים היו הארץעל
 שהוא על על ולמר למטה שהוא לפני בא מופנה שהיא כיון טפחו למטהשבע

 אף טשמע הארין על לפני רהא בכפרת נונע ואינו למטה שהוא לסני מהלמעלה
 האמור קדמה הכפרת פני על גם ואנת בכפרת, ממיט נוגע לאו למעלה שהואעל

 א"כ אהת דלמעלה ביטעיר האמור מעל יליף דהא הוא מופנה למשלה שהואבפי
 הצפרת פני על דהא וייל להיפך נזלף א.נ אחת דלמעלה ב'טעיר האמור מעליליף
 פני אלא אינו פני שנאמר טקום כל מיניה ילפינן דהא הוא מיוהר לאקדמה
 ושבע הכפרת רעל למעלה אחת הכפ-ת ולפני הכפרת על ממנו והזה ג(מזרח
 wanw כלוי למעלה ולא למטה לא להזות מהכוין היה ולא דגפרת דלפנילמטה
 בכפרת לאו דהא טאמצע-תה למטה מהשבע העליון כפרת של בחורההעליונה

 נופל. הארין על אלא פירשתי כאשר נוגעיןהיו
 הכביפים בין שמכה ברצועה כמכה כמננדנא י( מפרש ובגמרא כטצליףאלא

 אלא הכפרת על מזה אין מזה כשההא בברייתא וכדמפרש למטה והולךומכה
 ברצועה מכה כעין והיינו למעלה ירו נב מצרר למעלה וכשמזה הכפרתכנגר

 ירו גב דהיינו המוכה על הרצועה להוריר ומתחיל מכתפ.ו ירו גב כברשהסיר
 בארין. נופלות וכולם הימנה בנמוך ואחת גבוהה אחת פניו למול ומזהלמעלה

 וכו' ושלש אחת ושתים, אחת ואחת, אחת אחת, מונה היהוכך
 )ויקרא דכת' מהשבע אחת כל עם להמנות ראשונה הזאה שצריך להו נפקומקרא
 שאין פעמים שנע יזה הכפרת ולפני קרטה הספרת פני על באצבעו והזה י'ד(פיז
 אתת כל עם להמנות שצריכה ראשונה הואה על למר  יוה תיל מה יזהת.ל
 מעלה של ראשונה הזאה  ימנה לא  שאם יטעה., שלא כרי הכי  ומטין  "(ואחת

 שג ה( שם. ף( שם. ג( ע"א נעה שפ ב(  ע"ב. שםא(
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 מפה של ראשונה הזאה ויכלול שיפעה פעמים מטה של שבעה כ4 עםלבדה
 שתים.ויתנה

 שבהיכל, הזהב כן על הפר רם שבו למזרק פירוש והניחויצא
 לפני ונכנס דמו את במונק וקבל שחפו השעיר את לוהביאו
 אחת טמנו והוה שעמד. במקום הבדים שני בין ועמר שננם למקוםולפנים
 ונפל בהיכל יטהיה  הוהב כן על והמחו יצא גר. למפה וטבעלמעלה

 בקרן ועומד ה' לפת איטר המזבח א5 יצא הדברים כלל האחר, טחכן הפר םד
 לדרומית בירו מקיף ושוב למטה מלמעלה אחת זה קרן על וטאטא דרומיתטזרחית
 מלמפה קרנות בשלש טחנות שלש מ:רהית צפונית צפונית טערביתמערבית
 הטחנות שגומר ובמקום מזרחית צפונית בקרן המתנות שהשלים נמצאלטעלה
 טפשון טהרו והוי א( טזבה של ננו פירוש מזבח של טהרו על מזה שםדקרנות
 מזרחית צפונית בקרן שחוחה לפוהר, השמים וכעצם י'( כיב  )שטות רכת' ב(גלויא
 נהלים נכי על ולא. אפר גני sy לא טזה אינו ]מזה( דכעתעא ואילך אילךבכלחה

 על ולא עליו פעמים שבע באצבעו הדם מן עליו והזה י'פ( פיז )ויקראוכרכהיב
 שגמרו במקום פירוש שקדשו במקום ישראל בני טטוטאת וקרשו ופהרואפרו,
 חנינא ו:רר' צפונית בצד והיינו פעטים שנע שמזה פי' תיהרו שם קרנותמתנות
 טהרו על מזה והנה בדרום קרנות דמהנות סיומא והוי בררומג( פיתחאדאמר
 צפונית בקרן בצפון קרנוה דמתנות וסיומא בדרום לן קיימא לא ואנןבררום
 טטורחית להזות דמתחיל בהפך פוסק "( ורמב"ם פהרו gv מזה היה ושם י(מזרחית
 וצ.ע. בדרום פהרו על ומזה בדרום סיוטן והויצפונית

 מערני יסוד אל השירים את ושפך לא1למ החן ויצאפסע
 כל ואת ז'( ר' )שם שירים גבי משיה כהן בפי וכרכתיב החיצון מזבהשל
 ויליף למערב והיינו מועד אהל פתה אשר העולה מזבה יסור אל ישפוךהדם
 שיריו שיהיו הכפורים יום פר לרבות הפר בת'כי( דתני שפורים יום פרמיניה
 העבורות אלו שעובד זטן כל בה.כל אדם שום יהא שלא וצריך ליסוד.נ'טפנין
 בעבורות לפרוש בעי לא ולמנבח האולם בין אבל ולפטם דלפני בין דהיכלבין

 כלום. עשה לא שכתבנו[ 218 ]בכ"י שנתבאר הזה בסדר שנה ואם ולפניםדלפני
 ואנן הדמים ובנשתפכו המוקדם ואיהר הסאוהר בהקדים דיני כמה קאטרובגטיא'(

 עכובא. ולא מצוה אלא לפרושי אתינאלא
 עומר שהיה המשתלה שעיר אצל לו בא והשעיר הפר מתנות שפייםלאהר

 עליו יריו ,פתי וסמך קהלו אשמת עליו להתודות שלמו מתכמד
 מן לאהד קרא תו: ופשע ועת חטאו השם אש שמר יה וכךוהתודה
 ושב יריו בשתי דחפו שמם, למדבר נזרה לארך להוליכוהכהנים
 עד ההר לחצי מגיע היה ולא ויורד מתנלנל היה והואלאחוריו
 ע"כ ישראל בית עמך עונות יסחו כך ואומר אכרים אבריםשנעשה

 שם. !-( שם. נ( וזפ. 3:( כ.,1ל1. טגה באמצע שם רשפי וכפרש וסוגת *יגיה ע"א גנט חא(
 ס"א. שפא ז( ויקרא. שהטת ו( ה"ה. *יד סה"כ עבית ה4ה(
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 אפ" להולינו נשר-ם שהבל מאמת הכהנים מן לאחר שאמר ומה העבירה,נסדר
 איקש א( וררשיי המדברה עתי איש ביר אותו ושלח כ"א( ט"ז )ויקרא וכרכהיבזרים
 בטומאה ואפילו בשבת ואפזלו עתי מאהמול מזומן שיהא עתי זר ואפילועה.

 כתיפו על מרכיבו הלה שאם שבה יענבנו ולא ובמועדו בעתו לשלחוהיצריך
 הי יעמד י'( ט.ז )שם דכה' ומעולהו לעזרה נכנס משלח נטמא שאם טומאהולא
 אלא זר מכשיר דקרא קמן הוו כ( ה, מלפני יהיה הוצלוח פי' 151' לשלה ה'לפני

 חלה אם טיהו להוליכו, ישראל את מניחין היו ולא קבע עשו גדוליםיצהכהנים
 כבש לו עושים והיו עהיג( איש שאינו אחר איש ביר אותו משלחיןמ-טלה
 ואומרים בשערו תולשין שהיו העם קלי מפני י( לעזרה הוין עד עליו הולךשהיה
 שעשר ראשונה סוכה ער אונו מלוין היו ירושלם ומיקירי וצא מול וצאטול

 תחום אמה אלפים שהוא מיל ואחה אחת בכ בין ה( הצוק עד מירושלם היוסונוה
 ללוותו כרי שם ויושבים הכפוריט יום לפני אנשים באים וסוכה סוכה ובגלשבה
 מילין עשרה היה המונות תשלום עד ומירושלם לחברהה מסוכה הכפוריםביום

 אהרונה סוכה ואנשי שבת החומי שני שהם מילין נטני הצוק עד אחרונהומסוכה
 רואין והם לצוק עד מניע והמוטלה מרחוק ~וסדין אהד שבת מהום אותומלוין
 שמעולם מפני ולא מזון 'הרי מים הרי לו אומרין וסוכה סוכה ובכל מעשיואת
 בסלו פת לו שאין למי בסלו פת לו שיש מי דומה שאינו לפי אלא לכךנצרך
 שם שהוליכו זהורית לשון לוקח לצוק כשמניע דומשלה עושה היהוכיצר

 במקדש בראשו משימין שהיו זהורית לשון אותו זה זהוריה לשון שאין י(מאתמול
 אוהו והולק הליטכהי( מהרוסת בא מקרש ושל הלשכה תרומת משיירי באשזה
 ולא ויורד מתגלגל והיה לאחוריו דחפו קרניו נין קושר וחציו בסלע קויצרחציו
 אחריו יורד מת ולא דהפו ואם אברים אברים שנעשה עד ההר לחצי מניעהיה

 עליו השעיר ונקוא דהשינןח, דהכי התיכות חתיכות חתיך להיות שהעיר שצריךלהמיהו
 התוך שהוא צוק כעין והתוך נזוד שהוא הר דנעי' נזרה ארון אל עונותם כלאת

 השעיר לההגזר כלו' ויורד המהנור דבר דבעינן ד"א כך, כל משופע ולאבזקיפה
 וקענה עז כלומר ועז הר שי'הא ואל עז עזאזל לשון וכן אברים אבריםולהעשות
 והה,ד ביצוב ולא במדבר שיהא ובעינן הארין אילי ואת י.נ( י.ז )יהזקאלמלשון
 דמדבר לישנא חד בכל דכהינ קיאי כתיבי המשתלח שעיר ולגבי גזרה אריןאל
 עתי איש ביד כ"א( ט"ז )שם המדברה לעזאזל אוהו לשלח י'( ט.1 )ויקראוהם

 וגבעון נוב לרבות ביה ודרשינן במדבר השעיר את ושלה כ"כ( ט.ז )שםהמרברה
 תורה אמרה דלא בהנאה מוהרין היו המשתלח שעיר של ואביים עולמים.ובית
 אחרונה בסוכה ויושב וחוזר לצוק, משירע בנדים מטמא היה והמשלח להקלהשלה
 אלפים אלא להם אין לתהום הוין ברשות "יוצאין ט( דאמרינן דאע"נ שתחשךעד
 לחזור לו התירו וחלש מתענה שהוא משום הכא ברשות שם שהלכו ממקוםאמה

 ע"ב. סק "ט" נ( חתמה. מדרשי בשאר י4 בת'צ טצאתיה לא י יתש" ב( סק. "מאא(
 וגרפס טמשטתנז ,ק( לע-ר. וחון לע"-ה חכן העבש נעתו ורך ויצא : נקיט ,:בש ד"ה ע"א שס רש"ירן

 *ct~m ושסי ע4 ו( סתמת. גטה קאטר גיא סתם טונות כתב ה"ז ייה": עכסת מה?. מ"ג ורומב"םבת,ספתא
 ר"ג תקטר ע"ג כ"ג השנה האש כ!( ע"ב. ס.'ז יטא ,ק( ט"ב. פקד שקלים ז( חולק. 1"ה ע"א ס"זיגמא
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 לשבת שירא ועוד ולמסתור לטחמה סוכה צל לו להיות אחרונהא( סוכהעד
 כרי רוצה היה לא ארם בני בה ולעמור סוכה שם לו יעשו אם יהיריבמדבר
 ב(. לא אם השני הלבין אם לראות יעמרושלא

 יש ובפסחאא הנשרפים, 1tvwn' ואצל הפר אצל כ"נ לורץ
שעירם

 הנשרפים"
 על וצחחר תרעים ואעם ההצרפים לצחן וסטים הוא וטעות

 במנם, ונתנם אפוריהן את והוציא וקרעם רבים. שהם ושעירפר
 י ב נ ל ע ן י י ט ק ה ל כמגט ונתנם לגרופ ויש הדא מגיסהא אחת קעיה י(תיגומ

fnatcnנ.א ]יב בטקלעות ולשעיר לפר קלעם 
 במקלותי

 המוציא והוציאם
 ושנים לפנים שנים מוטות שני נו,טאים ה( ארם בני ארבעה פי' השריפה ביתל

 ונכפפים זה על זה עליהם מורכבים והשעיר והפר מוט אצל מוט ומהלביןלאהור
 להוציא בכלם שנתקרע אלא אוחם מוציאים היו .שלסים קליעה כמין זה תחתזה

 של לצפונה לירושלם חוץ היתה שרפתן ומקום י(. שעירי שני בפ' כדתניאאסוריהן
 סיר בגדים מטמא אותם והמוציא צפון ]שטעונות[ )שטעונה( חטאות כל כדין-רושלם
 כל נתה.ם נתהים אותם מנתחים אותם שורפין היו וכיצר העזרה להומת הויןשיצא
 היה לא אבל אפר שנעשים עד האש על אותם ומסדרים שעליו ועור בשרנהה

 ילפינן ומקראי כראטרינן אלא nSlp] ]כשל )כשעולה( נתיחתם קורם עורםמפשיט
 רשאי היה שלא למדבר הבזעיר הגיע נדול לכהן לו אמרו י(. שעירי שני בפ'לה

 ואה"כ במרבר השעיר את ושלח )שם( שנאמר שם שהניע עד בעבורהלהתחיל
 סוכות אנש. יורעין היו והיאך ח( המגבהה יקטיר החטאת הלב ואת כ.ה( מ.1)שם
 כ"נ לו בא ט(, לירושלם שמניע עד לסוכה מסוכה רואין והיו בסודרין מלפיןהיו

 קורא היום כפרת של עבודת עיקר שעשה שלאחר אח": שמזכיר הפרשיותלקרות
 וסברך עבורתו שתתקבל ומתפלל המקראות כסדר העבודה שעשה להודיעבפרשה
 ר' בשם אידי ר' פרשה למקרא מנין נרסינן ובירושלמי'( כדלקמן הברכותסדר
 להוריע פי' הפרשה לקריאת מכאן משה את ה' צוה כאשר הזל מה ויעשיוחנן

 והשעיר הפר את שורפין שהיו בעוד היתה הפרשה וקריאת ה' צוה כאשרשעשה
 נ(  הגשרפיו ושעיר פר רואה היה לא  קורא גרוף כהן רואה  שהיה מיולפיכך

 רוצה היה אם לפיכך גמורה עבודה ואינה ל( נשים בעירת הפרשה קריאתוהיתה
 שיקדש משיו לבן באיצטלית קורא לאו ואם קורא עתה שעליו בוץ בבגדילקרות
 לתעוש *כול אינו אבל שלו לבן האיצטלית וילבש לבן בנדי ויפשיט ורגליוידיו
 שצריך פ( הטמונה בפ' ואמרינן עבורה לצורך באין זהב שבנרי ולקרות זהבבנדי

 חשובית לעבורה סמוכה פבילה שתהא ובעי' לענודה מעבודה כשמשנהטבילה
 מ* דהיינו הכנסת לראש ונותנו ס"ת נופל נ( השמש דהיינו הכנסתוחזן
 להודיע גדול לכהן ופנן לסגן הכנסת וראש פיו על הכנסת בית צרנישנהתכים

- - -
 עמרם רג ובסהר ג( וישב. גא דקה שם 'שנים תוי ע" כ( ע"א. ס-ז ים"א(

 גאי
 גחמות וק

 וש"י p'p  71( י"ג. ף בחייבר ohpw 1י( הננוגח. הגרסא  ח"ב לירודה ואת גס,4ר עגיה ובביירהיפים
  ר"ה  ע"ב *פ דשאי עיי וו( wep. סאת שם  ו( ע"ב. ט"ו 8611 ו( php~. ו"ח 9"ב סאוי1סא
 ל*8 *פ ב9 ע"ב. ס"ט שי ל( ע"ב. ס"8 ישא ,ך( ח"א. 6"ן  ו( י*ב. ס"8  9פא בו,אדיג
ta"p)8י י*" י8"י ע"ב פ*" יי ב 
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 מוח אחרי הפרשה כל כעמידה וקורא ומקבל עומד גדול ובהן תחתיו שררות'טיש
 ער הכהנים אל אמור שבפרשת בעשור ואך משה אח ה' צוה כאשר ויעשעד

 שני בו שיש כיון בעשור לאך עד מות מאחרי הספר שגולל שבתכםתשנתו
 ומגיהו ס"ת וגולל א( המהוינטן יפסיק שלא ובכרי הכל אחר ענין שהואטעמים
 תויה של פנמה טשום נאן כחוב לפניכם שקראתי ומזה מזה יותר ואומרבחיקו
 ובעיטור פח על וקוךא ג(. פה על קוראה ולכך אחת פריטה חסר שהוא יחשבושיא

 באותו פנחס ופרשת ייטראל בטנין שטתהיל וידבר ספר דהיינו הפקודיםשבחומש
 לגלול אפשר שאי לפי פה על אותה שקורא ומה אמורים מוספים ושםטפר
 אפי' ס"ת נוללין ואין המתורגמן, שיפסיק קורם לובעיטור עד נעשור מאךהספר
 נבור משום וטעמא המתורגמן שיפסיק מכדי יוהר להפסיק שלא כדי אחדבענין
 מאתמול נגללת שההא להביא בו יאין[ אחר ספר ונם ג( לו הממתיניםהצבור
 שהיה ועוד לראשון פגם איבא מפריא בתרי גברא דחד ראשון של פנסומשום
 ע4 ברכות שמונה עליו ומגרך י'. לבטלה ברכה והוי שנית פעם לברךצריך
 תורת את לנו ונתן העמים טפל בנו בחר אשר אמ"ה באיי לפניה שמברךהתורה
 נטע עולם והיי אמת תורת לנו נתן אשר אמ"ה בא"י ולאחריה ההורה נותןבאיי

 בעטך אלהינו ה' רצה העבודה על שניה אחת, הרי התורה נותן בא"יבתוכנו
 עבורת תמיד לרצון ותהיה ברצון הקבל מהרה ועבודתם ישראל ואשיישראל
 התורה אחר של ההודאה על שלישית נעבוד, ביראה שאותך בא"י עמךישראל
 זובח כ*נ( נ' )תהלים דרך על ההודאה על לה וסומך שעבד העבודה עלאומר
 בא"י בתפלה כחתימתה והחתימה וכו' לך אנחנו מודים היא ונאת יכבדנניתודה
 וכו' לעונותינו מחול או'א העון מהילת על רביעית להורות, נאה ולך שמךהטוב

 על סלך ישראל עמו לעונות ופולח מוחל בא"י בתפלה כהתימההוהחתימה
 סלפמך רצון יהי המקרש על חמישית הכפורים, ויום ישראל מקדש האריןכל
 בחוכו שכינתך ותתמיד בו ותרצה לפניך ער לעדי מקדושך ניח שתעמיד ואזאי"א
 עמך שתשמור יאואיא מלפניך רצון יהי י'טראל על שישיח במקרש, הבוחרנא"י
 שביעית ישראל, בעמו הבוחר בא"י בהם בחרת אשר ותעזרם ותצרם ישראלבית
 ותצרם קרושיך עם כהני אהרן בני שתשמור וא"א מי.א רצון יהי הכהניםעל

 היא שמינית בכהנים, הבוחר באם לפניך לשרת לעמור בהם בהרת אשרותעזרם
 צריכים ייטראל שעמך תהנה בקשה רנה תפלה היא וזאת התפלה שארהנקראת
 ואחר אחד שכל גדול כהן שקרא nwS~ דבילים והין תפלההע שוסע בשילהושע
 ן כ ת כוננת אתה בסדר י(. לרבים חזותו להראות 1( )כדי בו מביתו טיתמביא

 ואבל וירד ופשט ורגליו יריו וקדש הפבילה לביתצעדיו
 ורנליו ידיו וקדש ולבש זהב בנרי לו הביאו ונסתפגועלה
 עמר אלא שלו[ 218 ]בכתיי משלו לבן באיצטלית קרא לא. אם היה זהוכו'
 בו*ן בנדי בפשיטת ורגליו ידיו קדש הרי האצפלית לבש שאם בוץ בנגדיוקרא
 לעשות צריך היה ולא הפשיטה על ראשון דקדוש דקי'ל הבוץ( 218]בכת"י

 שסמ"ג "י""טת 4ה" י "י ה( שם. ד( שם. נ( ע"א. י שם ב( עשב. ס"ט "6אא(
  ע"א- ע' טמא ו( ושאלה. ישאר ידופלם ועל חגהניט וקל המקדש ,על ישראל % : קצת משתה האה"ק וסדרסונדל
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 ורנליו יריו ומקרש והב בנדי ולובש ומסתפנ וטובל האיצטלית פושט רקעהה
 המשתלח שעיר ושלוח הפנימיים ושעיר פר דהיינו היום עבודת שלאחרהאטת
 הפנימיים ושעיר פר דהיינו מועד אהל אל אהרן ובא ב-ג( )6'ז בת"כ הפסוקאומר
 הכף להוצאת בא הוא למה "( חכמים ודרשו וכו' אומר המשתלח השעירושלוח
 על נאסרה כולה הפרשה וכל הקטורת שמה בהקטירו ולפנים לפני שהניחוסחתה
 כמדבר השעיר את ושלח שאמר שלאחר ג( חבל דרשו שכך זה מפסוק חוץהסרר
 אל אהרן ובא כך ואחר וגו' העם עולת ואת עולתו את ועשה ויצא לוטר לוהיה
 את ורחץ שם והניחם הבר בנרי את ופשט ואח"כ ומחתה כף להוציא מועראהל
 שירי לעשות השנה כל של שטונה בגדיו את ולבש קדוש במקום נמיםבשרו

 העם ואיל באילו להפפיק צריך טעם ומה הערבים בין של ותמירהמופפין
 למשה הלכה דנמירי ומחתה נף להוצאת היום עבודתבין

 בכל'
 טבילות דחמש נ(

 כתוב עבורות של כסדרן ואם ביום, בו ]ומקרש[ גדול כהן טובל קדושיןועשרה
 לבין נינו ואחת שחר של לתמיד אחת טבילות ג' אלא להו משכחת לא זהמקרא
 לאילו והמחתה הכף הוצאת בין ואחת והטחתה הכף הוצאת עם כולה דווםעבודת
 ]בכתיי נעשה שהוא מה רכל הערבים כין של ותמיד המוספין ועמהן העםולאיל
 אתת טבילה אם כי צריך אין הנגדים משנה שאינו מאחר זהב בבנדי עושה[218
 עבודת בין העם ואיל אילו להפסיק צריך לפיכך לבן" בבנאי שעושה מה כלוכן
 ותמיד המוספין ובין העם ואיל אייו בין הפסיק והוצאתן ומחתה כף להוצאתהיום
 ומתן ולפנים שלפס קטורת והב, בבנדי שהר של תמיד המש, הרי הערבים ביןשל
 והקטרת העם ואיל אילו דהיינו העם ועולת עולהו לבן, בבנרי ושעיר פר שלרמים
 המוטפין ושעירי לבן בבנדי והמחתה הכף והוצאת זהב בבגדי ושעיר פראמורי
 שבהיכל וקטית הערבים בין שלותמיד

~yw 
 זה ועל זהב בבנדי הפנימי מזבח

 ואיל אילו תיגח הא נר"וי( למורי והקשתי הממונה"( בפי רשיי כתבהסיגנון
 לאחר יהיו ושעיר פר אמורי אלא הפסקה לפעם ומחתה כף הוצאת ,קודםהעם

 אימורין בהקטרת שיתחיל ערב של לחמוד זהכ בנדי כשלובש ומחתה הכףהוצאת
 לעבודה סמוכה טבילה נמי ובעינן בגדים שינוי בכל פבילה דבעינן דכיוןותירץ
 חמישית טבילה להיות העם ואיל אילו עם הטאות אמורי עברי' היפכךחשובה
 האימורין. להקטרת ולא המכפר דם לענודתטסוכה

 התנאים" בין נרולה מחלוקת יש המופפיןבעמן
 ושעיר פר כתובים ובת"כ

 פר הטוספין כתובין פנחס ובפרשת Dyn ואיל ואילו המשתלה ושעירהפנימיים
 תנא* להני דסבירא ר' לדעת העם איל בתזכ הכתוב האיל והוא אחד ואיללעולה
 נמצאו חטאת אחר ושעיר תמימים שנה בני כבשים ושבעת כותיה במוספיןדפליגי
 ה' הרי לעויה פר ד' הרי העם ואיל אילו ב' ושעיר פר בהסות עשרההמש
 של ותסיר שהר של תמיר י"ג הרי כחוק הנעשה שעיר י-ב הרי כבקויםשבעה
 הויא הכי אליעזר לר' הקרבתן וסדר המשתלח משעיר חוץ ט-ו הרי הערביםבין

 הגא אק ו( קריש. מה ילו שם ה( ע"ב. שם ך( שט. 3( שג ב4 עתו. 5'ג שאא(
 עמא. י ומא ז( הכפיים. אם עגות סדר גפיזשההא"ש
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 היום עבודת בין טפסיק ומיד לבן בננרי פנימיים ויסעיר פר זהב בבגדי שהרשל
 הוצאת ושוב זהב בבגדי ויט;יר פר ואסוך. העם ואיל בא.לו ומהתה הכףוהוצאת
 וחסיד חוץ הנעשה ויסעיר כבש.ם ושבעה לעולה פר ושוב לבן בבגדי ומחתהכף
 מה כל להקדים שצריך שסובר זהב בנגרי וחניתין נרות והרלקת הערבים ביןשל

 אילו ועשה יצא אומר אליעזר רי א( שמואל רבי תניא והכי פנהם בפרשתשכחוב
 בהוין הנעשה ושעיר כבשים ושנעת העולה פר אבל הטאוה וא'מויי העםואיל
 פר'העולה אומר עקיבא ר' אחר, בענין אומר עקיבא ור הערבים בין תמירעם

 כזג( כ"ח )במדבר הרגלים בכל שנאמר קרבים היו שהר של תמיד עם נבשיםו,טבעה
 שחר של התמיד עם קרבין דמוספין אלמא התמיד לעולת אשר הבקר עולתמלבד
 הפנימיים ושעיר פר רהיינו היום עבודת ואה"כ הכפורים ליום קהו ילפי'ומינייהו
ו בחו'ן הנעשה שעיר ואה"כ לבןבבנדי ב  אחד עזים ושעיר פנחס בפרשת 
 לאקרובי לן והוה הטוספין בכלל זה דשעיר דאע"נ הכפורים חטאה מלבדחטאת
 חפאת אחר עזים ושעיר הכתיב כיון מ"מ עקיבא דר' לדעתיה שהר של המידבהדי
 ליה עברינן ושעיר פי דהיינו כפורים חטאת בתי דא5טא הכפורימ הטאתמלבד
 לעבודת דפיימ.נן כתר ליה וט"רינין שהר של תמיד בהדי מלמקריב שבקינןא"כ
 נננרי חטאת ואיסורי העם ואיל וא.לו בחו*ן הנעשה שעיר ואה"כ סדר לכךהיום,
 הכא איירי לא :( רשיי פ.רש הערבים בין של תמיר ואה"ב שלישית בטבילהזהב

 ולקמן לעיל כרתניא היא Dyn ואיל אילו דבתר לן דפשיטא ומההה כףבהוצאת
 טבילה אחר לפרש ונצטרך ע-כ. וכו' המרר על נאמרה הפרשה שכל להמייתי

 זהב נבגדי הערבים בין של תטיד' ואה"כ לבן בבנדי והמחתה הנף הוצאתשלישיה
 כף הוצאת קודם היינו עקיבא ר' דסדר מה רכל אהר בענ.ן כתב ג( ז"לורמב"ם
 ומהתה כף בהוצאת רביעית טבילה ואפילו הערבים בין של המיר ואפילוומהתה
 מעמיד נר.ו ומורי י( הכפורים יום בהל' כראיתא הנרות והעלאת לקטרתהמיש.ת
 עם קרב כבשים משבעה אהד אומר עקיבא ר' משום יהודה ור' ז"ל פרשייעיקר
 אוטר 'טבעון ב"ר אליעזר ור' הערבים בין של המיר עם והשיטה שהר שלהמיד
 הערבים בין של תמיד עם ואחר ?1nu 11ל תמיד עם כבשים ששה עקיבא ר'משום
 שאפסוק שמצינו כיון עקיבא דר' אליבא סוברים שמעון ב"ר אליעזר ור' יהורהשר'
 עם מוספין להקריב הכפורים a1'S ילפצן ומיניה התמיד עולת מלבד ברגליםאומר
 פנחס בפי והמוספין מות באחרי כתוב היום עבודה שסדר וטצינו שחר שלתמיד

 שהר של המ.י עם ולא היום עבודת ס.ום אהר קרבין דהטוספין מיניהדמשמע
 פסוק לקיים שחר של תמיר עם אהד נקריב אוטר .הודה ר' פשרה נעשה כןאס

 מוה אחרי סדר לקיים הערבים ב.ן של המיר עם וששה הבוקר עולתדמלבד
 של תמיר עם ואהף שהר של תמיר עם ששה להקדים אין אבל פנהםופרשה
 לעבודת עייף ויבא גרול כהן ייעף בשחר הששה שי9-יב לאחר דשמא הערביםבין
 בתמיד אחד שעושה כיון אומר יטמעזן ב"ר אליעזר ור' הכפרה ע.קר שהואהיגס
--.-.- 

- 
... 

 CP עבות הלפה ד( 6"ג. פ'ץ המשנה פרוש נ( ואה"ב. ד"ה ע"כ שם נ:( ע"אע ל סמאא,

 ח"כ. פ"רהנפשיט
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  שכיון  היא לא כ'נ ייעף  אמרח 6אי  ששה תשלופ ער  יסיים  והתחיל  שהרשל
 תמיר עם הנשאר' ואהד כח ויחליף עצמו יזרז הוא הכפרה עיקר היא היוםשעבודת

 הערבים. ביןשל
 העם ואיל אילו כך ואחר שחר של תמיד ר י ע י ל א ' ר ר 1 ד יפ
 הכבשים ושנעת העולה פר ואח'כ ומחתה כף הוצאת ואת'כ. הצעיר פרואיסורי
 של תמיד א ב י ק ע ' ר ר ו ד י ס הערבים, בין של ותמיד בחונו דגעאוהושעיר
 בחוץ הנעשה שעיר ואח'כ ושעיר פר כך ואהר הכבשים ושבעת העויה ופרשהר
 בין של תמיד ואה.כ ומחתה כף הוצאת ואח"כ ושעיר פר ואסורי העם ואילואילו

 תכש השלה שחרופר של תשד אליביא יהורה ר' סידורהערמם,
 פר ואמות העם ואיל ואלו בחוץ הנעשה 'כעיר ואחו ושעיר פר כך יאחראחר
 ר 1 ד י ס הערבים. בין של ותמיד כבשים ששה ומחתה כף ושצאת ואח-כושעיר

 וששה העלה ופר שחר של תמי אליביה שמעון בזר אליעזרר'
 פר ואסורי העם ואיל ואילו בהווץ הנעיטה ישעיר ואח"כ ויצעיר פר ואח'ככניצים
 הנה הערבים. בין של ותמיד אחר כבש ואח"כ ומהתה כף הוצאת ואח"כושעיר
  לר' מיותר מהשלשה  האחר עקיבא לר' ושלשה אליעזר לר' אחד סידוריםארבעה
 בתחלתו שאומר כאותו וקיימזל משמו אחרים שאמרו מה והשנים ממשעקיבא

 תמיר עם קרנים הכבשים ששבעת בו שאומרים הסדר והוא א( וכו' אומר עקיבאר'
 ן כ ת לנרום יש כך ההלכה. ולפי ב( צ"ע כוננת אתה בסדר שכתוב ומההשחר

 ותבל וירד ופשט ורנליו ידיו וקיש הטבילה לביתצעדיו
 ורגליו ידיו וקדש ולבש זהב בנדי לו הביאו ונסתפגועלה
 העם איל ואת אילו ואת בחוץ הנעשה השעיר את ועשהויצא
 לו בא עוד אלה כל מעשות כלותו אחר ההפאת אמוריואת
 ועלה ופבל וירד ופשט ורגליו יריו וקדש הטבילהלבית

 נכנס ורנליו יריו ויקדש ולבש לבן בנדי לו הביאוונסתסג
 לבית לו בא ועוד בשחרית שהכניס והמחתה הכף אחלהוציא
 כהלכתו ועשש הערבים בין של תמיד וקבל וכו'הטבילה

 כמצותן האיברים ואת הראש את וטקריב כולה השנהבכל
 חביתין ועושה יוצא ושוב הקפרת את להקפיר להיכלנכנס

 את להעלות להיכל נכנס ושוב יושר בכלי היק אתומנסך
 ופשפ ורנליו ידיו וקדש הפבילה לבית לו בא ועניהנרות
 פוב ויש בזתו עד אותו וטלוין ולבשן עצמו נגדי לווהביאו

  זארק לאחר מ' לאירים" דם מן קרבה זעתה 'סחר sw קטרת אמר[ 218 ]בכ"אחר בשי חדי וכו/ הקדש מן בשלום בצאתו לאוהביו עושההיה
 נתת ט חם מפע יצתה לעיל עדפרקף' קרבה הקפרת ירו 'צחר sw תמיר ט כבדם

 היתה שהקפרת הנה והאיברים הראש מקפיר ושוב נרות שתי ומטיב הקפרתומקט.ר
 היתה הערבים בין sw תמיר אמר[ 218 ]בכ"י אחר ובערב האיברים להקטרת?דם

 %ח ב( ע'ש. ע' 'טאא(
~1lmbn 

utw סרר 31יאי הימיט חמדת ע4 מדיקוק n~ap נקשרים חפ 
 ע"ב. 4'א Nbfi ג( ליודיה. וזאתבספר
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 הערב המיד כביט שוחט שהיה פ.' נסכים למנחת פירוש לנסכים איברים ביןקריבה
 טנחת מקריב ואה"כ הקטרת מקטיר כך ואחר והאיברים הראש ומקריב דמווזורק
 שוב הרלקתם שלאחר הנרות את מדליק ושוב התמיר נסכי חביהין ומנחתהתמיר
 תצוה ואתה בפרשת קרא כהאי א( ררשו וכאשר בעולם עבורה עובר היהלא

 אהרן אותו יערוך העדות על אשר לפרכת מחוץ מועד באהל כ"א( כ"ז)שמות
 11 אלא בקר עד טערב שכשרה עבודה לך אין וגו' ה' לפני בקר עד מערבובמו
 עליו והקטיר ז'( ל' )שמות תצוה ואתה בפרשת דכתיכ מאי ב( ומפרשינןבלבד
 כל הטבת בעירן פי' יקטירנה הנרות את בהיטיבו בבקר בבקר סמים קטרתאהרן

 שתי מטיב ושוב נרות חמש שמטיב הוא וכך קטרתא מקפרא תהא נרותהשבעה
 יקטירנה הערבים בין הנכות את אהרן דבהעלות קרא ג( דרשי נמי הכי והםגרות
 ודברים י( כדפרשי' עבורה שום אין דלאתריה קטרתא מקטרא תהא הדלקהבערן
 אומר נמצאת יומא, במסכת הממונהי( להם אמר ובפ' ה( ראשון בפ' יתבארוהללו
 של לתמיד זהב בגרי ללבויצ בנדיו כשפושט כיצר קרושין" ועשר טבילותחמש
 ידיו ומקדש זהב בגדי ולובש בחיל שהיא הראשונה היא וו וטבילה טובלשחר
 אילו ועושה ורנליו יריו ומקדש זהב בנדי ולובש וטובל לבן בנדי ופושטורנליו
 זהב בגדי ולובש וטובל לבן בגרי ופושט ורגליו ידיו מקרש ושוב העםואיל

 ופרמט ורגליו ידיו מקרש ושוב הערבים בין של תמיד ועושה ורגליו ידיווטקדש
 מקדש וכיצד קידושין ועשרה טבילות חמש הכל סך עצמו בגדי ולובש זהבבגדי
 יריו מקדש היה יום ובכל יי( ומקדש רגליו שתי על ידיו שתי משים ורנליויריו
 ט(. גדול כהן של כבודו משום זהב של מקיתון והיום מהכיורורנליו

 למי  תהלה נשלם והפירוש אלדיו שה' העם אשרי לו שככה העםאשרי
 העולם. והיהשאמר

---
 דף ו( שם. ח( שם ד( שם. נ( ע"א. ט"! NCP ב( ע"ב. פ'ץ זמנהא ע"א ט'ץ צמאא(

 ה* פיה המקרש ביאת הלמת רמכ"ם ,ק( וא'. ד"ה שם !ת!ס' ע"א ליב יגמא e'p ז( ע"א. ל"ד ע"גל"ג
 וצללה"ה העי שטחה מוהר"ר הרה"ג ט"ו, אבי מר אגחל הכהן של CW~1 Ivlat לב. מ"ג ישא נן(ט"ו.
 ח"ב הרמיז שנת טציק יערה במ"ע הדפיס אשר ביוה"כ הגדה; כוך עגמת בענין משט אהד גידור בזהאציע
 ט"וסי'

~ffn 
 י"ג שהם יה" מרעים כשאומרים פניהם על שנופלין 'וה"ה בעבית שטרגק ההשחדתה מנהג :

 w~e לנרפא ~Wna'tb וח"א ב' ט"ו יף שבזעות במס' רמ"ד שגמקדש  השתהרה לשיעור טבק שהוא נראהתיגא
 עכוה"ט. הבי"א למק!מה ביהמ'ק עבית יחזיר המקום מקזה ניאה טהר פ"ח הרטב"ם pee זק תיב!ת '4גג4כ
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