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ספר תורת כהנים

ר' ישמעאל או' בשלש 
עשרה 

מדות התורה נדרשת מקל וחומר 
מגזרה שוה מבנין אב מכתוב אחד 

מבנין אב משני כתובים מכלל ופרט 
מפרט וכלל מכלל ופרט וכלל  אי 

אתה דן אלא כעין הפרט מכלל שהוא 
צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן <.>ב'
הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא 

אלא ללמד על הכלל כלו יצא כל דבר 
שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטען טען 

אחר שהוא כענינו יצא להקל ולא    
להחמיר כל דבר שהיה בכלל ויצא מן 

הכלל ליטען טען אחר שלא כענינו יצא 
להקל ולהחמיר כל דבר שהיה בכלל 
ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש ואי 

אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו 
 דבר הלמד 1הכתוב לכללו בפרוש:

מעניינו ודבר למד מסופו שני כתובין 
המכחישין זה את זה עד שיבא הכתו' 
השלישי ויכריע ביניהן   מקל וחומר

כיצד ויאמר ייי אל משה ואביה ירק ירק 
בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר

שבעת ימים קל וחומר לשכינה י'ד'
יום דיו לבא מן הדין להיות כנדון 

ותסגר מרים שבעת ימים מחוץ למחנ'

3
אחר תאסף   מג' ש' כיצד נא' בשומר
חנם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו

ונא' בשומר שכר אם לא שלח ידו
במלאכת רעהו מה בשומר חנם שנ' בו 
אם לא שלח ידו פטר את היורשין אף 
בשומר שכר שנ' בו אם לא שלח ידו 

יפטור בו את היורשין   מבנין אב 
מכתב אחד כיצד לא המשכב כהרי 
המושב ולא המושב כהרי המשכב 

הצד השוה שבהן שהן כלים עשויין 
 אותו ברובו מטמ'לנוח אדם לבד והזב 

לטמא אדם במגע ובמש' ולטמא בגדים 
אף כלים שהן עשויין לנוח אדם לבדו 

יהא הזב מטמא אותו ברובו לטמא 
  נראה שאין כאן נקודותיים אלא נקודה שיש בדפוס כמעט לאחר כל מדה1



אדם במגע ובמשא ולטמא בגדים יצא 
המרכב שהוא עשוי לסיבלון אחד   

מבנין אב משני כתובים כיצד לא פרש'
הנרות כהרי פרשת שלוח טמאים 

 כהרי פרשת בגדיםולא פרשת שלוח 
הנרות הצד השוה שבהן שהוא 

בצו מיד ולדורות אף כל דבר שהוא 
בצו יהא מיד ולדורות   מכלל ופרט 
כיצד מן הבהמה כלל מן הבקר ומן 

הצאן פרט כלל ופרט אין בכלל אלא 
  מפרט וכלל כיצד כי 2מה שבפרט:

יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה 
פרט וכל בהמה לשמור כלל פרט

וכלל עשה כלל מוסף על הפרט    
מכלל ופרט וכלל כיצד ונתת הכסף 
בכל אשר תאוה נפשך כלל   בבקר 
ובצאן ביין ובשכר פרט ובכל אשר 
תשאלך נפשך חזר וכלל כלל ופרט

וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט
לומר לך מה הפרט מפורש דבר 

שהוא וולד וולדות הארץ וגדולי קרקע
אף אין לי אלא כל דבר שהוא וולד   

וולדות הארץ וגדולי קרקע יצאו
כמהין ופטריות    מכלל שהוא צריך 

לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל כיצד 
קדש לי כל בכור יכול אף נקבה 

4
 זכר אי זכר יכול אפילו ת'ל' במשמע 

לאחר יוצאת נקבה תלמוד לומר פטר 
רחם אי פטר רחם יכול אפילו לאחר 

יוצא דופן תלמוד לומר בכור זהו כלל 
הצריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל 

פרק א     כל דבר 
 שהיה 

בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד 
על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל 
כלו יצא כיצד והנפש אשר תאכל 

בח השלמים אשר ליי בשר מז
וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא

והלא שלמים בכלל כל הקדשים היו 
דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה

 ולאשם ולמלואים ולזבחלחטאת
השלמים וכשיצאו מן הכלל ללמד 

לא ללמד על עצמן יצאו אלא ללמד 
על הכלל כלו יצאו לומר לך מה 

שלמים מיוחדין קדשים שקדושתן 
קדושת מזבח אף אין לי אלא כל 

דבר שקדושתו קדושת מזבח יצאו 
 כל דבר שהיה קדשי בדק הבית

בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר
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שהוא כענינו יצא להקל ולא להחמיר 
כיצד ובשר כי יהיה בו בעורו שחין 
ונרפא או בשר כי יהיה בעורו מכות
אש והלא השחין והמכוה בכלל כל 

הנגעים היו וכשיצאו מן הכלל ליטעון 
טען אחר שהוא כענינו יצאו להקל 

ולא להחמיר להקל עליהן שלא ידונו 
במחיה ושלא ידונו אלא בשבוע אחד
כל דבר שהיה בכלל ויצא 

מן הכלל לטען טען אחר שלא 
 כיצד כענינו יצא להקל ולהחמיר

ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש 
או בזקן והלא הראש והזקן בכלל 
עור הבשר היו כשיצאו מן הכלל 

ליטען טען אחר שלא כענינו יצאו 
להקל ולהחמיר להקל עליהן שלא 
ידונו בשער לבן ולהחמיר עליהן 
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שידונו בשער צהוב  כל דבר שהיה 3

בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר 
חדש ואי אתה יכול להחזירו לכללו 
עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש 
כיצד ושחט את הכבש במקום אשר 

ישחט את החטאת ואת העולה במקו' 
הקדש שאין תלמוד לומר כי כחטאת 

האשם הוא לכהן אלא לפי שיצא לידון 
בדבר חדש בבהן יד ובבהן רגל ובאזן 

ימנית יכול לא יהא טעון מתן מזבח 
7א לכהן הרי ת'ל'  כי כחטאת האשם ה

החזירו הכתוב לכללו בפירוש לומר 
לך מה חטאת טעונה מתן מזבח אף 
אשם טעון מתן מזבח   דבר הלמד 

מענינו כיצד ואיש כי ימרט ראשו קרח 
יכול יהא טהור הוא טהור הוא

מכל טומאה תלמוד לומר וכי יהיה 
בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם 
דבר למד מענינו שאינו טהור מכל 
טומאה אלא מטומאת נתקים בלבד 

דבר למד מסופו כיצד ונתתי נגע
צרעת בבית ארץ אחוזתכם ממשמע 

בית שיש בו אבנים ועצים ועפר מטמא 
יכול אף בית שאין אבנים ועצים 

ועפר שמטמא תלמוד לומר ונתץ את 
הבית את אבניו ואת עציו ואת כל 
עפר הבית דבר למד מסופו שאין 
הבית מטמא עד שיהא בו אבנים 

ועצים ועפר  שני כתובים 
המכחישים זה את זה עד שיבא 

השלישי ויכריע ביניהם כיצד כתוב 
אחד אומר וירד ייי על הר סיני אל 

ראש ההר וכתוב אחר אומר מן 
  בצילום שלפני נראה שעמוד זה בא בטעות אחרי העמוד הבא3



השמים השמיעך את קולו ליסרך 
הכריע השלישי כי מן השמים דברתי 

עמכם מלמד שהרכין הקדוש ברוך 
הוא שמי שמים העליונים על הר 

סיני ודבר עמהם וכן אמר דוד
בספר תלים ויט שמים וירד וערפל 

תחת רגליו
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הלל הזקן דרש שבע מדות לפני זקני 

בתירה קל וחומר וגזרה שוה ובנין
אב מכתוב אחד ובנין אב משני 

כתובים וכללו וכיוצא בו במקום אחד 
ודבר למד מענינו אלו שבע מדות 
שדרש הלל הזקן לפני זקני בתירה

כתוב אחד אומר  ובבא משה אל אהל 
מועד לדבר אתו  וכתוב אחר    

אומר ולא יכול משה לבא אל אהל 
מועד הכריע כי שכן עליו הענן 
אמור מעתה כל זמן שהיה הענן 

שם לא היה משה נכנס לשם 
נסתלק הענן היה נכנס ומדבר  

עמו  רבי יוסי הגלילי אומר הרי 
הוא אומר ולא יכלו הכהנים לעמוד 

יי' לשרת מפני הענן כי מלא כבוד 
 מלמד שנתנה רשות   יי'את בית

 כפי עליך עד עברי מלמד שנתנה רשות 4למלאכים לחבל וכך הפסוק אומר ושכתי
למלאכים לחבל וכך הפסוק אומר אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי כשישוב 

אפי יבואון אל מנוחתי

פרשתא א  ויקרא 
    וידבר 

הקדים קריאה לדיבור הלא דין הוא 
נאמר כאן דיבר ונאמר בסנה דיבר 

מה דיבר הסנה הקדים קריאה לדיבר 
אף דיבר האמור כאן הקדים קריאה 

לדיבר     ב' לא אם אמרת בדבור 
הסנה שהוא תחלה לדברות תאמר 

בדיבור אהל מועד שאינו תחלה 
לדברות דבור הר סיני יוכיח שאינו 

תחלה לדברות והקדים בו קריאה 
ג'    לא אם אמרת בדיבור לדבר

הר סיני שהוא לכל ישראל תאמר 
בדיבור אהל מועד שאינו לכל ישראל 
הרי אתה דן מבנין אב לא דבר הר סיני

שהוא תחלה לדברות כהרי דבור 
הסנה שאינו תחלה לדברות ולא דיבור 

 ד'  הצד השוה שבהן שהן הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הסנה שאינו לכל ישראל
דיבור ומפי קדש למשה הקדים קריאה לדיבור אף כל שהוא דיבור ומפי קדש הקדים בו 

ה'  או מה הצד השוה שבהן שהן דבר ובאש ומפי קודש למשה והקדים בהן קריאה לדבור
ו'   יכול קריאה לדבר אף כל שהוא דיבר ובאש ומפי קדש למשה נקדים קריאה לדיבר

לא היה קריאה אלא לדיבר זה בלבד ומנין לכל הדברות שבתורה תלמוד לומר מאהל מועד 
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 ז'  יכול לא היתה הקריאה אלא לדברות כל שהוא מאהל מועד נקדים בו קריאה לדיבר
בלבד ומנין אף לאמירות ולצוויין אמר ר' שמעון תלמוד לומר דיבר וידבר לרבות אף 

ח'  יכול אף לפיסקות ת'ל' וידבר לדיבר היתה קריאה ולא היתה ולצווייןלאמירות 
ט'  וכי מה היו הפיסקות משמשות קריאה לפיסקות
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ליתן ריוח למשה להתבונן בין פרשה 
לפרשה ובין ענין לענין והרי דברים 

קל וחומר ומה אם מי שהוא שומע מפי 
הקדוש ומדבר ברוח הקודש צריך 

להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין 
לענין על אחת כמה וכמה הדיוט מן

י'  ומנין כל הקריאות היו הדיוט
משה משה ת'ל' ויקרא אליו אלהים 
מתוך הסנה ויאמר משה משה שאין 
ת'ל'  ויאמר ומה ת'ל'  ויאמר מלמד 
שכל הקריאות היו משה משה ומנין 
שעל כל קריאה היה אומר הנני ת'ל'

ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר 
משה משה ויאמר הנני שאין ת'ל' הנני 

ומה ת'ל' ויאמר הנני מלמד שעל 
כל קריאה וקריאה היה אומר הנני 

משה משה אברהם אברהם יא'
יעקב יעקב שמואל שמואל לשון חבה ולשון זירוז דבר אחר משה משה עד שלא נדבר עמו 

פרק  אליו למעט את אהרן אמ' ר' יהודה בן בתירא משה משה משנדבר עמו
י'ג' דברו' נאמרו בתורה למשה ולאהרן וכנגדן נאמרו י'ג' מיעוטין ללמדך 

שלא לאהרן נאמ' אלא למשה שיאמ' לאהרן ב' ואלו הן ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו 
וישמע את הקול מדבר אליו וידבר אליו ונועדתי לך ודברתי אתך אשר אועד לך שם לדבר 

 אל משה את כל אשר אצוה אותך אל בני ישר' ויהי ביום דבר יי'אליו ביום צוותו את אשר צוה 
 אל משה בהר סיני   ג' יי'אל משה בארץ מצרים ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דבר יי' 

מיעט את אהרן מדברות הר סיני באהל מועד מהו אומר ויקרא אל משה מיעט את אהרן 
מדברות אהל מועד   ד'  ר' יוסי הגלילי אומר בשלשה מקומות נאמרה התורה בארץ 

יי' מצרים בהר סיני ובאהל מועד כל התורה כלה   בארץ מצרים מהו אומר ויהי ביום דבר 
אל משה בארץ מצרים מיעט את אהרן מדברות ארץ מצרים בהר סיני מהו אומר ואלה 

אל משה בהר סיני באהל מועד מהו אומר ויקרא אל משה יי' תולדות אהרן ומשה ביום דבר 
ה'  ר' אלעזר אומר מיעט את אהרן מדברות אהל מועד דבר אל משה ולא לאהרן

ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש
בכבודי עתיד אני להיות וועד להם 

   יום זהולהתקדש בהן אימתי היה זה 
שמיני שנא' וירא כל העם וירנו ויפלו על 

פניהם או אינו אלא ליתן להם יעידה 
לדברות ת'ל' ונועדתי לך לך היתה 
יעידה ולא היתה יעידה לכל ישראל

ו' אוציא את ישראל שלא כשרו לעלות 
בהר ולא אוציא את הזקנים שכשרו 

 אוציא את הזקנים שלא 5לעלות בהר :
נראו בדיבר עם משה ולא אוציא את 

בני אהרן שנראו בדיבר עם משה 
אוציא את בני אהרן שלא נתועדו עם 

משה בדיבר ולא את אהרן עצמו 
שנתוועד עם משה בדיבר ת'ל' אשר 
אועד לך לך היתה יעידה ולא היתה 

  נראה שאין כאן נקודותיים אלא נקודה/פסיק שיש בדפוס5



יעידה לכלם  ז'  או אוציאם מן היעידה 
ולא אוציאם מן הדברות ת'ל' ודברתי אתך אוציא את ישראל 

ולא אוציא את הזקנים אוציא את הזקנים ולא אוציא את בני אהרן אוציא את בני אהרן ולא את 
אהרן עצמו ת'ל' לדבר אליך עמך היה הדיבר ולא היה הדיבר עם כלם  ח' יכול לא היו 

שומעין את הדיבר אלא יהו שומעין את הקול ת'ל' קול לו אוציא את כל ישראל ולא אוציא את 
הזקנים אוציא את הזקני' ולא אוציא את בני אהרן אוציא את אהרן עצמו ת'ל' קול לו ט'

אוציא את כלם ולא אוציא את מלאכי השרת שאין משה יכול להכנס לתוכן עד שיקרא תל'
מאהל מועד  י'קול לו קול אליו משה היה שומע את הקול ואין כל אלו שומעין את הקול

מלמד שהיה הקול נכנס ולא היה יוצא חוץ מאהל מועד יכול מפני שהיה נמוך ת'ל' וישמע 
את הקול שאין ת'ל' הקול ומת'ל' הקול הקול המתפרש בכתובים ומהו המתפרש בכתוב

 חוצב  יי'את ארזי הלבנון קוליי'  שובר ארזים וישבר יי' בהדר קול יי' בכח קול  יי'קול
להבו' אש א'כ' למה נא' מאהל מועד מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל  יא'

כיוצא בדבר אתה אומר וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה יכול מפני שהיה
 כקול שדי בדברו בסיני וא'כ' למה נאמ' עד החצר החיצונה אלא כיון שהיה ת'להקול נמוך 

                                   מאהל מגיע עד החצר החצונה היה נפסק

8
מועד יכול מכל הבית תלמו' לומ' מעל 

הכפרת אי מעל הכפרת יכול מעל 
הכפרת כולה ת'ל' מעל הכפרת  דברי 
ר' עקיבא אמ' ר' שמעון בן עזאי איני 
כמשיב על דברי ר' אלא כמוסיף על 

דבריו הכבוד שנ' בו הלא את השמים 
ואת הארץ אני מלא ראה חיבתן של 

ישראל להיכן גרמה לכבוד הזה כלומ'
דחק לראו' מדבר מעל הכפרת מבין 

שני הכרובי' ר' דוסא אומ' הרי הוא או'
כי לא יראני האדם וחי   בחייהם אינן 

רואים אבל רואים במיתתן וכן הוא או' 
 ר' עקיב'לפני יכרעו זה היא לא חיה

או' כי לא יראני האד' וחי אף חיו' הקדש
הנושאו' אינן רואו' את הכבו' א' ר' שמעו' 
איני כמשיב על דברי ר' אלא כמוסיף על 
דבריו כי לא יראני האד' וחי אף מלאכי' 

שחיים חיי עול' אינן רואין את הכבוד 
לאמר אמו' להם דברי כבושי' בשבילכ' 

נדבר עמי שכן מצי' שכל ל'ח' שנה שהיו יש' כמנודי' לא היה מדב' עם משה שנ' ויהי כאשר תמו
 אלי   ד'א' לאמר צא ואמור להן והשיבני ומנין שהיה משה  יי'כל אנשי המלחמה למות וידבר

יוצא ומדבר עמהם שנ' ודבר אל בני ישר' את כל אשר יצווה ומנין שהיה משה משיב את 
 אלעזר בן אחווי אומ' יכול לא היה  יי'הדברים לפני הגבורה ת'ל' וישב משה את דברי העם אל

מדבר עמו לצורך עצמו ת'ל' לאמר לאמר ליש' בשביל יש' היה מדבר עמו ולא היה מדבר עמו 
דבר אל בני ישראל וסמכו בני ישר' סומכין ואין הגוים סומכין וכי אי זו לצורך עצמו   פרשת'

מדה מרובה מדת תנופה או מדת סמיכה מרובה מדת תנופה ממדת סמיכה שהתנופה נוהגת 
בדבר שיש בו רוח חיים ובדבר שאין בו רוח חיים וסמיכה אינה נוהגת אלא בדבר שיש בו רוח 

חיים אם מעטתים מתנופה מרובה לא אמעטם מסמיכה מעוט' אתה או' בצד הזה נתרבת 
תנופה ונתמעטת סמיכה  או בצד זה נתרבת סמיכה ונתמעטת תנופה שהסמיכה נוהגת בכל 
החוברים ואין התנופה נוהגת בכל החוברי' אם מעטתים מתנופה מעוטה אמעטם מסמיכה 

מרובה הא לפי שיש בתנופה מה שאין בסמיכה ובסמיכה מה שאין בתנופה צריך לו' דבר אל בני 
בני ישראל סומכין ואין הגויםישראל

בני ישראל סומכין ואין בסומכין 
בנות ישראל סומכות ר' יוסי ור' שמעון 

אומרי' הנשים סומכות רשות אמ' ר' יוסי 
אמ' לי אבא אלעזר היה לנו עגל זבחי 



שלמים והוצאנוהו לעזרת הנשי' וסמכו 
עליו הנשים לא מפני שהסמיכה בנשי' 
אלא מפני נחת רוח של נשים יכול לא 
יסמכו על העולות שאין העולו' טעונו' 
תנופה אבל יסמכו על השלמים שהרי

השלמים טעונין תנופה תל' לו' ואמרת 
אליהם לרבות כל האמור בענין כשם 

שאין סומכי' על העולות כך לא יסמכו 
   אדם לרבות את ג'על השלמים
    להוציא את:הגרים מכם 
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המשומדי' ומה ראית לומ' כן אמו' אדם 

לרבות המשומדים מכם להוציא את 
הגרים אחר שריבה הכתו' מיעט ת'ל' 

בני ישראל מה בני ישראל מקבלי ברית
אף הגרי' מקבלי ברית יצאו המשומדי' 

שאינן מקבלי ברית אי מה ישראל 
בני מקבלי ברית אף המשומדים בני

מקבלי ברית  יצאו הגרים שאינן בני 
מקבלי ברית ת'ל' מכם ועכשו הא 

אל תאמר אלא מה ישראל מקבלי ברית 
אף הגרים מקבלי ברית יצאו 

המשומדים שאינן בני ברית שהרי 
הפרו ברית וכן הוא אומר זבח רשעים

ד  אדם כי יקריב יכול גזרה תועבה
ליי' ת'ל' כי יקריב אינה אלא רשו' קרבן 

כשיקדום הקדשו להקרבתו דברי 
ר' יהודה אמר ר' שמעון מנין שלא יאמ' 

 שלמי' ' מנחה ליי' עולה ליי'אדם ליי
 שלמים ' מנחה ליי'אלא יאמר עולה ליי

 והלא דברים קל וחומ'' קרבן ליי'ליי
ומה אם מי שהוא עתיד להתקדש 

אמרה תורה לא יוחק שם שמים על הקרבן על אחת כמה וכמה המזכירים שם שמים לבטלה 
 ' ו' קרבן ליי:ה   ר' יוסי אומר כל שנאמ' קרבן אמור יוד הא שלא ליתן למינין לרדות 

בהמה יכול את החיה שהיא קרויה בהמה שנאמ' זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה וגו' איל 
וצבי וגו'  ת'ל' בקר וצאן   יכול לא יביא ואם הביא כשר משל למה הדבר דומה למי שאמר 

לו רבו לך והביא חטים והלך והביא לו חטים ושעורים הרי זה מוסיף על דבריו ת'ל' בקר וצאן 
תקריבו ואין לך בבהמה אלא בקר וצאן בלבד הא למה זה דומה למי שאמ' לו רבו אל תביא לי 

  מן הבהמה להוציא את הרובעאלא חטין הא אם הוסיף זה על החטים הרי זה עובר על דבריו  ז'
ואת הנרבע  והלא דין הוא ומה אם בעל מום שלא נעברה בו עבירה פסול מעל גבי המזבח? 
הרובע והנרבע שנעברה בהן עבירה אינו דין שיפסלו מעל גבי המזבח  הרי שור שחרש עם 

החמור יוכיח שנעברה בו עבירה וכשר ע'ג' המזבח  ח  לא אם אמרת כשחרש שור 
עם החמור שאינן חייבי מיתה תאמר 
ברובע ונרבע שכן חייבין מיתה טול 
לך מה שהבאת כשנעברה בו עבירה 
על פי שני עדים תרמה למי שנעברה 

בו עבירה על פי עד אחד    על פי 
הבעלים מנין אמר ר' ישמעאל הריני דן 
ומה אם בעל מום שאין יעידת שני עדים 

פוסלתו מן האכילה יעידת עד אחד 
פוסלתו מן ההקרבה הרובע והנרבע 

שיעידת שני עדים פוסלתה מן 



 דין שתהא יעידת עד 6האכילה אינו
אחד פוסלתן מן ההקרבה

א'ל' ר' עקיב' לא אם אמרת בבעל מום שמומו בגלוי תאמר ברובע ונרבע שאין מומו בגלוי הואיל 
ואין מומו בגלוי לא יפסל מעל גבי המזבח תלמוד לומר מן הבהמה להוציא את הרובע ואת 

הנרבע  ט  מן הבקר להוציא את הנעבד והלא דין הוא ומה אם אתנן ומחיר שצפוייהן 
מותרין פסולין מעל גבי המזבח נעבד שצפויהן אסורין אינו דין שיפסל מעל גבי המזבח או 

חילוף ומה אתנן ומחיר שהן אסורין צפוייהן מותרין נעבד שהוא אסור אינו דין שיהו צפוייו מותרי' 
אתה ביטלת לא תחמד כסף וזהב עליהם ואני אקיימנו לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך 

בדבר שאין בו רוח חיים אבל בדבר שיש בו רוח חיים הואיל והוא מותר יהו צפוייו מותרין ת'ל'
מן הבקר להוציא את הנעבד וכשהוא אומ' מן הבקר למטן שאין ת'ל' אלא להוציא את הטרפה 
והלא דין הוא ומה אם בעל מום שהוא מותר בחולין פסול מע'ג' המזבח טריפה שהיא אסורה 

בחולין אינו דין שתפסל מעל גבי המזבח חלב ודם יוכיחו שהן אסורים בחולין וכשרין על גבי 
המזבח   לא אמרת בחלב ודם שהן מדבר מותר תאמר בטרפה שכלה אסורה 
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מליקת העוף תוכיח שכולה אסורה 

וכשר על גבי המזבח 
לא אם אמרת במליקת העוף 

שקדושתה אוסרתה תאמר בטרפה 
שאין קדושתה אוסרתה והואיל ואין 

 מעל גבי 7קדושתה אוסרתה לא תפסל
המזבח הא אם הושבתה וכשהוא אומ' 

מן הבקר למטן שאין תלמוד לומר אלא 
להוציא את הטרפה מן הצאן להוציא 

את המוקצה ומן הצאן להוציא את 
הנוגח אמר רבי שמעון יש ברובע 
מה שאין בנוגח ובנוגח מה שאין 

רובע עשה בו את ברובע
האונס כרצון   נוגח לא עשה בו את האונס כרצון נוגח משלם את הכופר לאחר מיתה 

רובע אינו משלם את הכופר לאחר מיתה  יש ברובע מה שאין בנעבד ובנעבד מה שאין <..>ובע 
רובע בין שלו בין לאחר אסור נעבד שלו אסור של אחרים מותר  רובע צפויין מותרין ונעבד 

תקר בו מלמד פרקאצפוין אסורין לפיכך צריך הכתוב לומר את כלם
שהיא באה נדבת שנים והלא דין הוא עולת העוף באה בנדר 

ובנדבה ועולת בהמה באה בנדר ובנדבה מה עולת העוף 
שהיא באה בנדר ובנדבה הרי היא באה נדבת שנים אף עולת בהמה שהיא באה בנדר 

 לדרך זו מנחה באה בנדר ובנדבה ועולת 8ב'   או כלךובנדבה תבא נדבת שנים
בהמה באה בנדר ובנדבה מה מנחה שהיא באה בנדר ובנדבה אינה באה נדבת שנים אף 

ג'   נראה למי דומה עולת בהמה שהיא באה בנדר ובנדבה לא תבוא נדבת שנים
דנין דבר שכולו עולה לאישים מדבר שכולו עולה לאישים ואל תוכיח מנחה שאין כולה 

   הולכה לך לדרך זו דנין דבר שהיא באה חובת ציבור מדבר שהיא לאישים
באה חובת ציבור ואל תוכיח עולה שאינה באה חובת ציבור תלמוד לומר תקריבו 

ד'    קרבנכם מלמד שהיא באה בנדר ובנדבה לא תבוא נדבת שנים

מלמד שהיא באה נדבת ציבור 
והלא דין הוא מנחה בנדר ובנדבה 

ועולת בהמה באה בנדר ובנדבה 
מה מנחה שהיא באה בנדר ובנדבה 

אינה באה נדבת ציבור אף עולת 
בהמה שהיא באה בנדר ובנדבה לא 

 ה' לא אם תבא נדבת ציבור
אמרת במנחה שאינה באה נדבת 

  אינה6
  בצילום שלפני נראה שכתוב "תפכל"7
   אוכלך8



שנים תאמר בעולת בהמה שהיא באה 
נדבת שנים : עולת העוף תוכיח 

שהיא באה נדבת שנים ואינה באה 
נדבת צבור  ו'  לא אם אמרת 

בעולת העוף שאינה באה חובת 
צבור תאמר בעולת בהמה שהיא 

באה חובת ציבור שלמים יוכיחו שהן 
באין חובת ציבור ואין באין נדבת 
ציבור תלמוד לומר קרבנכם מלמד

שהיא באה חובת
ז'  אף אתה אל תתמה ציבור

על עולת בהמה שאף על פי שהיא 
באה חובת ציבור לא תבא נדבת 

ח' דין אחר מה אם ציבור
היחיד שאינו מביא עולת חובה 

בכל יום מביא עולת בהמה 
נדבה ציבור שהוא מביא 

עולת חובה בכל יום 
אינו דין שיביא 

עולת בהמה נדבה 
לא אם אמרת ביחיד שהוא מביא 

מנחת נדבה תאמר בציבור 
שאינו מביא מנחת נדבה שותפים 
יוכיחו שאינן מביאין מנחת נדבה 

 ט'ומביאין עולת בהמה נדבה
מה לשותפין שכן מביאין עולת 
בהמה נדבה שכן מביאין עולת 

העוף נדבה תאמר שיביא הציבור 
 מביא דינועולת בהמה נדבה שכן 

עולת העוף נדבה   מה לציבור 
אינו מביא עולת העוף נדבה שכן 

אינו מביאה חובה תאמר שלא 
יביא ציבור עולת בהמה 

נדבה שכן הוא מביאה חובה 
והואיל והוא מביאה חובה יביאנה 

נדבה מנחה תוכיח שהציבור 
מביאה חובה ואינו מביאה 

י'    אף אתה נדבה
אל תתמה על עולת 

בהמה שאף על
פי שהציבור מביאה חובה לא 

יביאנה נדבה תלמוד לומר
קרבנכם מלמד שהיא 

יא'נדבת ציבור
דבר אחר את 

קרבנכם
מלמד שהיחיד מביא כשם שהציבור 

מביא  
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פרשתא  עולה מה ת'ל' 

שיכול לא יהו 
כל הפסולין האלו נוהגין אלא בעולת 
נדבה עולת חובה מנין ודין הוא נאמ'



הבא עולת נדבה והבא עולת חובה מה 
עול' נדבה כל הפסולי' האלו נוהגי' בה אף 

עולת חובה יהו כל הפסולין האלו נוהגין 
בה  ב  לא אם אמרת בעולת נדבה 

שאין לה חליפין תאמר בעולת חובה 
 לה חליפין הואיל ויש לה חילופין ש<  >

לין האלו נוהגין בה ת'ל' ולא יהו כל הפס
עולה אחד עולת נדבה ואחד עולת 

חובה כל הפסולין האלו נוהגין בהן  ג' 
ומנין שינהגו בתמורה ודין הוא נאמר 

הבא עולה והבא תמורה מה עולה כל הפסולין האלו נוהגין בה אף תמורה כל הפסולין האלו נוהגין 
 בתמורה תאמרבה  ד'  לא אם אמרת בעולה שאין קדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע 

שקדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע הואיל וקדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע לא יהו 
כל הפסולין האלו נוהגין בה ת'ל' אם עולה לרבות את התמורה  ה'  ומנין שינהגו בשלמים ודין 

הוא נאמר הבא עולה והבא שלמים מה עולה כל הפסולין האלו נוהגין בה אף שלמים יהו הפסולין 
האלו נוהגין בהן  ו'  ק'ו' ומה אם עולה שכשרה לבא מן העוף כל הפסולין האלו נוהגין בה שלמים 

שלא כשרו לבא מהעוף אינו דין שיהו כל הפסולין האלו נוהגין בהן  לא אם אמרת בעולה שלא 
כשרה לבא נקבות כזכרים תאמר בשלמים שכשרו לבא נקבות כזכרים הואיל וכשרו לבא 
נקבות כזכרים לא יהו כל הפסולין האלו נוהגין בהן ת'ל' קרבנו לרבות שלמים ז' מן הבקר 

זהו שאמר להוציא את הטרפה זכר ולא נקבה וכשהוא אומר למטן זכר שאין ת'ל' אלא להוציא 
טומטום ואנדרוגינס  ח'  הלא דין הוא מה אם שלמים שכשרו לבא נקבות כזכרים לא כשרו 

לבא טומטום ואנדרוגינס עולה שלא כשרה לבא נקבות כזכרים אינו דין שלא תכשר לבא 
 לא אם אמרת בשלמים שלא כשרו לבא מן העוף תאמר בעולה שכשרה :טומטום ואנדרוגינס 

לבא מן העוף חטאת תוכיח שכשרה לבא מן העוף ולא כשרה לבא טומטום ואנדרוגינס  ט'
לא אם אמרת בחטאת שלא כשרה לבא כל מין זכרים תאמר בעולה שכשרה לבא כל מין 

 הבכור יוכיח שכשר לבא כל מין זכרים ולא כשר לבא טומטום ואנדרוגינס י' :זכרים 

לא אם אמרת בבכור שקדושתו 
מרחם תאמר בעולה שאין קדושתה

 המעשר יוכיח שאין קדושתו :מרחם 
מרחם ולא כשר לבוא טומטום 

ואנדרוגינס   לא אם אמרת במעשר 
שהוא אחד מעשרה תאמר בעולה 

שהוא אחד באחד הואיל והוא אחד 
באחד תכשר לבוא טומטום ואנדרוגי'

ת'ל' זכר ולא נקבה וכשהוא אומר 
למטן זכר שאין ת'ל' אלא להוציא 

טומטום ואנדרוגינס יא' תמים 
כשם שאם אינו לרצון כך אם אינו כענין הזה אינו לרצון   תמים   תמים יקדישנו ר' יוסי אומר 

תמים יקריבנו יבקרנו ויקריבנו אמר ר' יוסי שמעתי בשוחט תמיד בשבת שאין מבוקר חייב 
חטאת ויביא תמיד אחר  יב'  אל פתח אהל מועד מיטפל בו ומביאו אל פתח אהל מועד מה הוא 
אומר יקריב יקריב ומנין אתה אומר נתערבה עולה בעולה עולה בתמורה עולה בחולין יקרבו 

ת'ל' יקריב יקריב  יכול נתערב בפסולין ת'ל' יקריבנו   אוציא את ש<.>תערב בפסולין שאינן 
כשרין ליקרב   יג'   ומנין אפילו נתערב בחטאות החיצונות   אוציא את שנתערב בחטאות 

 אוציא את החיצונות שאלו למעלן ואלו למטן   ומנין אפילו נתערב בחטאות הפנימיות
שנתערב בחטאות הפנימיות שאלו מבפנים ואלו מבחוץ ומנין אפילו נתערב בבכור ובמעשר 
ובפסח אוציא את שנתערב בבכור ובמעשר ובפסח שאלו מתן ארבע ואלו מתנה אחת ומנין 

אפילו נתערב בשלמים ובתודה אוציא את שנתערב בשלמים ובתודה שאלו קדשי קדשים 
ואלו קדשים קלים   יכול אפילו נתערב באשם ת'ל' יקריבנו לבדו הוא קרב ולא שנתערב 

באחרים   יד'  מה ראית מעולה בעולה שהוא שם אחד עולה בתמורה שתמורה קריבה 
בעולה עולה בחולין שהוא יכול להקדיש את החולין ולעשותה עולה יקריב אותו מלמד 

שכופין אותו יכול על כרחו תלמוד לומר לרצונו הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני
 ואין צפונה ' וסמך ידו ואין סמיכה בבמה    צפונה לפני יי'פרקא   לפני יי

בבמה   וכי אי זו מדה מרובה מדת צפון או מדת סמיכה מרובה מדת 



צפון ממדת סמיכה שהצפון נוהג בקרבנות היחיד ובקרבנות הציבור והסמיכה אינה נוהגת
אלא בקרבנות היחיד  אם מיעטתם מצפון מרובה לא אמעטם מסמיכה מעוטה   אתה אומר 
בצד הזה נתרבה צפון ונתמעטת סמיכה או בצד הזה נתרבת ונתמעט צפון שהסמיכה נוהגת 

בקדשי קדשים ובקדשים קלים והצפון אינו נוהג אלא בקדשי קדשים 
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אם מעטתים מצפון ממועט אמעטם 

מסמיכה מרובה הא לפי שיש בצפון 
מה שאין בסמיכה ובסמיכה מה שאין 

 וסמך ואין 'בצפון צרך לומר לפני יי
 ואין 'סמיכה בבמה צפונה לפני יי

 וסמך אף על'צפונה בבמה לפני יי
פי שסמך מבחוץ יחזור ויסמוך מבפנים 

  ב'  וסמך ידו לא יד בנו ידו לא יד 
עבדו   ידו לא יד שלוחו  ידו על

ראש ולא על גב ידו   על ראש לא 
על הצואר   על ראש לא על אגפים

אוציא את כלם ולא אוציא את 
החזה ודין הוא מה אם הראש שאינו 

טעון תנופה טעון סמיכה  החזה 
שטעון תנופה אינו דין שיטען סמיכה 
תלמוד לומר על ראש ולא על החזה 

יכול אין ליטעון סמיכה אלא עולה נדבה עולה חובה מנין ודין הוא נאמר הבא עולה ג'
נדבה ונאמר הבא עולה חובה   מה עולה נדבה טעונה סמיכה אף עולה חובה תטען 

ד'  לא אם אמרת בעולת נדבה שאין לה חילופין עוף לפוטרה מן סמיכה
הסמיכה תאמר בעולת חובה שיש לה חילופין עוף לפטרה מן הסמיכה הואיל ויש לה 
חילופין עוף לפוטרה מן הסמיכה לא תטען סמיכה תלמוד לומר עולה       אחד עולה 

ה'   אין לי אלא עולת בקר עולת נדבה ואחד עולה חובה זו וזו טעונה סמיכה
הצאן מנין ודין הוא נאמר הבא עולה מן הבקר והבא עולה מן הצאן מה עולת בקר 

ו'   לא אם אמרת בבן הבקר טעונה סמיכה אף עולת הצאן תטען סמיכה
 תאמר בבן הצאן שנתמעט בנסכים הואיל ונתמעט בנסכים לא יתכןבנכסים!שנתרבה 

סמיכה תלמוד לומר עולה    אחד עולת בקר ואחד עולת צאן זו וזו טעונות סמיכה 
ז' יכול אף עולת העוף תטען סמיכה תלמוד לומר העולה פרט לעולת העוף 

ח' ונרצה לו מלמד שהמקום רוצה לו ועל מה המקום רוצה לו אם תאמר 

דברים שחייבים עליהן מיתת ב'ד' מית' 
בידי שמים כרת בידי שמים מלקות מ' 
חטאות ואשמות הרי ענשן אמור ועל 

מה המקום רוצה לו על מצות עשה ועל 
מצות לא תעשה שיש בה קום ועשה ר' 

אעפשמעון אומ' ונרצה לו לו ולזבחו 
שלא סמך הזבח מרצה  ט'  ונרצה לו 
לכפר במכפר אי זהו המכפר זה הדם 
שנ' כי הדם הוא בנפש יכפר   אין לי 

אלא דם הטהו' דם הטמא מנין וכשהוא 
אומ' ונשא אהרן את עון הקדשים וגו' 

ואי זה עון נושא א'ת' עון פגול כבר
נאמ' פגול הוא לא ירצה עון נותר כבר 

נאמר נותר הוא לא יחשב ואי זה עון 
הוא נושא עון טומאה שמותר מכלל 

 ע?י/ו?נותי'  אין לי אלא טומאה לצבור
דם   מניין הקומץ והלבונה והקטרת 

ומנחת כהנים ומנחת כהן משוח ומנחת נסכים ת'ל' לכל מתנות קדשיהם אין לי אלא של אנשים של 
נשים מנין אין לי אלא של ישראל של גרים ושל עבדים מנין ת'ל' עון הקדשים ריבה הואיל ומצינו 



שאין כפרה אלא בדם מה ת'ל' וסמך ונרצה אלא ללמד שאם לא עשה סמיכה שירי מצוה כאלו לא 
 ואת שאינו עליו אינו חייב?י/ו?כפר ת'ל' וכפר עליו ר' שמעון אומר את שהוא עליו חייב באחריות

 וסמך ושחט במקום שסומכין שוחטין ותכף פרשתאבאחריותו
לסמיכה שחיטה מה סמיכה בטהורים אף שחיטה בטהורים 

ושחט שחיטה כשירה בזרים בנשים ובעבדים ואפילו בקדשי קדשים ב'
או אינה אלא בכהן וכי מניין באתה מכלל שנ' ואתה ובניך אתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר 

המזבח אף לשחיטה וכשהוא אומ' והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם אליו וזרקו מיכן ואילך מצות 
 שמעון ' ואין השוחט לפני יי' ג'   בן הבקר לפני ייכהונה אבל שחיטה כשרה בכל אדם

ד' 'התימני או' מנין שתהא ידו של שוחט לפנים מן הנשחט ת'ל' ושחט את בן הבקר לפני יי
והקריבו זו קבלת הדם יכול זריקה וכשהוא אומר וזרקו הרי זריקה אמורה הא אינו אומר כן 
והקריבו זו קבלת הדם שלא תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת אמר רבי עקיבה מנין לקבלת

הדם שלא תהא אלא בכהן כשר נא' כאן כיהון ונאמר להלן כיהון מה כיהון האמור להלן בכהן 
עקיבא ה'  א'ל' ר' טרפוןכשר ובכלי שרת אף כיהון האמור כאן בכהן כשר ובכלי שרת

עד אימתי אתה מגבב ומביא עלינו אקפח את בני אם לא שמעתי שיש הפרש בין קבלה 
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לזריקה ואין לי לפרש א'ל' תרשיני לומ' 

לפניך מה שלמדתני א'ל' אמור א'ל'
קבלה לא עשה בה את המחשבה 

כמעשה זריקה עשה בה את המחשבה 
כמעשה המקבל בחוץ פטור והזורק 

בחוץ חייב קבלוהו טמאין אין חייבים 
עלי זרקוהו טמאין חייבים עליו א'ל' ר' 

טרפון אקפח את בני שלא היטת ימין 
ושמאל אני הוא ששמעתי ולא היה לי 

לפרש ואתה דורש ומסכים לשמוע' הא 
ו' כל הפורש ממך כפורש מחיין

בני אהרן יכול חללים ת'ל' הכהנים יצאו 
חללים אוציא חללים ולא אוציא את 
בעלי מומין ת'ל' בני אהרן מה אהרן 

כשר אף בניו כשרין יצאו חללי' ובעלי 
 ז' והקריבו בני אהרן הכהנים :מומין

 ת'ל' דם דם מ'את הדם וזרקו את הדם 
מנין אתה או' נתערב דם עולה בדם 

עולה דם עולה בדם תמורה דם עולה 
בדם חולין יקרב ת'ל' דם דם יכול אפי' 
נתערבו יקרבו שכן חיים יקרבו  ומנין 
אפ' נתערב באשם אביא את שנתערב 

באשם שאלו ואלו קדשי קדשים ומנין אפי' 
 אביא את :נתערב בשלמים ובתודה

שנתערב בשלמים ובתודה שאלו ואלו 
מתן ארבע ומנין אפי' נתערב בבכור 
ובמעשר ובפסח אביא את שנתערב 
בבכור ובמעשר ובפסח ת'ל' דם דם
ח'  יכול אפי' נתערב בפסולין ת'ל' 

דמו אוציא את שנתערב בפסולין 
שאינן כשרין ליקרב  ט' יכול אי'

נתערב בחטאו' הפנימיות אוציא את 
שנתערב בחטאות הפנימיות שאלו 

מבפנים ואלו מבחוץ ומנין אפי' נתערב
בחטאו' החיצונות אביא את שנתער' 
בחטאות החיצונות ת'ל' דם דם    י'  

וזרקו יכול זריקה אחת ת'ל' סביב אי 



סביב יכול יקיפנו כחוט ת'ל' וזרקו 
 שהן ארבע יא' שתי מתנותהכיצד 

ר' ישמעאל אומר נאמר כאן סביב ונאמ' 
להלן סביב מה סביב האמור להלן 

הפסק ארבע מתנות אף סביב האמו' 
יב' כאן הפסק ארבע מתנות

והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם 
אליו וזרקו מ ת'ל' שוב את הדם מנין 
אתה אומר נשפך מן הכלי על הרצפה 

ואספו כשר ת'ל' שוב את הדם יכול 
אפילו נשפך מצואר בהמה על גבי 
הרצפה יחזור ויאספנו ויהא כשר 

:ת'ל' הדם הדם שנתקבל בכלי 
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יג'  הדם על גבי המזבח ואין הזורק על 

גבי המזבח ד'א' הדם על גבי המזבח 
 שאין בשר מה אני מקיים ועשית אע'פ'

עולותיך הבשר והדם הקיש הדם 
לבשר מה הדם בזריקה אף הבשר

בזריקה יכול יהא זורק ורובג?  ת'ל'
וערך הכהן אותם הכיצד זורק ועורך 

יד'  המזבח סביב בזמן שהוא סביב 
ולא בזמן שנטלה קרנו של מזבח הא 
אם ניטלה קרנו של מזבח ועבד עליו 

עבודתו פסולה  טו'  אשר פתח אהל מועד ולא בזמן פירוקו ולא בזמן שגללה הרוח את 
היריעה  ר' יוסי הגלילי אומר מה ת'ל' אשר פתח אהל מועד לפי שנאמר ונתת את הכיור בין 

אהל מועד ובין המזבח יכול בין אהל מועד ובין המזבח יהא הכיור נתון ת'ל' המזבח סביב 
אשר פתח אהל מועד המזבח פתח אהל מועד ואין הכיור פתח אהל מועד ואיכן היה הכיור 

פרק ב   והפשיט ונתח יכול רוםי דנתון בין האולם ולמזבח משוך כלפ
יהא מפשיט אבר אבר ומנתח ת'ל' העולה מפשיט כלה ואחר 

כך מנתחה   ב'  יכול אין טעון הפשטה אלא עולת נדבה עולת חובה מנין ודין הוא נאמר 
הבא עולה נדבה והבא עולה חובה מה עולה נדבה טעונה הפשטה אף עולה חובה תטען 

הפשטה   ג'   אין לי אלא עולת בקר עולת הצאן מנין ודין הוא נאמר הבא עולה מן הבקר 
ד' והבא עולה מן הצאן מה עולת בקר טעונה הפשטה אף עולת הצאן תטען הפשטה

אין לי אלא של אנשים של נשים מנין אין לי אלא של ישראל של גוים ושל עבדים עד 
שתהא מרבה להביא את של גוים מנין תלמוד לומר העולה כל שהיא עולה טעונה הפשטה 

מה ראית להביאן הפשט וניתוח ולהוציאם מן הסמיכה אחר שריבה הכתוב מיעט מפני מה אני 
מביאם להפשט וניתוח שהפשט ונתוח כשרים בכל אדם ומוציא אני הסמיכה שאין הסמיכה 

ה'  ר' חייא אומר אלא בבעלים
צא וראה את מה מיעט הכתוב למעלן 

את הקריבים או את המקריבים אף אני 
אמעטם מן הסמיכה מפני שאני ממעט 

את המקריבים לא אמעטם מהפשט 
וניתוח מפני שאני ממעט את מעשה 

ו'  אין לי אלא שנשחטה עולה עצמה
לשמה שלא לשמה מנין ת'ל' העולה כל 

שהיא עולה טעונה הפשטה  ז'  ונתח 
 נתחיה לנתחיהם ת'ל' אותה ונתחיכול 

אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחיהם 
יכול אף הפסולה תהא טעונה הפשט 

וניתוח ת'ל' אותה כשרה לא פסולה ופסולה שעלתה על גבי המזבח קריבה כמות שהיא 
ח'  ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח אמר ר' יהודה מנין להצתה האליתא שלא תהא 



אלא בכהן כשר ובכלי שרת ת'ל' ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח   אמר ר' שמעון 
וכי עלת על לב שהזר קרב על גבי המזבח אם כן למה נאמר ונתנו בני אהרן הכהנים אש על 

ט' ונתנו בני אהרן המזבח לימד על הצתה האש שלא תהא אלא בראשו של מזבח
מה ת'ל' הכהן ממשמע שנאמ' אהרן איני יודע שהוא כהן אם כן למה נאמר הכהן בכיהונו 

לימד על כהן גדול שעבד בבגדי כהן הדיוט שעבודתו פסולה ומנין בכהן הדיוט שעבד 
בבגדי כהן גדול תהא עבודתו פסולה ת'ל' הכהנים בכיהונן הא כהן גדול שעבד בבגדי 

י' ונתנו בני אהרן כהן הדיוט וכהן הדיוט שעבד בבגדי כהן גדול עבודתן פסולה
 שהאש יורדת מן השמים מצוה ליתן אש מן ההדיוט    אשא'עפ'הכהנים אש על המזבח 

שירדה בימי משה לא נסתלקה ממזבח הנחושת עד שבאו לבית העולמים   אש שירדה בימי 
 יא' וערכו עצים על האש :שלמה לא נסתלקה ממזבח העולה עד שנסתלקה בימי מנשה 

עצים על גבי האש ולא האש על גבי עצים    אמר ר' שמעון מנין לרבות שני גזרי עצים 
פרק למערכה על תמיד של בין הערבים ת'ל' וערכו עצים על האש

וערכו בני אהרן יכול מאה ת'ל' וערך הכהן אותם יכול יהא כהן 

15
אחד עורך את כל האברי' ת'ל' וערכו 

הכיצד אחד עורך שני אברים וכמה הן 
אברי' עשרה ואחד בקרביי' נמצא טלה 

עולה בששה דברי ר' ישמעאל  ר' עקיבה 
אומ' וערכו שני בני אהרן שנים הכהנים 

שנים מלמד שטלה עולה בששה 
הכהנים לרבות הקרביי' דברי ר' יהודה 

 הנתח'ב'   וערכו בני אהרן הכהנים את 
מה תלמוד לומ' את הראש ואת הפדר
מלמד שאין הראש והפדר מהנתחים 
ד'א' שיהא פורש את הפדר על בית 
השחיטה שהוא דרך כבוד של מעלה

ומנין שהראש והפדר קודמין לכל 
האימורין ת'ל' את הראש ואת הפדר 

וערך הכהן אותם מלמד שהראש והפדר 
קודמין לכל האמורין  ג'  ר' חייא אומר מניין לשחיטה שהיא מן הצואר ת'ל' וערכו בני אהרן

הכהנים את הנתחים שאין ת'ל' את הראש ואת הפדר והלא הראש והפדר בכלל האיברים היו 
ואם כן למה נאמר את הראש ואת הפדר אלא לפי שנאמר והפשיט את העולה ונתח אותה לנתחי' 

וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים נתחים שהיו בכלל הפשטה   ומנין לראש שכבר הותז 
בשיחטה! ת'ל' את ראשו ואת פדרו  ד'  על העצים אשר על האש עצים נתונים להיות אש וכי 

כל העצים כשרים למערכה היו כל העצים כשרים חוץ משל זית ושל גפן אבל באלו רגילין 
במורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן ר' אליעזר מוסיף אף של חרוב ושל דקל ושל שקמה 
ושל מייש ושל אלון  ה'  יכול המתנדב עולה יהא מביא עציה ואישיה עמה ת'ל' על העצים אשר 
על האש אשר על המזבח מה מזבח משל צבור אף אש ועצים משל צבור דברי רבי אלעזר ברבי 

 בהן הד<.>וט נתשמש!שמעון ר' אליעזר אומר מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט אף עצים ואש שלא 
ד'א' על העצים אשר על האש אשר על המזבח שלא יהו הגיזרין יוצאין חוץ למערכה  ו'  והקרב 

ירחץ והכרעים ירחץ אפילו נתערבו קרבי עולה בקרבי עולה קרבי עולה בקרבי תמורה  יכול 
אפילו נתערבו בפסולין תלמוד לומר והקרב 

אוציא את שנתערבו בקדשי קדשים 
ובקדשים קלים ת'ל' וקרבו  ז' ירחץ 

יכול מה רחיצה אמור להלן במ' סאה 
  מים כל אף כאן במ' סאה ת'ל' במים

שהן במים ולא יין במים ולא במזג במים 
להכשיר את כל המים ק'ו' למי הכיור 
ח'  והקטיר א'ע'פ' פסול א'ע'פ' יוצא 
א'ע'פ' פגול א'ע'פ' נותר א'ע'פ' טמא 

יכול כשהן למטה ת'ל' המזבחה כשהן 
בראש המזבח אמרתי ולא כשהן למטה 



ט'  את הכל לרבות העצה והגידים 
והקרנים והטלפים והצמר שבראשי כבשים השער שבזקן תישים יכול אפילו פרשו ת'ל' ועשית 

עולותיך הבשר אי ועשית עולותיך הבשר והדם יכול יתלשו הגידים והעצמות ועלו בשר
ת'ל' את הכל ריבה הכיצד בזמן שהן מחוברין יעלו פרשו א'ע'פ' שהן בראשו של מזבח ירדו 

 לשם מי שעשה את  ליי'עולה לשם עולה אשה לשם אשים ריח לשם ריח ניחוח לשם נחת רוח
פרשתא   ואם הרי זה מוסף על ענין ראשון ולמה הפסיק ליתן ריוח למשה העולם

להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין והרי דברים קל 
וחומר ומה מי שהוא שומעה מפי הקדש ומדבר ברוח הקדש צריך להתבונן בין פרשה לפרשה

ב'    מן הצאן ומן הכבשים ומן העזים ובין ענין לענין על אחת כמה וכמה הדיוט מהדיוט
הרי אלו מעוטים פרט לחולה ולזקן ולמוקצה ולמזוהם קרבו להוציא את הגזול כבשים ועזים 

להוציא את הכלאים אתה אומר לכך נאמר מעוטים הללו או לא נאמרו אלא להוציא את 
שנעברה בו עבירה שחרש בשור ובחמור והן מוקדשין וכלאים בכרם ושביעית ויום טוב  ויום 

הכפורים ושבת ת'ל' כבשים לעולה ועזים לעולה לרבות את כולם דברי רבי יהודה ג'  אם שלמים
רבי שמעון אומר מה תלמוד לומר כבשים לעולה ועזים לעולה לרבות תמורה והלא דין הוא מה 

 לבוא העוף כשרה תמורתן עולה שכשרה לבוא מן העוף אינו דין שתכשר לבוא כשרושלא 

16
תמורתה  לא אם אמרת בשלמים 

שכשרו לבא נקבות כזכרים  תאמר 
בעולה שלא כשרה לבא נקבות 

כזכרי' הואיל ולא כשרה לבא נקבות 
כזכרים לא תכשר תמורתה ת'ל'

כבשים ועזים לעולה לרבות תמורתה 
ד'   ר' אליעזר אומר מה ת'ל' כבשים 

לעולה ועזים לעולה לרבות תמורה 
שיכול אין לי שיקרב עולה אלא מותר 
עולה בלבד מנין לרבות מותר חטאות 

מותר אשמות מותר עשירית האיפה 
מותר קיני זבים קני זבות וקיני יולדות 

מותר קרבנות הנזיר והמצורע 
המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראוים 

על גבי המזבח יינות ושמנים ועופות 
מנין שימכרו לצריכי אותו המין ויביא 

בדמיהם עולות תלמוד לומר כבשים 
לעולה ועזים לעולה לרבות את כלן 

וחכמים אומרי' יפלו לנדבה והלא אף 
הנדבה עולות היא מה בין דברי רבי 

אליעז' לדברי חכמי' אלא בזמן שהי' באה 

חובה הוא סומך עליה ומביא עליה 
נסכים ונסכיה משלו אם היה כהן 

עבודתה ועורה שלו אבל בזמן שהיא 
באה נדבה אינו סומך עליה ואינו מביא 
עליה נסכי' ונסכיה משל צבור אבל אם 

היה כהן עבודתה ועורה של אנשי 
המשמר ה'   ושחט אותו אותו בצפון 

ואין העוף בצפון והלא דין הוא ומה אם 
בן הצאן שלא קבע לו כהן קבע לו צפון 

עוף שקבע לו כהן אינו דין שיקבע לו 
צפון ת'ל' ושחט אותו אותו בצפון ואין 
העוף בצפון   ו'   ר' אליעזר בן יעקב 

או' אותו בצפון ואין הפסח בצפון והל' 
דין הוא ומה אם עולה שלא קבע לה 

זמן שחיטה קבע לו מקום שחיטה 



הפסח שקבע לו זמן שחיטה אינו דין 
שיקבע לו מקום שחיטה ת'ל' אותו אותו

בצפון ואין הפסח  ז'  ר' חייא אמר 
אותו בצפון אין השוחט צריך להיות 

9עומד בצפון לפי שמצינו שהמקבל

צריך להיות עומד בצפון ומקבל בצפון 
אם עמד בדרום וקבל בצפון פסל יכול 
אף השוחט ת'ל' אותו אותו בצפון ואין 

ח'השוחט צריך להיות עומד בצפון
על ירך המזבח צפונה שהירך בצפון 

ואינן הן פונים לדרו' הא למדנו שהכבש 
בדרום ר' יהודה אומר מעלתהו 

17
פנות קדים שיהא העולה לו פונה 
לימינו למזבח הא למדנו שהכבש 

ט' המזבח צפונה שהמזבח בדרום
שלו ראוי להיות צפונה שאם שחט 

 דבר?י?בראשו קדשי קדשים כשרים 
ר' יוסי ר' יהודה אומר מחצי המזבח 
ולצפון כצפון ומחצי המזבח ולדרום 

  יי'צפונה לפניפרקדרום?ב/כ?
שהצפון   פנוי דברי ר' 

אליעזר בן יעקב המזבח מכוון כנגד חצר 
פתחו של היכל וכנגד אחד מן הדלתו' 

משוך כלפי הדרום  ר' יהודה אומר 
המזבח ממצע באמצע העזרה שלשי' 

ושתים אמה עשר אמות כנגד 
פתחו של היכל אחד עשרה אמה מן הדרום נמצא המזבח מכוון כנגד היכל וכותליו   ב'  אי 

זהו צפ<.>ן מקירו של מזבח צפוני ועד כותל העזרה הצפוני ואף מכנגד המזבח דברי ר' יוסי בר' 
יהודה ר' אליעזר בר' שמעון מוסיף אף מכנגד בין האולם ולמזבח ועד כותל העזרה צפוני ר' מוסיף 

מכנגדן מקום דריסת רגלי ישראל ואף מכנגד מקום דריסת רגלי הכהנים ואף כותל העזרה 
הצפוני אבל מכנגד בית החלפות ולפנים הכל מודים שהוא פסול   ג'  ונתח אותו כשר לא 

הפסול אותו אותו לנתחיו ואין נתחיו לנתחיה ואת ראשו ואת פדרו מלמ' שהראש והפדר קודמי' 
וערך הכהן אתם כסדרן על העצים אשר על האש אשר על המזבח שלא לכל האברים

ישנה בהם מקום המערכה   ד'  והקרב ירחץ והכרעים אפלו נתערבו קרבי עולה בקרבי עולה 
קרבי עולה בקרבי תמורה יכול אפילו נתערב בפסולין ת'ל' והקריב אוציא את שנתערב 
בפסולין ולא אוציא את שנתערב בקדשי קדשים ובקדשים קלין ת'ל' וקרבו ירחץ יכול 

מה רחיצה אמורה להלן בארבעים סאה אף כאן במ' סאה ת'ל' ובמים במים כל שהן במים ולא 
ה'  והקריב הכהן ביין במים ולא במזג במים להכשיר את כל המים קל וחומר למי הכיור

את הכל לכבש והקטיר א'ע'פ' פסול א'ע'פ' יוצא א'ע'פ' פגול א'ע'פ' נותר א'ע'פ' טמא יכול 
אעפ'כשהוא למטן ת'ל' המזבחה כשהן בראש המזבח אמרתי לא כשהן למטן  ו' עולה 

 שלא שחט בצפון ת'ל' הוא מה ראית להכשיר אע'פ' שלא נתח או יכול אעפ'שלא הפשיט 
בהפשט ונתוח ולפסול בצפון אחר שרבה הכתוב מעט מפני מה אני מכשיר בהפשט וניתוח 

שלא סמך והלא אע'פ' ז'   עולה שהן לאחר הרציה ופוסל בצפון שהוא לפני הרציה
סמיכה קודמת לה רציה א'ע'פ' שלא סמך כשר מה ראית להכשיר בסמיכה ולפסול בצפון 

אחר שריבה 

הכתוב מעט מפני מה אני מכשיר
בסמיכה שאין סמיכה נוהגת בכ<.>
העולות ופוסל בצפון שהצפון נוהג 
בכל העולות :  ט'  עולה לשם עול' 

אשה לשם אישים ריח לשם ריח ניחוח 

ושהמקבל  9



 לשם מי שעשה את העולםליי'לשם נחת רוח 
 עוף עולה אין העוף זבחי שלמים הלא דין פרשתא

הוא ומה עולה שלא כשרה לבא נקבות 
כזכרים כשרה לבא מן העוף שלמים שכשרו לבא נקבות כזכרים אינו דין שיכשרו לבא מן 

העוף ת'ל' עוף עולה או העוף זבחי שלמים דברי ר' שמעון   ב'   אמר ר' יהודה מה אם 
נקבות שבבהמה שלא כשרו לבא שלמים נקבות שבעוף שכשרו לבא עולות אינו דין שיכשרו 

  ג'   מן העוף ולא כל העוף לפילבא שלמים ת'ל' עוף עולה ואין העוף שלמים
שנאמר תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים תמות זכרות בבהמה ואין תמות זכרות בעוף 
יכול שיבש גופו ושנסמת עינו ושנקטעה רגלה ת'ל' מן העוף ולא כל העוף   ד'    אמר 

ר' שמעון מה אם המוקדשים שהמום פוסל בהם אין אתנן ומחיר חל עליהם העוף שאין 
המום פוסל בו אינו דין שלא יהא אתנן ומחיר חל עליו ת'ל' לכל נדר להביא את העוף

ה'   ר' אליעזר אומר כל מקום שנאמר זכר ונקבה טומטום ואנדרוגינוס פוסלין בו העוף 
ו'  קרבנו היחיד מביא עוף שלא נאמר בו זכר ונקבה אין טומטום ואנדרוגינוס פוסלין בו

ואין הצבור מביא עוף הלא דין הוא עולת בהמה באה בנדר ונדבה ועולת העוף באה 
בנדר ונדבה מה עולת בהמה שהיא באה בנדר ובנדבה הרי היא באה נדבת צבור 

ז'אף עולת העוף שהיא באה בנדר ונדבה תביא נדבת צבור
לא אם אמרת במנחה מנחה תוכיח שהיא באה בנדר ונדבה ואינה באה מנחת צבור

שאינה באה מנחת שנים תאמר בעולת העוף שהיא באה מנחת שנים שלמים יוכיחו 
 ח'  מה לשלמים שאינן באין נדבת שהן באין נדבת שנים ואינה באה נדבת צבור

צבור שהרי נתמעטו בתמות ובזכרות תאמר שלא יבא עוף נדבת צבור שהרי נתרבה 
בתמות ובזכרות הואיל ונתרבה בתמות ובזכרות יבא נדבת צבור ת'ל' קרבנו היחיד 

ט'  דין אחר מה אם עולת בהמה שמעט הכתוב מביא עוף ואין הצבור מביא עוף
 בתמימים הרי היא באה נדבת צבור מומ<.>םבהבאתה ואינה באה נקבות כזכרים ובעלי 

עולת העוף שריבה הכתוב בהבאתה ובאה נקבות כזכרים ובעלי מומין כתמימים אינו דין 
פרק  יכול שתבא נדבת צבור ת'ל' קרבנו היחיד מביא עוף ואין הצבור מביא עוף

כשם שאינה באה נדבת צבור כך לא תבא נדבת שנים ת'ל' והקריב מלמד שהיא באה 
ב'   ר' אומר הרי הוא אומר אשר יקריב קרבנו לכל נדר ולכל נדבה נדבת שנים

 לעולה כל הקדשים באין בשותפות אלא שסלק הכתוב את המנחה ליי'אשר יקריבו 
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ג' יכול כל העוף כלו יהא כשר ת'ל'

והקריב מן התורי' או מן בני היונה את
קרבנו אין לך בעוף אלא תורין ובני יונה 

תורין גדולים ולא קטנים הלא דין הוא 
ומה אם בני יונה שלא כשרו לבא
גדולים כשרו לבא קטנים תורים 

שכשרו לבא גדולים אינו דין שיכשרו 
לבא קטנים תלמוד לומר תורין גדולי' 

בני יונה קטנים ולא ולא קטנים   ד'
גדולים הלא דין הוא ומה אם התורין 

שלא כשרו לבא גדולים בני יונה
שכשרו לבא קטנים אינו דין שיכשרו 

לבא 

גדולים ת'ל' בני יונה קטנים ולא גדולים 
ה'   יכול כל התורים יהו כשרין וכל 

 ת'ל' מן התורים פסוליןבני יונה יהו 
לא כל התורים מן בני יונה ולא כל בני 
יונה פרט לתחלת הצהוב שבזה ושבזה 

מאימתי תורים כשרים משזיהבו 
ומאימתי בני יונה פסולין משציהבו ו' 

קרבנו תורים ובני יונה ואין הכשרו
תורים ובני יונה הלא דין הוא מה אם 

הצפרין שלא כשרו לכפר בפנים 



כשרו לכפר בחוץ תורין ובני יונה 
שכשרו לכפר בפנים אינו דין שיכשרו 

לכפר בחוץ ת'ל' קרבנו תורים ובני יונה 
 ז'  קלאין הכשרו תורים ובני יונה

וחומר לצפרין שיכשרו לכפר בפנים 
מה אם תורים ובני יונה שלא כשרו 

לכפר בחוץ כשרו לכפר בפנים צפרים שכשרו לכפר בחוץ אינו דין שיכשרו לכפר בפנים 
אין לך בעוף אלא תורים :תלמוד לומר והקריב מן התורים או מן בני היונה את קרבנו   

  ח'  אמר ר' יהודה מה אם במקום ששוה המכשיר שבפנים לכפר שבפנים ובני יונה
חלק המכשיר שבחוץ מהם מקום שלא שוה המכשיר שבפנים לכפר שבפנים אינו דין שנחלוק 

המכשיר שבחוץ מהן הא דין דין לעני לעשיר מנין תלמוד לומר קרבנו תורים ובני יונה 
פרשתא  והקריבו מה תלמוד לומר לפי  תורים ובני יונהה<.>שרואין 

שנאמר והקריב מן התורים או מן בני יונה את קרבנו יכול אין 
פחות משתי פרידין תלמוד לומר והקריבו אפילו פרידה אחת 

והקריבו אל המזבח מה תלמוד לומר והקריבו ואחר ומלק מלמד שלא תהא מליקה ב'
אלא בכהן  הלא דין הוא מה אם בן הצאן שקבע לו צפון לא קבע לו כהן מליקה שלא 

קבע לה צפון אינו דין שיקבע לה כהן תלמוד לומר הכהן ומלק מלמד שלא תהא מליקה אלא 
בכהן   ג'  יכול ימלקנו בסכין ודין הוא מה אם שחיטה שלא קבע לה כהן קבע לה כלי מליקה 

שקבע לה כהן אינו דין שיקבע לה כלי תלמוד לומר הכהן ומלק אמר ר' עקיבא וכי עלת 
על לב שהזר קרב על גבי המזבח ואם כן למה נאמר ומלק מלמד שלא תהא מליקה 
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אלא בכהן ג' יכול ימלקנו בסכין ודין 10[

הוא מה אם שחיטה שלא קבע לה כהן 
קבע לה כלי מליקה שקבע לה כהן 

אינו דין שיקבע לה כלי ת'ל' הכהן ומלק 
אמר ר' עקיבא וכי עלת על לב שהזר 
קרב על גבי המזבח ואם כן למה נאמ' 

 אלא ]ומלק מלמד שלא תהא מליקה
ד'   יכול ימלקנו בין בעצמו של כהן

מלמעלן בין מלמטן ודין הוא בהמה 
שחטאתה מלמעלן עולתה למטן עוף 

שחטאתו למטן אינו דין שתהא עולתו 
למטן ת'ל' ומלק את ראשו והקטיר 
המזבח המזבח אמור לענין הקטרה 

ולענין מליקה מה הקטרה למעלן אף 
מליקה למעלן  ה'  ומלק מליקה ממול 

העורף יכול מכל מקום הרי אני דן נאמרה כאן מליקה ונאמרה להלן מליקה מה מליקה אמורה 
א ומה מליקה אמורה להלן מולק ואינו מבדיל אף כאן 11להלן ממול העורף אף כאן ממול העורף ה

ימלוק ולא יבדיל ת'ל' ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר איפש' לומ' כן מאחר 
שהוא מקטיר הוא מוצה אלא מולקו כדרך הקטרתו מה מצינו בהקטר' הראש לעצמו והגוף לעצמו 

אף מליקה הראש לעצמו והגוף לעצמו  ו'  ומנין שהקטרה לראש לעצמו וכשהוא אומר 
והקטיר אותו הכהן המזבחה הרי הקטרת הגוף אמורה הא אינו אומר כן את ראשו והקטיר אלא 

זו הקטרה לראש לעצמו מה מצינו בהקטרה הראש לעצמו והגוף לעצמו אף מליקה הראש 
 ז' ונמצה דמו דם כלו אוחז בראש ובגוף ומוצה משניהם על קיר :לעצמו והגוף לעצמו 

המזבח לא על קיר הכבש לא על קיר היסוד לא על קיר ההיכל על קיר העליון יכול על קיר 
התחתון ודין הוא בהמה שחטאתה למעלן עולתה למטן עוף שחטאתו למטן אינו דין שתהא 

עולתו למטן תלמו' לומ' ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח המזבח 
ח'  כיצד :אומר לענין הקטרה ולענין מצייה מה הקטרה למעלן אף מצייה למעלן 

הוא עושה עלה לכבש ופנה לסובב 
בא לו לקרן דרומית מזרחית היה 

החזרה מתחילה לפני פסקה ג' והסיומת "בעצמו של כהן היא ששייכת לפסקה ג' הסופר חוזר בטעות על פיסקה ג'. 10
  בדפוס כאן "חא".11



מולק את ראשה ממול ערפה ומבדיל
ומוצה את דמה על קיר המזבח ואם 

עשאה למטה מרגליו אפילו אמה אחת 
ר' נחמיה ור' אליעזר בן כשרה

יעקב אומר כל עצמה אינה נעשית 
ט' והסיר אלא בראשו של מזבח

את מראתו בנוצתה זה הזפק יכול 
יקור בסכין ויטלנו תלמו' לומ' בנוצתה 

יטלנה עם הנוצה אבא יוסי בן חנן 
אומר נוטל את הקרקבנין עמה

והשליך אותה פרקא
כשרה לא פסולה 

אותה לא חטאת העוף אותה אותה 
בהשלכה ואין עולת בהמה בהשלכה 

ב' הלא דין הוא מה אם במקו' שהכשי' 
את העור פסל בית הראי מקום שפסל 
את העור אינו דין שיפסול בית הראי 
תלמוד לומ' אותה אותה בהשלכה אין 

עולת בהמה בהשלכה   ג'  אצל המזבח סמוך למזבח   קדמה למזרחו של כבש אל 
מקום הדשן ששם יהו נותנין את הדשן  ר' חנניה בן אנטיגנס אומר שני בתי דשנין היו שם אחד 

במזרחו של כבש ואחד במזרחו של מזבח זה שבמזרחו של כבש שם היו נותנין מוראת העוף 
 ?י?ואומרודשון מזבח הפנימי והמנורה וזה שבמזרחו של מזבח שם היו שורפין פסולי קדשי קדשים 

ד'  ושסע אותו כשר לא הפסול אותו אותו בשסוע אין עולת בהמה בשסוע קדשים קלים
הלא דין הוא מה אם עולת העוף שאינה טעונה נתוח טעונה שסוע עולת בהמה שהיא טעונה 

נתוח אינו דין שתטען שסוע תלמוד לומ' ושסע אותו אותו בשסוע אין עולת בהמה בשסוע  ה' 
בכנפיו להכשיר את העור הלא דין הוא מה אם במקום שהכשיר בית הראי פסל את העור כאן 

 ו'  ולא :שפסל בית הראי אינו דין שיפסול את העור תלמוד לומר בכנפיו להכשיר את העור 
יבדיל יכול אם יבדיל פסל תלמוד לומר והקטיר או והקטיר יכול אף על פי שמלקו בסכין 

תלמוד לומר אותו מה ראית להכשיר בהבדלה ולפסול במליקה אחר שריבה הכתוב
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מיעט מפני מה אני מכשיר בהבדלה 
שהוא לאחר הרצייה ופוסל במליקה 

אעפ' שהוא לפני הרצייה   ז'  עולה 
שמיצה דם הגוף ולא מיצה דם הראש או 

יכול אף על פי שמיצה דם הראש ולא 
מיצה דם הגוף תלמוד לומר הוא עולה 

לשם עולה   אשה לשם אישים רח 
ליי'לשם רח ניחוח לשם נחת רוח 

לשם מי שעשה את העולם נאמר 
בעולת בהמה אשה רח ניחוח בעולת 
העוף אשה רח ניחוח במנחה אשה רח

! מרבה ואחד ממעט 12ניחוח ללמד שאחר
 את דעתו לשמיםאדןובלבד שיכוין 

פרשתא  ונפש לרבות 
כהן משיח 

שיביא מנחת נדבה הלא דין הוא מה 
ת חובה 13אם היחיד שא?י?נו מביא מנח

בכל יום מביא מנחת נדבה משיח שהוא מביא מנחת חובה בכל יום אינו דין שיביא מנחת נדבה 
לא אם אמרת ביחיד שהוא מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו תאמר במשיח שאין 

מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו הואיל ואינו מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו לא 
 ב' הוא:יביא מנחת נדבה תלמוד לומר ונפש לרבות כהן משיח שיביא מנחת נדבה

  על  פניו צ"ל אחד.12
תת  בדפוס נראה מנ13



הדין לציבור הלא דין הוא מה אם היחיד שאין מביא מנחת חובה בכל יום מביא מנחת נדבה 
ציבור שהוא מביא מנחת חובה בכל יום אינו דין שיביא מנחת נדבה לא אם אמרת ביחיד שהוא 

מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו תאמר בציבור שאין מביא מנחה על טומאת מקדש 
וקדשיו  משיח יוכיח שאין מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו ומביא מנחה נדבה 
אף אתה אל תתמה על הציבור שא'ע'פ' שאין מביא מנחה על טומאת מקדש וקדשיו 
יבא מנחה נדבה תלמוד לומר נפש היחיד מביא מנחה נדבה אין הצבור מביא מנחת 

נפש תקריב יכול גזרה תלמוד  ג'נדבה
לומר כי תקריב אינה אלא רשות   קרבן מנחה   מלמד שהיחיד מתנדב 

לבונה נאמר הבא בהמה והבא מנחה 
 לה הבא מנחה והבא לבונה חובה תחוב

לה מה מנחה שהיא באה חובה עם 
הבהמה באה נדבה בפני עצמה אף 
לבונה שהיא באה חובה עם המנחה

ד' תבא נדבה בפני עצמה
מה למנחה באה נדבה בפני עצמה שכן 

היא באה חובה בפני עצמה תבוא 
לבונה נדבה בפני עצמה שכן אינה באה 

חובה בפני עצמה הואיל ואינה באה 
חובה בפני עצמה לא תבא נדבה בפני 

עצמה תלמוד לומר קרבן מלמד שהיחיד 
מתנדב לבונה מכמה לא יפחות מקומץ 

ומנין שהיחיד מתנדב יין    ה'
נאמר הבא בהמה והבא מנחה חובה לה 

הבא בהמה והבא יין חובה לה מה 
מנחה שהיא באה חובה עם הבהמה 

באה נדבה בפני עצמה אף היין שהוא 
ו'   מה למנחה באה נדבה בפני עצמה בא חובה עם הבהמה יבא נדבה בפני עצמה

שכן באה חובה בפני עצמה יבא יין נדבה בפני עצמו שכן אינו בא חובה בפני עצמו הואיל 
ואינו בא חובה בפני עצמו לא יבא נדבה בפני עצמו תלמוד לומר קרבן מלמד שהיחיד מתנדב 

: ז'   ומנין שהיחיד מתנדב שמן הוא הדין והיא יין מכמה לא יפחות משלשת לוגין
התשובה תלמוד לומר קרבן דברי ר' טרפון אמר רבי טרפון מה מצינו ביין שהוא בא חובה ובא 

נדבה אף השמן שהוא בא חובה יבוא נדבה אמר ליה רבי עקיבא לא אם אמרת ביין שכן 
ומנין שהיחיד הוא קרב חובתו בפני עצמו תאמר בשמן שאין קרב חובתו בפני עצמו

מתנדב עצים תלמוד לומר קרבן מלמד שהיחיד מתנדב עצים מכמה לא יפחות משני גזירין 
ר' יוסי אומר קורא אני קרבן יכול יהא היחיד מתנדב קטורת קורא אני עליו    ח'

21
מוצא שפתיך תשמור ועשית מה אני מקיים 

לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה יכול יתנדב 
ויבא על מזבח החיצון תלמוד לומר את

שמן המשחה וקטורת סמים לקדש ואין 
שמן המשחה וקטורת סמים קרבין אלא 

מנחה פרקאבפנים
ליתן את האמור כאן 

בכל המנחות ואת האמור בכל המנחות כאן 
סולת מה סולת אמורה להלן מן החיטין

אף כאן מן החיטין סולת קרבנו סולת יהיה 
ין    הלא 14שלא יתנדב ויביא אלא מן החיט

דין הוא ציבור מביא מנחה מן החיטין חובה 
ויחיד מביא מנחה מן החיטין נדבה מה 

ציבור שהוא מביא מנחה מן החיטין חובה 
מביא מנחה מן השעורים חובה אף יחיד 
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שהוא מביא מנחה מן החיטין נדבה יביא 
מנחה מן השעורין נדבה ת'ל' סולת קרבנו

סלת יהיה שלא יתנדב ויביא אלא מן 
ב'  הא אם אמר הרי עלי מנחה החיטין

מן השעורין יביא מן החיטין קמח יביא סלת 
שלא שמן ולבונה יביא עמה שמן ולבונה חצי 
עשרון יביא עשרון שלם עשרון ומחצה יביא 

:  ר' שמעון פוטר שלא נתנדב כדרך שנים
ג'   קרבנו היחיד מביא המתנדבין

מנחה נדבה אין השותפין מביאין מנחה נדבה 
הלא דין הוא עולת בהמה באה בנדר 

ובנדבה ומנחה באה בנדר ובנדבה מה עולת 
בהמה שהיא באה בנדר ובנדבה הרי היא 

באה נדבת שנים אף מנחה שהיא באה בנדר 
 ד' לא אם ובנדבה תבא נדבת שנים

אמרת בעולת בהמה שהיא באה נדבת צבור 
תאמר במנחה שאינה באה נדבת צבור עולת 

העוף תוכיח שאין באה נדבת צבור ובאה 
נדבת שנים    ה'  אף אתה אל תתמה על 

 שאינה באה נדבת צבור תבא שאעפ'המנחה 
נדבת שנים ת'ל' קרבנו היחיד מביא מנחה

 השותפין מביאים מנחה נדבה איןנדבה 
ו'  כשם שאין שנים מביאין מנחה נדבה כך 

אין מביאין לא יין ולא לבונה ולא עצים 
אבל מתנדבין עולה ושלמים ובעוף אפילו 

ז' ויצק עליה שמן על כלה פרידה אחת
ונתן עליה לבונה על מקצתה מה ראית לומר 
כן ויצק עליה שמן על כלה ונתן עליה לבונה 
על מקצתה שאין רבוי אחר רבוי בתורה אלא

 ח'  ד'א' ויצק עליה שמן על כלה למעט
מפני שהוא נבלל עמה ונקמץ עמה ונתן עליה 

לבונה על מקצתה שאינה לא נבללת עמה 
 ט' ויצק עליה שמן ולא נקמצת עמה

 הרי אני דן 15ונתן עליה לבונה ואינו יודע כמה
טעונה קמיצה וטעונה לבונה מה קמיצה מלא 
הקומץ אף לבונה מלא הקומץ ר' יהודה אומ' 

   י'   ויצק עליה שמן אם לבונתה כשרה
ונתן עליה לבונה והביאה מלמד שיציקה 

ובלילה כשרים לכל אדן
פרשתא  והביא והביאה שלא 

יביאנה חציים הא 
אם אמר הרי עלי מנחה של שני עשרונות לא 

יביאנה בשני כלים אלא בכלי אחד אל בני 
אהרן אפי' הן רבואות וכך הוא אומר ברב 

עם הדרת מלך הכהנים וקמץ מלמד 
שהקמיצה מצות כהונה הלא דין הוא מה אם 

שחיטה שקבע לה צפון לא קבע לו כהן 
קמיצה? <.>ל?א קבע לה צפון אינו דין שלא 

יקבע לה כהן מליקה תוכיח שלא קבע לה 
צפון וקבע לה כהן לא אם אמרת במליקה 
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שקבע לה מזבח תאמר בקמיצה שלא 

22
קבע לה מזבח הואיל ולא קבע לה מזבח לא 

יקבע לה כהן ת'ל' הכהנים  וקמץ מלמד 
 16ב'  יכול מצוהשהקמיצה מצות כהונה

שיקמצנה הכהן ואם קמצה זר תהא כשרה 
ת'ל' שוב והרים הכהן קבעה שאם קמצה זר 

תהא פסולה  ג'  וקמץ קומץ אחד לעשרון
אחד קומץ אחד לשישים עשרון או וקמץ קומ'

אחד לעשרון אחד שישים קומץ לשישים
עשרון הרי אני דן טעונה קמיצה וטעונה 

לבונה  מה לבונה קומץ אחד לעשרון אחד 
קומץ אחד לששים עשרון אף קמיצה קומץ 

אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים 
ד'  הולכה לך לדרך הזו טעונה עשרון

קמיצה וטעונה שמן מה שמן לוג אחד לעשרון 
אחד ששים לוג לששים עשרון אף קמיצה 

קומץ אחד לעשרון אחד ס' קומץ לס' עשרון 

נראה למי דמה דנין דבר שכלו עולה ה'
לאישים מדבר שכלו עולה לאישים אל יוכיח 

השמן שאין כלו עולה לאישים הולכה לך 
לדרך הזו דנין דבר שמעוטו מעכב את רובו 

מדבר שמעוטו מעכב את רובו ואל תוכיח 
לבונ' שאין מעוטה מעכב את רובה ת'ל' וקמץ 

קומץ אחד לעשרון אחד קומץ אחד לששים 
:  וקמץ משם ממקום שרגלי הזרעשרון

 בן בתירה אומר מנין אם קמץ עומדות
בשמאל יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין ת'ל' משם 

מלא קמצו יכול ממקום שקמץ כבר  ו'
מלא קמצו מבורץ תלמוד לומר בקמצו או 

בקמצו יכול יקמוץ בראשי אצבעותיו תלמו' 
לומר מלא קמצו הכיצד חופה את פס ידו 

במחבת ובמרחשת ומוחק באצבעו מלמעלן 
ז' מלא קמצו סלת למטן

יכול מקום הקמיצה יהא סלת והשאר יהא 
קמח ת'ל' מסלת אי מסלת יכול מקום 

הקמיצה והצדדין יהא סולת השאר יהא 
קמח ת'ל' מסלתה שתהא כלה סלת ומשמנה 

ח' מסלתה ומשמנה שתהא כלה שמן
 דבר אחר שתהא הסלת בלולה בשמן

מסלתה שאם חיסר סולתה כל שהיא פסולה 
ומשמנה שאם חסר שמן כל שהוא פסל 
ט'  מסלתה לא מסלת חברתה ומשמנה 

לא משמן חברתה שלא יביא שתי מנחות 
 מכאן אמרו שתי מנחות שלא 17בכלי אחד

נקמצו ונתערבו זו בזו אם יכול לקמוץ מזו 
 בפני עצמה כשרות ואם לאו ?ו?מזובפני עצמה 

 י'  מלא קמצו מסלתה ומשמנה פסולות
שאם קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח או 
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קורט של לבונה פסל מסלתה ומשמנה על 
כל לבונתה שתהא שם לבונה בשעת הקמיצ' 

על כל לבונתה והקטיר שילקט לבונה 
יא'  והקטיר הקומץ ויעלה לאישים

שאין שירים נטמא הקומץ או אבד יכול אעפ' 
יאכלו הכהני' בשירים ודין הוא מה אם במקום 
שהורע כח המזבח בשתי הלחם ובלחם הפנים 
יפה כח הכהנים בהם מקום שיפה כח המזבח 

בשירין מהבקומץ אינו דין שייפה כח הכהנים 
אני מק<.>ים והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו 

 אין להם אלא לאחר  יי'קדש קדשים מאשה
יב  אזכרתה נזכרים בהמתנת האישים

נזכרים בקמיצה ונזכרין בלבונתה  ר' שמעו' 
אומר נאמר כאן אזכרה ונאמר' להלן אזכרה 

מה אזכרה אמורה להלן מלא קומץ אף 

23
פרקאכאן מלא קומץ

 שלא אעפי'והנותרת 
 אע"פ שלא הקטיר ?ה/ת?הוגשה אעפ' שלא ?ת/ח?הומל

את כל לבונתה מן המנחה פרט לשחסרה 
היא פרט לשחסר קמצה ולא הקטיר מלבונת' 

לאהרן ולבניו לאהרן תחלה ואחר כך כלום
לבנים לאהרן שלא במחלקו' ולבניו במחלקו' 
מה אהרן כהן גדול אוכל שלא במחלקות אף 

בני כהנים גדולים אוכלין שלא במחלקות 
ב'   לאהרן ולבניו קדש קדשים להתיר 

מנחות ישראל וכי מנין יצאו מכלל שנאמר כל 
האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה 
ואם רצה לרבות ירבה או אינו אומר אלא 

שיהו מנחות ישראל ניתנות על גבי האישים 
ומה אני מקיים והנותרת מן המנחה של גרים 

ושל נשים ושל עבדים ת'ל' לומר לאהרן ולבניו 
 ג' קדש קדשים להתיר מנחת ישראל

אין לי אלא מנחותיהן מלוקותיהן מנין אמר 
ר' שמעון קורא אני נבלה וטרפה לא יאכל 

לטמאה בה ת'ל' לאהרן ולבניו קדש קדשים 
להתיר מלוקות ישראל  :  ד' אין לי אלא 

מלוקות ישראל מלוקות כהנים מנין אמ' ר'
שמעון ודין הוא מה אם במקום שהתיר סלת 

רשות אסר סלת מצוה מקום שאסר 
מלוקת רשות אינו דין שנאסר מלוקת מצוה 

מלוקות ישראל יוכיחו שאסר בהן מלוקת 
רשות והתיר בהן מלוקת מצוה  ה'  מה 

התיר מלוקת מצוה של ישראל שהרי התיר 
סלת מצוה שלהם נתיר מלוקת מצוה של 

כהנים שהרי אסר סלת מצוה 

שלהן הואיל ואסר סלת מצוה שלהן ואסר 
מלוקת מצוה שלהן ת'ל' לאהרן ולבניו קדש 

 להתיר מלוקות הכהנין  יי'קדשים מאישי
 אין להן אלא לאחר מתנת האישים'מאישי יי



פרשתא  וכי תקריב כשתקריב 
לעשות הדבר רשות 

קרבן מנחה אמר ר' יהודה מנין לאומר הרי 
עלי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלות ומחצה 
רקיקין ת'ל' קרבן קרבן אחד הוא מביא אינו 

מביא חלות ורקיקין  :  ב' אמר ר' שמעון 
וכי נאמר קרבן קרבן שני פעמים הא לא 

נאמר אלא קרבן אחד ונאמר בו חלות ורקיקין 
מעתה רצה להביא חלות יביא רקיקין יביא 

מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא וכשהוא 
קומץ בולל וקומץ משניהם הא אם קמץ ולא 

ג' מאפה עלה בידו אלא אחד משניהם דיו
תנור לא מאפה כופח לא מאפה רעפין ולא 

מאפה יורות הערביין ר' יהודה אומר מה ת'ל'

תנור תנור שני פעמים להכשיר את הכופח 
ר' שמעון אומר מה ת'ל' תנור תנור שני פעמים 

שיהא הקדשה בתנור וכל מעשה בתנור 
ד'   סלת מה סלת אמורה להלן מן החטין אף 

כאן מן החטין חלות בלולות אין הרקיקין 
בלולין הלא דין הוא מה אם החלות שאינן 

טעונות משיחה טעונות בלילה רקיקין שהן 
טעונין משיחה אינו דין שיטענו בלילה ת'ל' 

ה' רקיקין בליליןאיןחלות בלולות 
רקיקין משוחין אין חלות משוחות הלא דין 

בלילה הוא מה אם הרקיקין שאינן טעונין
טעונין שמיחה! חלות שהם טעונות בלילה 

אינו דין שיטענו משיחה ת'ל' רקיקין משוחין 
  ו'  סלת חלות מצות אין חלות משוחות

בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן 
מ'ת'ל' בשמן בשמן שני פעמים להכשיר בשמן 

השני ולהכשיר בשמן השלישי ר' אליעזר 
אומר בן יעקב

24
מושח את הרקיקין כמין כי שאין רבוי אחר 

ר' יהודה אומר מצות מצות רבוי בתורה
 ו' וכיוצא למצות שוו לא שוו לבלילה

בו אמר ר' יהודה ועשית כיור נחשת וכנו נחש'
לרחצה יכול כשם שמרחיצין מן הכיור כך 

מרחיצין מן הכן ת'ל' נחשת לנחשת שוה לו 
לא שוה לו לרחיצה כיוצא בו אמר ר' יהודה 

ועשית חשן משפט מעשה חושב כמעשה 
אפוד תעשנו יכול כשם שזה כפול זה כפול 

ת'ל' זהב לזהב שוה לו לא שוה לו לכפילו
ואם מנחה על המחבת פרקא

מלמד שהיא טעונה כלי 
 'קרבנך קרבנך לגזרה שוה מה קרבנך אמור
כאן טעונה יציקה ובלילה אף קרבנך אמור' 

למטן טעונה יציקה ובלילה מה קרבנך 

אמורה למטן טעונה מתן שמן בכלי קודם 
לעשייתה אף קרבנך אמורה כאן טעונה מתן 
שמן בכלי קודם לעשייתה  ב'  סלת בלולה 



מלמד שהוא בוללה סלת ר' אומר חלות אמרו 
לו והלא בתורה נאמר חלות בלולות ואיפשר 
לבוללן אלא סולת כיצד הוא עושה נותן שמן 
בסלת ובוללה שמן בכלי ועושה אותה ופותת' 
ובוללה בשמן ר' אומר נותן שמן בכלי ועושה 

אותה ופותתה ובוללה בשמן וחוזר ויוצק עליה 
מצה יכול מצוה ת'ל' תהיה קבעה  ג' פתות 
יכול שתים ת'ל' פתים אי פתים יכול יעשנה
כפרורים ת'ל' אותה אותה לפתים אין פתיה 
לפתים : ד' מכאן אמרו מנחת ישראל כופל 
אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל מנחות 

כהנים כופל אחד לשנים ושנים לארבעה ואינו 
מבדיל מנחת כהן משיח 

מכפלה ר' שמעון אומר מנחת כהנים 
ומנחת כהן משיח אין בהן פתיתה מפני 
שאין בהן קמיצה וכל שאין בה קמיצה 

פתות ה'אין בה פתיתה 
אותה פתים מנחה לרבות את כל 

המנחות לפתיתה יכול אף שתי 
הלחם ולחם הפנים ת'ל' אותה מה 
ראית לרבות כל המנחות ולהוציא 

שתי הלחם ולחם הפנים אחר שריבה 
הכתוב מיעט מה אלו מיוחדות שיש
מהן לאישים יצאו מהן שתי הלחם 

ולחם הפנים שאין מהן לאישים 
 ויצקת עליה שמן מנחה לרבות 18ז'

את כל המנחות ליציקה יכול אף מנחה 
מאפה תלמוד לומר עליה אוציא את 
החלות ולא אוציא את הרקיקין ת'ל' 

ח' ואם מנחת מרחשת קרבנך מה בין מחבת למרחשת אלא שהמרחשת היא
יש לה כסוי והמחבת אין לה כסוי דברי ר' יוסי הגלילי ר' חנניה בן גמליאל אומר מרחשת 

עמוקה ומעשיה רוחשין ומחבת צפה ומעשיה קשים סלת בשמן תעשה מלמד שהיא 
פרשתא  אלו אומר והבאת טעונה מתן שמן בכלי קודם לעשיתה

 והקריבה אל הכהן והגישה אל 'אשר יעשה מאלה ליי
יכול אין לטעון הגשה אלא הקומץ בלבד ומנין לרבות את המנחה תלמודהמזבח

ב' יכול אין לטעוןלומר מנחה  לרבות את כל המנחות תלמוד לומר ואת המנחה
הגשה אלא מנחת נדבה מנחת חובה מנין ודין הוא נאמר הבא מנחת נדבה והבא מנחת 

 ג' לא אם חובה מה מנחת נדבה טעונה הגשה אף מנחת חוטא תטען הגשה
אמרת במנחת 

25
נדבה שהיא טעונה שמן ולבונה תאמר 

במנחת חוטא שאינה טעונה 
שמן ולבונה מנחת שוטה תוכיח 

שאינה טעונה שמן ולבונה וטעונה 
 ד'  לא אם אמרת הגשה

במנחת שוטה שהיא טעונה תנופה 
תאמר במנחת חוטא שאינה טעונה 

תנופה הרי את דן מבנין אב לא מנחת 
נדבה שהיא טעונה שמן ולבונה כהרי 

מנחת שוטה שאינה טעונה שמן ולבונה 
לא מנחת שוטת שהיא טעונה תנופה 

 נראה כמו ז', נראה שהסופר החסיר את המספור של ו'18



כהרי מנחת נדבה שאינה טעונה תנופה 
ה'  הצד השוה שבהן ששוו לקמיצה 

ושוו להגשה אף אני אביא מנחת חוטא 
ששוו להן לקמיצה שתשוה להם להגשה  ו'  או מה הצד השוה שבהן ששוו לבא 

בעשיר כבעני וטעונות הגשה יצאה מנחת חוטא שלא שות לבא בעשיר כבעני שלא 
תטען הגשה תלמוד לומר מנחה אחד מנחת נדבה ואחד מנחת חוטא זו וזו טעונות הגשה 

  ר' שמעון אומר והבאת לרבות מנחת העומר להגשה שנאמר והבאתם את עומר 
ראשית קצירכם אל הכהן    והקריבה לרבות מנחה שוטה להגשה שנאמר והקריב אותה 

הלא דין הוא מה אם מנחת חוטא פרקאאל המזבח
שאינה טעונה תנופה טעונה הגשה מנחת 

שוטה שהיא טעונה תנופה אינו דין שתטען הגשה לא אם אמרת במנחה חוטא שהיא 
 מן החיטין מנחת העומר תוכיח שאינה באה מן א!מן החיטין תאמר במנחת שוטה שאינ

החיטין וטעונה 
 ב' לא אם אמרת במנחת הגשה

העומר שהיא טעונה שמן ולבונה תאמר 
במנחת שוטה שאינה טעונה שמן ולבונה 

הרי את דן מבנין אב לא מנחת חוטא 
שהיא מן החטין כהרי מנחת העומר 

שאינה מן החטין לא 
מנחת העומר שהיא טעונה שמן ולבונה 
כהרי מנחת חוטא שטעונה שמן ולבונה 

  ג' הצד השוה שבהן ששוו
לקמיצה ושוו להגשה אף אני אביא מנחת 

שוטה ששוה להן לקמיצה שהשוה להן 
ד  או מה הצד השוה להגשה

שבהן שלא כשרו לבוא קמח אלא סולת 
וטעונות הגשה יצאת מנחת שוטה 

שכשרה לבא קמח שלא תטען הגשה 
ה'   ר' יהודה אומר והבאת לרבות מנחת שוטה בה לרבות מנחת שוטה להגשה?י?ת'ל' והקר

להגשה שנאמר והביא את קרבנה עליה או אינו אומר והבאת אלא שיהא היחיד מתנדב מנחה 
אחרת חוץ מאלו שבענין ודין הוא צבור מביא מנחה מן החטין חובה ויחיד מביא מנחה 

מן החטין נדבה מה צבור שהוא מביא מנחה מן החטין חובה מביא מנחה מן השעורין חובה אף 
יחיד שהוא מביא מנחה מן החטין נדבה יביא מנחה מן השעורין נדבה ת'ל' אלה אין לך אלא אלה 

 או אינו אומר אלה אלא האומר הרי עלי מנחה יביא חמשתן תלמוד לומר מאלה יש מביא אחת <...> 
ו' רבן שמעון אומר מנחה לרבות את כל המנחות להגשה יכול מהן ויש מביא חמשתן

אף שתי הלחם ולחם הפנים תלמוד לומר מאלה מה ראית לרבות כל המנחות ולהוציא שתי 
הלחם ולחם הפנים אחר שריבה הכתוב מיעט מה אלו מיוחדות שיש מהן לאישים יצאו שתי 

ז'  והלא מנחת נסכין כלה לאישים יכול תטען הלחם ולחם הפנים שאין מהן לאישים
הגשה תלמוד לומר והקריבה מה ראית לרבות כל המנחות ולהוציא מנחת נסכין אחר 

26
שריבה הכתוב מיעט מה אלו 

מיוחדות שהן באות בגלל עצמן יצאת 
מנחת נסכין שאין באה בגלל עצמה 

והלא מנחת כהנים ומנחת כהן ח'
משיח באות בגלל עצמן יכול יטענו 

הגשה תלמוד לומר והגישה מה 
ראית לרבות את כל המנחות ולהוציא 

מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אחר 
שריבה הכתוב מיעט מה אלו מיוחדות 
שיש מהן לאישים ובאות בגלל עצמן 

ויש מהן לכהנים יצאו שתי הלחם ולחם 
הפנים שאין מהן לאישים יצאת מנחת 
נסכים שאינה באה בגלל עצמה יצאו 



מנחות כהנים ומנחת כהן משיח שאין 
מהם לכהנים והרים יכול בכלי תלמוד 

לומר להלן בקמצו מה הרמה אמורה 
 לא תעשה ליי'פרשתא  אלו אשר תקריבו להלן בקמצו אף כאן בקמצו

חמץ יכול אין לי בלא תעשה חמץ אלא הקומץ בלבד ומנין לרבות 
את המנחה תלמוד לומר מנחה ומנין לרבות את כל המנחות תלמוד לומר וכל המנחה  ב' 

אין לי אלא מנחות ששיריהן נאכלין מנחות שאין שיריהן נאכלין מנין תלמוד לומר וכל המנחה 
ר' עקיבא  לא תעשה חמץ  ר' יוסי הגללי! אומר להביא את לחם הפניםליי'אשר תקריבו 

 לכלם תלמוד לא תאפה חמץ 19ג' לא תעשה חמץ יכול לאו אחדאומר הביא מנחת נסכים
אפייה בכלל היית   ולמה יצאת להקיש ליה אלא מה אפייה מיוחדת ומעשה יחידי וחייבין 

עליה בפני עצמה אף אני ארבה לישתה ועריכתה וכל מעשה ומעשה שיש בה לחייב 
ד' שאור לא תקטירו אין לי אלא המרובה הממועט מנין תלמוד לומר כל עליו בפני עצמו

שאור אין לי אלא הוא עצמו עירובו מנין תלמוד לומר כי כל שאור יכול מנחות שהן במצה 
ל תקטירו חמץ מנחות שאינן במצה תהיה לא יהא בבל תקטירו 20תהיה יהו בב

חמץ תלמוד לומר כי כל שאור וכל 
דבש לא תקטירו אין לי אלא המרובה 
הממועט מנין ת'ל' וכל דבש אין אלא 
הוא עצמו עירובו מנין ת'ל' וכל דבש 

אין לי אלא דברין שאין הדבש יפה 
להן דברין שהדבש יפה להם מנין 

שהפטמין אומרין יפה הדבש לקטורת 
מנין ת'ל' וכל דבש  ה'  מה ת'ל' כל
שאור ומה ת'ל' וכל דבש לפי שיש 
בשאור מה שאין בדבש ובדבש מה 

שאין בשאור שאור הותר מכללו 
למקדש ודבש לא הותר מכללו 

 דבש הותר בשירי מנחות למקדש
שאור לא הותר בשירי מנחות הא 

לפי שיש בשאור מה שאין בדבש ובדבש מה שאין בשאור צרך לומר כל שאור וצרך לומר
 ו' ומנין המעלה מבשר חטאת ומבשר אשם ומבשר קדשי קדשים ומבשר קדשים כל דבש

קלין ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות והקטרה מן השאור ומן הדבש עובר 
 הא כל שיש ממנו לאישים הרי ליי'בלא תעשה ת'ל' כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו אשה 

ז' קרבן ראשית שיהא ראשית לכל המנחות וכך הוא אומר והקרבתם הוא בל תקטירו
 שתהא חדשה לכל המנחות אין לי אלא מנחת חיטין מנחת שעורין מנין ליי'מנחה חדשה 

 בשבועותיכם אלא אם אינו עניןליי'וכשהוא אומר וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה 
למנחת חיטין תנהו ענין למנחת שעורין  ח'  ומנין שיקדמו הבכורים תלמוד לומר בכורי 
קציר חטים אין לי אלא של חטין של שעורים מנין תלמוד לומר אשר תזרע אין לי אלא 
שיזרע עלה מאליו מנין תלמוד לומר אשר בשדה   אין לי אלא שבשדה שבגג ושבחצר 

 נסכין לפירות האילן תלמודשיקדמוושבחרבה מנין תלמוד לומר בכורי כל אשר בארצם ומנין 
לומר בכורי מעשיך ואומר באספך את מעשיך מן השדה  ט'  יכול אם קדמן דבר אחר לא 

יקרבו תלמוד לומר תקריבו יכול אם לא קרבו בעצרת יקרבו לאחר עצרת תלמוד לומר
אותם יכול יביא היחיד כיוצא בהן נדבה תלמוד לומר אותם יכול לא יביא היחיד כיוצא בהן 

נדבה שכן אינו מביא כיוצא בהן חובה אבל יביא צבור כיוצא בהן נדבה שכן הוא מביא כיוצא 
בהן חובה תלמוד לומר אותם המזבח  אין לי אלא המזבח ומנין לרבות את הכבש 
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ת'ל' ואל המזבח לא יעלו יכול לעבודה ושלא 

לעבודה ת'ל' לריח ניחוח לא אמרתי אלא
אלו פרקאלעבודה

או על כל קרבנך 
תקריב מלח יכול אף על העצים אף על הדם 
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ת'ל' קרבן מנחתך מה קרבן מנחתך דבר
שאחרין באין חובה לו יצאו העצים והדם 

ב'  או שאין אחרים באין חובה להן
מה קרבן מנחתך דבר שהוא מתיר אף אני 

אביא את הדם שהו מתיר ת'ל' מעל מנחתך 
לא מעל דמך או מעל מנחתך יכול תהא 

מנחה כולה טעונה מלח ת'ל' קרבן הקומץ 
 ג' טעון מלח אין מנחה כלה טעונה מלח

אין לי אלא הקומץ ומנין לרבות את הלבונה 
ארבה את הלבונה הבאה עם המנחה מנין 

לבונה באה בפני עצמה לבונה באה עם לחם
הפנים ואימורי חטאת ואימורי אשם ואימורי 

 ואברי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים
עולה ועול' העוף מנין ת'ל' וכל קרבן  ד' 

ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר 
ומה קרבן מנחתך דבר שיש בו טומאה ועולה 
לאישים על מזבח החיצון יצאו העצים שאין 

בהן טומאה יצא הדם שאינו עולה לאישים 
יצאת הקטרת שאינה על מזבח החיצון במלח 
יכול תבונהו ת'ל' תמלח או תמלח יכול במי 
מלח ת'ל' במלח לא תשבית מלח הבא מלח 

 סדומית ומנין אם זו!שאינה שובתת ואי זו זו 
לא מצא סדומי' יביא סלקונדרי' ת'ל' תקריב 

 יכול המתנדב מנחה יהא עמה :מלח ריבה 
מלח כדרך שהוא מביא לבונה מתוך ביתו 

ודין הוא נאמר הבא מנחה והבא לבונה הבא 
מנחה והבא מלח מה לבונה משל בעל המנחה 

 ה'  הולכה אף המלח משל בעל המנחה
לך לדרך הזו נאמר הבא מנחה והבא עצים 
הבא מנחה והבא מלח מה עצים משל צבור 

ו'  נראה למי אף המלח משל צבור
דמה דנים דבר שהוא קרב עם כל הזבחים 

מדבר שהוא קרב עם כל הזבחים אל תוכיח 
הולכהלבונה שאינה קרבה עם כל הזבחין

לך לדרך הזו דנין דבר שהוא קרב מנחה 
עצמו מדבר שהוא קרב מנחה עצמו אל יוכיחו

 ת'ל' ולא 21עצים שאינן קרבין מנחה לעצמו
תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך ולהלן 

הוא אומר מאת בני ישראל ברית עולם מה 
ברית אמורה להלן משל צבור אף כאן משל 

ז' תקריב אף בשבת תקריב צבור
אף בטומאה תקריב מלח כל שהוא תקריב 

פרשתא מלח מכל מקום
ואם תקריב 

 ר' יהודה אומר עתידה ליי'מנחת בכורים 
מנחת בכורים לפסוק ולחזור וכ'ה'א' אם יהיה

היובל לבני ישראל עתיד היובל לפסוק ולחזור 
  ב'   ר' שמעון אומר ואם תקריב מנחת 

 זו מנחה באה חובה יכול נדבה 'בכורים ליי
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כשהוא אומר והבאתם את עמר ראשית 
קצירכם אל הכהן לימד שאינה באה אלא חובה 

28
ואם כן למה נאמר ואם לומר אם מביאים ג'

אתם אותה לרצון מעלה אני עליכם כאילו 
נדבה הבאתם אותה ואם אין אתם מביאין
אותה לרצון מעלה אני עליכם כאילו לא 

ד' הבאתם אותה אלא לצרך עצמכם
וכ'ה'א' ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם 
היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם ואם 

 זו מנחת העומר 'תקריב מנחת בכורים ליי
מנין היא באה מן השעורין או יכול מן החטין 
אמר ר' אליעזר נאמר כאן אביב ונאמר אביב
במצה מה אביב אמור במצה שעורין אף כאן 

שעורין   ר' עקיבא אומר נאמר לציבור 
הבא בכורים בפסח והבא בכורים בעצרת 

אם מצינו שממין שהיחיד מביא חובתו ממנו 
יהא הצבור מביא בכוריו בפסח אף ממין 

שהיחיד מביא חובתו ממנו יהא הצבור מביא 
בכוריו בעצרת מאי זה מין היחיד מביא חובתו 

מן השעורין אף צבור לא יביא אלא מן השעורין 

ה'א'ת' מן החטין אין שתי הלחם בכורים
ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר יכול 

תבוא מן הכוסמין ושבולת שועל ושיפון ודין
הוא מה אם החטין שכשרו לשאר כל המנחות 

לא כשרו למנחת העומר כוסמים ושבולת 
שועל ושיפון שלא כשרו לשאר כל המנחות 

אינו דין שלא יכשרו למנחת העומר השעורין 
יוכיחו שלא כשרו לשאר כל המנחות וכשרו 

למנחת העומר לא אם אמרת בשעורים 
שמנחת סוטה באה מהם תאמר בכ<.>סמין 

ושבולת שועל ושיפון שאין מנחת סוטה באה 
מהם יצאו החטין מן הכתוב וכוסמין ושבולת 

ו'  אביב קלוי באש שועל ושיפון מק' ו'
גרש כרמל מלמד שמהבהבין אותו באור 

כדי לקיים בו מצות קלוי דברי ר' מאיר חכמי'
אומרים אין לשון קלוי אלא לדבר אחר  ואביב 

של קלאים היה שם ומנוקב כמ<.>ן נפה כדי 
 ז'   אביב שיהא האור שולט בכולו

אלו נאמר אביב קלוי גרש הדבר שקול 
יקלנו אביב יכול יקלנו גרש ת'ל' באש הפסיק 

ח'  כרמל רך מל וכ'ה'א' ואיש בא הענין
מבעל שלישה ויבא לאיש האלהים לחם 

בכורים עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו 
  כרמל רך מל בצקלונו בא ויצק לנו אכלנו 

נעלתה ונאוי הוה   ט'  וכ'ה'א' כנף רננים 
נושא עולה ומתחטא וכ'ה'א' נתעלסה באהבים

לישא וליתן ונעלה ונתחטא באהבים וכ'ה'א'
כי ירט הדרך לנגדי יראתה ראתה נטתה

תקריב מנחת בכוריך פרקא
מ'ת'ל' לפי שנ' כרמל מצוה 



 מצא רך מל יביא יבשמל לאלהביא רך 
מצותו לבוא מן הקציר לא מצא יביא מן 
הקצור  ומנין אף מן העליה ת'ל' תקריב 

 22ב' בכוריךמנחת בכוריך מכל מקום

בכורי כל יחיד ויחיד מלמד שאינה באה אלא 
משל צבור דברי ר' עקיבא ר' שמעון אומר 

 ונאמר להלן בכורים 'נאמר כאן בכורים ליי
 אמורים להלן משל ' מה בכורים ליי'ליי

צבור אף בכורים אמורים כאן משל צבור 
אם תאמר זו משל יחיד והלן משל צבור 

 אין הלן ראשית 'אמרת לאו אם זו בכורים ליי
קציר ואם הלן ראשית קציר אין זו בכורים 

 דברין מחוסרין כאן אמרן  הכתוב ' ליי
ג' ונתת עליה שמן עליה שמן לא להלן

על לחם הפנים הלא דין הוא מה אם מנחת 
נסכין שאינה טעונה לבונה טעונה שמן לחם 

הפנים שהוא טעון לבונה אינו דין שיטעון 
שמן ת'ל' עליה שמן לא על לחם הפנים 

ד' עליה לבונה לא על מנחת נסכין הלא דין 
הוא מה אם לחם הפנים שאין טעון שמן טעון 
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מנחת נסכי' שהיא טעונה שמן אינו דין שתטען

לבונה ת'ל' עליה לבונה לא על מנחת נסכים 
ה'  מנחה לרבות מנחת יום השמיני ללבונה 
הוא פרט לשתי הלחם שלא יטענו לא שמן 

ו' הלא דין הוא אם מעטתים ולא לבונה
מן השמן שהוא נוהג במנחת נסכין לא 

 ?ב/כ?מנחתאמעטם מן הלבונה שאינה נוהגת 
נסכין הין אם מעטתים מן הלבונה שהיא 
נוהגת בלחם הפנים לא אמעטם מן השמן 

שאינו נוהג בלחם הפנים הוא הדין אם 
מיעטתים מן השמן שאינו נוהג בלחם הפנים 
אמעטם מן הלבונה שהיא נוהגת בלחם הפנים

הין אם מיעטתים מן הלבונה שאינה נוהגת 
במנחת נסכין אמעטם מן השמן שהוא נוהג 

במנחת נסכין ת'ל' היא פרט לשתי הלחם שלא 
יטענו לא שמן ולא לבונה

ואם זבח שלמים קרבנו פרקא
ר' יהודה אומר כל המביא 

שלמים מביא שלום לעולם אין לי אלא שלמים 
ומנין לרבות את התודה ארבה את התודה 

שהיא מן השלמים ומנין לרבות את העולה 
ארבה את העולה שהיא באה בנדר ובנדבה 
ומנין לרבות את הבכור ואת המעשר ואת 
הפסח ארבה את הבכור ואת המעשר ואת 
הפסח שאינן באין על חטא ומנין לרבות 
חטאת ואשם ת'ל' זבח ומנין לרבות את 

העופות והמנחות והיין והלבונה והעצים ת'ל'
שלמים קרבנו הא כל המביא שלמים מביא 

?ן/ך?  בצילום שבידי ביכורי22



ב' ד'א' שלמים שהכל שלום לעולם
שלום בהן הדם והאימורין למזבח החזה ושוק 

לכהנין והעור והבשר לבעלין  ג'  ר' שמעון 
אומר מי שהוא שלום מביא שלמים אין האונן

מביא שלמים 

אין לי אלא שלמים שהן של שמחה ומנין לרבות 
את התודה ארבה את התודה שהיא שמחה 

בשלמים ומנין לרבות את העולה ארבה את 
העולה שהיא באה בנדר ובנדבה ומנין לרבות 

את הבכור ואת המעשר ואת הפסח ארבה 
את הבכור ואת המעשר ואת הפסח שאינן 

באין על חטא ומנין לרבות חטאת ואשם ת'ל'
זבח ומנין העופות והמנחות והיין והלבונה 

והעצים ת'ל' קרבנו שלמים הא כל קרבן 
שהוא מביא היה שלום מביא הא אונן אינו 

ד' בקר לרבות את אחד עשר מן מביא
הבקר להוציא את התשיעי מה ראית לרבות 

את אחד עשר ולהוציא את התשיעי אחר 
שריבה הכתוב מיעט שתמצא אומר אימתי 
הקודש עושה תמורה לפניו או לאחריו הוי 

אומר לאחריו מרבה אני את אחד עשר שהן 
לאחר הקדושה ומוציא את התשיעי שהוא 

ה'  הוא היחיד מביא שלמיםלפני הקדושה
נדבה אין הצבור מביא שלמים נדבה הלא 

דין הוא עולת בהמה באה בנדר ובנדבה 
ושלמים באין בנדר ובנדבה מה עולת בהמה 

שהיא באה בנדר ובנדבה הרי היא באה 
נדבת צבור אף שלמים שהן באין בנדר 

 ו' מנחה  צבור23ובנדבה יבואו נדבת
תוכיח שהיא באה בנדר ובנדבה ואינה באה 

נדבת צבור לא אם אמרת במנחה שיאן!
באה נדבת שנים תאמר בשלמים שהן באין 
נדבת שנים עולת העוף תוכיח שהיא באה 

נדבת שנים ואינה באה נדבת צבור   ז' 
לא אם אמרת בעולת העוף שאין באה חובת 
ציבור תאמר בשלמים שהן באין חובת צבור 

הואיל והין באין חובת צבור יבואו נדבת 
צבור ת'ל' הוא היחיד מביא שלמים נדבה אין 

 ח'  זכר הצבור מביא שלמים נדבה
לרבות את הולד ונקבה לרבות את התמורה 
זכר לרבות את הוולד הלא דין הוא מה אם 

 הקדש כשרה לקרב?י/'?תמורה שאינה גידול
הוולד שהוא גידול הקדש אינו דין שיכשר 
לקרב לא אם אמרת בתמורה שהיא נוהגת 
בכל הקדשין תאמר בוולד שאין נוהג בכל 
הקדשין הואיל ואינו נוהג בכל הקדשין לא 

יכשר לקרב ת'ל' זכר לרבות את הוולד 
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ט' נקבה לרבות תמורה הלא דין הוא מה 

אם הוולד שאינו נוהג בכל הקדשין כשר לקרב 
בת"ה  בדפוס נראה שכתוב "נ23



תמורה שהיא נוהגת בכל הקדשין אינו דין 
שתכשר לקרב לא אם אמרת בוולד שהיא 

גדול הקדש תאמר בתמורה שאינה גדול 
הקדש הואיל ואינה גדול הקדש לא תכשר 

  י'לקרב ת'ל' נקבה לרבות את התמורה
אין לי אלא ולדות ותמורות של תמימים וולדות 
ותמורות של בעלי מומין מנין ת'ל' זכר לרבות 

ולד בעלי מומין   אם נקבה לרבות תמורת 
בעלי מומין אלו הן בעלי מומין כל שקדם 
הקדישן את מומן הא אם קדם מום קבוע 

להקדשן ונפדו הרי אלו כהקדש נכסין ר' יהודה 
אומר הרי הוא אומר ארי ודוב הכה עבדך 

אין לי אלא ארי ודוב ומנין לרבות את הארי 
עם הדוב ואת הדוב עם הארי ת'ל' גם את 

פרקאהארי וגם הדוב הכה עבדך
וסמך ידו לא יד בנו ידו לא 

יד עבדו ידו אל יד שלוחו ידו על ראש לא ידו 
על גב ידו על הראש לא על הצואר על ראש 
לא על הגביין אוציא את כלם ולא אוציא את 

 ודין הוא מה אם הראש שאין טעון ?ה/ת?החז

תנופה טעון סמיכה החזה שהוא טעון תנופה 
אינו דין שיטען סמיכה ת'ל' על ראש לא על 

ב' קרבנו קרבנו קרבנו לרבות כל החזה
 הוא מה אם תנופה שהיא די<.>בעלי קרבן הלא 

נוהגת בחיים ובשחוטין נתמעטה בחוברין 
סמיכה שאינה נוהגת אלא בחיין אינו דין 

שתתמעט בחוברין ת'ל' קרבנו קרבנו קרבנו 
ג' קרבנו לא קרבן לרבות כל בעלי קרבן

אביו קרבנו לא קרבן אהרן קרבנו לא קרבן 
הגר שר' יהודה אומר אין היורש סומך   ד' 

קרבנו לא הבכור הלא דין הוא ומה אם 
שלמים שאין קדושתן מרחם טעונין סמיכה 

הבכור שקדושתו מרחם אינו דין שיטען סמיכה
ה'   קרבנו לא ת'ל' קרבנו לא הבכור

המעשר הלא דין הוא מה אם שלמים שאינן 
בעמוד הבא טעונין סמיכה המעשר שהוא 

בעמוד הבא אינו דין שיטען סמיכה ת'ל' קרבנו 
 24לא המעשר  ו' קרבנו לא הפסח הלא דין

הוא מה אם שלמים שלא ריבה בהן הכתוב 
מצוות יתירות טעונות סמ<.>כה הפסח שריבה 

בו הכתוב מצוות יתרות אינו דין שיטען 
סמיכה ת'ל' קרבנו לא הפסח 

ז' ושחטו ושחט אותו ושחט אותו מה ת'ל'
לפי שנאמר וכי ירחק ממך המקום וזבחת 

ברחוק מקום את זובח אין את זובח במקום 
ח' אין ליפרט לחולין שלא נשחטו בעזרה

אלא תמימים שהן כשרין לקרב ומנין לרבות 
את בעלי מומין ארבה את בעלי מומין שהן 
מין כשר ומנין לרבות את החיה ארבה את 
החיה שהיא בשחיטה כבהמה ומנין לרבות 

העופות ת'ל' ושחטו ושחט אותו ושחט אותו 
ין"ר  בדפוס נראה שכתוב "24



יכול לא ישחוט ואם שחט יהא מותר ט'
באכילה ת'ל' כי ירחק ממך המקום וזבחת 

ואכלת מה שאת זובח ברחוק מקום את אוכל 
אין את אוכל מה שאת זובח במקום פרט 

[אין לי אלא 25י'  לחולין שנשחטו בעזרה
תמימים שהן כשרין לקרב ומנין לרבות בעלי 

מומין ארבה את בעלי מומין שהן מין כשר 
ומנין לרבות את החיה ארבה את החיה שהיא 

בשחיטה כבהמה ומנין לרבות את העופות 
ת'ל' ושחטו ושחט אותו ושחט אותו]    יא'

יכול לא יאכלנו אבל יטילנו לכלב ת'ל' לכלב 
תשליכון אותו אותו אתה משליך לכלב אין 

אתה משליך לכלב חולין שנשחט בעזרה
פתח אהל מועד לפני אהל מועד להכשיר כל 

הרוח ק'ו' לצפון הלא דין הוא מה אם שאר
הרוחות שלא כשרו לשחיטת קדשי הקדשים 

כשרו לשחיטת קדשים קלים צפון שכשר 
לשחיט' קדשי קדשים אינו דין שיכשר לשחיט' 
קדשים קלים ר' אליעזר אומר לפני אהל מועד 

יב' הלא דין הוא מה אם להכשיר בצפון
שלמים שכשרו לישחט בכל הרוח לא כשר 

מקומן לשחיטת קדשי קדשים עולה שלא 
כשרה לישחט אלא בצפון אינו דין שלא יכשר 

מקומה לשחט קדשים קלים ת'ל' לפני אהל 
מועד להכשיר בצפון
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פרשתא והקריב מזבח א'ע'פ' 
ששחטו שלא לשמו 

שלמים א'ע'פ' שלא סמך עליהם אשה לשם 
 למי שעשה את העולם   ב' 'אישים ליי

מיכן אמרו לשם ששה דברין הזבח נזבח לשם 
זבח לשם זובח לשם שם לשם אישים לשם רח 

לשם ניחוח חטאת ואשם לשם חטא אמר ר' 
יוסי אף מי שלא היה בלבו לשם אחד מכל אלו 

כשר שהוא תנאי ב'ד' שאין המחשבה הולכת 
   ג'     את החלב המכסה אלא לאחר העובד

את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 
 וכל חלב 'מה ת'ל' לפי שנאמר כל חלב ליי

וכל דם לא תאכלו כי כל אוכל חלב מן 
הבהמה ונכרת יכול אף חלב דפנות בכלל 

ת'ל' את החלב המכסה את הקרב יכול לא יהא 
בכלל עונש אבל יהא בכלל אזהרה ת'ל' את 

החלב המכסה את הקרב אוציא את חלב
החולין ולא אוציא את חלב המוקדשין ת'ל' 

את החלב המכסה יכול לא יהא בכלל 
עונש אבל יהא בכלל אזהרה ת'ל' את החלב 

המכסה את הקרב יכול לא יהא בכלל א<.>ה<.>ה 
המכ<.>ה אבל יהא בכלל הקרב ת'ל' את החלב 

את הקרב   ד'   אוציא את כלם ולא אוציא 
את חלב השליל המכסה את הקרב ת'ל' חלב 

  נראה כמו חזרה על פסקה ח'25



ושתי כליות יכול לא יהא בכלל עונש אבל יהא 
בכלל אזהרה ת'ל' חלב ושתי כליות יכול בו
ת'ל' חלב ושתי כליות באשם שאין תלמוד 

ה'   מה אם השלמים שאין שכבר ק'ו' הוא
כל מינן טעון אליה טעונין חלב ושתי כליות 
אשם שכל מינו טעון אליה אינו דין שיטען 

חלב ושתי כליות ואם כן למה נאמר חלב 
ושתי כליות באשם נלמד ממנו מה חלב ושתי 
כליות אמורין באשם מוצא מכלל השליל אף 

חלב ושתי כליות אמורין כאן מוצא מכלל 
ו'   את כל החלב אשר על הקרב השליל

ר' ישמעאל אומר להביא את החלב שעל הקיבה 

ר' עקיבא אומר להביא את החלב שעל 
הדקים  :  ז'  ואת שתי הכליות לא בעל 

כליא אחת ולא בעל שלש ואת החלב 
אשר עליהן לא הבשר שעליהן אשר על 
הכסלים זה החלב שבין הפקוקלות דברי 
ר' עקיבא ר' יוסי הגלילי אומר להביא את
החלב שעל העוקץ ר' ישמעאל אומר מה 

החלב המכסה את הקרב קרום נקלף אין לי 
אלא קרום נקלף   ר' עקיבא אומר מה החלב 

המכסה את הקרב תותב וקרום ונקלף אף 
אין לי אלא תותב וקרום נקלף   ח'   ואת 

היותרת על הכבד דבר שקול שיטול מן 
הכבד על היותרת ומן היותרת על הכבד 

וכשהוא אומר ואת היותרת על הכבד ומן 
החטאת והקטיר המזבחה שיטול מן הכבד 

על היותרת    ט'    יסיר יותרת א'ע'פ' שאין 
כליות יסיר כליות א'ע'פ' שאין יותרת יסירנה 

  י'   והקטירו אותו אפילו כוליא אחת
והקטירו והקטירם מ'ת'ל' והקטירו אותו כשר 

לא הפסול והקטירו שלא יערב חלבים 
בחלבים והקטירם כלם כאחת נאמר כאן 

אשה ולא נאמר לחם נאמר למטן לחם ולא 
נאמר לריח ניחוח נאמר למטן ריח ניחוח ולא 

 בכלן בכל את האמורנאמר לשם ומנין ליתן 
אחד ואחד ת'ל' אשה אשה אשה לג'ש' 
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פרקא ומה ת'ל' שלמים מבן 

הבקר ומה ת'ל' שלמים 
מבן הצאן לפי שיש בבן הבקר מה שאין בבן

הצאן ובבן הצאן מה שאין בבן הבקר בן הבקר 
נתרבה בנסכין ובן הצאן נתמעט בנסכין בן 

הצאן נתרבה בצבור בן הבקר נתמעט 
הא לפי שיש בבן הבקר מה שאין בצבור

בבן הצאן ובבן הצאן מה שאין בבן הבקר 
צרך לומר שלמים מבן הבקר וצרך לומר 

 ב' זכר או נקבה שלמים מבן הצאן
 והנקבה ודאי לא טומטו' ואנדרג<.>נס ודא'הזכר 

ה'ד'ה' מה אם עולה שכשרה לבא מן העוף לא 
כשרה לבא טומטו' וא?נ?דורגינ' שלמי' שלא כשרו 



לבא מן העוף אינו שלא יכשרו לבא טומטום 
ואנדרגינ' לא אם אמר' בעולה שלא כשרה לבא 
נקבות כזכרי' תאמ' בשלמי' שכשרו לבא נקבות 

כזכרים חטאת תוכיח שכשרה לבא נקבות 
כזכרים ולא כשרה לבא טומטו' ואנדרגינס 

ג'   לא אם אמרת בחטאת שלא כשרה לבוא 
כל מין זכרים וכל מין נקבות תאמר בשלמים 

שכשרו לבא כל מין זכרים וכל מין נקבות 
המעשר יוכיח שכשר לבא כל מין זכרים וכל 

 ואנדרו?ג/נ?סמין נקבות ולא כשר לבא טומטום 
לא אם אמרת במעשר שהוא אחד מעשרה 
תאמר בשלמים שהן אחד מאחד הואיל והן 
אחד מאחד יכשרו לבא טומטום ואנדרוגינס
ת'ל' זכר או נקבה הזכר ודאי והנקבה ודאי 

  :  ד'  כשב ולמה ואדרוגינסלא טומטום 
נאמר כשב לרבות את הפסח לאליה וכשהוא 

אומר אם כשב לרבות פסח שעובר זמנו 
ושלמים באין מחמת הפסח לכל מצות שלמים 

שיטענו סמיכה ונסכין ותנופת חזה ושוק שיכול 
הואיל ומה אם אבד אינו טעון סמיכה ונסכין 

 דין שיטעם סמיכה אינ<.>ותנופת חזה ושוק הוא 
ונסכי' ותנופ' חזה ושוק וכשהוא אומ' אם כשב 

לרבות פסח שעיבר זמנו ושלמים באין מחמת
הפסח לכל מצות שלמי' שיטענו סמיכה ונסכי' 
ותנופת חזה ושוק אבל אינן נאכלין אלא ליום 

תחלת הקדשן בן עזאי אומ' אינן נאכלי' ?ב/כ?ולילה 

ה' הוא אלא בלילה ואינן נאכלין אלא צלי
היחיד מביא שלמים נדבה אין הצבור ומביא
שלמים נדבה אם תאמר כבר מיעטתים מבן 

הבקר שיכול לא יביא צבור מן הבקר שלמים 
נדבה שכן אינו מביא כיוצא בהם חובה אבל 
יביא צבור מבן הצאן שלמים נדבה שכן הוא 
מביא כיוצא בהן חובה ת'ל' הוא היחיד מביא 
שלמים נדבה אין הצבור מביא שלמים נדבה

פרקא  והקריב מזבח א'ע'פ' ששחטו 
שלא לשמו שלמים א'ע'פ' 

 'שלא סמך עליהם אשה לשם אישים   ליי
 ב' חלבו האליה לשם מי שעשה את העולם

להביא את החלב הסמוך לאליה זה החלב 
שבין פקוקלות דברי ר' עקיבא ר' יודה אומר 

חלבו האליה הקיש החלב לאליה מה החלב 
ג'   אליה בשני לאוים אף אליה בשני לאוים

יכול יקיים בה מצות אליה ת'ל' תמימה או 
תמימה יכול יטלנה עם השזרה ת'ל' לעומת 

העצה או לעומת העצה 
יכול לא יכנס לפנים מן העצה ת'ל' יסירנה 

יכנס לפנים מן העצה  ד' 
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את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב 

אשר על הקרב מה ת'ל' שיכול יתרבה בחלב 
דפנות ודין הוא ומה אם בן הבקר שנתרבה 



בנסכין נתמעט בחלב דפנות בן הצאן 
שנתמעט בנסכין אינו דין שיתמעט בחלב 

דפנות לא אמרת בבן הבקר שנתמעט באליה 
תאמר בבן הצאן שנתרבה באליה הואיל 

ונתרבה באליה יתרבה בחלב דפנות ת'ל' את 
החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר 

על הקרב ואת שתי הכליות וגו'   אין לך אלא 
 לפי אמרמה שאמור בענין משם ר' ישמעאל 

שיצא לידון בחדש החזירו הכתוב לכללו 
ה'   והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים 

 לימד על החלבים שהן קרואין 'לחם אשה ליי
ואם עז קרבנו פרקאלחם

הפסיק הענין 
שלא תהא העז טעונה אליה   ב'   והקריב 

 את'ממנו מן המחובר קרבנו אשה ליי
החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר 

על הקרב מה תלמוד שיכול יתמעט מכלם 
ודין הוא מה מצינו בבן הצאן שנתרבה באליה 

שכן נתרבה בכלם אבל בן העז הואיל ונתמעט 
באליה יתמעט מכלם בן הבקר יוכיח שנתמעט

ג' לא אם אמרת באליה ונתרבה בכלם
בבן הבקר שנתרבה בנסכין תאמר בבן העז 

שנתמעט בנסכין הואיל ונתמעט בנסכין 
יתמעט מכלם ת'ל' את החלב המכסה את 
הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת 

לרבות את כלם     ד' שתי הכליות וגו'
והקטירם כלם כאחת לחם אשה לרח ניחוח 

ה'  לחייב על חלב מעילה'כל חלב ליי
משם ר' ישמעאל אמרו והרי הוא אומר אך 

בכור שור או בכור כשב או בכו' עז לא תפדה 
קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת 

חלבם תקטי' למדנו לבכור שהוא טעון דמים 
וחלבים למזבח למעשר ולפסח מנין וכשהוא 

 אלהיך 'אומר ודם זבחיך ישפך על מזבח יי
והבשר תאכל שיכול אין לי אלא דמן חלבן 

ו'  חקת עולם 'מנין ת'ל' כל חלב ליי
לבית העולמים לדורותיכם שינהוג הדבר 

לדורות  

בכל מושבותיכם בארץ ובחוצה לארץ כל 
חלב וכל דם לא תאכלו ר' יהודה אומר חלב 
ודם הקיש החלב לדם מה החלב בשני לאוין 

אף הדם בשני לאוין וחכמים אומרים אין בהן 
  ז'   יכול אף דם פסולי אלא אזהרה אחת

המוקדשים יהו חייבים עליהם משם שני לאוין 
תלמו' לומ' רק הדם לא תאכלו אין בהן אלא 

אזהרה אחת אין לי אלא דמן חלבן מנין ת'ל' חלב 
ודם הקיש חלב לדם מה הדם בלאו אחד אף 

ח'   בתוך שיצא הבכור החלב בלאו אחד
מכלל פסולי המוקדשין יהו חייבין על דמו 

משם שני לאוין ת'ל' רק את דמו לא תאכלו 
אין בו אלא אזהרה אחת אין לי אלא דמו חלבו 
מנין ת'ל' חלב ודם הקיש החלב לדם מה הדם 



בלאו אחד אף החלב בלאו אחד 
ויקראחסלת

נפש כי תחטא   בני ישראל מביאין חטאת ואין 
הגוים מביאין חטאת ואין צורך לומר מצות 

 שנצטוו אלא מצותשלא נצטוו עליהם בני נח 
עליהם בני נח ואין מביאין עליהם חטאת או

בני ישראל אין לי אלא בני ישראל ומנין לרבות את 
הגרים ואת העבדים ת'ל' נפש כי תחטא 

בשגגה על השגגה הוא מביא ואינו מביא על 
ב'  הלא דין הוא מה אם ע'ז' החמור' הזדון

לא עשה בה את הזדון כשגגה מצות הקלות 
אינו דין שלא נעשה בהן את הזדון כשגגה הין 

 זדונה של ע'ז' ליום הכפורים שהיא הונחאם 
חמורה יונח זדונן של מצות ליום הכפורים 

 תלמושהן קלות אלא יביא חטאת ויכפר מיד 
לומר כי תחטא בשגגה על השגגה הוא מביא 

אינו מביא על הזדון
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ג' ק'ו' לע'ז' מעתה מה אם מצות הקלות 

זדונן ליום הכפורים ע'ז' החמור' אינו דין שיונח
 במצות הקלזדונה ליום הכפורים הין אם ע'ז' 

הקלות נקל בע'ז' החמורה אלא יביא חטאת 
מיד ותתלה לו עד יום הכפורים ת'ל' בשגגה 
במצות בשגגה בע'ז' מה ת'ל' בשגגה בשעיר 

ומה ת'ל' בשגגה בשעירה לפי שיש בשעיר מה 
שאין בשעירה ובשעירה מה שאין בשעיר 
שעיר נתרבה בצבור ושעירה לא נתרבה 

בצבור שעירה נתרבה בע'ז' ושעיר לא 
נתרבה בע'ז' הא לפי שיש בשעיר מה שאין 

בשעירה ובשעירה מה שאין בשעיר צרך לומר 
בשגגה בשעיר וצרך לומר בשגגה בשעירה 

 ולא מצות המלך ולא מצות 'מצות ייה'
 פרט ' ולא כל מצות יי'ב'ד' מכל מצות יי

לשמיעת קול ולבטוי שפתי' ולטומאת מקדש 
 שומע אני עשה ולא תעשה 'וקדשיו מצות יי

ת'ל' אשר לא תעשנה אוציא מצות עשה 
הקלה ולא אוציא מצות עשה החמורה ת'ל'

אשר לא תעשנה אוציא את מצות שאין חייבין 
עליהן כרת ולא אוציא את הפסח ואת המילה 

שחייבין עליהם כרת ת'ל' אשר לא תעשנה 
אוציא את הפסח שאין תדיר ולא אוציא את 
המילה שהיא תדירה ת'ל' אשר לא תעשנה 

או יכול שאני מוציא את מצות עשה שבנדה 
 ריבה מה ראית להוציא 'ת'ל' מכל מצות יי

את כל המצות ולהביא מצות 
עשה שבנדה אחר שריבה הכתוב מיעט 

מפני מה אני מוציא את כל המצות שאין בהן 
בלא תעשה ומביא את מצות עשה שבנדה 

ז'  אשר לא תעשנה שיש בה בלא תעשה
יכול דברים שזדונן כרת ודברים שאין זדונן 

כרת ת'ל' תורה אחת יהיה לכם לעושה 



בשגגה הרי כל העושה בשגגה בע'ז' 

מה ע'ז' מיוחדת מעשה שחייבין על זדונן
כרת ועל שגגתו חטאת אף כל מעשה שחייבין 

ח'   או על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת
דבר שאת למדו בדרך אחרת את למדו בכל 
דרכין שיש בו מה ע'ז' מיוחדת שמשנאסרה 
לא הותרה ולא הותרה מכללה וחייבין עליה 

מיתת בית דין ואיסורה נוהג בבני נח כישראל 
אף איני מרב' אלא כיוצא בה את מה אני מרבה 

את משכב זכור והבהמה שמשנאסרו לא 
הותרו לא הותרו מכללן וחייבין עליהן מיתת 

בית דין ואסורן נוהג בבני נח כישראל אלא שיש 

בזכור מה שאין בבהמה ובבהמה מה שאין 
בזכור הזכור בין במינו בין שלא במינו אסור 

והבהמה במינה מותר' ושלא במינ' אסור' הזכור 
לא עשה בו את הקטן כגדול והבהמה עשה 

    וכשהוא 'טבה את הקטנה כגדולה
 לרבו' את האם ואת אשת 'אומר מכל מצות  יי

אב ואת הכלה שהן בסקילה כע'ז' ומוסף 
 וכשהוא' עליהם בתו ובת בתו ובת בנו   י

 לרבות בת אשתו ובת 'אומר מכל מצות יי
בתו ובת בנו שמשנאסרו לא הותרו כע'ז'

ומוסף עליהם חמותו ואם חמותו ואם חמיו 
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 לרבות 'וכשהוא אומר מכל מצות יייא'

נערה מאורסה והמחלל את השבת אלא שיש 
בנערה מאורשה מה שאין בשבת ובשבת מה 
שאין בנערה מאורשה נערה מאורשה יש לה 

התר והשבת אין לה התר השבת הותרה
מכללה נערה מאורשה לא הותרה מכללה 

 לרבות ' וכשהוא אומר מכל מצות יי'   יב
אשת איש והנדה אלא שיש באשת איש מה 

שאין בנדה ובנדה מה שאין באשת איש אשת 
איש חייבין עליה מיתת ב'ד' והנדה אין חייבים 

עליה מיתות ב'ד' אשת איש מותרת לבעלה 
יג'   וכשהוא אומ'והנדה אסורה לכל אדם

 לרבות אשת אחיו ואשת אחי 'מכל מצות יי
אביו אלא שיש באש' אחיו מה שאין באשת אחי 

אביו ובאשת אחי אביו מה שאין באשת אחיו 
אשת אחיו אם יש לו בנים אסורה אין לו בנים 
מותרת ואשת אחי אביו בין שיש לו בנים ובין 
שאין לו בנים אסורה אשת אחיו עשה בה אח

מן האם כאח מן האב ואשת אחי אביו לא 
יד'עשה בה אח מן האם כאח מן האב 

 לרבות אחותו 'וכשהוא אומר מכל מצות יי
ואחות אביו ואחות אמו שלא היה להם שעת 

 'התר בע'ז' וכשהוא אומר מכל מצות יי
לרבות אחות אשתו פרקא  

 ן?ינ/כ?שאאחר שריבינו דברין שהן בע'ז' ודברים 



בע'ז' ולמה נאמר ע'ז' מעתה אלא מה ע'ז'
מיוחדת מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל 

שגגתו חטאת אף כל מעשה שחייבין על 
זדונו כרת ועל שגגתו חטאת    ב'   או מה 

ע'ז' מיוחדת וחייבים עליה מיתת ב'ד' אף אינו 
 27  מיתת ב'ד' את מה אני26מרבה אלא את מחו'ב'

מרבה את המקלל אביו ואמו המסית והמדיח 
והמכשף ונביא השקר והעדים הזוממין ת'ל'

ג'ועשה יצאו אלו שאין בהם מעשה
אוציא את אלו שאין בהן מעשה ולא אוציא את 

המכה אביו ואמו וגונב נפש מישראל וזקן 
ממרא על פי ב'ד' ובן סורר ומורה והרוצח ת'ל'

תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה הרי כל 
העושה בשגגה בע'ז'  אלא מה ע'ז'

מיוחדת מעשה שחייבין על זדונו כרת ועל 
שגגתו חטאת אף כל מעשה שחייבין על 

זדונו כרת ועל שגגתו חטאת   ד'   ועשה 
אחת יכול עד שיכתוב את כל השם עד 

שיארוג את כל הבגד עד שיעשה את כל 
הנפה ת'ל' מאחת או מאחת יכול אפילו כתב 
אות אחת אפילו ארג חוט אחד אפילו עשה 

בית אחד בנפה ובכברה ת'ל' ועשה אחת 
הכיצד עד שיכתוב שם קטן משם גדול שם 

משמעון ומשמואל ונח מנחור ודן מדניאל וגד
ה'    ר'   יהודה אומר אפילו כתב מגדיאל

שתי אותיות והן שם אחד חייב כגון שש תת רר 
גג חח אמר ר' יוסי וכי משם כותב הוא חייב 

והלא איננו חייב אלא משם רושם שהן רושמין 
על קרשי המשכן לידע אי זהו בן זוגו לפיכך 
אם שרט שורטה אחת על שני נסרין או שתי 

 ו'   ר' שמעון שריטות על נסר אחד חייב
אומר ועשה אחת יכול עד שיכתוב את כל

השם עד שיארג את כל
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הבגד עד שיעשה את כל הנפה ת'ל' מאחת 
או מאחת יכול אפילו כתב אות אחת אפילו
ארג חוט אחד אפילו עשה בית אחד בנפה 

ובכברה ת'ל' ועשה אחת הכיצד עד שיעשה 
 יוסי ר'מלאכה שכיוצא בה מתקיימת

אומר ועשה אחת ועשה הנה פעמים שהוא 
חייב אחת על כלם ופעמים שהוא חייב על כל 

אחת ואחת   ז'  הכיצד מי שאין יודע עקר 
שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה 

א'ע'פ' שמענין אבות מלאכות עשה אינו חייב 
אלא חטאת אחת כל ימיו והיודע עקר שבת 
ועשה ואמר אין זו שבת אין זו שבת ועשה 
מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל 
שבת ושבת והיודע שהוא שבת וטעה ואמר 
אין זו מלאכה אין זו מלאכה ועשה מלאכות 

הרבה בשבתות הרבה אם מענין אבות
 לא ברור לי אם הסופר כותב כאן גרשים על המילה או יוד. המילה צ"ל "מחוייבי"26
"ו  בדפוס נראה "אנ27



מלאכות עשה חייב על כל מלאכה ומלאכה 

ואם מעין מלאכה אחת חייב על כל העלם 
 אמר ר' עקיבה שאלתי את ר'ג' '  חוהעלם

 שהלכו 28ואת ר' יהושע באטלס של אמאום
ליקח בהמה למשתה בנו הבא על אחותו ועל 
אחות אביו ועל אחות אמו בהעלם אחד מהו 

חייב אחת על כלם או אחת על כל אחת ואחת 
אמרו לו לא שמענו אבל שמענו בבא על 

חמש נשים נדות בהעלם אחד שהוא חייב על 
כל אחת ואחת ורואין אנו שהדברים ק'ו'

שאלן ר' עקיבא אבר המדולדל בבהמהט'
מהו אמרו לו לא שמענו אבל שמענו באבר 

 שהוא טהור וכך היו מוכי ןהמדולדל באד
שחין שבירושלים עושין הולך לו ערב פסחים 
אצל הרופא וחותכו עד שהוא מניח בו כשערה 

ותוחבו בסירה ונמשך ממנו והלה עושה 
פסחו והרופא עושה פסחו ורואין אנו 

י'שהדברים קל וחומר                  

 ועוד שאלן ר' עקיבא השוחט חמשה זבחין ' י
בחוץ בהעלם אחד מהו חייב אחת על כלם או 
אחת על כל אח' ואח' אמרו לו לא שמענו אמ'
ר' יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה 
תמחויין בהעלם אחד שהוא חייב על כל אחד 
ואחד משם מעילה ורואה אני שהדברים ק'ו'

 אמר ר' שמעון וכי מה ראייה האוכל '  יא
לשוחט אלא כך שאלן באוכל נותר מחמשה זבחין 

בהעלם אחד מהו חייב אחת על כלם או אחת 
על כל אחד ואחד אמר לו לא שמענו אמר ר'

יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה 
 אחד שהוא חייב על כל אחד בעלםתמחויין 

 ק'ו'שהדבר<.>םואחד משם מעילת ורואה אני 
 אמר ר' עקיבה אם הלכה נקבל ואם '  יב

הדין יש תשובה א'ל' השב א'ל' לא אם אמרת 
במעילה שעשה בה את המאכיל כאוכל ואת 

 כנהנה צרף את המעילה לזמן המרובה המ?ה/ח?נה
 יג'תאמר בנותר שאין בו אחת מכל אלו 

אמר ר' עקיבה שאלתי את ר' אליעזר העושה 
מלאכות הרבה בשבתות הרבה מעין מלאכה 
אחת בהעלם אחד מהו חייב אחת על כלם או 
אחת על כל אחת ואחת אמר לי חייב על כל 

אחת ואחת מק'ו' מה אם הנדה שאין בה 
תוצאות הרבה וחטאות הרבה חייב על כל 
אחת ואחת שבת שיש בה תוצאות הרבה 

וחטאות הרבה אינו דין שיהא חייב על כל אחת 
ואחת אמרתי לו לא אם אמרת בנדה שיש בה 

שתי אזהרות שהוא מוזהר על הנדה והנדה 
מוזהרת עליו תאמר בשבת שאין בה אלא 

אזהרה אחת אמר לי הבא על הקטנות יוכיח 
שאין בהן אלא אזהרה אחת וחייב על כל אחת 

אמאו?ס/ם?   28



ואחת אמרתי לו לא אם אמרת בבא על 
הקטנות שא'ע'פ' שאין בהן עכשו יש בהן לאחר 

זמן תאמר בשבת שאין בה לא עכשו ולא 
לאחר זמן אמר לי הבא על הבהמה יוכיח 

הבהמה כשבת וואמרתי לו 
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פרשתא  נפש בני ישראל הרי 

יחיד מה יחיד ?כ/ב?צבור 
אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו 

חטאת אף ציבור לא יביא אלא על דבר שזדונו 
כרת ושגגתו חטאת ב'   הלא דין הוא מה 

אם היחיד שהוא מביא על שגגת המעשה אינו 
מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת 

צבור שאין מביא על שגגת המעשה אינו דין 
שלא יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו 

חטאת לא    אם אמרת ביחיד שאין מביא 
חטאת על לא הודע תאמ' בצבור שהוא מביא 
חטאת על לא הודע משיח יוכיח שהוא מביא 

חטאת על לא הודע ואינו מביא על דבר שזדונו 
כרת ושגגתו חטאת ג' לא אם אמרת במשיח

שאין מביא חטאת על לא הודע במזבח 
החיצון תאמ' בצבור שהוא מביא חטאת על 

לא הודע במזבח החיצון הואיל והוא מביא 
חטאת על לא הודע על מזבח החיצון יביא על 

דבר שזדונו כרת ועל דבר שאין זדונו כרת תל' 
נפש בני ישראל הרי צבור כיחיד מה יחיד אינו 
מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת 

אף צבור לא יביא אלא על דבר שזדונו כרת 
ושגגתו חטאת  ד'   הוא הדין למשיח הלא 

דין הוא מה אם היחיד שהוא מביא על שגגת 
המעשה אינו מביא אלא על דבר שזדונו כרת 

ושגגתו חטאת משיח שאין מביא אלא על 
שגגת המעשה אינו דין שלא יביא אלא על 

דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת לא אם אמרת 
ביחיד שאין מביא חטאת על לא הודע תאמר 

במשיח שהוא מביא חטאת על לא הודע צבור 
יוכיח שהוא מביא חטאת על לא הודע ואינו 

מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו 
 שאין מביא הציבורחטאת  ה'  לא אם אמרת 

אשם ודאי תאמר במשיח שהוא מביא אשם 
ודאי נשיא יוכיח שהוא מביא אשם ודאי ואינו

חטאת מביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו 
לא אם אמרת בנשיא שאין מביא חטאת על 
לא הודע תאמר במשיח שהוא מביא חטאת 

 לא הודע הואיל והוא מביא חטאת על לא 29לע!
הודע יביא על דבר שזדונו כרת ועל דבר 

שאין זדונו כרב! ת'ל' נפש אם הכהן המשיח 
הרי המשיח כיחיד מה יחיד אינו מביא אלא על 
דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף משיח לא 

יביא אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת ו' 
 צ"ל "על"29



הן יכול ?כ/ב?משיח יכול זה המלך ת'ל' כהן או 
המרובה בבגדי' משיח שאין על גביו משיח משיח
יחטא מה תל' שיכול יביא על הקודמו' ודין הוא 

מה אם הנשיא שהוא מביא על שגגת המעשה 
אינו מביא על הקודמות משיח שאין מביא על 
שגגת המעשה אינו דין שלא יביא על הקודמו'

לא אם אמרת בנשיא שאין מביא חטאתו 
משעבר תאמר במשיח שהוא מביא חטאתו 

משעבר הואיל והוא מביא חטאתו משעב' יביא 
על הקודמות ת'ל' משיח יחטא כשיחטא הוא 

 ר' ' משיח לא כשיחטא ועודנו הדיוט  :  ז
שמעון אומר אם נודע לו עד שלא נתמנה 
וא'כ' נתמנה חייב ואם משנתמנה נודע לו 

פטור משיח יחטא יכול גזרה עליו שיחטא ת'ל'
פרקא אם יחטא כשיחטא

לאשמת העם הרי משיח 
כציבור מה צבור אינו מביא אלא על העלם 

דבר ועם שגגת המעשה אף משיח לא יביא אלא 
הלא דין <.> על העלם דבר עם שגגת המעשה 

הוא צבור מוצא מכלל היחיד ומשיח מוצא 
מכלל היחיד מה צבור אינו מביא אלא על 

העלם דבר ועם שגגת המעשה אף משיח לא 
יביא אלא על העלם דבר ועם שגגת המעשה 

הולכה לך לדרך הזו נשיא מוצא מכלל ב'
הצבור ומשיח מוצא מכלל הצבור מה נשיא 

מביא על שגגת המעשה אף משיח יביא על
ג'  נראה למי דמה אם שגגת המעשה

דמה לצבור ילמדנה מן הצבור ואם דמה 
לנשיא נלמדנה מן הנשיא צבור בפר ואינו 
מביא אשם תלוי ומשיח בפר ואינו מביא 

אשם תלוי 

38
מה צבור אינו מביא אלא על העלם דבר עם 

שגגת המעשה אף משיח לא יביא אלא על 
 שגגת המעשה ד' הולכה ועםהעלם דבר 

לך לדרך הזו נשיא מביא שעירה לע'ז' ומביא 
אשם ודאי ומשיח מביא שעירה לע'ז' ומביא 
אשם ודאי מה נשיא מביא על שגגת המעשה 

אף משיח יביא על שגגת המעשה ת'ל' לאשמת 
העם הרי משיח כצבור מה צבור אינו מביא 
אלא על העלם דבר ועם שגגת המעשה אף 

משיח לא יביא אלא על העלם דבר ועם שגגת 
 ה'   או מה צבור אם הורו ועשו המעשה

אחרין על פיהם חייבין יכול אף משיח אם 
הורה ועשו אחרין על פיו יהא חייב ת'ל' אשר 

חטא על שחטא הוא מביא אינו מביא על מה 
ו'  והקריב על חטאתו שחטאו אחרין

מלמד שהוא מביא חטאתו משעבר הלא 
דין הוא מה אם הנשיא שהוא מביא על שגגת 

המעשה אינו מביא חטאתו משעבר משיח 
שאין מביא על שגגת המעשה אינו דין שלא 
יביא חטאתו משעבר ת'ל' והקריב על חטאתו



מלמד שהוא מביא חטאתו משעבר  ז'  יכול 

חטא עם הצבור יביא פר לעצמו ודין הוא 
נשיא מוצא מכלל הצבור ומשיח מוצא מכלל 

הצבור מה נשיא חטא לעצמו מביא לעצמו 
חטא עם הצבור מתכפר לו עם הצבור אף 
משיח חטא לעצמו מביא לעצמו חטא עם 
הצבור מתכפר לו עם הצבור  ח'   לא אם 
אמרת בנשיא שמתכפר לו עם הצבור ביום

הכפורים תאמר במשיח שאין מתכפר לו עם 
הצבור ביום הכפורים הואיל ואין מתכפר לו 
עם הצבור ביום הכפורי' יביא פר לעצמו ת'ל'

אשר חטא הכיצד חטא לעצמו מביא לעצמו 
חטא עם הצבור מתכפר לו עם הצבור

פרקא פר יכול זקן ת'ל' בן או בן 
יכול קטן ת'ל' פר הכיצד בן 

שלש כדברי חכמים ר' מאיר אומר אף בני
ארבע ובני חמש כשרין אלא שאין מביאין 

 ב' ר' יוסי הגלילי אומר זקנים מפני הכבוד
מת'ל' ופר שני בן בקר תקח לחטאת אם 

ללמד שהן שנים והלא כבר נאמר ועשה את 
 וא'כ' למה 'האחד חטאת ואת האח' עולה ליי

נאמר ופר שני בן בקר תקח לחטאת בן ב' שני' 

ג'  ר' אומר מה ת' ל' ופר שני בן בקר תקח 
לחטאת אם ללמד שהן שנים והלא כבר נאמר 

 'ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולה ליי
ואם כן למה נאמר ופר שני בן בקר תקח 

לחטאת אלא לפי שנאמר ועשה את האחד 
 יכול תקדום 'חטאת ואת האחד עולה ליי

 מעשיה ת'ל' ופר שני בן לעולה ובכלחטאת 
בקר תקח לחטאת או ופר שני בן בקר לחטא' 
יכול תקדום עולה לחטאת ובכל מעשיה ת'ל'
' ועשה את האח' חטאת ואת האחד עולה ליי

הכיצד דם חטא' קודם לדם עולה מפני שהוא 
מרצה אברי עולה קודמין לאימורי חטאת 

ד'  ר' שמעון אומר מפני שהן כליל לאישים
מה ת'ל' ופר שני בן בקר תקח לחטאת אם 

ללמד שהן שנים והלא כבר נאמר ועשה את 
 יכל נאכלה 'האחד חטא' ואת האחד עולה ליי

חטאת לויים ת'ל' ופר שני שני לעולה מה עולה 
ה'  כיוצא בוחטאת לא נאכלהלא נאכלה אף 

אמר ר' יוסי הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו 
עולות לאלהי ישראל פרים י'ב' על כל ישראל אלים 

תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי 
  איפשר 'חטאת שנים עשר הכל עולה ליי

חטאט! עולה אלא מה עולה לא נאכל' אף חטאת 
ר' יהודה אומר על ע'ז' הביאום לא נאכלה

ו'  ר' שמעון אומ' כל מקום שנאמ' עגל בתורה 
סתם בן שנה שנאמר ועגל וכבש בני שנה בן 

 שנים שנאמ' קח לך עגל בן בקר 30בן בקר שתי!
לחטאת ואיל לעולה תמים תמימים אף בשנים 

  כך הוא בדפוס וצ"ל "בקר בן שתי"30



פר סתם בן שלש אף בני ארבע ובני חמש 
כשרין אלא שאין מביאין זקנים מפני הכבוד

פרשתא  והביא אף לאחר יום 
הכפורים פר פר הוא 

מביא אינו מביא חלופין 

39
ב' הלא דין הוא מה אם היחיד שלא שוה 

קרבנו לכל מצות לקרבנו ליום הכפורים שוה 
קרבנו לכל מצות לקרבנו למצוה יחידית 

משיח ששוה קרבנו לכל מצות לקרבנו ליום 
הכפורים אינו דין שישוה קרבנו לכל מצות 

לקרבנו למצוה יחידית נשיא יוכיח ששוה 
קרבנו לכל מצות לקרבנו ליום הכפורים ולא 

שוה לקרבנו לכל מצות לקרבנו למצוה יחידי' 
 אל תתמה על המשיח שאעפ'31  ג'  אף אתה

ששוה קרבנו לכל מצות לקרבנו ליום הכפורים 
לא ישוה קרבנו לכל מצות לקרבנו למצוה 
יחידית אלא לפי שנאמר והביא יכול יביא 

חלופין ת'ל' פר פר הוא מביא אינו מביא חלופי' 
  ד'  וסמך ידו על ראש הפר לרבות פר יום 
הכפורים לסמיכה הלא דין הוא מה אם זה 

שאין טעון שני וידויין ואינו טעון אנא טעון 
סמיכה פר יום הכפורים שהוא טעון שני וידויין 

וטעון אנא אינו דין שיטען סמיכה לא אמרת
בזה שהוא בא על עבירת מצוה ידועה תאמר 
בפר יום הכפורים שאין בא על עבירת מצוה 
ידועה הואיל ואין בא על עבירת מצוה ידועה 
לא יטען סמיכה ת'ל' וסמך ידו על ראש הפר 
לרבות פר יום הכפורים לסמיכה ושחט את 

 בצפון  ה'   ולקח נאמרה כאן 'הפר לפני יי
לקיחה ונאמרה להלן לקיחה מה לקיחה 

אמורה להלן בכלי אף כאן בכלי  ו'  ולקח 
המשיח אין לי אלא המשוח בשמן המשחה 
המרובה בבגדים מנין ת'ל' הכהן אם סופנו 

לרבות כהן אחר מה תלמוד לומר ולקח הכהן 
המשיח אלא מצוה שיקבל כהן משיח ואם 

קבל כהן אחר עבודתו כשרה 

ז' מדם הפר מדם הנפש לא מדם העור ולא 
מדם התמצית מן הפר יקבל והביא אותו כשר 

לא פסול אותו אל אהל מועד למעט קרבנו 
למצות יחידית שלא ינתן מדמו על מזבח 

הזהב   ח'  וטבל לא המספג וטבל והזה על 
כל הזייה טבילה אצבעו נאמר כאן אצבעו 

ונאמר להלן אצבעו מה אצבעו אמורה להלן 
הימנית המיומנת שבימין אף אצבעו אמורה 

כאן הימנית המיומנת שבימין  ט'  בדם 
שיהא בדם כדי טבילה והזה לא המטיף 

והזה לא הזורק מן הדם מן הדם שבענין 

שבע פעמים לא שבע טיפים שבע פעמים 
"ח  בדפוס נראה "את31



שיהא מונה שבע פעמים לא אחת ושבע 
 יכול על כל הבית ת'ל' את פני יי'י' לפני 

 32פרכת או את פני פרכת יכול את פני פרכת
 ת'ל' הקדש מלמד שהוא מכוין כנגד ?כ/ב?לה

י'א' ונתן הכהן מן הדם מן הדם הבדים
שבענין על קרן קרנות הרי שתים ולמטן הוא 

אומר על קרן קרנות הרי ארבע דברי ר' שמעון 
ר' יהודה אומר אשר באהל מועד לרבות כל 
קרנות שבאהל מועד מזבח הקטרת שיתחנך 

המזבח בקטרת קטרת 

40
שתהא משל צבור סמים שיהו סממניה לתוכה 

 מה תלמוד לומר אמר ר' נחמיה לפי י'לפני י
שמצינו בפר הבא ביום הכפורים שהוא עומד 

לפנים מן המזבח ומזה על הפרוכת בשעה 
שהוא מזה יכול אף זה כן ת'ל' מזבח קטרת 

  יב'  את  יי' אין הכהן לפנייי'הסמים לפני 
כל דם הפר ישפך לרבות דם פר יום הכפורים 

לשפיכה ישפך לא יטיף ישפך לא יזה ישפך לא 
יזרק אל יסוד מזבח העולה לא על יסוד מזבח
הפנימי הלא דין הוא מזבח החיצון זכה במתן 

דמים ומזבח הפנימי זכה במתן דמים מה 
מזבח החיצון מקום מתן דם קרניו שם מתן דם 

יסודו אף מזבח הפנימי מקום דם קרניו שם 
מתן דם יסודו   יג'  וכשהוא אומר בעדה אל 

יסוד מזבח העולה שאין ת'ל' אלא ללמד שאין 
יסוד לפנימי עצמו וכשהוא אומר בנשיא אל 

יסוד מזבח העולה שאין ת'ל' אם את שיריו לא 
קבל מזבח הפנימי שירי מזבח החיצון הוא 
מקבל דבר אחר וכי יש יסוד לפנימי עצמו 

וא'כ' למה נאמר אל יסוד מזבח העולה שיהא 
יסוד 

מזבח מבזחה! של עולה אל יסוד מזבח העולה 
אשר פתח אהל מועד זה יסוד מערבי

ואת כל חלב פר לרבות פרקא
חלב פר יום הכפורים 

לשתי כליות וליותרת הכבד החטאת לרבות 
שעירי ע'ז' לכל האמור בענין ירים ממנו מן 

 ב'  כאשר יורם משור זבח המחובר
השלמים מה פרש בזבח השלמים שאין מפרש 

כאן אלא מה שלמים לשמן אף זה לשמו מה 
שלמים מביאין שלום לעולם אף זה מביא שלום 

לעולם  ג'  או מה שלמים טעונין הפרש אליה אף 
זה יטען הפרש אליה ת'ל' משור זבח לשלמי שור 

הקשתיו לא הקשתיו לשלמי כבש ר' יהודה בן 
שמועי אומר מה שלמים מביאים שלום לעולם

אף זה מביא שלום לעולם  ד'  או מה זבחי 

שלמי צבור דוחין את השבת ואת הטומאה 
אף זה ידחה את השבת ואת הטומאה ת'ל'

  הפרכת32



משור זבח לשלמי שור הקשתיו לא הקשתיו 
והקטירם הכהן על מזבח לשלמי כבש  ה'

העולה לא על מזבח הפנימי הלא דין הוא 
כה מתן דמים ומזבח הפנימי זכה 33מזבח החיצון ז

במתן דמים מה מזבח החיצון מקום מתן דם 
קרניו שם הקטר חלביו אף מזבח הפנימי

מקום מתן דם קרניו שם הקטר חלביו 
ו' מה אני מקיים לא 

תעלו עליו קטרת זרה ועולה בקדשין שלא 
זכה במתן דמן אבל קדשים שזכה במתן דמן 

הואיל וזכה במתן דמן יזכה בהקטר חלבם 
ת'ל' והקטירם הכהן על מזבח העולה לא על 

מזבח הפנימי

41
פרקא  ואת עור הפר ואת כל בשרו 

על ראשו ועל כרעיו וקרבו 
ופרשו והוציא מלמד שהוא מוציאו כלו כשהוא 

ב' יכול יוציאנו שלם וישרפנו שלם שלם
ת'ל' ראשו וכרעיו מה ראשו וכרעיו אמורים 

להלן ע'י' נתוח אף כאן ע'י' נתוח או מה 
ראשו וכרעיו אמורין להלן ע'י' הפשט אף כאן 

ע'י' הפשט ת'ל' וקרבו ופרשו  ג' והוציא 
את כל הפר אל מחוץ למחנה חוץ לשלש

מחנות או יכול חוץ למחנה אחת וכשהוא אומר 
בעדה אל מחוץ למחנה שאין תלמוד שכבר 

נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון 
וא'כ' למה נאמר אל מחוץ למחנה ליתן לו מחנה 

שנייה  : ד'  וכשהוא אמור בדשן אל מחוץ 

למחנה שאין תלמוד שכבר נאמר אל מקום 
טהור אל שפך הדשן ואם כן למה נאמר אל 

מחוץ למחנה ליתן לו מחנה שלישית    ה'
אל מקום טהור שיהא מקומו טהור ואם 

טמא יטהרנו שיהא מקום מותקן להם לכן 
אל שפך הדשן שיהא שם דשן שיקדום את 

ר'הדשן ששם יהו נותנין את הדשן
אליעזר בן יעקב אומר שיהא מקומו משופך 

  ו'  ושרף אותו כשר לא הפסול על עצים 
באש מה תלמוד לומר שיכול נאמרה שריפה 

בפנים ונאמר שריפה בחוץ מה שריפה 
 כשרין למערכה אף עציםאמורה בפנים 

שריפה אמורה בחוץ עצים כשרין
34למערכה [תלמוד לומר]

ת'ל' עצים לרבות כל משמע עצים אפילו בקש 
אפילו בתבן אפילו בגבבה באש ולא בסיד 

ולא ברמץ ישרף אעפ' שאין שם דשן ישרף 
 פרשתאאעפ' מצית האור בגופו

ואם הרי זה מוסף על ענין 
הראשון שתימצא אומר פר משיח ופר עדה 

לכל מעשיו ועומדין פר משיח קודם לפר עדה 
כה"ו  בדפוס נראה "33
 בשומר העמוד כאן הסופר כתב "תלמוד לומר" ובתחילת העמוד הבא כתב בראשי תיבות34



עדת ישראל יכול בכל העדה הכתוב   ב'
מדבר ת'ל' כאן עדה ולהלן נאמר עדה מה 

 אף כאן ב'ד' או מה'עדה אמורה להלן ב'ד
עדה אמורה להלן בכ'ג' אף כאן בכ'ג' ת'ל' 

עדת ישראל העדה המיוחדת שבישראל ואי זו 
זו זו סנהדרי גדולה היושבת בלשכת הגזית 

ג'  היה אחד מהם גר או ממזר או נתין או זקן 
שלא ראה לו בנים  יכל יהו חייבים ת'ל' כאן 
עדה ולהלן נאמ' עדה מה עדה אמורה להלן 

כלם ראויים להוריה אף עדה אמורה כאן 
עד שיהו כלם ראויים להוריה  ד'   ולא 

היה מפלא של ב'ד' שם או אמר אחד איני יודע 
 טועין אתם יכול יהו חייבין ת'ל' 35או שאמר להם

ישגו עדת ישראל ישגו עד שיורו כלם
יכול יהו חייבין על שגגת המעשה ת'ל' ישגו 

ונעלם דבר הא אינן חייבין אלא על העלם 
דבר ועל שגגת המעשה   ו'  בתוך שיצאת 

ע'ז' לידון בעצמה יכול יהו חייבים על שגגת 
המעשה שלה ת'ל' כאן מעיני ולהלן נאמר 

מעיני מה עיני האמור להלן ב'ד' אף כאן ב'ד'
עלם דבר ועם שגגת הומה מעיני האמור כאן 

המעשה אף מעיני אמור להלן העלם דבר ועם 
שגגת המעשה  ז'  ונעלם דבר לא שתעלם 
מצוה כלה כיצד אמרו אין נדה בתורה אין 

שבת בתורה אין ע'ז' בתורה יכול יהו חייבים 
ח' ת'ל' ונעלם דבר לא שתעלם מצוה כלה

אבל אמרו יש נדה בתורה אבל הבא על 
שומרת יום כנגד יום פטור יש שבת בתורה 
אבל המוציא מרשות לרשות ומרשות היחיד 

לרשות הרבים פטור יש ע'ז' בתורה אבל 
המשתחוה פטור יכול יהו פטורין ת'ל' ונעלם 

דבר לא כל הגוף  ט'  בתוך שיצאת ע'ז' 
לידון בעצמה יכול יהו חייבים על העלם 

מצוה כלה ת'ל' כאן מעיני ולהלן נאמר מעיני 
מה מעיני אמור כאן פרט לכל גוף אף מעיני 

 פרט לכל הגוף הורו ב'ד' ועשו 36האמור לההלן!
יכול יהו חייבים ת'ל' הקהל ועשו ההוריה 

 בקהל ?י?תלויה בב'ד' והמעשה ?ח/ת?לו

42
 לא מצות המלך ולא מצות 'יא' מצות יי

ב'ד' מצות האמורים במשיח הן מצו' האמורות 
 לא כל מצות יי'מכל מצות כאן

 פרט לשמיעת הקול ולבטוי שפתים 'יי
ולטומאת מקדש וקדשיו אשר לא תעשנה 

ואשמו כשם שנפרעים מן היחיד כך נפרעין מן 
הצבור  יב'  ידעו שהורו וטעו מה הורו יכול 
יהו חייבין ת'ל' ונודעה החטאת לא שיוודעו 
החוטאין   יג'   אשר חטאו והקריבו חטאו 
שני שבטין מביאין שני פרים חטאו שלשה

מביאים שלשה או אינו אומר אלא חטאו שני 
ם"ח בדפוס נראה "ל35
 הסופר לא כתב סימן לתיקון המילה36



יחידין מביאין שני פרים חטאו שלשה מביאין 
שלשה ת'ל' הקהל הקהל חייב וכל קהל וקהל 

חייבין   יד'  הכיצד חטאו שני שבטין 
מביאין שני פרים חטאו שלשה מביאין שלשה 
ושאר שבטים שלא חטאו מביאין על ידיהן פר 

 שאף אלו שלא חטאו מביאין על ידי !פר
החוטאין לכך נאמר הקהל לחייב על כל קהל 

וקהל דברי ר' יהודה   טו' ר' שמעון אומר 
שבעה שבטים שחטאו מביאין שבעה פרים 

וב'ד' מביאין עליהן פר שנאמר כאן קהל 
ולהלן נאמר קהל מה קהל אמור להלן ב'ד'

ר' מאיר אומר חטאו אף כאן ב'ד'   יו'  

שבעה שבטים או רובן וב'ד' מביאין עליהם 
פר כלם פטורין שנאמר כאן קהל ולהלן נאמ' 

קהל מה קהל אמור להלן ב'ד' אף כאן ב'ד'
  ר' שמעון בן אלעזר אומר משמו חטאו   יז'

ששה והן רובו או שבעה א'ע'פ' שאינן רובו 
פרקא  וסמכו הרי אלו חייבין

זקני יכול זקנים מן השוק 
ת'ל' זקני עדה או זקני עדה יכול כל הזקנים 

שבעדה ת'ל' העדה המיוחדים שבעדה   ב'
וכמה הן וסמכו שנים זקני שנים אין ב'ד' שקול 

הרי חמשה דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר 
וסמכו זקני שנים אין ב'ד' שקול הרי שלשה

  ג'  ידיהם ידי כל יחיד ויחיד ידיהם על ראש 
הפר פר טעון סמיכה ואין שעירי ע'ז' טעונין 

סמיכה דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר פר 
טעון סמיכה בזקנים אין שעירי ע'ז' טעונין 
סמיכה בזקנים שר' שמעון אומר כל חטאת 
צבור שדמה נכנס לפנים טעונה סמיכה   ד' 

 בצפון נאמר כאן פני  יי'ושחט את הפר לפני
פרכת ונאמר להלן פני פרכת מה פני פרכת 

אמור להלן פני פרכת הקדש אף פני
פרכת אמור כאן פני פרכת 

הקדש 

ה' ועשה כאשר עשה וכפר מה ת'ל' לכפול 
את ההזיות וללמד שאם חיסר אחת מן 

המתנות לא עשה כלום יכול אף מתן שבע 
שאם חיסר אחת מהן לא עשה כלום שכן מתן 

שבע מעכבות בכל מקום ומנין למתן ארבע 
אם חיסר אחת מהן לא עשה כלום ת'ל' וכן 

יעשה ועשה לפר לרבות פר יום הכפורים כאשר 
עשה לפר לרבות פר כהן משיח החטאת לרבו'

שעירי ע'ז' או יכול שני מרבה את שעירי רגלים 
ת'ל' לו מה ראית לרבות שעירי ע'ז' ולהוציא 

שעירי רגלים אחר שריבה הכתוב מיעט 
מרבה אני שעירי עבודה זרה שהן באין על 

עבודת מצוה ידועה ומוציא שעירי רגלים 
ז' וכפר שאין באין על עבודת מצוה ידועה

 שלא א'עפ'עליהם א'ע'פ' שלא סמכו ונסלח להם 
נתן בשירי הדם מה ראית להכשיר בסמיכה 

ובשירי הדם ולפסול בהזיות אחר שריבה 



הכתוב מיעט מפני מה אני מכשיר בסמיכה 

ובשירי הדם שאין מעכבין את הכפרה ופוסל 
ח' בהזיות שהן מעכבות את הכפרה

והוציא את הפר אל מחוץ למחנה חוץ לשלש 
מחנות ושרף אותו כאשר שרף את הפר 

הראשון הא מיכן את אומר פר משיח ופר 
עדה עומדים פר משיח קודם לפר עדה 
בכל מעשיו  :  ט'  יכול אף שעירי ע'ז' 

יקדמוהו ודין הוא אם פר יחיד קודמו פר ושעיר 
לא יקדמוהו ת'ל' פר פר ראשון אין שעירי ע'ז' 

  י'   או אינו אומר אלא פר ישרף ראשונים
אין שעירי ע'ז' נשרפין ת'ל' חטאת הקהל בנין 

אב לכל חטאות הקהל שישרפו  יא'  והלא 
שעירי רגלים שהן חטאות הקהל יכול ישרפו 

ת'ל' הוא ומה ראית לרבות שעירי ע'ז' ולהוציא 
שעירי רגלים אחר שריבה הכתוב מיעט 

מרבה אני את שעירי ע'ז' שהן באין על עבירת 
מצוה ידועה ומוציא שעירי רגלים שאין באין 

יב'על עבירת מצוה ידועה


