
קידקיג

 דמ4שותרב4שדכתיבכףחלכוכר( 3*ך% ו /א45ך* ימ'כי 'שיאי ידב'ת יאס'יי"יי א5(אילוץ
 א'סורא נחיג צמא , תאכלו %אדם

 איסורכם נהיג יא תרכא כעופא ביז כבעירא כק כחיותכםבק
 ן מכתיב בדם וחומר מכרם כו(יכ חומר דתנן , כבעיראאלא

 משום עליו והייבין בו/ מועיין שהחיב מכדם כחיבחומר
 ן מכחיכ כרס וחומר , כדם כן שאין טה וטמא כותרפיגול

 וככף זבטהורין בטמאין ן ובעוף ונחויות בבהמה נוהגמהדס
 ומנין ' כלכד טהורה בבהמה איתן נוהג אינו והחלב ,המינק
 כף כי דכתיכ דכייא נבעיר4ש איא איסוריה נהיג %אדתרכ4ש

אובי
 וא;ג קרכןליי' ממנוה יקריס אשר הכהמות מכל חיב
 אשר רכתיב הכא שאני יסימנין בהמה ככיף דהיה לןרקיימא
 מוסין בעיי סר 04 וכי ' יקרכן חזייא לא וחיה , ממנהיקריבו
 דתנו4פ קרכ' זזתנו הואיל קרא רבונהו להקרבההדר ה11לא
 , יקרכן הראויים תמימין חלב איא 4י אין , חיב אוכף כףכי
 ת% מנייז חולין וחיב , הבהמה מן %% , מניק סומין כעייחלכ
 מוכחן ינבי קרינ הקרבה דלעניין תרכא וכל חלב, אזכף כלנ,

l")PSאכייח איסור טעסא מאי , ואסיר הוא תרבא כמי אכילה 
 החיב את דבתיג דקרכ, תרכא ניחו זהי , כת; הקרבכםבעמין
 ע% אשר החיב ואת י פריסות4ש היא הדא הקרב אתהמכסה
 גר ' אברש רכו ראמר י הכוסות ובית הבסס שעל היינו ,הקוב
 וענוש אסור הכוסות ובית המסס שעי ח4ב שמוחל אנויהורה
 כיסרה מדכזלה שנ4והא taQ ן הקוכ וזהוולכשעל ןגרת
 את המכסות חיב טה הקרב את המכמוה יחלב דרסימשום
 אמר ן ונקיף קרום תותכ כף אף ' ונקיף קרום תותבהקרב
 קרום תותב טעמא מאי גרירא געי מעיאכאסתא ריש יהודהרב

 וחיב הדקים שעל חלא הוא וזה , הואונקלף
~spw: 

 י הקיכוה
 , ראייתר4ן פייני כי דאסיר Ut~b לא עים4י כוףידאקשתא
 ישסעאיאמר ררבי , עקינח  ישמעיורבי ררה  פיוגתאדומינו
 קרוס הקרב את המכסה חיבסה

 ונק*
 , עקיף ניקרום אף

 המכסה  החיג את סנר עקיבותי ורני , ואסיר  ונקיף קרוסוהאי
 והאי ' עקיף קרוס תותב כ% אף ונקיף קרום תותכ הקרבאת
 רב אסר ' אוייש רב 'תרכש רעי הותן ונקיף קרום תחזכקאו

'I'vRFP' חיב ' איסור כנגובו והנגש  
~pw; 

 היינו הגוייות גגי

 כוסתאי דאקלי תרכא היינו הכסלים גט שעל , דצחיתאתובא
 דאק4 תרבא שמואל רני אמר אבא %ר , אטמתא דלפןהיכא
 י אייה הכסלו, שעל ח%כ וזהו , כרת עליו וענוש אסורבוסתא
 ן שריוח רחמנא אכילה יעניין :eatn חלב הקרבה ד%ענייןאעג

 מאי  אלא סמבוזנפקא  'קריבו מאשר חיה יאפוקי  איאיצטריך %מאי תאכיף לא ועז וכשב שור חיכ כ4 דכתיכ , טעמאמאי
 ףהקרכת ועז וכשב דכשור כיק , שריא אליה אכילהלד%עניין אמרתי , תאכלו לא ועו ונשב שור  חלב  נ% רחמנא אסרקאטר
 רבכן דתנו מותר לכל השווה דבר ואי , הז'י4ש לא nataIלנכי
 יהפיך כ"כ אס אום כשהואש , 5א4ה הפסח את ירגוםכשב

 מצות לנר( פסח מחמת הבאים  שנתוושיטיםפסחשעכררץ
 חודד  ותנופת וכבכיס סמיכה שיטענושימים

 הווי
 כשהוכש ;

 איית טעונם שאינה העז על ףוסר הענוין הפסיק עז אםאומר
 אמר , שוח אינו  דהא שריא, נמי ךכשג באכיףה להזאשתרייא

  ףהו פסיק ואי ' דמא משום ודלועא וירא ' 4נויהויטשיבינהו ובעו  תרגיש משוס רטחיא  ורכו4שת4ש ינפה%משקיינון ובעי ואסירי בחיותא איבא הומי חמשה יהורה רבאבייואיתיםא
 'תרגמה משום אסיר ורכוליי4ש ושכפלי דשחלי נחיותאאיכא קרמי חסק4 יהודה רב ואיתמא כהנא רב אמר ' דייגי מירבנמי
 , רמוש משום ורמוקרי רביעי , %מק'%פינהווכעי

 'btas וא*
 דדייכ בישוע עילתה כפיי 'WUtN ליסחוף %א פפא דרגמשמיח
 גופייהו כפיי בלעו נמי להו תריץ כי הכי קישרא,אי זגלעתרבא
 תרבא חכי חי ן יכפיי תרבא בון  איכא קרמא ,סתרבא

 רכיךוסיסרטטן ייה אית קרסאבמי גופיותי
 סי "%  א"ייו שבמצית טבח"ייי  צריךברם
 ימעבריבי1

 ככ'ין' ש'עיי'ה מהי ' י'ה
 אמר , ככז'ת אמר יוחנן ורבי בכשעורוץ אמר יהוררש  רבחיכ טבחשבסצאאחריו ראיתמר י תש יאואפימונכשעורה

 מר אמר ' יעכרו וכאן יר%קותו באן תליני 45ע 8פ4ירב
 גמקוס כשעורה מקומות ושלשה בשנים אפילו ככויתזוטרה*
 / שכשעורת יה,ותו נכדת ולעכרו %הלקותו והילכתאאחד

 הלנו את ומוציא קורעו הכחלררש
  ובבר וגהרהלסנק
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ק"וויקראקטו
ויקרא

 זנל דכתי דעופא כיןדחיותא:סטו~מפשאילתא

 ככלל וחיה ויכהמר, לעוף מושנזת'נס ככנ[ תאכ15 ישלדם
 התמצית דם , כרת עלס ענוש בו יוצא שהנפש דם ,בהמה
 כזים יאוהן חמשה רבא דאמר ן כלאו עייו קאי האיבריםורם
 5רס וחד חולן ידם תר ' 5'למה

 מיקדשיי
 התמצית 4דם 7חד

 יני אחא ימאי רמו את 'רק כיסוי ירס  וחר  האינריס לרםוחד
 בנו ואת אותו ואיייאין צבי מה אי 'ףאביי פפא רב ייהראם
 איכור ויא בהןגוהנ

 חלביכוי
 אתדמו5*ש רק %ף כן' דם אף

 הקורו יום אתתי ימאי , הרם אכול %בלתי חזק רק 'תאכף
 אברם ' רפריש היבא איברים רם אסיר וכי '  בו יוצאהשהנשטה

 אסוריןן שביר חוטן  אישמו" ראס'רבא פחשאסור, רפאאיג מוירקי והא בה ין וליח באומצא מיכייה שרי פריש ייאדיכא
 וירע רמית ער אסיר בקררה בישרא סירמא בעי רק*שזהיכא
 יפרש ;פה רמוהזו ער רמו שירי יוצבת  הבשר אין 9סוא%ואמ'

 , יפה יפרהומדחו

 דשיי הכשיא 5ם'מ4ה'ה צייד מ'מניית" והןנרם
 בגוה דקאי כיון אסרינן מי י 5א אי.ביה

 ן %ש ' פ57טה כך כבולעה די%סא או , ואסיר דמיכקוירה

 דאמר ' 5רכא %'ה טס"ע קמא '  פויטה כך ככולתהאנלייה דמא' כיעא קא 7הא אב" ג5 ' שרייא האימו4'תאואירכ*ן
 משום  יאו טעמא מאי ' %תוכו מיעיו בני יאת כרשי אתנותן

 בית דאיכא כיון התם שני וגא פולטה כך נבו%עוהראמרינן
 את  קורעוומוציא  היב י  תש ן ראיב מידכ דסחיחישחיטה
 י"ל טעמא מאי , בישוו~ומותר  יאחר קורעו קרעו %א 'רמו
 רב8 איניוהא רשיע' יב שאני פוןטו' כך ראסריכבו,ובישום
 יי הב טפתי מעקי אי ואמ'ייה ולב אווותה כר פיה טפיסב*ש
 ריש יבי איקיע רבא והלש ' רמיפורא בסם'רא התםואינוי'
נישא

 וטפי
 זוזא כי דזג דחזיתה לאו אי  ואמר אוווית בר תירץ

 זנ לי מה פולטו כך ככו4עו אטרת ואי ן מיניה אכלי 5אחיחרא
 אסמיק בין סםידא הלכך , דם'קדרא נחורתא לאונ, 5יימה.

 אפילו דאסר מאן מו5ייתא והא , שרי אסמיק %א אסיראסמיק קימחי שאר אסיר ונ יא שרי וג חיוריתא שרי אסמיק 5אובין
 מו4ית*ש יהיינתא ' לש5 פומה אפיף1 דשרי ומן 5תהתפומה
 %א כברא  אב% , בפרא מילי והני , %עי%א פומא ואפילושריא,
 , ע"ד עבד אי אסור כשהא עי5ח ככדא שישפד מר אמררה"ש

 היכתאיאב%ינתהיהלאוכן
ניקרא

 ~ןיך',ק:."יהן:ןינשאילתא1
 חיב איספק  אינמיחתיכה דשומ(, הירא דח5כ  הירא יריעויא כהדדי ערבו דאי שומן וחתיכתחףכ

 ודאו טן כפי בספק קבה דאחמר 'ואשבחנן שומןהוא ספקהוא
 בת אפי15 חטאת קרבן ממשו כשוגג חלב אכל זדאידאיתו
 שננ ואייו ,רנקא

 ואכי
 אחמר שקיים בכסף אשם מביא ספק

 תהט*ן כי שנאם'עפש ' מיניה דניבד5ו היכי כי בספקרחמנא
 ואשם ירע 4%1ש תעשנה 5א אשר % מצות מב% אחתועשתה
 הכהן א% ףאשם בערכן הצא( מ( Iat~nStl א  והביא , עונוונשא

 4  1% ונסיה ירע והוא-וש שננ אשר  עיטגגתו הנהן עליווכפר
 אי רמטרפ*ש כשיעור שהא אי ייה ומספקא דשות היכאואילו
 כשח'טרץ כלספק ואסר היה מעשה זו; דתני~ש , אכירא5א

 ' תרנגויא או גריא ףיוץ ראבר כאן  ואילו 'טייפוץ
 ואזר(

 ככ"ת'והואשכחינון
 ד'שראי

 רובתו מאיטעמאז'5כתד שרו
 דשחעה אשכחינהו וראי ה( מומחין ~yw notnw~, מצוףור7כ
 איטרוף איטרופ' האי אמרי רמנכל*ש כיון באשפרהושדו

 תרנגו5תווםצאן או נד'ו שאבדה הוי דתניא ' 5כ5בוושהנהו
l'el~w'הנ5'5י 'וס' רב' שף בנו חניניץ ורכי אוסר 'הודה רכ 
 ' כאשפרה כשמצאן 'הזדה רכ' ש5 דבריו נראין רכ' אמרמהיר
 ברוגח*ש  אישחנח וא' ' בכית כשמצאן חנינה רכו שלוובריו

 בנו חניבוץ ורבי יהורה דרבי בפיוגתא מטנפא  ולארמטנפא
 כררבי שחיטות משוס התירו רבמי ואיר  הגלייי יוסי רביש%

 תשע ביוש ראית ואי4~מח*ש ,  הגיייי יוסי שירכיחניגהבבו
 ואזף נבייתא בשר מוברת ואחת שחוטה בשר מוברותחנויות
 ההיא מן אי רהיחירא  הנך אימן ירע ייא מנייהו, מחיאוזבן

 איסורא רקניע כיון רוכה בתר  אוייבן ולא אסיר ובןיאיסורא
 בישראל עורב אייתי וראי ' רמי  עימחצוה  כמחצהכמהקבוע
 ראיסור*ש אימההיא , רהיתירא הנהו מן אי ירעושר*י.ייא
 כ4 אסרינן הוא איסורא רקכיע ישראיויאורוכחא %הומשבח
 טונרוה כחלן חנויות תשע  כרתנן ושרי' םרובהפרישדפריש
  ואיבו מהן מאחי ויקח  נבילה בשר מוכרת ואחת שחוטהגשר
 ובנמצויש אנדר דאיסורא מההיא אי רהיתירא הנך טן א'יורע
 ' אסורכם אריא או דוכא דדרסה הצותא זאי15 ן הרוכ אחרה5ך

 דרוסרש ספק ייה יריויא Nea י4ש אי מטופ אי ידע ף4פואי
 איערם ואי שתיר עד וכנגעה ' חורש עשר שניס כ% ייסורבוכר
 מינהזן איבדר ודאי , אסורות כזין בריבוא 1S'DNi רהטנהספק
 איסורכם אמרינן דוכתא 5חדא 61יעוטא דוכתא יהדתירובה
 מישקי וראי ' שר"ן מיעוטכם והנך ' אית'ה רובאבחך

  חוטרא
 איסוררם מקבוע ףמישקף אתי ד'5מ4ש ' נזירה לאוברריבון
(~lfalבשוי או ות המח בחטאות שבתערבו הובחים  כהתבןכן י 
 nltwpts* 5ן וקשיא כולן יסותו כריכ41י אחת אפיויחנכתי
  ד'%ב*ל גוירה רבא  ואמר , פריש מדובה דפדיש וכלליניידי
 חנהב שתי ראינא חיבא זויה י ואקרובי יםישקימקכועאחיה
 לליטא והא נביףה בשר מוכרת ואחת שחוטה בשר מוכרתאחת
 בשר ואשתכח רסת*ש ניסי בהך קיימא והא רבתא גימאבהך
  ויייתרקרוב ' רובה דיכא וראי הנא מן אי הכא אימן יריע%א

 הקרונדז העור הויתרה שנאמר קיוכ בתי וי%ורחמנ*לאסר
 ' החלץא5

 דוכתא בחד להתירא יטה יאיכא הכ"אילי בריךברם
 ואישתנח יוכל  בחרא דאיטראולעוטש

 אפיינן רופא בהר ' דאיסורא רוכתא יההוא רמקרבהגדובתא
 ראיסורא רוכה אוה ואסיר,  אויינן קרוב כתר  רייסא או 'ושרי

 רובא נתר רהיתירא קרוב במקום ואשתכח , רחיתראומיעוטא
 דתני , %ש ' ואסיר נינהווהוהספיק*י וקרובכיהרריקרוב. רייי*י או אוףינןויוי, קרוב בתר  אוריושא י ואסוראפיינו
 דאורייתא דרוב*ש ואעג הרוכ אחר הלך וקרוב רוב חנינהרבי

 נתו וכי טקרוב יותר שכיח ררובא הוא סברא  דאוויית*ווקרוב
 תימא וכי , איינן רוכא כתר קרובה דהך אשג היא רובאהחרא היכפי אבי שוות נששתיהן א%הח%% חעירהקרובהוהיתוץ
 תר וניסא רעיםא רונה גתר נידף נמי  שתת  מששתיהן הניאי

 אישתכת אי רג' ו45ש הני ף4ן לחיינו  קטיירשויאשעינא
 דלתן נמי הכי הרבים רשות דאז14אתובני כשכיחיבדוכתכם

%ושטח
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לקיתויקראקיז
 ד5ח בדוכתא אגיס4ש דאישתכח כנק א5א * קיוכה5יח"כיה
 י ה'יכתא וכן ערירות כני הם אלא ואתו דאז*שכיוו

.ויקרא
 :קח כס"ד'"תמד2"'וצבמו~מדעשאילתא1

 שנאמר י באימורא קאים %יהטסהיר
 נהיכא קרא דהאי ואשג ונו%, איה קוף ושמעה תחטא כיונפש

 יאיח,ובו שבועה כחינה כי מילי הני %יה מסהיד ולאראשבעיה
 נמז טסהיד י14 כי 1 נאיסורא 05,קס אכף שכועה קרבןע5ה
 א5ה קי ושמעה והדר , תחטא כי נפש דכתיכ כאיסוראקאים
 שאם מניין ותנייא בחטא' קאוס נמי שכועה שמע %א כיאלמא
 תעמוד ולא תל עליו לשתוק רשאי אתה שאין 15עדו יודעאתה
 כדי כתוך כיה והדר י דינא בכי דאסהיד והיכא , רעך דםעל

 יגיר לא אם רחמנא ראם לא ויבורא כרי לאחר הדר מצ'דינור
 הגיד ש45ש כיון וממילא יג'ד לא הגיד ש5א כיון י עונוונשא
 ' כיה ידע ולא סטון דחזא היכא שנא ויא ' ומניד חוזר אינושוב
 או ככתיב , הוא עדות כר 51א'חזא כוה דירע היכא שנאולא
 טניתי טסה 5יה דא% דמי חיכי ידיעה כ5א ראייה , ירע אוראה
 רעדים אענ %י מנית לא האיך ליה ,ואם ופיוס פלוני כפנילך
 ן ביהופרעיח מסיק הוה אסוקי אי ףיה יהיב מתנה אי ירעילא

 יירש ראורמנה סוערים מניתה אמרייה4%ש קא דהואכיון
 הוריתדץ ליה דאסר דש היכי ראייה כ5א ידיעה י עדוייעדותן
 חח,כיון 5א מחזא דעדש אעג יא ,ואליליה ופלו פלוני כפני4

 רב אמר ערות, עדותן 5ך הזחתי %א דאס והשתא קסייהוראורי
 אסר 5א ראי הודאה נבי עריי אתם שיאמר וצריך א%רכיהורה
 הוא טעין כקא מ'%' והני בך אני ששטה %יח א% מצי עדייאתס
 משטה ליה דאם "א שנו לא אביי א% 5יה טענינן 5א אנןאכף
 אכו5ירץ , כפרן סוהזק מעוים רבריס היו %א אם אכ5 כךאבי
 דרבנת משמיה אסחט( הכי אדיש כר אחא דרו כריה פפ4שרב

 אתם יווה להו א% כי שנא ולא ' איניש רכיר רכרי5א מיליכי
 ואטמין ההוא כי %תה ושתיק מלוה 5הו אסר כי שנא ו5אעריי
 עיוי איליה הין, אןליה נידך 5י מנה 5יה אמר בכילתאמהרי
 ן קא הא רבכהנא ואס ףיהלא' אמר ' סהד' עלך ף'הווושניח

 דאסור מינההא שסע פפא רב ואיתם רבינא ראם , "אאן%יה
 כי שנא ויא 5וה אטר כי שנשי 5א עדיי אתם שיאסר צריךרבנן
 הא י4ש 5'ה אמר קא אמרלהא מדקרת יווה ושת'ק טיוהאמר

 להג דאמ אעג ' סהרי מרגזיו כתיבא בעי ואי גמי הכיאישתיק
 5א לא ,ואי כותבי 5פףוני וחתומווהכו אןכתובו עדיי,איאתס
 קיירש שטרא דייפוק ילוה ףיה ניחא דיא טעמא מאיגותכין
 קניין סתם טעסא מאי כתבין מיניה קנו ואי ' nton'a %ו ןאית

 דינא ככי דאורי והיכא , עומד%כחיכה
 מילי טעמא מאי כתכיי

 4 כמטלטלי כותבין בקוקע הורה אי הוא, נקם וףא רישיע, הת 5הו ואמר אורי דינא בכי לא 'ואי 'l'b"P יכתיבח דינאדכי
 דמחסרי רם. כקרקע 4%1ש כתכי לא בוךינויהו דאיתנהיאענ

 ,נושתק

 שיאמר צריך מי שהוערץ מרעשכיב צריךב"מ
 בפט שיא ' ל4ש או עדיי אתםהמלוה

 בניו את ptawn~I ש5א עשף נאדם , " אינעי~ש קא 4אם5וה
 5א ואי , אק עריי אתם אסר ויה , מיתה בשעת משנירץאדם אמרי מי 5וה 5ה1 ומורה מלוה רטעין %ן טיבע"א קא כ'אלא
 שיאמר וצויך ' מיתה נשעת משנוה ארם אי( רי5סא או י85

 וכייסורין ככתוכין מרע שכיב דברי אמרי מי ' 45ש אוכתובו
  הלוואחד אבל עליו דעתו תשרף שלא מתנה %עניין הוא ןרמו
 ככתוני(לאו

 וכמסוריי
 ן ףכנ( פליני לא יבטא ר או , דמו

 אתם לוכר צריך י מהו שהורה מרע שכיב רכוש רגעי ,תש
 הדר דבעייא בתר , י4ש או כתובווחתומו לומר וצריך ,עדיי
 משניה אדכ אין טעמא מאי עיריי אתס לומר צריד אין ,פשטא

 שכיב דברי טעמנה מאי , כתובו יומר צריך ואין מיתתו שעתב
 הייכתא' הריינירםווכן רסווכשבועת וכייסורין ככתוביןטרע

דיכ,רא

י  8י כמשתרע מ"י,( יא'15 שאייו טס

 tin~'DSv כימשתכע אפייו והטכהאי4קדאיתכההרערץ יל" ק4יוי%שח"4"4ואט"=ן
 לאאזרוק לים אזרוקערור כגוןדאסר הרעהוהטבה בהדית
 שכועת'ח על ועכר אישתל' וא' שבועתו לק"מ ח"ב ליסצרור
 דאפ'לו ענין כתיב ףהט'כ או להרע מכר' הוא שבועה קרכןנר

 'בטיש אשר ףכל קרא רכי דהא והטכה הרעה נחן שאיןדברים
 אכ5 פומיה מן שבועה ראפיק היכא מיף' והני בשבועההאדם
 דאמר מיה"ב 5א כעכיה דנמר אעג מפומיה שבועה אפ'קל4ש

שמו"
 ן כשפתו ףכטא שנאמר בשפת'ו להוציא צר'ך כלבו גמר

 סוכות הטצוה את דאישתכעיכטף ודוכא ' בלב ולאבשפתים
 . דאפיק הוא ש41ש שבועת טניח' tat~w תפילין ' עושרץשאינ'
 ומגלן , מיתמר לא ותפיהן ויוהב בסוכה אכף , ולוקהמפשיה
 רבאסר שכיוסי בר רב אסר נידף רב אמר כהנא רכ דתם מיתסדדל4ש

 סווגך אינו הוא רנרו יחל לא רכתזג , שמהן אטר גירי
 יחף, 5א דנרו לו, מוחלין אוזריםאב5

 אבי
 , שמים ףחפצי אף

 שף4ש שבועה אסר לי ' זה שאוכ5כנר שבועה דאמרוהיכא
 מצורה כדבר ליה הוה שבועהשאוכלנרה דאסר כיוןתוכלנה

 ראשונה היוקר היא א שי שבועת אונ5נה ש45ש שבועה אסרבי
 %ת לבט% כגשכע %יה רהיה לקיומי ~Itpa %א לקףיום"שטיהבש

 , לא ותו , שוא שכועת משום לשנייהןלקי קיימה ואי יהמצוה

 שורש שכועת משום יקי %ראשונה ובטלנה %שנויה קיימהואי
.~lwaשכועה ושנייה ראישתכע עידנא מן דהא ביסף שכועת 

 , דאישתבע הואלשוא
 אוכף שף4ט שכועח אומר אוגשתייח, מהו אוכיהיוס 48א יאמר היכא"'5ו צפרירברם
 נמי גשתיירק מ'גין בשחר רשרי כיון לך tpan 45ש אחדאמן
 סתט4ש אוגף ש5א שבועה דאסר %ן 0יכעיא קא כי איא 'שרי

 או אכילות ס'קרייא מז שתייוק אכילה מיני בכ5 5'חואיתמר
 שירש שבועה אמרישמואר( אכין גו דאוחייא ' תש 'לא
 תירושך  רגנך מעטיר ייאיהיך ישני ואכית שנאמראכילתה בכהי שהיא  ישתייה מנייז לג"ש חש ראפר , "ימ'קראאיבש, * סכרנה אימא אינעית קרא אימא בעית אי י חייב ושתהאוכל
  מיגאל pnw י  ואכלת  וקחתך חמש  חמרא תירוש יויצהרך
 איניש בעו רכך סכרנה תינו איכוף , הוא אכייח ככ%5שתייה
 ניויף תש 5'ה אמר ניכו15נשתרז אית יחכריוה5מימר

 הוגש יימה 5מה  סנרא וםאהררקו(ש, ושתיןאא*ויאכ4ן ירכיי
 כבררים אכילות ככל% שתייה דמדאורייה4ן אעגדתימ4ש
  בשמשי( , הני איושי  קרו ולרש  ארס בני לשון אחרהלך

נקיי
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



קבהקרא, ט-קי
 , ושכועדך עיה פרכינן וקא מסייעינן קא הני י אמצו%קח

 היכתא,ונ(

1יגץ4א

r~v 5מיגז% ' 'שיצן פיכית יחייד"סי ?84ג?וש*ל14ח?
 מזחכויהחרמןחכריהוהיכאדגזל וחייי 1 /

 כי ומתו חיים בעלי איקמי ,וא,תניס
 ףשיומו ומיחייב אונסן לעניין ק"מי דגזין כרשותיהאורחייהו

 מישותירט ואפיק כשכירת אינמי י איכולי דאגכהי מיליוהם
 כדתנן פטור הכעקם נרשות ומת ויוצא מושכו היה אביימר'ה
 הוציאו או הגביהו ' פטור הכעף'ם כרשו ומת ז'וצא כושכוהיה

 לחכרידץן פקדון דאפק'ר והיכסי ' ח"כ 91ת הכעייםפרשות
 דאמר ~ntup ביה שנ' ייא אשג מחית דכרשות'ה כיוןוכפר'ה

 מ'יי והני באונסין וח"ב גזלן נקריש כפקרו( הכופר ששתרב
 ואידחיירש' איכפריה וסכר ףיה יסד אב% ליה כפר וקאדא'תיה
 מיחייב 45ש ף,ה ואשכחנא כתריה וטרחנא דאזי5נ4ש עדמיניי

 ברשותיה וז'ף ואייקיר כעיניה לגזילה דאיתיה והיכאכאונסין,
 ועשאן  9ג%1עצימ  כוון  טבייה יוראי ימריה  והרר ק"יסדמריה

 י 1INVp1 'ייינווי'":"ו
 ונעשהאי%' נמיטלה רגנכ והיכא שגזי, כעין יחזיר גזיאשר '"".יו"יי:!ןשש

 ה41ש ש5ו וסכר טבח , וקנאו בידו שינוי נעשה שור ונעשהעגי
 ן מנר הוא ישלוטכח

 דאכ4רץאו ובעירנא דנזי%ההוהזו%, י -. --ו ובעירנא מהכרירש מידי דגזף הכאאייו :ון16ךיכזיוה
 דמי מישלס כי אישתט 4%ש ואישתנויי ברמישת אייקר!דמית
 אמרינן מ' אכיימשים כשעת די%סא או , משלס נזיהכשעת
 או משים גזיה נ.שעת היכך ביה חייב אי גזיירץ דבשעתניון

 ףבעיים מהדר כי אכיירש ובשעת טותה דכשעת כיון,ד5ם4ש
 שעתדת ההיבש וכי דמי שע"שש נההיא 4ה דנזף כמא(הווה
 משקיתי יקיר דהורץ היכפש'סש%ם

 אכיירה בשעת יזל[
 מידי משלם כדמעיקר4ש רוראי %ך תבעי ן4ש מיתה)נשעת
 מרור איתירץ ודאי הפסח עף'ו ועכר חמז אגיזל[דהורץ
 כרמעיקר4ש דמי לשלומי מיחייב 45ש ואי כעייניוהלירה
 כתשלומי כיה חייב אי גזילה רמשעת כיון טעמאמאי

 ז נזר(

 ק4ש דמעיקלא אחיכה עכר לא השבה מיפטר כמאיהשתפש
 ן זי5 דהורץ %ך תיבעי כי משלס כדמע'קרא הי5כךטש5ם

 חב,ת4ש *גזל מאן האי רב, דאמר wh~ ן מאיואייקר
 ארבעה שחיה מבסוף זוזא שוה הוה מעיקרא מחבריהדחמרא
 5א דאו כיוז שעמא מאי זוזי ארבעה משים שתייה או תכרהחזי

 h'p1 כסן  אישתכח טזקרא למרה הדיה הוה שתייה ולאתכרה
 השתכן חזא משים ממיבא תכרה אי וודאי , השתא ליהנזיף

 קמוש מדאנזייה ייה סהייב קא אמאי מעשוה עביר קא45*
 הילגתא/ וגן שנייה הוה זז(א ;ap"זחילה

והקרא
1

"כי,הפקדקנכירץ 43י4 * /ע444ישן דאפק'ף מק"'5י 84 ?מ?אלל4רץ נע
 וכפף גזייימאיימי

 manl קרן ישיומ' שיחצב 4ה 110" והרר ףיה ואיםהכע4'ה

 וסע%וץ תחופש כי שנאמרנפש מזבח, ו"שפ5גנילאליס

 שיחד ,כגון חסדכם רב אטי 'ד תשומת מא' ' תו ביימע"
 דמטי ועד יעוסקו כיי לו שיחד כגון עושק ' יהיוותו כ5'לו

 הגווי כרתנן הש'גוה'  הווייה לא דנאל ליריממונא
  הצירו את

 כרע והזינן למןי  תפילו יויעבוואתריו יןשורזפרוטהונשבע

 :::4וםךג;קי"ןנג::1(גן
 מהם זרץ אי יורע ואינו מהססה לאחד נו% דתנן , ואחראחר
 עקיבא רבי ז טריק רבי דברי וטסתלק כיניר4ם גזלה מניחנו5

 לכ5 גזילה שישלם עד עכירה סירי מוציאתו דרך זו 5אאומר
 טרפזן רבי ומודה' היא שרפו( רכי 5קךיס וטשנינן י ואחראחד
 , אשמתו טום יחננו לו הוגש לאשר דכתיב דאיסתבעהיכא

 דה4ש טרפון רבי מורי ' אווויי הודאה כף נמי שכושי ביאההא
 ואיני משה נזלתי מכם באומר%שניס רביטרפק מורוהתנן
 מנה אצלי הפרוד מכם אחד ש% אביו או טכס הוגש זה איערע
 שהודה י סנה ויה סנה 5זה שנות( הו4, 1ה אי ייעואים

 ספ-
 דנזרש מכאן וירע הואיל מתניתין וכאקאמ אטר אלא 'עצסו
 הודש לאשו דכענ( דנשנע אמטו% וטעמה %סרנה גילהוהרר

1unt1Sירהוהל1 דאמרליה קטתן הכי %או אשכתוהא טוס 
 רגז% םםאש ר,דע הינא נמי עקיבא כגי %ד ואגמא דמי,בידד
 נותן אנ4 5שףוחו ו4%ויוזןלא5בנוו%א סודה למרקהנהדר
 תקנדש ירוק אלעזרנר רנו אמר נרתני4ש ן כר ישלחחמס

 וחומש קרן מביא הקרן על 'טאה'עז'רה הית 'anoנדויהו"קט
 שכוט תקנת משום טעסא מאי 5'ה ומתכפר אשבש ומביאב5ד

 ' טיפטר לא כר 5ש%זח 'חיב נ' הקרן עף עגיררש אין 'צ'אהאבי
 לשליח דיהבנק ניגזר( שסע וראי ' בעצמו ההגי '%1'כנזאקא
 ' ברשותיהם %הו קמו דשליה 5ירירץ 5סשקיינהוימטוושדר

 לידיעה מטו כי מגזלן יאיתויי 5ר ש4ח נג%1אינמושוי*רץ
 שף ו5א שייח 5ד ~nibo שו' ד5הכי גורשותיה 5וודש4חקש

 ן אחרינ4שאישש

 אייתי זיי פרנסי מנוזףן ףי זיףאייתי%יה יאמי ' בעדים ש4ח דמיי היכישאייי צריךברמ
 שייח לידי וה5וזאה גזילה ההיבש מטי כי , יוה מיד הלוואתילי

 kdpD'1i 5יה כתב אינמי ' לא אי דמי דיריה יידהה דמטיגמאן
 להני אמרו סי מאי עצה מהדי atnnwl פיהם ביד ליה'הישרר
 מהדו ד%יהוו אדיסק4ש סהדי אחתים ויהכי כעדים Indilvיידוי
 ליח זאיפטר שיח ברשות יהו קמו ש4ח קיר משי דכדקליה
 אונבט אונסא עליה קכי% ריא כיון דיימא או , מאופסאהאיך
 קאסד הכי , ליה קאמר מאי עריס דהתיס והאי חוי 15והגרסות
 ולא שפיר 5הו סנטר דקא איניש איניש האי מאס"א פינפןאי
 יוחנן ורני שמוא% כה פסיגו מפל , %הוקאטר מפמירקרפ
 משח rnsaa אין אלשסואל יהורה רבי מלת4שדאסרכהא

 עדיס אס אמר יוחנן ורני , עצה "תומים ואפיףוערים'בדיוקני
 אבא דרכו תש, מאי, היףכתא םשיחין עליוחתומים
 ההדי  ספררם לרב ליה אמד המא נר רכאסף גי זיזי טפיק"זה

 לך כתכ מי בריה רבא %יה אמר אתתו ני ףי א,תינוןדאתית
 נמו לך כתב אי ליה אמר הדר כשפיתיה דאונסאהתקהיתי
 רב? , שטכ ואזלת אדאתית די5ם4ש * ,הכינון 5אהתקכיתי
 הוכש כלום %1א דיד'ה והתקביתי 'תמי חהקמיאכאונפי1

 %ן וכתום דירך זוזי ד4הוו ארעתי אגב %ך ,גינון ח4%י4
 דש0ואל נודנה הי%כה~ו אחצין רהקנלת'אנת

 ' הי5כה4*ונן
פושה
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קכא

 אהרן את צופרשה
סתתתשאילתא 1עג

tWlltNSSNIWtntllI~1'tt 

 תוימו Irs~n עריסותיכםראשית
 במצותיו קידשנו תה א גרוך ףכרוכי 4עה ותשעי 'תרומותיכם

 יהודרץ רב דאמר חיה תיחזי %ימא והרר ' התרומה ע%חמונו
 חוץ לעשיית( עוגר עלה( מכרך כולן המצות כ% שמיאףאמר
 החשים כדתנן , כחלה חייבינן מיני חמשה והני הטכייוהמן

 חייבין א15 הרי והשיפון שועל ושיכולת והכוססיםוהשעורים
 כתיג לחס לחס אתיסר לקיש ריש אמר מילי טנהני ,בחצרץ
 " עבט 5הס מצות התם וכתיב האר(' מלחם באכלכם וטההנא
 המינין חמשת "א ' טיתסיי %א בחדש איתסורי לעניין נמיוכ(
 נמי ולקצור כדאמרינן יחם %חם את"א רתני4ל טעמאמא'

I'atSלמקצף אסיר %א ם'ניה עומר להביא כחוי במקים הפסח 
 כתיג קצירכם ראשית דכתיכ טעמתן מאי המינין המשתאלא
 גופדץ ומצח ממצה, י%פינן מחיה,וחלה ראשית ראשיתואשא
 דנ* תנא וכן ן ישמעאל רבו דבי תנא וכן ,wtps ריש אמרמנין
 ירי בהן יוצבט חימון ףידי כאין שהן דברים nista עליותאכ% ימי שכעת חםז עליו תאכ% %א קרא אמר יעקב בן אליעזררבי

 אא דהמו( לידי נאין שאין ורוחן אורו 'צאו כמצה כפסחסוכתו
 אורו דאמר נורי כן יוחק רכי דפ%יג נכ ע5 ואף ' סיוחון*וי
 'l'a"m ' הורש דגןנזין

 ידי בה( יוצא ואדם ז כרת חימוצו ער[
 דרכו י מצה לענפן מ'בוויא %1א כרבבן מסכתא , כפסחחונתו
 דבריט אלו דשנן כרסנך תנא סתם ועור , יקורא ליה היה ןיוחנ

 והכוסמיש והשעווית החטין כפסח חובתו 'די יוצאושארפ
 תרומתנו שמטלה ראשון וכמעשר שוע1%שיפון,ברנמיושיכולת
 אג5 , בחיהזבתרומה הכהמס ' שנפדו והקדש שיניוכמעשר

 , תרומתו ניטיה שלא ראשון כמעשר ויכש בטכס5א
 עשאש נדר ורשש תורה חיות ' מפרו שיא והקדש שיניבמעשר 4%1י

 לעסין אפילו "א ' כהן יוצא כשוק ימכור כהן 'וצא אינו5עעמו
  נורו כן יוחנן כרבי ענדינן וכי , כרבבן תנא %ן סתס ד5א ,"מז
 אעפ אומר 'וסי רב' רתנן ' *ה וו'שינן 5א יחוסרא %'הוהזה

שטחי
 ושם וחרוסת וחזרת מצה לפניו %הטיש מצוה כחזרת
 וארוזאז וריקא הונא רב אם תכשי%ין שני מאי ואמהתבש'%ין
 שיעור הוי וכמה גורי בז יוחנן יר 5יה רחש לית "מ אשיאןרכ
 קמת רביש חמשת כרתנן מומיהף חפה יאפרוש' רמשיבעיטה

 אננן י בהדייהו פתייך כי ומורסנו סובז הן כחיה ח"כיןועזי

 דרך ףאו דפריש כיון טעמא מאי %א יתוכ( ומווסן סובןהחזיר
 דתניא טנלז מדאוריתא ' מרישא שייכוה %אייתויי , הואעוני

 דכתיג , עיסותיכם וכמרץ י עיסותיכם כרי עריסותיכםראשית
 קמח רסעיס שבעה aw~1 מיכאן הוא, האיפה עשיריתוהעומר
 של חמשה שהן ' ירושלמית  של nvwi שהן כחלה חייביןועוד
 ,ציפורי

 יוסי רבי כחלה, חייבין קמח רביעים חמשת התניתי
 ל4ש הוא דמשהוא כיון ורבנן , נחיה ח"בין ועור חמשהאומר
 הוי נמדה ' סדכרית קב ן ועור 'וכמה שיעורכם רבנן ביהיחכו
 דהון fp'a ן תמניסרי רביעים ביעיוש%שת וארבעוץעשרים
 nSmi אובעץ כולתן דהוי וחומשא גיעתא ועוד , ותרתיארבעי

 י דכיעתא וחומשאביעין
 ואפינון שישיא פלגו יקש ה'כאאסי צריךברם

 מי ' חד4ס %ס4%פ ושרינוןונסהינן

 אל ב כקצו
 קא5 והכי מצטרף %חם רהף כשדן ואיכא %ישה כעידןדייכא ע"נ ,  וגום האוש מיחס כאכלכם והיה במי נכתיב כיו(רייסא אן י %אכצטרפי ףאמיחייגי דלייתה וכיו(דכשדנ4שרחמנא, אס* עריכותיכם ראשית אסרינז מי , לא אי נ5חמההוםצטדמז

 אלעזר פ*גורב. מיפלג %הס' בעירן אי לישה איבעידןקרא
 "יעזר ון ' אוייבן *שה כתר (;מרי דרבנן , מילתא כהאורבנן
 אליעזר רבי בשיטת קימט '~poln ורבי ' %הס גתד אףאומר
 אום אליעזר רבי דאיה עייה פסיג הוא מ, נמי יחס בתרדאזי%
 דיהמן סייהא גמרא קא גמל מצטרף בתנור איצטר;ף דכאאעג
 %א אי מצרפו תנור כתנור שיעורא איבא אי אומר יהושעורכי
 כן שמעון רב( %חס, והוי גטרא קא נתמר טעמכם מאי 'לא

 דומיא יחס סכר קא , מצטרפין זו את זו נושכות ככרותאיכא אי התא מי ן בס, דאמר אליעזר כרכי ליה סכיראהמליאל
 קכ4פ דאמררבא י %ש סכיראין,דעיסההילכתאכסאן

 רביעיס חמשת אבןתנן והגש , וכזבחיה לפיסה~יסנלונאה
 רמעיס ו;סשת היינו מגיונארץ קכא בחלה היימין ועיד ,קמח
 קפיזא ףכיפא נהוג דידן נשי הגי יוסף רב אמר ' רציפוריועוד

 וק14 קוא יקוימו ראתי הומי.א האי אביי ניו( אמרבפיסחא
 ן יהיה מצרפז ,הסף %סף ונעגן חטה פת הדורה אומראליעזר רכי דתנן אליעזר כרני דעברן %יה אמי ' מחלוש %יהטפקעת

 ן *רש אסר , איעזר כרכו הלכה שמואל אסר יהודה ובואסר

 גביש ש5 ככרות אירש שבו 5א %וי גן יהושע רבו אסרוהשש
 עףח איחבר וגא יקה אמר , %א בעבין אב5 י זז את זומנושכות

 , בעצי( אפילו 'lam; רניאמר

פסח
 'ש ""::"'.:קיט"סאירתא1

 אךשכעתימ'םמצותחאכ%ו
 כתיג והיש , דחג ראשו( ~watSu ראשון מאי ן הראשיךבעם
 רמקטיחג ראשון אלא , כבתיכם ימימשאור5אימצאשבעת
 ארגיסרוהיינו

 וטימא ףהורש יום עשר כארגעה בראשון כרכו"
 רף'בער הרחקה רבנן ועכרו ' שבע מתהסת %יה דהוה 'היק אך ' מצפרא ואימתו כתיב ביוש , ארבוסר שי% מכימאורתכם
 מאיר רט כרתנן דאורייתא כאיסורא %ינגע ר5א שש,מתחקת

 חמש טעמא מאי שש ושורפ'זכתחי%ת כלחמשאומראוכ%ין
 בטע-רג, חמה וכשנע במזרח חמה מיחיפא,שבחמש %אבשבע
 יהורח ורבי אינו(, שש אכתי ואמר %'ה מנער %1א כשנע5מיכ5 נמי אתי בשש %מ'ככ[ %יה שריית אי , גקרנית4וקאהבשש
 ן שש כתחילת ושוופין wan כף ותאין ארבע כ% אוכ5קאומר

 %מיכן %יו; שריזת ראי ן המעונן יום משום גזירה טעם4שסאי
 באכ'ירה , חמשאינון אכתי ואמר p1WI ראתי4פ זמניןנחמש
 רב אמר ן ננזור נמי ארכעי חמעונן יום משוםתימחל וכי , %א חמש אין שש , רבנן אחמרו 5א בהנאה רבנזאחמיר

 ה%כדץ רב אמר נחמן רג אמר , היעל יכ% סעודה ומןארבעח פפ4י
 דיממא שש מארכני אלא מיתמר %א דחת( ואעגנרגייהזדה
 להרבעו-1 אור כדתנן , כרקינן מאוותא ביתא מ'גדקדארכיסר
 נחמן רב חמר , טעמא מאי הנר לאור החם( את בודק,(עשר
 יפרץ הנר ואור , בבת'הן מצופן אדם שבני בשקוץ יצחק2ד

 קרשנו אשר בא י לברוכי מיחייב וכדעיי55מיברק ןלבריקה
 כגו חכי. יים4ש דבריק וכתר י חמש ביעור ע% וציונושלצוותיו

חמיך
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קנג
 יוענא 451ש הזיתיה 51א הדין ככיתכם בושותי דאינא :'ואח
 רילמא טעמא מאי ' דאועא כעפרש ויהא מושותי ליכטילביה
 קאי ל'ה מ'בט'% 5א וא' ' עלה ורעתיה יפיפייה ניוסקאאיכא

 בנו את וילוו( פסחו את משהוט ההויך כדתנן ,באיסוררם
 בביתו חמץ יו שיש עוכר  חמיו ככיח  אעוסין סעודתולאכוף

 יבטף ל"ו 1"ם 'חזור ףמצותו ויחוור ויכער יחסר יבוךאס
 * דרבנן ~rycn ביעור ראורייתא, ומילה פסח  מא,טעסא 'ביכו

 סני לא  כמוו ומאיטעמא ' כביטויס:ייירץ מראורי'תאראי
 " איסוררם לידי ואתי ליה ואכיף מישתףי רימתי כביטוף5יה
 למזיקתני

 קיר, שחיט מצי %א מהי% דיא כסה מכרי , כנו את
 r~m  בזמן א.מא איבעית ' פיסחיה משום %י  תיפוק ,פיסולה

 עייניה ליה כ"בין רהיו כראסרי אימא ואיבעית , ( פסרייב4י

 להציף ףיה, ניח יפיםהיהוהשתא רשחטיה הוא מיה ברייאי
 משום  ביבו יבטל  השפוית ומן הרייקה ומן הנהר ומן הגוימן
ptoא4%ש ה41ש מצוה  יירוו הרתוח שכיתת וישנות ביבויבש, רכנן אמור '  סמה הוו'א ראז'יואתי ער  רר'ימא  בפשית 

 מכטיון כי מיי' והני סיר  יחוור הוא בעףמ4י רנפשיההנארה

 מצי ולא , קאי ברשותיה יאו אביבתראיסורא 'מיקסיאיכורא
 ישמע" משוסרכי איעזר דגר ,מכט,ל

 כרששות דכרלאינן שנו
 ברתות בור הן ואיו  כרשותו, הן כאייו הכתוב ועשאן ארםשל

 ריפש ומבער הרר אידש '  nipa~t' שעות משש  וחמץהרבים
 וכררני , ובחי רם עריחמז יאחשחט רבתים בפסחשיפגר

 בעזרה, עמו שאין אעפ ראמריוחנן

 ירבנן שעות בשם יביוכרא'ייה'ב4ש צרוךבסיב(
 קאי כרשותיה  רמראוריית4שמניכיון

 י4ש רכנן דאסרוה כיון 1"%מ4, או , הדר מכטי4%1%ןפצי
 רב דאמר ' wh~ , מבסיף מצי ויא קאיברשותיה

 גירי
 אמר ,

  אפילו וימעיה שעות משש המקרש רב אמר יוסף בר חייארבי
 תישי  ומאיסופם ' יק'רושיו  חוששיןבחיטיקוררגית4שאין

 שיא כהי עייין ף4י יתימר ראיכ4ש . רשרירן אלגקוורנית4ש
 איסורן שש בתר איימנה ואימת חמאי בדכא %איחלופיאחין

 אפי15  אלמא גופא, כשש פשיטא  איא הוא, דאורייתאהנאה
 ן  טיכשל מצי  ולש , הוא דיריה כדלאו שווייה קידושיןגסקום

 ן הייכתאוכן

פסת
 י"%ימוי"" שאיליעאעה

 ומאן דפיסח4שביוש

ראמי
 כל כי שנאמר קאיבכרת, דפסה4ש ביום4ש חמירתו

 הכינמיאסור באכיפה ראסור וכיהיגי , ונכרתה  מחמצתאוכף
 ' בהנאה שאסור כפסח לחמו מנוין חזקיה י דאמר 'בהנאות
 יאכף ל4שקנאטר

 חמי
 ש5 וחת? אכילה היתר גו יה,רץ %א

 א-[ ישו ושל כהנאה יישרא5 סותר הפסח עליו שעכרנכרי

 שרי נס' באכילה אפ'1% עייוהפכח ושעכר גוי ושף יאסור
 הזינן כד דאכ1רבא הא כי דישראף משום בהנאה דקתניוהאי
 אייתו %ן אמר הוה רפסחא יומי שבעת נפקין  הוו כי נחמן רגבו

 אפי "א , ראסור גמור חמץ מ'בעע  ויא חיטא רבביייחסירא
ntwwהורץ אי עייוויה למיקס רי'כא החרש וכצק , אסור נמי 
 א'( אם י אס כיוצאבושהחמיז שם יש אם לא' אי שאור%יה
 שייך כר' יקיש ריש אם אבהו אר ' סאי שהחשק בו כישאשם
 גוגאח חבור  ושאורגתו י פיל למבריא  נפורע מינרלאדם

 רקבור
 ישרה סייוק ן פטור והאוכ15 י יטרף טאור ברתכן יכחמץ

 כר[ pilta , חגמס כקוני מאור זהו 'אי כרת הטבוהאוכלו
 אומרי,רק וחבם'ם ןיהודרש דברי בזה זהשנתערבוכדק'ו

 כארם פניו שהכסיפו כל שאור זהו כותואי האוכ%וחייבוזה
 כ5 שאור זהו א' ותניא מאיר רכי תכסיס ומאן שערותםשעמדו
 חגבים כקינ' סידוק , שערותיו שעמדו כאדם פניושהכסיפו
 והאוכ15 כיבו, לפני ונותנו ישרף שאור דתניא בהנאה,ומותר באכי%ו-* אסור יהודה לרבי מאיר דרכי ושאור , מאיר רנידברי

 ן אםרשאורישרף גופהקשיא הא סאיר רכו דבריבארבעים

 %1S~IN '  'שירש  מאירירבי כיבוררני לפגייהורומובחונו לרבי  יהורה ודרכי , מאיר ירבי מאור דרני ישרף שאוראיוש בהנאמה מותר א%ם4פ ' כלבו %פני ונותנו כהנאה אטראיכא
 י מאיר לרכי אתאןבחרכשס

 שהכסיפו דחמיכיון ס"יי כיב;היכה קריר21רכ(
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 אסוראפ5 פניכ"דםשעסדושערותיו
 הודש חגבים כקרני דאמר יהורה כיבי היכה ד'ימא אובהנאה
 אסור שערותיו שעתדו כאדם פניו הכסיפו אכל כהנאו-ודאכור
 אר אברש בר חייא רבי דאסר בש' בהנאה, וסותרבאכילה
 בלשון ושנאו ננו ואת כאותו והאיר ר ש5 דבריו רכי ראהיוחנן
o'atn' במתניתין  חכמים במסון  מאיר לרכי מדתט הכאנמי 
 ואענ ככתמא ליה והווה וכוחיה ליה איסתבר4ש מ,נוהטמע
 דמתניתע סתם4ש הכמיס כלשון יהודה ףרכי נברייתאדתניא

 וכןהילכתא,עדיף

nDD
1   םצהומרורכאורתאדארביסר גייד 1 /אם44ש4 ישראייםיכי רבית  יםחחבין ושל ל"?!4ידוחי4אישר

 ע5 חם'סרדכתיב ננהידניסן
 הוות גף'ס המקדש דכות כזמן / יאכ5והו ומרוריםמצות
 דאמר ן ומרור מצרר אכפין השתקש ומרור מצה nDDאכלינן
 הדר מצות נמי, nyQ אפייו  קוהני ' י4ל פסח בומןוגיא * אין פסח בומן ' יאכ5והו ומנווים nlya ע5 רכת'בורוכנן, מתר שבא  ומאי , ירבנן ומרור דאורייתא הזה כזמן מצהרבא

 ששת הכי נמי תטא , מצות תאכלו כערב רכתי , קראאהדרה
 שהיה דבר היה טעמא מאי ' רשותששה אד רשות שביעי סרה עצרת תשביעי וכיום תאכלו מצותיביס

 ככלי
 עצמן ע5 %5מד 5א הכלי טן ויצגם גכ55 שהיות רכסיכל * הכלל מ( מצא

 הראשונת %4ה אף יכוף יצא, כזלו הכלל ע5 %5מד זומ ,יצא
 שכית נזמן א5א 5י אין , יאכ5והו ומרורים מצות ק% 55ושות
 הכהזם , מצות תאכלו כערנ % ה~המניין כזמן ק"מ"מקרש

(ה
~fla'"Di 

 דאטטינה1 עליה,והיכא מייא נפייז סצ לשום
 אי%1שרץ מנהו שימור גני דיאו וקט( שוטה חדש או גוילחיטי
 ריעוץ בר ישרא% ראפינהו אענ וקטן שוטה חרש גוילעיסוק
 4ת ואי , חזבת,ה ידי נפיק לא אפייה בשעת שימור להועביר
 דמנטר מהאיך סעורת4ש כויירת %מיכף4רק

  ומייד  דסנשר גזהאי כוית  אכי% והדר מינטרא דלאסהאקי בריטה* אכיי
 * המינין חמשת שף  כמצה איא הובתיה ירי בפיק וטעחובתיה יוי הפיק הררי בהרי ומרור סצנה אכיי ואכקך(והרראמרור
 כחיטים כפסח חובתו ידי כהן יוצא שאדם דברים ואלונרתק

איפו כשגי  ראשיניןסהררוםייתי  סחסשת r1'mlvo גליוןים'גל קירע 5ית 41 וכשיפון, שוע% וכשיבולת וגכוססיןוכשעורים
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



לבקכדצוקנה
'ialaמהציך אניף ,למסוף שנים סעודתיהמשאר ואניף 
 artnw~ כדי "עם4ש כאי חוכתעה 'די ביתונפיק

 על נאכלת
 דנן מין דאמר באורו נורי כן ;וחנן רבי 1-פ"נ ואעם ,השנע
 ן כוות"הו וכנא לן סתם רהא כרבנן "" ומלכסנותיה ;:יתהוא

 הורץ דברבנן חמץ לעניין5הומר4ו, דהי הייץ יכיבנו מצה '~rttJP מעי הס. צריךברם
 מי ן 45ש או נורי נ! יוחנן %רכי 5יה חיישינן מי5ה51ק451פ,

 סתס5!כחמז, כרבנןו4%ש מדסתמיןתנ4שבמצהאמרינן
 ה4פ ייסמא או ן נורי כן יוחנן ירני חיישינן דיחוםר4שטכף5
 ליוץ איצטריכא מצה מצה והאדתניא מי5ת4ש, תלייאבהא

 אומר יופי רכי דחק ' תש ן 5חמז מצרורמקשינן
 וחרוסת וחזרת מצה ,ttlbS יהבי4ש סאה כחזרת שטףאעם
 tap~ta תכשי5ין שני מאי הונדס רב האסר , תכשי5יןושני

 אורו דאמר יווצן לרנו דהש %ית 06 אסי רב אמר ,וארתית
 ן הייכתא וכן הוא רנןמין

13סח

 בננצר שאלפאי
 שנאם , דחמיסר נגוזיבניסן

 לם'סכ צריך למצדה אכיף וכד ' יאכ%והו ומרורים מצותעי
 עם אפ' 'כרתנן חורי כמ הו'נן 'ופא דההוא טעמאו5מיכ%'מא'
 הגרבוץ צריך מצרה א'תסר ' שיסב ער 'אכ4 44ששכישראל

 5שעכוד דוכר הסיבות צריך אין מרוו ' מצרים ליציאתזכר
 משם'ה ואיתם הס'בה' צחך נחמן דרכ משמ'ה א'תמר אןהוא'
 הרש קמא' כא' נתרי הא פ%יג' ולא הסיכה צר'ך 5א נחמןררב
 ' ג'סטה Itsnsi %ה ואמר' ג'סא %האי %ה אמר' בתרא' כס'בתר
 חירותן הווי וקא הסיבה בעו קמאי נס' תר' ג'סא להת' %האמר'

 ראכתי הסיברת בעו %א קמאי ' חירות יה דהווי4ן הסיכהבעו בהרתי גימא יהדי הוה,ואסרי דהוה כאי הסיבה טעו יאמתראי
 והנו הני הכי ואיתם הכי דאיתם והשתרש , אבריק קאעכר'ם

 כנגרארבערץ ש%פסהכנגדמי וארבעהכוס:תבעוהסיכהי
 כנגד אחר דבר , כורי פרעה שנאןוכוס כפרעה שכתובכוסות
 כי שנאמר י גנויים את ףהשקות הקנה שעתיד כוסותארבעה
 כוס ואומר , מידי החמרץהזאת היין כוס את קח אמרייכה
 רשעים עי ימטר ואומר י יי כוסכיר כי ,ואומר יי ביר כב%זהכ
 ארבעדץ ישראף את להשקות הלכה עתיד וכננד! , ונ%פתם
 , תרי ישועוה אשא , ישועות כוס ואומר תנחומים, שלבוסית
 שכתוב נאתת ארבעה כננר מנין התורה מן כוסותוארבעה
 והוצאתי יו אני ישראל לבני אמור שויכן , מצריםכיציאת
 וגאלתי מעדרית אתכפ והוצאתי מצרים סכמת מתחתאתכם
 %עפ 4 אתכס ויקחתי , נדויים ובשפטים נטויה כזרועאתכס
 אתכפ המהנא יואיהיכס אני מ "דעתם יא%היס לכסוהייתי
 הסיביהן צריכין כוסות ארבערץ והני ן מצרים סבלותטתחת
 וקא הסיכהן ~Inaw %א ים'ן הסיבת ' הסיכת שעה י14פרקרן
 אשח אשה ' סכנה ליך' ויבוא לושט קנח יקדים שיא איאעוד

 אשח ואי , למזנא דנשי דירכא 5או טעמא טאי , הסיבהצריכה
 סתם4ש ז הסיבה צריך אביו אצ% בן הסיכה' צריכה היאחשובה
 אמנונן מי מאי רבו עפני ת5מיר , ע5ירץ קפיר 5אדמי%תא
 ן עדיפות ~1nuta הירשל י מצוח דרניח ויקרא טחההסיבה

 דחדרי אברכי זגינן הוה מר אבי הוינן כו אכני דאמר ,גש
 רבך ומורא lam ן צריכיתו לא 5ן אקר יוסף דג לבי אתןבי

 תיכיד ואפילו מיסב הכלרם עם מיתית י שמיםממורא
 קיוץ עכיד יומא דב% אשג דנגרי כשוייי4ש התם / רבובפני
 %ן, כשבע קא אורחיה רפאו כי 4ה הוה דת'מא מהוא 'יקריש
 הבורה כני קמי דקאים אשמי י הכית נול לפני דקאיסושמש
 כהסבה מצה כזית שאכל השמש לו' בן יהוש דאר הסיבה'צריך
 ולאש חוזרה או זקן דאיכא והיכא , הסיכנת צריך 06 ,יצא
 לוה ואכיף פתיתכם רהתי %ה תרו כיגישוח4ש מצה אכייסצ'
 ורמיירץ 5המ4ש אייתי ואי ן חובתירה ירי ונשק איתסח ,אכי

 ' חוכתיוה ידי נפיק ו4%ש ' ףחם מתורת נפקא ובשקהבקדירה
 אומר יוסי רבי ןמאיר רני רבכו נימוח ש4%י וכסכוש5 השרוי גרקיק יוצאיןדתני4ש

 %א בעשה דני כאורחיה כשי% וקא דאפייה ורבתא נים0קשיא אשפ במבומי' INb~tiwni  ברייי יוצאיי
 משום גר חובשיה ירי תפיק מיקרי 5חם מפצה, חהם'הירין
 שפורסכם כ5 נא מצה ומאי , נא במצה יוצאין רהניא ,טצה

 י ממנה נמשכין הטצח חוטיןואין
 הרתיח ולכסוף שהדבוק %ך תכער א%אכידהוינוכיתנור, יך תבעי %א הדביק ו5גסקף דהרתיח היכפש 5א איסוכתיה ידי כרה ונפיק לחם קח מיבאייפס אינמי ארעא עי5ףה דאפ"ה חנאאלו צריך3רב(
 דכתיכ %חם איקרי ולא רמי קררה מעשוש כי אמוען מימא"
 דכאו כיון דיימא או , אהד כתנור יחמכם נשים עשרואפו
 מעיקרכם כרותחין דח5שיה כיון ל4ש אי חובשות ידי בהנפיק סי רתנור יחס כי ושווייה אפייה והדר כרותהין דח%שיההיבא אינמי , כיו; ונפיק בקרי %חס אפייה מיפו; אלא י כשליהבשולי
 כיוץ די%מ4ש או , הוא כלום 5א דהשתח ואפיתו כשילהא

 , %ש , חובתיה ידי כה ונפיק יחם מיקרי קא האראפייה
 המסרת וחית והאיסקריטין והרובשנין דהס:פגניןדתנן

 שרש הףוט זה שמואץ אמר ן יהורה רב אמר , המכרתחלות כאי אינון, לאולחם אימא החלה מן פטורותוהכר:כעכו5ן
 כיון הייכין נמי גאילפס אמר יוחנן ור' , חייבין ליאכף הז פטירין DaitNi מששה הילו לקיש ריש אמר , גתיםבעזי
 ווטורא מר דארעא חמא 5 גבי נמי דאיתמר יוחנן כרוהילכה.א י פטורין כחמה שעשבן הללו אלא הוא %חם חפייהדכנורא
 א6 ' ברכות ושיוש המוציא ע4ה ומכרך סעודתאש עלוהקבע
 אוביה מצה רצה אכלה חיט כחז רצח מנחה בכי ח~טיעניין נמי ואיתמר , בפסח היכתו ידי בו יוצבת וארם אשי רב כרמר

 כצח %או אי , %יכמיה הוא מצה אי רמי הוי ה15ט האיואמרינן
 אף6 בפסח חובתו 'רי כה יוצא שאדם יומ רבינא אמרסייעתא ימאי היא מצה אמרי דקא חף)ט לאפוקי מצות רחמנאכתב ולהכי ' הוא מצח ואמרייעוים ' כיה כתיב משת ואכזרההוא
 או גתנור אי אפ"ה רהדר כיון משקיא דחיטיוה נב ע%אף

 , הי%כתא וכן חובתיה 'די כיה ונפיק איקרי לחםבאי5פס

פסח
 וי~ש:ת,ע"1" *אעח

 ,ילק ntpw-' ש,י"ינו ,-4חוח
 במיעל אתא ולא שעו ארבע שליס ודאי , 5יח ובעי אתיהיצמא
 עייח קבי% י5א אחג 5יה ואי5אמחץ , ףגוי 5יה מזבן ,המש
 ר'יצחק אמר אדא רב כר רכין דאסר הא כי ' ליח שריףאחריות
 יוחבן אצף חמז מייאה ייסקיי4ש שהפקיר אחר בארספעשה

רקק" www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



9ב"צוקנז
  ושאיאת בא י מבצכץףוצא חמץ  עכבריןוו(יה ונקבוהחקוקה
 י המתן יו אמר שגיירת ' הסתן %ו אמר  ראשונרץ שעה ,רבי

 אמר חמישית י המתן יו אמר  )'ביעית ,  המתן %י  אמרסיישית
 ע5'ח קט5 דיא נב ע5 אף מ'זדבן %א וא' יגויס ומוכרו 5ך1%-

 דאפקיד גף ואי5ז ' לבערו עוניו מצווי! שהכף ליהאחריימכער
 פשעביה כיעדאי '  עייהאחריות קכיי  אי ישיאף אצףחמץ
 ואי לבער, נמי  מיטייב '  הסיומי מיחייב אבר אוונגנם

 איבווזייב קמך ביתא הא הה ראפר  הובש גוי ברשותגנדרותא
 שאור יך  יראה %א כתיב * כתיגי לראי תרי טעמא מחי~ער
%א

 יראהי
 אב% ' רואיה אתה אי שלך נבולו* ככ% חמץ

 משאור  רבתים שאור ו'4יף , נגוה וש5 אהריס של רואהאתה
 %ך יראה יא רבתיב שרי רגוים רגבה(ים  שאור טה 'הגבויים

 ש% רואה אתוש אב% , רואה איאתיץ  שישאורבכינכויך
 %א שאור כתיב ההא שרי  דגים , במי רבתים שאור אףאחרים
 נסי  אפייויגוים יך יאיכתיב , * כתיב 'ולא  בכתיכםימצא
 יא אסור נמי  רגבויים אימא  מרבתים דגכו5יס ויייף ,אסיר
 האקשיא

 דקכיי
 נטירותא/ עליה קכיי רפא  יהא בנדרותא  עליה

 מאי , חייבת רבני חמירא כעירו מחוזא לבני רכבל %ה1ראמר
 ותמתין י דמי כדידכו %שלומי נערתו מיגנוב דאי כיוןטעם4ל
 ttSNIW כדתני~ש , דפסה4ל במילי ררשינן פיסחות קמייומי

 ברוכת4ש  או כספונתא למילו רבעי ומאז , שכתות שתיאומר גמלי" בן שמעון רבן ' יום שלואם הפסת קודם פסחנהלכות
 אינישאחרינןש ר%יכא  גתחומוה דשמין בתי ואינא ,רחיקא
  אפן יסטין  תאזין  ימיעייחתשאים9מי רשות~י ודהראית
 ' בהו% והרר ימברק צייך %א רפסת במיון איחייב %אראכתי

 צריך רפסת במייק ראיתחייב או'% יומין יתין ת בנו יוא
 כשיירא ותוצא כיס המפרש רב אס יהודה רב כהוי'ראםוהרר למכרי

 שלשים הוך ן לכער צריך אינו יום שישים לפסחקורם
 י לבער צריךייס

 דעתן כשאין אי ן nDbn קודסלהזור כשיעתי "מיינ( יקדש 'ים שלשיםיני צריךברם
 עיירה דחי ה41ן יום שישים כתוך כשרעתו אסרי מי ןיחזור
 , י לכער אספיק דלא כעידנא אתו די4מא רחיישינן ,חיוגא
 חיישינן לא שישים קורם אבי י 4ף% והרר ריבער רבנןואמור
 עליה ח5ר5א

  היובא,אבי
 סלעים תוך יחזור'אפיוש  רעתו אין

 משבח ריימא ימיחש רייכא רמי, תיובא חןע%יה ריאכמאן
 ש5שיס כתוך הוא ףחזור רעתו אין ייירא או , %'ה ואכלי5יה

 אבידעתו , מיחייב %א  שישים  קוים תובא עייה רחלנמחייכ
 יפסח קורס ולבותו רעתו ראין אענ יוס שישים תוךלחוור

 ד45ש בעירנא ראת' :~rr'aa't1pa חייב  ש4ייסיוםאפייוקורם
 פירץ ימכטף  ראש איסוררם לירי  ואתיגיה לבעורירץאספיק
 ובזכיימישתיי

 ניחו העושה  רבץ ראמר , %ש , ייה
 יכער זקוק און יוס שישים קודם ףפנותו רעתו ואי(אוצר
 משכח רריימא דפסת כמילי איייך %א איחיוכי טעמאמאי
 לפנותו דעתו אי( רה"ש כיה ימיחש 4כ4ש 4ה ואט4%יה
 , כיסוייה ליה מכשיף זימניה מטיה כי הי5כך , פיסהאקמי
 ראיהויב משום האוצר את ימ45ש חודר ' ףבער חייבפסרמ4ש קמי  לפנותו רעתו  ראין א;ג י יוס שישים תוך אסאב4

 י וד5כתא וכ( בריק 5א פסח מטי כי דפסחבמילי

פסח

,ט
 שאילת"

 ה-קוף,על,

 דת5יסר כאוריתאחמירא
 י4ש שאור ימים שכעת שנאסר , דשרנא להורא ארכיסרנגהי
 למדנו חסדא רב אמר , רשרגא כנהורא וסנ5ן , בבתיכםימצא
 בעת רכתי , מנרות ,והיקש מחיפוט ומציאה , ממט"חמציאה
 והים נר דכתיב , מנר ונרות , נכרות ירושים אח אחפש.ההיא
 צריך אין ח"ז בו מכניסין שאין D1pD 1כ4 , וגו אדםנשמת
 והתחתונים ;ault~pn הכית הורי רבנ! דתנו הא %צייתניפ"י ףאייתוי ~olpn וכי חוקרה גררתו שמא חוששין ואיןבדיקות

 , הע"ס )ניח , התכ( ובית המגד5' וגג י הבית וגג היציע,וגג
 גמלי" בן שמעק בריקה,רכ( צריכ'ן איןנוין תבואה* שמ"ואוצרות יין,ואוצרות כקרול51י(,1איצרותורפת

 חפצת אולמטה
 צריך אין יין ואוצרו תחופה מפטיקין ואכניס ועצ'ס הכיתבתוך
 צריכין אין שמן ואוצרות בריקנה צר'נ'ן "ן אוציותזהתניא
 בסעודתירץ דמימ4ך %שת"ה :v~p אין יין , מקריבמשקרא דבעי דמאי קבע יש משסן אימנת , רמסתפק התם 'בדיקות
 ן כמסתפק שמן גבי ודכוותירץ ומשתלי ףאומשה דמנחואזיל

 עשו חייגת רבי תני ' לשתייה ~rp)p אין יין ' קכע יש לשמןאלא
 צריך מהן ישר",ובמסתפק כארז יין כאוצרו הככל סכראוצרו
 דגים כי הסדרת רב אמר ' נ"( כו תד'ריס טעמא מאי ,בריקה
 קשיתך לא , כדיקה צריך אק דנים כו תניא והא ן נחקהצריך
 ברברביהא

 מעיקרא קכיעותא יהון אית ףרברבי האב"טרי,
 ומייתי ומקוו קביעותא להון לית  זוטרי רצריך,מקריכטאי

 שעורמן  בייקהמפני צריבה  אובה הצר רבא הסעודה,אמבתוך
 פפ4ש רג אמר , נברקת יאורה  אכסררה רב אמר י שםמצויין
 וצפי%  המכיו ' תמרי ינוקכן בעי אכףין  וקרט וכהריייבי* מיתכעי  יקאניי דבהרי בריקנה צריכין  ציני ובי חטריבי

 בר  אןרבא ציבי בי מיניה  אומצתם ונפי% תמוי ביטיניהנויצא
 ראין גהקי והני , בריקה צריכין אין קירי ובי מיחא בי וטנארב

חוששי
 ן ועית רשקית חוינא רף4ש  וענבר חוקרה כררה שמא

 בריקה* צריך משתמשין ריא יהעא ועלת רשקיתאב%חווא
 עכבר וחזא שעי ארנעי עד למינל ושייר בית רברק בהדאיגמי
 / פירורין דאשכח ואשג ' בריקה צריך 5בייתא 1ע5 שקףדאתא

 צריך אלפכ , אינון ריפתא רההיא פירורין הני %סימריא,בא
 אחריוומצ~ש נכנסובכרבייווככנס תינוק רבא ראפר ,בריקה
 נכנס עכבר י ופרר שלתינוק שרריו בריקה צריך איןפרורין
 דרכו שאין כדיקה, צריך פירורין ומירא שכנסאחריו בפיווככר

 לפרר, עככרש4

 אועככר "יייה יחיאהיכ" ירידברם
  דשקי

 וע%
 יצריך אטרינן קא הא ביתא רברקבתר

 ביתא ימיכיוהשתא ריפתא ושייר רברק היבא נגהו 'גריקא
 ההוחש  כיה מחתי רהורז איררונא  ההוכש יסיברק צריךנו

 , ואישתיי %עוזיא ויהסה שקייה הוא אמרו דיימא אובדיקה, וצריך שקייה חוקרה או ריימאעככר ודישינן מי יא, איריפתא
 כי טומאתה לעניין ורכנז נסליאל כן שמעו( רכז פ5יגומפלג
  רבן ' טמ4ש הבית בבית  טאבר קורדוס התנן , גוויםהא'

שמעון
 כןגמ4אי

 %ש' ' מאי הייכתא הכיתטהור אומר
 בריקרז צריך יהא שירש בצניע  יצניענו שמשייר  טלהדתנן
 והש , כדיקה כש בטנעה טה מחית %א  עיהכי  ורמיכן 'אחריו
 חולדה, נררה שמא חוששיז איןהנז

 ותטוף שמא אמררכ4י
 ן תשע ומצא עשר הניח שם4ש אמר מרי רב ז  בפנינוחולדה

latw"nlלמישר דאיב4ו ואעם נטלו חוקרה או עכבר שס4ש 
"ו4ש
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ינק5שקנש
 מני דב מתוו מדקא העכבר א"שינן 5אחדושכח'ייאנתמ
 כרבנן הילבת*ש מינה שמע טמא המת דאטף דוכנןא5יכ4י
 גם4" בן שמעון ששנהובן מקום בכ5 ראמריואענ

 במשנתינו
 וכן 5א כהדא אחרונה וראלח ושידן מערב חוץ נסותוהיכרז
 אשנחה לא ררי בצניעה למחתיה ציך משקרא אכ5שלבתא,

 , הילכת4ש וכן אחריוצריךברקח

פסח
 נ(נןג:'נ שאלתאפ

 ככרתן דאכיף5יהק"ווסאן
 באט5ה ראסיר ריכי וכי , ונכרתח מהמצת אוכל כ5 כיבמאמר
 ן כהנאה דאסול כפסח 5המז מניין חזקיה דאמר בטאהאסור

 עוזבי 1אפו15 ' אשיה חתר בו יהא 5א חםז יאכל יאשנאמר
 כלאו ע"ה וקאים מצטרפין חמץ דת ונחם ממצה דת כחצינמי
 מחמצת אוכל כ5 כי דכתיב המדי ושכר הנבלי כותרםכנון

 דיא אלעזר דרכי ע"ה דפיגי לרבנן 1ח151 ' וטוובו%איתו"
 דה4ש איכרם איס)ר4ש אכ5 ן בלאו עיינת קאו כ455שדרשי
 שכשל קדירה דתנן אסירין מיסר מדרבנן שכתורה איסיריןנ5
 והני פעמן כנותן ואםבש5 ן ח5ב בה יבשל ל4י בשרברש
 ים'קט דלגכם במינו מין אכר( מינו כשאינו 1Ataסי4

 רבנן ואמור בששים רבנן אמור רבת דאמר בששים 'אטעמ4פ
 רכנן אחמרו נסך וביין ן גקפי45ש רבנן ואכנר ן טעםגנותן
 כין שבתורה איסורין כ5 דתניא ן שנתורה איסורין כ5 מןשפי
 שכסט נסך ויין מטנה חק טעם כנותן כמים ש45ש כוןנמינו
 דשן הומרא נסךמשום יין שעם וש45שבטנובטתןבמשהו

 ז איסורו כך כהיתרוטכ5

 5ירץ מדברנן שכתורה איסוריןישאר ' בכמה I11WW כידת'יא מעיב כ'"מז צריךברם
 רי5מא או * ומשהוא אסיר51א

 *אח מדמינ( נמד ויין 5טכי
 אם ' ומע"פ יכ5 'ראה ככ5 ע5'ה דקאיפ איסולו המירוהשו
 חטים עסת לתוך שנפף חטים שאור כנון במינו יומרהמצא
 אחמרו מי ' מאי בם'נו ש5א ואסו~כמשהו' דמי נסך וייןכטכ5
 ימחיש ובי בבייראה אסור  ושג%רהא נסך מוין טש וכנ(מיה
 בבייראדז עףירה בומבוהואי%וקאים ו~ם' תימצא אם ' יאאי
 תיבעי %א  בעייביה י מאי ומנו יאחר ביהרבנן אחםרו ימצאובי
 לאחר וכין זמנו לפני טן חמץ ראמר שמעון ירגי  ראפייו5ך
 ש% חמץ רחבן ' אסיר בלוסגמסר ב51א עזיו עוכר איםשמט
 נובי  מתניתין ואוקמינן בהבאה מהער עףיוהפסח שעברגברי
 ושי וזזתניווסעון

 לרבי אפי15 4ה דאסיר טון מאי תעוובת ידי ע% אכ5בשניהן מיקי הס ' במנאמה ואפ'15 אסור ישרתי[
 אפיי1 זמנו כתוך 14ק טשוה NQSNi בהנאה אפילושמעון
 טעם בנותן במשה41ש יומר תמצמץ אם 45ש תערובת ידיק5
 חמש אמר דרס י ווהנן ושמ1ח15רבי רב ברה פלינו מפיגשאי
  כמינו זמנו לאחר ' אסור במינו ש45י נין במינו בוןגזמנו
 ושמואר( י מהזר במינו 1ש45שאסור

  במינו  בוסנו אמר'חמז
 זמנובין  לאחר במינואטוסינו' 'NSW בור היאשסורגמשהו,
 בין בוסנו חמץ אמר יוחק ורבי ' מחזר בסינו ~INSWבםינובין
 כם'נו בין זמנו לאחד ' שעם בנתזן במינוחסור שיאבמיבובין

 רבא דאמר ן ווש ן הייבתאסאיבי1שיאבמינוסותי
 יהיב %1א ז אסור במינו שיא בין במינו בין בומנו חסץשיבטא
 בין ננענו בין בוסנו ש4א רגסשהוכרג יסיסוא  שישיאבש

 דאסר יוחנן כרבי טעס בנותן שאיבא  ואלב ן מותו בסיטסלא
 בזמש שיא טעס' בנותן בפונו שלא כמינואסור כזמנוחמל
 טעס כנותן ראיכ4ש אעג , מותר בשנו ש5א וכין כמינוגין

 ,  הייכתאוכן

דרשת

 יגיג:וננו:::ןיג,"ך,,:: ;יניתי.אלו
 גחכקייס זהו א' רבנן 'תנו יוס' ~חייכתאכיגי (1
 אכר ממנו נשלק או אכר ממנו נחתך , כאחד כולו  שציאוכ5
 הלכו, סף הירא מכתוב סקויס, גרי זהו אי מקולס' נדי זהאין
 ט%כים שף כטכסיס אמרו , כרכיה רבי בשם זכריה ורני 5וירבי
 ואחר המים, אתת 'lanS סבר  בתחייה ע%הסצרים, העבהגא
 כך ואחר , הציס נהם  ירה כך ואחר ' קויגיס ;Iont~p הביאבך
 ואחר , דורמסיות להם נתן כך ואהר , לניונות ont~pהביא
 ואחר , כלסטרא אכני עליהן השייך כך בהן'ואחר נפט ירהכך
 כך ואחר , כפיתקיות חבשן כך ואחר כבשימי עליהן העמידכך

 שנאמר , הטוס אמת סכר נתחילה זהרנו, שבהן הגרועהוציא
 ן קוינים עייהם הביא , ישתיון ב5 ונוזים 'אוויהם 5דםויהפך

 ש5 שרקורין הנינגש נר יוסי רבי ואגו , הצפרדע ותעישנאמר
 כנים, הם DtY"I' בהם הכף,ירה מן יותר קשה 4הן היהצפרדעים
 ערובישנאלהבוח , 5יניומת עליהם הבוא הכנם, ותהישנאמר
 שנאמר , דבר , דירמסיות :Iantip נתן ' פרעה ניתח ככדערוב
 שחין ויהי שנאמר י שחין , נפט עליהם השייך , מאד כברצנר

 ויוא שנאמר ' ברר ,  בליסטרא  אכני עליהם השייךאנענועהזי
 ן  סצרובארס עיארץ ירך נטה יב , בהם אמאויקיםריכהגשים ארבה' ' ~קיים עמהם הביא ' הברר בתוך מתיקחת Iwm,?רן

 בכיארץמצרים* חושךאפייה 'ויהי  שנ , חשך  בפיקיות,הבשן
 שלויךכ%בכור ,  בבורות מכת וה י והרגו שבהן הנרולהוידע
 זכרירץ דרבי התניה י,י רבי , חם באהלי אונים ראשיתבמצרים
 צור כל ביעור ,שר צור pawS: יחילו ימצרים שסע כאשראמר
  שכמקרקש וכיצר מרבר' הכתוב המריבה בצור שבמקראסלא
 אמר חנונות ברבי 4וי רבי , מריר הכתג המדינה ברומיחסר
 טהמצדים ' האחרונים  מן הואיפרע הראשונים שפרעתןנס

 קוף מעיר שאון שנאם,קוון  בן אף 'צפרדעים
 מהיכי

 ן

 ועפרת לפת שנאט'ונהפכונח5'ה כן אף כטס מצרימה
 ן כן אף ערוב מצרים מה ןלגפרית

 שנאקי
 קאת וירשוה

 אף י דבר מצרים מח ,  ישכנובה  ועורג וינשוףוקיפוד
 אף , שחין מצרים מה , ונדם אתוברבר ונשפטתי  שנאמר יכן

 אשר העמיס כל את יי המגפהאשריגוף וזאת שנ ,כן
 ועיניו רסקיו עף עומד והותן כשרו תמק ירושים ע5צבאו
 אף , כרר מצרים טחה ן כפיהן תמק ומשגו בחוריהןתמקנה
 וע5 ע14 אמטיר אלגביש ואנני שטף נשם שנאמר , כןאדום
 %מצוים אדם שנאןבן , כן אף ארכה טהמצרים ,אגפיו
 רם ושת.הם לשכערק לחם ואכ5תס וכוזיכ ויעל, כנףכף

 עלירז ונטה שנאף כן, אף חושך מהמצרים 'לשיכרון
 ש5 , כן אףבכורים מכת מצרים מה ' בוהו תוהוואבניקו
 ז עמם וירדוי אטרים עם וצוים ראםיםעםםיררו

 וערפי ארץ שסה הנההחשךוכתיבכי
otalw~ , בר אמא רבי 

 שיטשו ואפייתה חושך אמר כהמס כר אכא רבי ן ורבנןכהנא
 ארץ בכף אפףה חושך ויהי דכתיב ן 'מיס שלשת סצריסבארז
 ומים, שישתסצרים

 ז rs~nI בעומם 1watw %א תוהוובחו אבי
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קלת שמישפרשהקלא
  תוה) קו עייה )נטה ש3 , רומי ש5 ככרך 5סמש עוביין1היכן

 התורח את קינלו ש5א השים אזמות  אמרי ורבנן , בוהוואטבי
 'כסח החושך הנה כ' אומר הכתוב עליהן החושך מתוךסכתנה
 שנתנהמתוךהחושך' התורה את שק'כ5ו ישראל אב4 'אי-ן
 חומר הכתו עליהן , ההושך מתוך הקול את כשמעכם מהישנ

 / 'ראה,אםן עליך '" וככור יי יורחועייך

 ש"ממרשת
 י"1 י"י~יי"ת כשלתאפא

 וידכויי ttlcu~tויתיסר
 ז תשת א5 ושכר 'י( שנאמר ' רמשכם כשיעוד תמרקהבדשאו

 כתתהונתיב
 ולהכרזי

 בתר'רש וכתיב , החול וכין הקורש נין
 בט אתולהורות

 ושר"
 ז ףאוררי אסור סחי דכר שיעורא וכמה

 סגיתון יק או ' שה41ש תשתיכול"ןכ% אי ושכרנרתנייא"ן

 וכיעית זה זה זה ואי המשכר כשיעור 'אלא אמרתי 5א שכר%י
 ע5 להזהיר יין ת5מודלומר סרט כן אט יום, אובעיסי'(כן
 רבי דגרי יונ רכישת שתרע אם טגיתו 'ין ועף , שהוא כ5היין
 כאזהרות ושארםשכרי, כמיתה עיהיין יין מהיי כן אס 'שכר חי מניין  שארבשבריו יין איא יי  אי1  יין  אום יהודה רבי 'טאיר

 שכרותרן ררך "1 תשת א5 , תשת א5 ושכר יין אומר4א,עזר

 והכי י פטור שהוא כ4 מים לתונו נתן אם או כה הפכוקשאם
 "א חויב אינו דאמר מאיר ורני , שמשכר והוא יין קרא אמרקא
 אף 4א משכוין שאר מהמיר ' מנזיר שכר שכר 'ליף ן וויןק4
 גמר 5א ור"וודה יהזהיר 'ין ואתיא ' 5א משנרין שאר נטןכאן
 ושתה קעי5ית דבוקה אכף רתניא הא a~lw כמאן , שכרשכר
 אמר 'הורה כר ארבים 14קח ימקדש ונכנס וח"כוכש

 אמר ' אשי,ן כר יצחק ר אמר , סבא המטנא רב אמר אחיתםבר שמו"
 "יעזר דרבי עייח רכ וקרי אליעזר כרבי הלכה אערב הונא'רב

 , מרטשת יותר אבל רכיכות מייי והט ' דהנימישוניינא
 אחא רב י אסור מום לתוכו  רנתן יאעגדאפסיק אק"
 מיהודי

 הורש
 אתפש ,  נרוויח %משר*"ולה

~n'DpS 
  אמר ן טוב ביום אשי ררג

  טוומא עליה אמורא מוקיס לא יטחרררב האלדנאותא זיי4יה
 כמתנית*(  תנן וכ' משברנא נמי שכרלואגא  יחכריהםשוםסבא
 א6 ' שכרות ר5'כא בסקוס כשכת שבת צרך ש5 נדר'ןישא5ין
 מים ההוכו נתן אס דאמר איעזר כרב' חיכה רב אמר והאף'ה
 אמור 5יה אמר ' 4'ה שתי קא בווות'ה מדכאו פטור  שהואכ5

 יותר ' אמר בו סרכועית יותר ' ברב'ע'ת איעזר רב'דאמר
 ' משכר נמי מזוג אפייומרביעת

 שכרותוושאר דרך לשכר דאפקיה כיון5א, אי א,עזי יימ יינק אות ט משכיס שאי עריךברם
 ושאר שכרותו ידרך 4ה אית די5סא או ' 4דץ 5יתמשכרין
 י מיתה נ% דמהייכ יהודה מרבי י טפי ומחמר נמימשכרין
 דאמררכאכי 'הש

 תסר'סא5'ורה:וםדאמררכח5כדש
 אית נפטה שמע יורה א5 תמרים אכי רב ואמר ' איעזרגרש

 ' הי5כתא וכן נמו 0שכר'ן שאר4'ה

 tpawn גמונ(דיוני

 :'י5איריממשתני שילתא,נ

 א5והרטום ' החוף ובין rwllpn בון 51הנרי5 דתניא ,נשעתיה
 וטן הטכסה נין ' ילמד 5א שכור דכשה41ש והקרשותוערכים
 יזה רלא הוראה זה י  ויהורות , וטהרות  הטומאות א5ו"טהור
 ההוקום כ5 את כשעתיה, מעשה עכיד דיא א;ג והתראיסור

- 
 הלכה, זו י משדץ כיד ' זהתלמוד , דבריי אשר , מדרשזתאילו
 'SStDN יכ41 מחיכה, ו5א סת5מוד, 5א מדוש, טן 4א עוויגלע
 יהורכם כרני יוכו י הוא הוראה 5או זהאי ' ויהורות 5%משנה
  דהמא הא אזיא כמאן להורות 5%  תןבור, אפייו ינויאומר

 סתמא 4ם4ש כו ייןםורין שיחו:י  לגור וצפררע טמא  סרץיצ"
 ביורו קרי זי5 הא רגנן תימא אפייו 5א יהורכם ברנו יוטכרכי

 ' הותןרב
 כרבנן או 'הודות ביבי 'זס' כידי"יייק צריךנרם

 כרכונת הףכוה ורכים דיהיר כרכנןה5כתא
 שעמיה דבסתכר משום יהזדה כרבי יוסי  ברבי  העבה דייטאא)

 5א היתן 5בן5תא מי5תא דמויי  רפא  ביון טעמא  מאילמשנה
 5א גריס דמ'גרס כיון נמי ת4סוד ' ניה המטעוםאתו

 , %ש אתוימטעהכיחן5יהויא טיח*
 דאטדרבה5כהכרכייוסי

 טכ"ש מיומא עקה אמורא Dtpl~I: %א רכ והנחו איני יהוו-הברכי
 ן סנפירה רמזרי רכ  שאני אמרי  אםאיוהאתימורוץא5חכייה'

 שנב 10רי רכ סתם , מנפשיה 5וח ו5א ע5יה אמוראלשם
 ן הי5כתא  ובן טווי איייוסא5פ5

 השמיני ביוםליהי
 יג:,':לבבמ שאילתאפג

 מיניית לדאוחהטסאה,
 טהורת* פרסה וטפרסת גרה מעקת מינייהוטהירה והיראשמאה
 פרסוא מפרסת ו5א גרה טללת ' נרה מעפת ו5א פרסומפרסת
 מע שיקרה טהורוץ מהמות אייו , מרסה מפרסת כףוכתיב תאכ15י אשר התה שנאס,זאת ' טמאה מפרסת ויא מעיהלא

 כהמרץ כאכלה כרתנ(טהה( י כאכילתה אסור שהורהגהמח
 שיידח ופמאח ן באנייה מותר n.va~i בהמה מין שיידה_טהורה
  ובועל , כאכלה מותר טהור ינ שכלע שמא דג ' טהור"טהור וגע שמא הטמא מן שהיוצא , באכילה אסור טהורה בהמהסק

 מנהם ממנו, מדחקו שאין 4פי באכילה אסור ומאווכ*רג
 5% ן אוכף אתרו אי וממפריסי הגרה ממעיה הבא דכרקא% והכי כן, הטהור מן הנוףר טם4ש אף יכ51 , השמלל 10הנויד טווי אש חי זה וגר י אבוד  אתה ואי פרסה גרהיספויסתעיה י יש ' הגרה ממעיי תאכ15 5א זום את אך "Pa דתנוסי4
 דבר 5ך שאין יודע בעוימו ישיש חד ה41ן טמא ה41ןגמף

 ש"פ ואין טמא הוא  ואירך י  גם4 ח45ש וטמא גרהשמעקוץ
 ת5 טח אימר שמעו( רבו שחור, א45ש שמא הטהור מןהנזיר
 הט15 ואחד n'Saln מן הנוקר נט5 אחר פעמים שני גמ5גמ5
 ועוד , כרכים היכה ורכים יתיר דהא נרבגן  ושייברא דגרהמן

 טמוא כהתה כאכילה מקן שתנן , כוות"הו סתטתין 5ןסתם
 ן מותר טמאה נהמה מןשילרה

 אחל דכריך טמאתו כהטדץ מיזאייו צריךנרב!
 הניק רח5 אחר חור כגון טהורהבהמה

 דיימא ודישיבן מי '  כאג'5ח מהו מאים'ה דויר כדירכהמינה
 ~ran מתנגש , ל"ש אי , ואסור הוגש דטמאה ו5ד והאירחמת'ה
 כהמרץ הלוקה אומר נמ%'א5 כ( שמעון רכן כנורכם%עננן
 W"p1 הוא אחות ש5 בעת שהא חוששין %ן הגוי 0(סג'קה
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לדקלרתריעק5ג
 בן שמעון כרבן הלכה מאמדנן גמ4יא5 בן שמעון כרכי הלכה%ן

 דרכן טעטיה ומאי , ספלונתא לבר , פרגךן ככוליהגמליאל
 ' לרחומ' חיישינן ד"א משום מככ)רה דפטר גמייאל כןשמעק

 גטליו בן שטעון דרבן וריינו לרחומי IJtwfn לעולס ויצמאאו
 טעמיה לום תמצא אם יוירת כן אם "א מרחמת דאינההפטר
 הם ' יולדת כן אס אלא מרחמת דאינה גמליא% כן שמעוןדרכן
 לרחומי תישינן מי , הוא מינה תיאו רחל אחר חזיר פונהמיל'
 מילד )דא' לרחום ד"'שינן 5א ריימסס או ' באכילהואסור
 רכי אמר חנות כר כר רבה דאמר ' %ש ' ושרייף'דת'ה
 דיימלר ' הבכורה מן פטורה רח% אחר שכריך חזיר ראוהיוחנן
 לן וקיימתן צרקיכס ויורה 'בא ער כאכילה ואסור הוגש.גנה

 מן דפטר נטי'אין כן שמעון כרבן דאטרהיכוהכרב"וחנן
 היישינן נסי פינרץ דכאו ואפיי אסור אכייח ויענייןהנכורה
 צדק 1'וררץ יבוא ער רחימתיוק דאוליד בתר איסור ,לרחופו

 ' תיכתש ובז הוא דברה%כס

 השמיני ביוםויהי

 יגנ,לה4:מ שאילתאפי
 "yllWשנאמרכיהטרז

 %)קוץ פוטיתא אבייאכל ואמר ן הו"ו5כס שקזע%הארז
 אכ% ן שש לוקתה צירעה ן חמש ף)קה נסיה אכף ןארבעה
 וכומש , לכם יהיו ושקק ברנים דכדמכ , ארבעה %וקהפ)טיתא
 פסוקתו כחגי וכואב , ברין תשמאו ו4%פ תשקצו אלבשרצים
 רויקראן הני דיבשה שנא ולא ריס שגא לא סתם השורףהשרט
 ן תאכיו לא וקשקשת סנפיר יו אין אשר כי תווה כמשנהוכת'

 השורז השרז וכי דכתיב חמש nplS נמ%רץאכף
 הארז ער(

ונו
 ,וכי

 הולךע% כפיונ% ה)%ךעל
 נחין)כי

 ארבע ע% הולך
 ' ד"טורץ השרז בכי נפשותיכם את תשקצו א% ןונו

 אגב[

 העוף שרז כר( )שרך רשרושם הני חמש ' שש לוקהצירעךה
 טאוכ4%ש דנדני שרצים ואייו ' יאכ15 י4ש לכס הואשם4ש

 ן דמו ומשקרש כאוכף אירש דמו כשרשים לאו הנהווממשקות

 %אימיוץ רבינ4ש כראמר שרן דאתייעו וכזורי נישרפתכנון
 הדרנין את %הוציא הארז על רתני4ש , אעוף ואנא %יאכרע

 ואתשכערשין
 היתושיי

 סבתטריס  התויעים ואת שבכייסין
 נפורש בר אחא ררבי בריה משרשיא רב ליה אט 'ושכגרוגרות
 , שכבהמח דרנין ירכל תשקצו נכלתם את תניא והא י%רבינא
 שחיט לכי טשתריא כשחיטה כחמה התם השתא הכי ליהאן
 שהיטחן %הו אהניא %א לרירה) שחיטהן %ה אהניא ללהטה5ה

 בשר אב% ' דכהמה בשחוטה סיתר ויא החי מן כאכר %הוהתא
 אתפרש ד4%ש היכא מדי היתיר"יהוא,והני גדפיירניםכי
 ע% השורז השרז כה קרינן אפרוש אכ% , וטמשקהמאוכ5א
 הונא רב ראם הא דכתוכ%השרז%רבות 4ה ואיתמר 'הארז
h'Sשכרשי איניש לישפי 

 פריט רי%מא כאורחא, נתכתף
 ווידא אדעתיה ולא לכסא נשל והדר יצכתא ממנאתויעתא
 לא בחניתכם אפילו הכי אי ' תארז ע% השורז השרץדיוק
 '~hua נפי% והדר רחכית~ש %רפנא פריט ד'%מא ' 5fa~lשפ'
 היינו דחכית~ש השורזל,הארזדפנ4י השרז י'הוהווה

 התנן , רבות"הו מקום דשאני תימרות וסננת ,רבותייהו
 ואיט מהן )שותרה ששוחה וסערות שיהין כורות %רבותטפין
 מפריש ק"ש הא כמים אשר כל תאכלו יומר תימודנמנע
 ויינו נסי רגא רכ"~ייהו אסריויינל התם אלא ' הכור.לדאני

 השרש כ% לך דטסייע תצ"א הונא ירב הסדא יב ג%רבחע"הו
 ן שמיננן ה'כחושין את ירכית , הארז להשורז

 רתייסה כתר מפזרי דנדוני שכא ס'4הני צריךברם
 דנת%שי מקמי מפירי רנדלי היכא ,מחרעא

 תלישי דלא אפג נרלי דסאוכיא כיון אמרו מי , מאימארעא
 השורז שרץ5או

 עב[
 רמהכרי דילנכי,ן או %הי קרינן הארז

 הארזן ע% השורז השרז גהי וקרינ דמו דארעא כנופאגארעא
 אסורכם באיביכם שהתליע niwtp שמואל דאמר ,ורש
 חד"ש תגי ' לירה כסייעא *מא , הארז ע% השורץ שרזמשום
 שככלסין היתושין ואת שכעדשים הזינין את להוציא הארץע%

 נפנים ושבשקר' ותיס שבעיקרי a'v~ln לרכות הארןע% רז הש כיהשרז אידך ותניא ' ותמר,ם שכגרוגרותותויעין
 איחפש לעולס , לא באיביה שלא באיביהוכאן לאוכאןמאי
 גופיה ראין תולעת דאסיר ההיא תניא וכי שהין כאיכיהלך
 נמו ריקא , קאים יסתיש 51א הוא אוכלא ולאו דמי ארעאדכי

 שא שינויין כי %ן סכירא %1א ' ות'ס שבעיקר'וקתנ'
 שוייף שתא ירח' תריסר לכתר דכד" תמר' הג' פפא רבואם כשמואי

 ן הילנתאוגן

 תקריע כי אשהמרשת
 שאולתאפה

 וכאורת"ש , ימים שנעת וטמאות זכר "5רה תזריע טאסדה.
Inpaw~'טבלא עים 5ה איכר' ' תסניא נוגה Nt~nwal נברא% 
 צושת ולא כזכה מ'קכעה %א שבעה הני ככ% דם דחדאוא;נ
 כך נדתה פיטי , תטמא דותה נדת מי כ' דתטא ' נקייםסכעה
 שבעת ספירת ואין לזיבה ראו"ן אין נרתח 'מי מה ' קרתהיס'
 שכעת ~m'to לדבה,ואין ראו"ן אין יידתה ימי כך r~oiעולה
 דחזי"ש דם כל ותיתא תרתין וער שבעה לטש5ס טחןקולה
 ימים ושישת. יום ושיפים שנ"מ , %נברתם ויבריא הואשהגר
 ארכיסר אסעהינכרא נקבה ראו*ד ,והיכא טהרה כדמיתשב
 דחזיא ואעג כנרתהן שבועיים וטמאה תלד נקכה 'שמואסיומי
 רכתו נג"יפ שנעה צריכה ולא בוינה מיקכעא %א דמאבחן

 ואין לזיבה יאיין אין נדתה ימ' מה ' כגדתכם שבועיםוטמאה
 יאין ףויבה ראויין אין לידתה ימי כך י מהן עויה שכעהספירת
 כ% ושתא שיתין וער ארכסר %משים מהן עוולן שבעהספירת
  וששת יום וששים שנאמר , לגברא ושריא הוא טוער רחזיארם
 ם'5רח מיקשי י"מ( תיתא חרא ורצפי ' טהרה כדמי תשכימים

 אני attp1 שבעות %מיתב וצריכה ן כזוקק %האיקכע~ש
 1 הוכשל וקד ריאוטחמת נשופי דם לההוא דהז'תיה היכאמילי

 רתנוא הוה ווףר מחמת ףאו קמא רקושי מיףתח איגףיאתיאכן 5עת טעת ונח בשופי חזאי ולגסוף מעיקרא בקושי חזאיאינמי
 אלעזר רבו פכח , %עת מעת זכה ותהא תשפה כסההמקשה
 ליעזר כרבי הלכה שמוח% אמר יהודה רב ואמר כרבריו,והלכה
 דכת הוץ ו%1דטהור מחסת 5ה דהוה בקוש' חזאי ושלישיבשופו תיטווסי תזת 'אינמי בקושי חזאי אכ% הא טינייהו 1"1"6בארבע
 4%1ש עצמה מחמת דמה י רבים ימים דמה זוב יזוב כיואשה
 ן קוש~,נפ%ים אין נפל אכ% , Nat~p, כן ודתךח ' מלרשחסת

 כאסר 11ן ג ר חשאילתות

 בן איידה איתתאדאיתן
 קמא יומי שנעדרזכר

 שנאמר ן 5גכרוהאסירה
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קלווטרקק5ה
 ואפלה יום תה! חזת ואפי תזת נפשה מחמת רם האיראמה
 5ה1 יוצו רם כ5א הקבר יפת'חת איפשר אי אמדנןלש4ש'
 שנים קישתוה ודרש מר שמואל לכר רכוש דארכריהחידוש
 קושי אי( אימא ' נק"ם שנעה שחשב צר'כה הפיףהזישייש'
 פפא רב אפייה ' דם כיא הקבר לפתיחת איפשר ואילנפ5יס
 , ימים שני יי למה.לרבא

 הן ישראל בנות זירא רכי אמר והשי
 עלה  כחררייושבות רם ;natw שאפייווואות עצמן ע%החמירו
 לי אסרת ואת איסורא %ך אסינא אנ"ש יאה אמר נקיים.שבעה
 אסרינן יפש אחמור ריא היכא , אחמור ואחמור שכאיוומרא
 הוכש אייכר ראפיף האי ייעה ולא ראותיה היכא ואייו ,עייהו

 מא ליום ראפירי והינגש , יחוברא ארניסר יתביש נקבובאי
 נסרא 5א אימא ' 51%ר חוששת %אינה *ום ' לולרחוששת

 י מלאו יומק % ליה רמיו עד ר511רצורחיה
 יאח'ש"ינדהמ'""שאא'5אייייי צריךברמ

 צורתיות דלאנסר נב ארעלמיאמר
  או י  רם ביא הקבר  יפתיחת א'פשר א' דאפייוה כיוןדויר
 אב% טפי. רספחח  דויד צורחיה רגסר  היכא נויי  הני.רי%מא

 הוא רם חוי ואי י הוא הקבר יאופתיחת צורתיה נגמרה רפאם
 י אמריבן %א רם ביא הקבר יפתיחת ואיאיפשררחייש*ש

 פ' ו'וס יוגר ם  ע%יהיוס ווורקין שוחשין יוירת  ריר 'תש

 איסור י לנקברת פ ונס לזכר ארבעים יום 5ן  INWp1 ילנקנה
 רחף נפרוץ' מחוסר ועף 'ום עיטבוי  ווורקין ftan1Pדאמף
 ן יסחר כפרוה מתיא יאימת הכא ושורתכם פיסחא%ם'נ%

 לצורת יזכר ש 'וס יה וםוקמנן הוא פסח סיני בת יאויאורתא
 יאסר וסבורביישםעאיהיא ' נקנה  יצורת ללנקכה ויופ 'יכר
 והדש יירה איצטריכ % האי ואלרינן ' ישא וגקגוץ ישאוכר

 יפיחו איפשר אי דתימ4ש תהו יוויר ומששת אעהאטרת
 איפשר אי  אמור קמירהינ*ש ונדוההי*ש , ים ביאהקבר

 דמיפתח כוולד צורתיות ינמר ויכמן רס כלא הקנרלפתיחת
 ןשפי

 טפי סיפתח ויא דת4% צורתיה גשר רףא כיון הכא  אבי
 י הי5כתא וגן רם בףא הקבר יפתיחתואיפשר

 ותריע ביאשה
 ל'ג:שמבנב שאילתא י*

rapnוימי יומי ארביסר 
 כמרש ובתר חי ראוייררה והיכא , ושיתא ימתין דנקכהשמרח
 , רשני יגוטהרה טומאה  שי אבה אתרע אווררהומיס

 1 אמרגנן ויר בה ריית אינ בעיסא שי*א ראפייהאיחבא ואילי
 וולד דאיתמח ה41ש ואיתסוה' 1יר בירש  ןשייי*שאיפשר
 שיתיאש  מרא 64%1 דיירה 1היכא , דנקכה שומארץ ים'זיתכה
 קמ"ש דויד דשי5יא מר ליטא לא שיוקדש שדא יוגר כמהלבתר

 מיתמת מות הוה אחרינא ווזיר שיחיא והשו איתמחאיתסהו
  קמא ר51ר שיבא הא אסרו אא מנישא טומאה ינד 1תיתכהו"ר
  ראישתרובתראי ואישתהוייוי*ש.שוא

 הירש מעשה  ראטרמר ,
 וקימא ככן תיינן כי מעי והני ' ימו בויד%ג ייא הש אתותיו
 ףא אביבנפי ' )IN~hWS, 'poQ1  בועא ראמרינן וצותא כיהיאית
r)i~wהווץ בהריא הוףי נפי רההו*ש שיביא רהא אתא ראם ן 
 שה ושי שייירא נפיאיהםחוה*ש רההנ4ש שיבא איא ,אקיא

 ז טומאה ימי  ימיתכ בעיא  ואיהבחבת

 ובתוך טומאה ימי ויתווה דיירה חינא "יפי שרירנהם
 אען ששאה ףומי נפי אפיל הוי ,ם,9הרה*

 ימי ועדיין רשני טוסארה ימי יניפוק %ה 4ת שהררה וישלה
 בפוק וכר שני וותר נקבה  וידראווון אינסי ' ראשוןדויר דמשףמין ער טהר יכי לה מה41אשףוכו %אנפוקטהןדראשון

 הרריגן מי מין %א רנקכה וערייו וכר וטהרהרשני טומעהימי
 כיון  אמה סי ' 44ש אי דנקכה רשימין ער טחרח יסי יהומינן
I'aP~14%ש ותר תמכ'ן וער אז,נ( *רהקם"ת*ל כתר קרנן 
wla)ז קמ"י  רויר טהרה יסי %הנהון  איחעון אימדה קרב 

 טומאת יבר רחפס.ק אוריימ*ש איתינון, נמי טהור רםיענין
 יום וטישים דקר , %ש '  ייפינן י4שאפסוקוטקרבן

  רצוף יום מה יום יומר תימור , מפוזוים נין רצופים בקיכוי
  האז כי ומשת שסים  נבי הזניכם רצופים נוים שישיםאף

 ןת4ו

 שבעה שתשב צייכה כזובי51ית צריך בלםאינש
 גהנד רס חזיא ד5א היכתנקייפ

 לספירת דיסלקון מהו דנקכה או דזכר או דיידוה טומאהימי
 רי%מ*ש או , איבא והיש בעינן סרס אמרינ~נקיים סי 'זיבתה
a"p3היכש 5אווכה דא' והנייומיכ'1( בשנן לידה מטומאת 
 רמו דם כהון חויא רקא וכמה לידה בטומאת ולגיסן מטמןהא
 ים'15רתה 5רכנ( יהון דאיכולא ' %ש , לה סיודןו5א

 ן כהנדת רכ אטר זיבתה שיעל1לספירת מהו כהן רואהסאינרץ

 מרץ יודעת ואינה הפיירה וישלישי שניס ראתרש ,%ש
 כפק יירוה כפק זו הרי רוח או 51ד או נקכח או זכר אואפייה
 דאיכ64 הכא שאני מנרפא אטר דכתה, ~mtao י"מעזיה דט רואדץ שאינה 4ירתה זיומי י נאכף ואינו קוב( ממאהזיכה
 %יס4קון יחבא דקא עגירי יוק ז והנך ויא זכר יוירת5סשר

 לרב יהושע נחהדרב הינא רב ליה אמר ' דבההלהדספירת
 * לספיקא נקנק*כא ני51דת 5ספיקא איכא זכר סוידתפפא
 דהוהה הכא שאני סכר פפא ורב , hfft %ה עוולן שם 5אוא5א
 ףדכרע ראהין איז נדתה ימי מה דתמא גב ע% ואף l~pltoi*ה
 יזיכה ראיין אין לידתה ימי אף מהן עולה שנעה ספירתואין
 מייאח שיצאתה האשה אחריתי ותניא מהן עויה ז ספירתנאין

 אמרינן טהורים שבועים שישה לפנינו והביאה ריקניתובאוה
 4%1ש סתרא דידה וכיון סוודר נורם שאונו ד"ר דאמריאינון אייעזי רבי הנהי , עולזן ראין למיסר ' היא באב נקכהיוקרת שלישי ושכזע השש נקכוה יזידת שנץ ושכזע ראשוןושבוע
 נמייהו מיסק 5אסתר*ש דאמרו5'דה לרבנן אלבש *וריקא
 * בדכות סותרת לירה אין אומר מוו"טס רכי דתניאג5קא,
 עויה ואינה סותרת אינה אביי אמר ז שתעלה מהו ירשזאיכשא
 אערר רבי סתנייתא והני , ועויה סותרת אינה אסר ונא ,שהן

 ן כרבא והלכתאהיא

 מתוך שפעה רקא ןנא  "י15 שישך בתרסאומי
 ז "1

npiv
 דם כתריי רס האי ףטהור טטא רם אפגזקבין ד45שלאחר;ד לאחרשבערהבתוךיי

 לאחר דזכר ושלשה ש5שיס מחוך חנ 5א, אי 5יה משזינןטהור
 ששים דנקכהלאחר וששרץ ottw שתוך או nwm1שלשש
nwc1טמ4ש דם בחרא ים האי , לטהור טמא דם כין פסיק ולא 
 דזבר שבעוט לאחר רחמנא דאמר האי , ליש אי 4יהמשחנן
 טם4ש מע"ן ראפגדק משום ה41ש שהור דנקכוה יר51אחר

 ורחב הוא משין תר ד'5מא או פפק לא והא טהורומפתחסעין
 יומי במיבמיש4ם וכן , פסק %א שנא ויא פסק מגח 4אשהריה
  סיית64 בהא ויוי רג פינו ,טיפיג טומאה יוסי ףסיעיטהרה

 נסתם הן טעינות ב חסר  %1ה , ותהותו והתורה poa,יפש בין 6סק בין טמאתו והתורפה הוגש חר מעיין אסרראאמררב
הטמא
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