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 להזכיל השה צנל דנד ריקן, ולק עקדיס הדבל המקודש שעליו יסול טבו הי'
 ומזה י תוכמה למזכירים השם לגילה X ומה שכתוב נססרא
 ומה מי שהוא •עהיל להתקדש • וב״ה בב״ר ( ע״א) • וננדרים ( יף
 יוד ) גריס . ומה זה שלא נתכוץ אלא להזכיר ש״ש על הקרנן *
 וזה כפי גירסת התוספות שס : ולימא קרבן לה׳ דלמא אמר לה׳ ולא אמר
 קרבן ־ אבל בגילסא ישיבה כתוב.. דלמא אמר לה, קרבן •וא״כ אף שאומר
 לה׳ קלבן ומקדיש באמת מ״מ אינו נכוןדאין להזכיר את השס על לבר ריקךוכ״מ
 בדברי המאירי בסדושיו לנדרים : וכן ל,מר בחולין ( דף צא : ) דישראל אין
 מזכיר ין את השם רק אחר ב׳ תבות. וכן מבואר בספרי( האזינו פסקא שו)
 כי שס ה׳.אקרא מצינו למדין שלא הזכיר משה שמו של מקום אלא לאחל
 כ״א תיבות וכולי רשב׳׳י אומר מנין שלא יאמר אדס לה׳ עולה וכי ומה אלו
 שהם מקודשים לשמים אמר המקום לא יחול שמי עליהם עד שיוקדשו וכי
 ובע״ש יומא ( דף לע ) שהיי הכ״ג אמר לה׳ חעאת כבר העירו בתו״י שם ז

 ואין בו חידוש להקדימו,ולס״ז היה ראוי נספה שיאמר־גייקריב לה׳ קרבן,
 כישסקרבןאין בו חידוגו ונודע בפעל יקריב,אולם י*סלי העיון ראינו כי בכ״מ
 שתיוחס הפעולה אל ה׳ ובעבורו יקדים תמיד שם הפעל לעני שסה׳: כמו להניף
. כיי ידור נדר לס׳, ויבן נח מזבח לה', וכן תמיד  תנופה לה׳, להקטיר אשה לס׳
 לבד כשתים שלש מקומות שיצאו מן הכלל לצורך, כמו לכל נדריהם ולכל נדביתס
 אשר יקריבו לה׳ לעולה (ויקרא כ׳׳ב בי) ושם מלת לעולה הוא־נשוא כמאמר
 כמבואר בספרא ( אמור פרשה ז׳ מ״א ) ומנחות ( ע״ג ) כמו שיבואר שם
 וכן מראשית עריסותבם תתנו לה׳ תרומס ( במדבר ס״ו כ״א ) דריש גספרי
 ( שלח פסקא ק״י ) שיהיה בה כזי מתנה לכהן, ומלת לה׳ הוא קוסב המאמר
 שיהי׳ ראוי לה׳ והוא א׳ מכ׳׳ד לבעה״ג וא׳ ממ״ח לנחתום : ובמ״ש ( במדבר
 י״ח כ״ד ) כי את כל מעשר ב״י אשר ירימו לה׳ תרומה דריש ביבמות ( דף
 פ״ו ) שמעשר דינו כתרומה דאסור לזרים לר״מ או דסובל ללבנן : אבל
 במאמר הפשונו בא מלת לה׳ מאוחר כמש׳׳ש ( י״ע) תרימו תרומה לה': וכן
 אמל תמיל , מנחה לה׳, שלמים לה׳ ובאלו הז״ל הטעם משוס דאין ראוי

 דבשלמיס כתיב •אם מן הבקל ־ואס מן הצאן נוכל לנועות שבכ״ז יש
 בילו להקריב עוף , וז״ש בספלאת״לבקל וצאן(כיון על אס מן כבקל ואם

 p הצאן) יכול לא יביא ואס הביא כשר וכולי ת״ל בקר וצאן תקריבו
 בקר וצאן אבל זולתם אסור להקריב ׳ום״ש
 הלי זה.מוסיף על דבליו פי׳ לה״א שמ״ש
 «ן הבהמה מקריבו. היינו שלא הסריס
 עליהם להביא קלבן מסי׳ כמ״ש במל׳ ואני
 לא סנורסתי עליהם להביא קלבן מסי׳ אלא
 מבהמה שברשותך , ומ״מ אם רוצה לנורות
 ולהביא חי׳ שיש בה ערחא יותר הוא
 מוסיף על דבריו וגס למ״ל ( כתובות לף
 צ״ח ומעילה דף כ״ף: ) דבאמר לשלוחו
 זיל זבין לי לתנא וזבץ לי׳ כורא מעביר

 הוה , בכ״ז בכה״ג מוסיף הוה כמש״ש הכא י
 גע״ע דאייתילי׳שוה ששבשלש׳(במ״ש מיושב
 ק׳התוס׳זבחיםידףל״דד׳ה שאינו אלא עיי״ש
 | יץ | טן הבהמה מן הבקר. דע כי שם עצם
- כללי. כשבא בה־א(ואינו היא הידיעה
 על איש מהמין שכגר נודע. באחד
 מאופני ההודאה ) אז הוא עורה על כלל
 רבת רעת האדם י ור״ל כלל מין

 טו
 טז

 העין
 האדם • ומותר האדם מן הבהמה אין • ר״ל מין האדם _על מין הבהמה .
 אכל בשגא גלא ס׳ מורה על איש או אישים רגיס מן'המין אגל לא על
 המין כולו . כמו ויהי לי שור וחמור. כה תאמרון לאיש יגש גלעד. ׳ואיש
 ישראל נגש -. ויליד גיתו הס יאכלו כלסמו • מאת ככור גגי ישראל לקח את
 הכסף־ סוסר צדון עובר ים מלאוך . בי נשמדה מבנימין אשס• בל אלה
 אינם שם המין כדעת הרד״ק במכלול( ד״מ דף ־ח׳ ) דהא גאוגסמיכות אל
 הפרס סוחר צדון ־ איש ישראל • יליד ביתו ־ וא״כ אינו מציין המין רק
 כמות רב מכללות המין • אנשי יגש נלעל • סוחרי צדון וכדומה : וכן מ״ש
 "ויהי לי שור וחמור לא הי׳ בידו המין כולו רק שורים וחמורים הרבה :
 כי ציון כלל המין צ״ל בה׳א אסר שהמינים נודעים ומפולסמים י זולת מ״ש
. שהוא שם המין • כי אז נברא המין ולא נודע עדיין ג  תוצא האת עץ פרי
 אבל בכ״מ שבא בה׳ אינו בא על כמוס רב. סתמי רק על המין כולו אס
) שהם הסוסיס של  לא בשהכעות ידוע כמו כי אס הסוס אסור( מ״ב ז
 מחנה ארס שנודע שס • ובמקום שבא כמות סתמי בה׳ דרשוהו חז״ל •
 ותעל הצפרדע צפרדע אחת סיתה ( סנהדרין דף ס״ז ) הרי לא רצו לפרשו
 על כמ1מ סתמי מדכתיב בה׳א שמורה המין כולו • וע״כ פי׳ שהוא שם
 היחיד הנודע ע׳יי הפלא שנעשה בו ששלצה כל ארז מצליס . וכן וירכיבם
 על החמור » דלשו שהוא שם הפלט החמול הילוע שרכב עליו אבלהם י

 ורש״י גפי׳ פי׳ שירוץ הצפרדעים קורא בלשון יחידות כמו ותהי הכינם•
 הרסישה • הוא לדעתו שם המקרה המשמש על סולדת הדגר וכ״ז שלא,
 כהרד״ק סנ׳׳ל • ולבן במ״ש כי כל אוכל םלב מן הבהמה אשר יקריבו ממנה
 קרבך( צו ואו ) יכוין על בלל המין לא על בהמה פרטית הנקרגת.־אגל
 כשאומר ואם כל בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן (בסקתי כב ) יכוין על

 נהמה

 שהוא פרט אסרי הכלל רק

) ר׳ יוסי אומר ב״מ שנאמר קרבן אמור ה  י
 בית־ ה״א שלא ליתן פ״פ למאיגים לרדות :
 > ו < קרבן לה׳ בהמה יבול אף חיה שהיא
 קרויה בהמה שגאמר זאת הבהמה אשר תאכלו
 שור שה ובולי איל וצבי ויחמור ,ת״ל בקר וצאן יכיל לא
 יביא ואם הביא בשר , לםהיד למי שא־ל רבו לך והבא
 לי חטים והלך והביא. לו חטים ושעורים יהדי זד, מוסיף על
 דבריו, תיל בקר וצאן תקריבו אין לך בבהמה אלא בקר
 וצאן בלבד . הא למה זה דומה למי שא־ל רבו אל תביא
 לי אלא חטים הא אם הוסיף זה על החטים הייה עובד על

 דבריו ־
 (יץ) (ז) סן הבהמה להוציא את הרובע ואתהנרבע • וד,לא
 דין הוא מה בע״ט שלא נעבדה בו עבירה פמול
 פע״נ המזבח . הרובע יהגדבע שנעבדה בהן עבירה אינו דין

 שיפסלו
 וירא ה׳ כי

, בכ״מ שנז׳ שם קרבן נז׳ שם ה׳, ( מלבד ויקרא כ״ג ׳ ה ן ל ב ר י | ק ן  ן £
 י״ד ) לא שם אלקים , כי כת מנאי שר״י היו מאמינים כי נמצאו
 שני התחלות , המחלה אחת שהוא שורש אל הטוב ומאתה תצא טוב ומסד הוי׳
 ומציאות , והתחלה אחרת שהוא שורש אל הרע , ומאתה תצא צ!עדר ומות רע

 וה&סד : ודוב קלבנותיהס שהיו מקריבים
 היה על הכוונה לתת אל כח המעדיר והרע
 מלקו ע״י המתת החי והשחתתו ולכפר
 כעסו בזה , והתורה האלקית שבאה
 לבער הדעות הזרות מאתנו הזהירה זובח
 לאלהיס יהרס , כי הקרגן לא בא לפייס
 מדת הדין רק אל בעל הרחמים המרחם
 על מעשי ידיי ובלתי חפץ בהשחתתם ,
 והענין כי מצד הדין לא היה ראוי שיתכפר
 החוטא בקרבן רק נפש החוטאת היא תמית,
 לק מחסד ה׳ יקבל גוף הבהמה מהיר גוף
 האדם וזה הענין הראה בעקדת יצחק,שצוס
 לשחטו כי כן מהדין ואח״כ קבל את האיל
 תחתיו מצד הרחמים. וע״כ בכל פרשת העקד׳
 כז׳שס אלקיס ומן מעשה האיל עד סוף
 הפרשה כתוב שס הוי׳,וזה שאמר ר' יוסי שלא

 ליתן פ״פ למאיניס היינו לכת מנאי של׳׳י:
) שאם הביא  הערה).איך דדש פן בקר וצאן ב׳ דרשות > א )שלא יביא ( ב
 פםול. ואם דריש •בקר וצאן הנאסר אח״כ-הלא צריפי לנופי׳ . והקיא לא
 מצא מענה לזד,: ומה זה שאמר במשל שהביא חטים ושעורים ה ״ז מוסיף
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 > טהורה רק בקר וצאן , כי זולתם
 מהבהמות הביתות ( כמו הסיס והפרד הגמל והחמור שקדויס בהמומ
 • כע״ש ( מ״א י״ח ה׳ ) ונחיה סיס וסלל ולא נכרית מן בהמה ,
 ובנחמי׳ ( ב׳ י׳׳נ ) את הבהמה אשר מני רוכב ) הס טמאים וא׳׳צ

 להשמיענו שלא יקרבו לעזבה , א״כ מה שפריו מן הבקר ומן הצאן
) כי שס ו ״  מיותר לכאורה : אמנם באמת בארנו ( בפ׳ שעיני ס׳ ס
 בהמה בהבנתה המורסבת תכלול ג״ס החיה , כמ״ש זאת הבהמה אשר
 .תאכלו ומפרש חיומ 'איל וצבי ויחמור 'ואס יבתנ מן הבהמה לבד
 נטעה שגס חיה בכלל וכן ת״י מן בעירא דכיא , "מן תורי ומן ענא
 ולא מן חיתא : אולם אחר שחשב מינים 'הנקרגיס בעולה ושלמים ׳
 כמ״ש אס עולה קרבנו מן הבקר ואם .מן הצאן , וכן בשלמים אס מן
 'הבקר הוא מקריב אס כבש ואם י •עז ,'הלא צדע שלא נלטוה להקריב
 מינים זולתם , אך שס מדבר מן החיובי הסיובי ולא נדע מזה רק שאין
 סיוב להקריב סיה־ ולא שיש איסור להקריב , כי בכל הקרבנות יאמר
 דרך הסלטי מס יביא , כמ״ש והביא פר בן בקר , והביא אמ אשמו
 איל תמיס < לא כן בעולה ושלמים שאמר דרך תנאי ידוע שהמאמרים
 התנאים לא ישללו מה שלא נז" בתוך התנאי, ולכן אמר 'בספרא ( פרשה
 ו׳ מ״א ) ואס מן העוף עולה ולא העוף זנסי שלמים , הרי דאע״ג
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) ( ול״ע -ל«ר*ג?ד ( ס״י מה׳ אסור* מזבמ״ה״גי }שממי* ל ו  ד״ם• מ
 הרובעיומנוקס פסות מבת ג׳ שנים אף שאץ אסור •באכילה אסומז לג«>$
 הול׳יל דמיירי •בסייג דא״א למילף לס מבע״מ ) ומ״ש אמר ר׳ ישמעאל י
 •־ וקצת נראה כגי׳ זו דהא בגמ* שם
 אמר דדבי ר׳ ישמעאל לעדו רובע
 ומקצה מן משחתם בהם מום בס י אך
 בעכו״ס ( דף כ״ג ) אמר שגם ר׳
 שמעון יליף מן משחתם בהם •י וצ״ל
 כמ״ש החוס׳ בתמורה (שם ע״ב ד״ה
 והא).דמ״שר״ש אס נאמר נוגח לדברי
 ( ח״ק קאמר י וכן סה לדברי ת״ק
 קאמר וליה לא ס״ל ועין חוסי סולץ
 דף כ״ג ד״ה כי ) ומ״ש אמר ליה
 ל״ע ־ גרסא זו לא היתה לפני בעלי
 סש״ס (תמורה שם ) ורב אשי אמרה
 משמי׳ דנסשי' כמ״ש המוס׳ שם :

 ומ״ש לא א״א בבע״מ שמומו . כגלוי ׳
 הקשו השוס׳ דנימא אתנן ומסיר יוכיחו:
 ותי׳ הק״א שפי׳ מ״ש שכן מומו בגלוי
 היינו־ שלכן מועיל ע״א לפסלו . וא״כ
 באמת באתנן ומחיר אין מועיל ע״א
 לפסלועיי״ש בארך.וכן תי׳ בסי ל״ק .
 ואינו נכון . שע״ז שיועיל ע״א לא
 בא הלימוד כלל. כי זה תלוי באס

 יש איסור בדבר ממילא מועיל, ע״א ־
 אם אין הבע״ל מכחישו ואם מכסישו״
 אינו נאמן : יבמ״ש בקדושין ( דף
 ס״ה ) אמר אגיי א״ל ע״א שורך נרבע
 והוא שותק נאמן • וכמ״ש הרמב"ם(פ״ל
 מה׳ אסורי מזבח ה״ב ) וא״כ מס
 שע״א נאמן אינו מפני גילוי מומו רק

 בתמורה שם גריס אמר ל' שמעון

 בהמה פרטית• ־שעוממ לקרבן •לס״ז כשרוצה לדבר בשם זה על איש או
 אישים רבים מכללות מדן .ידבר.א1• שיזכיר שם הכללי בה׳א בראשו
ק י״אל״ע • ) מן ק ל . כמו וכי ימות מן הבהמה (  ויוסיף בו מלת מן
. p הבהמה מן הבקר ומן הצאן ( ז -  האלם ומן הבהמה (מלבל ל״א י

 שיפסלו מע״ג המזבח .הרי שור שחרש^ןם החמור יוכיח שנעבד*
 בו עבירה וכשר yy המזבח * >ח) •־ לא א״א בשחיש שור
 עס החמור שאינם חייבים מיתה תאמר ברובע ונרבע שכן חייבים
 מיתה י טול לך מה שהבאתה . א״ל אלא כשנעבדה בו עבירה
 עפיי ב׳ עדים נעבדה• בו עבירה עפ׳־י עד אחד או ע״פ הבעלים
 מנץ , איר ישמעאל הדני p ומה אם בע״מ שאין יעידת־ביעדיס
 סוסלתו מן האכילה יעידת ע״א סוסלתו מן ההקרבה. רובע ונרבע
 שיעידתביעדיספוםלתו מן האכילה אינו דק שתהא יעידת ע״אפוסלתו
 מן ההקרבה * לא א״א בבע״מ שמומו בגלד תאמר ברובע ונרבע שאי)
 מומו בנלר לאייפסל סע״ג הסיבה * ת״ל מן הבהמה להוציא הרובע
 וגרבע • ( ט ) מן הבקר להוציא את הנעבד . הלא דין הוא ומה אתנן
 ומחיר שציפויהן מותרים אסורים מעל גבי המזבח .נעבד שציסויו אסור
 איגו דין שיפסל עיג המזבח או חילוף ומה אתנן ומחיר שהן אסורים
 צפויהם מותרים י געבד שהוא מותר אינו דיןשיהי׳ צפויו סותר. א״כ
 בטלת ילא תחמוד כסף וזהב עליהם • אגי אקימגו • לא תחמוד כסף
 וזהב בדבר שאין בו רוח חייס אבל דבר שיש בו רוח חיים הואיל

 ( כאן ) •י או. יזכיר־ שם הכללי בלא
 סיא ויסי לו צאן ובקל ( לאשי׳ י״ב
( במדי ם ה  נו״ז) • הצאן ובקל ישסע ל
 י״א כ״ב ) וזבחת פסח לה׳ אלהיך
 צאן וגקל ( לבכים ע״ז ב׳ ) • ויזבח
 בלק בקל וצאן ( במל׳ כ״ב ) ויש
 הבלל ביניהם . כי כשילבל בלא היא
 יכוץ על פלס'או פלסים מכלל המין
 יהיה מי שיהיה • במו הביאה לי ציל
 ויהי לי שול וחמול • וכלומה : אבל
. יכוין ן  כשידבר בהיא עס מלת. מ
 שרק פרעי"או פרעים מיוחדים מכלל
 המין לא כלו . וזה או שיכוין על
 סלק מוגבל .כמו מכל הבהמה הטהורה

 מפניישע״א נאמן באיסורים . וה״ה
 שנאמן באתנן ומסיר ־־ומ״ש מפני שמומו בגלוי סי׳ שלכן אסור לא שלכךכאק•
 ע״א . אך יש לימב קוש«׳ התוס׳ דאס נלמד ע״י יוכיח של אתנן ומסיר לא׳
 נדע רק ברובע ונרבע• קודם הקדשן שאתנן ומסיר אין סל במוקדשיו
(  כמ״ש בתמורה ולא נדע׳ שאסורים לאחר הקדשן ( פי׳ משנה טי
 ומ״ש הלא דין הוא ־ ר״ל אתנן ומחיר אסורס קל ש,אינו תופס לאסור מה
 שעליהם דכחיב גם שניהם ולא צפויהס בכ״ז אסור לגבוה . נעבד שאסורו
 חמור עד שתופס לאסור הציפוי שעליו :מכ״ש שהוא אסור למזבח .
 ומשיב דאדרבה נדון בחילוף דאחר שנעבד עצמו מותר• כ״ש שהציפוי
 שעליו מותר . דהא ראינו שהציפוי קל מן הדבר עצמו שהרי באתנן ומחיר
 הגס שסם אסורים צפויהם מותרים . (וק״ו זה נוטה יותר .כי איסור
 הציפוי נגרר מאיסור שלגוף הדבר * ומיושב־קו׳ התוס׳ בתמורה כח :ד״ה
 או ) י וא״ת הלא כתוב לא תחמוד כסף וזהב ״ נשיב שזה רק בדבר שאץ
 בו רוח סיים • והנה היה עוד מקום לדחות הק״ו האי שאס כדון ק״ו
 נאסר גם להדיוט דהא הציפוי אסורה להדיוט לכך צריך מן הבקר •שעי״ז
 ידעינין שמותר להדיוט דאס אסור להליוסי ל״ל קלא לאסור לגבוה הא
 כתיב ממשקה ישראל כמ״ש בגמ׳ ( שס דף כח < •ועץ בתוס׳ ( שם
(  דףכט:ד״ה ומה )׳עוד דרכים שי׳׳ל בזה וחדאמתרתי נקיט : (סי׳ משגה י
 ומ״ש שהם מדבר מותר פי' שכל שאר הבהמה מוסרת להדיוט ומ״ם שקדושמס־
 אוסרשה שיישקיושחה גורמות שתהיי חלוקה מחולין ולא.תותר רק במליקה
 וע״ש ואם השבת כוונתו על המשובה שהשיב ר״ע למעלה מה לבע״מ שכן
 מומו בגלוי ״ וכן תשיב כאן שלכן בע״מ אסור מפני שמומו בגלוי. כן פי'
 במכסות( דף ואו ) ומ״ש להוציא את הטריפה . מפרש בגמ׳ ( שם )
 ובתמורה.דף כח (־ שיש ג׳ קראי בטריפה• ממשקה ישראל על היכא שלא
 היי לו עעמ המשר מעולם . וכל אשר יעבור תחת השבט לנטרפה ואס׳כ

 הוקדשה.ומן הבקר להקדישה ואח״כ נטרפה: )
 מן

 והוא מותר יהי׳ צפויומותר ת״ל מן הבקר להוציא את הנעבד :
 ( יוד) כשהוא אומר מן הבקר ..למטה שאין ת״ל אלא להוציא את
 הטריפה . והלא דין הוא • ומה אסבע״מ שהוא מותר •בחולין פסול
 מע״ג המזבח . טריפה שאסורה בחולין אינו דין שתפסל מעיג המזבח
 חלב ודם יוכיחו שאסורימ בחולין וכשדים ע׳ג המזבח מה לחלב ודם
 שהם מרבו מותר תאמר בטריפה שכלה אסור • מליקת העוף תוכיח
 שכלה אסורה וכשר ע׳ג המזבח י לא איאבמליקת העוף שקדושתה
 אמיתה תאמר בטריפה שאין קדושתה אופרתה: הואיל ואין קדושתה
 אוסדתה לא תפסל עיג המזבח י הא אס השבת כשהוא אומר למטה

i מן הבקר שאין ת׳ל אלא להוציא את הטריפה 
 «ן

 תקם לך שבעה שבעה ומן הבהמה
 וטלי שנים שנים . אםד נפש מחמס
 מאות מן האדם מן הבקר וכולי שרוצה
 לומר מספר כגבל, או כשיכוץ
 שלא יוכל לקחת כל המין וכל אישיו
 רק אישים מיוסדים • למשל אם
 אומר וזבחת פסח.לה' אלהיךצאן ובקר
 ר״ל כל צאן ובקר שיזדמן • וכשאומר
 ק לבהמה מן הבקר ר״ל שלא כל
 המין וכל אישיו תקח . כי יש אישים
 פרטים בלתי נרציס לקרבן. לכן דרשו
 פז״ל ׳למעט נרבע ונעבד ומוקצה
 ,וטריפה : וכן דרשו מן הצאן מן
 'הכבשים ומן העזים למעט חולה וזקן

 ומזוהם • ובן לרשו ואס מן העוף מן התורים מן בכי היונה . מן הבקר לגב•
 שלמים • וכן תמיד • ובמ״ש תבין מ״ש בזבחים ( דף ט' ) וממאי לבמותל
 פסח כתיב ( ל״ל מש״ש ואס הצאן לזבח שלמים לבל הבא• מן הצאן יהיה
 שלמים ) דלמא במותר אשם כתיב א׳ רבא א״ק יאס מן הצאן דבר השוה
 בכל הצאן • מתקיף לה ר׳ אבון בכל אתר את אמרת מן להוליא זהכא מן
 לרבות ־ איר מני ה״נ מן להוציא דלא אתי בן שתי שנים ולא אתי בנקבה .
 ( וכ״ה בירושלמי פ״ה דפסחיס ה״ב ופ״ב דשקליםה״ה ) • ור״ל אחר שמן
 הצאן הוא שם המין א״א לפרש על אשם דאינו בא רק מן האלים שהוא מין
 נמוך מלאן • והל״ל ואם מן האלים . וע״כ בא על פסח שבא מכבשים
 ועזים ששניהם תחת סוג צאן. ואא״ל לתפוש לשון אחר. ואמר מלת מן• משום
 דאינו בא מכל אישי המץ רק זכרים ובני שנה ( באור משנה ז' ) והנה
 מ״ש מן הבהמה להוציא אס הרובע ומרבע מן הבקר להוציא את הנעבד.
 מפרש בגמ' משוס דגבי בהמה כתיב ואיש אשר יתן שכבמד בבהמה . וגבי

 בקר כתיב וימירו את כבודם בתבנית שור • ר״ל שעבודת מצרים יהיה למזל •
 שור שהיו עובדים למין כבקר ועז״א מן הבקר ולא כל הבקר • והרביעה לאי

 היה מצד שהוא בקר רק מצד בהמותו שהיו מתעבים מעשיהם להתדמות
 אל הבהמות . ועז״א מן הבהמה להוצא אס הרובע ולזה אמר ר״ש
 (־ במשנה י״א ) אס נאמר רובע וכולי מבואר שכ״א מייחד ללימודו :
 ומקשה ׳שהלא.נוכל. ללמדו בק״ו מבע״מ שקל שלא נעבדה בו עבירה ופסול
 כ״ש רובע וכרבע ״ ומשיב ששור שחרש עם החמור יוכיח שמזה מבואר שמצד
 שנעבדה בו עבירה אץ מוכרח שיופסל • ( באור משנהחי) ומשיב• שי״ל
 שלכן שור שחרש עם הסמור אין פסול אף שנעבד בו עבירה .מפני
 שאין חייבים מיתה תאמר ברוגע תרבע שסייבים מיתה סי׳ והק״ו הוא •כך
 מס בע״מ שלא נעבדה בו עבירה שחייבים מיתה פסול רובע ונרבע שנעבדה
 בסן עבירס שסייביס מיתה א״ד שיפסל• ומצזיג טול לך מה ־שהבאת ־ ר״לי
 שמזה לא תוכל לדון רק בשנעבדה מ עבירה בשני עדים • והגם שבזק בר
 קטלא הוא כמיש בבכורות־( דף: מ״א ) תם שנדע זאת ממשקה ישראל

 אצנזרייך להיכאי.דשסבנו קו7יס שננמ? דינו • ( כ״כ.סמוי בתמורה. דף מ1:



 התורה וימרא אישבנראמוראדנרבה-^זתא ב והמצוה
 כי ינס ולא שיניסוסו אסלים י ויש סוערא גנונס לנכי רוגע שהרובע אינו
 משלם אס סכוסר סנם שהוא נרם לסלסקלע׳׳י שקפץ עליס לרגעס ( ועץ
 בתוס׳ ג״ק שם ד״ה וכמאן •. ולבא פי׳ שם גשנוס אסלת עיי״ש ויש סומלא
 גלוגע לנגי נעגל ללוגע אסול נס גשל אסלים אף להליוע ונעגל מותר
 בשל אסלים ( ונם למ״ל דגעשס בה
 ( יה ) P הצאן להוציא את הסוקצה. ומן הצאן להוציא את הנונח עעשה אסלה הוא לק לנגוס כמ״ש
 א׳רשטעץאפ גאסי דובעלםה גאטר נוגח• ואס נאטי נוגח הסוס׳ ( סולץ דף מ׳׳א ל״ה מ״ש
 למה נאמר רובע .לסי שיש ברובע מה שאץ בנוגח.ובנונח מה שאץ וגעכרם דף נ״ד ד״ס סיתס ) ועיץ
 ברובע, רובע עשה בו אונס כרצון נוגח לא עשה בו אונס כרצון, נוגח גלעג׳׳ם ( פ״ל מס׳ אסורי מזגם )
 משלם את הכופר לאחי מיתה רובע אינו משלם את הבוסר לאחר מיתה, ויש חומלא מעגל לגגי רוגע לצפר'
 יש ברובע מה שאץ בגעבד ויש בנעבד מה שאין ברובע.רובע בין שלו אשור וה״ס שיש-סומרא זו בנוגס לנבי
 בץ של אחרים אסור נעבד שלו אשור של אחרים מותר , נעבד צפוייו נעבל• ומ״ש התוס׳ בב״ק ( שס ל״ס
 אסורים תבע צפוייו מותרים , לפיכך צריך הכתוב לומר את כולם : למה ) הא ללא קאמל נעבל וכולי
 ( ) > פ״ג) תמדיבו מלמד שהוא באה נדבת שנים והלא דין צ״ע שלא זכרו לברי הספרא שאומר

 הוא עולת העוף בי8ה בנדי ונדבה ועולת בהמה באמת יש בנעבל וכולי:
 באה בנדר ונדבה מה עולת העוף באה נדבת שנים אף עולת בהמה ^ תקריבו סכתובפתס בלשון יםיל
 באה נדבת שנים(ב) או נלד לדרך זה , מנחה באה בנ״־ונ ועולת בהמה נסתר . אדס כי יקריב וסיים
ת , מה מגחה שהיא באה בגוינ אינה באה נדבת שנים אף בנכס לרבים . וזה מסגולת סלשון ג  באה ב
( נ )נראה, במקום שידבר על הכללות ע״ישםאיש*  עולת בהמה שהיא באה בנו״נ לא תבא נדבת שנים .
 למ• דומה , דנץ דבר שכלו עולה לאשים מדבי שכלו עולה לאשים כמו ויסלמוסלום שניהם איש מלועו
 ואל תוכיח מנחה שאין כלה לאשים: או כלך לדרך זה, דנים דבר שהוא ( ראשית מם ) • ויורידו איש אמתסתו
 באה ( שם מד ) • ויפמסו איש אמתמתו
ו ( שם.מז ) לקעו ממנו איש לסי אכלו ה ל  (. שם) • כ׳ מכרו מצרים איש ש
ו ״קתו ( שם ) י שהשם הנסמך אל שם ל ה א ־ איש לאשר 3  ( שמות סז )
א 3rv . וסז׳׳ל שדרשו ממלת תקריבו שבאם צ ע ״ ע ס ש 13א ן י  א

 גשותפות לא סוציאו זאת מזרות הלשון רק מצד אסר בי סמס ראו וישכילו
ס ככלל ועל  שלא ידגר הכתוג גדרך זה •רק במקום שיפול סדגר על המי
 כיי אסד כפ״ע • למש^ שימו איש סרנו על יריכו והרגו איש את אסיו •סי׳
. ולכל׳אסד גפ״ע שיקס סרגו ביסוד ו ושיה״ו מ י ש . שי ל ל כ  סיייו׳ לכולם ב
יו • וכן ושכתם איש לירושתו. דגר אל הכלל גגסינת השעם ס מ א ג א ר ה ׳ ,  ו
 שהיא משותפת לכולם ולכל פרע בפ״ע גגסינת שישוג לירוששו . אכל
 במקום שלא ׳תפבר דבור הכלל והפלט יסד • אז ידבר או בלשון רבים למ
 י כללית ככל סציויים שנאמרו גל״ר • ועשו לסם ציצית • ויעשו אמ
ה • או ידבר בלשון ׳סיד אם הציוי היא פרסית ־ איש איש מ ו ד ב ״ ו  מ

 כי משפה אשתו • איש כי יפליא לנדר נלר• ואס גאל ינאל איש ממעשרו •
 איש לפי פקודיו •יומן נסליזו ודומיהם • וכן סכללות שבא עם מלת איש
 במש פנו שולל בא תעיד בלשון יםיד • איש מענו את קברו לא יכלה ממך
 אי{» אל יותר ממצו על יבקר . בי בשלילה ידבר שאף איש אסד לא יעשם
. ולבן במקומות שהורכבו מרבים ויסיד למדו שהדבור מוסב אל הכלל ן  כ
 ואל הפרנו ואמר גמד׳ (הנדפס גסוף ס׳ משפע׳ שנועות לרס״ג ) הובא
 גרש׳׳׳ כראשית ( מ׳׳ע כ״ם ) איש אשר כגרכתו גרך אותו היל״ל מה ס״ל
 גרך אותם • לפי שנתן ליהודה גגורת ארי׳ ולגנימין סטיפתו של זאג וכולי
 יכול לא כללן כולם גכל הכרכות ת״ל גרך אותם . מגואר שגמ״ש אשר
 כברכתו יבוץ על ברכה המיוסדת לכ״א י ובמ״ש גרך אומס כיון על שכלל
 כולם גכלל וכן גפסקתא ( ס׳ זיין ) ויברך אומס איר אלעזר עשה אותם
 יונקים זה מזה • וגזה תראה מה שדרש גספרא שמיני ( סיא משנה לכ )
 ואסרי(פ״א מ״א ) ויקשו ניג ואבי« איש מסתתו שלא נעלו עצה זה עזה•
 וכן דרש גמד׳ וישלס פ׳ על ויקסו שמנמץ ולוי איש סרגו ־ וזה דריש משם
 היסיד מסתתו סרבו • שהיה כ״א מיוסד במעשהו. וכן אמר בשבת ( דן<
 ל״וב׳ ) איש איש ממלאכתו אסר המה עושים ־ ממלאכתו הוא עושה ואינו
 עושה ממלאכת סברו ובפססיס ( דף צא ) יליף מאיש לפי אכלודשוסמים
 את הפסס על סיסיד ־ שכ״ז נשמע משם סיסיד מלאכתו אכלו ־ ולעומס זס
 אזמר ברבה ,( שלא פי״ז ) ותםגרו איש את כלי מלסמתו נעשיתם כולכם
 אסת . שזה דרש מן הפעל שגא גלשץ רכים שמורה על ההשתתפות בכוונת
 המעשה • ונב״ר ( ס׳ צ״ג ) ויעמוס איש על ממורו. סד ענהון הוה נסיב
 סעונא נמדא ידי׳ ויסיג ליי על נומרי׳ י ר״ל עדלא כתיב ויעמסו ־ כמו
 שתמיד בא הפעל בלשון רבים מבואר שלא עזרו זל״ז בהעמסה • ואל משיב
 הא כתיב ( יהושע ד ) הרימו לכס איש אבן אסד על שכמו • ואמרו בסועם
 ( לף ל״ג ) ובירושלמי ( שם ) ובעדי במדבר רבה ( ע' ס״ז ) שלא עזרו'
 זל״ז . לשם היו טלם משסתפיס בציד גוע״כ בא־ הפעל בל״ל ןא״א לכםג

 לשון

 X הערה ) איך רדיע pi לעמק לשני דרשות ואיך ימעט מן י.ויו ובבלל
 *ייך לשוס ליב על הפץ הדרושים האלה שיחד לכל אחד מקום במיע, מי

 *ניד להם שטן הצאן מוציא מוקצה סן ההקד למטה טריפה וביוצא :]
 (־ןיףן) ומן הצאן: בספרא ובש״ס ( ב״ק מ״ם ממורה כ״מ בכורות מ״א

 J נדה מ״א) . דרשו ומן הצאן

 למוקצה ונוגס , ורסוק לפי שרשי
 הלשון שידרשו מעוע בפול ע״י הוי״ו,
 ולדעתי סכמנו ז״ל קבלו הדרשומ על
 שמות המין שגאו אצל קרבנות בה׳
 עם מלת מן שגא למעע כנ״ל גסימן
 הקודם : ונמצא ד׳ פעמים מן הנקר
 ושמונה פעמים מן הצאן , ונמצא עוד
 ג׳ פעמים מן הכגשים ומן העזים •
 ופעם א' מן הכהמה • כמו שיגואר
 והנה מן ככגשיס ומן העזים דנגי
 פסס מצרים לא דרשי כי היה לשעתו.
 ועל המותר היה להס דרשות מקוכלוס
 וסדרום אח״כ על הפסוקים •
 ודרשו מן הגהמה מן הגקרומן הגקר
ק  לפס על רוגע ונעבד וסריפה . ו
 הצאןמןהכגשים או מן העזים שגעולת
 הצאן דרשו על סולה זקן ומזיהס

) , ומן הגקר  וכמ״ש בספרא ובנע׳ ככורוס ( דף מ״א )ממורה ( דף כס
 דגכי שלמים דריש למעוטי משיעישגמעשל כמ״שגספלא יפע״ז מ״ר) •
 ומן הצאן דגג׳ שלמים לריש 3זמדס(לף ט׳) על מותרהפ״ס . וד׳ פעמים
 מן הצאן דכתיגי גג׳ עולה ויורד ואשם מעילום ואשם מלוי ואשם נזילות
 ( פרשה ה׳ ) דריש נשפלא ( שם ) כמו שנבאר שם גמקומו. נשאר עוד
 ומן הצאן דפסוגםמןהצאןשכתוג גפ׳ שלס שאין גו דרוש . ודריש מן הצאן
 דשם ומן הצאן דפהא׳ למוקצה ואי לנוגש . ויש מן סצאן ומן הצאן. ר״ל
 פעם א'כתוב מן בלא וי״וופעס א׳ כתיב ומן בויו• סד למוקצה וסד לנוגס :
ר דפ׳ נסכים לא ידענו מה הוא : וגשפרי זוטא ק  ודרוש של יק ה
 ( הוגא גילקוט שלס ) כתוג ־ מן הבקר פרט לכלאים בצד השני אתה אומר
 מן הגקר סרט לנונס . מן הצאן פרט לרוגע ונרגע וגצד השני אתה אומר
 מן הצאן פרט למוקצה מעבד . מן העזים לשלוק את הגנוב והנזול והשעיר
 שנתן ריס והמולה . מן העזים לרגוס ש *ר ״פשיליס ־ וגודא׳ פי׳ ממס

 . . . .! מן העזים אני מוציא כל הפסולים שכתוככמס פעמים מן הגקר מן הצאן מן
 שסשג רק שם.צא נסית לסדרם היטב גפרטיהס י וגירושיימי(פרק מי שהי׳
 טמא ה״ס ) . תניא מן הצאן להוציא את המלקים שגהס להוציא מה שמלקה
 לך תורה רוגע ונרבע ומוקצה ונעכד עכ״ל . וטלאי לא כיון שכולם
 אתמעטו מן מן הצאן. רק •שממה שכתוכ כמס פעמים מן הצאן למדני
 המעוטים •ווגל״תא זו לא נסית לסדר כל מעוט 'געקוס סמיוסד לו • כ״נ
 לדעתי. ולא יהיה זס מוזל נעיניך אסרי תנובול הספר הזה לפי פירושי

p הרניל שהדלוש הוא מן הו״יו תמצא כמהו לבות  תמצא כמהו רבות : ואם לא תרצה לעזוב ל
 לבדו • אוכל לומר לתנא זה יסגור כר׳ יונתן לאמל במנסות (לף צ״א )
ה או זבס וכ׳ מן הבקר או מן ל ו ר ע ל ן 3  שמ״ש 3פ׳ נסכים • וכי תעשה 3
 הצאן ־ צליך לגל נכועה שמ״ש פה מן הבקר ומן הצאן תקריבו היינו
 שניהם יסליו ופי׳ רש׳׳י ע־לא •כתיב מן הצאן בלא וי״ו נטעה שהוא ויו הצאן בלא וי׳י ־'־*" "
 הסעור • ומליו וכן מה שפירשו התוס׳ שדרש מללא כתב והצאן לא יטב
׳ ואיל לעולה והעיקר כמו שפרשתי c י 3 ר מ < א פ 3 ש » מ  געינ׳ סז־קלןק . כ
 גפ׳ קדושים ( ס׳ קא ) שדרש p מדלא כתיב או מן הצאן • והשתא
 קשה באמת למס כתב ומןבו״ו עד שיצטרך ססוק מיוסד ללמד שיביא כ״א לבדו
 הי׳ לו לכאב עה או מן הצאן לבל נטעה • מזה סוכיסו שסוי״ו בא למיעוט
 יפי׳ע ר׳׳ל ע״י הוי״ו נמשך מלת p סראטון שנית .שנס אס יכתב מן הבקר
 והצאן יהיה בכסו כאלו כתוב p הבקר ומן הצאן. כמו מאש שרי האלפים
 והמאות שדינו כאלו כתוב ומאת שרי,המאות . והרי כאלו כתוב ב״מ מן
p הכתוב בבאור־ ומכ״מ הוא דוסק ופי׳ הראשון  עלמ מן הנמש׳ בכס הוי״ו ומל׳ ו
 טוב בעיני ומס שילה״ק לכתב מן הצאן ולא יצטרך לימוד יש לישג ואץ להאריך :
 ומ״שר״ש אס נאמר רובע וכולי גא לתרץ למס לא למד סד מסגריה• בייש
 סומרא ברובע לנבי נוגס שעשה בו את האונס כרצון דנרבע אנוס.סוא
 אבל שור האצטדין שהוא שור שמלמדץ אותו לנגוס אינו סייג מימה דכתיב
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-והמצוה״ יוד  התורה ויקרא א׳ •־•.arte 1דבוהא מרכה &ףק
 ומ״ש והלא דץ הוא. באל שבזולת הריבוי הי״סי דן מן הסברם שלא מביא
 גדבח צבור ״ כי יחל קמנות נדבה •סהס עולת כעוף ומנסה ושלמים אץ

 באים נדבת צבור . והגס שהייתי יכול לדחות שאינו דומה למנסה שאינה
 אף נדבת שנים. ולא לעולת העוף שאינה באססובת צבור. •עדיין הוא דומה
 לשלמים מכל צד. ונלמדה משלמים לק

-באה חובת צב ור ואל תוכיח עולת
 ת״ל תמריבו מלסד שהיא.באה בנדר

 לשון יחיד • ובא המיס על השתתסומ הציוי ושס היסיד • על שכמו • שכ״א
 יליס בס״ע והגן -־וק דייקו מז״ל גכ״מ כמ״ש ביומא ( דף נ״ס ) הניח
 מזרק במוך מזרק וקבל את הדם מהו דרך שרות בכך וכולי ת״ש דתנא דבי
 ל״י את כל בלי השרת. אשר ישרתו בס בקדש שני כלים ושירות אסת.ל?ל

 שאם היה כתוב ישלמו בו, היה מולה
 צריך הריבוי. עוד אומל( במשנה ח )
 שיש לין אסל,ללמוד שיביאו הצבול עולת
 בהמה נלבה להא אתלבי בעולה יומל
 מהיחיל שלריכים להביא עולת סובה
 בכל יום ( ל״ל עולת התמיל ) ומשיב
 דהא אתמעעו בנדב׳ מהיחיל שאין הצבו׳
 מביאים מנחה נדבה. ומשיב שמזה אין
 לאיה שהלא גם השותפים אין מביאים
 מנחת נדבה ובכ׳׳ז מביאים עולת בהמה
) דשותפי׳  נדבה • ומשיב( במשנה ט׳

 שאני דעדיף כוחם בנדבה לגבי עולת'
 העוף י אבל הלבול נרוע כחם שאין
 מביאים עולת העוף ־ ומשיב שי״ל מס
 שאין מביאים עולת העוף נלבה הוא
 מפני שאין מביאים אותה חובה אבל
 עולת בהמה שהציבול מביאין חובה
 יביאו גס נלבה • ומשיב שי״ל מנסס
 תוכיח * שמזה נלאה שאף שמגיאין
 חוגה אין הכלח שיביאו נלכה ולכן

 צליך קלא :
 ( הערה ) . סד. זר, ששאל •עולה
 מה ת־ל והלא צריך לכתב מלת עולה
 שהוא התנאי בדבורו. וכן הלא מוברח
 לכתב מלת אם שהוא-מלת החלוקה
 וכי כן ידרוש וישאל בכ׳מ . למשל
 אס זבח שלמים ק״בנו. שלמים מה
 תיל . אס מה ת״ל ״ וראה בדברי המס׳
 כי לא מצאו מענה •• ואיך דריש מן
 מלת, אמ תמורה . ומן מלת.קרבנו
 ־ שלמימ. היאכל תמל סבלי מלח : £
 אש עולה• קרבנו למשי הספרא
 בנוים על שלשה יסודות . (א)
 כל שם הגא סתם היא כולל כל מה
 שיקרא בשם ההוא ־ שאף שהתחיל
 . אחר שאמר סתם אס עולה . ולא
 באר אם עולת נדבה קרבנו. כלל כל מין עולה . נדבה וחובה י ( כמו
 שלמד פרק ד׳ סשנה נ׳ ו' לענין סמיכה • ופרק ם׳ מש:ס ב׳ ד׳ לענין ה:שע
 ונתוח ״ ממ״ש את העולה ש̂כ מין עולה בכלל. ובן במקומות לא חקר ) •
 וז״ש עולת חובה ( ל״ל כגון עולותליולדת. •ומצורע < . מנין שכל הפסולים
 נוהגים בה ( שלא יביא מן החיה וה״ה לובע ונלבע ובל הני שלמד למעלה).
 ת״ל אם עולה שכולל גס נלבה . ( ובאלו שא״א. ללמלה גמה מצינו מנדבה
 לי״ל אחר שעולת יוללת ומצולע י״ל חליפין • שגדלותמביא עוף ה״ה ליתל
 הפסילים כשרים ) ( ב ) •מבואר אצלינו. שיש הבדל בין השם סבא
 במאמר פשוט. שאז בא בדוקא •• ובין השם הבא במאמר תנאי שיש בו שני
 חלוקות.. שאז לא בא השם בדוקא רק בדרך דוגמא • למשל אומר
 במכלתא ( ס׳ יתרו) על אם בהמה אס איש לא יקיה . חיה.מנין תיל אם
 בהמה . אשס מנץ ת״ל אם איש :{ובב״ק דףנ״דע״בחיה בכלל בהמה אם
 גהמה לדגות עופות ) • ול״ל שאם היה כתוב בהמה ואיש .לא יחיה .
 הייתי אומר שבאו השמות בדוקא ואין חיה בכלל. ( לדעת המבלתא . .או
 אין עופות בכלל לסגרם הגמ׳ לחיה בכלל שם גהמה-ר ׳) וכן אין אשה בכלל
 איש י דכ״מ שכתוב איש מוציא אשס : אבל בשכתוב־ בצורת המאמר סימא*
 עם מלת אם • אם בהמה אם איש .־ בא: השמות בדרך דוגמא י ר״ל גץ
 הנכלל בכלל מין בהעס־בין הנכלל.׳בבלל •מין אדם לא יחיה . וזה כאלו
 אמל מאיש על בהמה לא יחיה . וגהכלס -סמינים האמצעים שבין בהממ
 ואיש נכלל בכללם .׳־ 1ומיה wept :בכלל ממס־׳׳ ואשם כהלל. איש . כי ש©
 בהמה ואיש באו לדוגמא * לאי בדיוק • ( וכמ״ש באילת השחל כלל צ״ג )
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 באה חובת צבור מדבר שהוא
 העוף שאינה באה חובת צבור ,
 ונדבה
 ( כף) ( ד ) קר בנכם .

 נדבת שניים.
 מלמד שהוא באה נדבת צבור׳ הלא
 דין הוא מנחה באה בנדר ונדבה ועולת בהמה באה
 בנו״נ מה מנחה שהיא באה בנו״נ אינה באה נדבת צבור אף עולת
( ה < לא אס אמרת  בהמה שהיא באה בנו״נ לא תבא נדבת צבור :
 במנחה שאינה באה נדבת שנים תאמר בעולת בהמה שהוא באה נדבת
 שנים עולת העיף תוכיח שהיא באה נדבת שנים ואינה באה נדבת
ך תאמר ו  צבור : >ו) לא א׳א בעולת העוף שאינה האד.! חובת מ
 בעילת בהמה שהוא באה חובת צבור שלמים יוכיחו שהן
( ז < אף אתה אל תתמה  באים חובת צבור ואינם באיס נדבת צבור :
 על עולת בהמה שאע׳׳פ שהיא באה חובת צבור לא תבא נדבת צבור
 ת״לקרבגכש מלמד שהיא באה נדבת צבור: (ח)• דין אחר, ומה אס
 היחיד שאינו מביא עולת חיבה בכל יום מביא עולת בהמה נדבה
 צבור שמביא עולת חובה בכל יום אינו דין שיביא עילת
 בהמה נדבה לא א״א ביחיד שהיא מביא מנחה נדבה תאפר בצבור
 שאינו מביא מנחה נדבה שותפין .יוכיחו שאין מביאי; מנהר,
 נדבה ומביאין עולת בהמה נדבה( ט ) מה לשותסין שהן
 מביאין עולת בהמה נדבה שכן מביאין עולת העוף נדבה תאמר
 שיביא הצבור עולת בהמה נדבה שכן אינו מביא עולת העוף נדבה
 מה לצמר שאינו מביא עולת העוף נרבה. שכן אינו מב-אר. חיבה תאמי
 שלא יביא הצבור עולת בהמה נדבה שכן ך.וא מביאה חובה והואיל
 והוא מביאה חובה יביאנה נדבה(יוד < מנחה תוכיח שהצבור מביא׳חובה
 ואינו מביאה נדבה אף אתה אל תתמה על עולתברסר. שאעפ״י שהצבור
 מביאה חובר. לא יביאנהניבד.תילקרב;כ'מלמדשר\אבאהנדבת צבור
 י יא ) ד״א קיבנכם ממקום שחיהיד מביא מ&ש הצבור מביאץ :
ך תמים_יקרימו מ ה ך  ( פר ג׳) אם־עלה קרבנו מ

ח אהל מועד יקריב ink לרצנוילפני יהוד,: ״ ^ ־ ל  א
 > א ) עולה מה ת׳ל . שיכול לא יהיו כל הפסולימ אלו
 נוהגים אלא בעולת נדבה עולת חובה מנין ודין הוא
 הבא עולת י- נדבה ונאמר הבא עולת
 מה • עולת נדבה כל הפסולים י אלו נוהגים

 בה
 אדם כי יקרב שמדבר מקרבן נדבה

 כא
 נאמר
 חובה

 בכל אסד בס״ע • לא צן בשכתוב
 גם מורה שיכול לשרת בסם כאסת*
 וכן גס פה שבא הכללות בלשון
 יחיד ורבים באחד מבואר שגס היחיד
 גם השותפים יכולים להביא עולה
 ובספרא לקמן( פרק ח׳מ״ב) ובמנחות
 ( דף ק״ד ) רבי אומר ה״ה אומר
 אשל יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל
 בלבותם אשל יקליבו לה׳ לעולה כל
 הקלשים באים בשותפות לא סלק סבתוב
 אלא מנסה • ומבואל כי לבי ס״ל
 בליס״ג במנסות ( לף ע״ג) ובספלא
 ( אמול ס״ז מ״ב ) שיליף מזס לכל
 הקלבנומ ולכן אמל לא סלק הכתוב אלא
 מנסה • ולמול זה בנוי ג״כ על יסוד
 הזה • אסל שאמל איש אישימבית ישלאל
 אשל יקליב וכולי אשל יקליבו.בא לשון
 יחיל ולשון לביס ביחד כמו פה * וללושי
 הספלא הס כל״ע ( שם ) שאומל שס
 אין לי אלא עולה י לק צליך פסוקים
 ודרושים על עולה ועולת עוף ומנחה
 שבאים בשותפות : pm מזה בארתי
 באילת השחר פרק ב׳ שסז״ל דייקו
 תמיד כ״מ שכתוב ל׳ר הוא נוהג ברבים
 בין בשמות בין בפעלים עי״ש, ומ״ש
 והלא לץ הוא• ל״ל שמדרך המדות א״א
 ללמול שיבואו נלבת שנים כי מצל א׳
 לומה לעולת העוף ששניהם כליל לאישי׳
 והיא באה נדבת שנים • ומצל אסל לומה
 למנחה שבאים מובתציבול •והיא אינה
 באה נלבת שנים־ ואחל שאץללמלומן
 הלין אם לא יכתב תקליבו נסמך על
 פשט הכתוב שבא בלשון יחיל • וכן בעולת
 העון^צליךליבוי לשותפים (פלקח׳מ״א)

 משום לנאמל בלשון יסיל • ובמגסה הגס לנאמל בלשון יחיל צליך מיעוט
 קמנו למעט שותפים (סלק ג.מ״ג ) ביאל שם משום דיש מה הצ.ד ללבות

 שותפים אף לכתיב בלשון יחיל לכןצליך מיעוט פלטי
. באלך־  אתקלבנכם.כבל באלתי( למעלה סימן י״ג }
 I שבכ״מ שבא שם הפעל נוסף על הפעלבאלללוש •ובארנו שם
 דלכי סז״ל בזה בפלטיהם.וכן ללשו פה ששם הפעל את קלבנכם מלבה
 כלבת צבור • ועול באמו ( לקמן ס׳ למד ) שמסוקי הלשון שלא להכפיל את
 השם שכבר'נז' במאמר לק יבא תחתיו הכינוי. ובכ״מ שכפל את השם יש בו
 ללוש • וא׳ מללכי לרושיו. שהשם השני היא שנית אינו שם הראשון • כמו
 שדליש(צו פלשה א׳ מו טז)ואשיהמזבח תוקל בועל מזבח הפנימי. להול״ל
 ואשו בכינוי ״ ולכן פילשו שכיון על מזבח אתל ־ וכן גס פה הגם שתאמל
 שהייגצלץ־ לכתב שם הפעל • בכ״ז אחל שכבל כתביו בתחלה כי יקליב קרבן
 סי׳ לי לרמזו בכינוי . תקריבוהו: ולכן פי׳ שכיון על קלבן אסל . שתחלה
 לבל מנדבת היחיד . ופה דבל מנלבת הצבור . שעז״א קרבנכמ. ר״ל קלגן
 הכלל. והוא עולת קיץ סמזבס הגא מן המותלות ללעת לש״י . או עולה
 שהתנלבו לוב צבול ללעת למב״ן בפי': והנס בכתוב זה יש סיוב ושלילה
 כי גמיש מן הבקל ומן הצאן תקלעו הוא משפט מסייב שיוכל להקליב אס
גמה שליל לק מן הגקל והצאן תקליכו לא סיה כמ״ש גספלא( פ׳  ילצה ־ ו
 1 מ״ו ) כנ״לסיט״ז, הוא שלילה • וילוע גסגיון כיעאמלים כאלה יסלקו
 לשני משפטים ״ וק אמל גססלא . ל׳א ממקום שהיסילמכיא משם.סצגול
 מכיאץ ״ ל״ל וק במשפט השוללל׳עןמצא סס שלק ״בקר וצאן יביא למולה
 ולא סי' ומינים זולתם הוא נוהג גס בצבור שלא יביאו רק ממין שהיםיל מביא


