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ישב
 ץישע מרבי אלק8י רבי לשפתה. תם לשבעה חלק קזהשקץ

 השביעי וביום שאפר שכת זו לשבעה חלק תן שפר אלקמר רבי נחפהזמרבי
 השמעי ובעם דכתיב פלה יפי שסתה אלו לשסתה תם ".( כ' מצצתשטז
 ומלה. שכת אש חץד דור בכל לקש-אל עומד שאין י.(, יב ט"קראינצל

 ראפר בשבקט יהי נוב.( יח א וסלכש ברכיו בין שנץ ו*שם 14סר דשא וכן6
 אלו עולם, של רבתו הקגזז, לצי אלהז אפר פ,7(. "ח 8שם קפנה עבדנה
 לחם שירד זכותן הץ כדאי בלבד, הללו פשות שתי אש ל"שראל אתייש

 לשבעה, פשה שמל דור וה לשבעה חלק תן שסר מזסיה ורבי ש(.משמים
 לשבעה פלן רבך סשה הקבמה לו אסר לשמתה. הקחשע שמל  דח- זה לשמתהתם

 שית ב'.(. ה' ויצשע שית ישראל בני את פל חיב שנאסר לשמתה סולן משת10
 אלו לשבעה חלק תן 14סר היישע חיבי )ב(. שלקות פלן את אין סולןאת

 לרבות תם שפר וכשד1א החג יפי שמתה אלו לשמתה תם השסח, יפישבעת
 קרחה שתר סשן רבי פ(. הכפורש יום 8שת השנה ראש שת וקצרתאת

 פיפ.(, ז' ממרבר אטרים לבני אש השבק1י ביום לשבעה חלק תןבמ,שטוים
 בטשם ע,רהה רבי )ר(. נ,-.( משם סמשה לבני שש השסעי ביום לשסתה הם16

 יפש שבעת כי לשבעה חלק תן בפלשש. קרייה פחר סישן בקיבי יודןרבי
 משם פשה קדא חשמעי ביום וקזי לשמתה תם לז.(, ח' 9"קרא היכם אתיפלא
 חלק תן בנרונ קריהז טתר מיד רבי בשם סישן ברבי יחץ רבי סז(. א'.(פ'

 וקביה אסר הסילה. יפי מששז אלו לשמתה תם הם-ה, טי שבעת אלולשבעה
 יסש. לשמתה סולו משת זכר בן לך מתן אם כדאי הם-ה, יפי שבעת שמרת אם20

 1(. יסול השמעי וביום וכר וילדה ומריע כי אשה בענין שקרעו פסהטנלה
 בנים לו דורן לוסחה סמוך פאשחו הפודש כל יתצן רבי אסר חייה רביאסר

 קהלת ילשט עיאי קס'ב ידף ל' כדשא ררבי פסיקתא ב' יא לקהלת רבה קהלתסוי
 1'. ו' לשה.1 רבה השאיים שיר ועי'תתקפיט
 והסיה. רבי בסקש טרית רבי שם רבה בקהלת שם. טסיקהאובי
 סיסן. רבי בסקוס והסיה רבי שק בקה'ר,די שס. קה'ר שם שסיקתאעי
 סיסן. בר' ידן רב' בסקום יוזידח רב' שס רבה בקהלתט,י
 הסאפר סז פיד רבח ובויקרא סיסן, ברבי עק רבי בסקוס התא רגי שס בקה.ר,וי
 סתס. נאסרוהח
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 ובין וקדש בין ולהבדיל צאסרוכרים
 הח~

 אשה למז וססק4 טמ.( יא 8ם
 להוראה שראויין בנים לו וצין אומר לף בן מזחשע רבי וכר. ילדה ומריעכי

 שהש המיה העו מץלה שסר שטאי מ(. 4א.( י'י משם ולרשרות ולהברילשנחטר
 רגיסאה סן סרחקת שהעו אלא עור ולא עדן, לנן טקרבת העבמ-ה סןסרוקת

 ששיסר לפי וךשדע מקץות כל האדם סן שדוהה אלא עור ולא לטהרה, מקרבת6
 קשה מהץה לך אין מז(. לבו סשולות לו ומתן שפרו הקב"ה דטרה, סןעצש
 הוח האא8 נפק נמה העצב רכתיב עידה סלך יכנמז על עגמר פמהיוחו
 שאת טשעה סוח של וחה כעצם כדגא בר אבא רבי (. כקק. כיב מרסמזכניצ
 טשעה הפרה של ומה כחותל אסר חלבו רבי )ם(. לסמצטה ישה אעו עורטנפש

 בירבי חסא רבי משם( בו חפץ אין כלי אם לסאהשה. ישה אעו עור נגערו שאת10
 פקקי של ככלי שפר נחסן בר שפואל רבי רגלים. סטי של ככלי שפרוגעה
 סלך, קו"קים בן סיכניה סעסיר שאעו חקביה משבע פאיר רבי אסר מ(.דם

 יר על חותם יהודה סלך יהיקש בן כניצ יהיה אם כי ה' נאם 11י חירכתיב
 )יא(. דור בית סלמת עתק 14י טשם כ'ר(, כיב 5שם אתקנך טשם כיטעי

 איבעקז אוזקנך אלא כאן כתיב אין אטתקך סשם כי המזק ברבי דגעה רבי אסר16
 הא"ש את כתבו בו האמר תקנחו תהא נתיקתו טגשקום 14הקך, ואיבעקזשצוך
 בבסילקי חבאן מצכדנגר ביר עגשל וכיון )יב(. ל'.( כיב משם עריריומה
 יד )ישעיה ביתה פתח לא אסירץ רכתיב דחצ יששו, שלא עליו שרישיכה
 את סשדלת היתה רשע שתו של אשתו בו שסעה סרובה וסן ששהה כיק (.ח.

 הצא אשה לו תן ורע. בלא וה יסות 6 אסרה שב רצה. לא לדצ(מאו. הסלךפ
 ח-במז. לפרימז אלא עולש הקלה ברא שלא ורע, טטן שיוקיש כדיחבחש
 לא הגן ולא לה להקקק אומו הסלך תבע ליסש אשה. לו ליתן רצהולא
 וסה לו אפרה חדוריה חרהשן בשרו צעשה ער קיטאה עצפו את לסבוליכול
 עצפו את לסבול יכול הוא היאי וה קמאה, עצמך לסבול יכלתה לאאתה

 ע.ב. יח *בושתמ(
 אחדות. טמסחאות חורוויץ פ. ח. של נדה דססכת ברייתא עתיקחא הוספתא עי'9ז(
 כעצב. בכ" כעצם ס'ח וש" סץ ש"פ ויקיר קסז רף ררכ שסיקתא שז ירפקץ ילקוטש(
 סתם. שסואל ר' שם 'לקופ שם רר'כ שסיק'י(

 כאן. כפו ריפ שם בילשט אבל ר.ס בסקום רבי שם בפסיקהאויא(
 ו'. ול לשח'ש שהשיר שס ילקוט שס שסיקחאר'ב(
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 טי אצ. 6 יק שתא קטצע ער הט5ו 61* דמ. כמחך ןם בש-הלא
 לא עומר, בכיפה עלוץ שיבנא עלץ ממר בתולה נערה לו 1הביחצ המלךשה
 לו אמרה לה, לוהקק בא לו, 4צתה שהכניסו כיק ל"ק. ולא לישב לאיכול
 לבוראי שהכעסתי ר" לה פופר לאחהייו נרתע כך ששמע כען היא.טץה

 באחזה שתטהר. עד בה ממע שאעו הנרו חישבקע בנלחזי, אף אלא בסלכותי6
 ובא ורע. סגצו השקענשתי טוצו, המטיה שתיבטל דנא כראי הקביה אצשרשהנה
 השש )רברי בצ שאלתשל אסיר יכנקה המני רכתיב סעומה תתעברהעלוה
 כדרך לו ששתלו שאלתשל ר14סורש, בבית 14מו שעיברחו אסיר יה.( יא

 דיא (. )יע סעומר ט?עברה והש סעומר סתעברת האשה דאץ נמיץדנשתלעג
 חכלוץ בן נחסוץ עגן ווצה בבבל שמרע ורובבל אלה, על שושול שאלתשל10

 השטעה את ביטלה השבועה. טות המטיה את שדחתה נדה נהיה האעגצ.
 כ'ד.(, כ"ב דרנמה אוהם כנקו והה הא"ש יזיה אם כי ה' טשם 4צי חירכתיב

 חשמתיך עבדי שאלתיאל בן זרובבל אקחך צב4צת ה' טשם הדצא בעםחנתיב
 ערירי והה הא"8 את כהצן רכתיב המקיה את ובשלו כמנ(. נו סזמנךצהם

 )יר(. שם.( היסש )רברי בצ ש1ולתיאל אסטי יכנוה בני וכתיב ל'.(, כיב )טיסקה16
 לבית שמשאל שאלתשל בשבועה עצפ וקמא שאסר אסיר תמיסא רביאסר
 משא ענאמר לההנרל שכה אלא עור ולא טררו. את לו והתקיו מעלן שלדקן
 כלא טבית יעדה סלך יץיכץ ראש את סלכו בוגת בבל סלך מרודךאויל

 אשר המלכים כסא סעל כס4צ את ויתן טבות אוצ דדבר ( כ". כ'ה ב5לכים
 את נם רסחא היכא ל'.(. 5שם תסוך ארחת משיחחו כ'ח.( 5שם בבבל אוצא

 אצשר )ש"ו(. יא.( פ' מכרקה בו סש אין טבח- אסועי שלחתי בריתן*בדם
 סילא חדא דר"ש יתיב שמוק רב בר שמשל ררבי קלוץ שסעית ועידארב
 אטר כה היא דא רלסא אריכא אחא רב לוה אטר הש. טא קיע אנא~ית
 אצשר ( שם. ררסות בימיו קנלח לא גבר ערקיי וחה הא"ש את כתבו צבאותה'

 לרב סעא ההש לוה אפר )טץ(י טצלוק בצ בשי מצלוק אעו בימץ אץ לקה26
 שעה מקורת אש אפשר פברה, בהדי לאתץעדי שארי מיה אסריתוכדנא
 אלרסאר' בשש~ר חסלך ומכניח סעשה וי' ס'ה, ו*יי סץ פיפ ויקיר שם *סקהפינ,

 ע". לע סנחררין שם רק'ר שם פסיק'יד, א4 רבה שהיש 111 8ד שאפשש44 1 קאהאשל
 רגהשס. שה" שס רק'ר שם שסיק' )טיו, שס. רבח שה" שס ויק'ר שם פסיק')פע,
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 ל,( ו' השירש מ1שר בשהגים סשה עלש העידה תורה למק אסרסחבהבת.

 כפלת סהכא אפר *"ש ר"ש 9ץ(. שרשת בצ יפרש לש שחגש כסתתשאפלו
 אלא רקתך הקרא אל נ'.( ר אם רקהךהרטק

 רע4[-
 שבישראל דה4ין שאפלו

 ףברכוי נממייו רט[ את וירח טהכא 4גשי ומ-א רב ר*ח(. כרטה טמעתטלאש
 "ש שבישראל בהרין אפלו בום-ץ, אלא בבריו הקרא אל כ".( כט )בראש[ן6

 טהכא פרשחא להאח פחחה לה פתח לוי רבי )"פ(. לברכה ורשיין סצותבהן
 ערך שלא וראה בש נ'.( לץ שיב צדק אתן ~פעלי לפרחוק דעיאשו
 שרדת על אלא העולם והיה  שאטר טי לצי שבח הבחי ברכאל בןאליןא
 אפר טילין. חלחא בה פשם לוי דבי סשם(. צדק אהן ולפעלי שששוהאדם,

 בחשאי, ספף של ליטרא חבירו אצל טשקיר אדם עולם של סנחו לוי דבי10
 הבריחז כך שבה, 6 משק אש בפרחסיא והב של ליטרא 6 משדוהש

 הזקברה לבנשירע של אחת טיפה בחשאי מיתיחם במעי הקב*ה אצלטפקיוים

 צדק א1ץ ולפעלי הף שבח וה אין וסתחשצת 10ת שליפות ששמ להןסחומ-
 דש4סודים בבקן חבחש שהיה אדט עולם של טשהי שחרי בה ששם לוי רביישם(.

 לו תזחים דגר את ל4 והדליק אחר בא עליו, טשגחת בריה כל חוין יטים כטה15
 טצהמה ברמה כל שאין במקום 14סו בטעי דר ד1לד כך שבה, לו סחויק אשחטין
 העא לו הסאשי חש בכבהז וקב*ה אלא פרנסה, לו להבש יטלין ולאבו

 מ.(, כ*ם ושם ו"קי אלך לא1דו דאאר עלי טיו בהלו והש פרנסחו, לוהשטין
 הוי שבח וה אין ה'.( כש 5שם שמן פלמ עסוי המק חמר בחטה הליכיברחץ

 וזיה אם אדם שבשלם במוצ שחרי בה פשם לוי רבי )כ(. צדק אתן ולפעלי20
 חשה, כה בה ליפמת ולא בו לברוח יכול שאש בסקום דש1סחיש בבקןחבחש
 דצלד כף שבה, לו לדושיק צר[י אש חזשנש1 אחת חתירה לו וחחר אחדובא
 קצו שצץ וכץן חדשש, תששק אטו בטעי טשןהה

 דקב"
 תיציש עלץ חיך

 הכל, בעזי וחמלה דגעה לו תותן שמאל, יטין לנטות דרך אין אשר צר5מקום
 פרחם ברוש ש ברלתש יסך והש צדק, אשץ ולשעלי הוי וכר הש אם וביחר26

 וא4שבר ט'.1 לעח משם חתולחו וערפל לבאצ שן כששמי ח'.( ליח ושםיש4

 שרשה.. בחן ישרש ,לא חשם עיא. לץ סוהרריוי"יי
 סנ*לה ורג נ" נרכות יא ג" ושץה ע'א "ט עיחג'1 2י וד ו' ר לשה'ש שחורר שם9'ח(

 ע.א.1'
 ס.נ. *"ר ויקיר,ג( שס. סמהררי,ויט(
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 כשבר4ן חקלא דלתש לים "8 וכי י'.(. ל"ה ממם ח4לתש ברקק מושים חקיעליו
 כ'ב.( ה' 85ם לש מעל חול  שטתי אשר וויא עליו מיד חול עליו סיבבהקבוה
 אליומר רבי עקיבה ודבי קיושע חיבי אליזמר רבי ש. בדלתים ושך סוצאאלא
 בטני דלתי סנר לא כי ששנו לאשה, דלר1ת כך לבית שדלתות כשםאצסר

 לאשה, צק-ום כך לבית שצק-ום כשם 4גמי ידצשע דבי )כש(. י'.( מ 85ם6
 כשם 14מר עקיבה רבי יפ.(. ד' א מששאל צרקה נהפכו כי ותלד ותכרעשמגשר
 כ'פ נראשית רחטה את הפתח ששנך לאשה פחחש כך לביתש8תחש
 בריו1 תחלת זה שפיר הנא וו!קה השפיר וה לבאע ענן באעפי )כ*ב(.לש.(
 וערפל בה. להתרקם האפרוח שהתחיל העוף לבהמת דוסה שהש אדםשל

 דופקץ סופה ערב של כחום תחלחה שליה רבנן חע )כ"נ(. השלקז זו חחולתו10
 נמלשל בן  שסעון רבן פטפונ פחוחה שלקז שין כחשצרת, וחלולהכתחיסוט
 ואשבר עמד(. פפע יהמ!ין שהדקין הודעלש של לקרקבן דוסה שלקזשסר
 ודלתש הראשתים, חדשש שלשה אלו ברקז המ4ים חדשים, תשעה אלו וקיעליו
 אלו יא.( ל"ה שיוב חפיף ה~א תבש פה עד שסר האטצעיים, שלשהאלו

 כל פפא רב אסר ויוציו. פחח לו שתח הקב'ה פקי האחרתים, שלשה16
 ועליו קשרש, פצמשה וישש ס4צת בשלש קשוד הם! אטו בפו שה~דזפן
 פתח לו שתח הקב'ה לצאת זסע שוציע וכיון חוחגית. וכמה ברקקשכמה
 החותשת, וכל הבריחש, וכל חקשרים, כל ומפקיע וחותך פתקי דנאפקי
 פלוכלך הקז יוצשו כשהולד לפי אם( נליך בגאת "שית ופה )כ'ה(.הושש

 הכל, בעהן רחפים לו עתן וחקב'ה טש!ות. פעי וכל ודם רקיש פלא ומטתף20
 אשה בענין פתח לכך זכר. הקז אם וביוחד שתו, וסמשקין לו סנפפיןוהכל
 אצסר אליזמר רבי הולד הנקית כהנר רבנן חע )כ'ו(. זכר וילדא תזריעכי

 מצד. רולד ושזם בזה זה ומתערבין 94דם נמרעת חהאהשה לובן נמריעהא"8
 פקנם של וברצאצ טרה, פקח- יוש! שמפע ועוסר דם פלא לעולם אשה שלא1ם

 קושה סרוחה פיפה בו שעפלת וכין בועכה, תופלת לנבן של פפה ד1לכת96

 לוק ר' סטקש לקיש רש שט רסה טיקרא,כ.א(
 שס.,כ?( ס.ד. שם רסה וקרא,לס(
 ע.,4 כץ נדח הרט'ד( ודף הוט 8.ד נדה תוספתא)לד(
 איט. רס* סשם שם, רבח ויקרא,כץ( שם. רסח יקרא,כיה(
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 בו שמפלת כיק בקערת צטץ לחלב דומה הדבר לטה טשל וכ,(.העטד
 שזב תקשזני ומנזה חתיכני כחלב הלא שאפר קושה, טמ- מסחז שלטישה
 עשית וחסד חיט ( יזג משם תשככני ורדים ובעצשת תלב"צי ובשר עה4 ( ".י'

 כשם לא ישמרש שכשוי בית )כהה(. יב.( משם רוחי שפרה ופקדתךעטדי
 ובשר עה* ושה בעולם לבש. לעתמ- קנקיחו כך ושה בעולם רולד ששקית6

 חצפר הרדים בעצגצת סושזיל ולעתמ- ועצשש ודים כך שחר חחלהטצד
 רח1קאל עצש אל עצם עצשת ותקרבו יוז1קאל במתי טגאגח* ובשר,בעחי
 עה* עליהם הקרם עלה ובהשי מדים עליצם והמה ה*4רתי כך וווחר 1'.(לש

 לעתמ- כך דהה בעולם שחררחו כשם שפר הלל בית ח'.(. משםפלטעלה
 חתיכני, כחלב הלא טגאפר ועצסות, כנזים הימר ובשר בעור פתחיל לבוא.10

 כאן כתיב אין וקפיחני תקפעני וכנבזה חתיכני, אלא כאן כתיב איןהתכוגי
 תלב"צי, אלא כאן כתיב אין הלבשחני תלבשגי ובשר עור תקפיוני,אלא

 וחסד חיש תשככני. אלא כאן כתיב אין סככוגי תשככני, תז-םובעצשת
 ששטר הבא לשלם חחייתן ומקמז היאיך יודעין שהצדיקש טיכן עטדיעשית

 רבי ליברות. וצלד פתחיל טאיכן )לט(. שם.( שיוב רוחי שמרה ופקדתך16
 עיא טזהלש טזי אהה אסי ממעי דכתיב שרטרו, טשליח מראאי אוטרטאקי
 טשלמק פממדו שפר שאול אב4ו כ'פ.(. 1' )טיטיה חישליכי מרך פי מימרו'.(

 שצים קד טארבעט טצד, וצלד יום ארבעט עד )ל(. שילך אילךשרשיו
 תשעט ים שהם דצלד בית שבעט עד השאש נקבה. אם וכר אם ניכרהיד

 בים טפחו דמשפש תשא %א(. דטים שפך וה הרי שיסש ואם לשמש אסור90
 באתשעט

 לז-
  לשכמש. אסור צערא ופרים הוא היפוך וזטן כיע דסים שפיכות

 דראשתש חדשש שלשה ו'(. קטז ימלים ה' פתאט שומר אבח אגנר ידע.וכגא
 האחרבט לולד. וי8ה לאשה קשז דאסצעחם לולונ רשצה לאשה קשהתשם"ש
 חדשט שלשה %ב(. ונמווק טלווע יצשו כך שגצצך לולד וימה לאשהיפה

 חהום שלשה סנדל, ידשו השלא טט, יא שלא רחטט עלז פבקשין דאשתט26
 חדשט שלשה טש, בו ידשש ושלא של יא שלא רחטים עלץ טבקשיןהאמצעיט
 יא. לא נדה ע" כאן, ויקרא חנחוסא ס" פיר רבה בראשית ס.ט פ"ד רבה ויקראג"(
 שם. רבה כראשית שס רבה ויקרא1כ.פ( שם. רבח ויקרא1כיח(
 שם. ובסשח בטסא ליהא 8איר ר' יב. 8" שסח עא פ" טסא1ל(

 שם. נדה41ב( יא ל.א נדח וע" ה.ב. י' בשח איסורי הלטת רסבים ע"41א(
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 ומצאן ובריחים דלחות לו ושוושח הררים, סשתחות קשה דקב'ה אלא סשםבשלום לההמ4י יכול אדם וכי )ל"ג(. בשלום סשם שיצא רחמים עליו מבקשיןהאחרתש
 אשכר נחושה דלחות אישר והדורש אלך לשנקי שי אוסר הוא וכן בשלום.טשם

 בפרור דר דולד הראשתים חדשים שלשה מיד(. ( בך. ס'ה )"שעהה א0יע ברזלוברוקי
 העליק. במדור דר אחרתש האטצעי, במזר דר הולד אמצעיש התחתע,6

 חבלי ת4גא אשה. של חבלה הא חה ויודד. סתהפך לצאת זפצ שוצ"ןוכיון
 קאיתי אשר דכתיב פאי אלומר' רבי ד11סע- חהעי זכר. פחבלי מרוביןקבה
 רקסתי. אלא 10מר לא דרחי ט'ו.( קל*ט טוהלש ארץ בהחתית רקסתיבסתר
 תשם"צ דרך חה בא תשס"צ דדך זה זכר פחבלי מרובין נקבה חבלי שגאטאי

 במעי מצר שוצלד בזסן רבנן חם )ל'ה(. שניו ך81ך אין חה שניו הו5ך זה בא10
 עצשת מצרים שסטצ הא"ם סן לובן 141מו. ואביה וקב'ה, בו שות5ין שלשהאש
 מצרים שפממ האשה סן מצדס שבעעים, ולובן הנ5רנים שבראש ונצחוגידים
 ופאחר שנים וקלסטח- ח,משצה הרוח אבל שבעין, חצחחר ורם ובשר ועחרש"גר
 ודעת ובעה וחכמה "יגלים ידים וס"טהש ש5תש חריוטיי שנש חשמיעתהעעש

 סיטפל שהקביה אלא עוד ולא הנבורה. ספי לו ניתצ כולם וטחשבה עצה והשכל16
 וחלק חלקו ליטול הקבןה נאמן העולם סן נפפר שאחן כיון תהגר.במאסרו
 סלחא שק אעאשי ד4טרי העו פשא רב אמר לשניהן. סתח אטו וחלקאבץ
 לסלך דוסה הדבר לסה משל. אצפר טרשע רבי )ל'ו(. לכלבא בשראחשדי
 לשים בו. ועסל ערש 4צח1 הלך לערש. אפצ תתן כרם לו שהמה ודםבשר

 ערש. של חלקו תצטקו חלקי וטלו כרסי את לי בצרו לעבדיו המלך אסר90
 לשני ובוכה צחגק התחיל הכרם את וראה ערש וכשבא כן. המן עבדיוהלכו
 שלא סאחר וכי לאו. לו אמר חלקך את נטלו כלום דילך לו אסרהמלך.
 שהיה זסן שכל דגמלך אדתי לו אמר ובוכה. צחגק אתה טה סשני פחלקךנשלו
 חלקי הרי חלקי סתוך חלקך שגטלת עכש שטןר. חלקי ההה חלקי ב1צךחלקך

 ורם, בשר אלא ערש חון המלכש, סלכי סלך אלא סלך 1מן כך לבזה. טין96
 היף הרי המף מתוך חמה נשלה חסר, מף דוי חצף בוצך שמטפשה זפןשכל
 נרה 0מוב ה"עה אדם ובן רטה אמש כי אף שמטר 11צלעח, לרסהטין

 שס. נדה 41"1 טצאתן יא ו"" חטאפי פקיי יע~ד1 יא. ס' ברטת%,1
 שיצ. שץ רבה קחלת סיו קערו לסדר וצאילחות יב, * קיועשין וע" שס, ודה"114
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 מעלעח הכנש אלו בחיץ רסה אמש 4צטר יעקב בן אלקנור רבי )ל"(.ו:(
 לשבעת שסרוז, טבא"א ימש לשלשה טת רבנן חמ מ~ו(. בגצחו שמרח"שוה
 פרש חרטזי ששטר בי, שתת מה ט1ל לו שוסרת שניו על נבקעת כר"סויסש
 לשלשש הבשר, נתאכל שגת לעשרש נ'.( ב' נמלאכי חמכם פרש ציכםעל

 עצסותץ שגה לחסשים פתפרקין, איברע ששה לארבעש טתפפקין, 2מ-ץ שנה6
 ששה ועשרש לסאה רקג חרור סלש לומוון חחר ששה לשבעיםפשתברין,

 2'.( ו' נבראשית שמז ועשרש מ%4ז יסיו חזיו שטאסר ראשתה, לברייחוחחר

 אין שמר וגעה רבי )4פ(. ים.( נ' משם חשוב עשר של אחה עפר כיוכתיב
 כך תשזר חחלה מצדת קליפתן הללו פירות סה כפירמ4 אלא דצלדקמרת

 תשזר חחלה, טשמי שלו עחי הוה העובר המרת אף וקליפה, בתוך פירות מפר10
 סעמז ספק"ךן תחלה עצשת מצדו שאלסלי ועצשוע תמיש בשר מצדכך
 מדים בשר מצדו כך שחר חחלה מזם- שלו עח- אלא 4יתה, וססטזין אשהשל

 ורע של פיפה טטל ההירית על שמנצנה הסל"י מצר. כשד ש(.קצשת
 אתה סה וו ורע של פיפה נפלחי עולם, ש רבטצ ת9סר, הקב'ה לציקווצר

 סתשה עדה, פקח יזיוג ום-ס יהיה, בס יהיה, טפש עזיה, חכם עלמק, שמר16
 הדברש כל לצץ וסח-ר יהיה, עשיר יהיה, עני יהיה, חרש יהיה, אלםיהיה,
 לילה דשזיריון על שסנאשה סלאי 148ה1 4אשרו חאצבוע לו 94מר ולאהאלה,
 יאנד שאפר בלילה, אלא 4צפצצ שאין לפי לילה שגצ נקרא סה וסצישמ:
 פה "ש וכי וגעה רבי אפר י.(. נ' שעב גבר הרה אגשר חזלילה בו שלדיום

 רבי דרש )נרא(. לילה שש4מו וקזירית על ש0מתה סלאך לא1צ אלא ללילה20
 בין לו מתח ראשו כפעקס, חששח פקופל אטג בסעי דוסה ילד לסה4118י
 עקיביו שני ארטבותיו, שתי על עיו אטמלי שני צדעע, שתי על ידע שתיברכע,
 פפה היהה שכלוק שגצ סה אוכל פוצח, וו1בורו סתום, פע ענטחץ, שתיעל

 ראשו, על לו ופתח דולק נר 4ופו. את יהרת ששו רעי, סתמא ואה1 שהה,ש4גצ
 אלך ל4ערו ראאר עלי נרו בהלו ששגשר סהצ, ועד העולם טסוף וטבש תמפה26

 הנשיא. יחודה רבי בשם שס קה.ר שם. שאילחותיי,1
 פתם. נאפר והח הפאסר ובקחיר ס'ב. פיפ טע ררבי אטת שם קה'ר,4ה1
 קנץ. צר רישון חרר יעל4נעק של הטררש בבית הולר יצ'רת סרר עי',פ, ע'א. וקיב ע'ב קנ'א ושבת ס" פ'ק רבח בראשית ו',4פ1
 שס. ביהסיר ע'ב, ט" נרח ע4שדא,
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 ב4*ספמיא. חלש וראה כאן ישן אדם שהרי תתפה אל ט'.( כ'פ משםחשך
 לצארע וסצ שחמע כיון הפחוח)ם'ב(. תסתם הסחום שחח העולם לאוירובשישו
 לעשמ עתיר ת2י בראתיך, 241י שמ-תיך, פשר יודע אחה בני לו אוסרחקביה
 במדה לשי דמהלך רשע. לשי חהי אל צריק לפני דצי בסוף. וחשבון דיןעטך

 צריק עליך 4צסרין העולם כל ואפלו רעה, בסדה לשי תתהלך אל טובה,6
 שיחה שאשלו כרשע, בעעך הף אוא, שצדק בנששך יודע אחה אפלואתה,
 הרש ישר המ כי ששד סיחון, בשעת לאדם סגעין חכסה בה שיןלה
 תעש לשי בוצרה חצסוק י4נ(. ד' )עסום שחו סה לאדם ומגהך רוחוברא
 אתע סלסד י.(. ו' )סשלי תצצל בני אשא ואת עשה שאסר געצם, שלטיעה

 דברי יחסך לי ויאמר שאסר חשרה, של טעסים לו גדאה כולה התורה כל10
 טאד נפשך השמר לך השמר רק %41סר ד'.(. ד' )נמשלי וחקז סשתי שסרלבך

 הרעי חורתי את סשסר אהה אם בעץ תשסתך בידך חורתי ט'.(. ד'סיברים
 מכח שיו, על וסטרו סלאך בא העולם לאיר ששא וטון נפשך. אתסשסר
 יושש חועו ו'.(. ד' )בראשית רבץ חטאת לפתח עגאמר כולה, התודה כלפמנו

 לי כי "ןב ולא דבר צרקה ספי ישו נשכעתי בי שאפר שפשב"צו עד פשם16
 וה ברך כל תכרע כ.נ(. ס'ה )קשעיה  לשון כל תשבע ברך כלהכרע
 ססע שכל סטע לי אין תאסר אל הלידה. יום וה לשע כל תשבע המיחה,ים
 עד צדקה, ססון עשה לפמון וכיחה אם לבעליו. נגצן השלם אלא הא,שלך
 העולם ססנו קטז שתתן. סה אחה שצא לך, משי סוצא שאתה עד בידיך,וךהא

 התשף ששמר שרח, הוא בשמים לו "8 כנפש הבא. ועולם סטגו תחול ומה20
 לא אשר עד בחרותיך ביסי בראך את חכר ה'.(. כצ )טשלי אעצ בועעק-
 אין תאסר אשר וגים תצקו ומקנה. יסי אלו ( א' יב )קהלת הרעה יסייב4צ
 תאסר אל חובה. ולא וכות לא בחם שאין הסיחה, שי אלה 88ם( חפץ בהםלי
 שהחו אדם לך  שאין טשלו יחר ססע לך "8 עשיר. שי אין ו4גי עשקי פלתיא"8

 שפשחה שלא חכם אעי ו24י חכם פלתי א"8 חאסר אל שלחמת. וגי על אוכל26
 כנבלה, חשובין אחם סיחתכם שבשעת סטער חעא טשה פלתי א"8 בו.כיוש4ו
 אבל העוד, לצ ותצ הבשר אכלו למים אוסרין בעליה וו, נבלה אלא עור%א
 טמד אעי 241י מצר פלתי א"8 האסר אל עליכם. סאטזת בריה כל איןאתם

 עינ ל' נדהשיב(
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 עשי כח מערי סלאכיו ה' ברכו שאסר בלבד, הורה בדברי אלא מערהשאין
 פאין פמך, לסעלה טה דע לבבך. על הזיו אלו דברי כ'.(. ק"נ )תהלשדברו
 אותך ספילין שהן שלר שאעו בדבר עעך חתן 11!ל דולך. אתה ולאןבאתה
 לאיבריך. קודם נפוים שהם בטילש דברים זמנ[י ישמעו אל 11!פלה. חשךבאישן

 רנל[י "קדשך אל החלה. לדין ננצס שיצא הרע בלשן טשר אל פיך6
 איבריך שכל מול דבר בידך יסשו אל המות. סלאך יקדסך שמי עבירה,לדבר
 סתירא וחף הן. סשן אורוני שעה-יך סטה של דין סבית חתירא 11!ל בך.סעה-ין
 סריבה על[י שעישין אלא עור ולא לסעלה, עדים לך ש"ש סעלה של דיןמבית
 1ני ואף לשחרך, תצא שלי פסלש בשמחה דברי עשית אם ושעה. שעהכל

  שאעו בדבר מתה שלא עעיך שלום. בואך לך אוסר לקראתך, אצא בעצסי10
 ואפלתך אורך בחשך קרח ששטר ואפלה, חשך בא"צן לך יאירו הןשלך

 יחטט הן בטילים דברים בהן שסעת שלא זמניך ".(, יח )"שעיהכצהרים
 שלום עגאסר שלום, ימיך כל תרא תוה בדברי שעסל פיך הבא, לעולםלך
 עבירה לדבר קדמוך שלא רנליך קס"ה.(, ק"ט )חהלים חורחך לאהבירב

 פעלי כל לך קמן סה המל את נטלו שלא עיך השת, סלאך לך יעשה סה16
 חהב. כסף בעלי כל לך קמי סה הצדקה סן קצבת שלא עעך ע~ה,עשה
 לו אין בי. החרו לא תאפר שלא עשה שתרצה מה לשמך הרציתי אלהדברי
 יחפי סי עגאסר אטו. בסעי ששרוי הימים כ4צתן בטובה בהן שיף שהואימט
 בהן ש"ש היסים הן טה ב'.(, כיט שיוב "שמרני אלוה כיסי קדםכירחי

 לא אוסר סאיר רבי )טע(. הלירה ימי אלו אומר הוי קגים בהן ואין ירחט90
 וגכנס מיול לאדם דו)שה הדבר לסה טשל ביאהו. ספקום אלא אדםיתמה
 זה, הש קרחני זה, הש סי בן זה, הוא סי אסרו לו. יכולין היו ולאלסדעה

 אדם נברא לא כך לו, יכולין ואען דופי בו ליתן סבקשין זה, הוא עירתיאו
 עכאו ווא, סכוער עדץ המים, סן או העשר, סן ש האבנים, סן ש העצט,סן

 אסר ועלי פסאות, סעי בכל וסטתף וסלוכלך לרשת יכולה עין שאין ספקום נברא26
 )כרד(. ז'.( "א ושם תיצא עוי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר השסתיצופר

 הצרקה טן קצבת שלא 'ד'ך שם. הולר יצרת ושרר ס" פיד רבה חקדא ע"ט.)י
 ו'. ט.1 רברים ועי' קפצתאולי

 אחרת. העתקה שוף שם הולר יצירת סרר עי',ט-ד(
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 לאמר. משה אל ה' וידברא
 אין הה בשין קראל מי לאמר ישראל בני אל דברב

 דציורת את לרבות וסנין ישראל בני אלא לי אין "שראל בני 14 י"ה. בשיוהצים
 פכל אשה אשה דיל סקיחררת, שאעה בין סשידרת בין הששחה,מות

 שמשק יבי 18 זכר ן'לדה תזר'ע כ' 4מ12ץ מדה(. פקום6
 נקבה, יולדת החלה סהר"ע א"ש וכר, עלדת חהלה סהרעת אשה אסי רבידבי

 אשה אהשרין הץ בראשעה רבנן חמ )פ"ו(. וכר ילדת ומר"ע כי אשהשנאפר
 חכסים פירוצ ולא נקבה. יולדת החלה סהריע א"ש וכר, יולדת החלהסהרעת
 וצשש אילם בני ויהע הוה הסקרא פן ושירשו צדוק רבי שבא עד הרבראת

 בניפן סגגי אלה כל וחסאךם טאה בנש ובני בנש וסרבים קשת דרכי חיל טערי10
 פויך אלא בנים. ובני נגש להרבות אדם של ביז וכי (. פ'. ח' א השים)דבדי
 בנמהם שיהע עד חהלה, נשותיהן שחר"עו כדי בבש4 עצפן ופשהין יצרןשכובשין
 דאסר חקעו בנים. ובני בנש סרבש הם כאלו הכ1עב עליחם העלהוכרים,
 בניו כל לעשמ הרהנה ראבא אמר וכרש. בני כל לעשת וצי יכול קפעארב

 ילדה אלה שסגה רבקה את ילד ובתמול בו כיושו ט"(. וקשהה ינעול וכרש16
 בפדן ל"עקב ילהה אשר לאה בני אלה בו כיושו לנ( כ'ב נכראשיתפלכה
 לאה של בתה ולא "עקב של ב1צ וכי ( ט'ו. פ'ו טטראשית בוצ דעה מותארם
 נקבה. יולדת תחלה נמר"ע א"ש וכר, יולדת החלה סהרעת אשה ללפדךאלא
 רבי אסר )פקק(. נמכרים דגקבות מות בנקבות וקכרש את המעב תלהלפיכך

 בנש לו דצוין תשם"ש בשעת עצמ הטקדש כל אלטר רב אמר יפת בן בנשן30
 בחריה וכתיב פיר.(, "א עיקרא קז"שש מזייחם חקחקדשחם דכתינוכרש,
 הא כמן תשמ"ש בשעת עצש יקדש במה )פ*פ(. וכר ויליה ומר"ע כיאשה

 שש בניך טה פשני אל,הר רבי של אשצצ שלום אסא את שא6דאסרען.
 הלילה. בסוף ולא הלילה בתחלת לא עפי סספר אעו להן אסרהבעחר.

 יב. ע'ד יבסות עיב ו' כריהות עיב נ" סשראשיה(
 חסר נקבת יולדת עד ישאסר ע". ס' ברטת ע" ולע לא כ'ח לב כיה נדהש.1(
ככיא.

 וישהה. בסקש ךשגה שם מתלסוד ע.ב. *א נדהש"(
 טץ. סץ בראשית התורח על ורשי שם נדה עףשיח(
 ע'ב. "ח שבועותויט(
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 אטרתי שר. שיפ14 כמו ודתשה פשח, ומכסה פשח נגלח עמי טספרוכשהש
 לה" באין בני מצמ1 אחרת באשה עעי אתן שלא כדי אטר טעם. סהלו

 עצסן שפשהין בשכר וגעה בר חסא רב אסר דאסרען הא וכמצן 5(.כגארחן
 שכרם להם מתן רקברה חחלה מיתים שקריעו כדי בשה בשעת הבטןעל

 סטותמקן טשמשין מוין הן קדהשש "שראל חטא רב ד4*מר הא וכ1ן יא(. בנש6
 ש"שהה ער סמחו תשסש אל הכסא פבית כשהנא דדצן הא וכ1ן נרב(.ביום

 אסרו המזק רב 4אר 3ע(. סלוע1 הכסא בקן של עהשר ס5ני סיל חשרשקצה-
 חוללתי בעמן הן ענאסר לוסחה, ססוך אלא טתעברת האשה אין אסי רבירבי

 עדגן רבי ו'.(. רא)חהלש
 4צש-

 אסי יחסוצי ובחטא קגאסר לטבילחה, ססוך
 הבית את חקטא דכתוב היא, דדכויי לש4גא ח5א דהא" סשמע טאי משם(.10

 8רד(. ט'.( מא 1מלים מ8הר באווב חחט84י איטא בעית שי רב(. יד1יקרא
 דוד אטר כך י.( כ" 8ם עאשני מ' שבתי חשסי אבי כי אבהש רבידרש
 להעסעעי מכמטק אסי שסא ש להעסעעי, מכוין "שי אכ4ו כלום הקב4הלשני
 צרכן, לעשות שמטרין שבשעה כן שהש לך תרע עצמן. לשןרך אלא נתכותולא

 דמא ואתה במקתצה, טיפה תשתיירה לצד, פני הושך חה לצך שניו הושך וה16
 אסי טסעי יא.( כיב ושם סרחם השלכתי ועליך וכ24חני וצרחני 14תישאספת
 עשר סנה סי רכתוב טאי ראב4ו דדרש העו 3יה(. ר.( עיא )חהלש מיאתה
 וסופר הקביה ודהשב סלסר י'.( כע )במדבר "שראל רבע את ומספרקקב

 5יו(. סמטז פצר שהצריק טיפה תבש איטתי ו14טר "4ראל שלרבעיממזן
 וכתוב ס'.( כ'ב ב משממול לסלחסה חיל ותורני כתוב ראסי אבהוא רבי0פ

 עולם, של רבאצ הקברה, לשני דוד אסר ס'.( יח )תהלש לסלחטה חילוהשמרני
 אררר רכתוב טאי פ5א בר וצעה רב ררש 3ץ(. חיזחני וחיריחני השאתה
 סהברחי אלא פצד אדם כולה הפפה סכל לא 2'.( ק~פ משם וריתח-בעי
 את וטניח 14כל מטל בבא הצרמת חבואת וחורה לאדם סשלשבה.

 שיוב חקר שין מילמ עשה רכתוב טאי פשא בר וצעה רב ררש פץז(. השסולת6ג

 וא. ליא טרה וע" עש, ע'א נדהורא( ע.כ. ב' נרריפ8(
 יא. ע' ניפין5ץ( יא. יץ ודה5יב(
 סיח. פיד רבה ויקראיה( יכ. ליא שם5יר(
 שם.*ה( אביו. ר' בשם ושפ יא, שם ודה1ו(
 וכו'. לארם סשל ישסעאל ר' רבי חוא ושם שם.5.ח(
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 ב9.ישזוסואק נות חע, בש- סדת הקיה וחמעלאכות בש %.(י
 וקגףה אבל טשתמר, אין ס5ק טשתמר ס5ק לטעלה ו5מז צרודה בחמתח5צש
 נמן אדם רא טשתטר. חזוא לסטה ו5מז 5דמחה אטו במעי העובר אתצר

 אש במעי עובר צר והקביה לטטה, יורד שמכביר זטן כל סשמנש לכףח5ציו
 אודך דכתיב סאי דנלילי יוסי רבי ררש 8.פ(. לטעלה עולה שסגדיל זסן כל6

 הקב"ה כסדת שלא יד.( קליט )ההלש טעשיך נ5לאים נפליתי נוראמ כיעל
 עולה ואחד אחד כל בערמה זירעתים מתן אדם ודם בשר סדת ודם. בשרסדת
 אחד. למף עולין העלן מ!ודם הלובן אטו בטעי העובר את צר הקב"הבטעו.
 העובר את צר הקיה אאר, לצבע עולין כולן לירה ספטנין מתן צבעד"א

 לשילדה שרפ דילדה )ס(. בסעו עולה שחד אחד כל באשה10
 נקבה ואם יל הדיבר, לשי שעיברה את סהנש עיגי יכול או הדיבורלשי
 ולד טטקום שתלד עד ילדה מיא(. בלידה אלא תלוי הדבר איןילדה
 וילדה ומרקן כי אשה ששטר הזרע, פקום ולד פקום מ!קה דו5ן. ליושושרט
 טמאה אסו אין דו5ן יוש! אטרו, טיכן )ס"ב(. שמזרעת טסקום שתלד עדזכר

 שין דם, אעו דופן דרך היהנא ורם טהרה, ויסי טומאה שי לה שין לידה,16
 וסע(. ערותה דרך טדוה שיוא עד טטאה האשה אין לעולם בו, טתטטאההאשה
 שלום כא זכר שכא כיע אסי רבי דבי יצחק רב אטר זכרדילושה
 בת הר אל טדברה ססלע ארץ משל כר שלחו וכתיב כר זה זכרלעולם.
 עש. ככרו כא זכר שבא כית אמי ר' דבי יצחק ר' שסר א'.(. ט" )ישעמקציון

 ו' ב )מלכים ו"שתו וע!כלו מןלה כרה להם ויכרה וכתיב כר זה זכרש
 אומר רבי %.ה(. בניטטרים מק לשון נקבה ברכה לשע זכר ד"א )ס"ר(.כינ.(
 וביום .. . שש שבעת שטאה עגאסר, לפי תיל סה זכר וילדה ומריע כיאשה
 וכנין לידה, טוסאת אסו את טטסא שהש חי ביוש! וגי שטע יטולהשפני
 אם טה דן יגי הרי מיודה רבן אטר לידה. פוש!ת אטו את שיטסא טתליהטש

 הש הרי שבעה, טומאת באהל עמ הכא מ!ת אטו את טטטא שאעו חי היושו25

 בניסטריא. אחר גירושלסי כתיג סוסיף וגכי-א כאן. עה.ת הטוריס געל עי'יס.ה, גכיא. ליתא ציון גת עד סאר-י ע.ג. 4א שםוס.ד, מ.א. פ-ה נדהוסינ, ע.ג. ז' כריתות ע.א ס' נדה ע.ד נ" שםיס.ג, ע.נ. נ" ספראש.א, שם.יס, פפא. גר חנינה י' גסקש פפא גי חעש י' ~שס שם.יטי
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 עש הבא משת אגע את טטמא שועא מת היושו לידה, טוטאת אמו אתטטמא
 לו אמרו לידה טוטאת אגע את שיטמא דין אעו שבעה, טוטאתלאהל
 אם הא דין, אעו לחקל וסופו להחסק- החלחו דן שאתה דיך כל יהודהלרבי
 אלא לי אין המת. את לרבות וכר ורל אסה את הסת יטהר אמו את החיטיחר

 שתלד. כל וילדה ולל סנין, חטשה בן ששה בן שבעה בן שמתה בן תשעה בן6
 והיוצשש סרוקם אפיר שליה או סגדל לטפלת סנין הולד אלא לי אין וילדהאו

 שליה ש סגדל הספלת ההם חנן )ס'ו(. שתלד עד וילדה והריע כי ת'לטחמך,
 הוא ולד ומחחלחו ים של לדנ דוטה סנדל דבק חם (. )ס" ולוקבה לוכרתשב

 דגרול. השור ללשע דוסה סם-ל אוסר שליאל בן שמעון רבי שגרצף.אלא
 שמשל אסר יהודה רב אסר 5נש. שדת צריך סנדל העעיו רבמעו טשום0נ

 רבי אסר ולאס רב אפר אדא בר דאבע אסר שנים. שרת צריך סודלהלכה
 לאדם דוטה. הדכר לסה טשל פאחורץ. חשפלו פנים, צורת צריך סנדלקנחק
 פדל לטהר ביקשו עאי רבי ביטי לאחודץ. 5נים לו והוחו- חבירו אתשסטר
 סשום חנא ודשו הי%דזה. את טיחרחם עאי רבי להן אמר שנים. צורת לושאין

 טחוך יווצן רבי אפר ביבי רבי אמר צים. שרת צריך סנדל העעץ רבותעו5נ
 ביבי רבי בה וכה ועירא דב אסר וו. סאגה מגית נחניה רבי שלטשתו

 קדם שסעחא להא אפרה כי יוחק דדבי קטיה יתבנן דוה והא אגאבשמועתיה,

 ולד עש חש"ש טהחי, ולד עש שאין טנרל וולכך ( )ס"ח בה וכה אסרהאירי
 אין והלא ה%יה, פדל החכרו לטה דבנן דאמח- והש שנים. צית צריךאש

 קא דוא ולד לאו דתיסא סהווו בהדקק וכר דאתיליר אי ולד. עש שאין סנדל20

 הוא וכר וה פדל דלטה ולנקבה, לוכר ותשב החו. טעלש ולד לןטשטע

 שפיר הגא %ד בלא שליה אין אוסרין שנו טמאה אסאי ושלוק לנקבה.תשחנה
 שיעורין חטשה חנריא דטן ועירא אושעיה ח~גי וס'ט(. תיסוח בה היהסרוקם
 דחניא ששר דאטרן. הא שליה חמוב סוכה ודופן ושדרה שופר שליהטפח

 לכאן ויראה בידז וךארחע כדי שלשל בן שסעון רבן פירש שושר, שיעור כטה25

 ה.א(. שיב עע מח פסוום ירושלט' ע.ב 14 סכה ע.ב כ" פסחים וע" שם ספראיס"ו(
 טן. פש ודה ()שו

 1ט'. סורל יצחק רב אפר '1סף רב אפר ארא רב אפר חם ע'ב, לה ודה)סיח(
 וושחוה בכ"א לוקבה 1חחנה ה"ב, ש.' ב"ה איס1רי הלכות 1רפב.ם שם ודה עי')ס'ט(
תקפה.
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 ף ר ושפ- ו9דהח"אה
 ששא ש"סז לחפ: של ק9דה עחן רבי אש- 1מק-

 וט9 *שב ט5ת !א~ו 1ש94ג כה~צן שום סצה חפן ט9. וזוסנע
 חסרחא כפר א"ש ורלא רב דרש 88א בר חצא רב אסר ספח. שוב חייהרבי
 אכיי אטר היא. חדא תרתי ט5ח. שקורין שמעחאחא מדתי טדציאהאתלת

 רוב על פשח על טפח איפא הזא ליכא וחו ט8ח. שוב חיש רבי אסר איטא6
 טפח אסרען קא ט5ח דטוט"ינ בצי וחהנץ דשוטאה את מביא טרובעט5ח

 שלש הכירה ופן טפח דךצחי פן העשמו אבן איכא מא *מרען. קא לא פפחעל .י
 שכן כל הכא חשק רלא מם8ח רבציר היכא אסרק קא כי חיבן.אצבעות
 דדצן בצת תמר איכא ודמו וע(. הע! תמר רוי סטפחבשץר

 חצח-
 כל חחלחו

 שצרש רברש בטה שסרש וחכפש טאיר. רבי רברי ארבעה שיירין ארבעה0ו

 רבי *צש-י שרווא. כל וכגשז ברצג חשיש-יו שהצא כל חחלחו בקטן אבלבךי
 דושזיא השתא פיהרי. קא לא במלצתא בנהג תמרי עשין שכן טפח עאירבי
 טשח אסרו לא וזודה רב ' אסר סופה ח1בי דקא ה"!. פלתתא מי הךלד~כא
 פןאלא

 דדצה-
 ודמויכא פ"רי. קא לא בדכתטנן טפח. פספית איכא הזא לטגל.

 רחבה שתחא לקורה ריקז איכא ודמו פייי. קא לא בקדודם ט8ח, כ5ורת16
 פשרש ולא בדכתיבן פיהרי קא בנמ!י אלא פיהרי. קא לא בררבקטפח

 והשב לשלקז הצששין ולר כך ו*שזר שלוז הפילה רבנן חם וצ'א(.שיעחרמז
 וו~קיבה. *כר ותשב לה חה9שין שלוז כך ואחר ולר הפילה ולנקבה.לוכר
 "יחה חולין אלא לה ההארן אין שלוז הפילה כך מ5זר קיימה של ולרעדה

 סנשושא דרב ברוז יוסף רב חשתי פלי יתבין המ דרב ותלפקץ שממ!ל בו.90
 ומדחי. רחיפתא בנילחא לוז דדחען ממרא לוז אתא אסרי לאפיההפרייל
 חולין אין רב אסר הכי לוז אפר בשלוז. רב אטר ט*ר שמואל לוק אסראהא
 טתיה. מצצד דרב תלפעי לכל שמואל שאלעדן קייטה. בבן אלא השלוזאת
 יחען רבי אסר דנא רב בר ראבא אטר מצ'ב(. ב"ית וזדה לרב והיוזהדר

 יחשן רבי אפר אסי רבי אסר יום. ועשרש שלשה בולר השלוז את ותלו פעשהש
 סייר". קא לא בקדשיס פשח סיירי קא בסאי אלא פ"רי קא לא ,כדכתבינו חשוגירטא ובכ'י חתלסוה ל5י והוס5תי בכ'י ליהא טפח. כשרת ,והאיכא בכ" יב כ'ו שס,יא( יא. כץ נדהוע(

 ססהר שם רשי וכפירוש שתי סלי בפקום אתי באלי שם בתלשד יב כ.ו שםועיב(
 5ירוש. חח ביש'1 ואפחץ' לריי חויוק ככ"א ,רס כישת יהודח לרב חו"ה בסקוסובא.
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 4ודי רב בר ד-בע אסר יום. חשלשימ שלשה חבירו אחר דצלד השוש,הסעשה
 אקש שפרי שערש בש א"ש נגחם רבי פשצם שמקק רב אסר ולאס רבאפר

 כדאטרען מרנ(. חדשים שלשה חבירו אחר ד~לד תשתהח פעשה שערשכפר
 פדצא. עסו השלמז שרב דפות חמפלת טרב שאול בן עסי רב טנמק בעא מרד(.לעיל

 פהצא בו ק~צרה שליה. בסצ ש"ש בפי אלא השלמק את חולין אין למז אסר6
 חצליה ועוף חיה בהמה פין הפפלת אותיבו שאלת. בפש שאין דבר ליהאפר
 פטיל הרי בהן קשדה אעה אחר, לולד חחאין וין בהן שקשרה בשפןעסהן
 ניפוחה חשמא שליה של שפק- נעצח שטא אוטר שגי ולדות, שי חוטריעליהם
 שפע חא טרוקם. שטיר פאי סרוקם אפיר מש"ה(. תיובחא שפיר. שלשליחו

 טשי כשתי עעע שתי כעדשה פפיה אדם של ברייחו תחלת שאול אבא דאטר10
 רבי חוגי זבונ טיפי כאגי חוטסיו שי פו. זו טרוחקת חייא רבי ח~גיזבוב.
 לו. אין ורגלש מ-ים וחיוצך השערה. כחוט פהצח פע לוו. זו פקחיבתחייא
 דצלד צחית יום ארבעש עד דחגיא מש'ו(. יום לארבעים לו מטרת שרחואץ

 ולד, אש פכאן פדות לידה, טמאה מומו סרוקם, שפיר דגקרא חהמ1נמ~רת
 אסר שכצאל. דטר לקפיה דאחא שפירא ההוא משת(. מושב הש כפים אלא16

 הקז ולא לטבילה דאל יוסא פן חשוב יוסא. וחד ארבעין בר האוו האיילהו
 שמואל שגי ממדי. וכפתיה בעלה בם-וחה האיי להו אסר ארבעין. בראלא
 טצהצחג שהשמן בשמן. אוחו. בודקין במה שפיר רבנן חצ משיח(. פבריהדרב
 טסכסך אם לפאן פלפעלה פקום באוחו תצענע חלק שראשו קשםמבש

 ואם נקבה, זו הרי סדוקה,, כשעורה פקום באוחו "ש ואם זכר, שהוא בעץע20
 שטרש שטיר לקש בן' שמעון רבי אסר מרט(. ח~קבה לזכר תשב ירועאין
 לקש לר"ש ייגן רבי ליה אסר וטהור. צודחו וגתבלבלה כפת נעשהבמש
 אסר שכתאי רבי ד14טר סהא איליסא דטהחי, לן סנא שרחו וגתבלבלהוסת
 ושלדו שמשרף מת שבהאי ר' אסר מברלאה יצחק רב אסר לה שסרי יצחקרבי

 דיקת וקא שלם. ספת קיגש פתחים חכפים לו וטהןרו הקק פעשה טסא. קיטת96

 אדא. 8ר א8ע איר שם וטלשד י"ג נץ שיעץ(
 ע'א. *'ח שס ע" )עץ( ' ע'ב. *ץ נדה)יח( ע'ב. סיח יבפת ע"מרד(
 ור. ור8 ש" מאח איסורי חלטת ורס5'ס ע'8 גיה נדה ע"יעא(
 ההנ שס ורס8'ם שם עימרט( שם. נדה)עץז(
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 מעה דק אדרבא, הש. טהור קייסת שלדו אין חא קייסת, דשלדו טעמומעה
 קיימת שלדו אין הא ק~נש, 8תחים לו דטק(רו ווא קיעשת שלדו ניסאלהך
 ש(. אבר חד ביה לאפוקי ומי וחד חד דכל טסאים, קפים פתחיםאפלו
 רבי דושן אלממר כרבי כמאן דאסר יחקנן רבי אשי לרב דאבעא למהאסר

 הספלת התם חנן ש'א(. ברוכע שרעהין השרופין אפר אוסר אלהנ1ד6
 ולם-ה. ולנקבה ל1כר תשב תוחד ארבעש יום לולד. חחששת אעה ארבעשיום
 שחד שמתש יום ולנדה ולקבה ל1כר תשב ארבעים יום ~וטר ישסעאלרבי
 לשמתיס חצקבה 141חד יום לארבעש מ2ש- שרשכר ולנדה, ולנקבה 4כרתשב
 לארבעש חה 1ה דנקבה בריית ואחד הזכר בריית אחד אהשרש חקכטיםשחד.

 בנקבה, וטק(ר וטימא נמכר וטיהר טימא שטר ישסעאל רבי חנש ש'ב(. שחד10
 הנו-הה בנקבה וטק(ר כששימא אף בו, כיהנא הנק-רע נמכר וטיהר כשטימאטה

 ישטעאל לרבי לו אסרו טשמאה. הנירה לסירין אין למה אסרו בה.כיוצא
 לטלטת הרעה ששחותמה שתחייבו אלכסנדריש סלכת סלכא בקלפטדאטעשה
 התורה סן ראיה לכם טביא אגי להם אסר ואחד. לארבשם חה 1ה וטש~1ובדקו

 וטק(ר טימא אילימא וששרה. סן ראימה מאי השוטש. סן ראמה לי טביאין ואתםגו
 מטומאה. הנירה לטיוין דאין ליה אסרי קא הא בנקבה וטמהר השימאבמכר
 טן ראייה ומאי לנקבה. אחרת לידה הכחוב לך דוטיף תלד קרא אטראלא

 ורבנן דקכר. הך טקסי יומי ארבעין אקבו קדש דנקבה כך אישרוהוטש.
 להן אסר ססא. סקבל דלא פפא איכא ישסעאל היבי אשקעהו. דפאצאסמא

 הרינה שפחותוה תחחייבו הה2ים סלכת טלכה בגלפטרא טעשה ישטעאל רבי0ג
 לו אסרו שחד.  לשסתים תקבה ואחד לארבעש 1כר וטצש וכדקולסלכות

 ארבעין איהרה דנקבה הך אישר טעמא מאי השחשים. טן ראמה טביאיןאין
 לעריות, אפטהיפוס אין היבנן טסרתיה. לשסר ישמעאל ורבי איעבר.והדר
 שחד בארבעש דנקבה להן קרעהק אי ודלמא עליהן. בא פפיה שסראימור

 ת%4א טחותך והיוצא שע(. שהן בשטיטמהן אביי אסר כ1כרים. סשתכחא הוא6ג
 אמרען רוכו סשיצא קשש. לא דאשו. שיצא והו4ו לה הומרי רובו, שיצש1הקמו
 לידה, טמאה והחדרה ידו את עובר הוצש חתא דב אסר )8"ד(. כרובוודאשו

 ע.א. כיח שם,שיא( ,' יב. כ"1פ(1רה
 ע.א. כיט שס ע",*יד( עיב. ל' שם1*-1( עיא. ל' נרה סשנה,פ-ב(

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



211 ע י ר ות ג'יג

 דצצש עודה רב שתיב פיח.1. ל"ח נבראשית י ואן בלדתה יהיששטר
 משרשא לדק" נחמן רב אמר דבר. לכל חחששש 4גצ אין וחשק-ה עז אתעובר
 רופ. תפק עד * "ק * טשש-ה שי חחצשוג לדוש חתא דרב טנקזלי
 סד4צריחא דבר לכל, חחשת אמו אין אסר. קא דבר לכל חחמא 4גו איןוהא

 חשרהצ כי ש )8'ה1. בעלטא אספכתא אסר. קרא חזא חישו. סדרבק אבל6
 וכר. ת'ל טמאה, תהא ורסשים שקצש עצבש תים כסין הפפלת יכולוילדה
 )8"11. דארם סשןדת בהן  שאין אלו הפן דאדם סשןדת בו שיש סעהד זכרסה
 תבמ והלסחות העעש תלנל הצבעין ד5צח דאדם, צח-ת הש אקו רבנןחצ
 בריית המפלת יכול 1. )ם, ולד זה דוי בר5ה כשל שרוא איפ הפף ח84יושקן

 4מופה, גלפלת 4צ אטום, ח8ם ש חועך, שאעו פף בריית ו4צוז 5שששד האש10
 שבעת וטסאה ת'ל טמשן תהא ארם סקצת בהן ויש השיל שסועה, ברמזש
 אלו שפצ שפ2 לבריית ראוי שד1א פיוחד זה פה ישל השמעי וביוםיסש
 שין טסאה מא וטמאה. )פ'ח1. נשסה לבריית ר4עייןשאען
 טפשן היא דרי טש4ה לה 8רם שהולר דצא אם טה התו דין הלא טשו.הולד

 לטוסאה עצרם עכיח המשתלח שעיר טטשג שיא דין אוו לטומאה שדם הולד16
 בולד תאפר טומאה לו שאין ד5שתלח בשעיר אסרת אם * טהשר. דצשוחרי
 שין טסאה הש וטמאה. ת'ל טשו, יהא שטאה לו ו"8 ד1איל שמאה, לושיש
 שתסשור 1מום שבעת וטמאה ךילזיה )פ"ט1. 5סאהולד
 נג1. לידה סששסקה שבעה צריכה שהש סלפד האחרון. לולדשבעה

 ומום שננעת90
 יכ~

 טה דווזה. נדת כשי תיל, ס8הרין בין סשכין מן
וק"8 נרת כקצי 0רא1. סשכץ למיחה שי אף סמוכין נדתהשי
 אען לוהה יסי אף ~יקה ראךין אען נדחה שי טה לק-חה ליסי מיההשי

 דותה בועלה. את לרפת תטמא ךיךתה סרב1. ~קהדאויין
 היולדא את לרבות הטסא ךיךתה הלילות. את לרבותתטמא

 ע'כ: כ.ח נדה ע'א יח סמראש.1( ע'א. כיח נדה81יה(
 8ץ ביאה 4יסורי הלטת רסבים עףש"1

 וכ: בז נדה וע" ה"
 שם. אהרן קרבן עין וב, רח ס8רא,צ'א, ע.2. ביר נרה שםמ, קם. ס8רא,8.8, חח1ך'. קאש פף .כריית חסר בכ"א שס. נרה שם ס8רא81'ח1
 עיכ. ל" נדה שם ססרא,צ'ב,
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 *שוה ר ו סה פפמ  פוג שעהמיס יה1ם1ר %11ס  ןש שלאמג
 שצ% נשזו *צקה נמשדת נצ ששדם ו%בל וכר ש%. 16בעהט4מ
 כל ק-1א שלא לשמתה, טילח סה פשני עשר. לארבעה טתטהרת בהעצבין
 רצדה אסרה טה פשני אוסר פאמ- רבי הקז עצבים. ואגו שבץ שסחשהעולם

 שבעה, טרה תהא וצרה אסרה לפיכך בה, קץ בה שרמל טצי שבעה, טץה6
 סרר(. לחופה כנשחה כיום טבילחה ביום עלץ חביבה שתהאכדי
 בעם. יל בלילה, ובין ביש בין יטל ימול השמיניוביוםג

 לחשעח פנין ביום, נשל שיהא לשמתה דגיסול אלא לי אין בלילה. לאבעם
 ביהם, אלא ניסולין קקש לא דניסולין כל הששר עשר לצש עאר לאחדלעשרה

 לאטרו שצדך עקיבה רבי ל8ר אחד תלטק- אפר בעם חול וסה בזם. ת'ל%0
 הרי הצצטז שבעה יכול ננ'ה(. יפול ובשמעי יטש שבעת וטסאה אנישטע
 מגצת אדירש במש צללהה עקיבה רבי לו אסר ובעם. ת'ל עשר,חסשה
 וכר כל לכם  יפול וזוז פטם? ובן טשסר כבר הלא בידך, חרס והעליתט14.(

 אבל לסילה כשר היום שכל טלטד וביום וצ"ו(. יב.( ח שראשיתלדרתיכם
 8ם חכוו את יחבש בבקר אברהם ישכם שאמר לסצות טקדיטין והרקין%6

 מק"ם 4גי וסה בשבתאפלו ינ2ןלבגש1כ2ינ' כנה(. מ.(כיב
 ש חמלה. טן חט דמלאבות כל בשאר ייר.( ליא מצצת יהשז טותסחלליה

 אפלו וביום ול השבן טן ושץ של בשמעי פקיש "ני וסה במילהאף
 יחצן רבי אפר השבת את דוחה שהיא מפה לטילה נגין רבנן חמ סרח(.בשבת

 אלשר ורב סרט(. בשבת שפלו השמעי ביום יסול השמעי וביום קרא דאסר90
 גתיב יא.( ח גבראשש ברש לשת והיהה בטילה כתיב אות, אמ אתשאוסר
 שת נשק דכתיב תפלין טעהה אלא ח.(. ל"א מצצת לעולם היא 14תבשבת
 בעי ברית לאות עדהה בטלה כתיב ברית, ברית אתש אלא שבת,לירחו
 ברית לדרחם השבת את לע"צת בשבת בה השתיב שם.(, שראשיתובעיכם

 אלא שב1נ לדחי ברית בקז דכתיב נטי מרול הכי אי ט".( ליא מצצת עולם96

 ע.ב. ליא נדה,צ'ד, ע'י. וליח שם נדח שם ספדא,צע,
 ע'א. קליב שבת עיב עיב יבמת ע'א ל סנילה שם ספדא,צ,ח,
 ייב ק*ב שבת ע",צ'ט, שם. שבת שם סשדא,צ'ח, ע.ב. כ" יוטא עש ד' ססחים שם,צ'ז, שם. חספדא לשי וי,וספתי בכ"ש חסד בידך עד פצללתה ע.1 נ'ח ספדא,צ'11
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 לררתיכם וכר כל לכם יסול שש שסנת ובן במילה כתיב רורחן אדחיחןאמר
 אי שם.(. משמחז לדרתם השבת את לעשא בשבת בקז ובתיב שם.()כראחרת

 דנין שייק בר נחסן רב אסר שבת. תדחה לדרתם בה דבתיב נמי צשמתהכי
 ק(. בהו אית חדא דחדא דגך לאשקי חץרמ ברא משת חץרמ בריתשת

 השמר סקיים ~גי סה בהרת ש שק אעי* ערלתו בשר ימול6

 אף ש המילה. סן ווץ ח'.( כיר )רברים ולעשת פאד לשמר הצרעתבמע
ערלתו מדא(. בהרת שם ש"8 אע"פ ערלחו, בשר וילשילה
 8דב(. השבת את דוחה ערלות שתי בעל אין השבת את דוחה אחתערלחו
 ולא השבת את דוחה ספק אין השבת את דיחה תייי עיישערלתו

 8דנ(. השבת את דוחה אמץרמנס אין השבת את דוחה הזו ערלחו שנג יום את10
 ערלחו השבת. את דוחה השמחית בין המלר אין השבת את דוחה ויאיערלחו
 להטיף שצךיך אל* השבת, את דוחה טהול שמלר אין השבת את דוחהחהאי
 וק"ד(. ברית רםססנו

 סשחר,, בין סשכין בין יטל ימים הש2"2ת יום מטלשיםד
 ססוכין שלשים יסול 8דה(. אחר כולן שלשים אף אחר כולו יום סה יום. דיל16

 טמוכין ש~שים טה יסים חשלשת חשלשים ת'ל סשחרין בין טמוכין ביןחשלשת
 ש"8 חכוצב לשר טהרה 12דמי ו12211 סגצכין. שלשהאף

 רמש שחוקת העולם, הדה שאמר טי לשי שצלף לפי באשה טהוריםדפש
 אסרה ל*יכך סדאי, יחשר סבעלה להדחיקה אפשר ויו לידה אחרשפעין

 טהח- השרה20
 החורה יתא הוש אחר וסמקום אחד פמעין שהכל אע'פ דצא,

 דם בין ( ח' יז )רברש לדם דם בין אהשר המ! וכן טקזרחו, והחורהפיפאתו
 ו"8 טפא השא רהשה את "8 ביסים. אלא תלף הדבר אין הא טדצד לדםפסא
 בעלה עם ישכת טהרה בדמי תשב טוצר. והש רואהאת

 סטומאת שהסלק כדי שבער,, אחר שתטבול העא רהשה, שהש אען*תאצאמה
 של ת'ל בסעשך אף יכי תגע לא קדש בכל 8ח(. ליה26

 שפ. שבת שם סשראולא( שם.ק(
 ה"א. וא מילח הלטת רפיפ עיב קליח שבתוקיב(
 עיא. קליו שבת שם סשרא,אףר( ע". ק*ר שבת שם סשראקז(
 וס. טפראוקיו( ע.ב. " כריחות עי שם ספראקיח(
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יבדגיבי הנדולמדרש2%

-

ם ש ש   

-  

ק ש שילת ם   אף 

-  

ק ש שילת ם   
 ה-קהשנ6 ידתאף שש נשםשו 6 תספ צרש )שז ן9 -,ג סשצ.שא

  יןווויוו*ןו%יווויובייווייו%אתבששיוששנדת
 פטם ש6* טק נחח, סשע מדש אף מקה ייוושטע סה שתצחמ.

 והמחם ששד לי ק"ג נקש נצל וצא לא תצרש של ח"ו במשחיג6
 פאחורע, בין סתוכו בין זני שסע ( לש. מז וקרא פפפאתם ישראל בניאת
 הששי סתוכו אווצ 5שמא חהא יולדת יטל תביו. לא הסקדש מול ביולדתדיל
 כיולדת "שראל בני הרי "שראל. בני יל טאחוריג בין סתתן בין הטטאיםכל
 סהשג אש אווע יטטשן לא כולן אף נוצכו אלא שתו 5טמאה אעה ילדתמה

 שמאת קלה טומאה סעץ הבא כיולדת השדה טתשה בעץ הבא אלא לי ירן10
 בפגששם בטמאתם יטוצ ולא דרל נצין, האדם את חמטסאין וכל מץה ובועלסת
 פהרה ימי מלאת עזי )ווט(. כולן את לרבות 8ם(, טשכניאת

 שה~ה שטר אתה לשכל שהרה, וו וצע לא קדש בכל קבה. ילדלרם"
 לא חמקדש מול חנע לא קז"8 בכל ת"ל לטזע, שהרה אלא אעו שלי9כל

 ש"8 דבר קז,ש אף שמה נטילת בו ש"ש 5קדש טה ל5קדש קדק פק"8 תבא16
 לאכילה. אש איכא שמה שילת סשר לפיעה מוי 5די(. נשמה נמילתבו

 אין 5דא(. כאכילה דזמעה לסיפרא פ"וה בלשע לאכילה רחטטהמושקמז
 טה דיא דין נציה פשוש שאר קדשים אכילת על שמחהרת ילדת אלאלי

 פפא עצעא כל אף קו,ים אכילת על וסחהרת עןעה 8תשה טסאהיולדת
 )קיב(. קדעים אכילת על טההר יזןעה טומאה90

 שאפר יצולה, לא פצ חשצא עד איויצכלם נקבה שםה
 נקבה חשם )קיע(. באה נקי כ,ג(, ל' )בראשית מוחנה עלי שכרך נקבהוש*מר
 %ד נקבה. ואם דרל הצדרנעס. שפטום לרבות נצין נקבה אש ליאין
 רועץ בן יזדה רבי את תלסידע שאלו )קיד(. בלידה אלא תלף הרבראין

 דצא דין להן אסר שבעים. טצשוה נקבה יולדת חהא יכול שבעש זצי אקדא96

 יכ. יד סטת עי עיא ל"ד ובחים יא יח יב10ת שסק"(
 שס. ספראוק"פ( כאן. אהרן וקרבן הק0ץ ילקוט עי שס, ספרא,ק.ח(
 ע'ב. יר וסגות ע'ב לגב וע"ובחיס יא, עיח 'בסות ע"וקיא( שס. ספראק.'(
 שם. ספרא ועיר( עיננ ל'% נרה עי ועיץ( שם. ספרחון"ב(
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 בו כפלים בנקבה נמכר כשטקקר פה בנקבה חשידם- אימא בזכר וטיהרטימא
 להן אטר עליהן וחקר יצא ששטי לאחר בו. כפלש בנקבה בזכר כשטימאאף
 אלא לסקיא, אם ויש בה קרען שבועים שהרי לכם להקקק צריך ה"תילא
 כפלים טהרחה יסי פה בנקבה וטמשר וטימא בזכר וטטשר פימא לדבר חשובהזו

 פהרחצ שיסי וכר !שו לדרך לך תילכה 2מכר. כפלש טוסאתה יסי אף בזכר6
 שרהש דין אעו טרובין טהרתה שיסי נקבה סעושין טוסאצץ יסיסעופין
 )קש"ו(. יום עשר ארבעה שהן שבעש וטסאה תיל סעאין, פוסאתהיסי

 אחד כולו יום פה יום. ת'ל ספחרין, בין ססוכין בין יטל יךםהטשים
 דיל ססחרין, בק פסוכין בין חששה ססוכין ששים יכול אחד. כולן ששיםאף

 יחם הטשים ססוכין. ששה אף סגצכין ששים פה יסים הששן יום חששים10
 סקושין טוסשצצ יסי סעוטין פהרחצ שיסי זכר ת'לטה ימיםהטשת
 וואום ת"ל סעוטין, פהרחה יסי שיעא דין אעו טרובין שטאתה וךסינקבה
  שמתש בושך המקשה את להבש וצשבנ )קפ"(. ימים האשתיום
 שסר זכר וגיולדת וצלד שיצא עד פהח-ין דואה שהווו דסים  שכל נקבהשל

 שחהא יום, עשר אחד בושך דמקשה את להבשו תשב15
 יטל !שיבה, סן פהח-"

 רבי חשך קח(. תטמא !יךתה דרל המץה, סן טהורהתהא
 דם זה 1 ואקו כוו שהיא אחרת קשיבה לך קש תשב קרא אסר לקיש בןשסעק
 קרא אמר דששאל אבוה אסר אלא נדה. ביסי קהשי זה שיסא זובה. ביסיקהר

 וקיבתה סכלל כזיבחוג ולא מדהה כנדתה שבעיםוטמאה
 טהרה (ימי על 4קי'ח(. זובה בשי קחשי יום זה. שקה טהורה20

 ולחרהשה לקדש ואסוףה לבעלה טוחרת רשה שאעה אע*פ רואה, שהיאאופ
 וקיש(. פהרה יסי סלאתעד
 הביאה וושם סלאת. מיך סביאה אעה טהרה ימיובמלאתו

 לא דיאאצמת דולדות על סלאת בושך הביאה אשלו קמח, לא סלאתבושך
 לבת אך ובן. בן כל על לחאב לבן )ק.כ(. ישות26

 שס. ספרא,קפ"( ע.א. ל.ח ובחים ע'ב ר' סאררין שםקיו(
 ע'ב. ליו נדחוקיח( וב. ליח נדה שס,קי"(
 ה"ר. יח וסאב סשכב סטסא' רסביפק"ט(
 ה'ה פיא כפרה סחוסרי הלטת רסב.ם עי' ע.א, נ.ט ספרא,ק.ב(
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 ראשת. של טלאת לאחר שך של לעןצ שתהא ובלבר ובת בת כל עללחייב
 וה, של טלאת בוצך חה זה של טלאת בוצך וה מאה אפלו טלאת מוךאבל
 ו,צזיא4ויצח%ר'1ו~4ןי  ראןן ש וקכ,א(. כולן יז" על טביאה ורא אחדקרבן

 שטרין שסאר ובש הלל. בית כדברי אחר בקרבן חייבת שחהא ואחרלשמתים
 שטתש טיום וושקר שמתש 4צר שחה פה שנ14י לבהן הלל בית אטרו הקרבן. טן6

 אם לא שטשי בית להן אסרו לקרבן. לו קיה לא לפתאה לו שחק אםשחר,
 בה להבש ראיה שהיא לששז שאת שכן שהד  שסתש יום בספלתאמרחם
 להבש רשיה שהיא לשעה הממ שלא אחד שמתים אור במפלת תאטרקרבן,
 להזת שחל ואחד שטתים יש רגמפלת חזלא הלל בית להן אסרו קרבן.בה

 בקרבן. וחייבת קרבן בה לרנש ראויה שהש לשעה הנאת שלא חוכיח בשבת10
 להיא שחל 8שחר שמודם עס במפלת אטרת אם לא שטאי בית להןאסרו
 אור בספלת תאמר צבור, לקרבן ראוי יחיר לקרבן ראוי שאעו שאע'פבשבת,
 הדפים צטד, לקרבן ולא יחיד לקרבן לא ראוי הללה שאין 841ןדשסתים
 אטר וקרבן. טן ופשרה פסאיש דסים טלאת בתוך שהטפלת סוכיחיןאען

 משחר לשטתש א*ד הפפלת את להבש לבת ש 4צטר וכשהוא הלל בית להן16
 לעלה שנתו בן כבש תביא קלב(. בקרבן חייבתשתהא
 * לחטאת תר או יתה וב:ן וק~ם. לטנין שה לא %דשה
 שהק פלפר הכהן אל מועד אהל פתח אל וה. שיה

 וקכע(. הכהן אל סועד אהל פחח אל אותן וסביאה בהןטשפלת

 זעא יכול שש טעתה ש8יא יפי חיי טה ה' לפניוהקריבוז
 שתה, טעכבין שש שין ח28ה טעכב אחר והקריבו דרל 4צתה, טעכביןשש

 פקום בכל סצזם סה עליה וכשר שפר כשהש עולה אם חטאת אם זדעו4ועי
 טעכבת אשה דמא דרק הקולה אבל בחט4אל כפרה כאן אף בחט84ןכפרה
 יום כטבול בהן הש הרי 5דוה יומי שכל לטדת הא בזבחש. לאכולהמדצרה

 לקדש, פסולה הרא ועדין לחרופה כשרה מלאת יפי שלסו ולחרוסה. לקדש26
 דמיה ממקר ,וטדזרה וקכ'ד(. לקדש אף כשרה כשרתההביאה

 ע.א. פ' נדה ע" פ.' פיר עדית ע'נ ו' כריתות שפ ספראקלא(
 נכ'". חסר הכהן ער פפלפר וב. יט ספראיקכינ(
 שם.,קכ,ר( שס.,קכע(

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



277תזריעיצו'

 שדפים פלפד דמטה נקכ'ה(. וזמקחי פן אלא אש רחחה שחיא דמים שכלפלמד
 ששוי בית וכנמנ אדטה וכמשי כרטש וכקרן ח"חזר דששתם בו פמאיןדיבח
 הירוק דם וקכ'ו(. פפהרין הלל ובית צלי. בשר וכפימי תלתן כפשי אף%4מרין
 תךרת זאת וקכ"(. פטהרין חזכפים פטפא טהללאל בןעקבטז

 אפלו יכול או בקרין. חיינין שהן העלדות לכל אחת תוה הילדת6
 ארבעים עם דנפלת ורטשים שקצים תצבים דנש כפין מבים פלא פים מלאשפיר
 זכר צחית בן שיהא עד לנקבה או עקכר ח'ל 23שש, בעלי אדם דפח פפלתש
 וצרת זאת יל הפילה, פה ץץע אין המפלת יכול ש וקכ'ח(. נקבה שצרתאו

 ודאי לידה טסאה שאגן כל דצא מעל כלל וקנים(. פקום מכל ילדתהילרת
 ואש קרבן סביאה לידה ספק טסאה שאם וכל תאכל, ח-אי קרבן פביאה0!

 שהיא וכל השריפה, לבית ותצא שירחה שתעבח* עד חטאתה סנקקין אלאנאכל
 וכל טוהר, שי לה מחגץ ודאר שטומאתה כל כלל. פביאה אעה ספ"קהספק

 ארבעה ה41כ להחמקי בה דנין אלא כלל טוהר שי לה אין ספקשטומאתה
 ש זיבה דם ההש שהראה דם וכל טוהר, שי לה אין נקבה, כיולרת יוםעשר

 ט1ם ולנדה ולנקבה עקכר תשב בה ששש-ו היא חו ילדה. לא כאלו נדה, דם6!
 כעלרת עשר ארבעה תשב ולנקבה *כר תשב נקבה אם זכר אם ץץעאין
 בה חץין זכר כיולדת יום ארבעש תשלום עוד אלא שאר, יפי לה איןקבה

 טה פצי י1"וי בן שמעון רבי את תלפידץ שאלו עךל(. סקום פכללהחפיר
 ומשבעת קופצת לילד שכורעת בשעה להם אטר קרבן הבא יולדת תח-האמרה

 הא אשי רב לט" נעצדף קדבן. הבא וצרה אטרה לפיק- לבעלי, שקק שלא90
 ע.יא(. לאיחךי בעיא שבועה קרבן ועור פילחא, תליא ובחרפא היאשידה
 רבנן חם וקליב(. וקדשיו בסקדש לדאזירה אלא דגצצב בא לא שמריםיש
 והעקי הבהמה חורת זאת אוטר דמא לפעלה 4קבה %4 עקכר הילדת חשרתזאת

 דעהו ומחז ש4ם ורטשימנ שקצים אצל עלדת עמן טה וכי כוג(, יאטףקרא
 בפפר אסרה דוד אף בדאשית במעשה קדש קפן שצש לו שפרין אדם של98

 ע'א. %ט נדח פשנח 09 סשראקנץ( שבקנא(
 קרב. 8'1 קנהדרץ סץ ש'ח עדטת שפקנ,ז
 שס. סשרא ע%וקכיט( ע'א. ס' נדח ע'ב ט' כריתות ש0 סשרא עיוקס'ח(
 והלאח. חץ שיא סורה פחוסרי הלטת רפבים עיטול(
 שם. סשרא עיוקל.ב( יב. ל.א נדחק*א(
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 ו1ץ פלמ %בשף "ן ק%ח י"לם טו תשר רשש ו%טה צל דחיותלש
 ו%טה 1ז 1%י יה~ח 11ז  אפ- לסז רא קלץג יג( ושש טש לת%

 1זוחן קלדג וןשה יצ%ל קש וטטת את 4ום שק"ם שמןללס-
 טת ז ושש ספק לקתת חמש סשק ע*ה 9ש חאמ יים ת1דילז-ת

 91א לזטו ושש . חתן ע*ה חשר ואע מבחש ושכ* *מד קחק נצשה6
 וובה. עליה יאשך נמבחש ו9כלת אחר קיבן פביאה תשהת זיבותחפש
 הס9ן אלשל בן שמעון רבן אסר זהב, בדערי בויחשלש קנש שעסוופעשה
 שיש האשה וליטד דין לבית נכבס בדערין. שטי% ער הלילה אלין לאחה
 ושכלת אחר קרבן פביאה חזאיות זיבות חמש ודאיות ליוץת חפש חמשעליה

 וקליה(. בארבעתש בעם בו קנש ועפדו חובה. עליה וח84- שץ מבחים,10
 ק*ו(. הלכה ואעת קנש שהחלו עד דעבד דוא שעהדוראת

 %א ללות לה 9פרץיו שה די ידה תמצא לא תשםח
 די ויל עמ, קרבן שתביא שין צרכץ לה תזין שה די לה "ש באושו%.לעפוק
 מא שש יתה בני שני או תרים שתי 1לקחהשה.

 פביא וסשמרע יר פדאצ סטיאה זו הש דין הלא שלשה. פביאה אעה פביאה16
 דולכה אחד. חחת אחד תביא זו אף אהד חחת אחד פבש פש%דע מה יר,סהאצ
 יר, טוהצ פביא וקדשי פקדש וספמא יר פדאצ טביאה זו ושו לדרךלך
 דנין דיטה לפי נראה אחד. חחת צש פבש ץ אף אחד חחת קנש להלןטה

 כפחיש. סחוסר שאעו פקדש מטמא יוכמק תזל כפח-ים מסחדסר כשריםפחוסר
 שלו דקני שאין פמי בהטה פבש שלו העני שאין פי דנין ושו לררך לך הולכה90

 שתי ולקח דיל בהסה, פבש שלו דההי שהרי פשדע יוכמק אל בהמהפבש
 אחד (. קלש שלשה פביאה אעה פביאה היא שים יונש בני צי שחרים
 וכאן לעלה תשזד לחפאת אהד אופר ד1א פקום בכל יל 5הלעלה

 החליפ סררש ס'א תוריע חגחוסא סיא 8"א יקור סוא ש'ח רכח כראשית ע",קל'נ(
 סיח. ק*טלסו9ר

 שם. חנחזסא ע"וקל.ד(
 ס"ו. שיד פהרות וע" ע'א. קס.1 כתרא כבא עיא( טו ס'ח שוא כרטטת,קליח(
 לכריחות רשי ועי שם הראב'ד וחשות ח". 8.א כשרח סחוסרי הלכות רסכ'ם ע",קלץ(

 שם.ולכ'ב
 עי. רח ספרא,ק*ו(
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 לע~ה חטאת חקדים וחטאת עולה סקום וכל ללצששת חשחד לעלה אחד שסרהוא
 חטא על באה שהש טקום כל לחטאת. עולה וקדים וקולה שתחלפהכאן

 קל'ח(. לחטאת עולה הקדש ח5א על באה שאעה כאן לעולה, חטאתהקדש
 באין שנש שאין כאן לעולה, חטאת וקדש חטאת חחת באין שחצש סקוםכל

 לחטאת ואחד לעלה אחד דרל טה ד,א לחטאת. עולה וקדש חטאת חחת6
 חחלה ח5את מבשה שהש לעלה משקד לחטאת אהד אחר במקום ששטרלפי
 שתביא דין אעו חחלה עולהה טביאה שהיא כאן חטאתה סמין עולההתביא

 חר חטאתה הביאה פשפז לחטאת מפקד לעלה אחד חול עולהה, סמץח5אהה
 תכפול יהה בן חק5אהה חר עולחה חר, עולהה ותבש תכפול יתה בןת~הה

 לעלה אחר קוט(. הראש אחר וולכץ אוסר שאי בן יהה. בן עולהה ותבש10
 )קש*. מבחש לאכול מצוה ברש211 שהכשרה טלסר וכשר לחטאתמוהד

,שג

 לאמר. אהרן משל משה אל ה' וידברא
 אצל ציעת שיו 5ה מי יהיה כי אדםב

 יולדת~
 וגעה רבי אטר

 כראף נרהה סשמרת שאעה אשה כל טכוערין פדסים אלא באה אעההצרעת
 אשה של דממש טה טצי שנצאל רבי אטר ס!(. בצרעת בנמק שילקו טרסת16

 )כ(. הדם את סשין והק-קות ק-קות לאכילת אוהבת שהיא טשני עלמקכחינין
 תהא יחר ולא פיןת לא צפח- שחיטת כדם דם הרואה  שששל רבי שדתר

 טצח-ע שידמו לננה מרסת הש לאו ואם כראוי, נדתה וסשמרת בנפשהסחדרת
 דצוים אין בצעש טיטסאין קשראל בגי מהמה כי אדם פ(. לציפריןויצטרך

 בהרת אסרו סיכן )ד(. אדם תול עעיירו, אפלו יכול ש בצעש, סיטסאין20
 ט5דר. ומרמה בן אלומר רבי תנלה בקוסם תולד בקטן תוצייר ביישהיחה
 כתחלה. תק-אה ולהחפיר טהור להקל שסר חססא אלומר רבי סראמקןנשתם

 אלייר. ר' בשם הוה הסאסר בוכהים וא. צ' זבחים שםוקליח(
 שם.וקש( ע'ד. מפ ספראוקלט(

 וצ'ע. טצאתי לא הוח הטאטר טקורוב( ס.ה. שטץ רבה ויקרא ע"וא(
 עיד. ניט ספרא עי'וד( וצ.ע. פצאתי לא וה את 1ם11
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 ט שש משר לכך טעלה תי4" להמור מן לחיי מן אתר שובהרבי

 בשרן בעוך שלה הרור טן יחקק נץ )הגיה"
 רשי שהש מקום אלא לי אין ורכול לבן השך במע ושער שנאסר לפי ילסה
 היל כנין לבן ש"ער לברל ראוי שירן פקום לבן, שערלמרל

 בעח-

 בשרו
 ספחת מינ ייבהרת "ששית. יי שאת מ(. ריבה6

 השיל בחרת. ש ספחת ש שאת הרל לשון שי ספחת סנלן 0(. לבהרתשי
 לוין השה לבהרת. וספחת לש4מ ספחת לך להשר באטצע שפחתהמעב
 לאכל דמזות אחת אל נא ספוגי אסרת דאת כסה הש טפילץ לשוןספחת
 ת4חוה באששן לבנה מגוה שסר זירא רב ל14.(. ב' א 9שמאל לחםפת

 ד4גצרה לבנה אף טפילה לה "8 בשות ר%4צרה לבנה פה בבהרת לבנה10
 בחרת ארבע שהן שתש מעים סרשת אסרו סעק 0ק(. טפילה לה "8בבהרת
 כצסר השות ~זיכל. כסיר לה שהז כשלנ שה בהרת וספחתה. שאתוספחתה
 הפרכש, הצי פלנים לשי רוסין הן לפה ש(. הביצה כקרום לה שניהלבן

 זה. ש טהפרכו לטעלה זה של והפרכו זה של מטלכו לטעלה זה שלמלכו
 החמה, פפראה מצה ט-אה שדיא הצל כסראה מבהה אלא שאת לשן אין שאת.16

 טמראה עשקין שהן החסה כטראת עסדק טאי עסדק וטראה אוסר הש~הלן
 לפט8- זה עם זה סצ5רפין הטראמ שורבע סלטר ךך:יון 9(.הצל

 הבשר בעור אופר דשא ולהלן ט-אה של בשרו בעח- ולהסמר.ולהחלש

 בכחשי והכהה כהה בם-סני נראית שה בהרת אסרו סיכן 9.א(.בבעתי
 לא כאשכרוע הן הרי כסרתן 4גי "4ראל בית אוטר "שמעאל רבי )יב(. שה80

 שהן סממנין לציק-ין "8 שטר עקיבה רבי בעתים. אלא לבנים ולאשחח-ש
 בריצרץ

 ותיראה פבחוץ שקיש בעתי סם טמא ובעתימ ולבמת שחורות צורות

 כתיב להחפיר לא אבל לוזקל מעש טרשת שטר קזודה רבי )ינ(.כבעתי

 פקיש תמצאת לחקל בבשרו דצרסני ויראה הבשר בעח- וונתיב בשרםבעח-

 שם.מ, ע.א. ס' ספראי, וב'. סיא פ" מעים"1
 שם. שבישת ע"י, שם. שבושת סיא פ.א מעים ש, לב. ו' שבושתא,
 ירושלפי וע" ורא ו' שבועות הר"ג, ,רף ה.א *.א מעים תוספהא שם. ססרא,"א,
 ה.א,. ,*.א יר ל.בשבועות
 בכ"א. ליתא ובו' עקיבח ר' שם. ס*רא,יו, שם. ספרא סיא 5.ב מעים,"ב,
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 בעוך חקיה יד(. בבעתי חה זה שמרום וחכמים הבשר.בעור
 דצא דין דיא פכמיש, פוצחה צרעת אץ צרעה למע ויל פפמ מצשערשהש אווי רואין אחרש שאף חצין 0מנו סצשער ששא פלפד צעבשרו
 אפרת אם לא )טץ(. כנרש כאן אף כ8ריס פחמז מה במחמק וטיטא כאןשיטא

 צרעת וול שעור לפקוסו שאין לבן בשמשך תאמר כעדשה צריכה שהיא בסחמק6
 עשש אחרן אלא לי אין הכהן אהרן אל ווץוב:14צרעחנ
 יטל סצצי. ייל טוסיה בעלי לרטמ תצץ הכהן. ת'ל אחר, כהן לרבותפנין
 "שראל כל את לרבות תצין חללש סמי המגים, וול חללש, טרבהשפי
 אלא סנצץ אחר אל 14 ומל פה "שראל כל לרבות שפעו אם אחד, אל שיל

 את רואה שכקשראל חכם כיצד כה4 פפי אלא שווה שסאה שאין ללמדס1
 תיא טוצד אשר טסא אומר תיא טפא אסצר שפה אע'פ לכהן שופרהמעים
 תל שחשך לפי המצש מבניו אחד אל ש יל מה ואא 8ץ(. טוצראשי
 מעש פה למעש ריבץ הק"ש ה'.( כש )רברים מע וכל ריב כל מקמזפקזם
 אם תעסר קל בשלשה. מעש אף בשלשה ריבין פה ש ביום ריבין אףביום

 הכוגום סנניו לאחר ש נאסר לפה כן ואם בשלשה קזא לא מש בשלשה פכוצ16
 )יז(. הצעים את רואה אחד שהכהןפלפד

 יחשה שדמא לשעה בו עעץ והש הצע את הכהן וראהנ
 זךהא הבשר בעהר הבעתי. הבשר בעו הבשך בנעוךשון.
 מה אופר קזודה בירבי וסי רבי )"ח(. כאחת כולו עסו הבשר כל אתרואה

 ששם לפפין, וססצך הבשר לעור סטוך לו שחהבה כל שידש1 הבשר בעחי וול0ש
 5'ם(. להן פחשה אעו ולקרחת ולפטה לשחץ ח"קן לראש סכטךהמן

 שנצצכו אתלהבש בננגע שערוחנ שתי שיער פקחשהשער
 לבן הפךבנננע )כ(. לוצכו הצכב לו לשחהנה ופרפ לו חהנהחיכב
 קודם לבן וךער אט פסא, לבן לשיער קדפה בהרת אם אמרו פיכן וקודם.לא

 ל"8צא קיהה טאי )כמש(. קיהה יהושע רבי פפא. סטק ואם טוץר, לבושית96
 שם.  סשרא)שא, שם. ספרא ע")סי~, יכ. סשראוד,
 עיב. מכ נדח שם סשראש, הריכ,. )צד ח"כ ש'כ צעים תוסשתא עץ ס' שם,ייט, שם.יח, שס. סשרא1,9
 ס'ב.  חערה לקסן וו, יא, "פ ודה סיא ש'כ צעיס שם סשרא)לא,
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 שקיהה מלמד ל'.(. ל-א )'רמהן וניו תקהעה הבסד האכל דכת'ב הואאקדו"
 לבן הפך במע המעך )לנ(. כותיה הלכחא ולית וכ"ב(.וטקהר
 ואשן מלבין עיקרן טהחי, מלבין ח-אשן טשחיר עיקרן שעדות שתי אטרומיכן
 וחכמים שהתו כל 14טר סאיד רבי בלב4שית לא וכמה )כיד(. טמאמשחיד

 נירתין הן שבכ%ם סדמין אדם בני יהש שלא טאיר רב' אסר כשיעחי. שסרים6
 לבן )כ'ו(. כמקק ההלכחא )כיה(. טהח- לבן הש4ון טסא לבן שיער חודאלא
 התו הרין צהבג שיש- אוציא ולא טלן את אוציא שחור. לא אדום לא 'רוקלא

 שיער בעע, שטאה סיסן הש הרי בנהק טופאה סיסן שאימ לבן שיער אםסה
 לא לבן ת"ל בעע, טוסאה סיטו שיהא דין אימ בנתק טופאה סיסן שהחוצהב

 המע טראה עסק. טסשו אין עמק המע תעראה (. וכ" צהב10
 'כול למעים. רב"1י טראה לרבות עפק המע וטראה עסוק. לבן שיעראין

 )כ4ח(. חס"שי טראה לו 4רן דוא הווש צרעת מע ריל "8 חס"שי טראהאף

 מעים וג' "-אה יא 'כ% כאחתי שת'ם 'יאה %א הכהןוראהו
 במה, ושטטר בוה סוחלט בוה, וסוחלט בוה סוסטר אחה לו ויאסר אחדבאדם

 )כ'ט(. וראהו צרעת ח*שהו מע ררל וב(ה, בוה ושחלט ובוה בוה נ4ומטר16

 ש הה'לד הילד שופע חופטו בראש היה שאם טמת כולו דואה שקהאח-44הו

 וארבעה עשרים אסרו סיכן )ל(. טטא אינו הה'לד הילד שפע אצבעובראש
 חינלים ק-'ם אצבעהע ראשף טחקק: סשום סיטסאין שאען באדם איבריםראהף

 שטר 'דודה רבי שבאשה. הדדין חיאשי העיה ח-אש החחשם דאש ומניםח-אשי

 סמסאין אען והטססרים והדלהלין היבולת אף אוסר אלקנוד דב' שבא"ש. אף20
 שש אתן וטכ~א )ל'ב(. סיטטאין והלכחא %'א(. סחיהסשם

 שלא עד מעו סו1ך טוטאתו סימי הת%ש את סטמא חוימ סטטאהש

 פציעא בבא ע.ב ע-ה כתוטג ע.ש פץ סנחררין וב ס'ה מיר ע'א יש נרמ ע",ג.ב(
 ע.4ג8'ו

 ה'פ. פ.ב צרעת טוסאת הלטת רפב.ם ע",גע(
 ע.ב. נ.ב נרה פ.ד פ'ד מעים שם ספרא,לד(
 במלם. במ' שבטלם תריפ(. ,צד ה.ב פ.ב מעים חוטפתא שם ספרא,לה(
 גשחו. והלכה בג"א א'. הלגה שם רפב.ם ע",כץ(
 ע.ש.,כ'פ( ' ע.ר. ט' שם,ג.ח( שם. טפרא,כ.ו(
 ט410 ער בראש פש חטר וככיא שם.,ל(

 הר.כ(, ,צר ה"ם 8'כ מעים תוטפהא ועי' פ", פ.ו מעים שם,ל'אי
 ה.ח. פע שם רפב.ם עי',ל'ב(
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 רבי חשת שלשל רבן את שאלתי עקיבה רבי אמר יז(. הכהן אצלבא
 שמעע אבל שמקצ לא לי אסרו פהא. חסררו בוצך לברוד כשרשלכיןהזשע
 להן פביא ההחלתי טשו. החליש לאחר מוצר הכהן אצל בא שלאעד

 הכהן. שימגשעו עד טהח- הסנירו בוצך וימקד כהן לצי שטר אהדראיות
 פסנה ושהר אחד מע לו כשיולד שמר אלממר רבי טהרחו. הש טאיטתי6

 ול"ד(. בטלו שתפרח עד 94מרשוחכסש
 לרבות טנין לבבת בהרת אלא לי אין היא לבמז בהרת אםר

 הסרשת שאר לרבות וסנין לבבה, שאת לסטן חול לבבה, שהיא דש4אזאת
 ספחת או שאת שאסר לכוצב שלשר כשהא יטל בהרח. ואם ררלללבבוית,

10%  לפעלה אין לבבה הש הש, לבבה יל למר%ן שלשף תהא כך ברות 
 )במדבר כשלנ סצדעת מרים תצה שנאסר כשלנ לבשעיחה תהא וכמהספמז.
 טדצרין, זעא מראמ כל דשאר טפאין יהש שלנ כמראה שרשא כל יכול פ/(,יב
 אסרו סיכן )ל'ה(. טסא ססנו לסעלה פהור בהק הוא טרשר הוא בוקיל

 תיאת ההיכל, כסקי לה שקז כשלנ שה בהרת ארבעה שהן צים מעיםמראות
 דש4שז 94מרים וחכסים טאטי. רבי דבדי לבן כצמר לה הצקה בהבה כקדום16

 נקי רך כצמר אסי רב אסר ביבי רב אסר לבן צמר טאי ול"ו(. לבןכצמר
 שאין לטרת הא בהצה כקדום לה שמז ולן(. לסילת שחו שמכנשין יושבן

 טם14ה לבבת אלא לי אין )ל'ח(. ביצה סקדום פוית ולא סשלנ לסעלהבמעים
 אויא השעך על ל"מר 14 אדסדטעל לבבה בהרת ררל סנין, אדסדסתלבבה

 כדם שבסקי הפתוך בשלנ דצאת כיין שבשלנ הפתוך אסרו סיכן )ל"פ(. כלבן90
 כ"ן השמה שבוה ארמדם אומר עקיבה רבי ישמעאל. רבי דברי בחלבהשת
 אלו מראות ארבע ומ(. היסבה דוזה סיד חשל שה שלנ של אלא בסשהשת

 או כשלנ כולו הצע שהקז בין ולדסנטי, להחלש לפשד זה עם זהמצטרפין
 בין אדמדם, טלו 94 לבן טלו שהיה בין בהבה, כקרום וסקצחו כשלנסקצחו

 )נרא(. מעים וכולן זה עם זה סצטרפין טלן אדטרם וסקצחו לבן סקצוצ שהיה16

 ) ה.א. פינ שם ותוספתא פ'ר פיו מעים ועי' עיא, ס.א ספראייינ(

 שם. "בועות שט ספרא עי',ליח( ע.ב. 1' ובועות,ל,( ט.א. פיא מעי6 "ם ,לז( שם. סשראול"( שם. מעים "ם סשרא,ל.ר(
 טיב. שם מעיםשם ש(. שס. ספראוליט(
 הז. פ'א  צרעתשטאת הלטת רסבים ועי' ט,, "ם מעים ע"ש'א(
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 נ%אש טפת *ובשו וק כא* ן%% רפה דששך את פאוע כט1. רבקתמ
 גטעחד שטשז אל"ן ו ושעקה ובשז דם ווי שף נץאשן משרבחלג
 טש כטראה שבשאת והפתוך רביעי, טש טמראה שבבהרת הפועך עשר.ששה

 כמראה השאת שבפפחת והפר1ך שי, כוש הבהרת שבספחת והפתוךשלקן,
 רבי ומ"ב(. בפתוך וושרבעה בחלוק ארבעה טרשת מששן נמששוו ראשון. טש6

 שטר הרכעפ בן דוסה רבי עשר. ששה מעים טר14ת 14סר הכדגים סגןחמהז
 חעהז רבי כיצר הא השנים. שבעים אהשר סהללאל בן עקבהז ח4שה.שלשש
 בצי טרשת השמתה ראשת בשבוע טדאות שמתה עשר שחוה שטר חכ1צ'םסנן
 טראה בין לרונחץ צרקי הכבד ש הקל 14 נשהגה ש שהש כגצת עטדש4*ם

 הא ח4שה שלשים אומר הרכעס בן דוסה רבי שי. שבוע לטראה ראשה שבוע10
 ראש מעי ומכוה שחין שעי בשר עור מעי ארבעה בארם ששה מעים טעיכהנר

 במעי הצש הצים שלשים הרי ואחד אחד לכל שמתה תבחת קדחת מעיחש
 שבעש 14סר טהללאל בן עקבהה ח4שה. שלשים הרי השרטדם ירקרקבנרים
 ראשק שטע במראה שמתה אדם מעי טארבעה ומין טין בכל עשר ששההגים

 ראשת לשבחצ שנים בתים למעי ח1שים ארבעה הרי שי שבוע בטראה חשסצנה6!
 שי לשבחצ הגש ראשט לשבוע שים בנרים למעי וארבעה שי לשבועחצש
 אטר ומ"ג(. בהן תלרין מעים שכל מעים סר14ת כ%ן אלו תצים. שבעיםהרי

 טצי לו אטר עקיבה דבי את עקיבה רבי של במ ק-ישע רבי שאל יוסירבי
 אפר שסרו. טה לא ואם לו אטר ארבעה. שהן שש מעים פר14ת אפרוטה

 וה. עם וה טצטרפין שהן ללטד לו אטר טטא. ולטעלה ביצה סקרום יאטרו לו10
 טלמד לו אסר וה. עם וה ומצסרפץ טמא ולטעלה בהבה פקרום יאטרו לואפר
 טנין אפרו טיכן ש'ד(. דגמגים את קיאה לא ובששתעק בהן בקי אשש4ום
 באדם בקרחת ולא ננתקים בנחקים ולא במעים בקי שיעא כהן 14טראחה

 ולא שי בסראה שי במראה ולא ראשון במראה בבתים ולא בבגרש%א
 ואת ת'ל ובשטותהזן בהן בקי שיהא עד וצמעים את הץאה לא שלהי בטראהמ

 יר. שע צרעת טשאת הלטת יסים י1' י* י שטשת ע"יס.כ(
 סחם פיא צעים שם סשרא,סע(
 שכועות 'ראלטי הריו(. ,צר היא 8.א מעים שסשהא שס שכושת שם ספראש'ר(

 11א(. ,פא ע'ר4ג
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 משם ולבית הבנר ולצרעת ניר.ז יר ייקרא ולטזק הצרעת מע לכלההורה
 עד לדצרא יכול אהצ הא מו.(. משם הטהר ובעם חטטא בעם להחיותיה.(
 דעהו ולבחת במק לחקחי אלא בגנין טזרבו לא שסר הוי בכולן בקישמזמק
 ט"(. פבחין אעו ש לסראה סראה ובין לפין פין בין טבחין אם כהןשל

 אקשר כעדשה טחמו ובה כם-ש בהרת כיצד. טחיחה שער לא הטערה6
 פפא לבן שער הלך לבן, שיער פשני טסיווה דגאקמה ר,והנה הסחמץ בתוךלבן
 והלא לו אפרו הבהדת. הפכוי שלא מ28י משהר שפעק רבי הטחמץ.פ8ני
 לא הטערה מקום. סכל זה צע לבן הפך בנע חער נאסרכבד
 לא הטערה ום"ו(. טשו לבן השך הא חהסניר לבןהפר

 שא6 ססעפה. אעו שרצר שיער בה יש אם הא חקסגיר לבל הפר10
 את סקוש פיעפ שמא חחמטין שחור שיער ובה בהרת יוסי רבי אתהתלפידים
 פקפ שפא אצ חחארן לבן שיער ובה בהרת כן אם להן אסר פכנרש.הבהרת
 טושמ סימן שהוא לבן בשקר אפרת אם לו אפרו שכנרש. הבדית אתטקמצ
 שערות עשר בה שיש הרי להן אפר טופאה. סשן שאעו שחור בשקרתאסר

 פיעפ שטא השחר על אם חחאשין שתים אלא פוסאה סיסני הן כלום לכמת16
 מומאה פץ שהמ! לבן בשער 4וסרת אם לא לו אכןו סכם-ש. הבהרת אתפקתצ
 תןוה הופך שחור שיער אף להן אמר פשאה. פין שאעו שחור ביערהאסר
 פסעטה. אעו שחור שיער בה יש אם הא לבן הפך לא ושערה אוסר טופאהסין

 ש"(. החלה ימים שבעת המע את וץכהןהמנמגיוא
 יל בלילה מן מש מן יטל השביעי ביום הכהן וראהוה

 דבהן עעי טראה לפל חיל כשרש מץח! העם טראה כל יכול בלילה. לאביום
 ום'ח(. היום פאחי לשישר שרם היום אף עעו סאצד לשחסר שרם כהןפה
 ולא הבקז בתוך ולא הערבים ובין בשחרית המע את רמ!ין אין 4*מרופיכן
 איושתי כהה, טראית שעוח לפי בצהרש ולא ומה טראית שכהה לפי דטעתןבידם

 רבי פאיר. רבי דברי ובתשע ובשנטנה ובשבע ובחסש ובארבע בשלש ראין26

 ורד. פ" צרעת טוטאת "לטת רטב.ם עייש.הי
 ע.ב. לא ספראש.11
 ע'נ. ס" שםש"1

 שכגריס. עד להן טאפר חסר ובכי"
 ט.נ פיב מעים שם סשראט.ח,
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 ד וט"

 וחטק 3ג ~כה מן )יטג מץחע אשמ 1 תץטש טובע אמריחדה
 טי. לא ט4ו מש טזו ש וסמ מף שט בעעיו עמדדעגע
 לאג פ9ו 6ו ,ש* שה ו םס וכס שגחחה בעור הםק סקדזלא

 שלה שבקי שיום "לטך שנית ימים שבעת הכהןוהסגירו
 יב(. סלאחריו בין סלציו בין דטנין סן לו6
 ימ9ן שהש 3ה1 שנית השביעי ביום אתו הכהן וראהו

 חקנזק עצ(. לתחלה אחר כהן רשדו סת ת*ם בשנ"ה, רממובראשתה
 כההשאם זקבנע כהה. לא כאלו וכהה המשאםכהה
 כאלו ופשה כנס שאם פשה ךלא 43ד(. כהה לא כאלוה:)מ

 בשבוע נאסרו אם פשה. לא כאלו וכם פשה שאם זקבנע פשה. לא10
 ובשני ססנטי בראשון העומד שבבם"ם לפי שי. בשבוע נאסרו לסהראחין
 בשבח5 להצר צרך לפיכך פוטר. ובסגי סשטי בראחין העומר ובאדםשודף,
 לו קךאפר הכהן וטזקרו 3יה(. שי בשבוע להצר וצרךראחין
 ששהצ א" היא נצספהת אחר. ברבר וךטחרו לא אההטוצר

 בוצך והלכה ווארה שהל3ה אלפ השש נצספחת 3יו(. טראקז16
 (. 3, דיא פהחר לבן שיער ולא סחקק לא בה ט-אה ולא פשהה ולא המילהסמך

 יא(. בבטשה ומלטפא ופהשב טשכב סלטסמצ הצזקך ב:גז4יךדכננ)ש
 אלא נצחלפ לטפמרע פוסשר פצורע בין אין דחק טפא. שהוק סכללהצד
 ססלק, דצא הרי יכול 51הר בנריו וכבס 3'ט(. תמ5רין הצלחת ו5ריטה5רקה

 )פ(. השמש המע פשה ואם ת,ל20

 לרבחז פנין פשק אלא יי איו המספחת תפשה פשה משםז
 סיכן )ס"א(. כולן את לרבות תפשה ששה חשם תפשה ת'ל וטחהה לבןשק5ר
 בפשיק וכן במחקז וכן לבן שער וואר לבן שער והלך לבן בשיער החלישאפרו

 שם.ש.ט(
 ט' 8רק שם רפבים סיב, פיב עעים שם ס5רא (ע

 הלכ"
 בג"א. וליתא ו'.

 שה 8א עעים שם ספראעיב( ס". פ'ד עעים ע'ב ס'א ס5ראע'א(
 הר"ט(. ,צד סט'ו פ'א עעים חוס5תא שם ספראע.1(
 שם. ספראע.ה( סשנ פ'א עעים שם ספראע'ד(
 שם. ספרא ע"ע"( ס". 8.ד עעיס יד ס.א ספראעץ(
 ס"ב. 8.א סוילתורפ( ע'ב. ס" פסחים יד ס'ב ספראעיח(
 שם. ס5רא)ס'א( שם. ססרא)ס(
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 9" כשת י"מ לירה"- "מע9 %י שישאישתמצ4
 טא* מ%ן ק לק מחשר מ" חרה ה%" "למ ב%"1לש
9 קטע שי חחק וטעשי מ יי השר לשד  ה ממ  9  41ש 

 ראחין שבוע בסוף ובמחקק לבן בשער וכן ה5שית תשר הפשיון והלךלפשיון
 הפשית קשא יכול א'ב(. שהיה כמת הוא רוי הפטר לאחר צ' שבוע בסוף6

 פהשא שהתו הכהן ראהו אם 'כול הכהן אל הראחו אחרי ת'ל כתחלה,סטסא

 רואה שהש סשעה אלא לו מקק אימ לטהרו% חול כתחלה, לו חקקוהולך

 שהמ כהו הכהן אל שנית ונראה לטהרה. סטתאוהאכצ

 א"(. אחר כהן רואהו סת ואם בשג'קז רמ8קו בראשתהרתיי
 'ה היי בעור המספחת פשתה והנה הכהן וראהח

 הכהן וטמאו טמא. ק-א טראיו מחם שאם הפשיק על ללסרבא
 בארבע אלא יטמא שלא הפש'יו על ללסד בא 'ה הי' היאצרעת
 סטסא האום המ דין הלא סטמא. הפשיון סטסא, שהאום הסראות ובהןטראמ

 'טסא לא הפשיק אף טראמ בארבע אלא סטמא אעה האום סה סטפאוהפשית

 וחששית טתאוה ס'סן לבן שקשר וקו לדרך לך הולכה טרשת. בארבע אלא16
 סטטא יקה 14צשית אף לובן טראה בבל פטפא לבן שער סה שטאהסיסן

 סדבר המעש בכל סטמא שהש דבר דצין דיסח לסי נראה לובן. טראהבכל

 וס"ד(. המעש בכל סטסא שישי לבן שקער יוכמק אל המעש, בכל פטפאשרשא

 טוטאה סיסן שהתו סדבר שטאה סיסן שהחו דבר דצין וקו לדרך לךהולכה
 זה הרי הא. צרעת הכהן חמטאו חיל טוטאה, סיסן  שאעה האום הוכמק אל10

 פרט וןיא טראות. בארבע אלא יטפא שלא הפשית על ללסדבא

 לבהק.לספחת
נגע הכהן. אל יץךבא באדם תהיה כי צרעת ננעם

לסה כו אם צרעתי סיסני להשל'ם יאשת על שסיף 'ה הייצרעת
 ש'ה(. לענין עמן ובין לפרשה פרשה בין להתבתן לסשה ריוח לאן הופסק16

 שער הפכה והיא בעור לבנה שאת והנה הכהן וראהי
 במח"'- מיטמא שהיא ישאת לסין בשאת חי בשר ומחיתלבן

 שם. מעים ע" שם ספרא,סע( מ.ב. פ.ה מעים שםוס.ב(
 עע. ס'ב ספראוס.ה( ס'א. פ.ר מעים עי שם ספראוס.ר(
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 כעועואמ קקה סצט אם הפ. שעםשקצמקןודן ת פוא ששי לרםתחץ
 אם חקאר וקל בסחקז, ליטש! ראוי לבן שער שאין לבן בשער ליטטאלש4מ
 בקרחת טטטא לבן שרער שאין לבן בשיער ליטסא לש!ת הטראות בכלשם

 בקרחת סטנא! שחמחקז בסחקז ליטטא לשאת ד5ראצת כל ישו לאובגבחת
 סטסא לבן ששיער לבן בשיער ליטסא לשאת ד5ראות כל שם אם לאו ובנבדיב6

 בשחין סטסא הסחיה שאין בטחיה ליטמא הפראות כל ישץ ובסטהבשחין
 הריבר סן תהיה כני מעים. טראה כל צרעת מע ת'לובסט",
 הטחיה שתהא לבן כולו הבא את להבא ב:4שוים ט"ו(.חולך

 תהקז לא מץלה ברות סטסאתה טחיה קמנה בוש-ת דמא דין הלאפטסאתו.
 בבדות האטר פמאה סשן שהיא קפה בבהרת אטרת אם לא סטנשמשז. חמחקז10

 סטמאחה, מחמק תהיה לא פסאה סיסן אעה הואיל טוש!ה סשן שאינזמץלה
 סנין וסז(. טטמאישז המחקז פששצ לבן כולו הבא את להבש באדם.חול
 לו, זקוק שההו סנין אחר מע בו וצסח אחד מע לראות לו קראו אוושראחה
 שהפכתו הפכה והיא שאת. ווצה הכהן וראה צרעת מעחול

 סטסא סהללאל בן שעקבקז פקודה שער ההו זה חברחה. שד5כתו לא הש16
 חקכסים סטטא סהללאל בן עקבקז פקודה שער החם חנן וסז(. פטדויןחקכסים
 הלכה לבן שער ובה בחרת בו שהיתה סי פקודה שער ההו אקהפטדוץ.
 חקכסים סטסא. סהללאל בן עקבקז 11"רה בסקומו הלבן לשהער חשיחההבהרת
 פקורה שער הח אקה טהחי שהפו בוה 4בי סודה עקיבה רבי אסרפטהרין.

 תצוז ורוס כחצי טסנה והלך שערמ שתי ובה כנרש בהרת בו שהיחה סי0נ
 אף עקבקז דברי את שבשלו כשם לו אסרו 11"ר. הבהרת בסקום לבןלשהער
 דברש ארבעה העק- טהללאל בן עקבקק דוזם חנן )ס'ח(. פקייסין אעןדברעי
 דין בית אב תעשך אוסר שהיית דברום בארבעה בך וחור עקבקק לואסרו

 אחת שעה להההית ולא ינר כל שטה להיקרמ לי פטב להם אסרלישראל.
 שעד סתיר הקז הא בו. וחר שררה בשבע יאסרו שלא ושקום לצי רשעא

 הקז ההו אשסרים. חקכסים , שחש כך ואחר בחלת הצעץ שמשר מום בעלבכהי
 סשקין. אוסרש חקכסש סשצחררת. שפחה את ולא וציחית את טשקין איןאוסר

 ט". פ'ח מעים ע" שסושז( ס". פ.ח מעש עי' שםש.1(
 טינ. פ"ה ננקיםוס"ח(
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 שמעטז הישקוה בקיאלש היהה 5שוחדדת ששחה בכורכסרת מעשה לואסרו
 ארתו. את דין בית וסקלו בנדויו וטת תרוה השקחז. דהשו להם אמראבטלק
 ישראל כל על מעלת הידה שאין מצדה שעקביה חשלום חס קקודה דביאמר

 ששקפק הד בן אלשד את נקץ סי ווות טוזללאל בן כעקבטז חטא ובקיאתבחכסה
 הפעדה שכל ללסד ארתו על אבן תצקקו דין בית שלחו וכשמת הק-ים. בטררת6

 בך וחווי בני לבם אפר סיחהו בשעת ארמו. את סוקלין דין בית בנדדוומת
 שמעתי וצי לו אמר בך. וחדת לא משזה לו אפר שפר. שהייתי דבריםבארבעה

 בששעתן עסוי והן בששעתי עסדתי שי פרובין, סשי שמעו והן טווביןספי
 ולאחח הקקיד דברי לרגקק פוטב דצשרובין ומפי הקקטי סשי שמעת אההאבל

 שמא סשקטי אעי לו אאאי לחבטייך. עלי פקטי אבא לו אפר הטרובין. בדברי10
 ש'ט(. טיחקוך ומעשק- יקרבוך סעשיך לו אפר לאו. לו אסר בי. סצאתעולה
 כחצי בחרת כיצד סקשזה. שהשכוו לא כלה שהפכחו הפכהוהטש
 לדםנקי. זו הרי אחת שקיה ובה מייס כחצי בהרת עלדה שעדווג שתי ובהמייס
 כיצד סקצתה. את כולה שהשך לא כולה את כולה שחשך הפכהתזיא

 שעדה ובה מי"ס כחשץ בהרת לו מלדה אחת, שעדה ובה מייס כחשץ בהרת16
 כחצי בהרת 6 מלדה כלום, בה וווין מייס כחצי בוזרת להסנקי. זו הריאחת
 5ש(. שלשה בהרת שהפכחו ספני להחלי)ם זו הרי שעדות  שתי ובה8ריס

 ופחית לנן שעד יל שוח, כל יטל בשאת הי בשרוכנדןית
 שקיות. שתי סקום הטחוז אף ששיא  שתי סקום לבן שקי טה באששת חיבשר

 5שש(. הש מאגת ברעת הרל וסחטש לבן שקד בה שיא עד טמאה תהא לא יכולש
 שעד נאסר לסה כן אם לסערה. אחר דבר צריכה שעה שאההיא
 וסחטז. לבן שעד לק~ל כדי בה שטזא עד טמאה תהא שלא סלסד בשאתומחטז
 שששי כשם יכול שעדות.  שתי על שעדות שתי צמהשת פקום שהש כעדשהוכפה
 בשאת סבתנרת שההא עד באאות הרל שעי, ה8מא המחיה כך פצך סממאלנן

 אפרו סיכן )ע'ב(. צף לכל ששיות שתי צסיחת פקום לה סביב טוקף רהיה86
 סקום שווא עדשות תשע פקום שרשא טרובע וקלקי סריס בררת שלפשה

 הנר. ש הנר בן אלעור בסקום חמך בן אלעור ר' שפ בסש1חמ ח'. ס.1 פיה עדעת)ס*8(
 ס", 8'ר מעים ע" שם ס5רא)ע(

 שס. ס5רא)יב( 8'ב. ש'ר מעים ע" 09 ס5רא)ע4א(
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 ושרמ6המז לנ פע קי שומ1אתםאש י%א קשחת
 ו ששה 4חת עמ. 6 מחז מחז לא נשמ תח. לא ףמר
משוא פ  מתג בשת % 

ש בנין היא נף8נת צרעתושא  טאנת כצרש שהקש הצדעחז לכל 
 שעד טה שסאה סינק לבן שעד הש דין הלא השכה. שלא שמא שהש! פלפד6

 אפלו טאגת ורל השכה אלא תטפא לא טחמז אף השך אלא פטמא אשלבן
 דםוכה. סשפא תהא לא יכול השכה. שלא ס0מא שהיא מקודם פעוגתהיא

 טחמז הפוך פטסא השך שלא פטמא שאש לבן שער הצה הזטר קלאסרת
 סלפד היא הע! איפר דוא וכן השך שוצשצא דין אש דנוך שלא פטסאשהיא

 יפרם יסגרנו לא ןקכ:הן ךט23אך )ע"ה(. הפווטה ס0טא שהש!10
 את פסנקיין אין הסהצר את סחליטין שאין ננין הסוחלט את פסנייןשאין

 שקרא כל הש טטא כי שנרפ לא ח"ל דגשחלט, את סחליושין ולאהמדסנר
 עצש הכהן ששם דמש טסא כי יסצרע לא ש )ע'ו(. לו )קוק אש פסאעלץ

 דברתי לא דברתי בנראה דמא טמא כי ורל לאחרים, שבר לאסוחלט
 5צ,(. ברואה16
 ע"(. 8שד השמא סן השרח 118מכו תפרח פרוח שםי"ב

 תאמאךוששיתחם6 רן טשפמ. השך השחק אף ש%י
ש ש שק % 6 הצרפו 9 מ בם6  מ ח ש עא מ יל ,  מ ש  

 הו שך של פד,שר 9 מ6 נאך 9פמ עד תשח9מ

 ששזמ מק %א 4 א תפרח פרהק אם ק"גט)שא

 וחג 1 וחות שי"ת וממ ו9זת ושות פרחת ,צן טמתב%ה
 לפק פ46ן 6ש* פ6צן אלא לי 9ן שג מוח פרמ שם תפחויל

 סשד" לשוה פששה אלא 4 9ן )ואג תוח פרמ ם 1 פוח ילפז
 פ% במ1 ששזה מת םטתשה וש השל פוח פרמ יל טמהלששה

 פ"%םי*טי9ו*פייישית הצרעת נקשנמושצגם
)ע'ד( ס.א. פץ עום 09)עע(

 סשר"
 ט.ה. פיא עעים ע" שם

 ס". פע עעים שם ספרא)וי( ס". סיד עוט ע" יא סע ספרא)ע,ה(
 ס.ח. 8.ח פעים ע" שם ספרא)ווח( שם. ססרא ע")ע"(
 תרכ.אי. )רף הייא פע עום תוססתא שם)פ( שס. ספרא)ע"(
 שם. חוספתא שס)פיב( 4.ב. סע ססרא,8.א(
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 ונננמן2יק צראוב הרל הטרשוע שאר לרבות וטנין בלבד, באשמאלא
 ידשו בסוף טחרה סשו והש השיל אחשר שהייתי וטמזק לאהצרעת

. עוך כל את הבחק. לא הצרעת וכסחה ת'ל בחחלה סהרהסשן

 לא פכם-ש ושחות יעכב כנרש לקבל הראוי עור אלא לי איןהצע
 וראשי הצטז ואש אמם וראשי ורנלים יזים אצבעות ראשי לרבות טנין יעכב6

 כולו השך או כולו. שיוקשך עד כולו הפך. כולו חהל סעכבין, שהןהדדין
 ת'ל החוטם, עצך הפה וויך העין וועך רנליו וויך ראחי ויךיכול

 להוצש רגליך ועיש )8'ג(. ראחצ ויך את להוצשמראשך
 לבית 8רפ חכהן עעי מראח לכל )8'ד(. דנליו ויךאת

 מ-אה הא"ש אמרו פיכן ש.ה(. החוטם וויך הפה וויך הקפטש וויך הסחרים10
 ישחה השחי, לבא ויתש וכסוסק הסחרים לבית כעודר ויתים וכסוסקכעודר
 לתהת בנה את וכטניקה הסחרים לבית כעורכת בי את וכטנקהכעורכת
 אף שסר עצדה דבי היטנית. ליר בשחי בעוסדץ וכאחינתהדד
 שסעכב דצא וו דרך על והש פטנו דנראה כל )ש'ו(. לשסאלית פשתןכטווה

 דשא כך לעעו ט-אה שהש וכשם פעכב אימ וו דרך על וועא מ-אה שלא וכל16
 סחצר שחסר לכהן פרט הכהן עימ פראה לכל דיא וש,(. להנלחדימ-אה
 יראה לא עעץ סאצר שכהה ש סעימו באחת הסוסא כהן אמרו פיכןעעץ.
 )ש"ח(. המעשאת

 טה בשרו כל את הצרעת כסתה חהנה הכהן וראהי"ג
 שאר לדבות כנין בלבד השות פן אלא פטהרת 5ריחה לי 4ו1 שיכול ת-ל20

 ד"א ורנלים. יזים אצבעות בין את להביא בשרו כל את הצדעת ת"להמרשה
 הספוך עדשה בכחשז ולא בכולו פרחה שסר אתה טנין בשרו כל את הרלפה
 והסכוה השחין תקרחו תשקן הראש וקר ולקרח, ולמטא ולשחין ולוקן*אש
 בכולו. שת5רח עד בשרו כל את היל טדוד, ידשו יכול צרבת תעשווחקרח

 ורכול ול פה ' הא טהור לבן הפך כלו המע את שהר%
 לאחר לבן שער החלפ לאחר סחמז החלט אחר אלא פטהרת פריחה ליאין

 שם. ס5רא,5.ה( יב. "ח ערסין שס,יד( שם.שע(,ס5רא
 שם. שעים ה"ב ש'5 ש6 רטב'ס עיש"( סדר. יב מעים שם ס5רא,5ז(
ן. 5עי 8'ג מעש לנ ס'ג ט*ראי5יחש  
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 וטחר ויל פנין, הסם- משך החלפ סתוך אלא לי אין שיכול ננין, פשיקהחלט
 ת'ל טריר, ידםו הפשר סויך הפחיח אף יכול טהחר ש הת2 טוצד המעאת
 סראה "ש אשיו פיכן 4ופ(. טפא אלא טוצך חטהחי פן ח5חיח אין טרצר דמאוצא
 סעגי להן והלכו סצחלפ שההק פי כיצר ופפסיר. מראה הש תשכר לכהןמעו

 בטלו שפרחה עד לכהן להראוזצ הספיק לא טופאה6
 מעד,.

 הקדים שאלו

 תשכר. מששחר הרי טשו, היה בכולו פרחה כך תטתר ו5טרו לכהןוהראוי
 לכהן להראוזצ הפסיק לא כלום בה שין בהרת כיצר ופפסיר. פתאחרהש
 כדין בחחלה הבאה שעלה בהרת שוין לחסנר טמא וה דוי בטלו שפרחהעד

 דוה בכולו 5רחה כך תאקר תעצקרו לכהן ורואדו חקדים שאלו קטנהבהרת
 ננ(. טהחי10

ק יטמא חי בשך בו הראות י21י1םישז-  מדצר בו יראה ים 
 ברגל השבת לאחר מעבהרין בשבת נראה כיצר הא וטטא. מ שיראה יוםהש

 הרשת וביום ד"א 0רא(. ולהחפקר להקל בדבר הש הרגל לאחרפעבירין

 שי ובשבעת ברנל וראה שאם בו רשין שאין יום ו"ש המעש בו שרשין יום"ש
 הרשת ובטם ד"א 5רב(. לאכל שטחהו תיה5ך שלא שהו רשין אין שלו הפשחה16

 יכול טטא. שיהא שמצלו איברש ראשי על ללסר בא וה הרי יטמא חי בשרבו
 אף כעדשה להלן אנצר חי בשר פה חי, בשר ולהלן חי בשר כאן יל שהשכל
 אין והלא פטסא הש מחיה טשום וכי טאיר רבי אסר יו0י. רבי דברי כעדשהכאן

 רבי אסר שהא. כל אפלו היא סלך מהרת אלא איברש בראשי פטסאהמחיה
 אלא טסא לאסצעיהו וקרה אם והלא פטסא היא איברש ראחר סשום וכי יו0י0נ

 אף כעדשה להלן אפר חי בשר פה חי בשר להלן תאמר חי בשר כאןטשפר
 לביהו ימים שי יפים שי לו שןחנין פלסר וב2יום כעדשה.כאן

 ופנו הכהן תמה שמר הא הרי שטר רבי עעדה רבי דברי לכסוהו יפששי

 יבא כן שחר בבית אשר כל יטטא ולא . . . . . . הכהן יבא בטרם הביתאת
 לדבר לו עשתינו לא הרשצת לדבר לו פמתעין אם 14.( יד סיקרא הכהן6נ

 ולביהו לו דגאשוה יסי שבעת לו מהמן בחתן נראה סשצהו יום וכסהמצוי2
 שם. סשרא,יס(
 סיק ש.ח "עים שס סשרא וע" הץ, 8א צרעת טוסאת הלגא רסלם ע"וצ(
 פ.ד. יא ומעים פא יט שס רסיום ע"מיא(
 ירח. שיט שס ודסגים ודד שץ טעש ע",שוג(
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 שטר אחה טנין דולטהבנך דונל. ימי כל לו עחנין ברגלוכן
 השקן הראש ומר חשרדין ובמכחה ובשחין ובוקן בראש לא אבל בטלופרחה
 הרשי כל חי בשר בו הרל טהור, יהא יכול צרבךג תעשו ורמכחת השחיןתקרחו
 סנצ(. טסא החחר לבן שער אין טמא החחד חי בשר חי. בשר מעכב חילבשר

 סשן וסחמז פוסאה סשן לבן שער איטר מזשע רבי שהמז מטסא מקושע רבי6
 לו 4צשי 5נ'ד(. ויסאשו יואח- לבן שער אף ופשששה חחרת סחמק מהטוגששה
 בומן ש החלפ ששיסש בוטן ליטטא לבן שעד של כעץ יפה איסתי עקיבהרבי
 ששימש בומן אם סה לו אטר החלט. ששיטש בומן לו אטר החלט. שףטששלא
 יעכב שלא דין אעו החלפ שימש שלא בומן הפריחה אם מעכב אעוהחלט

 החחר לבן שער אין טטא החחד חי בשר חי בשר טשסר ועוד הפריחה. את10
 בהק הש דין הלא טמא. החחר הבוהק אין טטא החחר חי בשר סמה(.טסא
 הרל ויטמא, עאור הבחק אף ופטפא חחרת טחיה מה מעכבת וסחיהטעכב
 5נץ(. טסא החר בהק אין טסא ההחר חי בשר חיבשר

 אלא יי איו שיםל וטמאו החי הבשר את הכהן ךוש14הט"ך
 כל 94ש- סחמז החלט פרוקת אחר אלא טמאין שקזז שחנלו איברש ראשי16

 החי הבשר כולן. את להבש ווא דצא טמא החי הבשר היל סנין, מעיםטראות
 מרש בחרת ר.(. יר שיוב אחד לא ט8פא טוור יוע מי היא מהיה, דואטטא
 יתן מי ווא. טטא חי בשר הר הש פסאה צרעת טחעע בכולו שרחהטמא
 של וקזז וה אחר לא כן, צוה מי כן, מר מי כן, עשה מי מטסא,טמד

 5נש(. עולם20

 ללמד בא וה הרי ללבן ךנזקפך הח' הב:שך קשך2נ כ' אךט"
 טנין אחהע פעם יכול טדורין. שק-וא תתכסו חשרו שעצלו איברים ראשיעל

 תהפך "ןב כי "שב כי ש "יב. ת*ל טמא עצלו טוצר נחכפו פעמש פאהאפלו
 יוטו בהחלה טופאה סימן והש הואיל שטר שה"תי בוחק, לסראה אפלוללבן

 סרח(. בוחק לסראה אפלו ללבן תד~פך הרל בסוף, שמאה סימן26

 עיד. סע ס5ראמעי
 הרכ"1. )דף ת'5 *ינ עעים ותוספתא ס'ב 5יח עעים ע" שם,)ציד1
 בביא. חסד וכר לב! שעד ואק שם. עעים והש5חא סשנה ע" שם, ספרא)צ'ה1
 יב. וד ספדא)צ.חז שם. ס*רא)צ,1 ע". ס*ד ס*רא)ציו1
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 את הכהן חשהר ללבן העע נהפך מנה הכהן ואהוי4ז
 שעצלו איברש ראשי אלא לי אין שוכול יל טה הש טהתיהעע
 חסם-, נעעך סנין החלט, 5רוקת וחירת סתוך אלא טהה-ים שהקו4! תתכסוחשרו
 יכול כולן. את לרבות הו4ג פהח4 הפע את הכהן וטהר ללבן דגמע מהפךחיל

 לבן בכולו הבא אין טהח4 הוא דוא חול טהור, ידט! בתחלה לבן בכולו הבא6
 סרפ(. פסא אלא טדורבחחלה

 הץי48ש יל מוד יטל שחין בערו בו יהיה כי ובשרייח
 תיא מ-8א, ולא מ-8א כיצד הא שחין, הרל דלקת שהעשה עד יכול תרפאאו

 שחין אלא לי אין )ק(. הששם כקליפת שחקרום עד היא השחין צרבתלסטן
 סחמת שאש וכל טברהק בסי ש ובנפת ובאבן בעץ לקה וסנין טאליו, שעלה10

 אהר של שחין אלא לי אין )ק4א(. ריבה שחין שחין יל השחין, הה! זההאש
 סשגולד בקפן סנין, מזריר שלא עד טשגתמיר בבף סנין, הדיבר שלפיהדיבר
 לאיכן לו שיש שחין אלא לי אין ריבה. שחין שחין חול סנין, פלד שלאעד

 אפלו בנו )ק4ב(. יהיה כי חול סנין, שיפשה לאיכן לו שאיןאךפשה
 טקצת סנין בהרת זו השחין וטקצת שחין עפו שמקצת כ,סן אלא לי אין בכולו.16

 וכולו שחין כולו שחין וכולו בהרת פ8ו פקצת בהרת כולו והשחין שחיןפפ
 ומכוה שחין חהלא בכולו אפלו בערו בכולו. אפלו וצ הההה. כי הרל סנין,בהרת
 להקל ישו כענש שדצא אחר פעון לפעון יש4! ספע ולסה הבשר עורבכלל

 )קע(. במחהק ידתו השלא אחד בשבוע שידיצ עליהם להקל~החסה-
 ולא הבשר לעור ששה שאש טלסד השחין במקום והיה *"ט%

 שאלו )ווד(. עשגצ בפי לענין משלק לכך לווכו, 8חשה הבשר עורצרעת
 אסר השחין. צרעת וטקוטה כסלע ברית קז לועך שעלה טי אלמ5ר רביאת
 אש לפשין ואם רשיה אעה לבן שהער לם-ל אם לטה לו אסרו עציר.להן
 4ארו ותפשה. תיכנס טטא להם אסר במחהק. סיטסאת אעה לפחהק ואםטושה

 הזודה דבי לו אמר קשךד. אלא שמעתי לא להם אמר כשר"ס. טקוטה הזרי לו26
 ורא. ח' חולין עיי שם ,ק"( שס. ,ק( שם.,יט(

 אלח לי פאין הסר יבכ*א כאה הילל ר' ופ"רוש תקנ" וילקוט שם סטרא ע"ק.מ
 'וזיח. כי תילער

 ודה. פ.ה צרעת סופאת הלטת ורפכ.ם שם ס5רא ע",ק'רי

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



295 ע י ר זת כ'-כ-כ ייש-י,יז

 שמא לו אמר הין. חכמים דברי לקיש אם לו אמר בו. אלטד 4פי בת-רהבן
 שקישת אחה מץל חכש לו אמר לויכו. ו"פשה לו חהטה אחר שחין לוי~ד
 שתקדום לא לשאת השחץ שיקדום שאת השחין במקם והמץ )קץה(. חכמשדברי
 בא שלא עד במקהן הש קרוי אוטר העקב בן אלההר רבי לשחין.השיאז

 אלקנור רבי והמז שהין ונעשה שחין נעשה שלא עד הבשר בעחי המז כיצר לשם.6
 טשחה לו אין אחת שעה ששהר עע שכל טטהרין וחכטש סטמא. יעקבבן

 לבנח בוןרת , חלקה. שהש טיטד לבנה שאתעולטית.
 ובחרת חלקה טטסא שאת יכול בפווך. טטסא שהש טימיאדמדמת

 בא84ז בבדית האסחי חשז בבהרת בונאת האמחי את ליתן טנין בפויך,טטסא
 קע(. צרעת עע תיל10

 שאין טלמך העור מן שפל מראה והנה הכהל וראהכ
 הטערה "עץ(. השלם הנשר בעחי שפל במראה אלא טתטמאהשחין
 וטמאן בטחע2 לא לבן בשיער טיטסא שהיא טלטד לבלהפר
 הבשר בעור לא של פרחה בשחין היא צרעת עעהכהן

 החתוה חשם ח-ל חמקוה, בעחי תפשה יכול לשחיה טצטרף רוכשר עהר שאין16
 בעהר לא 5חשה אעה פהשה, היא שהחתוץ במקום פשתה לא הבריתתעטד
 )קשז(. חמכוה בעור ולאהכשר

 ךןקנדן אחת. ראימז כולה שתהא עד הכהן יראנה ואםכ"א
 סשן אעו טסנה היוש4! בדעט הטז שאם טננה היתא בזש ולא בנדץאין

 לבן שער בבהרת אין העה הרל שערות, שתי רוחב בו קש אפלו יכול טומאה.90
 העו מן אינה הטפ4 לטוטאה. וקוקה עטה טץשב שהואכל

 אעה בקנה טקרום לטטה, היהה שאם בזהכקרם כההוהיא
 ק'ט(.כלום

 הכהן הרשזו ש4שד לפי יל טה בעור תפשה פשה ואםכשב
 בשמעי בלבד בשבהעי אלא טטסא פשרון לו אין שרכול פשה אם ואפכהעי ביום16

 הכהן ךטמא עךי(. תפשה פשה אם תפשה ררל טנין, בעשיריבתורעי
 שם. סשרגוקץ( פץ. ש'ט פעים שם סשראקיח(
 ויד. שיח שם רסנ" וע" פיא. ושיט מיח פיו ועעיס שם ספרא ע"ק"(
 שם.וק"( עיד. סיד סשרא ע"וקיט( שם. סשרא ע"ווח(
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 הנרולמדרש2%
תלפס,ל"

 ש% כשרשם,צש פשאשוסמ. אש משא הש ברי אםאש
 כסלע וגשה כסלע גשה שבוע בסוף כסלע בהרת ומה טדש בהרת גשהכהן
 רבי )וש(. טמר אשים בשי בין אהד בא"8 בין פשחה טהן באהה עןעשין

 שפר כבר חהלא לו אטרו טוצר. יפשים ובשני טמא אהד בא"8 אומרעקיבה
 דודאי את אוצ, וטמא נאטר למה כן אם טיס4צ מע באקה שידע עד הש מע6

 קיב(. הטפק את טטמא אש טפמאמא
 שההתיה במקום שאטרפ מא יה הבהרת תעמר תהתיה חשםכ"ג

 שברבת וקינ(. המכוה בעור לא הבושי בעה- לא פ"צה אעה פהשה,הע!
 את הכהן השוןרן וקיד(. מכר טקומה שיהא צרוב מקשהשקא

 בהרת גשה כהן אצל שבש וגים כיצר הספק. את מטהר אהן טטהר הש הואי10
 וגיהם ועוד כסלע וגשה זעוד כסלע גשה שבוע בסוף כסלע בהרת וגשהמרש
 להזת שירתרו עד טמאים וגיהם וכסלע כסלע להיות ששרו אופטמאים,
 קיו(. הספק את סטהר אש מטהר הוא ההקאי את וטהרו נאטר לכךכצרש.
 לטשאה סשההקקו אבל טוצר ספוקן לשסאה ההקקו שלא עד אוטרנמצאת

 )קט,(. טמא ספקן16
 "" כי ובשר פשי מכהזשאש בערו יהיה כי בשר אוכ"ר
 לוטר הכופב הילקן למה אש טטת בערו מהמה כי בשר 14 תאסר שהין בערובו
 מיש כהצי הוק שישם כיצר זה. עם זה טצטרפין ואין לזה זה פהשין שאיןלך
 בו זויה כי הול ששיש, שוה הצטאתן המ!יל יכול טטזז, מיים וכחשמשהין

 אם טדע לא אם יכול זה. עם זה טצטרפין שאין טלטד טכוה. בו מהמה כי שהין20
 טטמא זה הרי שוה 41!ען וצאיל צרבת, צרבת ת-ל טההי, ידפ! דוא טכוה אושהין
 והאה 14 הטכוה. פהא והיהה הול סה-דת, יטל אש מטת וק"(.ומטהר
 האה, %א היתה כיצר הא אש טטת יל צלקת, שיעשה עד יטל הסכהקמחית
 אלא לי אין וקיה(. וחום כקליפת שהקרום עד היא ד5כוה צרבת לטטןהיא

 עיב. ס" נוי שםק"א(
 כאן. החורה על ואמקלוס רש' וע" שם,)קינ( שם. סשרא)קיב(
 ס.ה. פ" מעים שם)קטיו( שם. סשראקיר(
 היה שיו שס ורטביס שס פעים ע")קט"י

 עיא. ה' הוליז תרכ'ב( )רף ה"ו סז מעים ותוססתא ס'ב פזט פעיס ועי' שם, ססרא ו'יקי"י
 פררת וע" הזב( )פ" וא 4ר פסהים ירשלסי שס פעים ע.א ס'ה סשרא)ק"הי

 סוררת.בסקום
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 בנבסיפ ש ורוחח בסיד או ברמץ או במקלת נכוה סנין ימשור, אצומ,הבחמן
 )קיט( ריבה סומ,ה סכחמ יל סטא, היא זו האש מחטת שרמא רבר כלהרוחח
 שלא ער סאגתנייר בנף סנין הדיבר שלפני הדיבר אחר של סכוא אלא ליאין

 אדכ(. ריבה סכחה סטא יל סנין, מלר שלא ער ספולר בקטן ננין,טשמיר
 סנין,  שתפשה לאיכן לה  שאין סכחה שתפשה, לאיכן לה ש"ש סכחה אלא לי אין6

 אדמדמת לבנה1נוקרת )קכיא(. בשחין כדאסרען בו יהקץ כיוול
 שאר לרבם סנין לבנה, ויל חלקה,  שתטמא ננין בששך סטסא שהששסד
 קכ'ב(. לבנה או ילהטמאא

 בבהרת לבן שער נהפך חהנה הכהן אתה וראהכ"ה
תשמא עסה. חיסנ" ברות הש 'י העור מן עמק 1מראה10

 קכ,(. עסו וסיסני מע הש צרעת מע יסה הכהןאתו
 בבהרת אין והנה כאחת. טלה הכהן יראנה משםכשו

 שערו21 שתי רוחב בו שיש החא את לרבות שאסרו הש 'ה לבןשער

 לרבות שאמרו הש 'ה כהה חהי4פ העור מן אענההטפלה
 קכיד(. למעה האצה את16
 יימת תפשה. פשה אם השביעי ביום הכהן וראהוכץ

 אם וכן )קכ4ה(. אחרי לאחר בין לאחריו בין בשבקעי בין פשה ישנאקה
 בסוף כתחלה בפשיון וכן לבן, שער הקר לבן שער והלך לבן בשערהחליפ
 לבן בשער וכן פשיו4 הקר פשיון הלך בפשיון החליפ השטר לאחרשבוע

 צרעת צרעת רול מה תפשה. פשה תפשה טשסר לכך הפטר לאחר שבוע בסוף10
 ואת בבהרת בשאת האשר ליתן צרעת כנריס, שתהא צרעת פעסיםשלשה
 נסכוה האגצר שות נסכוה בשחין האשר את ליתן צרעת בשות, בבהרתהאשר
 בסוף בתחלה בטחיה סיטמאה אעה דךא פעסש, שבע דרא היא הרל פהבשחין.
 הש ד5טר, לאחר שמע בסוף לבהק לשפשחה פרם הש ד5טר. לאחרשנמע

 נוצצאת קלו(. זה עם זה סצטרפין וד5כוה השחין אין היא חס"שי. טראה לה אין16

 8ש. פ,ט  ננעים ועי י.א,  ו' פסחים ע.ב ח' חול.ן זם ספרא,ק"ט(
 חחקנ.א. וילקוט שם,קכיא( שס. סשרא,קיכ(
 שם. ,קכיח( שם. ,קכיר( שם. עי' ,קכ-נ( שם. ספרא,קכיב(
 וב. לח ספרא1קכ.1(
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 תישץץ ובמחעש בפשינ, לבן, בשער סעצין: בשלשה פיטמא הבשר עוראצמר
 קכע(. סחיה בו אין ובפשיון. לבן, בשער סיטנין: בשגיתשמחמץ

 חעיא בעור פשתה לא הבהרת תעמד תחתהה ו54םכשח
 המכחה צרבת כי הכהן וטהרו היא המכחה שאתכהה

 היא6
 אק בזקן או בראש עע בו יהיה כי אשה או ו4שישכשם

 אשה 14 וא"ש וקכיח(. עקיבה רבי דברי נתק בתוך נתק ציחק אתלהבש
 אשה. ש ת9ש תיל 41צררנעס, ש0טום לרבות טנין ואשה, א"ש אלא ליאין
 בך84ם קכיט(. עעים כשאר ששוע אע"פ עע צקרא פלפר עע בו יהמהכי

 יכול עןל(. זה עם זה מצטרפין חשקן הראש שאין סלפד בזקן אן10
 דיא, ומקן או הראש צרעת הרל לזה, סזה יפש אנל זה עמ זה הצטרפולא
 שףש נמפן אלא לי אין לזה. סזה פחין אין כך זה עם זה מצטרפץ שאיןכשם

 בראש לא בראש, לא אבל בוקן נמקן, לו תוין בראש לו "ש ונמקן. בראשלו
 וקל"ח(. נמקן ש בראש עע בו מץמץ כי אשה ש שש יל סנין, מקן%א
 אלא לי אץ עמק מראהו חהנה העע את הכהן וראהל

 וחסניר. עפק מראה אין תצה הול לממה, דשווה את לרבות טנין עטק,מראה
 סראון הצה נא0ר לסה כן אם עטקין. שאען אע4פ פטמאין, שהנתקיםסלפד

  שמש בעץ מוק מראה מה מראהו. וול טסא, קץא אדם נתקו אם שיכולעטק
 היכב שבתתצ את להביא ךב:ן שמים. בע" מק אלא לי איןאף

 וקלע(. לתוכו הצכב לו לשחהמה שרט ךנן 1קל'ב(. לו חהמה20

 הדין והת5 ומונ. בפי שיחלו כדי שרכן שערוש שתי שקר פואשער
 שלא בדבר לירון שיצא לפי שנהב שער. בו שנאפר סקוםלכל
 שידה ולהחפו- לבן, בשער ית שלא להקל ולהחסיר, לדקל שאכענץן,
 אוציא ולא כולן את אהציא שחור. ולא אדום %א ו-וק לא צהב צהב.בשער

 סיפן דצא הרי במע שסאה סימן שאעו צהב שער אם פה דוא ודין לבן. שער25

 ה.ר. ופוח ה'י 8.א, שם רסבים ועי פיר, הם פע 8.נ מוים עיקכץ(
 שם. ספרא,קכ'ט( ס.ו. 8'י ננקףם קף' שם ספראקנ'ח(
 שם. ספראוקליא( ס.ט. פיי מעים ומ' שםקול(
 ס.ב. 8'י מעים ע" שם, יפראוקל.1( כאן. אהרן קרבן עי שם,ק*ב(
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 שסאה סשן ורהא דין או1 במע פומאה סשן שהוא לבן שער בנתק,שמאה
 ושק קליד(. זהב לחגצית דומה ד1א ולסה לבן, לא צהב צהב תלבנוק,
 רבי אמר ארוך. אפלו אומר מרי בן יודגן רבי עקיבה. רבי דברי קשילקוי
 או קצר לקוי דק קנהזה דק זה מקל דק אומר דמה הלשע מרימה בןיתצן

 השער מן ~מד וההזי מן למדץ שנו עד עקיבה רבי לו אמר ארוך. לקוי6
 אתן דטמא ארענ לקוי דק לא קש- לקוי דק פלתי של שערואץ

 עצל וקליה(. גהרת שם שאע אע"פ הכתיב מית הוא נתקהכהן
 יד4! עצל בנתק. המף שאר אץ בנוק זה הש. נתק תיל בנתק, המף שארשסא
 ושקן. 14 הראש צרעת דוא נתק דרל ובבהרת, בנתקש סשטאץ וושקןדואש

 חר4מם שנרעת בלבד. נתקש פוטאת אלא טוסאה ולוקן לראש אין10
 מצטיפע ~אין זה, את זה סעכבע 8"קן היאש שע ישי הוא הזקןאו
 פיקה עד לחי של השרק סן ושקן הש שחה לזה. טוה פהםין ואין וה, עםזה
 ולסעלה החום שסן כל לאחן, טאחן דויפ את סוחח כיצר הא וקל'ו(. ורורתשל
 וקל'ז(. זקן הש זה ולטטה החוט סן ראש, דואזה
 אף יכול לטזק א א" הנתק מע את הכהן יראה וכיל"א

 השלא טבשד וס~חר, סכתס טמא שהוא סלסד צהב. שער ובו דרלבשער,
 אלא ספמא א"1 אוסר שסעון רבי ו-ורה. רבי דברי הפוך, הםלא הפוךטבוצר,
 סיז מצלו אחד שער שאץ לבן שער אם סה הוא ודץ שסעון רבי אטרהפוך.
 שלא דין א"1 סיז סצילו אחר שער ש"ם דק צהב שער השך, אלא סטמאאו1

 המוך אטר השך לוסר שצריך סקום כל וקודה רבי אטר הפוך. אלא יטמא20
 כן אם הפוך. השלא הפוך סטסא צהב שער בו הוק ולא בו שנאסר הנתקאבל
 וכשהוא כנרש. נתק אף כנרש מע סה לנתק, מע וק"ם נתק מע נאסרלמה
 העע אף לחוכו השען  שאין נתק מה למע נתק הק"ם מע מ,ק לפטהשסר
 וקל"ח(. שערחז שהי שערות סישפ השעך להוכו. הפשיוןשאין

 שסח בין טה שסח. בין סחיאר, בין הצהג סן סציל שחחי שקר שודזך26
 ופמצר ומפחר סכגס הפשיון ומיר צהב שיער סיר פציל הצוטחלסשאר,

 שם. סשראוקל"( שם. ספרא,ק*ד(
 ה,ק ופיח ה'י שח שם ורסב.ם ס'י פ" ונ!עים שם ספרא עי' (,קלץ
 וד. ס'ח ספרא,קליה( ה". פ.ח שם רסבים,קל"(
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 , ושצפ ופמר מטש השפת ופד צהב וקר פד נצל ומחחר , וצח1חלא

 אחת היחה שערווג שתי מקום וקטה מן רחוק שידשש עד הצד מיר מצילשץ
 שתש שקץ עד סצילות און לב2ה שחת צהובה אחת שחורה וושחתצהובה
ק הא והסגיר בו אין שהך השעך וקל'ט(.שחה-ות  שטר. בו 

 4וטר וכשד1א טמפא, בו "8 הא והסנטי בו איו שחר ושער אלא אהשר אימ או5
 הרי דוא טד1ד דנתק טי8א בו צסח שחר שער המק עסד בעעיו ו4וםלסטן
 חקר טקיש ופי סה הא ב2תק. טהרה סיסן שהווו שחר שער על ללטד באזה
 את הכהן והסגיך )ק.ס(. פטר בו "8 הא וחסרר בו איןשחר
 )קנרא(. כתחילה ימים שבעת הנתקננע

 בים מן יטל השביעי ביום המע את הכהן וראהל"ב
 פיטפא שהש הבשר עח- אתו שהיאי בלילה ולא ביום יל בלילה,ובין

 יועא לא טר14ת בארבע סיטסוון שאען מ(קש יש, צריר ידשו טראותבארבע
 הנתק *שה לא ןןץנוץ בלילה. ולא ביום ח-אה חיל יום,צריכין
 14 בפשית סעצץ בשגי שמיטשו סלסד צהב שער בו היהולא

 חסר פט צהב שער בו היה רלא )קס'ב(. צהוב בשער16
 קדם א*לו בוהא היה ולא אלא שפר לא צהב בושער הפך ולא קקורהרבי
 )קס?(. טמא האקאת

 יטל בכהן האחרתה שתנלחת שפצש י*י איס- בכי והתגלחל"ג
 דבר. בכל ןה~ה )קס'ד(. אדס בכל וההשלח חול בכהן זואף

 בכל והחנלח ת'ל בתער, זו אף יכול בתער, האחרתה שוגלחת שמצש לפי%
 ו' )בפדבר ראשו על יעבר לא תער סגאמר לפי מקי. אע'פ וחעלחדבר.

 הנתק חשת והתגלח מיר. אע84 וההשלח חול סנתע, אע'8 יכולה'.(,
 שהש בזסן המהי לחנלחת דוחה חמע שת~חת כש יםל יגלחלא
ודאי,

 חות הול סמק, שהתו בזסן דנתק לחנלחת דוחה המיר השלחת תהא ק-
 אם ב3 "8 סה יכי יגלח לא דוחה. הספק שאץ ינלח לא זצחק%

 ה'1. שיח שם רפבים וע" הץ, שיי עעיטקליט(
 עיב. ס'ו שם)קפיכ( שם.,קטיא( ע.א. ס'ו סשראקים(
 ככ-א. ליתא יהודה א.ר טיכן ע".קטע(
 פיוג 5" עעים וע" שם, סשראקם.ר(
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 ,צ76 צד כאקה הא י~ח. לא למקסצך י~ח לא המק שת ואש- ל1ק
 פשה. לא אם *שה אם ניכר שיהא כדי לו, סשך שערות שתי וסנהש לוחהטת
 שהוא נתקו סתוך טוטאח סימני לתולש תצין קט'ה(. לוקה מלח אם עלחלא
 הכהן והסגיך )קטיו(. עלח לא דשתק את תיל תעשה, בלאעובר

 שבחצות שמ הס0- טעיו שוא טיטד שנית ימים שבעת הנתק את6
 ע~ה שניעי שיום טיטד שנית' ד"שמיני נניום הבשר.בעחר
 קט'ו(. יום עשר שלשה שבועות צי נגחמי ולצילראשת

 פשה לא חהנה השביעי ביום הנתק את הכהן וראהל"ד
 בין עשק ביו העור מן עמק איעו הצראהו בעורהנתק

 )קט,(. אחה טדצד לו אוטר הכהן. אחו וטהר סיטן בו אין האיל עמוק אש10

וטהך בביאה. וטלטטא וסחב סשכב טלשא בנדיווכבם
 בגדיו וננבם הצשריה וטן ההצלחת וטן השריטה וטן השריעהטן

 )קט"ח(. יטטא יפשה פשה חשם ת"ל טסולק דיא הרי יכולוטהר

 יי איו טהרתו אחרי בעור הנתק יפשה פשה ואםל"ה
 אם יפשה ת'ל ~גי, שבוע בפוף ראשון שב1ע בפוף סנין הפטר, לאחר אלא16

 ראשון, שבוע בסוף בין טטמא שפסיון לטדצ יששה פשה ואם ד"א יפשה.פשה

 )קנרט(. הפטר לאחר בין שני, שבוע בסוףבין

 הכהן יבקר לא בעור הנתק פשה חהנה הכהן וראהל"ו
 הפטר לאחר החחר צהב ישער הציו הוא טמא הצהבלשער

 פטגירין שאץ וסנין קע(. התו טשו הצהב לשער הכהן יבקר לא דרל טמא,0נ
 סחלשין תוין דגצחלט, את טסמרין ואין חמוחלם, את סחליטין תוין הטצס0-,את
 ע4"א(. דצא טשו הצהב לשער הכהן יבקר לא ח'ל בנתקש, חמוס0-את

 בם בעעי עצש בעעי אלא יי איו הנתק עמד בעיניו ואםל"ז

 בכל כשרה שהראימה טלטד הנתק. עטד בעעיו חשם יל סניה תלטזזבעעי

 שם. סשרא)קפיח(
 יב. וק*ב יב יר שבת 8*ר 5ץ פעים ע" תתקרא, ילקוט שם סשרא)קפ.1(
 ק~ם סיו שם)ק5יח( שסאה. סיפן בו ואון בכ"א שם. ספראקפץ(
 תיל צחב שער בלא שיטפא ל5סיון וסנין פאיף בכיא 8יח. 5" מעים ע" שם,)קפיט(

 שם. ספרא וע" הוא, טסא הצהב לשער הכחן 'בקרלא
 עיר. סיו ספראוקרא( שם. ספרא ע")ק.1(
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 שער טקש שעך וקרב(. בכהן תלרה חששדוה חקטוסאהאדם
 פבוצר שאעו4ע84 בך צמהשחך שערח2שתי

 מיך מק שאק לא אפרהלל הא פהור הנתקנר48ש מ4ע(-
 לא אשי עקובה יבי הא פהור הנתק נרפ4ש מ4"ר(.מה

 לו וילר שטר יטל וקוא' נמדץווש מ4יה(. הר5ד את אלא טהרתי6
 ש )קנץ(. אתה טדצד הכהן לו ור4גשר עד טהח- אעו הא הכהן וטהרוחיל

 תיל טוצד, ידשו טוצד הטסא על ר"כהן אפר אם יכול הכהןוטרוו
 דשא טהח-

 (. וקנץ פבבל הלל עלה וה דבר על הכהןוטדוו

 בהרת בהרת בשרם בעור יהיה כי אשה או שישל"ח
 טלסד לבנת כהות בהרת בשרם בעור מזנה ת'ל סמש, למת ו% לבנת10

 לשיכך עעש בכלל לא פסץ טכלל מהשבץ ח[ן בהמה. טקרום לספה כדיתשהן
 מ4.ח(. טריריןהן
 בהק לבנת כהות בהרת בשרם בעור והנה כהן וושאדץל"פ

 שהבהק טלפך פהור בהק הא פהור בעור פרחהא
 טהור בעח- 8רח רול פשיון, טשם יטסא אבל אום סשום יטש4 לא יכול פדצד16

 היהמם את יטהר לא ;כול הו4ג תיל פנו, שיצאת הבהרת את שהר יטלווא.
 טדצר הש הו4ג טהח- דצא בחק רול לה, שנססך הבדות את יטהר אבלסטנו
 מ4ןפ(. טפאה אלא טיצדה לה חצסמכה סמנו שששמ הבחרתאין

 טכל לפהרו אם כי ללטדצ וה בא 5ה ראשו ימרפ כי משישמ
 הכהן יטנשגו טסא לבן מע בגבחת ש בקרחת יוזיה וכי אשך הא ריי טוסאה.20

 כל תיוק כנרש טזק בו המז שאם ללטד אלא בא לא ללטדצ זה בא טההא
 כי ךאיש הבהרת. טשמאת לא טזקים פטונששת טהח- המו. טהח-ראשו
 טעכב. ושקן .ידא יכול וץוא פהווש הוא קרו[ ראשךימרפ

 שפ. ס8ראוקמנ( באן. החורח על אעקלוס תרמם ע" שם,,קניב(
 שס. ס8ראוקניח( כאן. אהרן קרבן ע" שם,קנ.ד(
 פ.א. שע עעים ע" שס,,קנ.וי
 הר"ס(. שד ח5" 8.א עעים חוספתא ועי' ע.א, ס-ו ספרא,קנ.ו(
 ורפבין רשי וע" היא, 8'א צרעח טוסאת הלמת ורסב.ס פ" 8.ד עעים ע",קלת(

 כאן. תוריע לסדר התורהעל
 ,ךא. סץ ס5רא,קנ.ס(
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 טהןמש פאק שיהפהוקרוצשיששםח1ויר אםודןהשנמ

 אחר דבר שאין השקן הראש לבן, טלו ב1ן8ך זה את זה סעכבין ומקן,שער
ומקן אין טהוד ראאצ דאחי יל זה את זה שיעכבו דץ אש בעיהןס5סק
 הרל טהור, יהא לא זקפ נקזק פדצד ראשו מתק אלא שטר אש שסעכבו.

 כל ניתק ש עוסד הקי ראשו כל נקזק אם הא )קש(. ומקן את להביא ש"ש6
 יכול 1"שי,ש )קס*א(. מזק טאצם דנא טוצר עומד ר4חצ ושערזקפ
 בין המש טמא חחש שנר1ע ח'ל טנין, וקטן אשה א"ש אלא ליאין
 טנח פש. סחמת כין וולי מחמת בין דוא קרח קטן. בין טיול בין אשה ביןאק
 לטיל דשמז שאעה קרחת טה ש )קס'ב(. פש טחסת בין חולי סחמת ביןד1א

 וסהצ חקרח משם סך שחה אכל סנין שיזמי, למיל רארה שאעה גבחת אף ש"ער10
 וקס,(. ריבה תבחת קרחת, הרללוחור
 טנין בלבד צי ס8את אלא לי אין קרטל פניו מפאת ואםמשא

 טנח הצדדין. את לרבות צד סשאת ואם הרל ומיכן, סיכן הצדדין אתלרבות
 ז1 לי1צדץ ש5ע פקדקד גבחה הא שקה קדחת ד1א אקה ההג טדודדיא

 )קסיר(. טנחת וזיא ז1 לפנד ששע טקדקד קרחת, הש16

 הצכחת וקרחת שין סימך בגבחת או בקרחת יהיה וכימשב
 בקרחחו תיל 16, שו י5ש אבל ז1 עם ז1 יצטרש לא יכול זו. עם ז1סצטרשת

 אדסדם לבן מע 16. שו 8חות אין כך ז1 עם ז1 טצטרשת שאין כשם בנכחחו.ש
 סטסא שהש טלמד שנרעת כבחלק. בשוצך סטמא שהואסלסד

 סיטסאין אען לבן בשער סיטמאין שאן חזסכוה השחין מה הש דין הלא במחקה10
 במחיה, שט14 שלא דין אש לבן בשער סיטס14ת שינן תבחת קרחתבסחמק
 טחמ2 כאן אף טחיה להלן דששצר צרעת פה צדעת טשסר ולהלן צרעת.חיל

 פרהת )קסיה(. בחן טוטאה סעע לבן שער אין שער בהן שאיןולפי
 )קסט(. לבן בשער סיטסא שאעה סלסד ד1א קסץ(. בפשיק סיטשו שהמאסלמד

 8'8. 8" פעים וע" שם ע"ק.ס(
 ע'כ. שם וסשרא 8'ט *ש פעים וע" ה"כ פיח שם רסכים ש')קס.א(
 עצפו. כפקום מש הרא פ". *" ופעים היפ פיה שם רפים וקן' שם. ספרא עףקס'כ(

 ככיא. חסר וט' הואנכח
 שס,קס.ה( שם. ספראקסיד( ינ ס'ו ספראקסע(
 שס.קסץ( שם.קסץ(
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 אדמדמת לבי; הצע שאת והמץ הכדן אתך וראהמצ
 לק טע ןל מושה ו*ר לטת מצן בשק. ששא %1א בשתליע
 כק אף וחיש%א וצי ער טה בש, בער טשאקשישהשן ח" וטשג בשי בשר ער צרעת כמראהאהוג

 שחין טה ובפכוה בשחין וטענש כאן טיסא ואו לדרך לך ה~כה שבועות. בשני6
 שהש דבר תין דיפה. לפי נראה אחד. בשטע כאן אף אחד בשבועופטה
 שאען ~מכוה השחין יוכיחו של במחיה, סיטסא שהש פדבר במחיהפיטסא
 סיכצין מצי סיטשו שהש דבר דנין ו"ו לדרך לך הולכה במחיה.פיטמאין
 בשלשה סיוממא שהש הכשר עח- יוכקק אל סיפין, בוצי פיטסא שהואפדבר

 באגי 11 אף שטעמ בשני הבשר עח- מה בשר עור צרעת כסראה הרל סיפין,10
 נמו הבשר ער הרי בשך כמראה-עוך 1קס"(.שבועא

 הרי שסר רבי 1קס"ט(. בפויך טיטסא הבשר עור אף בפועך פיטמא זוטה
 תטמא הש 2ם זו אף סועכה, שלא חלקה סטמא הבשר עור פה הבשר כעורזו

 פה 22,מך עךך צרעת כנכמראה 9ק.ע(. פחוכה שאעהחלקה
 9קע"א(. כנרים ,ו אף מרש בשר עור צרעתט

 האשה את לרבות סנין א"ש אלא לי אין א"ש דהוא צרךע א"םטאד
 לענין א"ש נשפר לטה כן אם קטן. בץ אשה, בין א"ש, בין צרוע, ויל הקטן,את

 טמא )קע'ב(. ושרפת שרעת האשה אין ושרם שרע הא"ששלפטה.
 כצין בלבד זה אלא לי "רן בכהן ששסאחו מימד הכהןיטמאנו

 בראשו פיחד ,ה מה ש 1קעע(. הכהן יטמאע טסא ת'ל כצצעין, שאר לרבות90
 תיל מנצעין, שאר לרבות פין עעו, שבראש דגתקים את אבא אני אףעעו
 טסא ורל סיפן, שסאתן שאין הטמאין לשאר אף יטל הכהן. יטסאםטסא
 שמאתן הטמאש שאר שין בכהן טומאחו זה הכהן. יטסאם טסאהש
 9קעיד(.בכהן

 שם. סשראקס.ט( שם. ספראקס"(
 יד. סץ ספרא ע"וקיא( שם.,קיע(
 עי4. כע סוטה עי4 ת' כריתות ע'א נ' ערכין שם ספרא,קו4(
 ע.א. ו' ש4ושת שם ערכין ט.א פ.נ צעים ועי' שם, ספראקעע(
 שס. ספרא,קע.ר(
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 לא ובנד ישרע לא ראש שגאמר לפי 5יל כהן א"פ חקצרועט"ה
 וראשו שרומים קיו בנדץ פקיים זגי מה סנפע אע"פ יכול י'.( כ"א פיקראישרם
 )קעיה(. 5ץל כהן אע'פ הפע בו אשר יל נרול, מכהן חהן אדם בכל שרועקזקז
 פרוע 9ח9ה וראשן קריעים. פרהמ'ם 9ה'1בגדיו

 ת9אשר בראש הויקז שמרה שמר עקיבה רבי אלקמר. רבי רברי שרע רל6
 דם*מחי וציקז אף סמש, וזץ שהן רברים בבמים האגצר הויקז מה בבמייםהוייה
 אטרו מיכן )קע"ו(. הכובע מן שריעה שתהא טיש, חהן שהן רבריםבראש
 קזיו ובנדיו כאבל. שפם על ועוטה מכוסה ראשו יהא חילוש ימי כלמשצרע
 ולכבס. לסשר ואסור טמא. שהו9ו לאחרים וסצדיע שלום. בזשאילת ואסח-שרומש.

 ובנעילת ובסיכה ברחיצה הוא שחר אבל חילשו. ימי כל אלו בדברים תוהנ10
 ךטמא )קעע(. העם כשאר מטחו את חוקף המטה ובתשמ"שהסנדל
 שאר לרבות פין בלבד זה אלא לי אץ שרא. חשו יקראטמא
 את אבא וגי אף צעו שבראחצ מיחד זה מה ש יקרא טמא טמא הרלסנפעין,
 טמא טמא יל הסנפעין, שאר לרבות פין בראשן. שמעןיגתקים

 את ארבה יק-א. טסא טסא הרל הטסאין, שאר לרבמ פין )קע"(. יקרא16
 ואת ט-ה ובועל מת טסא כבן הקלין רמסאין את ארבה ולא החסח-יןהפמאין
 )קע'ם(. שרהש לוסר צרעי טמא שהתו כל יקרא טסא טמא ת'ל הפטסאין,כל

 סוקרו פירותיו שמשיר 9דלן דדגא הא כי רחמש. עליו שיבקשו כדיולמה
 ולטעט חילקז דלכחהש היכי כי באבנים טועע בשלמא באבנים. וטועעבסקרא

 טמא טמא רחנא הא כי עלקז. רלוקידצ היכי כי אסאי בסקרא סוקרו אלא20
 כמאן ראבעא אטר רחמים. עליו סבקשים ורבים לרבים להת"ע צריךקרא
 סלקא דהוה אימת רכל אתתא ההו9ו עךפ(. חנא האיי כי בדקלא כבסאתלען

 דימת שטא לה אטר יחזנן. דרבי לקמקז אתאי דם וקיא הוה סצוהמטבילת
 לה אטר דאסרי איכא מזר. גב על לבעליך הבעלי לכי ביך. עלתהעירך

 רסא. לאידך נחהוו ניסא להא דנחהון היכי כי לחברתיך להאיי חנלאי לא28
 רחנייא עלך. רחמי דליבעיין ודכי כי לחברתיך נלי לה אסר דאסריואיכא

 9ם. ספרא,קע'ו( ע'א. טץ קטן סוער שסקוה(
 שם, סשה כסף ועי' ה.ו, ש'י צרעת טוסאת הלכות רסב-סקע'ז(
 עיכ. עיז חולין עי',ק-פ( עיא, ס.ת שם)קעזט( שט. סשרא,קעיח(
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 אחשג וזמם %1ץ מצהץ רמם לרמם זחע י צדז קרא וצאנשא
 קיבג ייטש שי ן געהש ומם *בש לתדק (7% וזד שאיש סיאע
 קימ. תתטא ומאצדטא חה עמוא קיה רבאמ-
 הבהרת בו שיחה יסים ש יטמא בו המע אשר ימי נ1למ"ך

 רבי טחרחו הש סאיסתי נקיד(. יסי נל ררל מתכוין קצצה יכ% תקצצה6
 שתפרח עד שטרים וחכמים מכשה ויטהר אחר מע לו כשיולד שסראליומר
 שק(נצה על וחכסים אל"מר רבי נחלקו לא ידצדה רבי אפר נקפ'ה(.בכולו

 שוצא נל ססטז השייר שק(ממז של ע~סיש פהרה לו שאין חי בשר עסהוקצץ
 אלקמר שרבי ב(ששם שק(מבה סי על טקלקו סה ועל טהור, בכולו פרחהשאלו

 נקש'ו(. בכולו שתפרח עד שטרין וחכמים סמנו, ויטרו אחר מע לו כשיולד שטר10

 הס%חין, שאר לרבות פנין בלבד וח אלא לי אין ,שנ יבח "שבבדד

 אף מעי שברא8 סייחד יה סה ש ישב. בדדטמאיל
 תיל דגגתעיה שאר לרבות כ1ין מען, שבראשן בלבד מזקין בעלי אביאשי

 טמאין ששר מוין ישב בדד המו המו תיל עש, טמאין שאר יכ% "2ב.טטא-בדד
 בדד תח-ה שמשרה סשרע מצגה סה לף בן עזשע רבי אפר נקפ,(. עסו16

 לפיכך לרעד1, א"ש בין לאעחץ, א"2 בין הבדיל וה דקביה אסר אלאקשב.
 חורה שאסרה סשרע נשתטז סה לוי בן יהחשע דבי שפר "2ב. בדד חורהאסרה
 לפיכך שטש סעשה עשה הש דקב'ה אפר אלא לטהרחו.. צפרש  שתייביא
 לשן על אלא באה הצרעת שאין לך להשר פטש. קרבן יבש חורהאפרה

 ח" למחנה כמדקדץ נקפ.ח(. הרעש
 שהוא סלסד סתות, ישית

 ד"א לוקה. לה נכנס חשם "שראל מהטז שהוא סירהשלםסשלח
 פח"

 לסדגה
 ח" %4ה1 שפשלחיןטושבו

 חוסה הנחקשת בעייות וה ודבר סקום. בכל לעיר

 פתח מצרעים הו אנשים מרבעה שפר תא ונן בלבד. "שראלבארץ

 ע.א. ע.ח ו%לין,קש'ג( נחווהו. גכ.' שה% ע.א. סץ נדח,קפיא(
 יוטף. ר' שם גנדח 'הודה ר' שם. נדה,קפינ(
 שם. סשרא,קפיח( ולא. 4ר גכורוח ט"א ש.1 מעים וע" שם, ספרא1ק8.ר(
 אגל 'הורח רג' גסקום אלטר רג' גסשרא ט.ה. פ" מעים וע" שם, ספרא,קש.ו(
 כאן. כטו 'הודה רגיגילקוט

 ע.א. ק"ו שחים עיא ס" פסחים שם סשרא,קפ"(
 'הורח רג' טעכען שכ.י לוי גן 'חורח רג' שם גערכין ואולם ע.ש. וג פ.ו ערכין,קפ.ח(

 כאן. כש לוי גן יהשע רגי ע.א ייר שגת שאלפסי טש.ח סצרע לסדר גשאילחוח אגלפחם.
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 הפסא אמרו סיכן ק8'טג יטטא ישבו נמהמביו נ'.(. ז' ב שלכשהשער
 עובר פשסא "אילן ההת עומד הטהור משו, עובר חשמהח- האילן ההתעומד
 )ק,נ(. טסא זה הרי דגקזה ואם טדור, הסנתע באבן וכן טטא. עמד אםטהח-,
 נטגשו לבית הרובו ראאן שהכנש טנא כהנד בב"שה. טטסא שרצא סצח-עהו5ר

 )קשיא(. טשארו טהחר לבית מית טכנה שהכנש סנתע טלא בבית. אשר כל6
 נכנפ וקשוב(. וקח-הע עד טמאים ששם הכלש כל לבית צכנס סצורעוהנן
 4אות. ארבע רוהב על טשהש עשרה גבוהה טהיצה לו עשין הכנסתלבית
 עסי רבי )קצע(. יטס4צ וקם עם יתערבב שלא כדי אהרון ויושו ראשענכנס
 ליטד חהבמך לו וססיך מהטבך ~חנה נמדזדץ או5רדגלילי

 טבאדם בבמרש מו5ר )קצי(. טהעת לשלש הוץ שילוה טעתין שהן הבגדים על10
 וצץ הץאדם סוקפת, שאעה בין מקפת בין לעיר הוץ שהם סשיאיןשפדש
 )קצשץ(. טשלהין אין מקשת וש4וען טשלהין דגצקפתלעיר

 והבגדמשז
 יכ~

 וצטר מלים וצטר נפן וצטר חקכלך רשירקי השיש
 צטר אלא לי אין פשתש. בבם- או צ5ר בבם- הרל ,5ש, של העהמהארנבש

 טן אהד אלא לי אין הבמי. הול הכלאש, את לרבות סנין הסיוהרים ופשתים16
 אין חץבבר. תיל טנין, במהצתו שבא כלאים בכולו שבא כלאש הבאהסעין
 על טשלש פוצת טטליא לרופר טנין שלחש על שלחש בו ש"ש בנר אלאלי

 לאיכן לו שאין בנר שיפשה לאיכן לו ש"ש בנר אלא לי אין והבנד. תילשלש,
 הרי רבי ישסעאל רבי לו אמר אלה5ר. רבי דברי והבנר תיל טנין,קרפשה

 הרים דקל ישמעאל אליו5ר רבי לו אסר שאדרש. עד שתוק לכוצב או5ר את80
 נמה פחין ולבנש צמעין פסיפסין בה שרש קיטא אסרו טכאן )ק"רו(.אתה
 אפר לפשחג פקום לו אין יהידי פסיפס הא חשרי אליו5ר רבי את שאלו6ה.
 יהודה רבי לו אסר שמעתי. לא להן אסר יסמר. טה טשי לו אמרו יסמר.להן
 "צסוד שמא לו אסר הין. הכטים דברי לקיש אם לו אטר אלטד. ובי במרהבן

 שקייטהה אתה מרול הכם לו אטר טסא. שבועות שי והעומד שבועא שי בו86

 הץ פ, צרעת טוסת הלכות רסב'ם וע" ע'א ס" פסהים וו' שם. סשרא ע",קפיפ(
 סיה. פיע)קיא(ננשס ס". פ"צ עעים שם)קיצ(
 ע.ב. סיה ספראקירז סיץ. פ"נ שםקונ( סיע. שם,קציב(
 הפיו. פיע שם רסים וו' חרכ"(, )צר הס" פ" מקרם הוספהא ע"קציה(
 שם. ססרא)קו1(
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 צטעו שאק ונן צטעק נףו יממאץ יהמ יןל והמר 1ף"ג חכמשרברי
 אוציא כברייחו. צמר אף כברייתה פשתן טה *שטם בנר 14 צסר. בנדחול

 ולצטר ל*שתש חול שסש, בידי הצבועין את אוציא ולא אדם בבניהצבועין
 )קצ"(. לבן צסר אף לבבת 5שתןסה
 ערב חשל  שתי של הפקעת עלליפך בערב או בשת' אומ'ח

 יכול בערב ש בשתי ש )ק1ם(. טפ1ת בש4ר כן  שאין סה במעים,שתיטסא
 5שתים בבם- ש צסר בבם- חיל טסאין, יהוא כברה ח1ל נ5ה של יערבהשתי
 קזא יכול )ר(. בנר שקרויה פשתים חשל צסר של בפקעת אלא אטרתילא

 משתעטר טלן אף סלאכתו סשתעסר בנר סה בנר חול סירסיטטאין
 ש ודן!מן סיר יקרב טששלק. השתי סלאכתן נסר היא אקו )ר'א(. סלאכתן10

 סכל בערב ש בשתי ש שסרש וחכמש קץודה. רבי רברי סששלב1פשתן
ש סקי. בפעים סימאין חהערב שהשתי סלסרפקום.  ושתי בנר מסר לסה כן 
 בהן שיהטז ער וערב שתי אף וערב  שתי שלש על שלש בו סשיארפ בנרטה
 ערב. טלה א5לו שתי כולה א*לו וערג שתי שלוש על שלוש סהן ערארפכדי

 וקשרה אחת פסיקה א5לו אוסי יהודה רבי במעים. סיטסא אעה פסיקא היתה16
 בנר תיל שבש, ערא אף יטל עור )ר'ב(. במעים סיטסאאעה
 את סהניא ש~גי ימל בארץ. דנירל סן עור אף בארץ דנירל סן בנר טהועור
 סן לו שחיבר את להביא בעח- 14 תיל, שהוא כל בארץ דנירל סן לושחיבר
 כדרך לו שיחבהמ ובלבר סשיחה, אפלו חוט, אפלו שדוא, כל בארץדנידל

 יש! עור, סלאכת חול במשמע, והאשה הטצה עור אף יכול ל1סאה. חיבורו20
 האי5ה ועור הסצה עחי 14ציא סלאכה. בהן נעשה שלא האשה, ועור הסצהעור
 סלאכה, בהן שנעשה סנרלין רצועא עורות אהנש ולא סלאכה בהן נעשהשלא
 סהניא ש1גי יטל )רץ(. ללש  שאען סנדלין רצועות עורות טמ1 עו. כליתיל

 עורות לרבות לסלאכה ומגור יעשה אשר לכל יל כלש,  שאען שהליןעורות
 סין עחי אלא לי אין אף במשכל דקה בחמה סין הצסר סה 14 )ריד(. אוהלין26

 בדאמה תאכל, מה בהטה נאנל ו4!ש דקה בדגמה עור סנין בנאכל, דקהבהסה
 עיב. ס'ח סשרא )קצ"ח( עץ. ס'ט ספרה ט'ח. 8"א מעים)קצ"(
 עצ ס'ח סטרא)ר( ה.ח. 8'ע שם ורטבים ט'ח 8י.א מעיס ע")קצ"(
 ע'ב. כ" שנח ט'ח פ"א מעים שם. סשרא4י'ב( שם.)ר.א(
 ע'ר. ס'ח סשרא)ר,די ט.א. פ"א מעים ע" שם8-ץ(

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



309 ע י ר זת נ' טש, ס,ש-'עי2

 בעח- חיל טנין, שרשדם של עחיחע להביא טרבה פושי עד נאכל, מועוגסה
 בנר יל צבשין שא12 בין צבועין בין טשסאין יעא יטל (. 5י.ה ריבהבעחי
 בעח- או שסר יהודה רבי סאיר. רבי דברי לבנים כולן עח-חע אף לבוכולו
 אחד וכתוב בבמר או אהשר אחד כוצב אוטר שמעק רבי הצבועין. אתלרבות

 שמים ביזי הצמעין כהנד. הא בעחי, או אוטר6
 טיטמאי

 אען אדם ובמ-י
 5יו(.טיטמאין

 הקיוק קיקרק חיל ירוק, טראה כל יכ% ירקרק המע הקיהמ"ם

 טראה כל יכ% אדמדם 5י,(. דשודס ככנף שהאשבקיוקין
 אדטדם או קיקרק יפה. נמדודית שהש שבאדומין אדום אדטדם חולאד5ם,

 יצמרפו לא כך בפויך טיטסאין שאין כשם יכול בפחוך. טטטאין שאען טלטד10
 בניטין. לא בנבגד טצטרפין. שהן טלטד המע והיה ת,ל זה, עםזה

 מע עור כלי בכל או בערב או בשתי או בעור אובבגד
 ולעמ. לעשקי בו שיש בנר אלא לי איו שיטל יל טה היאצרעת

 מין, לעשיר ולא לשמ לא לעשיר, לא אבל לעני לעמ, לא אבל לעשיר בוקם
 שלוש בו יהיה ויטה כ1%. את לרבות הכהן את וחראה דוא צרעת מע הרל16

 הבשר בעור שיסא כאן טיסא הוא דין הלא מרש בנרים צרעת שלהש.על
 וטיטא כאן טיטא ד18 לדרך לך הולכה כגריס. כאן אף כגרש הבשר עורסה

 דנין דיטה. לטי נראה נריסין. בשגי כאן אף נרשין בשגי בבתים טהבבתש
 יוכיחו על שבועא באגי טיטסא שהוא טדבר שבועא בוגי טיטמא שהואטדבר

 שהוא דבר דנין וחו לדרך לך הולכה שבועח2 בשלשה טשסאין שהן הבתים0פ
 יוכיח ואל השדטדם, בירקרק טשסא שהוא טדבר ובאדטדם בירקרקטיטמא
 הכהן את והראה הש צרעת חיל ובאדטדם, בירקרק טיטמא שאימ הבשרעור
 5ייח(. כגרש דואהרי

 ימים שבעת המע את חהסגיר המע את הכהן וראהנ
 חחלה. זה הרי6פ

 שרציס. שם ובספרא פיא ובכ"א שרצה בב'" וא. כ" שבח וו, שס ספרא,ר-ה(
 פ.ג *יא מעיס ע" שס ס*רא,רו(
 יוח פ.א מעיס 15ס*חא ע" הטווס גיף ולקזין פ.ד. שס מעיס וע" שם, ס*רא,ר"(

 זם. פשנח וכסף הש *יב שם רפבים ועי' טואס, ככנף חריח(מד
 שם. מעיס וע" שם, ס*רא,רח(
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 בללה מן ומש בע יטל השנץעי נמום זשצע 4מז ור"ךונטש
 הסשך הפורע ,ה ךץננע נגשךץ נ:י נרש(. בלילה לא ביוםחיל
 כאן נאסר יל שהוא, כ9 יכול במנ חול הרהוק, את לרבות תנין שהש,כ9
 הפסק 14סר נמגאת כנרש. כאן אף כנרש להלן רמצצר מע טה מע מגו וז"לןמע

 ממארת (ברעת נר'י(. כגרש חזחהר כנר"ס והרחוק שהמ1 כל הסמך6
 כי חיל, סנין סוסמי סוחלם אלא לי אין נריא(. בו תזצה ואל סארה לותן

 סוספר אף 'טל בדגייחו ואגיר טסא טוכין ועע"צ קששמ אם סוחלט סה שצרעה.
 אסחי השסמי אין בדגימז אסור דגיחלפ המע פמארת. צרעת חולכן,

 מערב טוצר. למי פכרו ש שצבעו פוסנר בגד אסרו פיכן נריב(.בדגיקז
 יחר בין שלא על פשלא , פחות בין טוכין ועשרץ קצשן טדורים. כולן באחרים10

 אלפש בכסה אפלו בא"רים שגתערב סוחלם אבל טווד. שלא עלסשלא
 בוגייה אסודין הן הרי טוכין ועעוו קצש כולן. משרפין בוגחה אסודיןהכל

 נרי,(. לעולם בשסאתןקוטךין
 או בצמר הערב את או השתי את או הבגד את הטרףרב
 הש. חול עפה ו"שרפם פשתים מגסמ צסר מי ימא יטל בפשתיםא

 בצסר ממר לסה כן אם עסח. וישרף אחר דבר צריכה חשעה תשרף באשהיא
 שהראה חלוק אסרו פיכן נריד(. בו ש"ש האיסריחז את לההמא בפשתשאו
 ושל שירין של האיסריות את אוצש נרטיו(. שבו האשריא את פציל מעבו
 שמזן מכה ודצרית אל ארשן של ש(מא ולא במעים, פיפשו פען ששרןוהב

 אך נ:(במר ד"רפריה. לא בו אשר המע, בו אשר תיל במעש, פשפא10
 שסר ם9ים שר שוו נוכן ו"(. עיימןלינםבפשתים

 פן רוב ואם במעש, פיטסא אעו דנמלש פן רוב אם נמה, וה שטרפןדחלש
 ודיובס הששתן ונע במעש פיטסא טחצה על טחצה במעש, פיפשוהרחלש
 נרי,(. נמה והשטרפן

 ס". פ"א מוס וע" שם,,רי( שם. ספראייט(
 ס"ב. שי'א מעים עי ע", סיט ספראט-"א(
 והי.ב. הי.א פ"ו שם רמבום ועי' שם. סשרא,ר"ב(
 ה"א. פיע שם ורפב.ם ס"ב שם מעים ו,,ר"ז(
 פיי. שם מעים0-ט.1( ע.ב. ס" ספרא,ר"ר(
 סיב. שם מוםשייז( שס. מעים עי, שם, ספרא,רט"(
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