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ין ׁשִ ְקּדָ סּוֵלי ַהּמֻ   ִהְלכֹות ּפְ

ֶרק ְרִביִעי   כללי ההקרבה   ּפֶ

, �ִבְ�ַעת ַקָ�ַלת ַהָ!�, ִ�ְ�ַעת ְזִביָחה ָצִרי� ָהעֹוֵבד ֶ�ִ�ְהֶיה ַמֲחַ�ְב�ֹו ְלֵ�� ַהֶ	ַבח �ְלֵ�� ְ�ָעָליו � ָל ַהְ	ָבִחי� י 
ֶ�ִ�ְהֶיה  �  )טו,ויקרא ז( "ֶזַבח �ֹוַדת ְ�ָלָמיו �ְבַ*ר" :ֶ�ֶ'ֱאַמר, ְ�ַעת ְזִריָקתֹו ַעל ַהִ$ְזֵ�חַ �בִ , �ִבְ�ַעת הֹוָלַכת ַהָ!�

 ,ְוִא� ָ�ַחט ְוָעַבד ְ�,ר ֲעבֹודֹות ְסָת�. ְוֵכ/ ְ�,ר ַהָ.ְרָ�נֹות ,ְלֵ�� ְ�ָלָמיו ,ִע� ְ�,ר ָהֲעבֹודֹות ָה+ְרַ�ע ,ְזִביָחה
  .ְוָעל� ַלְ�ָעִלי�, ֲהֵרי ֵה/ ְֵ�ִרי� � ַ�ב ְָלל ָ�עֹוָלה �ַב4ְָלִמי� חָ  3אוְ 

ְוֶ�ַהֶ	ַבח , �ְלֵ�� ַה	ֹוֵבחַ , ְלֵ�� ַהֶ	ַבח :ָהעֹוָלה ְלֵ�� 4ָ�ִה ְ!ָבִרי�ְוָצִרי� ֶ�ִ�ְהֶיה ַמֲחַ�ְב�ֹו ִ�ְ�ַעת ְ�ִחיַטת יא 
ְוִא�  .ְוֶ�ֵריַח ֶזה ַנַחת ר�ַח ִלְפֵני ַהָ.דֹו� ָ�ר�� ה�א, ְוֶ�ַהְקָטָרתֹו ְלֵריַח ִ�ְלַבד, ְקִטירֹו ָלִא4ִי�ְו5�ֶַ , ָ�ר�� ה�א יילַ 

תֹו ַהֵחְטא ָצִרי� ֶ�ִ�ְהֶיה ַמֲחַ�ְב�ֹו ְלֵ�� אוֹ  �ת ְוָאָ�� אְוַה4ֹוֵחט ַח7ָ . )י, לעיל( ְמֹו ֶ�ֵ�+ְרנ� ,ֵָ�ר � ְסָת�  ָ�ַחט
  .ֶ�ָ�א� ָעָליו

ר ה ָעׂשָ ָ ֶרק ֲחִמׁשּ   מחשבת שינוי הש�   ּפֶ

ֶא9ָא 8�ֶא , ְֵ�ִרי� � נֹות ִצ��ר �ְ נֹות ָיִחיד ֵ�י/ ְ�ָקְר �ְ ֵ�י/ ְ�ָקְר , ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵָל ַהְ	ָבִחי� ֶ�ִ'ְ�ֲחט� �ְ א 
ְוֶאָחד ַהְ$ַ�ֶ'ה . ְ:ס�ִלי/ � ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ ֶ�ִא� ַנֲע*� �ְ , ח�; ִמ/ ַהַח7ָאת ְוַהֶ:ַסח ,ָעל� ַלְ�ָעִלי� ְלֵ�� חֹוָבה

  .)יד,לעיל יג( ְרנ�+ְמֹו ֶ��ֵ , ִריָקה	ְ ַקָ�ָלה אֹו ִ�ְ�ַעת הֹוָלָכה אֹו �ַ  ֵ�� ַהֶ	ַבח ִ�ְ�ַעת ְ�ִחיָטה אֹו ִ�ְ�ַעת

3א ִמ��4 עֹוָלה ֶ�ֵה/  ת ַלְ�ָעִלי�3א ָעלָ  � ְגֹו/ 4ָ�ֶַחט עֹוָלה ְלֵ�� ְ�ָלִמי� ?א ָעל� ַלְ�ָעִלי� ְלֵ�� חֹוָבהֵיַצד 3
3א  �  עֹו/ְוֵכ/ ִא� ָ�ַחט עֹוַלת ְרא�ֵב/ ְלֵ�� ִ�מְ . ֶא9ָא ַח5ִָבי/ ְלָהִביא ֶזַבח +ֵחר, ְו3א ִמ��4 ְ�ָלִמי� ,ַח5ִָבי/ ָ�<

  .ת 3א ִלְרא�ֵב/ ְו3א ְלִ�ְמעֹו/ָעלָ 

ְוָעָ*ה ָל , ֲאָבל ִא� ָטָעה ְוִדָ$ה ֶ�	ֹו ָהעֹוָלה ְ�ָלִמי� ִהיא .ר ֵ�� ַהֶ	ַבח ְ�ָזדֹו/ֶ�ָעקַ �ְ  ?ַ�ֶ$ה ְ!ָבִרי� ֲאמ�ִרי�
ְ�ַמֲחֶ�ֶבת ִ�'�י ַה�4ֵ  /ֵכ/ ַהַח7ָאת ְוַהֶ:ַסח ֶ�ָעָ*ה אֹותָ וְ . ת ַלְ�ָעִלי� ְלֵ�� חֹוָבהָעלָ  � ֲעבֹודֹוֶתיָה ְלֵ�� ְ�ָלִמי�

  .ֶ�ֲעִקיָרה ְ�ָטע�ת ֵאיָנ< ֲעִקיָרה, ְֵ�ִרי� �ְ�ָטע�ת 

...  

א ִלְ�מֹו אֹו 8ֶזַבח 4ְ�ֶָחטֹו �ֶ  ,ְלִפיָכ� .)א,להל� יח( ראֵ ְמֹו 5ִ�ְֶת�ָ  ,ָדִ�י� ַמֲחָ�ָבה ֶ�ֵאיָנ< ְנכֹוָנה,ס�ר ְלַח4ֵב ַ�.ֳ ג 
ֲאִפ�9 ָ�ַחט ְוִקֵ�ל  .ַח5ָב ְלַהְ�ִלי� ְ�,ר ֲעבֹודֹות ִלְ�ָמ/ � ֵ�י/ ְ�ָזדֹו/ ֵ�י/ ִ�ְ�ָגָגה  ,א ִלְ�ָמ<8ְנָחה ֶ�ְ.ָמָצ< �ֶ מִ 

 .ָבה ְנכֹוָנהק ְ�ַמֲח�ָ ַֹח5ָב ִלְזר �  ִ�'�י ַה�4ֵ ְ�ַמֲחֶ�ֶבת ְוהֹוִלי�

ר יןִהְלכֹות ּגֵ   ּוׁשִ

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ   שהיכתיבה לש� האיש והא  ּפֶ

ֵ@ט ְלַלֵ$ד ֶ�ַָתב סֹוֵפר  ?ֵיַצד. ֵאינֹו ֵ@ט � ָהִא4ָה ַהִ$ְתָ@ֶרֶ�ת �ְלֵ�� ָהִאי� ַהְ$ָגֵר� ְלֵ�� א �8ֶ  ְכַ�ב'ִ �ֶ ָל ֵ@ט א 
, ֶזה ְִ�מֹו ְוֵ�� ָהִא4ָה ְֵ�� ִאְ��ֹו ְוֵ�� ָהִעיר ְֵ�� ִעירוֹ ְ�ֵגט � ֶ�ִ'ְכַ�ב ַעל �ָמָצא �ֵ �ָבא ַה�ַ , אֹו ְלִהְתַלֵ$ד
  .ֵאינֹו ֵ@ט � �וֹ �ְנָטלֹו ְוֵגֵר� 

�ְנָטלֹו  ',ְוֵ�� ִאְ�ִ�י ְֵ�� ִאB�ְ�ְְ�ִמי ְִ�ְמB 'ֶ�/ ִעירֹו ְו,ַמר לֹו �ְמָצאֹו , ַָתב ְלָגֵר� ֶאת ִאְ��וֹ  :ַעל ֶזה ָיֵתרב 
  .+C ַעל ִ:י ֶ�ִ'ְכַ�ב ְלֵ�� ֵ@ר�ִ�י/, ֵאינֹו ֵ@ט �  �וֹ ְוֵגֵר�  ,ִמֶ$'�

 � ַהְ.ַטָ'ה �ֹו ֶאת ְוֵגֵר� ְוִנְמַל� , ְוָכַתב ְלָגֵר� ֶאת ַהְ@דֹוָלה, ִמי �5ֵ�ֶ לֹו ְ�ֵ�י ָנִ�י� 4ְ�ֶמֹוֵתיֶה/ ָ�ִוי/ :ַעל ֵ/ ָיֵתרג 
  .�וֹ ֶ�ִ'ְתָ@ְרָ�ה 3א ִנְכַ�ב ְלֵ�� זֹו , ָהִאי� ַהְ$ָגֵר�ְלֵ�� +C ַעל ִ:י ֶ�ִ'ְכַ�ב , ֵאינֹו ֵ@ט

 � �ֹו +ַחת ֵמֶה/ְוֵגֵר� , זוֹ ַהDֹוֵפר ַעל ַ!ַעת ְוָכַתב  ,'ֲאָגֵר� �וֹ ֶ�ֶאְרֶצה ְוֵאי זֹו , בְֹת' ַלDֹוֵפר,ַמר  :ַעל ֵ/ ָיֵתרד 
  .ֵאינֹו ֵ@ט, ִלְ�ָמ<ס ְלמוֹ ִ:י ֶ�ֶהֱעִביר ָעָליו קC+ E ַעל  �ִלְ�ָמ< א �8ֶ ֶ�ְָתבֹו ְוָכל ֵ@ט . ֵפק ֵ@ר�ִ�י/ֲהֵרי ֶזה סְ 

...  

ֶ�ֶרת ְלָכל ,ָד�'�ְמקֹו� ה �ְמקֹו� ַהְ	ַמ/ יַח ְמקֹו� ָהִאי� �ְמקֹו� ָהִא4ָ 'ִ הִ וְ , ב ָטְפֵסי ִ@7ִי/תַ סֹוֵפר ֶ�ָ ז  Eֲהֵרי ַאְ� מ '
  .*ֲהֵרי ֶזה ָ:ס�ל � ִלְ�מוֹ ִלְ�ָמ< וְ ְוֵכ/ ַיְחְ�מ� ָהֵעִדי�  ,ָהִא4ָה ַהִ$ְתָ@ֶרֶ�ת�ְלֵ�� ְלֵ�� ָהִאי� ַהְ$ָגֵר� 5ִ�ְֶכְ�ֵב�  ַעד
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