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ט

 ושת ח"הה שאעה שיפז יצלד (מת בצת ח"תה ט"עהזהערה

  וצם5ש סלך שלטה נטלך ובמצת ובתיחת בסלה למדאן הסמןץ משצת
 האש השלש לברזתיו, סעשיו את שהשלים דגמלך שלפה מלך רא מ(.שלו

 ואא אבעו. ליעקב סלאך השליס אביצ, ליצחק חרב השלים אבש,לאברהם

 כתיב יוחנן רבי אטר )ב(. בברימיו שלום עושה שהוא הסלך שלטה במלר6
 סיכאל, זה דימשל חנע דכפר ןקב רבי אטר ב.( כיה מיוב עסו 1פחדהסשל
 סחק זה ולא זה את סחק וה לא 6ה, זה טושלסין שהן עסו גבראל. זהופחד
 לית לבנה של פנימחה ראת לית חסה של סימיה יחזן רבי אטר פ(. זהאת
 הפיכין סלקין כולהן לף רבי אמר דקוסהי. חסימא סחל ולית לחבריה קדיםסחל

 שעשרה בעפרה )ר(. ברימיו בין להשלים כך וכל דשצך בסולם דסליק כהדין10
 עטרה שבע בת שעשה מצש ולא הפקרא כל על וחדצ יצוק רבי אטר אגצלו

 השני ובתולעת ובארגמן בתכלת סעוטר שרוא סועד אהל זה אלא בנהלשלטה
 ולאוסי עצאטר "4ראל אלא אטו אין שם.( "טהיש אגצ לו שעיטרה סש(.ובשש
 את יוחאי בן שסעון רבי שאל חתא דבי אסר 9(. ד'.( יא )ישעיה דממשאלי

 שעשרה בעטרה טהוא סאביך ששסעת אפשר לו אטר יוסי בירבי אלעזר רבי16
 יוחר סחבבה והיה יחידה בת לו שהיחה לסלך לו אטר אין. לו אטר אגצ.לו

 לא אחותי, שתה שקרא עד סחבבה זז לא בתי, אוחה קורא והיהסדאי
 קורא תדה ישראל את וקבוה חיבב בתחלה כך אפי, אוחה שקרא עד סחבבהזז

 שקרא עד טחבבן זז לא "א.(, ס'ה מהלים ודאי בת שסעי דכתיב בתאותן
 עד טחבבן זז לא נ'.(, ה' משה'ש דעיתי אחמי לי פתחי דכתיב אחמי שתן20

 ילקוט שיע רפו ילקופ ס"א פע רכה שה'ש עינ פיר סשרא יכ ב דרס *סיקתאמי
 ס.ה. שיב רכה שפות שח *"כ רכח כמדכר תתקפץ רפושה-ש.

 שם. שחשיר שם פסיקתאוכ(
 ועי' ססיח, אש חנחומא סיכ *יח רכה ר4רים ועי' ע'כ, קיח רכתי פסיקתאנ(.

 ספרא שם דרסיה פסיקתא מ ל.ח לאיוכ תרמם חתק"ב רפו איוכ ילקוט קפץ רפוילקופ
 ה"(. שיכ עיא יח השנת ראש ירוש'שם

 ירושלפי עיכ סע רה שם רכה רבריס שם כמ'ר שם שהשיר שם דרס פסיקתא,ר(
 שם.ר.ח

 שם. שם.ר שם כור יצחק, 4ר וגיוה ר' בשם שם שהשיר שם רר'ס *סיק')ה(
 שם. סשראפ(
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 לאפי שם.( )"צעקה דצמעו אלי ולאומי עמי אלי שסעו דכ~ב אסא אותןשקרא
 לא אלו לו אפר רא8צ על אלשר לרבי תשקו יוחאי בן שסעה רבי עמרכתיב.
 בעם שם.( משה,ש חחחדן ביום מ(. כדאי זה דבר לשסע אלא לעולםבאתי

 חדשח אש שירוק ביום שם.( 5שדיש לבו שטחת וביום ב"שראל שכעהששרחה
 ים זח זה חוקה החלביסנ חות העולה את השבח גבי על ולמקכה הסרום פן6

 דהשמעי ביום וקהי בענין שקרעו פטה סנלן מץולה. בכהונה אהרן שששש יוםשמעי
 בסרום שמחה שהיחה פלפד ביום וקהי ת'ל טה 0ק(. ולבנע לאהרן משהקרא
 אחר יום בסר וקזי ערב ויהי אוסר הוא בראשית בפעשה העולם. בו צבראכיום

 עשר של היום אוחו )ט(. השמעי ביום וקקי נאסר וכאן ה'.( א',בראשית
 לעבורה ראחין לכהתה, ראשע לחיאש, ראשה בראשית, לפעשה ראשון עטרות10

 ראחין הבפת, לאשחי ראשון קדשש, לאכילת ראשת האש, לירירתראשע
 )י(. חו"צש ל"אהר ראשון ישראל, את לברך ראשע בהשראל, שכעהלשכה

 להה-רש, הצריכין הכחובים פן אחד יה השמיני ביום ויהיא
 שלשר אם יודע "זעי השל"שי ביום ההי שסר ולהלן השמעי ביום וקקי כאןנאסר

 ירד השל"צ ביום כו אוסר וכשהצא לחדש שלשר ואם לשבת של"שי ואם למנע16
 שלשר הרי 5א.( "ם מצם הבקר בהיות השלשר ביום ףהי ט".( "ט מצצתה'

 אם יודע אעי השסעי בעם ויהי אוסר הוא וכאן לחדש, ששה שהאלרביעי

 ירכם את ימלא 'פים שבעת כי אוסר כשהא חדש לראש שסעי אם למניןשסעי
 לראש שסעי לא לטנין שפעי הף השסעי, ב'ום ויהי ליה וספיך ( ליג. ח'מיקרא

 ב"ח הסקים שכיבדי יפי ולבניו לאהרן משה קרא חדש.20

 ועלקז שנאסר תחלה המקום שכבדו וסנין בסוף, כברו משה אף תחלהלאהרן
 פשת קרא שגאסר, בסוף כבדו פשה אף כ'ר.( יט מממות עסך ואהרןאחה
 צאפר תחלה 4קנים הקביה שכבר לפי ישראל. ולזקמ כך חוחר ולבניולאהרן
 ואהרן אתה ה' אל עלה מצסר פ".( נ' מ(סות ישראל זקמ את ואספתלך

 טקום. בכל כבוך בהן מוצ טשה כך לפי א'.(, כ'ר מצם ישראל שקמ השבעים25

 תיו ילקוט שם במיר סתטנ שפ שט'ר 'וחנן, ר' גשמ שם שהשיר שם רר'כ שסק'מ(
 תתקפץ. שה"ילקוט

 שם. ספראוה(
 ס.א. 58א רבה ויקרא ס5א רבח דאסתר שת'חתא ס" רבח דרות פת'חתא ע" שס,,ט(
 וך,ג שץ שבת עץ טיו ספרא,'(
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 רא(. "שי טממ יכטו עגל לך קח אהרל אל ויאמרב
 קח תשא נתבוססה. עגל עץ ועל ענל, יץ על מפקקה כהתה יחץ רביאמר
 עהשתיך, לכפר דוושקום שתרצה אופ אחי לאחרן פשה שאמר פלסר ק4ללך
 לטקדש תכח שלא ער לשמך דורון שלח ששן. של 5יו לועך ליתן אתהצרעי

 לשנעי דרק תהא לחפאת בקר בן ענל לך קח לפקדש, בביאתך "8שעך שטא6
 צריכין "שראל אף והלא אלא,4גי לכפרה צריך אין ח4אשר שש* תטט. כךשחר
 "שראל רש סה וכי שש. שעור קחו לאפר חדבר ישראל בני חשל שגאפרכפרה,
 "8 בסוף, בהרכם יש חחלה בירכם "8 להן אפר אלא טאחרן, יחרלהביא
 את יפבלו שש שעיר ישחש שגאאשי יופף של פכירחו חטא החלהבק-כם

 שט*פר הקיל, סעשה עת בסוף בהרבם יש ל'א.(, לץ ובראשית בדם הכחנת10
 יבאש שעיר, סעשה על ויכפר שעהר יבש ח'.( ליב משטות טסכה ענל להםעשו
 מיב(. ענל פעשה על ויכפרענל

 פעין לשמ שעשו עבירה 5דפקזיפי לשלמים ו4*יל הטוושד
 פעין לשי עבירה שמרפית תצין פעין. סשני הבשילפיכך

 וגחאש-

 להם קהצ
 )תהלים וור בתבנית לבודם את ויפש-ו שפד דמא ולהלן מ8ם( טסכה עגל16

 ענל מעשה על ויכפר ענל יבתו שתי, פעשה על יכפר השצר יבאש כ'.(,ק'ו
 פטגת מתהראין שאתם עברה שחרי עתותיהם על לכפר הפקום שתרצהמדעו
 אפר המלר. את יחשה אעה תיא המלר את פקיסת סיעה היאך וכילסשה "8יאי אפי ה'. לשנילןבח ששטר הקבזז לשי מבחתהש

 )"נ(. אליכם נראה ה' היים כי כן טנת על להן20

 כל ויקרבן מיקוו7 משה צחז 1מטר את ויקחוה
 %פנץ. יעפד בשמחה כילם שקיט פיפד ה' לפני ויעמדוהעדה
 והסמסה לה מזיצה יפים ל84שי טב*חו. תישמאה אשחו על שכעס לפימשל
 סדאי, עוש- נמח"שחו וההשה כתפותיה את וקשיה טוגהה את קשרה פהרלביחו.

 קרבו עתמוק, על לכפר וקב" להן סטתרצה וךדעו כית "8ראל כך אף26
 חצר וכי י. לשני יעפרו העדה כל יקרבו ששטר לשע ועפדו בשמחהטלם
 "שראל סהטה והלא "שראל, כל את טשקת חמשש על פאה שהש סועדאהל
 5,ר(. דגשרובה את הטמחשפ שהחויק פיכן אלא פיל. עשרשש

 שם. עי' י"ר( שט. ,י-נ( שט. סטרא עי' ,"ב( שם. ס*רא,י.א(
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 שאסר טלמך תעשו הי צחה אשר הדבר זה משה ועשמרו
 אחת יראה כולכם והיו טלבבכם העבק-ו הרע יצר שחו ל"שראל משהלהן
 טיוחרת עבודתכם תהא בעולם יחיזץ שהש הפקום לשי לשית אחתקשו
 טץ.(. " )רברש עור תק"צ לא דצרפכם לבבכם ערלת את וםלחם שאטרלשיו

 אליכם וק-א כן עשיהם אם ח.( משם האלהש אלהי הש אלה'כם ה' כי לטה6
 שויו(. ה'כבצד

 שחרע הש זה המזבח אל קרב אהרן אל משה ויושמרז
 שקולין ששלשתן טלסד ו'.(, צ"ט )תהלש שגצ בקראי ה8סמאל בכדגיו הוהרןסשה
 והיחה אשה ששא לטלך רוטה הדבר לסה טשל השבח אל קרב בוה.וה

 זו לדלת נכנסת לסה אחמי לה אטרה אחוחה אצלו נכנסה טלפניו. טחבי"שת10
 לו אטר כך המלך. את חשסשי ובואי דעתך את המסי רגמלך, את שתשסחרלא
 הגס הפקום את שתשהת אלא מעל כהן להי~ת נטץרת לסה אחי לאריןטשה
 כחגנית חטיבח את רח1ה הוז 4צטרש יש עמדתך. את ענוד ~בוא דעתךאת
 סתירא שאת דוטה אחי ארין לו אטר אצלו סשה נכנס פכגג טתק-א וההקשד

 את הף8ק חשבח אל קרב שמר לכך עמדתך. עמד ובוא רעתך את וצס16
 כפרתך העם, לשלת קורסת דצולתך העם, לדששמ קורטת חטאתךחטאתך
 שץ(. העם לכשרתקורטת

 עגל את ו"8חט מי"ן המזבח אל אהרןויקרבח
 סאחר העם. קרבן את ויקרב 1לבסוף תחלה התחיל בקרבעהחפאת

 העם טקרבן יוחר טכשר שקרבע תרע העם. לקרבן לו בא סקרבעתיו שפנה20
 העם כל יזץ דצל 'דו על טכשר קרבע הכדגש על טכשר אעו העםשקדבן
 מץ(. העם ובער בעדו וכפר עלחו חשת חטאחו את דצשהשגאטר

 ולבנץ. לאחרן עבודה תחלת היחה'י אהרן בניויקושיונוט
 שעשה סה שכל טלטד כאן, עשו כך להלן האצר כסדר אצבעדד'מ!1נקך

 החטאת חזשלש דהשמעי. ביום כסוחו ובניו ארין עשו הטלשש ימי בשבעת טשה26
 )יח(. טקום בכל לעולה קורסת שהחטאת העולה אילוקריב

 ע.ב. סע ספרא)ט.1(
 כאן. החורה על רסב.ן ע" שם,וט.11
 קע'ב. 1לעיל עע פ'א סשרא ע")ייח( שפ. סשרא,י"(
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כראשון ויחטאהו ו"שחטהו . . . העם קרבן את ךיקרבט"ך
 ארבעשהן סתמת שתי טעת ראשון טה חפר, טעק וה אף חטף טעק ראשתטה
 )"ט(. ארבע שהן טתמת שתי טעק והאף

 הפשש טעתה העלה טה כמשפט ויעשה העלה את ךיקושננטץ
 לאשים, כליל וו אף לאשש כלל העולה טה תח1ח, הפשט טעתה ז1 אף תיחוח6

 הקילה טה חורק, הנמבח בצר עוסד וו אף חחיק דגאבח ב(נר עהשר העולהטה
 איברש פקעו אם זו אף לטשיכא, סהויין האש נבי פעל איברש פקעואם
 )כ(. כמששט ויעשה נאמר לכך לטערכה. סהוטיין דגאבח נביטעל

 טלף כאו מגי מטנה כפו וימלא המנחה את ויקרבישז
 פה קומצו, טלש כאן אף קתאן טלא להלן אכ1ד טלוי טה טלוי להלן הש"שר10

 פסל לבתה של קהרט או טלח נרנר 14 צרחי בעץ ח1לה קמץ להלן שצרטלוי
 פסל. לבומז של קחיט 14 טלח נרנר 14 צרחי בעץ ח1לה קסץ כאןאף

 ללטר 'ה בא מה הבקר עלת מלבד המזבח עלויקטר
 ךיקרב משמר כבר והל* בהטה, יבש טמזה סצא לא שאם ללסדאם

 הבקך עלת טלבד מגו יטה כו ש כמשפט. ךיעשה העלה את16

 )כ"ו(. עצטה ש5ני ח*חת העולה עם אחת שם הץ טנחחז ששזיטלטד
 לעם אשר השלמים זבח האיל וישת דאשור את וישחטי"ח

 )כיב(. לצבתי שלטש לטדםטיכן

 ר~ש יתו אהרן הניף הימין שק תשת החזות תשתכשא
 ושי" חריקה קבלה שחיטה עבודות שבע לטדו קלה שבשעה בנץ. תי אחרן .10

 נבג(. והמפה יציקהוחטף

 אהרן וישא כפים. מאשות וט היש אוש ידיו את אהרן ו"8אכשב
 לטעלה בניו חשור השמץ סן לסעלה לא העם טן לטעלה ידע משו היואת
 ושלא בעטידה יכול בעטעץש ךיננרכם )כ'ד(. ראשיע נביעל

 הקיש י,נ(. כצ א 5רה'י בסגי ולברך לשרוו ה' ל5ני להקטיר יל בעט1א,96
 . . . הכוגש ויקסו שומר בעטייה, ברכה אף בעטידה שירות טה לשורותברכה
 שם.,כ'א, ום.,כ, שם. ספרא"יפ,
 ע.א. ל.ח סוטה טשנה עי. לר. פיר ספרא,כ,ד, שם.,כע, שם.,כיב,

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



185שמיני כצ כ'ב-ט'ט'

 בועדה עוסקין שהץ עעדה מלך ואקמזו של ברחרו כ".(. ל' ב מ-דיייברכו
 )בדחיחז אבל כ".( ל' ב מיווי לשמים קדש לסעון תפלחם ותבש אוסרסהוא

 )"שעיה סכם עצי אעלש כפיכם ובשר"8כם אוטר סהש בעע עסוקין שהןאחרש
 שרשה הכווב תקר יודעת את שאין סתוטה ברכה זו ויברכם )כ"ה(. ט.ו.(א'

 משר קודם ברכה ופי כ'ד.(. ו' )בסרבר ה' "שא ה' יאר וישמרך ה' יברכך להלן6
 וירר אלא להשר אש פסורס. סקרא זה ררי אלא עבודה משר לאחר אועבודה
 נשו שבירידחו ידיו את אהרן ו"שש כך אחר חזשלסים והעלה החטאתסעשת
 אחר במקדש כדגים ברכת רבנן רתם )מו(. וקם את וברך יזץ אתאהרן

 ה'. יברכך ושחחין ושילם סעלא על ועוסרין באין שחר של חסידשמקריבין
 יב(, מצ א מיווי בשגן ולברך לשרחו תוא עבודה, משר לאחר אלא ברכה אין10

 שבסרצה אלא אחת ברכה העם את וברכו החמ חנן וכ"(. עבודה לאחרברכה
 השם את אהשרין במקדש אחרנ ברכה ובפקדש ברכות, שלחש אוחהאוטרין
 כתשתיהן, כמד ידקזן את משאין הכדגש בסרצה בכנךו, ובסרעהככתבו,
 דתמץ. סן לסעלה וע סנביה שאש מץל סכהן חט ראשיהן נבי עלגסקדש

 השו שגאמר היץ פד לסעלה ץיו את סנכיה מיול כהן אף אהשר יהודה רבי16
 0בח(. ויברכם העם אל יריו את אהרן.

 לפה ויברכו ויצאו מועד אהל אל ואהרן משה ויבאכ"ג
 הקטרת סעשה על ללסדו שסר אתה הקטרונ טעשה ללסרו אחרן עם טשהנמס
 טעתה וביאה ברכה טעתה ו-ידה רן דועי אחר. לרבר אלא עש נכנס לאאו

 הנששז אוטר שמעון רבי עבודה. סעמן ביאה אף עבודה סשין ירידה פה ברכה20
 סשיו בשטז אף עביה סשין הניאחה מה ברכה טעתה ובשוה ברכהטעתה
 וכקט(. וקטרת סעשה על ללסדו אחרן עם טשה נכנס לטה האעבודה,

 כלשון אוטר טאיר רגי בו-כם. ברכה מה העם את ןיננרכווי(2אך
 )רברים 5עסים אלף ככם עליכם שף אבותיכם אלהי ה' להן אטר ברכםוחה

 סעשיכם על שכצה היתה רישכן בסלאכת ועסקחם שכיחם כשם יא.(, א'26

 היא. פיד תפלח הלכוח רפב.ם ~ע" שם, ס~טה וב ס'ה ספרא)כ.ה(
 שם. לרטבים לפלך פשנח ועף יאן, התורה על רפמן וע" שם, ספרא)כ,(
 פ'ב. 1.8 תפיד שם סשה)לח( היר. שם רסגים ע")כץ(
 בסשרא ליתא הפאפר סוף שפשן שרבי כאן. התורה על רשי ~עי שם, ספרא)לט(

 כ"א. לפי והוספתי גכישוחסר
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 א1ו ום עקצ. פאהה שטמ חשוה וגחיה בש *טו םו ו פכוכך
 ועל ק.(. צ' )ההלים עלש טפת ע"מ ומעשה עלש אלהש ה' מעם ויילו

 יש.( י משהזז שלסה ב~לך שרק במת וראעה צאעה אחשר ד1א שעה14הה
 נל(. העם כל על ה' כבוד ררא ודאהדש
 שרש טע המובח על ותאכל ה' מלשני אש ותצאכ"ש

 משת העלה את דגאבח נבי על ולחכה הפרום סן שירדה חדשה אש"שראל
 כל דירא שטופר השמש את השבמזו 5ניהם על ארצה נפלוהחלבים,
 שלסה ביסי 5ניהם על שלו וכן %'א(. פניהם על וימלו וירנוהעם
 אפש ויכרש הבית על ח' וכבוד האש ברדת ראש ישראל בני וכלשגאפר

 וערבה 14סר דוא חשעה שתה ועל נ/(. ו' ב השש 0רברי הרצ5ה על ארצה10
 כשי ד'.( מ פלאכי קדסנעת וכשגש עולם כיסי ויראלם יוודה פנחתלה'
 נח כשי עולם כיסי שמר רבן שלסה. כצות קדצעת תמגים סשה כשיעולם
 כשות ד'.( נ' )מלאכי קדטניות וכשגש פ'.( נ4ר )"שע"ה לי ואת נח סי כיצאסר
 סשה בשי שירדה אש ושגא )ל.ב(. בעולם ביסיו ורה עבודה היהה שלאהבל

 שלמה ביסי שש-דה אש העולסעג לבית שבאו עד חיאת סגצבח חתלקה לא16
 צלם שהעס"ר עד פנשה ביס* שנסתלקה עד העולה סמבח נסתלקהלא

 וברה כארי, רבוצה סערכה של באש חסרו דברים חמשה חשגא )לז(.בהיכל
 כארי רבוצה עשן. סעלה אעה כיבשש לחיש ממכלת טמש, בה וישכחמה,
 בפקדש הא קשיא לא כפלב, רבוצה ר4רתקז 4גי חמ"ה דבי 4גח- חגשוזשש

 איא בר שמשל ר' אפר וזשש ד41י טאי שי ובמקדש שי. בפקדש חא ראשק90
 סאי אכבדה וקרען ח'.( א' 0זמ אכבד בו משרצה דכתיב פאי אחא ר'אפר
 ארע הן מולו לשגי ראחין פקדש בין ש"ש דברש חפשה אלא וף. דסועסרשנא

 סעעי דוה פיעה אפרי וויסש. מ1רש חקדש ורוח ושכעה אש וכרובוכ5רת
 שתה, אעה 14כלת "ש הן אא1ת ששה רבנן חמ )ליד(. ססייע הוה דלאהוא

 עע. ט" ס5רא,*%( ע'ב. ט'ד סשר%,ל(
 כ"%. לפ' הוס5תי שלטה כשמת קדמיות כשים לד. פ" רבה ויקר% שם,ל'ב(
 גנוי וע" לה פ" דבה וקר% ווף' 5שו, רבה עולט סדר ע'ב ס.% ובחש ע",לע(
 והערותע נ9 דף געצבורנ לוי דר' הרב טורי לאור הוצש אשר והנדה פדרש קפעישכפר
 הוח. הטאטר עלשם

 שט. ניא% חמ'ה ר' בטקום ס" חנימז ד' ע'ב. כ.% יא%,*דו
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 חח8 מיג למש שמת וק תפה ש4ת וק ש4ה שעה ,מהא
ק : ש צלת אש וק *4 הץ א , וז מ* צ ש אה אג4   שש 
 חשצ ר4עו ושג ת אנ דח1ט, ומא , ע%8 של אש א*תשעה
 ממט *ט ש*ת לא( י א ,ש"ם לצה ושלה או שששת

 ,ו דשר חטה אש ש~ת אש , שהז4מ דיה דש"אחש ושש6
 1"ג חוק ן ומממחהחש

י
 במ נששונ וט אף טניהו נדב אהרו במ רקחוא

 השבח גבי על ולוקכה דשוום סן שלדה חדשה אש שר14 כיעאהרן
 שמוטר אהבה על אהבה להוסיף שסרו דעתן המש החלבש שת העולהאת

 ביום לכם 1קחחם אוטר הש תע שמחה לשע אלא קיחה שאין אהרן בני רקחו10
 האסחיה קקקה טה ט..ז כע ייקרא % לפ2י חשסחחם . . . הדר עץ 5ריהראשון
 טה השביהך נןשבנ שטחה. כאן אגמרה קיחה אף שמההלהלן
 שמר לפה כן אם אהרן בני שהן יודע אעי שבמקו נדב שאמר ססשמעוול,
 4א משביהך נןיב א(. לאהרן כבור חלקו לא אהרן בני אהרן,בני

 לקד% שלא עשו סעצש א"ש מהההך א"ם ששה. עשק טלו16
 "שסעאל רבי זרה אש ה' לפניךיקריבך )ב(. שה והעצה
 פ(. עחה בלא הכנטוה אותם צחז לא אשר חיל סמש, ורה אש יכולאתשר
 ויקריבו שאמר הביא1ה, כקיש ופבית היחה טסש ורה אש אוסר עקיבהרבי
 בסשה נסלכו לא אחם צחק לא אשר שמר לטה כן אם ורה. אש ה'לשני

 הלכה שהחיו אלא סיחה אהרן בני מזהייבו לא אהשר אליומר רבי )רג רבן90
 אקיע טעשה אטרו )ה(. סיחה חייכ רבו בשני הלכה הג1רה שכל רבן, פשהבפני

 אשתו שלום לאיסא מוסר דבו אליומר רבי בפני הלכה שהח-ה אחדבתלסק-
 אצל חכסים נכנסו 5שז לאחר שמת. עד שבוי ישות ולא שבתו, סוזמאאעו

 רסלאכים. בסקום דזבריאל שם ביוסא לב. ל.ח סנהרריו עי' ע.ב, לא עסא,*ח(

 שם. ספראפ( ס'ח. 8צ רבה ויקרא שם,ב( עז. פ'ח סשראש(
 שם. רבח ויקרא תקכיר רטו ילקופ שפ ססרא עיוד(.

 יב. ח' כריועת עז נז עסא שם ססראוח(
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צש וק חש אצי נבש לא *ן נמאאמ*טר כי 6 ואיו ~קמררמ
חיוב רבו בשי הלכה הפיה שכל טקובל אני כך אלא יר.(, ז' 0גסוס*גכי
סמנו רחוק שמקא ער רבו בשי הלכה לההרחז לתלפמ- אסהי ח*גי 9(.פיהה
 עד ה"שסת טבש הירדן פול ויחנו שאסר "שראל, מחמז כצד פיל עשרשש

 בירבי רגחום רבי מ(. פילען תרשר ההאף מיט.( לז נכמרבר השטים אבל6
 מורה. והה! למה שאלין סירה, חהחש למה שאלין חקין בחפר הזיב החקחימז
 שיהא ער רבו בפני הלכה יחיה אל תלפמ- לפדחני רבי תלפידיו לו*אשרו
 בצפחיי, שזיב רבך טנא רבי חקא "שראל ככחזה פיל עשר שים ספצרחוק
 סק(. אורי לא שעחא דרדא סן ירעיא. דועא דלא כלאי ייתי להתאפר

 קטרה פקטירו וטשה, הש מצס אבים שרש כק זרח אש ריקרובן10
 יזיין על אש פוד כן נעשה אצ אסרו השמים, סן אש וטידה שכעה תראיתויצש!ו,

 אסר טשה של כתוב לף רבי כדאפר אחם, וחאכל ה, פלשי אש ותשאסמ-
 חשרין סשה שהז פלסד א'.(, כיד משסא שבמקו נדב חשרין אחה ה' אלעלה

 אחרמקן, סהלכין "שראל וכל אחרמזן פהלכין שבמקו תדב תחלהטהלכין
 ש(. הצבהא על בשררה נתצין חגו פתים הללו זקנש שי פתי איסרין חזץ16

 אפר הרדיו. בלבם אוסר פעוש רבי ואה. זה *צש-ו בפידום אהשר עעשערבי

 יום ילד סה תדע לא כי סחר ביום תתהלל אל הקביה להן *צש- ברכמהרבי
 אשתמקן. גב על שטוחין עחיחזמהן תעשו סון סיקזין הרבה א'.( כ,)משלי
 נמל נפ"שי אעשי דאטרי היעו פפא רב אמר )י(. פי את קובר פי נראההא

 דוש וכן סעי. סדי שלהן טפסק קגטלו נמצא )יא(. התעי טשכי דטעעי סאבי90
 פזחס רבי אפר יא.( כיד מצצת ידז שלח לא "שראל בני אתמלי שלאוסר
 עסדם עלת קילרין וכי ההשעמק רבי אפר )יב(. מ- להשלחת ראיין שהיופיכן

 עינ טץ נטין 'רש' ח,א( 1פיו עינ ליו שביעיח 'רשלטי עיא ס'נ עירובין שס סטרא9(
 פסיקחא עיא ל'א שם טהרש'ב חגחוטא סיו אחרי הנחוטא ס,ו שדכ רבה ויקרא חיב(81יא
 שאה יצאת ולא חקכור בילקופ ע.א. קובררכ

 ו'. בהחערח המכריס חטקופות ובכל סץ 8'כ ויקיר10( כדלעיל.מ(
 ו'. חערח ולעיל עיא וב וסנהדרץ עיר טיר סטרא ש וע" סי ט'כ רק'רש(
 ע.א. יב סאררץויאז י. חערח וכדלעיל שם ףק'ר"(
 8"ב רבח בסדבר נם וע" לול חמגרים חטקוטות ובכל שם ד5'כ טסיקחאויב(

 סכיר בחעלוחך ותנחוטא ס'ח טס" רבח בראשית שיב סשטטיס ילקוט סכיד וטטיוסלח
 יא. וליד עיא ליב סחרורב אחריוהנחוטא
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 אכילה 'ווצן רבי אסר משם( יוצצ ויאכלו האלהש את וקשו דתימרלסעי
 סלסד חנתתשש רבי אסר )יע(. טץ.( טץ נמשלי חיש סלך שני באחיאתימק
 דהפכעה סן עעמקן את חפ ראשקץן את ופרעו רנליחם על ועטדו לבם אתשוצשו
 דסכנין מ-ושע רבי )יד(. טשקה תציך סששכל סתעי בחבקיו מביט שהאכאדם

 כק עעיו זן לא השכעה, סן תרנה השכעה פן עעיו זן לא סשה לוי רבי בשם6
 וקיא וגאסר השכעה סן עהשה ו'.(, נ' משמות פניו סשה ויסחר דכתיבהשכימז

 חשביהו מ-ב ל'.(: ל~ד ושם פניו עור קרן תעה סשה את "שראל בני וכלאהרן
 עעיחם עו לא אפלו לוי רבי אטר השכעה. סן טשצ ולא השכעה סן עעירםזפ
 אוסרין והץ חהרן טשה של פץלחו שחסדו ספני לסיתה הן ראויין השכעהסן

 שהרי כן שהא לך תדע שלפ. דצדולה כל מהא הללו זקנש פי ישחו איסתי10
 לחם תכנש טבחוץ הם וגיחום אלא אהרן ועל משה על דשניחו לא זובשעה
 ויששוו כויע שלא והאבו כמה. דעת וגסת "8 וכי ברשמ, שלא הפרכת סןלפנש
 שהקרבחם אלא אבותיכם בכנצד ושלזלחם דייכם לא הקב'ה להן אמרשרופים.
 נרכם כבר קרחה בן עששע רבי אסר 8"ו(. ויטוחו סיר אתכם שךיתי שלאקרבן

 המשש הכדצים ים צאסר אהרן של בבניו להתקדש שעתיר בסעי לסשה לו16
 והלא כדצש ות שעה באוחה וכי כיב.(. יט לשם ה' בהם יפרץ פן . . . ה'אל
 ה'.(, כ'ד משם "8ראל בני נערי את ו"שלח שגאסר בבכורות אלא עבודהאין

 לשטש כוצש של זפק שעיע בשעה לרסה אלא הכדגש וש הש מה כןאם
 דבך אשך (קתש דכתיב היש סשה ידע ולבסוף פרצה בהן עושהופי

 נשרע לא טה סשני חנתתשש רבי אסר )טץ(. אקדש בקרב* ה'20
 להת"ע כדי כהתן, שלא דבר ועצ סחצד לאהל שבש עד בסימ טהןהקביה
 שהש ודם בשר וקב,ץ. טרת ודם בשר כמדת שלא לפנץ אפש ארךכסה
 אפלו פצא שהצא פת כל ונוטל לביחו תכנס עוקש סנה סאה בחבקיופשה
 אבל י8רע, סאין ישו ולא הכל שיאבד קודם פטנו תפרע בהמה אפלוטלית

 בבני עשה וכן- הכל. פפצ ונובה שטרו שיחמלא לו טמתין אלא כן אש דקבה26
 עיאנ נץ דר'כ פסיקתא ועי' כרלעילינ(
 שם. רבח גסדגר שם ויק'ר ום סות אחרי תנחוסא עיא קעע דר'כ פסיקתא)יד(
 כדלעיל.)טיו(
 יב קפץ, ובחים סץ 1.ב גסדר רסויש( )הוצאת עץ צד יתרו סכילתא ע")טץ(

 ע,. ס'ה ספרא ועי' וס, י'ד הערה וע" שם, דר.כ פסיק'וע"
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 נפרע לא טה מצי ד"א דבל. את עליהן תלנל שטרן שצתמלא עד רגקקןאהרן
 מדת תמצאת עש, מה בהן, יודעת ברקז כל אין בסעי סון שאלו בסעיסהן
 ברשת שלא תכשו כהתן שלא דבר שעש עד להן המתין אלא מקופחת,הדין

 של סדמע אחר לסחרדוין פה פתחת יא שלא כדי לכל, חטאםהתשרסם
6

 מז(. כלום וקב"
 דך' בר" *8 ר אתם ותאכל ה' מלפני אש ותצאב

 פקפ*ץ ויהר פונא א'.( ל, שיב סמקוסו ויחר לבי ידע-ד ואאת אף פתחועקיא
 קזו לא איב אמר כש.(, 4א עקדא הארץ על בהן לטזר אמרת דאת טאהיך
 נכנס הרשע טיפש לח והפו יבש נכנס אחרן סטה למטה, דוסין אדין שלבניו

 של בניו בשלום, ויציו בשלום תכנס הפרכת את תידד חקדשש קדשף לבית10
 עד אמא מטצשו יעתי יתן סי שסר שרופים וזמי להקריב ננצפואהרן
 סי השין הקביה, של טרשץ על לעסוך יוכל סי שאין י.(, כז שיובתכהתו
 צריק "ש הכלי ביסי דאיתי הכל את אומר שלסה וכן אחרץזן. להרהרזכל
 4יבר צדיק קש בודאי טיג( ו' )קהלת ברעחו טאריך דשע ךש בצדקואבד

 בודאי, ברעחו טארקי רשע ו"ש בצרקו, שבר לכך מראה שהש אלא בצדקו,16
 כל שאץ תדע יווצן דבי אסר )יח(. ברעחו מארקי כך לפי מראה שהשאלא
 שלשלת סכנה קמ1 וטשה תסר הקביה. של סדותץ על לעמד יכולהברקז

 לפי ו4שקר אחד כל אלא ס"שראל, אלפים כמה הפיל וטק וטריהסלכים,
 אש שרצאת סלסד הץ' ה' מלפני אש ךתצא )יט(.כתחם

 הצטין שי אומר אסא בן עסי אבא )כ(. נשפתן את חשרפה חקדשש קדשי פבית20
 וה של בחוטגצ פש תכנס לארבעה תפצחו חקדשים קדשי טבית יש(ו אששל
 שרפה, לא בנריהם שרפה אחם אהם ותאכל שגאפר וה, של בחוטסוהשנש
 דגהשאין, בכונחז ינול 14 המשאיה בכוצמ בכחנוחם בכשאם ו"שאם וקרבות?א
 תעשה ארון ולבני תפמר שרפה, לא בנריהם שרפה אתם אחם וחאכלת'ל

 ךימךרצך )כ"א(. ללהם כוצות לא לכוגים כחנות ס'.( נ'ח הששת כחנות62

 ושרע. שפ סות אחרי וחנחוטא שס דר'כ פסיקהא עייייןי
 ילקוט עיא, קעיב דרכ פסיקהא סיה פיכ רגה ויקרא שם סות אחרי העעסא)יח(
 א'. ל",לאיוג

 עז. פיה ספרא)ג( כדלעיל.מיט(
 ע". נ'ג שהררין שם סשרא)לא(
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 שאמר ב5נש אלא אהרן בני סתו לא אומר אלממר יבי הילמני
 שהלים מקום מחט אלא אהרן בני טחו לא שמר עקיבה רבי חי. ל5נייטוחו
 עפן ה' ל5ני ויסוחו נאסר לטה כן אם ויש4ום ויקרבו שאפר להכנססיוין
 בפנים אלא אהרן בני סוע לא אומר אלזמר רבי לחה4 וויצשן דחפןחמלאך

 שהפילו טלטר בכחגתם ו"שום ויקרבו סאמר לסה כן אם ה' ל5ני ויסוחו עגאגשף6
 לא שסד "וה גן אשי )כ"ב(. לחוץ תשציאום פ-רום ברזל של חתיטתבהם
 העולם, באי לכל פה פתחק ליתן חשלא מקום של שמו לקדש כדי אלא אהרן בניטחו
 שביהוא נדב שחרי בערפל אלא סוער באהל שכעה שרהה שלא יאסרושלא
 9לשרין שנצה לסלך דוטה הדבר לטה סשל החקו. ולא ל5נש ל5נינכנסו

 וקשב בראשו תתן כחר נטל פלטין, סבני אחר נכנס בוצכה כסא וקבע חשכללה10
 שלי פלטין בני כל עכש זה עם 5ני סאריך %4י אם חסלך אפר כסאו, עללו

 ראחן את וחתך לספקלטחא אפר טה- פתטעט, כבתי תסצא כך, ליעהשין
 שבזזא מ-ב שכנסו כיק כך. במרוחקין וחומר קל כך במקח-בין תלושה.תפלה
 אחר כל עכשו אלש עם 5ני טאריך שי אם הקבקז אפר ל5נשלשי

 ואב"תו נרב יסותו אלא טחפעט, כבתץ תמצא כך לי עהון טישראל חשחד16
 תדפן תנפן לטלאך שסר אחה שעה אפלו כבתץ יתסעט תול בהן כיהטוומאה
 חעל שליע בסריקין, תימר קל כך בסקורבין תלהשה. תפלה לחטורשציאן
 כלם יזיו סעשה כי דל לצי שוע ולא שרש 5ני נשא לא אשר מוסר ברעכירצא
 להן נשו שלא תוהרן טשה אלו שר 5ני נשא לא אשר טאי "פ.(. ל4רשזב

 אב שהש טשה של סגרולחו לטעלה בעולם לך אין עין. כהרף 5נש וקבקז90
 תעמז, ישראל, כל על רחסש טבקש שהוא בכהתה אב בחכמה אבבתחרה
 נמרה ( י'. כ' )במרבר הסרים נא שפעו שאפר טטע ורצא הקל הדברובשביל
 שהבטל חוגמ וכמה ת5למ כטה שפדר אעי9 לארץ, יכנס שלא טה- מרה,עליו
 )דברש אלי רבר חוסף אל לך רב הקבקז לו אטר אלא לו, מן ולא זומרה

 וכן שחד. פקח ולא 5נים טשא ולא שכחה ולא עולה לא לשניו שאין כ'ו.(, ו26
 בניו וכשב4צ טעלחו, על טעלה ולא אהרן של טקדדשחו יתר טקח-ש לעאין

 5ני על ואביןא נדב ויטת אלא אביע לכבוד להן האריך לא חטאהלשחה

 ע'ד 5'ה פ*רא,כיב(
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 אבעק. בשב% צים להן נשו שלא צי על ס*ר ד'.(. ל )במהבר אביחםאהרן
 השובות המדות כל בהן שיש וישהרן סשה אם וסה וחהשר קל דבריםוהלא

 שאר צש הקב"ה להן אא לא בשבילן אלא עופר אהו העולם שכלשבעולם
 פקתצת בארבעה שסר ירפה רבי )כע(. וכסה כסה אחת על הדיתצת אדםבני

 ועל הקריבה על אלא טגצ שלא ללטדך סורחנן אף נהכיר והש סיתתן נהכיר6
 על הקריבה על שהקריבו. ורה אש ועל בעצה שלא שמסו ועלהרקרבה
 ,רה אש ועל נצטפ שלא קרבן שהקריבו החקרבה ועל ל5נש למישכנסו
 חיוז רבי ח"גי )לד(. מה וה עצה נטלו שלא ועל הכניסו הבירה טביתאש
 רבי )כ4ה(. נהה וה עצה נטלו שלא עשו טעצמו אקש טחיתתוי אקש סחתתואקש

 ובכולן אהרן של בניו טחו דברש ארבעה בשביל לף רבי בשם דסכנין יהושע0!
 אכר יין ששגך טיתה ביה וכתיב יין שחיי שכנסו הן, חשלו טיתה בהןכתיב
 ורגלים עים רחוצי שלא וגכנסו ידי ועל 5'.(, י' פיקרא תטוהו ולא תשתאל

 כ'א.(, ל' משמות יטוחו %א ורגלים וייחם ורדשן שמשר פתה ביהוכתיב

 לשרת ארין על והוז שגאמר סיתה בו וכתיב בם-ים טחדסרי שהיו ידיקל
 טעיל לוי רבי אגשי נמקהשרין היו סה וכי לעה.(, כ"ח ושם עצת ולא קולו פשמע16

 סיתה, בוז וכתיב בנש להן הוז שלא עץ ועל סיתה, בוז דכתיב חסרשהיו
 חמן אבא )כ.ו(. שם.( )במדבר להם הוק לא ובנים שבוקת! נדב הטתשאסר
 פיקרא ביחו ובעד בעדו וכ5ר כדדגן נשים להן היה שלא עץ על אףאוטר
 היו עפמת אים הרבה היו. שחוצים לוי רבי אסר אשחו. היא ביחו "א.(טץ

 אבוו איא אמנו אחי סלך אבש אחי שסרש היו סה והן להן וסשמרות יאבמ90
 בשם סנחסא רבי )כ"(. לפ הומת שהיא אשה אקו כרמה ספי שי אפ מץלכהן

 ובתולמיו אש אכלה בחוריו קראה להדין סטכחע נחסוז בירבי וזושערבי
 לא ובתולמיו סשום אש אכלה בחוריו לסה פ'נ( ע"ח )חהלים דוללולא

 תאכיר סיתתן נהכיר טקוטות בארבע שסר דגידעי אלקמר רבי )כ"ח(.דגללו
 אחרי *" דר'כ שסיקתא ועי שטיוי ראובוי וילקוט ע'ב כ" שפשי מב לקח ש',כי!(

 וחלח ראש את וחתך ול תלושה פפלח לחוץ והוצ'אן ולשיו שם. רבת' ו*סיקתאטות
תלושח.

 סלד שיב רבה בסדבר שם סהרשיב ותנחוטא סיב אחרי תנחשא שח ש-ס ויק'ר,כיד(
 ע,ב. קע'ב דרכ*סיקהא

 ע.ב ס'ה וספרא כיד חערח ע",כ'ח(
 כרלעיל. ,כ.ח( כרלעיל. ,כ'ו( שם. ת!חוטא ס'ט שיכ ויק.ר ום דר'כ *סיקתא,כץ(
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 ל8י בסחר ביץ ויו עונות 5ומר העולם ב~ר 5כ5 8ה פהחת 5יתן שלאסורחק
 55סדך בשין סעיוצן ושכיר סיתתן שכיר מקתצת בארבעה א5א מהו,כך
 על כעס בשעת הצדינרם ע5 הפקום אם כן אם אחרת, חטאה בהן היהש5א
 טרפ )ישעיה עמתיך רצע בעת שטר דצא וכן רשמן בשעת וכמה כמהאחת

 5דצל5ים ה'.( ע'ה טשה5יס תה5ו א5 5דצל5ים אפרתי פהח 5וי רבי )כ"ם(. ח'.(6
 קארי הף 5ף רבי %(1 ח5ח5יות חלח5יות ע5יהם ס5א ש5בם א5ו5סעדבביה

 משם( קרן חריש א5 ו5פשעים 5עולם א55י פכיאין שהן א5ו והיוייא5הת

 א5ישבע בעו5סי, 5שטח פכקשש שחם בעו5סי שמחו 5א הצדיקש הקב'האפר
 בת א5ישבע בעו5סי. 5שפח פכקשים ו44הם בעו5סי שמחה 5א עסינדבבת

 ובע5ה ממא חשחמה ס5ך יבפה ראת אחד ביום שפחות ארבע ראת עסעדב10
 תדפכה שרופים שמי 5הקריב שנטשו וכיון כהתה, ספי שי בניה שי נדו5כהן

 5ך 5ומר ב'.( ב' )קה5ת מדצל5 אפרתי לשרצק שטר דצא וכן 5אב5.שמחחה
 ששטר הבא 5עולם א5א שלסה שמחה שם ו44ין ומה בעולם שלפה שטחהשאין

 )5'א(. הנ( ט" ממ5ים צזי את שסחותשבע

 יבי 'ה ה' רבף אשר הא אהרן אל משה ויאמרג
 אהרן 5אהרן סשה 5ו אפר 5עע סעשה שבא עד ירעו ולא 5טשה 5ושטרו

 עןעי שבניו אהרן שידע וכיק הקב'ה. של קדהשתי ע5 א5א בניך מהו 5אאחי
 כ5 אפרו סיכן אהרן. וידם שאטר שתיקחו ע5 שכר וקב5 שתק הםדמקום
 מחח5% %5 דום אצטר הוא דוד ע" וע5 5ו. יטה סיסן אותק ע5יוהמקב5

 מ )קה5ת 5דבר ועת 5וחצת עת שטר דצא ש5מה יזץ וע5 ו'.( 5" משם 5ו10
 דסיכת סני רבי 4%ב(. סדבר שאדם עתים שהק, שאדם עשם 5כ5, עתיםו'.(,

 רבי אפרי שתיק. חזא יתבין 5יה, 5פחסיה וחבריה אבין רבי ס5קיןאחתיה
 שהקין, אריווזא יץון עמש 5הן אפר בשריהא. ס5תא חדא 5ן אתאסר5ית

 5יה שלח %?(. משם( 5דבר ועת להאצת עת שלסה דאפר שרקין,ותע5יא

 וכרלעיל. עיא קע? ררכ פסיקהא,כ-פ(
 טחרוב פות אחרי חגחוטא ע'א ק'ע רר'כ פסיקתא,ל(

 כ.ס~
 ע'א.

 לוי וע" סנץ פחרוב ואערת שם דרכ פסיקתא ע" וח"ניש ואורות כרלעיל,ל'א(
 והיז ש-ך חיב השלם וערוך 4א חיא  והייניא ערךווערטערבוך
 ע'ב. קפז ונחים ע'ר פיה ספרא)ל?(
 ראורימש. פלין פליא חרא נכיא סז. פץ רבח קהלח עי')לז(
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 מהוא למלכות למסרן ובקיי עלי עומדין אדם בני אלשר לרב עוקבאסר
 אף ב.( 4ט ממלים בלצי סחטוא דרכי אשטרה ששרתי לקק וכתיבשרטש
 קא לקז שלח הדד מ8ם(. טחסום למי אשטרה )שם( למןי רשע דעחי פיעל

 תשא לה' דום אתה ו'.( לץ משם לו והחחולל לה' דום לקז שלח ליסצערי
 טאלקץ. כלין והן הכנסת לבית עלקזן והערוב השכים חללים. חללים פהן ספיל6

 והתחולל לה' דום הוי בקולר לניבא תהמדו אלשי רב ספי יש4הדבר
 תחרה, סדה כל על אודה דוטם להיות עצש אדם ילסד לעולם %"ד(.לו
 אוסר הא וכן לכך, קחכה סי ת4ירי במשפט והכל בדין שהכל רע, ונין טונבין
 נטל כי וידם בדד "שב ושסר כ'ו.(, נ' שיכה ה' לתשעת ורוסם רחילטוב

 )ל'ה(. כץש.( נ' ושם עליו10

 דד עזיאל בני אלצפן משל מ"סאל אל משהויקראד
 )בסדבר ועוש4ל חברן והמזר עסרם קהת ובני צאמר מ8טעאהרן

 אהרן פה אהרן דד ט4סר לפה כן אם אהרה דד שעושל יודע אעי יח.(נ'
 ב"שראל שלום רורף אדרן שהקק וסנין שלום. רורף ש"4ל אף שלשרורף

 ובסשה כיט.( כ' )בסדבר ישראל בית כל יום שלשש אררן את וובכו ש4צ(ר16
 שלשש אדרן את בכו סה סשני ח'.( ל"ד 0-ברש ישראל בני ויבכו שסרדוא
 סרחחו לאיש 14סר שאעו "8ראל בני אלא בכו לא טשה שת "8ראל בית כליום

 בני ויבכו בו ט4מר "שראל את שכוק שהיה סצי סשה אבל סרחחה,ולאשה
 נרול כהן ארין הא שלום מזלה נמלשל בן שמעון רבי אסר )לץ(.ישראל

 בשלום אוסר הכועב ועליו שלום, ח-ורף שלום 4יהב שהקק בשלום, אתבח20
 או רואה כשהיה סלסד ו'.(. ב פלאכי סעע דארב ורבים אתי הלךובמקשד

 לו שוסר פהן אחד אצל הולך הקק וה את וה שתאין אדם בני צי ש"8יודע
 לפלתי חטאור לי ואסר לצי 21שתטח אצלי בא כבר לפלתי שהא אתהלסה
 אהבה שלום וסטיל שלום סשי* והקז כראשון לשגי שסר הקז וכך לי, אישולך

 ספרש הטשב ונן שצא )6ג סשו דארב ח-בש הה4ר אדם, מי בין ח-שת26

 תוספת וע" והעדב השכם שם בוטין הכוסת-כ לבית עליהן וחעריב ע.א. ו' נטין)4ד(
 שם. חתלפוד לפי ותקוהי והעדים. בכש השכם. ד'השם

 ע.ד. ס'ה ספרא )לץ(י וצ.ע. פצאהי לא ואח הפאפד פקור)ל"(
 פ.ד. פיב נתן דרבי באבות וע" שס, ע")ל"(
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 שלום רחיף שהמז ה'.(, ב' 5שם חזשלום החיים אתי היחה בריתי בקבלחעליו
 באיטה תודה דברי כל את עליו שקבל 5שם( דק-*צי מוא לו שחנםבישראל,
 את טשה שהצק בשעה אמרו 5שם(. המו מזת  שפי וטשי ןל ומה ומוברתת
 לאחחייו, תפל נרתע אהרן ראש על חסשחהשפן

 4צש-

 בק*מן שפעלתי לי אוי'
 א'.( קל-ב 5זהלש נעש חשה שב טה דשה הקדש רוח שחו השיבה חסשחדנ6

 טה ג'.( משם שירד חרפן כטל ב'.( 5שם ושקן על ירד הראש על השבכשמן
 בפמו היחה אמת חורת פעילה. בו אין הסשחה שסן אף פעילה בו איןטל

 נמצא לא וע~ה פסא, טהור ועל טדור טמא על אפר שלא ו'.( ב')מלאכי
 ובטישור בשלום ה*אור, את התיר ולא דטוהר את אסר שלא 85ם(בשפתיו

 ורבים אבש, אברהם אחר שלא כדרך ושקום דברי אחר שלא 8ם( אתי הלך10
 איר אהבוך ט"8רים שומר תודה לתלסוד פחשעים שהשיב משם( טעוןהשיב
 פני מאת אח'כם את שאו קרננו )ל.ח(. ר.( א'השירים
 סאת אחיכם את ש~צ קרבו לוי בן מזושע רבי בשם ירן יביהקדש

 העבר לחברו אוושר שוצא כאדם הקדש, שי טאת אלא כאן כתיב אין הארןשי
 רבי אפר סעע טצטער. ושה האבל יהמק טתי עד האבל, פלשי ושה הסת את16

 ברכמז רבי ולש(. טאבמקן יהר הקביה לשי ארין בני של פיחתן קשהאלישר
 את שששתי אע"פ וקב" אמר כ'ו.( 4ץ )משלי טוב לא לצדיק עטש שפחח
 )ם(. הדין פדת עלמק ענרטה אלא טוב לא סטנו בנע שי תטלתיאהרן

 בכחנחן ולא המשאין בכחנות הף בכתנתם וישאם ויקרבוה
 )סמא(. סיחה בעון ה' לשי וימתו וויא בלבד, שמה שרפת שהיא טלטד הנחשוין,20

 יבי ולאיתמר ולאלעזר אהרן אל משה ושפמרו
 פתחילין שבקלקלה וטנין הקטן טן ובקלקלה דצרול טן טתחילין בנר1להשסר
 האשה אל 4ד.( נ' נבראשיה ואת עשית כי הוש אל ויאמר שנאטר הקטןטן

 תפרעו אל ר884יכם )סרב(. ח.( 5שם אפר ולאדם טה.( 8םאטר
 כאן ט*מר דן דיעי הכובע, טן תפרעו אל דאשיכם שסר אינו *1 חנר6, אל6פ

 ה'. י ,לקוטשלפלאקי ע'כ ה' כריחות ע'א '.ב הוריות שם ספרא,ליח(
 שס. ותנחופא רכח ויקרא יא קלכ כהש רר' פסיקתא,*ט(
 . שם תנחופא שו פיכ ויק"ר עיא קעיכ ררכ פסיקתאש(

 עז. סיח ס*רא ע",פיא(
 ע'כ. ס"א כרכות לא לו סשרא,פ"כ(
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 וםדום וקה נחל של אף וקר נחל **ל סה שתע *לל ושטרפחע
 שיג(. הין שמע אתה לש ססשמע תסהו ולא בויכם. תפרקעו אל תפרפלא
 יום. ששש שער גרול וכמה שער. חברלו אל תפרעו אל ראשיכם רבנןחנו
 עלחו לא וראשם דכתב לן, מנא יום. לשלשש אחת סספר הדיש כהן אמרוסיכן

 שרע שרע אתש יום. דשלקרם לן מנא כ'.( סיד )קשקאל "שלחו לא ושרע6
 ראשם שער מרע גרל וקוק קדש החם וכתיב תשלחו לא ומרע הכא כתיבטנויר

 סנא פפוו ושלשש יום. ששש כאן אף יום שלשש להלן סה ה'.( ו'גבסדבר
 אטר )מ'ד(. דוה תלתין בניטטרש יהיה קדש קרא אסר סושא רב אטרלן.
 ישלחו לא כתיב אי לא אמר כלל. לירבו לא מעתה אלא לאביי פפא רבליה

 ל"שלחו. לא שוחי לושף מרע שלחו לא ומרע דכתיב השתא אטרוג כדקא מרע10
 דוא בשה נהסן יין סה דיין דוסש לוק אטר לשר. נסי ההשפא אפלו הכיאי

 שלא 144פו- הוא ביאה בוסן שער פץל אף שארי, ביאה נהסן שלאדאסי
 ראש. ופרועי יין שחיי שבסיחה הן אלו החם חנן )מ'ה(. שארי ביאהנהסן

 פנלן, ראש מרועי אלא תשת אל השכר יין דכתיב בסיתה יין שתוייבשלמא
 כהן כל קמו לא ויין ליה וססיך ישלחו לא ופרע ינלחו לא וראשם דכתיב16

 ראבעא ליה אפר בסיתה. ראש מרועי אף בסיתה יין שתויי סה כיא.( שם)משקאל
 אטרה. מאן קוקאל דליתי סקסי כתיב בקשקאל קרא האיי סיכדי אשילרב
 סדברי לסדפ לא פשה מתורת וה דבר חסדא רב דאסר הא ולטעסיך ליהאטר

 אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל שבאסר למרפ בחי בןקשקאל
 משקאל דליתי סיקסי לנכר ערל סקיש ט'.( סיד )קוקאל לשרחני מקדשי20

 נטרא נסי הכי אקרא. אססכא קוקאל שחא לה נסירי נסארא אלא אסרה.סאן

 כתיב סיחה בנרש קרועי אבל )ט'ו(. אקרא אססכא יושקאל שחא להגסירי
 מרוע והוא שעבד כהן אהשר בשצאת תמהו. ולא תמרפ לא בנריכם דכתיבביה
 עבחיה פחללין אין כן שע'פ ולוקין, בסיתה דוא הרי בגדש קרוע אוראש

 השבח סן לשרה נסנס אם וכן עבודה. מחלל יין השתויי כשרה. עבודתן אלא26
 והש לוקה וה הרי עבד שלא אע'פ בם-ים, וקרוע דאש מרוע היא~פים

 9ם. ספרא,פע(
 ע.!ג יש תשית ע'ב ניב 9נהדרץוט'ד(
 שם.ש.1( שס. סנחדרץוט"(
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 בני ואחיכם , יקצף העדה כל ועל )מץ(. יין לשוציידומה
 מסחףס מ"יא 'ה ה' שרף אשר השר5ה את יבכוישראל

 אחיכם אין אם יקצף. כך ואחר העדה, כל על יבכו חשחיכם אלא לוטר ראויאעו
 ה' שרף אשך השך5ה את יבנכו יקצף. העדה כל עלבוכין

 מוסר שה, למרה ספצ ולדה להק"ש טופבה זה הרי אלא השרפה את תיל סה6

 חשיף שמה שר5ת כאן, אגצרה שרפה סה כהן בבת שרפה תאטרה שר5הכאן
 )סיח(. קיש מצוף נשסה שרפת כהן, בבת אגצרה שרפה כךקיש,

 %א עבוח בשעת ימי תצאו לא מועד אהל ומ5תחז
 איטתי יב,(. מיא ציקרא יחלל ולא יש! לא הפקדש ומן הרל עבורה,בשעת

 ונמותו טנן עויפ(. עבורה בשעת אהשר הוי טחלל ה!ען יושו אען10
 והש פת לו שמת ששמע כהן שסר נוצצאת פ(. היו שומע אתה לשססשמע

 עבורה, וחלל סימה, חייב יש~! ואם לצאת. לו אסחף עטתיה וביץבסקדש

 כי יא(. ויושו עבורה נטר שעת עד "שב אלא עובה אעו יושו שאעוואעי5
 צתרבו ווציו, אהרן אלא לי איו שיכ% עליכם ה' משחתשמן

 שבכל המצש לכל וסנין סיתה, חייבין העבורה בשעת קטי שאם הסשחה בשמן16
 כדנךויעשן "וב( לדורא משקדש זו בטשרחה שמן, כי ילהדורא,
 עליו פקיים שהם! לתלסיה לו שבח רבן. סשה סשצת עלקץן קחטומשה
 הכחוב וכן רבן. סשמ סשת עליהן שקיימ אהרן לבני להן שבח רבו,פצות

 הכתוב וכן כ'ח.(, יב )שמות ישראל בני ויעוו וילכו בטצדש קשראל אתסשבח
 אחם משלדצ "8ראל בני כן והחו טמאש שלוח בשרשת קשראל את סשבח20

 ה' שה כאשר שאפר בנלנל עצשע את סשבח הכוצב וכן ד'.(. ה')בסדבר

 סכל דבר הסטי לא יהשע עשה וכן אתיההק סשה שה כן עבדו סשהאת
 פ"נ(. יו.( יא )יהשע סשה את ה' צוהאשר

 אשר תן משי, ישיו ימי לאמר אהרן אל ה' וידברה

 נתלה לסה כן אם נאפר, לאהרן לא נאפר לסשה סשה, בקי אליהם ה' דבר96

 טוד(. לו צריך שהם!באהרן
 ופ'. ודת פ" הטקדש ב"את הלפות רפב.ם ע"ט'ו(
 שם.פ( שם. ספרחשש( ע". מב.  סנהררין וא פ.1 ס5רא)פ.ת(
 שםי ספראשוב( וח. 5יב שם רפב.םפיא(
 ושוע. ומת ה5פק על שמעי טוב לקת ע"פ.ר( שם. פ5ראפע(
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 סשיי קרש פ קחץ )מח ד"היבי דשאז **ל ןטאבר "ופ
 וכתיב "שרש ה' פקה" דכתיב ביין תורה דברי מששלו ט'.( יט סשהליםלב

 לבב "שמח יין וכתיב לב סשפחי וכתיב ל"א.( כ4נ )סשלי בם"8ריםיתהלך
 סשסחין תורה דברי כך הלנ את סשמח דמה היין טה טץ.( ק"ד )תהליםאעש

 דברי כך הכל, את סק"ו בסוף סצרכו יחר טמע וישתה ומה היין סה הלב. את6
 ומה היין טה לסעמב יצא שווא סוף מדאי יתר בהן וטחשב בהן העוסקתורה
 חשרה דברי כך ו'.( ל,ש )משלי לשבד שכר תע דכתיב לאבלים בופמזסים
 קגי לסיחת ושכר יין פרשת מסכה לכך. אותו ומישבין אדם של לבוסנחסין
 טחקרין איניא כל שכעאל רבי אסר מוה(. א-ון של לבו לסזם א-וןבני

 תסר, נקראת תסרחא רפן, פתקרין רטתעו ושח-, פתקרי ושח-א שסהון, על01
 סהקרי דילה ופירש נפן, נקראת הש לקז, אית וגעת תלחא דמה דצפןאבל
 ספקא והש לה סמעקי אח ענטש הדא טה נקרא, חסר דדטאי חשםענבין,
 נכנס כדחנש שבועכו. כל שצא סקי טצדכו יתר יין דאותה קי במה דאיתכל
 דובין, וםה רעבקי, טה הרע דלא פתקרי חסר סדאי יתר שחה ואם סוד. יצ~ויין

 הע ולא דדבי קסקז יתבי דוו דחיעו בני כז(. ליה דומקזב ומה דמקיב, וטה16
 סילחא. דליסרו היכי כי אדרדקא חסרא אמעד לוו אטר סידי. ולאאסרי
 ס"8ראל אבות בתי שי שיכלו עד בא דוד בן אין ואסח- שחוח דאיבסוםכיון
 ולאבן לפקדש והקז 4נאמר ישראל, שבארץ גשיא שבבבל דמלה ראשי הןפולו
 ח' )ישעקז ירושלם ליהשב ולשקש לפח ישראל בתי לשי סכעול לצחימף

 חיקז רבי לקז אמר בעעי. לי סטילין אתם קתרם יעי לאחר להן אגא- יד.(.20
 שא יין מצס אמיות בשבעים נתן גוד אמימ בשבעש נתן יין לך: ירעאל

 ולשלם אבלש לנחם אלא ומה בעולם יין טנרא לא חנין רב אסר ען(.סח-
 אסר ר.(. לש )סשלי נפש לסרי ויין לאובד שכר וצו שגאמר לרשעיםשכר
 יין תרא אל ליא.( כז שט יתאדם כי יין חרא אלא דכתיב טאי שמזקרב

 רבא הבא. לעולם צקזן טאדים אף ומה, בעולם רשעש של 8נקץ שסאדים25
 שם( עיע בטש יתן כי עקז(. דם שעחריתו מ8ם( יתאדם כי יין חרא אלאפר

 ס.ב. שיא רבה השירים "יר 5', ל"ט תהלים טדרש עי'שה(
 ע". ס.ה עירובין ועי' וא. ל" סנהרריןפז( לר. פ"ב רבח ויקראלו(
 ע'א. ע' סנהררין עיא סיה עירוביןפיח(
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 תירש כתיב ראמי כדנא רב מופ(. הכים פ1 פרוטה לכלות שסוש בכיםכתיב
 וקרען ישמח כתיב ראסי רב רש. נעשה וכה לא ראש נעשה וכה תק-השוקרען
 )ס(. 5קחין וריששי חסרא רבא דאסר תזיצ טשמש. זכה לא מססחו וכהשסח
 לסי דכתיב סאי חמסז ר' אפר אבא בר שמעון דרב בריה עסרם רבאסר

 אפר דיסי רב אתא כי, ל'.( כ'נ משם היין על לטחאחרש ... אבוי לסי אוי6
 פס1פיה סירריש, לסו5יה סרישה ליה דרריש סן קרא האיי במערבאאסרי
 אפר חסדא רב אפר כ'.( ט' טטראשית האדפה איש מז החל סירריש.לר"שיה

 לנח החכסש לו אפכו וכאי רבי אפר עוקבא סר אסר לה ואפרי עוקבאסר
 שהו דאסר כסאן "ן. אלא לו טץם שלא אדטה סאיש ללסד לך היה לאנח

 אילן אוהו אומר טאק- רבי כדחנשו המז. נ5ן הראשון אדם טגצו שאכל אילן10
 אלא האדם על יללה שסבש דבר לך שאין המק, שן הדאשון אדם ססגושאכל
 רבי אפר א'.( ל"א )סשלי אטו שרהו אשר סשו סלך לפשל דברי )ס*א(.יין
 סה לו אטרה וקסצד על אטו שכ5תחו סלסד יוחאי בן שמעת רבי טשצםיוחנן
 שאבזי יודעין הכל ביי טה ב'.(. 4א ושם מץרי בר וטה בטני בר ומהברי

 בית של נשים כל בשני בר ומה לו, טץמה אסו יאגש-ו עכאן המז שסים יא16
 שמ-א כדי תבנסתי דחקתי משי הסלך, שי רשא אק שטתעברא כיוןאביך
 שוסרא מדרא היו אביך בית של מום כל מץרי בר ומה ושעק, סלתע בןלי
 בתורה ופמולא ורת בן לי הא שסרתי נרדתי הני לסלטת הצן בן לציא

 משם שכר אי ולרתנש יין שוצ לסלכים אל לסואל לסלכים אל לנבישנהצע
 וסשתכרין יין ששותין סלכים אצל לך טה בני אגצ לו אפר לסלכש אל נ'.(, 4א90

 יין "שתה לו נלויין עולם רזי שכל סי שכר אי ולרתמם אל, לצ לטהו4צסרין
 רשתכר. "8תה ל5חון סשכימין עולם רתני שכל סי דאסרי שיכארשחבר,
 סא"ש 84כי בער כי שם*קר לאמו לה והודה שלסה ששר טנין ישצק רביאפר
 א"ש מז החל ביה דכתיב סגח 84כי בער כי 12.( ל' משם לי אדם בעת%א

 יין )ס'ב(. הראשע אדם וה לי אדם בעת ולא שם.( נבראשית האדטה96
 כדי אלא אפרתי לא השכר' יל ממצ, יכול שהש כל יכ% תשתאל

 ינ שסץי טהרש.ב חנחוסא ועי יוונן דבי בשם ע'א ס" סהרש.ב טשלי סררש עיע.פ(
 שם. לסשלי רש.י שי ועי' ס'א פ"ב רבה יקראע'א

 ע.ב. שם,ס'ב( שם. סנהדריןוס'א( ע.ב. ע.ו יוסא שם סנהדרין,ס(
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 יין שסר לסה כן אם עם, ארבעש בן רביעית לשכר כדי דוא וכמהלשכר,
 תשת אל יין אוטר יהודה רבי טמע. עליו וסחהרין שהוא בכל עליושצאהירץ

 יין טשמר לפה כן אם ושכר, יל הסשכרץ, כל לרבות וסנין יין, אלא ליאין
 תשת אל יין שטר אליומר רבי )ס"נ(. בשהרה המשכרין ועל במיתה, הייןעל

 לתוכה שתן או בה השסיק אם הא שכירחו, כדרך תשחדי אל תשת אל ושכר6
 נמונ אפלו בה, ה5סיק א5לו יין טרב"צקן יתר שתה )ס"ר(. 5טור שהו4! כליין
 החלב פן א5לו הפשכרין סאמשי שכור המז עבודה. ושזלל בפיחה דצאהרי
 מחלל %א פימה ם אין במלקות, הנא הרי ההמרש ופן הדבילהופן

 אתך יל חללש, יטל דבניך אתה )ס"ה(.עבורה
 סה ובנץי, אחה חול טופש, בעלי את אצצי4! ולא חללים אתרא חללש, זמי10

 ה8כנך. יין )פ"ו(. שפין ובעלי חללש שאו כשרש, הם אף כשראתה
 יל. עבודה, בשעת שלא בין עבודה בשעת בין 4בי שפע תשת,אל

 בבאכם
 בשעת אלא חחב שאעו וסנין (. )ס" ביאה בשעת אלא חמחו ולא סצער אהלאל

 בלילה לשתות טותרין סשמר יצשי אטרו פיכן ש'ח(. ובניך אתה צלעבודה
 יורע המז בלילה ובין בוום בין לשיצת אסה-ין אב בית אנשי ביום. לא אבל16

 פשטר טאקה יודע היה )פ'ש(. יש כל יין לשתות לו אסור הש אב בוזטאקה
 יודע היה לא שבוצ. כל לשתמ לו אסור דנא אב בית טאקה יודע שעוהוא

 ביין לשוצת אסור שיא הדץ פן הש פשמר טאקה ולא הם! אב ביתטאחה
 לעבוד יכול שאעו לעולם, לשתות סותר ויהיה קלקלחו תקנחו אבל יפיו,כל

 אסור כהן שטר 84י שטר רבי הציא לצ(. ובמק(מרחו שלו אב בבמ שיקבע ער90
 שאתי כסאן אביי אטר קלקלחו. שתקנתו אעשה סה אבל לעולם חןלשתמ
 רבנן במק מרו יין מרה. אסרי דרבק פכלל כרבי. חטרא בהרי כוציהיישא
 הפקדש בוז יבנה שטא טעטיה דיין טעטא טאי רבק. בו מרו לא ראששר"צת
 בפריעת הכי ניטא עבודה, פחלי וקא וליכא לעבורה הראוי כהן ובעעןבסהרה

 ע'כ. ין כריתות תקס"כ( ,רף ה'כ ש.א כריהות תוספתא וע" יכ ט'ו ספראש'ג(
 ה.א. ש" הפקרש כשת הלכות ורפכ'ם שם כריחות שם ספרא ע"ש.ר(
 ע.כ. ט'ו ספראשיו( וכ'. היא שש הטקרש כיאת הלטת רטכ'םשיה(
 שם.ש'ח( לנ ט'ו סשרא ע"ש"(
 ע'כ. ט'ו טגתות טשגה ע" ה'ו, שם רטניםשיט(
 ע'נ "ו תעגית וע" הץ, שס רטבים,ע(
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 נן"4 וקא 1עיכא לענץדח הראף נןן ובעען המקדש נןת יבמז סהרהראש
 חעאייל. פורתא דמיים אפשר נפי הכא חצאייל. רפסתפר אפשר האייעבודזע
 רביעית כדי ששתה אלא שם לא אבוה בר רבא אסר נחפן בר ראמי דאסרלא
 אל ),ךא(. סשכרהו שעה טוררחו דרך שכן כל טרביעית יחר שחהאבל

 הוךלפים ובית שילו לרבות טנין סוער אהל אל8 לי אץ מועד אהל6
 חייבין ישראל יועא יכול~ הין. שפע אתה לאו פפשמע תמחו ולא שלם חקתיל
 "שראל אין בפיתה ובניך אחה חסחו ולא ובנקי אתה ררל ההח-ימז, עלפיתה
 ההחיימז על פיחה חייבין "שראל מז41! לא יכול הדידייונ על פיחהחייבין

 סחהרין שהן ישראל שה וחוסר קל הדורימז. על פיחה חייבין ובניו אהרן מז41!אבל
 הדירייה, על פיחה חייבין אען יין שתויי ולא יין שתויי סוער אהל אל לטש10

 יץא שלא דין אעו יע שתויי שלא סוער אהל אל לטש סחהרין שאינן ובניואחרן
 פקל ובניו ו4שזרן הכחוב פן ישראל שמע ההורייה. על פיחהחייבין

 התמשת מבלילמ הש:יקות ליפת עולם וןקת )עיב(.וחוסר

 אם יין לשחוץ הצין והושיות. וקבלות הפליקמ הדקטרות וקפשמתההמצת

 שהש פלפר החול, ובין חקדש בין ולהבדיל חרל פסולה, עבודחו תהא עבר16

 עבודה, מחללין שהן ורנלש עשם רחץ "שלא בברש למחוסר חציןטחלל.

 מךנ(. שה למרה חקה חקהיל

 וב:ין העיכים. איי החול ובין הקדש ביןולהבדילי
 ח'טהח-ת- הפפאית איי הטהור וביןהטמא

 כל את ההריות. אלו ישראל בני את ולהורותישא
 אלי אליהם דבר אשר המדדשהנ אליהחקים
 ולהוהע יל "טקרא 'ה יכול התישדי זה משה בידההלטנ

 אסר )לד(. להרות ת4ל התרפם, אף ומנין אוטר מקודה בירבי יוסירבי

 כלום. בכך אץ בו סודין שהצדוקין ברבר דירה משם שכחי, כעמק41!להחץות

 אבוח נר רנח אטר נחטן א.ר שם נתלטור ע'ב. כ.נ סנהררין צ' ע'א יא תעלת,ע"1
 משכרתו נכ,י טוררתו כא4 טקוצר ואח הטאמר רנא. אטר נחטן נר ראטי אמרנטקום
 שס. התלטור לפיותקנתי

 עיב. 'א ונחים שםיע'נ, ען. מץ ספרא,ע'ב,
 ונילקוט בראביר ע" אך שם נספרא ליהא ריב'י ע'ב. 'ע כריחות שם ספרא,ע.ר,
 יטל אוטר ריני' ולהורות ת.ל הטשה אף יכול נטרא וח טשה 4'ר שס שכריחותתרכש.

 ולהורות. ת.ל נטראאף
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 למה לא קטע חכם ח" ואם וצי. ל*ר *צי '4אתת *%א ואו%1א
 כל לף ק וחע רמ שו %הומ ת"בחל )להג חא הוחתשלטיו
שהפח  

-  

% 4 מ 6 ין  ק  ש ק  %  % % ש   
 בשצאי ה"ן על הסבריל כל לוי בן מהחשע רבי אמר ועחי ולדורות.%הבריל

 )ע'ו(. ולדשדמ ולהבריל שנאפר ב"שראל ד%ריוה ששרין בנש לו הוין שבת6
 בניו איתמר ת1ל אלעזר ת1ל אהרן אל משה וידברי"ב

 עפו, שקולין היו הראשתים אף יכול בדפשה. עפו ושקולין בכבור עפושקולץ
 בכבור. עש שקולין הראשתש אין בכבור, עפו שקולין המהרש חמתרשחול
 ה' לפני ואבעעא נרב רסת %מר הא הרי שיוק בן אלשר רביאטר

 ובנש דרל שאין ר'.( נ' )בפרבר להם הץ לא ובנש . . . זדה אש בוקריבם10
 הקודם שכל תויחגא-, לאלעמר קחיפין הץ בנש להן הץ שאלו להם הץלא

 לכם המה לא להן אגצ- דנחשרים דרל טה ד%א )ע"(. בכבור קחיםבנחלה
 14סר אלקמר רבי וע"ח(. תשתטש בעצה שלא רבר שעש טאלולהסתכל
 חמנחה את קחך לאחרן. הכו%ב שריחם אלא להשטף הץראויין

 להן %ן ח' כמאשי השמעי. יום סבחת זד ה%תרת נחשן. טמת זד16
 שהש לפי יל פה מצךת ךאכלךה האשים. פתמת לאחראלא
 פצחע. תוכלחה להשר צרך לכך לדורמ בה כיוצא אין שעה ופצות צבח-סנחת
 בשדה, קדוום קדשי שכלין עטר שהסתבח זפן כל זהמזבח14ש2ל
 אין הכבש, נבי על ולא בהיכל לא חשבח אצל דיא )ע'ט(. שכלין איןנשנם

 קד"צים קד"צ כ:י ת'ל הקדשש, כל את לרבות תצין בלבר זו אלא לי90
 לו%דה פרט פעוטין, אלו הרי מש אתה לכם נתן אתההש1

 )8(. וללחש הפלאש ולאיל וללחסו מיר ולאיל%לחסה

 ע.א. ס" ספרא,ע"( עיב. יח שמ5ת,עץ( הינ שם רסבים)עוח(
 שם. ספרא עי',עיח(
 בה. כיוצא שאין עשח וסשת צבור ,שחות שם ובילקופ שם ילקוט שם ספרא)עיט(
 ססולי הלכות רפבים וע" ע.א, וס' עיא ניט ובחים וע" בה., כיוצא ואון שעה 4צותבפקום

 כאן לספרא הראמר וע" הכחופ שריתח נ'א לאהרן הכתוב שריחם הכצ. פעהסוקדשין
 הפקום שריחם אלא לחשרף 'היו ראוין אוסר ריא ,ונשרפו ציל וכניל רת. ערך השלםוערוך
 ע.א. יו ח"א כאן סלביס הוצאת ספרא ועל אהרך, על הכתוב(,יי

 כבשן עינ אלא כהיכל .לא הילקוט תירסת שם. ילקוט שם סטרא,פ(
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 אצל שמגור לפי יל סה קדחש במקחם אתה מוכלתםי"ג
 בועל הבעיות הלשכות את לרבות וכנין לנמבח סטך אלא לי איןהנמבח,
 היא בניך וחק חקך נני )פיא(. קדש בסקום חול לקרש,ופתחץות

 האשש. סחנות אחר אלא להם אין ה'מאשי
 האכלטז סצות ובנץ אדין אכלו ססנה רמחרת ויההיכן
 ש"ב(. אכלמ מגשת שנותי ננן כיט'.(.

 סעצמי לא . ה'. צוה כאשר להם, אסר הסעשהבשעת

וושת הסל. חעשת 'י התע*ה חהי יה התנופה חזה ואתי"ד
 )שע(. היה חריפתזי התרתמה ו"%ק.,ה שיק10

 בסקום אען היאשתש 1כי נחסק- יבי חסי טהור במקוםתאכלו
 שהן סלסד הסשןרע, סטוטאת טהרו טוטאה סין שהא טהרה זו אלאטהור
 אחה אתך בניך ובני ובניך אתה )פיד(. יישלם בכלנאכלין

 בחלק. בנץי ובני ובנעי אחה אלא אוסר אעו ש בסונעב ובעתיך בחלקומד
 אתה מקיש חגי מה הא לבעת, חק אעה משע בנץי וחק חקך כי אומר כשהחש16

 נתנך )פ'ה(. בסוצות ובעתץי בחלק ובניך אתה אתך בניך ובניובניך
 שם שורה צטד שלסי 'בחיייבמ "8ראל בני שלמימזבחי
 )וו(. ר'.( ט' משם ה' לשני לזבח לשלסים שיל היר שטאשר העם,באוחו

 יבאו החלבים אשי על התנופה וחזה התרחמה שהקט"1
 )ש"(. סלסטן שהחלבים סלסר20
 חטאת זו החטאת נחשה של שעיר זה החטאת שעיך השתט"ז
 חדש. ראש של שעיר זה משה דךש ו4ךש ש,ץ(. השסעייום
 פה עןם(. נשרש שלשתן לא נשרף אחד שרף עצה ת"ל נשרש, שלשתןיכול
 לא סה וסשני זה משלף סה סצי להן אסר דר"שת שתי סשה דרש דרשהרל

 לשאת ,כם מזן האחה שמר כשהש משרף, מהן אקה את יודע ואעי אלו, נאכ266

 "ם. ספראופיג( וב. ה' 'וסא שםופיב( שם. ספראופא(
 שם. ספראופיה( לא. ג'ה ובחיט שםופ'ר(
 וב. קוא ובחים שםופץ( וב. פץ ספראש'ו(
 כאן. ויקרא החורה על ורש' שם ובחים ע" שם, ספראופ-ח(
 שם. ורשי זכתים שם פפראופ*ם(

 לבעת. וקאעה
 ציתי כן כי6

 ו' עקראוט'

 צותי כןכי
 לכם. אומראני
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 של חוהמוקד עק 1אא 9ש דשיקד מה על לש, שוישםאת
 שג ות( כ" פשזר להשת (מד שש הקי ששר חח,שש

 ממ ש1 שן 11ש סשו יתמר ועל אלעזר עלרקצף
 טש(. בקצשן עסהם הקז אהרן שאף סלסד באהרן, וכקסהמים

 על השיבתי לאמר עטהם. פעחס ההז לא הנךתרים6
דברי.

 כן אם שרף תעה וגאטר נשרפה אלא טשכלה לא והלא טשכלה לקדשחט יוי הקדש במקום החפאת את אכלתם לא מדועישז
 ויץ שטא להן אטר הקדש. בסקום החטאת את אכלחם לא סדוע מומרלסה

 בלבד, זו שא לי אין פסולה. לקלעש ווץ שיציו חטאת שגל שממ לקלעש10
 לכם נתן ךושןנךן סרב(. קדשים קד,8 כי תיל דקדיים, כל לרבותסנין
 ושיאל אוכלין המצש כיצד הא ישראל. כל על כפרה קדשים שאכילתסיכן

 סרג(.סתכפרין

 לשים, סדסה נכנס פפע להן אסר דמה את הובא לא הןישח
 לי אין פנינמךץ פרד(. פסולה לשים סדמה שכנס חטאת שכל16

 סיכן בקד,8 אחה חאכלו חקדקג אל הרל להיכל, אף וסנין לשש, לשיאלא
 אתה חאכלו אטל תיל נפסלה, אם בשש שריפתה אף תגין בשש.שאכילחה
 בשש שטמאת אחה אתה ת'ל בשים, ת"שרף בחט נפסאת אפלו יטלבקד,8.
 נחסקז רבי נשרף סה סשי וכי )וה(. בחט ת"שרף בחט עגטטאת בשים,ת"8רף

 נשרף יגעה סשי וכי אוושרין שמעון חיבי הזודה רבי נשרף. אנעה סשי אוסר10
 יש ל"שרף. לשלשתן הקז נשרף יגימה סשי שאלו פומאה סשי אלא משרףלא
 שסאה. ס5ני אלא נשרף לא הא סבערב. לאכלו נוחר והלא עטהן. פעחסוהלא
 השאר טשכלו לא טה וסשני שפטא, עד מנצו מעלסתם לטה עלקקןכעס
 וכמדן קצישת שלש סהמש את העלסה "ש קצפה סרש סקום כל חשנא חרו(.סקי

 סצאמ לו שסרו וכשבאו %.( פ, הצצת סשה עליחם ויקצף בסן העלטות. שלש96
 שבתון ה' דבר אשר הש ואסר דעחו שת"שבה עד לסה סנגו נעלם נמשנהלחמ

 שם. ספרא ע")צ2( שם.יצ'ב( שם.ישרא( שם. ספרא)צ(
 שם.  ובחים שס ספרא)צ'ח( ע'א. פ.ב חבחים שם ע")צ-ד(
 עא. י.א זבחיפ וע" *ם. הס*רא ססהר סעס שעה כאן הסהר עזנ סז ס*רא)ציו(
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 שהאתן סשו תעלם אלטר על סשה ויקששש וכאן כ,נ(. טש משם קדששבת
 תעלם יד.( 4א )בפרבר החיל פקחיי על ויקצף ולהלן בקדוים. לאטלאסור
 ל"א .משם התורה חקת זאת ואטר אלטד שואכירו עך מים מעולי טהרתטממ
 טע(. הכעש דוא קשה הא כיד.(. משם הכסף ואת ומהב את אךכינ(

 לשע אלא טקום בכל הדיבור איו משה אל אהרן ךיושבךי"0ש
 דןיום וןן ח'.(. )רא משם ובסשה באלהט העם וירבר כפוט

 היה לא לו אסר אלה ת'ל טה אתי ותקראנה . . .הקריבו
 חול וסה אלה שמר לכך תשטפו בעצה שלא דבר שעש באלה להסתכללי

 היתי כך לא אלו עם אלו קברתי אפלו אלא קברתי בלבד אלו לו אסרכאלה
 לרבות וסנין בלבד הבנים בשביל אלא בשעה אסוד אלא לי אין שיטלכאלה, ח'י סה כאלה אתיךתקראנה ד4א דמקום. קדש את סבזה10

 דגששה טאש וישמותו אחיו עליהם סדסף כוגים חורת בשרשת האמור כלאת
 אוסר יעקב רבי כאלה, חול להן סתטטא שאעו אע"פ עליהם, טתאתןשהוא
 הלוש אין ב4געה אסור ופי אתי תיל בשיר, באנעה אסחרין הלוש יהשיכול

 שור 4גי היש . היום חטאת ךאכלתי חרח(. ב4געה אסודין16
 סרט(. יהודה רבי דברי ובלילה ביום אסור ולדורות בלילה, ומותרביש
 תדע סו8רט. טדברי אלא לערב בקחום לאכול אסור אתן אין אומררבי
 העטידו שלא לערב פסחו את מיכל שבל אתן אסרו שהרי כן שהואלך

 אתן שין בקדשים. לאטל אסור שהאתן לטדת הא )ק(. כרת בטקוםדבריהם
 אתהה ואם לילו. תופש סשרט ומדברי בלבד הטיחה יום אלא התורה טן0צ

 ואין סשרים, מדברי בהן אתן דוא הימט אותן כל קבורה בלא ימיםהטת
 )וךא(. לילו חופש עוד וקבח-ה עםבו

 אסחרין שהן רדע הלכה זכר כן טשה שטע כייו משה ו"ממעכ
 ויטב טשה וישמע טקי קרבן. בשעת ראויין הן שהרי בלילה ופתרין ביוםלאכלו

 עיב. ס'ו פסחים סש שא ותן דרבי אבות סיא פ4ו רבח ויקרא י',צץ(
 שם. ספראמרח(
 *" ספראחרט(

 ע-

 יב. ק' ובהים
 יב. שוא פסאים ע4 שס, סשראק(

 ורא וקיא ורב ק' ובהיס וע4 ~הט, ווח פ.ב חטקדש בשח הלכות רסב.ם)קש(
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 חממז?. שטעתי %%4י כך אלא ושכחחי וממעף לאפר נצש לא סץן יאץזבעעץ
 6צעד העם ישראל לכל 'שז%וע טלסד נצעמץ  דיע%צקן1*א

 קשה "שו כל חרש היה זעדה וע וצמה זעדה אסרוקמ טאדדןאחקהלכח
 גרם עף זקצ"ג על לו כארב טעיעימי לאחר לטעהנ לטשה ושרסהוזישץה

6

 ו~
 )יבג שטעה אלא ד ויקפ

ק

 יאד אלהם לאמר אהרו ואל משה אל ה' רדברא
 אל ועח אשר ומחא לקראג לק 6ם- ש *יפד לא*רלמש
 למש 4תמ לאד סיש שי כמ לקזגוש חאו דעו זה אר4מי

 פג ~אשרל4שר

 תאכלו אשר הח" זאת לאמר ישראל בף אל דברוב
 ושכ6 ע *ן ושן לשקל אחה ופזה מ" ואא מפ ו""ס6ד
 זה את תשקצו. אל שלה תשקש אלה העוף סן תשקש מולה חאכלו לאחו

 חה טמא זה הטסא לכם חה חאכלו. לא חה אכלו זה בסים אשר סכלתאכלו
 טשמע הארץ על אשר הבהסה סכל תאכלו אחשי החקק זאת גכ(. טסאאעו

 יטל ג'.( ט' גכראשית כל את לכם נתתי עשב כקיק שנאסר לפי טשמע ספי16
 ושה כשבים שה שחי תאכלו, אשר הבהטה זאת רול החר בכלל שהיההכל
 בעשית אלא החר למ ע"רן לסדת הא נ'.( יד ורברש ךחטור וצבי איל"ש
 חהא מלה הבהטה יטל חקה. סעי חשבעה בחמה סעי שלשה והן הללוהסעץ
 החי. סן אבר אסר (, ד'. ט' )בראשית חאכלו לא דמ בנפש בשר אך ת"לטוחר,

 גק- את קמראל בני י4וכלו לא כן על20
 וכשב שחי חלב כל המשה. ג"ר אסר דגשה,

 ז' משם חאכלו לא דם וכל החלב. את אסר כצ.(, ז' מיקרא חאכלו לאחף

 ע'א. ק'א ובחים וע' שם ספראקע(

 חיטו. רב' חנ' כשם סיא פ', רבה ויקרא שם ספראש(
 ויקרא ע'א( ג' פוא.)רף בא פכלהא עע פ'ו סהרשוב שס'גי חנחוסא שם ספראפ(
 ע-ב סיא דר'כ פסיקתא אכיח לד פפיו רבח בסדבר ח"א, ר' חנא בשם ס'ד פ',רבה
 ע.א ס'ב חולין ועי' ע'א, ע'ח רכהו פסיקתא ו' פשקא בהעלותך ספרי רשביי, חניבשם
 יא. כ.פופחות
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 חבחת ח,ל בזנהקה, השלא בזבהקה מוחרין ידוא יטל הדם. את אסרכז.(,
 ויל הכלאש, את לרבמ ננין זמש ושה כבשש שה שר אלא לי איןואכלת.
 בהסה נגין בדגאה, סין חקז אלא לי אין בהסה. סין חקז הברנה, מכל החקזזאת
 חקז חיל נגין, טסאה סין טהחרה סעערה, סין טסאה ברגמה, סין חקץ חקז,סין

 הש ובחמת הים חיח אף יטל סכל ובהמה סכל חקש ש סכל. וברגמה סכל6
 פוחרת תהא הארץ על אלא שסר אעו ש שבש. את להתמא הארץ עליל

 אין הארץ על אשר זאת ת"ל בסיסנין, שלא בין בסיסנין בין השבשבסינגין,
 מכל ךמשכלן אשך החקקזאת פ(. הארץ שעל זו אלאלך

 חקץ בכלל דנועשה שאף ונגין בחסה. בכלל שהחקץ סיסדהבהמה
 אסר )ד(. שם.( )רברש ויחסה- צבי איל . . . תאכלו אשר הבדשה זאת חיל10

 בשדה ובשר לטרי5ה רנם סנין. החורה סן לטרי5ה רנם לק"ש בן שמעוןרבי
 החורה סן חיקץ שאעמ לטרשה רנם אלא ל'.(. כ"ב מפמות חאכלו לאטרפה
 חקז. לא דטר8ה סכלל טרשה חקה כסוה שאין כל הכלל זה חוני דקאנגין,
 סכלל תאכל, לא חיה. שאינה אכול חקץ חאכלו אשר החיה זאת דכתיכ לןסנא

 חקז אכול חקץ זאת חנש לקק. סמו חקז טרפה דאסר ולפאן חקז. לא דטרפה16
 לכדשיא לקז, עייד סאי זאת האיי חוידך חקז. דשרפה סכלל תאכל לאאחרת
 ומין סין סכל הקביה שתפש סלסד חאכלו אשר החקץ זאת ישמעאל. רבידבי

 הכי להכי. לקק סיבעי שי חוקיך חאכל. לא חאת ת4*כל זאת לטשה לוחקראה
 "שמעאל רבי דבי דופגא סאידך לקז שקא לן. סמו חקק טרפה שלאשי.

 עשר שטשה אלו ס".( יא פיקרא חאכל לא אשר החקז ובין וגאכלת החקז בין20
 )ה(. בסעי לטשה לו שנאסרוטדשת

 סינגי הן אלו דמן תפ שסע השסעת פרסה מפרסתכלג
 שהיא בחמה וכל מ-ה, ומעלת שסע חשעת 5רסה ספרסת בדנה כלבהסה
 אתה ונברגמדן ע(. וטדורה לסעלה שניש לה שאין ביוןע ט-הסעלת

 הזחזק-ה דאשן את העובר דוצש יטל ש השליל את לרבות ףששכלן26

 עש. עיכ חו*ן שס)ר1 לא. מ.ח ספראפ(
 ע.א. פ.ב חול,ן 1מז
 סאכלות הלכות רסנע תק"(, ,רף יכ שז חול'ן חוספתא עש נ.פ חול'ן ע,'פ1
 העלתך. בלחי שנים לה %ז בכיא ה.ב, פ'אאסורות
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 בטשה תשש כל לרמתבבחטה 5ג אך יל נ11"א
 נשדת פ1ם וג%ה מק ו1א יל סק1מ ששז א*6 יטל שלזנאפ6
 כל תאכלך אתה ב:ב:דץמה 5ש(. טקצחה שיציות נמסןלא

 בה וטשו בד5ה השוחפ זדגן רבי אטר תאכל. בחסה דטות בבועשהדגטצא
 קלש סעהה אלא וליכא. פרפות בעען טעטא טאי באכילה אסורה יהה דטות6

 שרסה 14מר יוחאי בן שמעת רבי קשסהןאל רבי דבי ח4גי קא ליהסר. פרהבמעי
 ח1 ו(. פרסה 6 ש"ש סה אלא בבהסה טוחר לא )ם(. חאכלו אההבבהטה

 טכל תאכלו אשר החוז זאת דכתיב בדגזה, בבלל חוז חוז פיסני הן אלורבנן
 חוז פעצי הן אלו אטר קא הכי אלא הבדגזה. בכלל שהחוז סלטדהבדגזה

 אין קרנש לה יש אומר דשא רבי וטל*ש. קרנש לו שיש כל טוחר שחלבה10
 )יש(. קרנש על לוהר אהה צריך טלפים לה יש טלפים, על לוהר צריךאתה
 אור 1ד14 בעען. כרח1ת אג1ר. וחלבה וטל*ים קרמם לה "ש ש 1ד14 השכללא

 ס*הנלות אסה-. וחלבו דהדוקחז ש וד4ו בעען. הרוקות אנור. וחלבודכרוכות
 היכא כל הלכך בעען. הדורות טוחר, וחלבה ס*הנלש דאין צבי הריבעען.

 הדקות כרוגעת בעען טי*צלין דלא היכא דיעא, %א דעא לא דמיפצלין16
 באכילה 14חה תאכלך אתה )יב(. חידקון ומיבלעוךורות
 ד1מל את ויל טנין תעשה בלא בעשה אלא לי אין באכילה. טסאה בד5השין
 )רכרים תאכלו לא סבשרם . . . דגזה נרה טעלה כי הש*ן דאת הארנבתשת
 אלו אם סה הש תין טנין. טסאה בד5ה שאר בלבד אלו אלא לי אין ז'.(.יד

 שאין פמאה בחמה שאר אכילהן, על תעשה בלא הן הרי טהרה פיסני בהן ש"ש20
 וארנבת נמל נסש14 אכילת4 על תעשה בלא שמקמו דין אעו טהרה פיסניבהן

 )י"(. וחופר טקל 5סאה בהמה השך הכתוב סן וושירוששן
 הפרסה וטמפרסי הגרה ממעלי תאכלו לא זה את ארד
 5הד זה זה ואקה שכל אהה שאיו הפרסה יממפרשי הו" סמעיי לר"

 פסא הש נמל וול אסור יהא ד5דור סן ש%ד טפא יכ% ש הטטא. סן וגולד'26

 ע4א. עץ חולין עיג ט" שםטץ( ע". נדח סשראמ(
 וה". ח'ד פ'א אסורות מאנלות הלכות רפנ.ם עי')י( ע'א. ס4ט חולין,ט(
 ע.א. )'ט חולין תק.ה( מר הנ'א פ'נ טלין שספתא,יא(
 עיג ט" ספרא,י"( ע.נ. נ'פ חולין)י.נ(
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 בהסה כסין שילדה טוצרה בהמה התם חע )יד(. טשו אעו חה טמא זההאש,
 שהיוצ4ו באכילה, אסהי טהחיה בהסה כסין שילדה וטטאה באכילה, מותרטמאה
 ב4שכילה טוחר טהחי דג שבלע טטא דג טדשר. הטהחי סן מזיוצ4ו טושש, דגאשאסן
 אך ויא איו(. נעילץ שאש לפי באכילה אסחי טטא דג שבלע טוורוזז

 סמעלי לר "ש הפרפה וממ5ךסי הוה שעלי תאכלו לא זה את6
 החש, נקובת הטרפא אלו הן. שלו שכל אהה שאין ד5רסה וסס5רשיהדה

 נפסק חללו, לבית הלב ניקב סוח, של קרום ניקב ברובה, המימיתשסקת
 שחסרה. ש שנקבה הריאה כלום, פשה א~י ולא הכבד ניטלה שדדה, שלחוט
 הדקין. ניקבו וקבה ניקבה הפספתות. לבית שתעקב עד אתשר שמעתרבי

 וגיקבה ה5ניסית הכרס פסולה. ד5רה נשלה אם אוסר יהודה בירבי יוסי רבי10
 המסום ברובה. ובקפנה טפח בנרולה אוסר יהודה רבי הח"צתה, רוב וגקרעאו
 ודרוסת צלעותיה, רוב תשתברו הפ סן נפלה לחט, שגקבו הכדסאובית
 הלב נקב שח, של קרום ניקב ולא דגלפלת נפחהה אפלו יטל )טץ(,הזאב
 תשתייר הככר ניטלה שלה, החוט נפסק ולא השדרה נשברה חללו, לבית%א

 הכליא, נשלו הטחול, ניטל 6ה, זה שיקכו הכדסות ובא הפסום כזירע טכגה6!
 וטר5ה נבלה חול שסש, בידי חרוחה ריאה, של אום נשלה התחחון, לחינשל

 חיש. בת שהש זו ישות חיים, בת שאעה טרי5ה חיים, בת שאעה נבלהפה
 נבלה תיל הרעים, סיס שהתה או התהמלים שאת ש הרדפני אכלה אפלויטל

 כסוה ש"ש זה ישאת חמז כסוה שאין טרפה אף חמז כמה שאין נבלה טהוטרפה
 לאיחויי סאי, לאיתהי הכלל זה מץ(. טרפח חמז שאעה כל הכלל זה חמז.20

 רגלמז שנחתט בהסה סהגשחא ארבע רץק(. שמעתתא חשבע סהגיאתאארבע
 בשדרה, חסרון 49ט(. טרפה %סעלה הארטבה סן כשרה ולטטה הארטבהסן

 דצלודה )כ(. אחת חולמז אוסרים הלל ובית חליא שתי אוסרים ששויבא
 בכולש לקתה סדוכתמז, דשף דאטמא בוקא שסעחאחא שבע וכיא(.והחרתשא

 דצלפלת סעיקרה, צלע נעקרה ברובן, שמילדלו סיסעין דו)מחול, ניקב אחת26

 פ.ב(. )פ.א לב ה' בטרות פשח,טץ( עיא. ו' בכורות שם,יד(
 ה'א. *ץ חולין עע ס" ס*רא,8ץ(
 ע.א. ופיב ע'א מד חולין ע"מ'ח( שם. ס*רא"ץ(
 פ'ה *.ב ואהלות שם חולין ע" ,כ( ע.4ג עץ חולין וסשנח ע'א פיב חולין ע",ים(
 ע.א. ניד חולין  ופשוה עיב פיב חולין ע",כיא(
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 שמתה שלא אטר )לב(. ברובו הכרס דוב את החושח וכשר ברובח,שגחבסה
 וררוסה קרועה חשסורה מילה ופסוקה נקובה בסעי לטשה לו שמרו טרשתסעי
 טמעלי ויל חשקדושין, ופסולי דגצצת חטחצת לרבות שין )כע(. חשבורהנפולה
 תעשה בלא יושו שתים םחלכי בשר אף יכול ש טמא. ה5רסה וממפרסידצרה

 סחלט בסושה החסו- בטעה קל שהיא הבהמה אם פה הש ת"ן אכילחו. על6
 בלא זה הש טושש הוא זה הרל~ בבשרן, שחפיר רין אעו בכצען שהחסו-שחום
 בשרן כן אם אכילהו. על תעשה בלא שתים פהלכי בשר אין אכילחו עלתעשה
 זאת חאכלו 84שר החהה זאת ויל ב4הדו-ה, יוא לא יכול חלבן. וחחשרקל
 האדפ וקקי דכתיב האדם זה זה שקה תאכל, לא אחרת חהה הא אכול,חהה

 דצא, מרה סעלה כי הששן ת4א דמא, מיה סעלה כי דנמל את )נ'ד(. חהה לנפש10
 טשסר כבר והלא חפקרא לתיקון אם ורל פה ושש מרח טעלת כי דש4רנבתח*ת
 . . . ז'.( יד מיברש המה מ-ה סעלה כי הששן ואת הארגבת וושת דשמלואת

 דנמל משת ש44ר דברץ לרבות ב4צ ולפה (, ח'. יד ו1מ חאכלו לאמבשרפ
 דצשיר אם פה דצא רין אחר. בסשן יתו-ע שרכול הרל פח התו מרה סעלהכי

 אלו פסא. שרהא דין אעו 5רסח ס5רש שאעו של טסא 5רסה ס5רש שהש16
 כי דשמל את הרל דנמל את התו- דצא מ-ה השו- את אסר סי אצפר היתיכן

 סעלה שהצא נמל אם פה לוחהך תופר קל של יששר ושש. טנשו דמא מ-הסעלה
 נר אומר החתי כן אלו טסא. שרחא דין אעו מ-ה מעלה שאעו הושיר טנשומרה
 )כיה(. טסא 5רסה ס5רש כי דצהיר את יל הושו- את התו- דמא 5רסהאסד

 שמעלת ביזןע לסעלה שיש לה שאין בחסה כל דבנן חצ דנמל את20
 חחוטת בששרשתהה ב5רסותעג וליבדזק פה8-וג היא שרסה וס5רסתמרה

 ששרשתהה בהמה ופצא במדבר פהלך ההה חסדא דב דאפר חסדא.וכדרב
 לש ואם פהורה שהיא בייע למעלה שיים לה "ש אם בפהה בודקחחוכות
 אימא אלא להה, אית מבי אסרת הא של נמל. שרכיר ובלבד טש8ז שהשבייע

 השמעאל דבי דבי דדשני דלינא. שו-י אחרעי. סעא שי איכא ודלמא של. בן8
 סעלה שרצא דבר לך שאין יודע, בעולסו. שליט התו מרה סעלה כי הגסלאת

 ע'א. פע חוליןוכז( שם. רש' וע" עיב, פ-ב וצלע עףילב(
 בק"א. חסר אכילתו עד ב*ת פח יו7 ס'ח ס5ראוכיד(
 שס. ס5ראולח(
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 חשי דמא. חכוצב פירט כך לפי נמל, אלא ופמא לסעלה שיים לו ואיןנרה
 תצש במדבר סהלך היה חטדא רב ואמר ל~צ. אש שעי וארנבת שפןאגשרת
 טדצרה שהיא ביץע פסתךת שרסותיה אם בפרסותיה בודק מצם שפייהבהמה
 דבי דחוגז דליכא. נמירי שחרעא. סעא נסי איכא ודלטא חויר. שיכירהעא

 לך שאין יודע בעולפו. שליט דוא פרסה ספרש כי דצשיר ואת ישסעאל רבי6
 פגך הש. הכיב לך פירפ כך לפי חויר אלא וטמא פרסה שמפרשדבר
 בודק דוצכות שרסותיה מים שפיה בחמה וסצא במדבר טהלך היה חסדארב

 פמאה שהיא גידק לש ואם פהצרה, שהש בידק וערב  שתי פהלך אםבבשרה,
 אפר בודק היכא , דלוא. נסירי אחרעא סעא איכא ודלפא ערוד. שרכירוהחש

 חחלת דדצא פוצא חותי העא )כץ(. העוקץ בגצפי חסדא רב חשיתיטא אביי10
 )כ"(. זנבאר"ש

 אפר לרבע קצרה סלטת ששלחה סעשז ימו חמ החזיר םשתז
 כמה אפרו דעחה, על טנהדרין טו"שבה אחד. קסילוצש סכם למ שלחולהן
 והן להן "ש תח-גלעת שבות אבנש כסה לסלכות, טאמ-ין צשין וכמהנקיות

 בהלכה. מנש להן שטא?ר סי אלא מבקשין שאין דומה אחד. פניפ סטצו סבקשין16
 בהלכה 8נש פאקי שדצא סאמ- שמו נקרא ולפה טאיר. רבי להן שלחו עשו.טה

 חוקי שם נקרא לטה לו אטרו רומי בני שאלהךצ לרומי צכנסו וכיקובחכפה.

 השמש. החת חדש כל אין טאיר דייך לו אפר לחוור. עתיר שהם! להן אגשרחוקי.
 שכר טתן לדושיר עתיר שהם! להן אפר חוקי שגצ נקרא לטה שחו שאלוקר

 בשר אכל שלא סי כל תיטר כרח מתמא הקב'ה לבוא לעתיר לבעלש.20
 טאוחו חוקי בשר אכלו שלא העולם טאוסות ורא-בה שם-ו, וינצל יבשחוקי
 עולסש. באגי אלו "שתכרו אהשר הקביה שעה באוחו שכרן. לעצל באין חקהעם
 הקבןה ישראל. בני של עולסן לאכול עור מכקשש אלא עולסן שאכלו דייןלא

 ושלו יבואצ ה-סשש שקצים המרפות צלות אכל שלא סי כל ה!השר כרחכאצש
 השם חיסשש, שקשזם המרפות צלות אכל שלא העולם טאתצת לך ה!ין שנם-ן6פ

 פרסותקת 9ם. כתלפוד ליתא להו. אית שעי וארובת 9*ן אסרת ואי שם. חולין)לו1
 פרסותקת חתלטוד וירסתפסוקות

 ורשיי היו פ'א אסורות סאכלות הלטת רפב'ם וע" העוקץ גנפי של פורושו וח)כ"1 סדוקוח~
 שם.חולין

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



יאו'ואח'1 הגרולמררש212

 סשיר הסצא בקדרה, בישל ברשב טיבל לא ואם ברחשב, טיבל אכל,לא
 אופן עליחם רשב חכם סלך רשעים נמרה שסר הש ועליו לבעליו, שבשכר
 וכלב מאסילחון להעת וחיר עתוי שסר סאיר רבי הוז ועור כוו.(. כ'טשלי

 )כיח(.פלקטעין

 ולא הקרנש, סן ולא דגע"ם, סן ולא העשציהע סן לאמבשרםח
 שיאל וזש "מל הגעו לא ךבננבלתם שלהן. הטלפשסן

 יטסא לא לנפש אליהם ואמרת הכיגש אל אסר ררל צלא, נצע עלחייבין
 סתטסאין לסתים, טועמשאין אעס לברם רבדצים בני א'.( כ"א עיקראבעסיו
 וקלא לנבילא 'טס14 לא החשרין למתים הן סתטשוין אין למתים. "שראלהן

 אחרים ברגל. חברש "שראל שכל ברנל חנעו, לא ובנבלתם סקיש חני סה הא10
 ולאלה חול ארבעים, ילקה בנבלה אדם מע אם יכול וצעו לא ובנבלתםשמרים
 ויטסא ילך נבלה אדם ראה אס יכול תטמאן לאלה ש כור.(. יא משםתטסאו
 מ(נמאיט )כ'ם(. רשות שסר הוי כיצד הא וצעו לא ובנבלתם ררללה,

 וחלב בחלב, בשר בחלב, וחלב בבשר, בשר וה, עם וה סצטרפין שהןסלסר
 מהח וית וחצי נמל פחא 1'ת חשר אפי6 )ל(. בסיהתן בין בחייהן בין בבשר,16

 טוסאה דכולוו סשהם אכילה איסור לקוין סצטרפין הטסאין סחששר אווחיר
 פרה רמיהת חשהורים, בטסאש כן שאין טה בסיהתן. בין בחייהן בין בהואית
 לשר טמא'ט )לא(. סצטרפין לא איפכא נסי אי נמלוחיי
 במתן בהן 4שרן 8רפ !קם שלהן. הקופה ואת רוטבן ואת צירןאת

 )ל'ב(. ם1יה אסריןלכם טעם.20

 לו, שרש את אכול שמומר טמשמע רבע המ רטשכלך זה אתם

 שאין את תאכל אל שאפר וסטשמע לו, שאין את חאכל אל שאסר חנישוסע
 תעשה. ולא בעשה עלי לעבחי שאין לסה לו, ש"ש את אכול ש*סר אני שסעלו

 וע" ר". סיטן הפעשיות סשר 81'ר, בטקום יאב שם סיט ש" יבה קחלתיגיח(
 עיב קט'ד דרכ פסיקתא על סהרש.ב והערת לב ש6 צד ב' ח' לעהמוערטערקרויסס
 ע'ד ד' שבת 'רשלפ' וע" טלתץ. לעמן סילא ערך עיב 886 שם קרויסס וע" קסילואניס.לענין
 1ולקפיטיה לענין ע'ב 111 שם וקררסס עיא רפ.ט ב' חלק השלם וערוך היאפ'ו

 ע.א. ט" טעילה שם)ל( ע'א. ס"8 ספרא)ג-ט(
 בב"א. חסר וה ע.א. פ" וסעילח הש'ו פ'ד אסורות סאגלות הלכות רסגים ע")ליא(
 ע.ב. ו' בכורות ע'א לג חולין ע.ב סיט סשראיליב(
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 האיל שיכ% יל 5ה במים אשר מכלשכלו
 בספורש תזתה-

 כשהתיר אף שבכלט אלא התיר לא בספויש כשהתהי סה בפחשם,והתיר
 סהן חשחה שחצחה וסערות שחין לבח-ות מנין שבכלש, אלא התיר לאבסחשם
 את רכתיב המר והיכן )ל'ב(. בסט אשר סכל תאכלו תול מצע,שעו

 ובנחלט ביסים בסש וקשקשת סנפיר לו אשר כל בסים אשר סכל תאכלו וה6
 אכול. ליה דלית אע'ג בכלים הא תיכול, לא ליה דלית 14כול ליח דאיתהח
 אשר וכל דכתיב דעחא סלקא לא תיכול. לא ליה דאט אעת בכלטאיסא
 דלא המו ליה דלהז י'.( יד )רברים תאכלו לא בסש וקשקשת סאיר לואין

 בימים כלל ב:טים מי'ג(. אכול ליה דאית היכא האתעצל
 אין וכלל 81רם כלל וכלל חר במים 8רם ובנחלים10

 המבעין. סים כל אף המבעין סט סשרש ה8רם סה ה8רט, כעין אלא דןאתה
 להתק-א. וסערט שרחין בורוה סעיט, וסאי לאטורא. תעיצין חריצין רבי,סאי
 ריבה אלא 81רם כלל וה אין פעסים שתי בסים בסים חיגא ישמעאל רבידבי
 ודיבה סיעם ריבה ודיבה, ושר בסים סיעט, ובנחלים ביסים ריבה, בסיםוסיעם

 להתק-א. וסערות שיחין בורות סעים וסאי לאיסורא תעיצין חריצין רבי סאי16
 ולהוציא להתיר וסערות שרחין בורות לרבות ראית סה יהודה בר סתתיהתאגי

 4גי ומתרא ככלים עצודין שהן וסערות שרחין בורות 4גי טרבה תעיציןחרי(רן
 בכלים שהשרסו שר5יס לסדת הא %"ד(. ככלים עשרין שאען תעיציןחריצין
 אסורין לחט יצזוו אם אבל מצע. שעו הצועק הצחה שתרין העשריןובבורט

 סותרין. לסים ווזרו הבח- לדפני אג הכלי לדשני פק-שו ואם פירשו, שהרי90
 בצבאחא קרכרא אעש לישפי לא התא רב אצשר )לעה(. רבותמז דגי פעסאטאי

 סשם עבר וקא לכסא, נפיל והדר לצבאתא טמגה שריך 8רקש דלסאבאורחא
 חמא התא לרב חסדא רב להז אמר כ"ם.(. "א ויקרא הארץ על השרץשדץ

 תע %'ו(. שפען יבחאין לרבות הארץ על השרץ השרץ סכל לךדססייעא
 ל.(, א' גבראשית טש קרא המש ולפקוה ש~שך המיול הש וה יסים רבנן96

 לרבות ובנחלים במש י.(, ב' משם טעדן ישא אזש- עגאצזר מזרות אלומקלים

 ע'4נ וס'ו עיג סיו חול'1 עייל'ד( יב. ס'1 חולין שם ספראייו(
 היח. שינ אסורות פאכ*ת חלכות רסגיסיל'ה(
 ע'א. ש" שליןילץ(
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 לי אין וקשקשת סנפיר לו אשר כל 4"(. בהןכישא
 אפלו וטנין )לץץ(. שבש ,ו כפתית כון ובשפירין בקשקשין המרובהאלא
 התם הנן %ש(. וקשקשת סנפיר הרל אחת וקשקשת אחד סנפיר אלא לואין
 סיכדי ט(. קשקשת לו מוין סנפיר לו ערש ו"ש סנפיר, לו "ש  קשקשת לו ש"שכל

 כתב אי פפיר. בעי ולא קשקשת רחסבש ליכתוב סמכען. קא אקשקשת *גן6
 דכתב השתא סוף וסקש טמא. דנ ואפלו סנפיר קשקשת ס*ר אמעא דוההכי
 הש קשקשים משריון דכתיב הא, לבחשא דוךשקשת לן סשא וקשקשתסנפיר
 ר' אפר פפיר. באעי ולא קשקשת רחסבא ליכועב ה'.( יע א מציאללבחש

 )3רא(. כיא.( ס'ב )ישעיה ויאריר חורה ימץיל ישמעאל רבי דבי ת*גא וכןאבהא
 וה הרי והעפין חמולחנקז כבן וסן, לאחר למול ועתיר עכש לו אין רבנן חם10

 ואפגס אקגס כין חש סן עולה שהוא בשעה להשירן ועתיר עכשו לו "שטוחר,
 טווה שאסר דמא טהחר דנ לדתו אוסר דח-טסקקז בן לוי רבי )3רב(.טותר
 אפיקי טוחץ כרב.( סחא משם חרש חדודי החתיו ו'.( סהא )איב סגשאפיקי
 ט'נ(. בהן ששדח סנשרין אלו חרש חדורי החתיו שלו. קשקשש אלוטפש

 טמא. צמעי טדור ייבם תאכלו אתם חננחלים בימים16
 טמא טמא שבסעי בצצששה לרבות ראית סה אהם. הרל טהור, שבסעי טמאש

 שכבש לרבות האכלו מחלקנ שאען לפי כן אען ובדרם טהח-, טהח-השבמעי
 מוד(. אהם הרל שנימוק אע'פ יכול או חטמא.עם

 המים שרץ טכל . . . וקשקשת סנפיר לו אין אשר וכלי
 חית ,י החמה נפש ו3מכ:ל שבש. וקרקרמ צפרדעין לרבחז20

 חקופה ח*ת רוטבן מות צירן את ישר לכם הםשקץהש.
לכם )סרה(. טעם במתן בהן לשאיןשרטוץםשלהן.
 בהמיה. טותריושקיץ

 לא 3מב:שרם עירובן. את ישר לכם ההיוהשקץי"א

 עצ. ט'ט ספרא4ח ע'ב. טיפ סשרא)לץ(
 ע.ב. סץ חולין עיב( רא )דף ט'פ פיו נדחש( ע.ד. ט'פ 9ם)4ט(
 לא. ס'1 חוליןשיב( 9ם. חולין)טיא(
' . :. ע.ב. ס" חולין 09 ספראשע(

 ע'ב. ו' ברכוה 09 ספראש'ח( ס.ב. ש.א בכורוה ועי' ש0. ספראש'ד(
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 תשקצו ננלתםטשת )מע(. שלהן הסנ8רין מן %א העצמותסן
 )מץ(. שםען הוקבושין אתלהביא

 יל פה במקם וקשקשת סנפיר לו אין אשר כלישב
 )סהח(. במש וול פנין במום השרף ליבשה, שלו פחרה סעצי הפעלה אלאלי אי~

 )מ'פ(. סחחיה בהן ההה שלא לכם ד,וא שקץ6

 ייי הם שקץ שכלו לא העוף פן תשקצו אלה משתישג
 וזשקשנן ה~השה. ולכנפש ולצפרנש להרשם 8רפ סקשיןאלו
 משת בהנמזן חשת שלהן וזקופה חשת רהשבן ואצן שןרן את לאסהרשקץ
 כאוכל. דנאכיל את לחייב י4שענלו ל4ש עק"ובמק. שתעהרווזיוק

10%  ס'ב.(. יא ייקרא תאכלום לא יל מצ"ה ל4שרן אלא אעו יאכלו לא 
 יאכלו לא מקיש וני מה הא ס1חרין. הן ובמקנימז אסהרין הן באכילה כיצרהא

 לא העוף שעצי וק הנשר את פ(. כ14כל דחאכיל אתלחייב
 חפק יתירה אצבע לו שאין סיוחר נשר פה משר, חנש וושש ולאנאמרו
 סה חורין מהש(. טשו בו כיושו כל אף חשסא מ1כל ודחרס נקלף קרקבעמוין

 141כלין דחיסין שין נקלף וקדקבן חפק יתירה אצבע להן שקש סיחזדין תהרין16
 ופרה פרברי פקי"שין טשסרו לא אביי אפר טהמ-ין. בהן כיושו כל אףוטההרין
 שאעו לפי טההי אחד בפעע הבא שף ח"א דבי חשצא סו8רינו. סדבריאלא
 חד למז דאטז היכא הא תיכול, דלא דשא כלל למז דלקן משר לנשר.דופה
 כולהו. דאיכא עד שי ד"כא כולהו דאיכא עד תורין פה פתחיין ולילףאכול.

 דאית אכלען לא תלחה למז דאטז חשתא לי לטה רז"ממז דכתב עהרב כן אםש
 דאית כל אף ולא חרי למז דאית עחרב פה פעורב ולילף פיבעש. חרילמז
 לוק דאית השתא לי. לפה רחסנה דכתב חמנמז פרס כן אם ולא. חרילמז
 דאית וזקי פה ווגונקז פ8רס ולילף פיבעיוב חד למז דאית אכלען לאחרי
 לי. לפה רחסשה דכתב נשר כן אם ולא. חד למז דאטז כל אף ולא חדלמז

 דאית איכא הא תיכול דלא הש כלל למז דלית נשר נשר, רחסשה פרכתב אלא86

 עיא. סץ חולין ע'א נ' סשרא,פ,( שם. ספראש.1(
 עש. סיו שלין שם,8יט( שם. ספרא,פיח(
 גג"א. חסר גאוגל הסאג'ל ער יאגלף ולא .סוי יב. נ' ססראג(
 ע.ב. ס' חוליןייא(
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 וצשן וצא עי ומטא"ן %4ן וצי ה" וחמן רב אש. לב(. אכ% חדל"
 מצי טסא, אחר בסשן הבא עוף ובשמותוזן בהן בקי היה ולא טשדאחד
 אחרעא סעא שי איכא עח-ב איכא אטרת לאו עח-ב. שיכיר חוא טהח-,סיסנין
 לו אצשרו וחרורין. את להבש אוטר אלק5ר רבי לסש עורב וה עורבדחניא

 אטר ופק. להן שיש סשני א%תן א%כלץ היו שבוזודה רצאיחא כשר אגשר חזלא6
 להבש אהשר אלק5ר רבי לסעו ד,א 3ע(. הדין את ליתן עתיזשן הן אףלהן

 שקרקבגה סשני ח%תה אוכלין היו וקליון נליל %4שי והלא לו אטרו לבבה.סם2א
 אסיטר אטר עורב. ומין שרב הר הדין. את ליתן עתירין הן אף להן אטרנקלף.
 אשי רב לוק אטר דרש. דלא סילי חעי טהל, אחד בסיסן הבא עוף~כתא

 לי. סבירא לא כלוסר לי שסהצא לא לוז אטר סאי. נחמן דרב האיי לאפיטר10
 רב ששר 3'ד(. במשב שפקזי לא ושנוק שרס ושנוק שרס סשם איכאטאי

 רבי בה שנחלק לבבה סם2ית היא חו סשרע, לטהרת כשר המסרט עוףקקודה
 דשריש, פלעי לא עלטא דכל כרסה בחערתי אסיטר אטר וחכסים.אלי,נור

 אלישר כרבי חקלכהא שארו. ח-בנן אסר אלק5ר דרבי כרסה בירוקתי פליניכי
 הן חקן גמבח, לגבי כשרים דש1צע* כובשימ דגי וקודה דב אטר יה(. דאסר16

 רומי, שוב %א ב"לא, שוב ולא יין, שוב ולא שוב, סיחבי רחבה. שלהורין

 שש צשחםה כל אביי אסר לווק שם לו שיש שוב כל ולא סדברי, שוב%א
 סתן קודם שסן נשחנה לא דצי לווי שם לו יש עליו חורה והקפידה חורה סתןקודם
 לקמ אסיסר אסר עוו(. ליה קארו סתמא כובשעי באהריהו אסר ראבאתורה.

 לאכול שלא שגר% פקום ח%כלין לאכול שטזן סקוס שחנאי שיטנא פשיי, ובטני20
 הא הווניה שרס דשכיחי באחרא הא אין סילתא תליא בטנהפו אוכלין.אין

 שסונה אסי דב אטר 3"(. בוו ליחלפי דלא ה5ניה. שרס שכיחי דלאבאחרא
 טאי נפחא. ובר גיהלטש וסרדא הולשסי וחרפול ספא וחובא חיבא הןספיקא
 חזני כלל נקלף קרקבק אין וטמאין בו- נקלף קרקבק טד,ורין עושתספיקיהו

 דוה דלא ש%0אל בימי דהוה אהא בר ההמו והא אש בסכין. נקלף קרקבק26

 ע"נ ס'ב שםעע( ויב. ע'א סוא חולין"רנ(
 שם.עיה( שם.ע'ר(
 צושיעי. כו*שע' שם ובחולין צו4צעי בכיא ונ ס4ב שסע'ו(
 רלא *ם. בחולין וכו' שווצר סקום ובש4ך שקשי שריין ובטני .לק4' ע.א. סץ שםפץ(
 נעסה.נ. של פירוש חה שם, בחולין ליהא נהוליחלפ'
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 קרקבע,מיק5ף
 שית'ב"

 שק5ף ר*י כי החם איקלף. דדפי וכיון בשמשא
 דאמשא חרעילחא אביי אמר בסכעא. אלא טיקל8י לא דראש אע84 דגיבידא
 חרעילתא אסיר, ד"צסא תרעילא פשא רב אמר הן. ס*וקות משוענהאחת
 אסויא דשטא תרעילחא סריסר ררש עפתינ %א עטתי וסיסקי שריא,דשטא

 דנים דשצלה וה שלף עידה רב אפר ע"(. דרתא והעו מוכלא דדרסא והיוה6
 שהבש ה~א חה כשה שהתץ דוכיפת הכי שי חנש כשהב שהרו דוכיפת הש.פן

 ליו מהלש רבה תדצס פששפיך אפר שלך והאי כי יוחע רבי לפקדש.שמיר
 וה קאת קקודה רב אפר משם(. אל כהררי צדקתך אפר שלה דחאי כיו'.(

 רחם שבוו כיון רחם, ששצ נקרא לפה יווצן רבי אפר רקרק. וה רחםוקוק.
 אפעץ דיתיב והש אביי בר ביבי רב אסר לעולם. רחפש ב~צ10

 רקרק. ועבק-
 כי ואקבצם להם אשרקה דכתיב סשקזא אתי חשריק אארעא יתטב ראיתמירי
 בר לסר וךפי בר אידא רב למז אפר ח'.(. י' מכרמז רבו כש ורבופדיתים
 אמר לסצחקק. ופסתמז גלאלא תוחא חשרק כרבא בי דיתיב ההש ודשואקשי
 להבש עחיב כל את עחיב וה עחיב רבנן חע פופ(. הואה בדאי הדצאלקז

 תלתלום קתיתיו דכתיב "צכסא עחיב וה עחיב יתים בראש והבא העטק עחיב16
 וסראהן דכתקב חיחיא העפק עורב ום(. י,א.( ה' השירים מרר כעחיבשחחיות
 בראש יצא הצל. פן עסוקה חטה כמראה כיה.( י'נ עיקרא העחי פןעשק
 וסשו(. לדיתי ריישה דדאסי אלא שי בר"8 דאתי תיסא לא 88א רב אסר'תש
 דצדקז בן סאי וסב(. השדקז בן את להבש לסיטזו דנץ. וה דגץ רבנןחע

 שפה נקרא ולפה לבנז דקז זו חסידה קקודה רב אפר שורניקא. אביי אצאי20
 שפה נקרא ולפה רמנית דקז וו דשצשה הברמקק. עם חסידות שעושהחסידה
 רב אפר וס"(. דשצפה פין לרבות לפעה הברותקק. עם שסחוגפתושגשה
 "צסר ההש כן ביחור רואה שהיא ראה שמה נקרא ולפה אקק וו ראהאבהש
 ורחשת כאן עופדת האשש ו'.(. כ'ח מויוב אקז עין שפוצ ולא עש ידעו לאנתיב

 בשרח "8 פפאים עחצת פאה שסר עודה בן אשי חניא ישראל. בארץ נבלה26

 חרנומא. שם 4רשי בתלסור עף חדשןל או חרשל עיב. לב שםשחי
 כאו. 1*סקיח שול טוולי שפסקיח, שס בשלין לסמקו 814סת'ח ע'א. ס" שםעיפ(
 שם. ספרא "םשיב( שם. של'1ש'א( ע,. נ' ספרא שםוס(
 בכ"א. חסר הוריה בן ס4ף שם. בשלין אין השפה' סין לרטת .לסיוה שם. שלץש"(
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 בשת אכיי אטר שבעושת. בשת זו חמשמת רבנ1 חע )ם"ד(. הן אקז מיןוכולן
 חסדא, רב אטר חסדא רב בר וצן רב אסר קרושדאי. ובשרצים קישוקשבעושת

 הן. טמאין עשא ואיבעה עסרין רב אסר דאבא בר חע רב אטר להשמרי
 עסרין שדה דסשמה אי האוו עסרין דויקרא ש חסדא רב בר דנן רב לקזאסר

 איכתי שדה, במצה כתיבא ולא בוקרא דכתיבא ראה תיסא וכי האוו. וחד6
 לסש לסיטז דרב טשמא דאטר אטז אטר הכי לקז אסר האה. וחדיןעסרין
 דאה אביי אטר האוו. השיחה עסרין הכי אי איבעה. כאן הרי לסעהלסעה
 דכתיבא הכא שנא סאי ד14ש הוא לאוסופי שדה מצה סכדי היא. אחתחיאה
 שיכתי היא. אחת חיאה דאה ראה אלא דאה כתיבא דלא הכא שגא סאידאה

 אחת ח-יה אקז כך היא אחת ח-אה שדאה כשם אביי אטר האה. חוסשה עסרין10
 לסעא דכתיבא הכא שנא סאי דאתא הט! לאוסופי שדה סחצה סיכריהיא.
 )ס"ה(. הש אחת ורמז אקק אלא אריה. לסעה דכתיבא הכא פמי וסאיאאיה

 פה שתחון חתן שלא שסרה לטה ריה אקק אגי אקרא אוושר רבי הכי נסיחניא
 ויה קודא אחה ריה קרא והא איה קורא אתה תהא שלא לחלק, הדיןלבעל

 לסינה והריה האיה חשת וחראה תורה בסשגה כתיב כך לפי איה קורא והט!16
 הראה סצי ובעופות השסועה סצי הברנות נשצ לפה טוחבי "ד.(. ייד)דברים

 לאפרחשי. הכי לאוסופי החם לא, לאוסופי. וסי הכא לאוסופי סדהחם לשסאי
 חנבים סעי ט4צת שמתה דנים סעי ט14ת שבע אבהם! דדב בריה אביסיחאני

 סספר. אין טהח-ין לעווצת אלא הוו. וארבעה עסרין עופות סספר. אין~עושת
 טרובה טפאה שברג(ה העולם ח-וה שאסר סי לצי וק-וע נלוי אוטר רבי חניא20

 חטטאים סן סרובין טהח-ים ושעשות בטדצדה, הכתוב סנה כך לפי הטהורה,סן

 ואטרי דב אטר הגא בדרב לן, סשסע קא סאי בטמאש. הכוצב סנה כךלפי
 דרך לתלסעץ אדם הגה לעולם סאיר דבי סשום דב אסר הגא רב אושרלקק

 זה עוף לוסר הציק- ונאסן בפפח-ת נאכל טהחי עוף יצחק רב אסרקצרה.
 דבי בעי ובששתקקן. בהן שבקש העא 'חקנן. דבי אסר רב2 לי ססר טהח-26

 בהן שבקיא חזוי! יחונן רבי דאסר שמע חא שזקה רבו או חכם רבווירא
 שסיוצ חכם רבו אסרת אי אלא שפיר, ציק- רבו בשלסא אושרת איובשמותקזן

 ע". ס.ו חולקוס.די
 וקרופדאי. קיפוק בטקום וקורפראי קישץ ש שם נחולין ע.ב. סע חולי,ש'ה(
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 וסץ(. מעה שמע צ'יר רבו מעה שמע לש אלא ללן. ירע מי אימו ליהידע
 בירבי אל"מר רני טסא. עוצא בירוע תצכל דהרס אוטר גמליאל רבןחניא
 חשתים פכאן שתים רגליו את חולק אם סארחה של חוט לו טותחין שפרצדוק
 כל אופר אלשי בן שמעון רבי טדור. פכאן ושלש פכאן אחת טסא,פכאן

 אביי אסר קלטא. טקלט שי צ5רחא 1ד14 )פ"(. טסא האיר פן דק%ט עוף6
 טטא טמאים עם שכן' אוטרים אחרים ש'ח(. אסרען קא באיר ושכלקולפ
 לא שטר אל"מר רבי דוניא אל"מר כרבי כט1ץ )פ*פ(. טההר טהוריםעם
 0ש(. אסרען קא תדמה שכן טעו. שהתו פפני אלא עהיב אצל ורויר הלךלחגם
 לה "ש בת וכי ההמה, בת תות ענאטר שאורה, טסאה לבהנה סנין חוקיהאסר

 בת דכתיב דעחא סלקא לא שמעע העו ח"לסא טט14ה. בהבה וו אלא ליענה,10
 משים טספד אעשה כתיב והא %א ג'.(. ד' שיכה בטדבר כקמם לאכ)רעפי
 במת שם חשכמ בניה. על שסתאבלת וו כקנה ח'.( א' שיכה קנה כבנמשבל
 תכבדני בניה. על שחצכנת, זו כיענה כיא.( ינ )"שעיה שם ירקדו שעירשיענה
 הכי, לה וקארי הפי לה קארי כ'.(. ינ שם קנה ובמת חנים השדהחית

 לעטר כדר את פעהה אלא נעהו. חרי פעה שמע בתרתי פ5רא לה ומדפסיק16
 פסיק תיבות בשתי החם ממע. שמי דחרי שי הכי בחרחו ס5רא להדפסיק
 מרא(. להן פסיק שי שפין בשתי הכא להן, פסיק לא שפין בשנילהם

 יםל התש שקץ ארבע על ההלך העוף שרץ כלכ
 יכול ארבע. על ההלך דקוף שרץ פכל חאכלו וה את אך ח-ל אסור יד4והכל

 סנין בלבד. אלו אלא לי אין חש. חרנל סלעם ארבה ח-ל שחר, הכל יד4ו90
 המפהרש פן לפד היה כהבר. הא רינה. לפעה לטעה ול הסעין, שארלרבות
 חופין וכנפין וקרסולין כנפים חשרבע רנלש ארבע לה ש"ש פשרש ארבהפה
 אמר יהודה רב אמר רובב כטה 0וב(. חנב הממו אוטר יוסי רבי רובו.את
 ארכו רוב בעען הילכך פפא רב אמר וקיש. רוב לה שסרי ארכו רובדב

 פן זפן לאחר לם"ל ועתיר עכשו לו אין רבע חמ מדנ(. חקיש רוב ובעען96
 ע'א. סיח חולין תקסיח( )דף הלג 9'נ חולין תוספתא)ס"( ע'ב. שםשיו(
 שם. חולין שם ועספהא)ס.ט( שם. חולין)ס.ח(
 שם. חולין)ע(

 עיד. נ' ספרא)ע'ב( ע.ג. ס'ד חולין)ע'א(
 ע.א. ס'ה חולין)ע'נ(
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 לגמגיאל-"ו הנדולסדרש2%

 אתד יטי פרם ~קי רם שי. הרצ חהחחל
 פאל 6ודשם 4ש-

 ושמ קיג חחל טק 1ק לאחר לרל ועפד עטן 6 טאץ אלפלתלן
 ק"ג *חקרא אבי שש.של
 את שמ1 שם אלה את יש חפ תאכלו מהם אלה אתלב

 סלעם פבאי זה ארבה לסעהו. החרנל שת לסעדש ושלעם שת לסעו הארבה6
 כרסט צפורת להבש לסינה לסעה לסעו נדין זה חגב ניפול זה חרנל רשתזה

 כללי אלו תאנא ישמעאל רבי דבי 9ע"ו(. והחזבע'ת ירהשלסקז ויתצאוהאצרויא
 כרסט, צפרת להבש לסיפזו פבאי, זה ארבה 8רטות, 5רפי אלוכללמ

 נישל, זה סלעם, תיל סנין, גבחת לו ו"ש הבא גבחת לי ואין הבוו אלא לישין
 גבחת לו רש הבא נבחת, לי מוין הבא אלא לי ואין האהשכף את להביא לסעו10

 להביא לסעהו רשן, זה חרגל, דיל סנין, זגב לו ו"ש הבא זנב, לו שיןהבא
 לו ו"ש הבא נבחת, לו מוין הבא אלא לי ואין השחלנית, חשת הכרספת,את

 וראשו הבא ארוך, ראשו ואין הבא זגב, לו ויש הבא זגנג לו ואין הבאגבחת,
 חרפל, כראי ארבה ראי לא , סשלשתן. אב בבנין דן אתה הרי אסרת שין,ארוך

 סלעם ראי ולא סלעם, כראי שיחם ראי לא ארבה, כראי חרפל ראי ולא16
 וקרסולץ כנפש וארבע רילט ארבע לו ש"ש שבהן דחשה הצר שיחם,כראי

 וקרסולי כנפים וארבע רגלים ארבע לו ש"ש כל אף רובו את חושיןוכנפיו
 מורבע רגלים ארבע לו "ש וקה הצרצור והלא 9ע"(. רובו את חשיןוכנפיו
 ששש כל חמג דרל סוחר, ידשו יכול רובו את חופין וכנפיו וקרסולץכנפים

 שיהיה עד לסעהו ת'ל האלו, הסיסנין כל בו שאין אע'פ יכול חגב שמו ש חגב%
 )ע.ח(. האלו הסיסנין כלבו

 עליו שחייבין שרקסה השרץ בש" ייטת העוף שרץ וכלכ"ג
 חנבים אטרו סיכן לעמ-ובו. שרפ וקוא שקץ מדפ(. שיץטאשם
 על צדוק דבי העיד צו-ן. את פסלו לא פדורים דנבים עם שכבשטשוש

 ש(. טהור שרעא טשוים חגבים ציר6פ

 שם. חולין חקשח( ,דף חלח 9ע חולץ חו99חאייר(
 שם. חולין,ע"( שם. חוליו יר. נ' 9פרא,ע'ו( שם. חולין,יח(
 ח.ח. שינ אסורוח סאכלוח הלכוח רסגים,עיט( יב. סיח חולין,יח(
 ס-ג~ פ" עד'וח ס'ט *" חרטוה יא ו'א ס*ראי9(
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 בחמה בשין אסה- וטה בענין האממי לכל יטל תטמאו ולאלהכ"ד
 לכל ת'ל בכולן סטמא החי סן אבר ידשו יכול חקגבים תעים ועופהעחקקה

 את אהנש %א שפאה, סקבלי בש שאין בש נידלש דגש אהנאהבחמה.
 ולא טוסאה לפען שאין היצבים את אוציא ספרסת. הש אשר הרלהחנבש,

 ולא הטמא העוף את אהנש פרסה. יל שטאה, לסען ש"ש וקושת את אוצש6
 בבית בנרש סטסא שאינה בהמה אם טה הש ורין המור. עוף אתאוצש

 בבש בנרש סטסא שהא טהח- עוף סטסא, סמנה החי סן אברהבלקה,
 אלא לך אין השסע. ת'ל פשסא, ססבה החי פן אבר שידשו דין אינוהבליעה,
 הקה הש. 4משר המל סנין, טמאה ברגשה טהח-ה בהפה אלא לי אין שסע.בעל

 חהל טנין השפועין פן פרסה. ת'ל סנין, טפאה הוק פפרסה. וול טנין טהח-ה10
 תרה. ת'ל טנין, מיה סעלת שסעה. אענה חול סנין השפועה סן אעהח8סע.
 לא יכול וטשסע ספרש חזק- והלא סעלה. אימה חול פין, גרה סעלתאעה
 טדבר דוא בסי טסא. סעלה אעגה תרה ת"ל פטסא, סמנו החי סן אבריהא
 אמת- הסת פן אבר הרי הסת סן באבר ואם אמח-ה סיתתן הרי בסיחתןאם

 סן הפוש הבשר אף יכול )פ'א(. ההי פן באבר אלא סדבר אעו ד% לסטן.16
 שאין החי סן אבר אף הילופין לה שאין נבלה מה בנבלתם הרל טסאהחיים
 ועצסות נייס נבלה טה אהשר עקיבה דבי דנלילי. יוסי דבי דברי הילופיןלו
 אבר אף ועצסות תידש בשר נבלה טה אוטד דבי ועצטוה. מדש החי סן אבראף
 יטמא בנבלתם הצעכל )פ*ב(. קצשת תידש בשר החיסן

 ססחגש טששש אם טה התו דין הלא במרים. פטמא הגע אין הערב עד20
 דקדב. עד יטסא הצע כל חול במרים, שיטסא דין אעו סרובה כגע במייםפטסא
 )פ"נ(. במרים סטמאאעו

 סטטא שעהשא סיטד בגדיו יכבם מנבלתם המשא וכלכקה
 אעו ססועט סשא בברש סטמא אעו סרובה סנע אם טה דגא דין הלאבנרש.

 במרים. פטמא שיגוש4ו פלסד במייו: יכבס דגשא חול במרים, שמא שלא דין26
 ת'ל הצופה אף יטל יכנב1ס סמשאו. סנעו שחלק לטדנמצאת
 מןל סנין, במעים הסיטטא בוג הסיטסא לבן 5חל בנר יכול בנר אובנר,

 קם. ספרא)8.א(
 שם. ספרא)פע( ע.ב. קכ" ח~לין יב יא סשרא)8.ב(
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 להו"

 מד יל )שה ש~עק שבם של שבש סרבה וצמא עד צבה, קטןצסע
 וצד כל לרטת ע5א יל טצרג שו.כלש לשית 1צן רעז.םד1
 טוש טשפא הוא בבר בבר תיל, חרש וכלי אדם יטסא יכול ש טוסאה.שמקבל
 )פ4ד(. חרש כלי ולא אדם לאטטסא

 טטמא. פספ החי טן אבר שרהא השליל את להבש הבהמה לכלכ"ו
 הסתים עם יצטרש יכול וה. עם וה סצטרפין שהן טלמדטמאים
 עם שטרש אבל החשרים המתים עם הג5רש לא יכול הם. תילההגצרש
 בד5ה להבא יטמא בהם הצע ננל הם. ת'ל הקלותוגבלות
 )פ4ה(. טטהרתה שחיטחה תהאשלא

 חיפד את לדביא הולד כל יהידי יה כפיו על הולך וכלכ"ו
 חיה אלא לי אין חיה הים. וכלב השדה שוני חסמאיןוחלדת
 החיה ננכל ארבע. על ההלכת חול טנין, טסאה חקקטהורה,
 פגדי ש יטמא בנבלתם הצע כל הפיל. אתלהביא
 באבר והתחהתים החי טן באבר שהעליתים אלא לטטן שסרו לסהלטעלן

ש מה הסונ טן6נ  אבר טטמא, הש הרי טהור טטנו השרש שהבשר החי טן אבר 
 טן באבר אסרת אם לא שיטסא. דין אינו טמא סמנו השרש שהבשר המתטן
 מוצ איסורו שאין המת טן באבר תאמר כישראל נח בגצי מדצ שאיסורוהחי
 תול יטטא, לא כישראל נח בגצי מדצ איסורו ואין הואיל כישראל, נחבבני
 יטמא בנבלתם הצע כל )פ.ו(. המת טן אבר ליבות והחשממע

 בטקום אם מה הטו די1 הלא נמ"ם. טצש הוש אין הערב עד%
 טחסת קגטסאו טקום דגמשש, טחטת נטמש בסשא עצטן טחטת נטסאןשלא
 דקרב. עד י8סא המע נל תול העגע, טחטת שיטמאו דין אש בסצעעצטן
 )פ"(. בסרים טטמא חושיפמא

 ט5מא שהפשי טיטד , בגדיו יכבס נבלתם את תקמשאכ'ח
 נטסשי לא בטנע עצטן סחטת קגטמאו בטקום אם טה דוא דין הלא בסרים.26

 השלם ערוך וע" תלנילון בפקום ,שלים' או ,ורגע2'ם' צספרא עע. מא שם)פ'ד(
 מנלין. ע" קע'ח צר ג' חלק לעהפוערטער קחקס ועי' עצ רפ'ח צר נלנל ערך ג'חלק

 קנקנילין.וגכהא
 ע". נע שסשץ( ע'ר. ניא ספראשץ( שם. סשרא)פ"(
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 פחסת יטטשי שלא רץ אעו במשא עצסן פחמת טצאי שלא טקום המנע,מחסת
 יכול )פיח(. בנרים סטסא שוגוש"ו פלסד במרץ. יכבם חעשא יל,דגהא
 בחם חמע כל יל עצסן, במק יפכשי לא כך חמנע מחסת ננצאן שלאכשם
 מחמת יטסש כך דגושו טחסת שנטסיצ כשם יכול או כלש. בין אדם ביןיטמא,

 פטסאין אע במשא סטט~ון הם לכם לכם, וצנה חעשא-טמאקם יל בפשו, עצסן6
 הארם אלא במשא סיטשו לך שאין בסשא. כלש ולא סשקין ולא שכליןלא

 אדם 0נ( דג"8א לא דנשא השטא . . . חקמטא ט"ט(.בלבד
 טטאה לך אץ טהור. האדם את שש4חק טוטאה טמא, הטומאה אתצשא

 0רא(. בלבד הוב אלא להם במשאה אחרששמטמאה

 תטסתם בהם תששצ ייא חשו שהיא יפי הטמא לכם חהכ"ם
 על חשרץ בשרצש הטטא לכם חה ת"ל סטסאין, השרצש כל 4גי שומעבם

 הפרפ סה ש מטפאע. שרצש שאר אע סטמאין אלו וכו' והעכבר החלרהארץ
 ורובה חצרה עשגית בעל שהש כל אף ורובה ופורה עצסא בעלספורש
 אלא בשרץ פטמא לך אין השרץ. בכל לכם הטפאש אלה דרל טטמא,ידשו

 אלא בסמץדרין סושיבין אין רב אסר יהודה רב אמר חגיא 0רב(. בלבר אלו16
 ואטהרצ. אדע "גי ראבעא אסר התודת סן השרץ את לטהר שיודע חכפיםתלסיר
 טומאה פרבה שעו פמית שאעו שרץ טהור טוטאה וסרבה שמפית מקשוסה
 0ינ(. עביד דקא הוא בעלמא קט פעשה ההם הש. ולא טהור, שיהא דיןאעו
 בחמה אם סה דוא דץ הלא כבשרו. ליטסא רסו להביא הטטאהה

 שלא דין אעו בפשו סטמא שאעו שרץ כבשרה דמה עשה לא בסשא סטטא שהיא20
 סכשרר ידשו יכול כבשרו. שיטמא רסו לרבות חטסא חה תיל כבשרו, רסהנעשה
 סכשיר חשרה טומאה סטמא שאעו בהמה דם אם סה וצא ח-ין הורעש.את
 את ורכשיר דין אעו חסורה טוטאה סטמא שהוא השרץ דם וחרעשאת

 וחרעש. את פכשיר ואעו פטמא דצא הטמא לכם חה תילהורעש,
 דוא דגידל פן עכבר אף ב"ציץ המדל פן חולדה פה עכבר אימא חולדה טימא86

 שפ.81.חו
 שם. סשרא1צ( ח.ם. פ.א פת טטאת הלכות רפכ.פ ועי' שם, ע,',פיטו
 ה'ב. פיד ופאב פשלב פטפא' והלכות ה'ו פא פת טוטאת הלבות רפב-ם1שראו
 ע'א "ו סנהרר,ן,צ'נ( שם. ספרא1צ'כ(
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 שמם עמן אמא ושי אף כשסחו עכבר אף ,מטשה חיד" טה אובש-.
 על אלא אהשר אעו או שבים. את להתמא הארץ על השרץ חול עכבר,ששטו
 שרץ שהא סקום בכל השרץ. חול שסא, לא לים ירד שסא,הארץ
 ואפלו שרץ שהוא כל השרץ ואיסא לראבא טרבנן ההוא ליה אסר סיר(.שסא

 אמר יטסא. לא לש ירד שטא הארץ על קרא דאפר סשום ואי שבים, עכבר6
 לי אין הא מיה(. הכא ל. וסה הכא לי סה פומשה טקום ו"שרתיה, כיקליה
 בשר שחצע עכבר שסא, השרץ אלא אוטר אעו או הארץ על השרץאלא
 סה עכבר וטיסא חולדה טיסא החו ורין יטפא. לא שרץ שאעו אדסהתשמו
 פרה עכבר אף ורבה פרה חולדה סה או כשמועו. עכבר אף כשסועהחולדה

 להביא בשרץ חיל ורובה, פחרה שאעו אדטה וחצץ בשר שחציו עכבר ישו ורבה10
 רבי סיו(. פהור ובארסה פסא בבשר המנע אדמה, וחציו בשר שחציועכבר
 רבי אסר מנע(. טפא סאחוריו הבשר שכצד באדטה דגתע אף שסרקהודה
 למינהן ודץשבב 5רח(. כולו צי על שהשרק והש לוי בןיהושע
 כשהקה וסלטמררא. וגפלים ובן חחרור צב של סעין לרבות לסעהו הצב זהצב

 כ"ד.(. ק"ד ~חהלש ה' סעאיך רבו טה אוטר הקק וקה לפשוק טמע עקיבה רבי16
 ליבשה טמע אם בים וצעיולא ביבשה, תקיולות בים ניזץלות בריות לך"ש
 מדולחז באויר ונק-ולהז באור נק-ולחז סתו. לש ירדו אם ביבשה תצק-ולותסתו,
 חייו סקום סחו. לאור פירשו אם באויר תק-ולות מזו, לאויר פירש אםבאחר
 טעשיך רבו סה ואוסר וה של סיחוע זה של חייו ופקום זה של סיחוע זהשל

 סמפ(. ושם( ה'90

 לרבותהשאים השרץ בכל לכם הממאים אלהל"א
 חזכח ד~גקה עור סטסאץ עורא אלו אלה. ת"ל כולן, עורות יטלעחרחזקהן.
 הענין. הפסיק לסעהו רב אסר כתיב. אכולהו אלה והא וק(. והחסטוהלטאה
 התנשסת וח~גי החו חנא רב הנחק בירב שסתזל רב אסר החנשטת. נסיולמזשוב

 בתר דזאל מהודה לרבי לה סבר אץץ דרב ברקה ששת רב אסר דירן וחנא96

 ע.ב. יב ספרא~צ'ד(
 שם. ספרא~צ'ו( ע.א. קלו חולין~צ'ה(
 חולין,שם.~צ'ח( וב. קכץ חולין שם~צא(
 עצ. קכ.ב חולין שם ספראוק( ע'א. קכ" חולין שם ספרא~צ'ט(
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 של הותיר ועוד האדם קץר כבשרם שעורותיהן חשלו החם חנן )קיא(.1"שתא
 שהחת תור חשליל חער המשת בית תר הרנה ומל של חטורת ועחי"צב
 עבודה כדי בהן שהלך או שעיכדן וכולן והלטאה. והכח האשקה ושיהאליה
 וטה טהור אדם שד השרה דבד עולא אסר )קיב(. האדם סעור חוץטדירין

 עור דאסרי איכא שמיחין. ת4מו אביו עודות יעשה שטא מירה טסא אסרו טעם6
 אדם עור השרה דבר עולא אסר והכי סדאודיחא טפא עיבדו שלאדאדם
 אמו אביו עמא יעשת שסא מירה טטא אסרו טעם וטה טוור עיבדו לאכי

 טמא, הבית לבית תכנס לסקום טמקום העובר ~יון רבנן חם עד1(.שטיחין
 שהרי תחפה אל בראשיהם, קרקפלין סמה לו שאין ול1ען למון לךשאין

 דאסרן עורא האך ק"ד(. סלכש בראש מתח ישמעאל רבי של קרקפלו10
 חאני חשא לא הילך לא אין הילך טוערין. עבודה כדי בהן הלך או עיבדןאם
 סעשה. בה עשה שהרי שיני טלאה טהורה. לקמחו שטלאה חמור אחן חיארבי
 רב אסר עבודה. כדי וכטה עדה(. לא הילך לא אין הילך טלאה לאאבל
 לק"ש בן שמעון רבי אסר אבוןא רבי אסר סילין. ארבעת עאי רבי אסרחתיא

 דאם לנבל סאי עדו(. סילין ארבעת ~עבוה ע"ס ולנטילת ולחפלה לנבל16
 עיסתו ולש טהורין סים ומביא שדח סילין ארבעת עד הסים ובין בינוהיה

 תצצא בשסאה אוחה עושה שה יחר היה חשם בטהרה, חלה ושצאבטהרה
 כדי עצמו להעסו- ויכול לנקבץ הוצרך דאם ולתפלה וק"(. בטומאהחלה
 בינו הוק ש*ם ולנטילה )קקק(. ועעבה ת"לחו ל14 ואם חפלה, תפלחושרסה

 ק-קה סשי !ה על יחר הוק ואם וטתפלל, ידץ תוטל דילך שרסה עד דמים ובין20

 עבודה כדי בהן הלך שאם דאסרן הא ולעבודה וק'ש(. ומחפלל דסגקיבסק-י
 רבנן חם וקטמאום )ק"י(. לא לא ואם וטהור, נתקשוהרי

 שש חוליןקא(
 ע.א. קגיב חולין סשח שם חוליןקיב(
 ע". שם בחולין גפו שטיחין וצ'ל שחיטין בלי שטיחין שם. חולין,קע(

)
 קרויסס ע" קרקפלין ולעני! ע.א. קגץ חולין תק"( וצד הטץ 8ץ חולי! תוספחא וקיד(

 ע.ב. תוא צד ב' חלקלעושווערטער
 יואי. רבי אסר הווא רב אסר שם בחוליןוקץ( שב. קג'ב חולין,ק'ח(
 ה.י. יד תפלה הלשת שם עי',ק"( ה". ש" בגורים הלגות רפב'ם,ק,(
 ב.. חלגח עיש,קיט(
 ויט. פ" הטומאה אבות שאר הלטת רס5" ועי שם, וילין ו'ק.י(
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 לצישוע"ש הגדולמדרש2%

 כשא חוץ ק~" לרטתחמשש
 דש"

 הו* יל רקשז לא 1 אט יטל
 ורל ניקבה, לא אפלו יכול קוליה שריקסה. השרץ בהנת אף שריקם שרץפה

 לעע אפשך שאי את טפא לעע לו שאפשר את יטמא . . .המע
 קיא(. השערה בחש לעע שאפשך השערה כחא מ5בתן וכסהמדיר.

 בבשר, ובשך בדם, דם וה, עם וה סצטרפין שיי סלסד הטמא'ם6
 המע כל קיב(. סעש בצי בץ אחד, בסין בין בדם, ובשר בבשר,דם

ש תא בשע יטמאבהם ש  סה דוא דץ הלא בסשו. פממא אעי 
 בבצע סטסא במקז אלא שמאתה וווין כבשרה, שסא דפה שאין בהטהאם

 )קיע(. במשא פמטא אעו סטטא במנע יטמא בהם המע כל חילובמשא,
 אין ערב שפאת שרץ פסאת הערב עד יטמא בהם המעא

 כיק אלא ערג שסאת טמא טמאין שכלין האוכל ולא טמאין סשקיןדשוהה
 יכול במתמ או במתם ת'ל בחייע יכול בהן המע כל )קיד(. סיר טהרשטבל
 לרארין אלא פטהרת השחשה שאין שחוטין שהן אע*פ בר(ם, חול בשחיטתןלא

 המע כל )קט"ו(. בחייהן לא במהם בר5 סקיש שי סה הא בלבד.לשחיטה
 עד כיצר הא בר5. היל במקצתה יכול טהם או טחם, חול בכולן, יכול בחם6!

 ברייהו החלת החוסם שכן שכעדשה חכסים שיערו ככולו. שריא בפקצהושעע
 הלטאה מנב שסר יהודה בירבי יוטי רביכעדשה.

 )קפ"
.) 

 הש במי יטמאו במתם מהם עליו יפל אשר וכללשב
 המת סן אבר הרי הטת סן סאכר ואם אטורה סיחתן הרי במיחתן אםסדבר

 בד5ה אם פה ד1א דין הלא החי. סן באבר אלא סדבר אעו הא לסטן. אסחי20

 כבשרו דפ שעשה השרץ ס8שג משה החי סן אבר כבשרה, דסה עשהשלא
 פטמא שהש בבהמה אטרת אם לא, סטסא. פמן החי סן אבר שקעא דיןואימ
 סן אבר יד81 לא במשא סטמא שעו השויל במשא, פטמא שאעו בשרץ תאסרבסשא
 סן אבר לרבות יושטא במתם סהם עליו יפל אשר וכל חול פטסא, ססןהחי

 כשיפל אלא פטסא אעו הא יפל. ת'ל בו, תלוי אפלו יכול החי.26
 )וך"
 טת (.

 יא. ר כריתות עש י" פעילה שס, ספראק"ב( שם. חולין שס סשראקש(
 ע.ה נ.ב סשרא עי )קיר, ע.א. ק"ח חולין שם סשרא)קינ(
 ע'א. נ.ב נויר ע'ב "א רצעה שםקט"1 זם. ספרא)קשץ(
 ע.ב. וקכ" ע.א ע'ר חולין שם סשרא)קי,1
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 וד4ובר טת סאצם טטמא השרץ השערה, כחחמ טעודה האבר חצדיןהשרץ
 עחשה סיתה בסחם. טהם עליו יפל אשר וכל שששר החי, טן אבר סאצםטטסא
 סשום לא החי טן אבר סהום פטמא תטצא טחיש, נפל כאלו אווצ רואיןניפול.
 ליטשז ניפול עושה טיתה אי ששך טה טטהר. שמעע רבי )קי"(. דסת טןאבר

 בין הפת, טן אבר סאצם ליטטא ניפול עחשה סיתה אין וחי החי טן אבר סשום6
 ד~צורש שהבשר הפורש בשר בעיהו איכא בעיהו סאי )קיט(. טטא וכךכך

 המת טן סאבר השדש ובשר כבריתו, אלא סטסא שאעו טהור, החי טןטאבר
 סיתה טה במחם. חיל שסא, החי טן השרש הבשר יכול רבנן הע מךכ(.טסא
 דצלילי. יוסי רבי דברי חילופין לה שאין החי טן אבר אף חילופין להשאין

 בשר כבריוצ ההי טן אבר אף ועצסות ובשר נקים טיתה טה אוסר עקיבה רבי10
 עץ כלי וכל )קכיא(. חצצסותתק-ש

 יכ~
 חזקולב הס~ם

 את סתמא ש%4י יכ~ל או עץ. כלי כל לא עץ סכלי חיל ח-גצחיה,תצחוחה
 לרבות ראית טה ריבח. עץ כלי כל ת"ל הדולפקי, מזת דימבלה ווזתהשלחן
 טיוחד שק טה שק ת'ל סהצט, הכוצב שריבה אחר אלו, את ולההצש אלואת

 ואת חשלחן את סרבה צי אף האדם, טשמשי מזת האדם את טשטש שהא16
 צי וסהציא האדם סשמשי מזת האדם את סשמשין שהן הדולפקי ווזתהטבלה

 וקיב ואת האדם משמשי את טשסש אעו האדם את טשמש שהווז הסולםאת
 את סשמשין ואען האדם סשסשי את סשפשין שהן הכצורה ואת דנחוחהואת
 וכוודת דקש וכוורת חקמךל חקחובה השידה יכול עץ כלי ש )קכזב(.דאדם

 סאה ארבעש סואיקין והן שוליש להן שקש אלכסנדדית ספעה ובור הקנש20
 סצציא ש4צי ימל או עץ. כלי כל לא עץ כלי טכל תזל ביבש, כוריש שהןבלח
 תזשרון, קטמה ספינה וגמז- העבדן חצריבת הטלכש הוסטש ענלהדרדחר
 שריבה אחר אלו את ולההציא אלו את לרבות ראית סה ריבה. עץ כלי כלתיל

 ארבה צי אף בטלחי טטלטל שהש טיוחד שק טה שק ת'ל טיעט,הכחוב

 פזח אסורות טאכלות והלטת יוח פיר חטוטאה אבות שאר הלכות רטבים ע"קיח(
 ט"(. אוט שס חול'1 טשח וע" ע'ב וקכ" ע'א עיר חולע וע"חן,

 שם. גהולין ליתא טטא כך וגין כך בין ע.ג. קכ'ט ויליןק"ט(
 שם. ע"קיכ(
 ח.ה. פיג הטוסאה אבות שאר רטג,ם וע" לג, קכ'ח הולין ע" שם ספראקכיא(
 ע'ב. צץ סנחות ע" שס, ספרא,קלב(
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יא*כ הנדולטדרשצ2

 שהן ישיק קטא ספעה ובור העברו ועריבת הטלכש הוסטת ענלהדרדור
 דמזרת הקש וכוורת והמם-ל ח,תיבה השידה את ושציא במלחשןטיפלטלין
 סאה ארבעש מש"קץ והן שלמם להן ש"ש אלכטנרדית ספעח ובור1,קנש
 1% ננל )קכונ(. בסלואן טיטלפלין שאען ביבש כוריש שהןבלח

 טעחד שק טה שק יל וורה, דין שסאה סקבלין פשופיהן אף ימל עץ6
 שיעא מרו סדפרים טרברי אבל קיבל. כלי אלא לי אץ כך קיבול כלישהש

 טקשמאין פה1טמזן בין פקבלזן בין סתכות וכלי שמאה. טקבלץפשטמקן
 ואת השפתען את לרבות כ'נ( 4א )בטדבר באש יבא אשר דבר כלשאמר

 והטהור סתכות, בכלי טטא עץ בכלי דמהחי דחנן העו קכיד(.האסכלימ
 פשטמזן טסאין עץ כלי נלטי רבק חע )קכ'ה(. עץ בכלי טסא טתכות בכלי10

 טסא עץ בכלי פהור שצא טג8!ין. פשטמזן טהחיע טתכות כלי גלטיפהחיין,

 כלי נלסי הן אלו רבנן חע עץ. בכלי טסא פתכות בכלי 51החי טתכות,בכלי
 14 אפן טחוסר כן פווסר ב5עס, להטהש לכרכב לגרד לשבץ לשף שעתמ- כלעץ

 דחט צריכא לסיטרא טאי חטיש! פחוסר פהחי. חטשה טחוסר טטא,אחן
 לגרד לשבץ לשוף שעתמ- כל טתכות כלי נלטי הן חשלו )קכ'ו(. בקבא קפחא16

 כסוי טחוסר טהור, אחן ש און פחוסר כן פחוסר בקורש, להק"שלכרכב
 רב עשרין. ולכבוד הואיל אסר יודגן רבי הני. שנא וטאי וגי שנא טאיפסא.
 מ"דא עצם. כלי בעיהו איבא בעץן, טאי יקרש. ורסיהן ד1איל אסרנחטן
 דכלי טכלל דאש. סתכות ככלי עצם כלי נחסן רב דאסר לטעטיה, נחטןרב

 ברוקה בן יתצן רבי של בע ישסעאל רבי חניא חזא אין, שמאה, טקבלי עצם20
 הבא דבר להביא ל.( ל"א )בסדבר תתחטאו שים טעשה וכל תיל טהאוטר
 טעשה. וכל חיל טנין, וחמז בחמה שאר הטלפש ומן הקתש ומן הישטן
 ובהנת השנמק כנף אלא בעוף לך אין לעושח. מרפ שים חול טה כןאם

 וסיפפא בוב המיטטא לבן מץל בצר יכול בננוי )קכ"(.דגעטית
 תק4ח. רפו ,לקופ שם סשרא,קכץ(
 שנת ע'א 4ח נכורא טיא שינ כל'פ וע" היי, פינ כל'ס חלכות רטבים ע",קכיד(

 עיא.פיד
 טץ. *.א חולין,קלח(
 תלא(. ,דף חלא ש.א חולץ חוספחא ע'א כ.ח חולץ,קכ.ו(
 פיא כלים חלכות רטנים וע" הגעסיח, ועד לך סאץ ליתא שם ונחולין שס. חולין,קכ"(

ה.א.
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 שביס להביא טרבה שתהא ער צמע קטן לבן קטן צבוע מץל סנילבמעש,
 בבר. ש דיל הלבדש,. את לרבמ וסנין ריבה. בבר דיל טנין, ומנילת שבכהשל
 בארץ וצהרל סן נממי פה ועחר נממי דרל שבים, חהה עחרות אף יכולעדך
 בש"ן המדל סן לו שחיבד את פהמא שבי יכול ש בארץ. רודל סן עחראף

 ה!פלו שהא, כל בארץ וגהרל סן לו שחיבד את להבש בעחר או דרל שהם!, כל6
 עור אף יכול לפוטאה. חיבח-ו כדרך לו שרחבהם ובלבד טשיחה, שפלוחש,
 הער חמצה עחר יש! עח- סלאכת להלן ת'ל בסשפע, האי5ה עח-המצה
 שלא האי5ה ועחר חמצה עחר 14צש 4קכקת(. סלאכה בהן נעשה שלאהאיפה,
 תיל סלאכה, בהן צעשה, פנדלין רשמעות עורות א1צש ולא סלאכה בהןנעשה

 שק קלפ(. כלים שאק סנרלץ רצועמ עורות יצש עחי כלי בכל10
 יטסא יכול שק. ש דרל ומבק, ח*ת וקילקץ את לרבות סנין שק אלא ליאין

 וארי2 טוף אלא לי אין וארינ טווי סיוחר שק פה שק, חהל וטשקקות,חבלים
 ו1א ורין וסשמשוונ חבלש יטסא יכול שים סעשה וכל במת אוסר דצאהרי
 הקיל אם הין חשרע, שוי אלא בו פיסא לא השרץ פה רגמת ופיסא השרץפיסא

 בבר פה שה, למרה ועחר בבר ועור בבר ול החסור, בטת נקיל הקל בשרץ16
 במת האמחי ועור בבר אף וארע טעי אלא בו פיסא לא בשרץ אסחץיןועחר
 החויר סן העוש סן העשף שק אלא לי אין הדל(. חשרע טווי אלא בו יטסאלא

 יל טנין, במת בשרץ אלא לי אץ וקלש!(. שק ש דרל סנין, שרה שלונם2בה
 ושק- סעשז בו עשה בשרץ אטור ועור בבר פה שוה, למרה ועחר בבר ועורבבר

 עוש. כמעשה ושק- סעשה בו נעשז במת אשרין ועחר בבר אף שים, כסעשה20
 את טרבה ע4גי יכול 14 והתפלה וקסקן וקלעלרמת כליכל
 סלאכה העחשה לא בהם סלאכה יעשה אשר דיל העבות, ו(*תהעין

 לחישי 5רפ בהם דרל הכלים חי8וי סרבה ע4גי יכול 14 קליב(.באחרש
 וקל.נ(. חישיין לשני בפילץ שהן פדורין דגמופין הכלש כל אסרו סיכןהכלים.

 לרבות כלי כל ד'א26
 פש-

 כלים סעי שכעה רבנן ת1 טוסאה. הטקבלין כלים

 עור שם ובילקוטי פשבת תקליח. רסו ,לקוט עיא יט שבת ע-א נע ספראקכ.ח(
 האיפה. עור בסקוםהח'פח

 ע.נ. ס'י שבת שם)ק'ל( ע-נ. נע ספראקכיט(
 שם. ספרא)קליב( שם. שבת עי' שם, ספראקל'א(
 עע. נע ספראקלע(
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 *נ *פיאי' הגדולמדרש230
 פתכות וכלי עצם וכלי עץ וכלי והעור ישק הכם- הן: ואלו טומאהמקבלין
 מקבלין אען וכוכית ונלי טט~צת, פעי בכל הפיטמאין הן אלו חרש,וכלי

 ויוסף צרידה איש יהמר בן יוסף דוגש! )קל4ד(. סושרים פרברי אלאטוסאה
 הכלש כל השא- קלקז(. וכוכית כלי על שמאה מרו ירהשלם א"ש יוחנןבן

 כלי אבל שבים חמז עורות אדפה כלי נל%ים כלי אבנש כלי כמן טהורין6
 וכלי חרש פכלי חוץ בטקוה טהרה להן "ש וכולן חרש, כלי בכלל הן הרינחר

 בפים קל,(. כאחת טלו יוב14 ננמים נקל"ו(. והפשץוכוכית
 עד טהור מיוה פים טקוה ובור פעין אך ת'ל שאובין, פש אשלו יכולעבא
 תיל אנר, אנר יטבול יכול קל'ח(. סאה ארבעים בו שיש כשר טקוהשיהיה

 בפש ביאחו אף כאחת כולו השסש ביאת פה ו'.( כיב מיקרא וטהר השמש ובא10
 וטהר, תיל דבר לכל יטל הערב עד ו0!כשא כאחת.כולו

 לחולין טהור כיצר הא הערב, עד וטמא תגל דבר, לכל יכול ופחר,ש
 קלש(. סשתחשך ולחרוטה יום טבעודולפעשר

 ט,ר, כלי לרבות שין חרש כלי אלא ליאין חרש כלי וכלל'ג
 )ק,פ(. חרש כלי וכל ת'ל, חרש כלי שברי לרבות ושין חרש, כלי וכל הרל16

 טסופכין שלא יחשכין ודפמתיחם קרקרותו-ם חרש שבכלי הדקין אסרופיכן
 סאתים ועד מסאה ברביעית, סאה קד פלת לוג ועד קטן סיכת בכדישקמרן
 רבי ישמעאל. רבי דברי בלוג סאין חסש ועד שלהש ועד טסאתש לת,בחצי
 קרקרותיחם חרש שבכלי הדקין אלא פדה, בהן נותן אימ אני אומרעקיבה

 פקדירות הדקין קדירות עד קטן סיכת פכדי וועורן פסומכין שלא יחשכין ודשותיחם20
 ועד פלחפיות לת בחשמ לחפית חעד פלמ"ות, ברב"גית לוריות חביות חעדהדקות
 לת. באגי שהערן סעלים חצביס ~צסר וכאי בן עדגן רבן בלחנ ניולשחצבים
 )קפ'14(. דפמת להן מוין שהן כל קרקרותמי~ם שהעחי והחביתות דצליליםהפכים

 "מהם קפיב(. עצפה הטומאה שת%8עך יפלאשר
 ע'א. ט.1 שבת,ק*ה1 הש. ש.א כלים הלטת רסג.ם)קל.ר1
 ה.ב. ש'א סקושת והלטת שם רסב.ם)קל'11
 ה'ב. שר סקושת הלטת רסמט עי')קל.ח1 עע. ני1 סשראקל"1
 שם.ק"1 שם. סשרא)קל-ט1
 רבן בסקש יעקב בן אלישר ורבי נחסיה רבי בספרא ס.ב. 8.ב וכלים שט)קס'א1

 וכאי. בןיוחנן
 ס'ה. ש.ח כליט עי' שם סשראקס'ב1
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231 י נ ' מש לו"א

 התמד לשיר תפל שרץ שבלע לתרטצל 5רט לטמא, שלא פחם ו*ש לטמאמהם
 ומלטמא פליטמא פשמלין דנלועין אטרו פיכן וקפצ(. טמא פת ואם טוצרשועא
 שאכל כלב טמשק. כאלו דשוטאה את רהוין טת חשם החי. בסעי שיהיוחקש
 )קפ"ד(. טמא הבית האסקופה על ושטל טת טהח-. הבית לבית תכנפ הפתבשר

 לפטה 8רט פוצר ועך לו שאין מם טמא, תך לו שש את תוכן אל6
 אבי וחקקק העיר ערות וו חרש. של ולטמדה ולספעה ולשלחן ~ספסל~כסא
 בכלי ועך לו שאין כל וחקן נמלשל רבן סשום שאסר נמלשל רבן לציעקש
 טאחחייו. פיטטא אעו פיטמא וצא טוצכו חוכו אל וקטקז(. אחהיש לו איןהרש
 טוצכו תבו אל ת'ל סאחהיץ, שיטמא דין אעו מתתצ פיטמא שרצא חרשכלי

 פה סאךרו, שיטמא שטף לכלי וחהשר קל סאחוריו. פיטמא הוש פיטמא החש10
 פיטמא שוצא שטף כלי ס4צקיו פיטמא טאחוריו פיטפא שאעו חרש כליאם

 שטף כלי אין חוכו אל הרש כלי חהל סאךרו, שיטמא דין א'1סאוירו
 הכלש כל ואךר טריר, חנו טטא חרש כלי אויר רבנן תצ וקפ'ו(. חוכואל

 הכלים בכל טהור הכלימע בכל טטא חרש בכלי טרצר נפצא פסא. תנןטהחי
 ש מע, שלא הוע'פ חוכו רבנן רוצו פילי דגי סגא )קפ"(. חרש בכלי טמא16

 תאסר ליטמא חוכו טשמר אהשר אבטלסוס בן יתתן רבי מע כן אם אלאאש
 לישאו האפחי חוכו אף מע, שלא אע*פ לטמא האשר חוכו פה לטמא,חוכו
 כלי על העידה התורה יתתן רבי אטר מנלן. וליטמא וקסרח(. מע שלאאע"פ
 אדא רב ליה אסר טמא. לשירו שטאה שסנסה כיון חרדל, פלא שפלוחרש

 שאין הכלש כל ופה צזופך. פקל סנבו פיטמא חרש כלי ויהא לרבא אבא בר90
 שיטטא דין אעו סאמרו שמיטמא חרש כלי סגבן, פיטטאין ס14ירןפשמאין
 ההו טמא עליו פתיל צפיר אין אשר פחוח כלי וכל ייא אטר ליה אטרמבו.

 כלי וה שפר הוי לפתחו קורסת שטוסאה כלי דצא אהה טיו.(, "םנבפדבר
 שתיל צמיר "ש הא 4שם( וצא טמא עליו 8תיל צפיר אין כי רחסטו ואטרחרש,

 סאמרן פיטמאין הכלים כל ההש לעולם. מבו פיטסא שאעו ליסד טההי. עלץ16

 שם. כליס שם ספרא,קפע(
 ח.ד. *"ד כלים חלטת רפכים ועי' עיא, ע'א וטלין שם כלים ע",קט.ד(
 ע'א. ל'ח כטחת פץ פ"כ כלים ע" עיד, נע סשראקס"(
 שם. ו1לין ".ח וח חולין תוספתא,קפ"( עיכ. כ-ד ו1לין שם ססרא)קפ.1(
 שם. ו1ליןקפ'ח(
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 לזיא הנדולסדרש232

 הכלש כל ,שור, סעשא פנו גחצא קאץ חרש כ* ושה מתצ.סקל
 %11 %11 ווש )מי ני וץשש טעש סאחז שקטא דן 9מ סמןשסעשאץ

 שך תנו כתוי תעו זאעקה דחצשז תנו חןי או. ק% וז% %א "של
 אחר, של חוכו ולא זח של חוכו אידך שה, למירה אידך לפפו, חד תוך,חוכו

 טיפסאין הכלש כל יהוא ולא שמף. כלי ואפלו חוכו, תוך ולא חוכו ואידך6
 אעו טאוירו שמיטסא חרש כלי ומה וחופר. טקל ובציעה סיצכן אלאפבן
 סצבן. יטמש שלא דין אעו טאוירן טיטסאין שאען הכלש כל סנבו,טיטסא
 הא האיי 8ם(, הא טסא עליו פתיל צטיר אין אשר פחוח כלי וכל קראאסר
 הכלש כל דצא. טהח- עליו פתיל צטיר "8 הו1ז, טסא עליו פתיל צטיר איןדכי

 כשישל תוכן אל קט'ט(. טיטמאין עליהן פתיל צטיר ש"8 אע'פ10
 ופקז בוצח- מתה שהיא חבית כיצד חוכו. ועך אל כשיפול לא טפא חוכואל

 ננל טהחיין. שבוצח- והסשקין האוכלץ נחבית השרץ החמר טןלטעלה
 מתה שהיא חבית כיצד חוכו, שבחוך טה יא יטמא בתוכואשר

 שבחבית והטשקין האוכלין בוצח- השרץ החמר טן לטעלה ופיהבוצח-
 שקחי הא וכמה יטנש. בוצכו אשר כל ת'ל נקובה, אע'פ יכול )קינ(. טהחיין16

 תקובה האיל זיתים, כסתרא שטף ובכלי סשקה, ככתס חרש בכלי נקבשל
 ופקוקה פוצחה כוורת אסרו מיכן (. )קנש טצלת אעה תטסת יהמזה טוטאהודא
 אלמגור רבי קנ'ב(. טסא החמר בתוכה והשויץ דדגחי לאויר וטשולשלתבקש
 חרש בכלי תציל לא החטחי במת הצילה אם אלישר רבי אסר טצלת.אוטר

 חרש בכלי תציל אוהלין, חולקין שכן החטחי בסת הצילה אם לו אסרו הקל.20
 יטמא בתוכן אשך ננל )קנע(. חרש כלי חולקין שאיןוקל
 וקנ"ד(. עקיבה רבי כדברי אחרים את לטמא יטסא, אלא טסא שסראש
 אשר כל הוכו אל טהם יפל אשר חרש כלי וכל עקיבה רבי דרש ביום בודדצן
 הככר על לשד אחרש. את לטסא יטפא, אלא טסא אופר אעו יטסאבוצכו

 בן יודגן רבי טעעץ- עפר עלח טי עעשע רבי אסר השל"8י. את שיטסא ויצי26

 ע.א. כ" הולץקס'ט(
 ע'א. נ'ד ספראוקיא( פ'א. פ.ב כלים ע" עיד, נ'נ ספראיק'נ(
 ט.א. פ'ח גלים שם,קמב(
 שם. גלים ע'ב נ'ד ספרא,קנ'נ(
 שם. ספרא עי'קנ-ד(
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233 י נ י מש לןיא

 מקרא לו שאין השלישי הככר את לטהר האחרון דור עתיר חומר שהייתזכאי
 שגחטר טמא, שהוא החורא מן טקרא לי הביא תלמידך עקיבה ורוי דוערה,מן
 סטמא תעא שי שבתוכו והשכל ראשה הכלי כיצך הא יטמא, בתוכו אשרכל
 בח~ין אבל של"שי עושה דוא דשי חרוסה לשין סילי דגי )קנ'ה(. השל"שיאת

 של"שי עחשה קגי אין6
-)1"41 

 דאצי וסטמא, טמא שבחולין הראשה רבע רתפ
 בחולין שדהגי וסנין לעולם. בחולין של"שי עושה דאצי ה!ין סטמא, ולאפסול
 (. פ;נ" פ* והאוכל ראשט והכלי אב השרץ שמא בומכו אשר כל שנאסרפסולין
 תשצי שהראשט לחרוסה סילי הני אחרש. לטמא יטסא עקיבה רבי אסרוהא

 רביעי עושה שלישי ה!ין סטמא, ולא פסול והשל"שי וסטסאין טמאיןשבחרהשה
 לטומאה  שני יום טבול שהרי פסול שבתרוסה שהשל"שי וסנין קנ"ח(. לעולם בתרוסה01

 וטהר השסש ובא שממר שלישי אאן ועושה בהן שפע חרוסה שכלי שופלדוא
 בחרוסה  אכל פטשי שיעריב לאחר ז'.( כיב פיקרא וקדשים סן יאכלואחר
 וסטמאין, טמאין שבקדש וחשל"שי תשצי הראשע )קרט(. יאכל לא קודםהא

והרביעי
 פס~

 לרביעי וסנין לקולם. , בקדש חס"שי עושה רביעי אין סטמא, ואש
 אסהי בחרוסה שחר שהוא, כפורים מחופר וסה וחוטר. טקל פסול שדפא בקדש16

 ח'.(, יב פיקרא וטהרה הכהן עליה וכשר רכתיב כשרדם שיביא ערבקדש

 בחולין שאין שמר שצאת בקדש. רב"עי שיעשה דין אש פסול שהאהשל"שי
 של"שי הצי ראשון ובקו"ש )קיס(. דשל"שי ווצי ראשון ובחרומה הגי ראשטאלא

 אין בסשקין אבל באוכלין אמחץים רברש בסה לעולם. חס"שי שם ואיןחיבקעי
 לעולם. חחלה סשקין אלא חס"שי ולא רביעי ולא של"שי ולא שי לא להן סתין0פ

 ויין בחלב, חשסן בסש, חזלב ברבש, וסש ביין, ורבש בשרץ, יין מעכיצד
 לעולם וגי סשקה לפ אין לעולם. חחלה כולן אלף אפלו בדם, חשסןבשמן,
 שפע יום טבול והש ורבקעי של"שי משקה לפ ו"ש חחלה. הן הפשקין כלאלא

 לפ ואין רביעי. אווי עשה קדש בגהשקה מע ואם של"שי. עשאן חרתשהבסשקה
 אסרו סיכו יטטא בתוכו *משר כל )קסש!(. ב;ה כיוששו96

 ע". "ח פשחים ע.כ ל'נ חולץ ע.ב כ, סוטה סשה שם,קלה(
 יג. פי'א הטוסאח אטת שאר הלכות ורסב.ם שם חולין עי',קנ.ו(
 שט. חולין ועי' נ', הלכה שם רסב.ט עי',קלח( שט. רסב-ם,קלו(
 ה'י. שסוקסיא( שם. יסב-ם,ק'ש( שם. רסב.ם,קנ-ס(
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 ושתראןשאו אחרש וק שק, הפת 1מפשר חשר לשו פרדווץ
 אשץה9ץטש מטש עש. פם1ב9ץ וש6 טששממןת4

 דדגו הע )קס'ב(. לטוטאה שי הפת תסצאת הפת את טיסא חזתפרהדגור
 ס"שראל שתשתכח ד%דה עתידה אסרו ביבנה לכרם רבותיפ כטגכנסורבנן

 וסצפון ש עד סים תעו בארץ רעב ואלחתי ה' שם באים יסים רגה עגאסר6
 )קס'נ( )יא-יינ( ח' קטוס יטש%4 ולא ה' דבר את לבקש ישטטו שרחועד

 טדדשש ובתי כנסימ בתי על וששר חרוטה של ככר שחטול אשהעתירה
 בתנח- ופת הדגור באיר עגמצא שדץ כיצד שמק. אם היא ראשעה אםלירע
 דסלי כסאן תשזפר ראשתה הפת תהא 4ן שמז ופת ראשון החמר שיהאטהש

 ללטדך ס"שראל, שתשתכח חורה עתידה אסרו זה דבר ועל הוא. שסאה10
 שאל צבאות ה' אסר כה אומר הוא וכן חורה. פפי הן הן והטהרמשדמוסאמ

 הלחם אל בכנפו תנע במץ בכקי קדש בשר אקש "שא הן לאסר הכדגים אתטו
 ויאסרו הכוגים ו"גפ ה"קדש טאכל כל ואל השמן ו4ול היין ו4ול המידו4ול
 יטמא ויאפרו הכוגש )ויען היטסא אלה בכל נפש טסא עע אם חר ויאסרלא

 שהן וושזרמ טעמית דעי על ליטר חורה הכדגש את מש שאל י"א-י"נ.(. פצי61
 טביאה סדטהרה דאמר לשכעה האדם את ססרקין שהן לפי טטש, חורהנקראין
 בשר הוא כאן האגצר קו,ש בשר ח4גי קדש בשר אקש ישו הן חקדש. רוחלידי
 היטמא, שע היקו,ש שאמר זה והן מדיה, בלשון הכדמב שדיבר אלאשרץ
 קדשתיך כי בי חנש אל חפפר ט'.( כ"ב )דברים דאמלאה תקדש פןכדיא

 לא אסר ושמואל כדגי אשתבחש אסר רב פפיה )קס"ד(. ה'.( סז )ישעיה20
 טהור ליה ואסרו סעיהו, בעא בקו,ש רביעי כדגי אשתבחש אסר רבאשתבחש.
 ובושמן ביין שגמע זה מיר סעמו בעא של"ן. וממי שי ולחם ראשון כנףשהרי
 בקו,ש רביעי עושה דשלישי והלכתא לא. ליה ואטרו לא ש שסא סאכלובכל
 סעמע בעא בקדש חמקא כדגי, אשתבחש לא אסר ושמשל כדגי. אשתבחשהא

 ושמן ויין תזיר ולחם כנף ארבעה דכתיבי היפ לרב בשלסא טהור. ליה ואסרו6פ
 בכנפו כנש שק כתיב סאי י אסר ליה. סנא חסישי לשמנאל אלא סאכלוכל

 ע.א. כ' ופסחים ע'ב ק4ת שכת וו' טוה, ש'ח כלים ע"וקסיכ(
 שם. שכת תרד( ודף ווא שיא עדימ תוסטתאוקסע(
 ע.ב. ט.ו פסחים וע" שם, שכת עי'וקשד(
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 הוו בלחם, שה- בשכל %חט בכנש מע אוכל הוי בכנש שמע בסהכתיב
 טהו סאכל כל בין ושמן יין בין החטקשי מה- לחם אוכל כנף ארבעהלהק

 השמא אלה בכל מש טמא י% אם וצי ויאטר  שסע חא בקדש. חס"שישאין
 אשתבש לא טידהכא לשגצאל בשלסא שם.( יצי יטמא יאמרו הכדניםו"3מ

 דחס"שי אשמנוש לא נמי התם טסא. ליה שסרו טעין בעא בקדש דרביעי6
 בשרץ שצע שרבנף לטת שרץ בין טה פהור. ליה ואמרו טניהו בעאבקדש
 של"שי, חשקי שי ולחם ראשת פיכל אב נעשה במת דנפע אבל ראשתנעשה
 אלא טשו. בקדש ורביעי רבק3י נעשה טאכל ובכל חשמן ביין וה נוה- מעאם
 משמן רב אסר דאשתבא. התם שגא וגשו אשתבחש דלא הכא שגא סאילרב

 שרץ. בשסאת בקשץ היו %א פת בטוסאת היו בקיאץ אבוה בר ראבא אטר10
 בכנש חנע של"ן הכא, רביעי התם בקיאי. לא נטי טת בטוסאת אטרראבעא
 הה דצף וכן ושה העם כן יאטר חני ויען שסע חא בכנשג שצע בסה ולאסגנש

 "ד.(. ב' יצי רצא טמא שם קריבו מושר ידיהם טעשה כל וכן ה' טשםלצי
 טיהמה. קא אהמהי טשו, אסאי לשמווול אלא טש4 דכתיב הש לרבבשלסא

 מויתיטא ווטרא סר אמר קשש. כתיב. טסא שם יקריבו ואשר ה-הקם טעשה כל וכן והא16
 בטוטאה. חקריבו כאלו הכוצב עליהם העלה טעשקקן שקלקלו סתוך אשירב
 טשתבשי קיים וץטקדש שבית ובוטן הכהנש אם וסה וחוסר קל דבריםחהלא
 דבר את לבקש "צטטו וכטה כטה אחת על במלה וטהרה, שמאח בהלכותהוו
 יטי תשברו ואתן )קס'ה(. "נ( ח' )עשס יטש(וו ולאה'

 ט'ו עיקרא "שבר וקב בו עע אשר חרש וכלי 4צסר וצא והרי חהשי ישבירמ20

 של חרשו כלי שבר את אין שובר את 4צחו אחו הרל חהאי ישבירמ יכול"ב
 הקל בשרץ דגמע שבירה טעת אעו החשר בוב דנצע אם סה וחוסר קלוב.
 לו שאין טלטד תשברו חשחו נאטר לסה כן אם שבירה. שעק שלא דץאעו
 שובר את אצן תשברו ואמן ד'א שצברו. לטהרו רצה קש4ם שבק-ה, אלאטהרה

 יטמא בתוכו אשר כל לטהרתן. אוכלין שבר את אין לטדותו26
 שכל אוכל טכל המל חרש, כלי בארר טיטמאץ הץש הכלש אף שישטע
 דאשק~ שכל חרש כלי סאוי טיטמאין הכלש שיןטיטמנ

 טטמא אעו לטומאה

 וע'ב ע.א כע רף 1 חלק סופרים ורקדוקי זם רשי וע" עיא, יא פסחים ע",קס"(
 בגיש. ליתא מפיח ע.ב, קליח זבתועף
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 *עהעמשה קטא כל ה"ל חה . בימ תחקץ יכ*ן אלא כ*ם ולא אדםלא

 הש זה לע"ם חשטמ אב הש גלש אדם דשפש* גל טלש, ששסששו
 מ"זג ושץ;דץ
 ן פשש יחא מפץ ש"י אף יטל יאכל אשר האכל מכלל"ד

 יל ודן כ4 בשד6
 הא"

 חק ,"י בשד משא לשש וששו שגל
 בר5ה 14כלי ש(מא ק4ני יכול ש חרש, כל' באיר סיטמאין בד5ה אוכל'שין

 החוועי אסרו סיכן )קסז(. שסא אכל אכל ת'ל, אדם לאוכל עלוזןשח"שב
 והחלב ד5מא וקוף תצגלת וקושת וסן החוץ וסן דענהסה תע האדםסן

 חט 14סר קודה רבי ופטריתב חשסרקעין השרה ירקות כל הששרבכפרים
 רבי העוביה. סן ויץ שפר שמעון רבי החלב. תץ ורימלה השדה סכרישי10

 אכל )קסץץ(. והכשר טחשבה צריכין אלו הרי הבלדסקין סן חט אוסר'וסי
 הרל שכל כל יכולי5סא

 4הש-
 אסרו סיכן )קפ'ם(. סרוח לאוכל פרם יאכל

 ק'ע(. שפאה סקבלין אען וסרחו שפסדו כפן אדם טאכילת שנפסלואוכלין
 שהש, בכל לאחרש יטמא יכול שהחו בכל מיטמא עועא סלסד יטמא אכלרא

 אין תורה דין )קע'א(. בכביצה אלא לאחרש סטטא אעו הא יאכל אשר חיל16
 עהשה שע פסא דנא שסא ששטד משקה סטסא טשקה ולא אוכל ס5סאאוכל
 תחלה ורישקין חבירו את וחבירו חבירו ס5מא שכל ש64מרע חה בו.כ'וצא
 מעה אם סשסאין ורגששקין שד4צכלין לסדת ד% סופרש. סדברי הכללעולם
 14כל שין סופרים, סדברי אלא לאחרים ס5סאין ואען טדה, דין טומאהבהן

 פפמאין דגטשקין אבל סופרים, סדברי ולא חורה סדברי לא לעולם כלי סטסא20
 כלש מטטאין אין דאוכלים שנש מאי סופרים. סדברי בהן מע אםהכלים
 סשקין רבנן מרו לא דמופאה לאב עלולין דלא 14כלין כלש. סטמאיןוסשקין
 אדם סטסא אוכל שין רבנן. בהן מרו וחב סשקה סשום הטומאה לאבדעלולין
 אוכלים אדם אכל אם סו5רים סדברי אבל תורה, דין אדם ספסא סשקהולא

 ששכל תעא ל5ופאה, כאגי דיא ורוי פיוצ נפסלה טמאין משקין שחה 14 טטאים25

 ע'ג. נ' קפא וגגא הץ יה סת טופאת הלטת רסגום ועי' עץ, נ'ר ספראקלו(
 שם. ספרא,קס'ו(
 וגו'. פשפרקעים חוץ שם ונפשה פיג פ.ו עוקש~ן שםוקס'ח(
 היר. יג שגלץ טופאת הלפת רפג'םוק'ע( שס. פפראקס.ט(
 שם. סשרא,קע'א(
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 יאכל אשך קע"ב(. רביעית ו"שתה פרסחצי
 יכ~

 הדלעת אף
 יטסא. טים עליו יבוא אשר ת"ל טטאה, תהא הוכשרה ולא התמר לאוירשפלה
 טכשקי לי אין ענתלש. אחר שיוכשר ער פסאה פקבל שכל שאץ לטדתהא

 וכל או סשקה וכל ת'ל והחלב והדבש והדם הישמן והיין הטל טנין טים,אלא
 טה טים דיל פקיורג טעי כל הששר רטגש וסי תותים טי יכול טשקה.6

 והדבש והדם חושן והיין הטל ארבה זגי אף לווי שם לרגמ שאין טעחדיןטים
 שקש פ"יות טעי כל השאר רמגש וסי חותים טי וסהגא לווי שם להם שאיןוהחלב

 "8תה חללש ורם שנאמר טשקה שהא לדם נצין רבנן חע )קע'ג(. לווי שםלהם
 0יברים חטר תשתה ענב ודם צאפר סשקה שהא ל9ן ננין מר.(, כזג)בסרבר

 יג.(, 4ב 10ם טסלע רבש ועיקהו שנאסר משקה שהוא לרבש טנין יד.(, 4ב10
 י'.(, כ.ה )ישעיה שמרים, משתה שגצש סשתה שנאפר משקה שהוא לשמןנצין

 ר' אפטש ותשקדצ החלב נאר את אפתח וצאמר סשקה שהא לחלבננין
 10ם טים הספל קלא המה טן טל יטץ שאסר סשקה שהוא לטל טנין"ט.(,

 )תהלים שליש בדטעות ותשקדצ קגאסר סשקה שהא העין לדטעת טנין (, 4ח.ו'
 ח.( ט' )ירטיה טש תלו ועפעפש שגאטר סשקה שהוא האף לסי טנין ו'.(, פ'16

 וטן האהן וטן העין טן היהמו לטש תולרות רחנן )קעיד(. הטים תולדות אלוהרי
 ישתה אשר ה9ן זה סשקה וכל חניא קעיה(. הפה ומןהחוטם
 רבי רברי ו'.( ק'י טשהלש ראש ירש כן על "שזה בדרך סנחל עיא הדםזה

 ולא טיטמא שאעו )קעיו(. סרחמ לטשקה פרט קששה אוטר אלשר רבייצדה.
 טלאטל שיפסל ער בטסאתו הוא הרי רמאכל נטמא אם אבל במאכל טכשיר90

 שאין סרחו ואפלו לעולם בטחשאתן הן הרי ענמס~צ והמשקין קעץ(.הכלב
 טטאש לטשקין ולא טמאש לאוכלש מרן לעולם. הכלב טעץ יהמוסשקה
 טהורש. והן בסקוה טטבילין נטמש ש*ם בלבד הפש אלא לעולםטהרה
 רגמקחה בטי ומטבילו ביוהד צר שראשו בכלי אפלו בכלי מחנן עהשהכיצר
 נששקה רננל וקעיחג טצצרין חק וסעלן עליוע הסים ששצקוער

 פסהים וש' שס טשח כסף ועי היא פ" השטאה אטת שאר הלטת רסב'ס ש'קיב(
 ע'ג."ד

 קכ'א(. ,דף הכיד פיט שגת חוספתא ,קע'ד( סוד. 8ץ סכשירין יד רד ספרא,קעע(
 יא. ניח ספרא ,קע'ו( סיה. פ.ו סכ*רין,קיה(
 (קע"

 כ.א. הלכה שס רסב'ס)ק"'ה( היח. 8.ב אוכלין שסאת מלכות רפב"
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 ס"ד מי סה מי יל יחאסאיו ומאחת 1ח"ץ בםרמ 4ש6קש%
א  %טש ומש וא בק לשל ש%ן שו גדטז *ל אף זקחא ק ו%ח1
 ושכשיחין שבטרהז את וטחמא חקרקע, סן תלהשין שהן הכלש אתבהן

 לשקזין לבורא שקידו ח"שב אפלו יכול 14 דקרקע. סן תלהרן שאעןהשבמערות
 אם ופין לשתימז שמילן אלא לי אין "שחה. אהשר תיל סכשקיין, מ,חו ולסערות6

 חמשקין שאין לסדת הא מ"רט(. סש הרל אבנש, 14 עצש בוק להדקץחישב
 כך שיתלשו עד סכשירין שאין וכשם הקרקע. סן תלהרן שוקש עדסכשירין

 יטסא כלי בכל "שחה אשר סשקה וכל ד'א מופ(. שיתלשו עד טטסאיןאץ
 אין שטר טשי דבי מזורה. רבי דברי הכלש את סטמאין שדגמשקיןסלסד

 מקחמג רבי אסר )קפיא(. סופרש סדברי אלא ההורה סן לכלש טשקין טוסאת10
 יוסי רבי דברי את רשין אם אין טה ספני מזורה לרבי לו אסרתי קרחהבן

 שאין סופרש, טרברי אלא החודה סן לכלש טשקין טוסאת אין ש*שרבירבי
 עולין במשקין שגטס14 וכלש בעם בו טוסאחה ידי עולה המיה סןשטאה
 הדורה סן לכלש סשקין שמאת שאין תדע שטר רבי ביום. בו טוסאתןלידי

 שאין מאחהייו שטף כלי סטסאה דמורה סן שטאה שאין סופרש סדברי אלא16
 סשקה נאמר לסה כן אם טדיר, ריכן סאחחימזן בסשקין שטכ*צ וכל טסא,דוכו
 אלקמר רבי )קפוב(. הסשקין את 0טסאין שהכלש סלסד יטשו, כליבכל
 א"ש יועור בן יוסי העמ- שהרי * תדע עיקר כל לפשקין טוטאה איןשסר
 וכל שטר ד~א הרי לו אסרו דכיין. דאשן סטבחיש בית סשקה עלצרידה

 )קשונ(. לסשקין בכלש שטאה שיש סלסד שמא, כלי בכל "שזה אשר טשקה90
 השלא יכשקיו שלא דטשקין סכלל שישוו הן בלבד הסטבחיש בהזוסשקה
 )ק5'ד(. וספמאין ומכשירין סיטסאין שבעולם טשקין חששריטגאוו,

 סדבר השבסי יטמא עליו מנבלתם יפל אשר דכלל"ון
 לסעלן אמחי החי סן אבר היי החי סן באבר ואם אסורה סיתה הרי בסיחתןאם

 העצסות סן לא כמנבלתם הסת. סן באבר אלא סדבר אעו הא96

 ח.ח. ס,ב סבשירין הלבות רסבים,ק'ס( ע'ר. ניר ספרא,קלט(
 תק.ס. 'לקוט שם ספרא ,קס'ב( ע'ב. "ו פסחים ע" עיא, נ'ה ססראקסיא(
 עיא. לץ ורח עבודח ע'א "ט נררים שם ססחים שם ספראקס'ג(
 שס פסחיס ע"וקפ,ר(
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 וקפ'ה(. שפירש נמפן שלהן השיער טן ולא הצפרנים טן ולא דאגיש טןולא

ש מרשמא  טיכן )קפ'ו(. טדצר דצא הרי חאכו מם פנא %ם 
 עד השפילה את תורד לשלשה וצלקו שום, סמהרין כיצר וג5סא המדאסרו
 קפן ואחר נרול אחר לעגים חלקו )קפ'ח(. הלכה וכן )קפ"(. בארץשיהא

 השנים טטא ושמיול כעגים ברול ואחד לשלשה חילקו טדצר. והקטן טטאדגרול*
 יטנמא אפשר. שאי טשני טטאש שרם והן לשנים חילקו טדירים.ק5נש
 לרדבו חליא חיתכו אפרו טיכן טוצר. דוא הרי חוזכו ואם טמא שלם אםהמד
 בו לאפות כדי סהשיטיקצ פושוה טקבל בטים טהרחו טהח-, מארבעהפחא
 המץה אמרו בזה בנתיס צרור ש חול תתן הטפלה את סמנו הרחיקשפבין,

 שלם אם המר יטנמא )קש'ט(. טהח* עעא בו שפא הששהודה10
 האחצין טבוז סוצתך שבא המד אפרו טיכן טוצר. דוא הרי חיתכו אם5טא
 טירדצ טהח-, הליפת"ם את טילק שטא טדצר, עעא עלץ מחנן ליסורש לועשה
 חלית חיתכו )קיצ(. דומק שכבר להסיקע צריך וינען טומאה טקבלבטיט
 פמסאיה וחכמש פמחר. אלממר רבי סבווץ וטירדצ לחוליה דוליה בין דולתתן

 הטים יכול אם בטש וטח בארץ חופר שהש הערביים ערת עכנאי. של המרו זו6!
 )קוא(. דימו בן של חמרו הוא זה טהח-. לש ואם טסא עצש בשנילעסוד

 כעכנא דברים שחקיפתע שמואל אמר קעדה רב אמר עכמי של המדומשי
 שבעולם תשמח כל אלמנזר רבי וישיב דדום אוום ח~גא )ק~רב(.שיפאחו

 פסקוש, החרוב נעקר יעקר, זה חרוב כגצתי הלכה אם אצשר עליו. דהציוקוולא
 החרוב. טן רא"ה מבשע אין לו אפר במקוסב וישב וואר אסות, ארבע חהלך20

 אפת טן רארה פביאין אין לו אגשר לאחח-יהן. דגדם וחרו וצכיח. חמיםאסת
 נצר לנשל. וביקשו חמדרש בית כתלי נש יוכעצ. רגדרש בית כתליחמש.
 לא לכם. פה ואתם נמה זה מצחין חכטימ תלטעץ להו תופר יעשע רביבהן
 אלהמד. רבי של כבוזז בשביל זקש ולא עעשע, רבי של כבוזז בשבילשלו

 שם.וקוו( שם. ספרא,קפ'ח(
 ע.נ. קכ'נ וצלין פ,. פ'ח כלים שם,קפ"(
 וינ. פשץ כלים הלטת רסבים ע"קשיח(
 ס.פ. 8.ה כלים ספרא,שםוקיצ1 שס. כלים וקי' שם ספרא,קופ(
 ה.א1. ,פ'נ ע'ר פיא קטן שעד 'חו רא פ'י שם כלים עצ נ'ח ספרא,קצ'א(
 חכיניי שם ובירוש' חסונא', נ'א עכיניף ע". "פ ברטת עיב ניפ סציעא בבא,קצ'כ(
 עכנאי. של חמר זח ד" שם וחוספת שס כע רשי וו' קכנש', שם עלס שם כ*םובסשוה
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 לש פה 6ץ ושוה ול גא יממ עמחג דש1ם סו כמיי ~כה אםאטר
 רנליו על קושע רבי עסד טקום. בכל כמחו שר~כה דנרול אליעור רביאצל
 ירסיה רב אטר היא בשסש לא טאי יב.(. ל' מ-ברים הש בשסש לאמוסר

 ב'.(. כצ מצצת להטמ רבים אחרי בה וכתבת סעי סהר למ נתחה כבר6
 שעתא בהאיי הש בריך קחץ14 אמר טאי ליה אמר לאליוו נתן רביאשכחיה
 אלישר רבי ששק-י טהרות כל הביש סיד בני, נצחתי ואסר אחיך לקהאסר

 ילך שמא אלך אגי עקיבה רבי אסר ויהיעו. ילך סי אפרו ובירכהו.ושרשם,
 תתעטף שחחיש לבש הלך כלו. דקולם את סחריב תמצא דגה. שאימאדם

 פה עקיבה לו אסר אסות. בארבע ל5ניו לו ו"שב תשפט סנעלו חקלץ שחחיים0י
 דמעיו חל1 סנעלו חלץ ווא אף ססך. בדלו חבירקי רבי לו אסר סיסש.יום

 וסחצה בואש של"ש גחטים של"ש לקה היום שו1 קרקע. גבי על ו"שבתשסט
 היה 8רול אף חנא )קצינ(. תפח אשה שביר בצק אף שמרים ו"שבשעורים,
 בו עזיו אלקמד רבי שטתן פקום שכל אליומר רבי את שבירכו הישנ11ד1

 מ"ןל עלז ועפר בספזה באין שהיו ודחקנים נמלשל ברבן וסעשה מ8רף.6ג
 רנלז על עפר דורקפס. נן בשביל אלא וה שאין אגי זדע אטר לטבעו.שבים
 בית לכבוד %א קאיתי לכבוזץ שלא ל5ניך ועץע גלוי עולם של רבו1שטר
 ב"שראל. סחלהקות ירבו שלא כדי אטרתי עשיתי: לכבודך אלא עשיתי,אבא
 נמליאל דרבן אחתיה אליומד דרבי דביחוץ שלום איטא סועש. היםעסד

 אתא ווא ירחא ר"ש חד יטא אאפיה. לספל ליה שבקא דות לא יוטא כל הות.30
 דאתש עד אאפיה. שיל לא דוא ירחא ר"ש דהאעזא סברא אדשא. וקראענש

 ששרי קל שסעו אדהכי לאהי. קטילתיה ליה אמרה אאפק2 דנפילאשכחתיה
 אבא מבית אגי סקובלת לקז אטר ליך. סגא לה אסר שלשל. דרבן דרבמבי
 שעי1 דעאי בן של תמדו טא' )קצי(. אתאה סשערי ווץ בעלו דחעריםכל

 דוא הרי עצש ב5ני לעשד הטיט יכול אם מ1רו ולבסוף הרבה דזין עליו6נ

 שומע ו2כווש )ק~מה(. וטויר כתמר אעה לאו שם משסא,כוגח-
 חרש כלי פה תמר ופיטא חרש כלי טיטא דוא השן "ק בין חדש ביןשי

 0אות ר' לה ואפרי אסה סאה נ'א' שם. קפן סוער 'רש' 91' שם. סציעא בבאקצע,
 שם. בבש וכ"אסה

 וצוע. הכך שס ובירושלסי אך. שם בביס נרול אף שם. ב'ס)קצ.ר(
 סיק פ.ה בלים עי'קצ.ה(
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 חרש כלי מה או ביער, סלאכחו משתיגטר חמר אף באור סלאכחומשתינמר
 טומאה סקבל טאימתי אך, יל שמו תער הוסק שלא תעד כששצ תעד אףכשמו

 לאעא כדי החדש סששק אוטר ירודה רבי סו8מיה בו לאפא כדיסששקע
 לו יש איצה לו שש את טמאים יתץ קצ'ו(. סושפיןבישן

 ושל אבן של לחמר 8רט טוטאה לו אין איצה לו שאין ואת טומאה6
 סתכת !של אבן של תער אמדו סיכן (. )קצ, סתכת !של אבן של ולכירהמתכת
 וטהור. כקרקע ווא הרי לקרקע חיברו ואם סתכות, כלי סשום וטמאטהור
 כרי בנקב יהא כמה טמא טיט של שסף או טבילה לו ועשה נסדק נענםניקב
 וטמאה טהורה סתכת !של אבן של כירה )ק,רח(. בכירה וכן בו. האורשיצ~ו

 סירחה טטאה, פטעוטים לה ועשה נסדקה נפטה מקבה סתכא, כלי סשום10
את טמאיםיתץ )קשןט(. טהורה סבחט או סבפשבטיט
 אמרו סיכן 5י(. טומאה לו אין איצה לו שאין ואת טוטאה לו יש נתיצה לושש
 !על עליה איצה, לה' שיש ספי טמאה הכועה !על עליה שועת שהיההאבן
 5"א(. נתיצה לו שאין ספי טהורה, הכותל ועל עליה הסלע !על עליההאבן

 אם בטוטאתן. אתה סקיימו יהיו וטטאש יל וראי, יתיצם יכי יתץ16
 שהוא כל לכם יך:ין ניחצו. לטהרו רצה שאם יתץ נאמר לסהכן

 היוצא האבן אטרו סיכן 0י.ב(. שלהן שעלה הכלים ידות כל לרבותלצרככם
 עשאו הכופח, סן היוצא חיבן אצבעא, שלהפ הכירה וסן טעח, התמדסן

 או ככירה. שיערו לבישול עשיצ כחגור, שיערולאפייה
 יכ~

 יחר טרבה שאני
 באחד סעשה רבנן תמ ע"ג(. צרככם כדי לכם יהיו וטמאש הם ח"ל סכשיעור0פ

 זכאי בן יחזנן רבן עליו שלח פרישוונ וסדת בעצמו סלסול שנהג רמתאסבית
 תתן כירים נבי סעל תטלו כירים נבי על  שסן שגתן וסצא!הו הלכולבדקו

 מיול כהן להן אמר עהשה. אתה סה לו אטרו נריסין. של סקעהבתוך
 להן אמר טסאה. או טהורה זו כירש לו אמרו אוכל. "פי טהורה וחרוטה"פי

 התער על אלא חמרה אטרה לא !הלא טוטאה, הכירים על בתורה לע "פ וכי6פ

 שם. כלים שם ספרא)קשוו( פ"א. פ,ה כלים עי עינ, נ'ה ספרא)קיו(
 פ"3 שם כלים שם סשרא,קשוט( ס'.ב. שם כלים שם ספרא)קצ.ח(

 סי.נ. פ.ח כלים שם ספראור.א( שם. ספרא)ר(
 פ'ב. פ-ה כלים שם)ר')( ע'ר. נ.ה ספרא)ר.ב(
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 4 ל"4"יא הנדולמדרש.

 11ר ו% וצרה  ש%וה ו4%  %ןוי*  י%יידז. גל וש%ד ש4,שחא
 לק אפי ט". ושדומרש שאפ- ש4%, המרש על !%דה כך ,ש4,שתא
 ויג פשל פדה רא"י לא עחח, הי"י נעאם

 פקמ ימ1 תו טהור יהיה טים מקחז וביי מעיו ,ירל"
 פעין. ורל טד%ר, יהא בתחלה סקוה חגשה כתיש על פילא אפלו יכול פש6

 ק-י תפתצת בו שאין פעין טה * שמ9ן. בידי טקוה אף שפש ביו" פעץטה
 למבן הצ בראש קנקנש המרח יצא אדם, ק-י תפוסחן בו שאין פקוה אףאדם

 אפלו יכול מד 14 בור. ת"5 פסולין, קקו4ו יכול לפקוה ותוקן פש,תחמל*
 ב9-קע שעקרו פעין מה פעין. ת"ל טהור, יהא ספעה של בבור בכתףמילא

 פקוה שטר נמצאת 49ה(. הקרקע ופן בקרקע שעקרו טקוה אף וקרקע ופן10
 אם סאה, טארבעש שחות שהוא כשרה פקוה אלא עוד ולא פסו5ה,שאובה
 לוצכה הסשעק אפלו יכול 1 פסלוהו. שאובין פים לוגין שלשת לוצכהנפלה
 כהנר שקורו. את לו ס*לימין חסר  שמצאתצ טקוה כל חע הא פסולין.עןא

 רבנן וחמ וכשרץ. לפקוה ויודדץ נסשכין והן טבחוץ השפך שאבפשליפין.
 אך 9-"1(. שואב אעו רובה שיהיה והש כשרה שרמורכוה שאובה פקוהננ

בכל שהר פקוה אף שוצא בכל פטהר פעיו מה יםל ובורמעין
פעין מה יכול סאה. בארבעש ימקוה שוצא בכל מטהר הסעין אך ת'לשהתג
 נמוחלין פטהר הפעין אך. הרל ב(וחלין, יטהר פקוה אף ב(וחלין0טהר
 יהא ונג4ה פעין ורל ושקוה את פטהר. שר4(עין וסנין ב4קצצרן.ורג(קוה

 המד, את פקוה הסקוה, את פקוה נגין דמקוה, את פעין אלא לי אין טדיר.ט

 ק-% ובחר טרצד קקקז פעין ת"ל סנין, ושקוה את בחר המד, אתמד

 העליון הסקתת את פטחרין אמרו פיכן 9-,(. טהור ירש* פש ופקוהטדצר
 שיעורן ש"שליש עד לוו נמו ססשיכין העלין פן והתחחת הרמשוןמן

 שאם מלן, הפשקין כל פקוה לא מים23קוה 49ח(.בהשקה
 אלא פוסלין אען צבע פי א*לו הפים אבל סראה, בשמי פסלתי לפקוה נפלו96

 ל) ע)שח היתח סנ אס ל) אסר) בס(א רשוה סי' )אסטער ה)צאת הסעשי)ת ספר)רר(
 סיסיך. טהרחר4ות

 ס.ר. ש'ב סק)*ת ע" שם ס*רא)ר.ה(
 ע'ב. "ב )תס)רח ח' הלסה שם רסבוס )עי' ה'א, *'ר סק)א)ת הלכ)ת רסב.ם)ר')(
 ס". שו) סק)א)ת שם4ר.ח( שס. ס*רא9"ו(
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 כמש תשפכע הארץ על רבנן תמ 4-0ט(. מראה בוצף לא לתיןבשלשת
 ליה אמר מלכסוהו. פטחי דם אף מלכסותן פשרין מים מה ט".( "ב)דברש
 בהמה ~מי ואיסא לסיסנין בר5ה בכלל חיה לן קימא לראבא מעאהיעקב
 כסש תשפכע הארץ על קרא אמר עלך ליה אסר הדם. לכסוי חיהבכלל

 סעתה אלא ליה אסר כסוי. בעיי לא הא"נמי כסויאף בעיי לא סש סה )שם(6
 אין וני טהור יהיה סש סקוה ומד סעין אך קרא אסר ליה אסר ביה.יטבילו
 אבל סש איקרו דלא סשקין שאר לסעוטי סילי דני ואיסא לא, אהרינאסידי
 סים סעין כ~בי סקוטי תרי ליה אסר נסי הכי ליה אסר לא. סש דאקרידם

 וחד ווחלין לסעטי חד סשקץ שאר לסעוטי ואק-י אק" ואיסא סש.פקוה
 סש. ובור סש סקוה סעין כתיבי סיעוטי תלתא ליה אמר סכתסין. לסעוטי6נ

 מקחו דכתיב הש כדמו אלהיכן אנון לרב סעא ההש ליה 1*סר ור"י(.אשתוק
 טבל במיא תיסא וכי, טבל היכא לטשה קבריה כי ב'.( כ'ה )שמות תרוסהלי
 דכ~ב טבל בעדא ליה אמר יב.(. ס' )ישעיה סש בשעלו סדד סי כתיבודשו
 בפרא. טבילותא ליה סלקא וסי ליה אמר ט'ו.(. ס'ו משם יבא באש ה' דנהכי

 יבא אשר דבר כל דכתיב הש, בפרא טבילוחא עיקר אין ליה אמר16
 ללסוד שקד הוי אסרו סיכן 0-י.א(. כ'נ( 4א ובסרבר וטהר באש וקבירובאש
 סטמאין הן הסש בדעך הן אפלו14מר היי יטמא בנבלתם דנבע ורי'ב(. אפקורוס את שתשיבסה

 שהיי~
 את סעלה ד5קוה סה 14מר

 יטסא בנבלהם שע ת,ל סליטסא הטרודש את קמל כך סטומאתןד5מאין
 בהן עע שלא חקוא טהור. הסש סן וכשקלה הסש בתוך הן אפלו20

 להוכה, שרץ תשל סשקין סליאה והש ד5קוה שבתוך פסתרא וריג(.כשקלה
 אלא טהרה לו תין חרש כלי שהש סשני בסקוה טהרה לה שאין טמאההש

 אבל סים ש"יו והא בסקוה, טהרו שהרי טהורין שבתוכה והסשקיןשבירה,
 דנבע אומר דנלילי יוסי רבי ורי4ד(. עולסית טהרה להן אין משקיןשאר

 דין הלא במשא. סטמאין ואען סטסאין הן בטע יטמא בנבלתם26
 דמה שעשה חשרץ במשא, סטמא כבשרה דסה עשה שלא בהמה אם סההא

 שם. בתלסוד ליתא אשחוק עיא, 1ד חולין יר'י( ט,. פיו טקואות עי שם ספראיריט(
 עש. ו'ו סשרא ,רלצ( יד. נ' אטת עי' ט-י'ב( עש. ל.ט שנהדרינ,רי.א(
 פסטרא. ככ"א ה.ט. פץ טקואת הלטת ורטנ'ם סע 8ץ טקו,ית עף,ר"ד(
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 אען טטסאין הן בגגע יאסא בנבלתם השע תיל בטשא, ששסא דין אעוכבשרו
 הלא עצם. נלי לרבות יטשו בנבלתם שע אומר עקיבה רבי במשא.טטטאין
 עצם שמאה, טקבלין טמע דגעשש כלים טהור  שאביו העץ אם טה הואדין

 אסרת אם לא טהששה. טקנלין ססנו דגעשש נלש שיהש דין אעו טמאשאביו
 דגצונע, בבית טכשק- שאעו בעצם האסר הסנמע בבש טכשךר שה~א בעץ6

 טוסאה, טקבלין פסנו הם3שין נלש יהוא לא הסטצע בבית טכשיר ואעוהואיל
 עצם. נלי לרבות יטמא בנבלתם ומהןהרל
 שאעה סנבלתם ו"ש טטסא שהיא מבלתםש מנבלתם יפל וכילשז

 זרע כל על ורפ"ו(. להישרות יכולה שאעה ליב"שה פרפמטטא,
 סהראין אדם שבני כדרך קרע אשר ישמעאל רבי דבי ת"גא קרע. אשר ול טה10

 ליטד ורטץ(. בקליפתן ועדשש בקליפתה, ושעורה בקליפתה, חטהלוריעה,
 (. וריץ שטר שהוא וטן כל לאוכל וטצטרף וטטסא טיטסא שהוא השוסרעל

 השום שרשי ורי'ח(. וסצטרפות וטטס"עת טשסאות הקליפין כל אסרוטקנן
 יב"שה, בין לחה בין שלהן והפטמה לחין, שהן נמטן והקפלישתוהבצלש

 לבשר. עצם מצטרף בשר עליר שיש עצם דשעכל. כמד טכות שהוא והעפד16
 ורייט(. וטצטרפין וטטסאין טיטסא לפיכך הן שטרין בהן וכיוצא אלוכל
 שמרעו טמאש זרעים על ליסד הוא טהךך יזרע אשךו"א
 אע"פ יכול ש טהרו. שורעו כיון הוא, טהור קרע אשר שאגור טהורששהן
 ור'כ(. הוא טהור זרע כל על מנבלתם יפל וכי הוא הרל השר"1,שלא

 חרעים טמאש זרעים זה בענין לי ש זרע על מים יתל וכיל"ח
 אוכלי שסש, בקץ וסהן אדם בידי טהן חקרקע, טן ותלחשין לקרקע טחובריןטהורש,
 ותלהשין טמאים טחוברין אחה שסר אם לחלוק לך יש בהטה, ואוכליאדם

 טנשאש ותלחשין טהורש טחוברין אוסר וכשאתה דגל, את טימיתהטהורש
 אדם ובידי טסאש שמים נע" אתה שטר ואם טקצת, וטיהרת טקצתטימיתה

 טמאש אדם ובידי טהורים שמש בעץ שטר וכשאתה הכל, את טטיהה טהורים26
 ואוכלי טמאים בדגה אוכלי אהה אוסר אם טקצת, וטיהרת טקצתטסטשה
 אדם אוכלי אלא סיטטא אין דא טקצת, וטמות טקצת טסיתה טהוריםאדם

 עיא. וקיח ע" יר"וי ע'ב. ק"ו חוליז ירט.ז( שם. ספראירס,ו(
 שם. ספרא,ר.ג( 8.ב. פיא שם,ריט( ס.ד. פ.ב עוקצין,ריח(
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 פים יהן וכי שנאטר הכשר, אעו מבחי הכשר אבל לדעת ושכשריןהלאץ
 אלא יתן וכי שמר לא צסיחחו, בשעת סט עליו בא שלא זרע לך אין זרעעל

 עליו מנבלתם ונפל זרע על מים יתן ךכני אגתלש.לאחר
 זשרעים את יטסא שלא השרץ על ללסד בא זה הרי לכם הואטמא

 זקרעט את 5טמאין אין הטסאות כל ששר שחד השרץ ואחד הכשר. לאחר אלא6
 לרבות וסנין סים יתן וכי עגאסר סט, הכשר לאחר אלא לי אין שיוכשרו.עד
 לספה, אמורין וסט לסעלה, אםורין סים סט, ת"ל להכשר, סשקין שבעהשאר
 כסט, סשקין שאר בהן עשה סים עליו יבוא באשר לסעלן אמורין סשמה
 סכשירין עהן משקין לך אין כסים. משקין שאר בה נעשז לסטן אמורין סיםאף

 פשקין כל חשור בלבר, לסעלה האמורין סשקין שבעה אלא וסטמאין וסיטמאין10
 ימל או מים יתן וכני סכשירין. ואין טוסאה סקבלין שיןטהורין
 דשגא טיכ'א(. יתן ת4ל שכשרין יהש לדעת שלא משקין עליהן נפלואפלו
 יותן אף לרצתו יתן מה דיתן דוסש יותן יותן וקרי יתן כתיב ישמעאל רבידבי

 יתן. בכי אען הגבש סצי בפט פק-ותיו הטומן אטרו סיכן טיכ"ב(.לרצתו
 חכפש. להם חשידו הסקריודן ספי בסט דבילתן שטמע יראלם באחי סעשה16

 לפחון חטש דגיליך )רכז(. יתן בכי אען להביאן דגהר לשבולת פירותיוהפתן
 לשמוח שלא אפשר אי אוסר מהודה רבי יתן. בכי שמח אם 0שמים עלמהןוירדו
 בכי שמח אם משמים עלמהן וירדו בצ מווין זיתיו היו טיכ'ד(. עסד אםאלא
 אם ש דתצור את פקק אם אלא לשכצח שלא אפשר אי אהשר מזודה רבייוחן.

 שמחו אם בפים שקמהן גשלו במהר עוברין שהיו החסרין טיכ,ק(. להוכן חלחל90
 פירות וכ"ו(. הפט אם אלא לשמוח אפשר אי שסר מץודה רבי יותן.בכי
 טהחץטי שירות טר,ורות ידיו גטלן פמאות ה-יו שהיו סי פשט הסים לועךשפלו
 יוזן ךכני טיכע(. יותן בכי ופירות טדודות עקו ה-יו שה-וחו ח"שבאם
 על זרע נתן זרע נגי על סש שנתן בזסן אלא לי אין זרע עלמים

 לסרת הא טיכץק(. בו כיוש~ו עושה 8ועו טמא רוא דשא טפא תיל טנין, סים גבי26

 ע'כ. נ.1 שפראזרכ'א(
 ע'כ. כ'כ טציעא ככא וע" ע'כ, ניט קירושין)רכיכ(
 פז. פיכ שםזרכיד( פ'1. פיא סכשירין0יכ.1(
ירכץ(שפ0ה. פ.1. פינ שםירכיח(
 ע,. נץ שפראזרכ'ח( פ.ז. פזר 9םזרכץ(
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80נ8א פיכרפ(. סושרים מרברי אלא התחיה מן חבויו מטמא אוכלשאין
 אגשרו מיכן פ4ל(. האוכלין יזעת לרבות לצרככם שדוא כל לכםהש

ק-
 מיכן, וטשח מיכן פשח השדכול

 ק-
 אשכול של הנב שוא, כל דשושטל

שריקדה,
 וק-

 פשחים, שלשה שבולת של מ"ח מ8חים, ארבעה חמרה של המכבר
 ומלעין שהן, כל חשרשיהן יריהן להוקצר, דרכן 5ש!ץ שלשה, וצקצרין כל ךד6

 6שמד, יר בין וסה נר*א(. דוא תיל במרן שבססן אע"8 יכול ש שבליםשל
 פי*ב(. מצטרף ואש ופטסא פיטסא והיר חצצטרף וסטמא פיטמא שההימדאלא
 הבדעמה טן ודאי. פיהה זו הרי ןקבהמה מן ךל:"ל8ךוןל"0ו
 פיל?(. שנשחטה לטרטה 8רפ פטסא שאעה הבןשה פן ו"ש פטמא הבחסה פןיש

לכם בפש!. פטסא השרץ אין בפשא פטסאה הש היא אשר0!
 דאךה שה"! את לאכלה בפשא. שתטסא טסאה בהסהלהביא
 בץ לאכילה ראומה שאעה את פטסאהה, ופיתתה פטהרהה שחיטההלאכילה,
 ןקננע פיל,י(. טמאה בהמה זו זו ח!קו טטסאתה, פיתתה ביןשחיטתה
 בקרנש ולא בנק-ש ולא בעצסות לא בנצנלתה מע. אברבאקה

 נננבלתה פי*ה(. טש! יל חיבון, בשעת א8לו יכול ש בטלעש. ולא6!
 !בבבלתה טסא. ת"ל נקובה, אע"8 יכול 14 פי*ו(. סוימה בקוליקזלא
 פיליח(. העחי את לדבית ובנבלתה פילה(. הסמהר באלללא
 כדי לשטיח הסששיט אסרו פיכן פיליט(. בנבלחה הרל העשט, לאהר יכולאו

 אעו וה על יתר חיבו, ,ה הרי הוקה כל את שיוציא ער ולחפתאחקה,
 יכול ש בשר. טית עלז שש בער לא !בנבלתה פי.ס(. חיבו80

 פימ'א(. טסא ת"ל סאחודץ, הבשר שכמד בעוד דשוע את סוצשששגי

 בין קלא בין טסאות סנע לכל אב בנין זה היי הערב עדי0!נגא
 ורא. ש, הטוסאח אטת  שאר חלטת ורפביס ויב יא קיח יילין וו' שם. עיורכ'ט(

 עש. ק"ח חולין שם יר.ל( עש. "ר שסחיםועי'
 שם. ושקצ'ן סשרא וע" שריקוה, אשטל של  ועוב ~בכ"א ורנ פש 5קצין שם סשראילש(
 ח.ב. ייח אוכלק טופאת הלכות רסביסור*ב(
 יב. וקכיח ע.ב 8.ח שס עש ע.ד חולין שס פ8ראיר*נ(
 ע.ב. ע-ב חולין ע" עש קל.ו שבת עיר ין ס8ראורל.ר(
 ע.ב. קלן חולץ שס סשרא,רליו( ע.ב. ע" חולין שס סשראור*ח(
 שם. סשרא עי יל.ט( שס. סשרא ע" ,רל"( י4ג ק"ו שלין שס פשרא (,רלה
 ה.י. פש השסאח אטת קאר חלטת רפב.ס ע" עש, קכץ חולין פשוה,ריפ(
 ע.וג ק"ש שס ע.ב קיו חולק ע.א יו סשראירסש(
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 במת חמע הכוצב בו שמקיש הטת טן ווץ ערג טוסאת טטא שדיאחשרות
 0-ט'ב(. יא.( יט ובסדבר יסים שבעת וטסא אדם נפשלכל

 בבית במים סטנששה בחמה צלת שש יטל מנבלתה תקאכלמ
 שאץ את ח'.( כ"ב עיקרא בה לפסאה שכל לא וטרשה נבלה הולהבליעה,

 שלא עד טפשמ שהש בהטה נבלת יש"ות אכילתה, אלא טומאה לו6
 וחוטר, סקל בהסה תבלת הכוצב טן תטסא העוף נבלת יכול 0-טע(.יאכלנה
 בבא בדגטה בנבלת טשסא את ואין הבליעה בבית טשסא את בה בה,ריל

 אף טית דיצכל טה לממאה ורעחי ליתן ודשוכל ממר לטה כן אםהבלקה,
 ב5ה ת'ל התישה, אף יטל יכבס 0-ט"ד(. בכזית והם"שזדגתע

 קטן צבוע פץל מנין בעעים, וסשסא בזב הטיטסא לבן נדול בבר יכול בנד או10
 בבר ת'ל הצילון, שבכה של שבים להבא טרבה  שתהא עד צבחג קטןלבן
 אדם יטסא יכול טפא. ריל כבברים הכלים כל שש- לק"צה וננין ריבה.בנדיו
 חרש. כלי ולא ארם לא טטסא אש סטטא הש בבר בבר, ת"ל חרשוכלי

 פמסא דצא ד5שש תוחד החאאחד יכבס . . . . .והנשא
 0-ט'ו(. סמוששה סצעה חלק צלה שטר מצאת 0-ט.ה(. בנרש16

 כמן וחבה,  ששרה יה הארץ על השרץ השרץ וכלמ"ש
 את לחחב יאכל לא להן. תץטה וחפשית תדף ועקרבים תחשים וצבחולד

 חאכלום. לא תיל נדגיקז, לאסרה אלא אש אכל לא או כאוכל.הסאכיל
 לחייב שכל לא טקיים זני טה הא מחרין, הן ובדגחה אסור הן באכילה כיצדהא

 לדצצא הארץ על השרץ השרץ וכל דקא ומא(. כאוכל השוכיל את20
 שבתמרים התולעש את שבעדשים, הוקין את שבכליפין, היחושיןאת

 אסיר בפחובר אתלוע אבל בתלוש דאתלוע טילי הצי 0-טיח(.ושכם-ונרות
 שרץ פסצם אסורה באיניה שהתלקה קיוית ששאל דאטר כשמואל, לןדקיסא
 0-טיפ(. הארץ עלהשרץ

% מזש זה טקון על דבנן המ גחון על הלך כלמ"ב
 ש.ה. סת שסאת הלטת רסמם ועי' שם. ספרא עי'ירם'ב(
 זדא. י, סשרא)רפיר( שם. ספרא)רפ'נ(
 זדב. קכיר וחולין ה" פיא סת טופאת הלכות רפב.ם ועי' שס,)רסזה(
 ה.א. פ" הסופ*ת אטת שאר הלכות רסב.ם עי'ירס'ו(
 ע.ב. ת.ח שפ ועלין )רסיט( ע.ב. סץ חולין שט )רפ"( שם. סשראירס"(
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 אךבע ~3ל לשלשל. הדוטה משת השלשל את יימתהלר
 לחפהוונ הדוטה השת החפח"ת את ייבות הלך כל עקרב.זה

 את הדוסה את לרבות רנלש טרבה כל ער נרל. זה רגליםמרבה
 רוגו-ות חולעת להבש הארץ על השרץ השרץ לכל !רז(. לרוטחהדוטה

 שדוזליעה חקו4! פצ(י, בוצלעת השרי אוכל שתפרהש קודםאבל לארץ, שפירשה6
 הרי לקרקע, טחוברת הש ועדין התליעה אם אבל ראיץ, סן שעקרהאחר
 עשר שים פעקר אחר הפרי שהה חשם הארץ. על השרץ השרץ בכללהיא
 אטר !רמא(. חדש עשר שש טתקייסת שבו חולעת שאין לאכלו, פהרחדש
 שמע פפא רב אטר חדש. עשר, שש סתקיש אין עצם בו שאין כל התארב

 סשום אסח-ה באיבוק שדמלקגה קשצת שסאל דאמר ר% התא סדדב סעיה16
 אטר  שרשן. שהא ק-חי הריסר לבהר דכרא תסרא וגי הארץ. על השרץשרץ
 רששכלום לא !ריב(. שתיה בר דירבא ולית יוסיה בת בקא ליתרב
 את סשקשףן שהן רב שקץ כי לסה יאכלו. לא תיל לקצים, יאכילוםימל
 שיבתי *פשתיכם חנרסו אל נפשתיכם, את תשקשן אל אתכם נחהיר ו4גידגפש,

 !רינ(. שיקוץ לידי6!
 יים" השרץ השרץ בכל נפשתיכם את תשקצו אלמ'ג

 והצשרדע הדלפעין כמן דנים בשרת שאעו כל זה זה אקה הסים,שרץ
 יימת השרץ השרץ ננכל !רנ4ד(. שבים וחיותחקעלוקה
 ונטמתם בהם תטמאו דלא ווחרה. לארץ שפו-שה הפו-ותשלעת

ש בם90  רבי רבי תאשא !רנ4ה(. בם ליטטא סופכם ברב אחם סיטטאץ 
 בם תטטתם ברב חטס~1 ולא עגאסר אדם של לבו סטס0מת עבו-הישמעאל

 אדם בם תטטתם ברג( הטסאו ולא רבנן חע תטמטתם. אלא תטמתם תקראאל
 בעולם סלסעלה, אוחו סטטאין סלסטה, רובה, 14ה1 סטמאין סעט, עצמוסטמא
 המייתם חקןנקדהצתם רםנן וחע הבא. לעולם שחו סטמאין~קה,

 סלסטה, הרבה, שחו סקרישין סעם, עשמו את סקדש אדם קוקטים56

 רבי אסר הבא. לעולם אוחו סקדשין ~קה, בעולם סלסעלה, אוחוסקדשין
 ע'ב. לז חולק שם סשרא,רז,
 שם. וחולק שם סשרא ע" "ז, ה"ר פ.ב אסורות סאכלות הלנות רטב.םה-רא,
 שם. ספראורמנ, ע.ב. ניח חולקה-נ.ב,
 ונ. !ה ספרא,ריה, יב. הלכה שם רסב.םיר!.ד,
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 ל )טשלי חן יק ולק1ים יליץ דוא ללצש אם דכתיב מאי לקקש בןשמעת
 "שסקאל דבי דבי חישא שחו. מטיהגין לשהר בא לו, שהחין ליטש! בא (4ד.
 פרור לך לו שסרין נפפ למדוד בא שפרסטתי שפ טוכר שהש לארםטשל

 שי שאתבשם כרי 1גי לך שאמרד עד הסתן לו שמרין אפרססוןלעצפך,
1 נפשתיכם את תשקצו אל דש 9ייו(. ואהה6 8  יב 

 הן 0רנש(. נ*שתיכם את תשק1 אל טשום עבר קא נקביו את דמואזהאחא

 ארבעה מהלך קשה כשד עצטו. ליבדיק צרעי קבע לסעוהת ונכנסרבע
 כך 88זר ת5נה פסיעמ ארבע של פעטש עשרה 14 פסישת עשר שלפעטש
 טשתעין יודגן רבי אטר אבא בר חחא ררבי ברי אבא רב אסר 9ינ,ק(.יכנס

 להשתין שבקש באתר וסעשה רבים. בפני טש שתין שין רבים, בשני טש0י
 שזי לושמעקז לקז אסר דדנלא בשבתא אצטרזי שמואל צבה. כרשותפצאת
 עובףטז אהדר חיל וחי טאה ארבע לך אתין קא אבחז לקז אסר נליפא.לי

 אצמרעי אשי רב בר מר שתכן. א*שר דלא פאן לקז דא*שר אתלסרקז.
 באתה אפלו לדן 11מר אתש. דקא חמתך הא לקז אסרו דנמלא. אידאאשתין

 טש פתרא אחד באדם הצו נקבש שני דחנש! בתקז, תיעקר דלא להי ניישו6י
 שאדם *עטים דא1ס, כקלי5ת אלא לוה וה בין שין זרע שכבת שצשחחד
 לא דכתיב פאי לקקש רקש אטר 0ריפ(. עיי תעשה וה לועך זה מקבבנרך
 עקר בך קזקז לא איפתי יב.(. ו' 9"ברש ובבדגחזך ועקרה עקר בךקקקז
 ולא חרש נבי על טש אדם "שתין לא פ5א רב אטר שבבד"מתך. במטןקייה

 אפר עיטם. לעין סרא מהדרי דבבל סדרי וגי רב דאמר קשה, טקש נבי על20
 0ריס(. אשפיי תשפקז אלא לימקא ידא לקז תקים לא אתתא הילכךאביי
 דאדם את סבש החחר עשד 14מר נמלשל בן שמעת רביחנע!

 לע-
 הדרוקן,

 הארם את סביא החחרסלת
 לע-

 רב בר ד1אא רב שד 9יסש(. ירקת

 ל1לם עד סטסא סארס שם. ניז8א שתה האלה הסשריס סדר יא 4פ יסאייו(
 בס"א. חסדהבא

 יב. כץ ברכאעיה( יב. פ'ו פסותיןץ(
 שם. בתלסודליתא בהעי תיקקד דלא לא .ניחא ב14דנוג שס בתלשד באתח ע'ב. לד בכורות)ררט(
 אשש* יתששקע שם. בתלסמר כה. ל'ל וגיסא שקא באנ1 להריא תקום *לא שם.)ריס(

 שם. לבכורות סקובצת שטה ועי שס,ליתא
 וך8. סץ תפיר יב וסיכ יב לה ברכא שםט-5יא(
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 צאשת רבה, צרעת רבה ורע שכבת רבה, שחין רבה דם לקקש רקש אמרקפעא
 אפר קודה רב אפר 0יס*ב(. רבה 'רקון רבה רנלים נף רבה, הדראדןרבה
 בן מצש יחרוק. שלא כה עיבית שחרית עצש את אדם ילפר לעולםרב
 ל"שות הבצרך 8-סז( תחרחק שלא כדי וששו הערב 81* חשכם שמרשחר

 וק-א רב לקז 4אשר ושגע השס1ד וישב השס1ד אפר חסדא רב ליפמת יכול שעו6

 מצה מהמ ליפעת הש-ן דבריאחא. בחח לקנסוק וחא ליוני חא חסדאלרב
 השגע אגית ארבע ילך יעס5ד ישנ אטות ארבע מלך השסוד אפר חסדארב
 יהשוך אפר סטהרדעא וגן רב 0קום. באמצ ב(ם-הץ ימשמש 4אשר הנאאהרב

 דראבא ברקז אחא רב לוז אפר אחר. לדבר דעוש יסקז אפרי הץבנןלצדדין
 רב אפר אחרים. פרברש דעוש יסקז לקז אפר יסנה. שלא שכן נל אשי לרב10

 דשפך עד ויתיב וקם יתיב דקם פמועא להד1א והיתקז אא פר5תיקיפקז
 שלא נפשתיכם את תשקצו אל ד'א 0יס"ד(.כקדרא
 דיאשר סמאלין, כלים גבי על יאכל ולא וג5ש, את דגצעילין דבריםשנל
 את תשקצו אל פשט עבר קא דאוסטא בקרטש דוטאזי נע דאייטר

 0יס"ה(. נפשתיכם16

 קדשש והייתם הקתקדשתם אלהיכם ה' %4י כימ"ד
 אתם נך ויש שי כ8 אמ קדש כי וס'ו(. סשת קדחתיו

 תפם4שו ולא פרחרם. תהמו אתם כך פרא ש4גי כשם קרחש,מן
 שאים א"* ישיץ על הרמש השרץ בכל נפשתיכםאת

 0יסז(. ה-ובה שדה20

 שאי עי מצרים מארץ אתכם המעלה ה' אני כימ"ה
 שכל פצחל עול עליכם שתקבלו סטז על פצרים מארץ אתכם העלקזיכך

 כטפר סצות בעל הטפר ונל פצדים, בהנשת סשדה סצות בעולדגידה
 רבית, גי רחסטא דכתיב טצרש י(מאת ראבא אפר 0יס"ח(. פצדוםביצטשת

 בין בסצרים שבושתי ד1א שי הקבקז 4*מר לי, לסה צצית מבי פשקלודע מבי26

 ע.א. ס,ב ברכותורסז, שס. בכורותורס"ב(
 ועי סשבש כאן הוירסא שס, ליתא רברשותא ער וירא סר' עא 5"ג שגתורס'ד(

 הרף. בראש שםשבת
 שפ.ורס.,1 ע.ב. ניו סשראורס"1( ע.ב. ט, סטת עי'ורסיה(
 ע.ג. ס"א סצ'עא בבא שםורס"ח(
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 שנצלה פמי לי*רע עתיר דנא מגי בכו, של שאעה טישה ובין בכור שלפישה
 שבךנתי דוא 4גי בסלח, טשקלותי שטוסן וסי ברביה שתן וסלוה ןי בירסעחזיו
 לי*רע עתיר ו(גי בבור, של שאעה טישת ובין בבור של פישה ביןבטצדיס
 דשרת לפודא אקלע ראבעא תכלת. דנא ח1מר בבעז אילן קלא שוילהפסי

 ורפשש שקצש טוטאת גבי רחסנה דכתב טצדים יצשת וגעה רב ליה אסר6
 בכן של טיפה בין בסצרים שבחנתי ד1א אר הקב'ה אטר לו אטר לי.לטה
 דמם קרבי שסערב פסי לי8רע שעתיר דנא וגי בכור, של שאעה טיפהובין

 לך קאפעא הכי אגא ליה אטר לישראל. ושכרן טהדרש דנש בקרביטמאש
 אטר הטעלה. דכתיב הכא עגא ומאי רגצצש דכתיב דוכחא בכל שנחטאי

 טשצה בשביל אלא פמצרים "8ראל את העליתי לא אלסלי וקב"ה אטר לו10
 כרחכם. על לאלה,ם לכם לזקיחז 8יסיפ(. דייזו

 8י,5(. קדשש היו אחם כך קז,ש שגי כשם קד"שיםמק"רצם
 שתה הורה באקו וכי רבק תצ הקעוף הבהמה תורת זאתמשו

 בנצע סיטמא אעו ועוף ובסשא, בכצע סטסא בהסה לבחמה, ועוף לעוףבחמה
 בבית בנרש סיאמאה אעה בהסה הבליעה בבית בנדים סטמא עוף ובמשו,16

 בשחשה בחמה טה * לוסר לעוף בהמה שתה הירה באקו אלאהבליעה,
 8יעיא(. זאת ת'ל שש, ברוב כאן אף שגים ברוב להלן טה 14 בשחיפה, עוףאף
 לך, להשר לבהמה, ועוף לעוף, בדמה שותה ה1רה באקו 14סר אליזמררבי
 סמול להלן פה 14 הצץאר, סן הכשירה בחמה אף הצץאר סן הכשירו עוףפה

 ח'.(, ה' עקרא ערצ ססול ראשו את ומלק ת'ל עורף סמול כאן אף עורף80
 ח-בי 8יע'ב(. העורף סמול אחר של ראק1 ואין העח-ף, פכצל זה שלראא1
 אף אתר בסשן שף סה אסעא דוה זאת לא אי לי לטה זאת 14סראל"מר
 והעוף הבהסה הורת זאת קפרא בר ח~צי זאמ. רחכנא סחם אהך בסעעבחמה
 לחחבו לדנים, במסה בין לעוף הכהיב הטילו במים הרסשת החיה נפשוכל

 שכבר אפשר אי כלום בלא לפפרו לדמם, דץקש שכבר אששר אי סיסנים בצי86
 נפש וננל 8יעע(. אחד בסעע הכשו-ו צר באקה הא לבחמה,הוקש

 וכו'. הקניח אסר ריי דני דחגא ישסעאל ר' דני לכדחגא איל שפ יפורס'8(
 שפ. חולין שפ ספראורע.נ( עינ. כץ חולע שפורעיא( ע'ב. וץ סשראור'ע(
. שם. חולץירעע(
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 נפשולכל החע. את להיא במים הרנישת,וזתץ

 0רעיר(. להבדיל ב14 ל~ה התבש את להנש הארץ עלהשרצת
 חשד בין לוטר צרר הטהור ובין הפמא בין להבדילטשז

 ובין הטטא בין להבדיל אפר לפה כן אם ספח*ורן, הן כבר והלאל8רה
 שטשחט ובין קנה, של רובו שגשחפ בין לך, פהחרה ובין לך, פסאה בץ השץר,6

 חחוה וב:ין 5רעיה(. שש-ה פלש לחצע רובו בין דוא וכסהחציו,
 צבי םןלשך שיד תאכל לא אשר החיה וביןהנאכלת

 חאכלתהחיה ובין אפר לסה כו אם סשרשט, מגוין כבר "לאלש-ר,
 14טרש אחרש פסולדנ לטרשה כשרה, טרטה בין חאכל, לא אשר החיהובין

 יתצן רבי להבדיל ו"א 0רע'1(. לחיה שהרה ליתן האכל לא אשר החיה ובין10
 להבריל כתיב זכרש, בנש לו דווין לוסחה נגמך נשושדו השרש כלאהשר
 רבי אסר אבוש בר ח"ה רבי אפר זכר. וילדה ומרהצ כי אשה אחרץוכתיב
 להבדיל כתיב זכרים, בנים לו דודן שבת במוש4ר החן על המבד"ל כלץדצן
 רבי אמר 5רע"(. ב'.( יב טיקרא זכר רלדה שריע כי אשה אחריווכתיב

 בתפלה, קבשה בהחלה רב אפר חול. של בתפלה שיצה הבדלה פץלה אמי%6

 המבדיל אסרו יק בתפלה. קבעוה תאמי וחר הכוס, על קבעוה ר"ולםהעשמ-
 יוסף רב אמר הדעחנ בחתן קבעוה סה וספני הכט. על ורבדיל צר[יבתפלה
 בברכת קבעוה חול שתש סתוך אמרי ורבנן חכסה. כברכת קבעוה חכמה שהשספני
 בעעו להבדיל הבטידגו כך לחול קדש בין להבריל ששיש וכשם 5רעיח(.חול

 אלהים עבר בין לרשע צדיק בין רויחם חבתם ששטך העלם, רשל וביןא
 לעולם חץ18אה וטרשא צדקה שמש לם ונמרהק ףח.(, י )פלאכי עברו לאלאשר
 בכנפ[ץ וטרפא צדקה שסש  שמי יראי להם חרחה צאפר עלפש,לעלסי

 הקפל כאשר עליחם וחפלתי שתשר כ'.( 1' משם פרבק בענלי ופשחםושמוחם
 הרחסים. בעל שפר כן 5רוךפ(. יץ.( י "שם אוו העבד בם עלא"ש

 שס.ייע"ו( שט. טסראוריד(
 קחם 1ש סשראירעץ(
 9ן5. יה שבושתורעא(
 יא. לץ נרכות עי'ויח(
 בשלנ י5"ויט(
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