
%הקיאשצורעקיצ
 טשי והני , הטמא נפתח הטהור נסרס השהה נפתחהטמא
 ל"ש הא פסק ד5א שכא ייה, עתים אים דודאי דפגדקהיכא

 לית דאמר , .תש ן כלר או כרב כמא( הלכתא ,ח'סתת'ס
 מר אילע כסוכרכם שמן רב לי אסר ןרטנאפ4רבאשי

 שלשים יאחר לחוטרכם כרב היכתא ודרש %אתרי(שוטרתם
 דיוי פותיה וה%כתא שבעה לאחר לקולא %א אכל יופושישה
 בין לקו4"ש כק דרכ כותיה ה%כת~פ אמר אשי רב /לחומרא
 בין לקולכם כין דרכ כותית הלכתפת טריסר דרש ,לחומרכם
 וכן ta1alni בין לקולא בו( דרב כוותיה והיתפשלח1מרא

היכתא'

 תזריע ביאשה
 עלוג"("גומל שאילתאפן

 ברא ההוא ויייראט,עכרא
 פז נוטף ככורות %1ענאן יכהן ס(עיס ה ימיהן מיחיבהיתירא

 ,שנים

 יכשדן ננ'( דא'עכיא א'תת4ןאיי, צריךצנרן(
 נונייהו דחר פדחת נפקסילדתם

 נפק ולנוסף הכריה ונפק ע4 והרר סימנא הייתו" טהותוהתה
 מישיב רהס פטר %ענין סימנכם ח'ת~פ טח דאחתתוגובס
 פו 4עמין נריש"פ אפותיה נפק דה~ש %כה( גסישפ4מיתז
 שקיי מיחניפ

 שנאמר רחמנא תלה פנים בהכרת אסרי' נו ,

 אית נמי והאי שמם, %ופי 4תת השנואהיטר ב( הככור אתגי
 הילנך כו1('רו חבריה ונפק דע% כיק ויימא או ' פנים הכר4יה

 לקיש ריש כאטר , תש , בכור הווי כוליה דנפקהח41ש
 נוטף הכרירת ונפק דעי גב אף4על פדחת דנפק מקגולה אפי אמר יוחנן ורבי ' מנחלת חוך מקום ככ% פוטרתפדחת

 ן הלכתא וכ( ברישא פדחת רנפק ההוא otJwפו

 טבחדחויישאילתא
 ששקי

 מתנית עמי ישקל כשר
 מי עם מתנות  ליטוב כהן וכא לישריונתן

 עס או תטבח עס דין יויש
 הימנו *ח חכםיס שנו י ישראי

 1avm ח רב  אטר ן הרמים מן  יו ומבגרש יכהן נוחןבמשקי
 בשסק% הרסוס מן 11 מנכרשהנטם

 ישראי
 חב% ז יעצמו

 י היבתר ובן הטבח op הוין יו ונתן  טבחשל

 משרעפרשת
 עמהור'",נ:ק שילתא""

 מטרמפ הוא טסך נגעאי

 ףאכו4 ואסור י מגופווצא יוצאה טומאה נגשת  וטומאת4יה
 לארז הנשרה חרוטת אין שמיא% דאטר ' יארז חוצהבתרומת
 במ6 וחני t1ella  עליו יוקרש שטומאה במי אירשאסורה
 מטהר הודש טהור בנע ואי ' בה ין לית בנניעח אכל 'נאמףה
 טיביהו והי וגום" כעורבשרו יחירש כי ארס טבאסר כהןליה

 ' טהווין  מיניוהו והישמאין
 כרתני

 שהן שנים נגעים מראות
 כצמר ,nww י ההוי כגדר יה  שנייה כשיג, עזה  בהרת ןארבע
 כמיש  שיעור כיה מיתי4יר ומ ' ביצה כקרוס 4ה שמית ,לבנה
 וחצי בשיג רעוה משאיך וריס חש? ראיכא והיבא י ננריסמטס"
 ההיכי רגסיך םחאיך4הס

 %הרר" וםצטרפ' ריףההוא הוירה

 ד'ריח תוףרה כיצח מכקרום כריס וחצי יבן ימ3צמר  נריםהש
 'הושע רנ' שאל 'וס' רכ' אמר רתמות ' ףהדרי ומצטיפ'הוא
 מראות  אמרל מה ספני ע'קיג"ש רבי את עקיכא רכו ש4כנו

 לש אכר יאמרו מרץ לאו )אס לו אסר י ארבע שהן  שמסנגעים
 ומסיר ' טמא ולמערה סכקרוםיאסרו

 הוףכי
 , טט~ש ולמעיה

 כהן בנך שאינו כהן כי לך %וטו %ו אסר ' זה עס זהומצטרפי(
 טפי לכנוק רנהרת וסנלן , הנגעים את רואה אינוהכשסותה(

 אחרת ואי( לבנה הי"ו ' פא לבנה בהרת ואם דכתיכ אבייאמר
 דעמקא דמתחז'א "א ותולדתה %כנה בהרת מטמא %1א 'יבנה

 חטרה כמראה ותניא ' העור מן עמוק ומראה דכתיכ 'בבשרח
 אלאמחחויא מטמא  ושאתותוירותיהיא ' הצ%העמוקהמ(

 * כנוהה אקא שאת אין שאת  רתניא , 3ו4הבשרא מןנכוהה

  "א ספחת אין  ותניא , ולבהרת  ולספחת רכתוהישאח ,הזירה ירי ראית  תענין ' הנשאית הגבעות נ% עי  אומר הוגשוכן
nStbw' אשכחן , הכהונות איאחת ספחנינא אוסר ובןהוא  
 נאסר וירגש רבי אמר ' מנין  כבהרת תוירה , ישאתתוכיח
 ~nS'ew יה יש להין סה ' בבהרת יבנה תאמר ' בשאתיבנה
 ראוי hun "nuaai י גבוי( יה ישאףכאן

 ולפחת הכחוב
 טפילה יש נך %זו שפייח שיש כשם %ך יוסר יבהרת שאתבין
 אשי אמררכ כיבי רב אמר לבן, כצמר הרשאת אמרלזו'
 יאיתיייר ן הת  ואייו 1 %ט%ת  אותו שמינטן יומו בן נקינצמר
 משחוץ יוזר טבעה ייה שמש%יסין  ער 4וה גנדיק נגעאביה
 נגע כו שנוער חתן דתמא %יחג ומיטמרת 6הכהן חזיוהדר
 משתה 'סי ז 14מתנין

~ 
 נותנ'ן נרגף וכן י ולכסותו ולכיתו

  ולא רואהבו אתה שאי( יום בוויני רואה שאתה יום ישנתיב,  גוי , יטמא חי כשר וביוסהראותבו טעמא ,מאי הרגי ז'ימ'14
 ולא הכית כתוך 41.א הערכים כי( %1א n~nwaI %א נגעיםחז'נן
 מפץ בצהרים וירש ' 11,3ת יראת  שכהום ספני הטעותביום

 ז כנטה בראיתטעוה

 מ"1יראאקייב  יהךברם
~tp)an 

 דזנות ניון
 רנו%רביה  חונחיגכיהרההואו

 רייס"ש או ' שיבשר 4א וקיום רמי ינא כי ויטמףיהיטהוףה נגעתי
 בין ס'נשר רינא יאיתו הוא חידוש ביהן בנעים רמראותתיון
 ישראי ביןבהן

 נגעים ואייו והפופטים הכהנים יפני רבתיב
 פאן ייעץ חוי נהן נסיר %א ואי , בכהן אלא רחמנא אכשר%א

 רחירוש טמחוניון ואומר טמא אימא יכהן יירץ נחמררנסיר
 אברש , השראיאסור  כהן ביבר חירוסו אינש בו לך איןהוא
 ננעים וא"י ' נ בענן נמי ריקא שיענין כמו ואשכהן כשר,קרוכ
 הילכך ן מכניו אחד אל או הכהן אהרן אף דכתיב ' כשרייחד
 יענין r~D וכי י נגע וכ4 ריב פיהםיהיהכף וע4 מההלאומר מאיי רבי היה רתניא , %ש , כיה %ן %קצ קרוכ , נשנןכהן

otat1א דינין כהנים כענז ננעים , נגש5 אצי% PPn~ ן כהנים 

 ' כיום ריכיכ אף כיום נגשם מח להנעים ריבים להקישאלא
 אף הכהן, עעי לכיסראוץ רכתיב 3סומין שיא נגשם1סה
 יוכתב לא שנאמר בקרוכום שיא חבי( מח , ~l'atw' ש4אחבים
 מח אי , בקרובים שלא אףנגעים ' בניפ עיפו נניס עלאכוה

 שכן כי גופו4א כל םםונו הוא ורין , אףנגשםבנויכיסבג
ellnl~%מלמר , הבהן איחהרן I1~taNw את רואה אחר כחן 
 מנא ננעא כיה דאיתי%יד מנא הכי אינםי הי%בתאי ובןוצבעים
 * דכיתנא שתא או דעמוא שתא או ' דכיתנא מנא אוועמות

  הוא טטא ננע א' לכהן %אח11"רק עו'ך רמשכא מנגשאינמי
 צטר ככנר נגעצרעת גו 'היה כ' והכנר דכתיב נחן  4יהתטמא
 אש ירקרק חננע והיה בערב או בשתי או וכתיב פשתים בנגדץו
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 םקמצורע ם לק
 מטמבל רפשתן או דצמר שיש ע.לן שיש ואפיתו יאדמדם

 כו והכנר ת5 מניין ג עי ג' כגד א5א 5י איז כגרבננעים'דתניא
 נמלים צמר צפנים צמר כגון ם'מן ושאר י צרעת כנע כויהיה

 אין והסריקון השירייםוהכלך , עזיפ ונוצהש5צמרחרנבת
 שאר %מעוט' ופשתים צמר ופשתים דכתיצמר בנגעי,מיטמא
 מסניה כהן 5יה חזי וכי , גרוף כנד נק ש5ש ע5 שלש כיןסונין
 ז' ליהגיום חזי וכי , יסים שבעת והסנירו דכתוב ' 5rtQ1tt1iיה

 5מישרפירה וכעי לירה מחייט טפי דהואי טמאי לירשופשה
 רגזע השביש טוס הננע את והארץ דכתיכ r~aa טנא5כו5יה
 דכהן חתריהברשותא פשהבעי יא ואו דכתיב 4ה שריףליה

 5יה מככסיק ואי , הנגע בו אשר את וככסו הכהן וצוהדכתיב
 בר רכוש אמר נחמן רב ראמר , ממנין בשנעה 5יהמככסינן
 והרר סמנין שכעות צרכין ננעים ומראות חטאת דםאכווה
 או מיורקיכם אי חזיתיה יא אי , שנות ימים שכעת ריהמסניר

 בשכיהן חזיתיה ואי שרשה בעו פשה רפא גב עי אף ,ממוסקיה
 ' הותן טהור בגד וכהיה טנעא לההומו ליה קרעלתככוסת
 מסי ייה ראייזוס והיכא הוא כיבוס כר דעור 5ה ייפינןומהיכא
 אהד חטאת דם דתנז%ענייז , כשבתא בשיא יחווריהאפיר*ח
 בינום  כר עור ואמרי ' DIS'~I' העורטעון  ואחר השק ואחדהכגד
 ע5 כסמרטוט,היתה מקנחה ישנות ע4ו היתה ורם'נהי ,הוא
 ה8 קשיא 5א אביי אטר , שתכלה עו טיט עקה נותם( עורש5
 לעטין דתנייא , היא מאיר רני אחרים מאן , אחרים והארכנן
 ואחרים י מנררן והעור הכלי מכבסן והשק הבגר חטאתדם

 אמר והא מנררו, והכלי ' מככסן והעור והשק הכנדאומריפ
 ואייזום דרב קמיה קאימנא הוה סניאין זמנין אשי כר ח"ארכי
 בר לאו עור Na~,Yi נרננן נמים ל'ה ושכשגז נשכת נעליה5'ה
  אשרתכבסומר העור כעכיי או ביגעים כתיב והא ' הואביסוס
 רבני פ4ג' 5א עימא כווייה גרעין רבא אמר "א ' הבנעטהס
 השק ואחר הכנד ואחד בקשין פלינו גי אלגרו , נינהוכינוס
 וכתנא כקשין אשי כר והיא דרכי הכ5 ודברי ' כרכין העורואחד
 כרכיקמא

 נרכין קמא תנגש לח ומוקיס , תכבס אשר כנעמס
 קר"פ ליה ולימא 4כףס דאמרי הוא מילתא יא דנא אמרוהדד
 ממדינות הכרש אוכיוסמוס ככלי עסקינן 45ש אי כתיבתנרכין
  כומהי צרעת ינכו רבא אמר הדר תככס אשר ואורחמנאהיפ
 משוייפה  צרעת ייה מפחת מחולדה טסיה שירי נינהו ןד3
  רכין, וכסתות כריס חני לי קשירת  הא 5י איקשיא אלא ' רךלה
 כ% רבא אמר אלא , שתגלה עד מים  עייח  נותניו ותני ,אינון
 אשי בר דהירה כרן הוא כיבוס 5א כיס:וס וקרץ ר4תכיבוס
 בקשיז אי ' הכ%  וברברי ארכין אי בסכוסיי4ש  איןשכשוני
 , עדשתכלה ,a'D עליה ית( נ% רבגר אפילו כן אם ,כאחרים

 דאמר ן לטעסירה רבא ן ככוסו היא שרייתו נגד יכסכסו5א
 כשימס ן חייב ימים פשתז זרע זרק awnI ימים סודר זרקשנא
 טעמת מאי , ota~i, פשתן זרע זרק אלא כיבוס עכור רקאסודר
 וא ננף זרעים כ5 אטי1 כזריעה ייה והוה דקדח טשוםאי5ימא
~lwaמותר רכא דרש , כליישא *ה הוה ומדביק רירא דשרי 
 אש' נר וייא רב אפ והא פרכא רכפפא בשכת,א5 סנע%5ככס
 ורכש עייה אטורא רבא אוגךם הדר , 5א כסרוסי איןשכשוכי
 שכשוכי אמרו כך גרם , נידי הן טעות לפניכם שאסרתיהברים
 וסנדל ' סכרנה הכי דאמרה לבתר רכא והא , 5א כמכוסיחין

 כמאן אמונן ולרש ' מטמא טמף' קאי י4שרפה אשיוחלט
 rtNW אשד ש5ש ל ש5ש בה שיש מטלת דתנ'4י ' רטושרוף
 לאו מי ן טמאתו טהור לבית רוכה שנכנס כיק כהתברז

 בגון אים  כטה בה היו סיפא אימא הגי אי פסגות 5אסא5טת

 ש"נ* י %מת איהקש  אסאי מוסגרת  אמר אי NSRi: ימתראיתקש האי n~SmDheSt31  אסרח אי טתורפמאתף לבדחשנכנס
 ' דאית'ה וראםיכמאן 'בגר קרי שרשה בטעת ישייו , הבגר אח ושרף קוא  ראפרהתם
 מש אמרינן מי ן ינמנם טהמהו5טחיז צרךברס

 כשרוף לשריפה העומר כ% קאיםדלשויפה
 די5ם4שכיו8 או וליתאיחליצה הוא מבעף 5או היעלך 'רמי

 מטמא כיה רנגע רמז ' דמי דאיתיה אםרי'כמאן טומאהכלקניין
  חלשת It~)PS הוא טהור אפרו , רמי כשרוף אמרינ( ולאשיה
 משל ' מטוסאוה 4ה יצטנן %  ואם  מטומאה ויה יואינןבמי
 דישויפת רא9ג סננעיס 4ה ילפינן סי י מהו הנדחת עירש5
 ייפינן 5א מננעיס הבטא או , דמי דאיתיוה כמאן חמריקאים
 היינתש כנא דא% , תש י רחמנא ביה דאחמר נגעיםשאני
 תיר ש5 סנרף ואחד , ~wSmn סנדל ואחד מוסגר סנדלאחד

 סנדק אחד כשרה, היישתה ח5צח ואם חח", 5א י9זהנרחת
 ש5 אכניס כגק בכך, 19היכ4ידעיבירתיוץשלתקרובת
 שנר מר דאמר , וליכדה משתכרת זרקה כענן והא ,סרקוו~ס
 נאסרת %1נה ח"נ בפניה מקי זרק , ונאסות חייג בפניהמקף
 1ש5 , הנדחת עיר ש5 סנדל אחד ףכך, מתחיה שקיצעוכנק
 ש5 פסויה' ומלעתה חיצה ואם תחלוק 5א ,  ללכודו  העשויזקן
 %הייוכת עכרי ד5א משוס עז תקרובת ושי ' יככודו העשיוזקן
 ן דט רשרוף כמו קאי דלשריפרמ משום הנדחת עירש%

 י רמי ראיחיה  נמאן טוטאתואמף  רףעניין  מוהיטכיוןאלמא
 דאיתית כמאן אמול נמי חמצה לעניין והבגר רחמנא ג5ירהא
 ד5שריפח כיון ' דמי דשרוף כמאן אמרינן הנדחת עיר ,שלדמי
 ,אינסיאוקמ4ץאייישא בס'י"תיותא" ובנן אחטרוביה  ךהא י הננעים ילפ'ק לאקאי

 דכא אמרי קא הא עוייכין כ4 ומרזח ברמיאובף
 5כסכוכץנהו ואסיר נינהוכיבוס

 נינהו כיכוס כני ל4ש אי , יכסכומ( נינה11אס'ר כיבוס כנוקשי(
  במיא להומיחף דחייף י מכסכסן קשין אמני , יכסכסןוסוחר
 היכתtsoi 64 היבתרם  9מ4ש הזברה  חחריס י רפושגאמריבן ק4* הא בףפ%ג , כמכוס ייה  רהווה , כמיירט נהרך להןרחרעי
 לירש דגרירי רמו, מינין ושאר עז ככלי קשין  דאמר קמאבחבא
 רהא  יסירנאהו ושרי לסהפייהו שרי וכשנת הטאת רפלההוא
 אסור ובשכת מחפייהווםדכינהו כעי חטאתכיכוםנינהוונגקדס כני האמרי כאחהם הלכתשה רי5סא או , נינהו כיבוסבאובבי
 5ככס סותר ררשרב4ש ן %ש ן וימירמנהו5םחפ,יהו

את
 הסלעי

 אשי כר חמש רכ והאמר , 5יגא פפסי רכ 4ה אפר
 כקשיסחא הא רםא 4ה טשצי קא ולא , %א איזגסכומישכשוכי
 שכשוך אסיה כיבוס ורשוש עליה אמורא רבא ששם הררברכין
 ה5כתא Na~w י הכין כין ItWP מן 51א*קאטפ4ג ןסוחר

 צריך בביתית ננעא 4ח דמיתיליד מאן אילו , אנמי ןכאהבים
 ארן בכית צרעת נגע לנתעי דכהו ' סיהזייח וכוחי יכהןלמימד

 כדתניפ י 5י (מה ונתתי י הכית 1% אשר ונא וכתיבאחוזתכם
 שהו 5הן, חוא כבשורה צרעת ניעובתתי

 הנני
 " ע5יחם פאים

 ן תא מאי ףאוס,  ענין תבהו יבעטט וציין  אינןאאפויבחיואם בני  ונתי ן אורחין לנגוף פרט אומר ~IS"1aw % ן יהודה רבידברי

 ודשו איני ן מיטמא בצערא %ידי יסיאצי ומשקה אוכל אכילדא"
 בוק כשקימא מה כנגיפם טמא נוכונא% שמא נאמר האין והיא , סיטסא ואילך הף18ר כשרו,מן געור יוףה כיתמאאדם
 ושהחכור איא45שימא

 ואיי
 אס 45ש ואיעל החיבר סופא*א4פשאמן בננוף8אף4שכשפאתך 4ף מבשרו זנ יחיה כי נכתיב

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



לוקמנמצורעקמא
 שמטם4ש כננעים תאמר י כאזנם מיטמא אינו שכן כזבאמות
 דננעי0 ימימרא , ואייך הדיבור מן יוזה, כ' ארס תלבאונס
 לאפוקו 4ח1 אוניהן 4ננע' פרט רב~ש אמר / כאונסמטמאים
 רמשמש~ש רוחות לנסעי פרט א5א , 5א ' ומשקה דאוכ4אונס
 פרט אמר פרא רב הוא ונתתי כר 5או דההוא ' רערז רוח5יה
 כפני לכויתכם nttinos~ כהן ר~תירץ ושקמיה ' כשפיםלנגעי
 אינה וירושלם ' הכית את ופנו הכהן תוה דכת ליטמן ד4א5יה

 כננעיהיטמאת
 מיטמא אחזתכם , אחזתכם ארז טת , דתנוא ,

 ארבע בו שאי( וגיח ' נננשם מיטמטם ירושלים ואי(נננעים
 מטמא ואינו המעקה וטן המזוזה מן פטור אסות ארבע עיאמו

 אמות ארבע כעק סוכה נם דאמ חייא ר לימד ואמוי ,בנכעס

 הוא כוכה אטרין סוכה דלגבי כיון רבנז ראי ' אמות ארבעקי
 'אפ5 4א הוא בית לאמותהכאנט עי אמות ר דלאהוהאענ
 י4שכעח ' סוכה נכו רבנ("א אמוג קא לא כאן עד רבנ(תיצא
 ז רעכיד הוא תדירים גיח דימירר~ש טת אכ4 דעכידאוצא

 ן כית מיקרי זרא שניש ד"ר 5א אמו סר רגצ'ר מורו רבנןואפו

 ' י4" אי כנגעים ט'טס( ס' p~Y'1iער"ה צריך3רב(
 רלמא או ומיטטא בית מקרי אמרינן0'

 ורכנ( מאיד רני בה פלינו מיפלג , מיטמא ו4א מת מיקה5א
 רנו דברי ' כעליה מותר המת טן הנורר דתנן ' נדרםלעניין
 תיבעו צאי נגשם יענין הכית ככלף עלייה און וחכמיםמאיר

 בית ד'ףסא או , בנגעים נדפיס לממאיר 5ך תיבעי , לרכנן*
 ן כנדרים נגעים לרכנן תנעי4ך עלייה, לרבויי כתיביתירא

 נית בית דתניא , %ש , עייה כתי5אפוקי ארז כית דלמאאו
 הא חיסרא רב ואמר הישע את ףרכות כדית הע"ה אתלרכות
 ביתי בכלל לאו על"ה נדרים לעניין דאמר ' היא מאיר רכ'מט

 הפט ירכו" ל' 5מה רכנן 'דא' 5ענ"(נגעיס 4רכוייה1אינטריך
 איצטריך רבנן תימא אפילו אביי אמר ' בית ככלל ע5"האמר'
 5א 4אי'עיייה המחוכר בית כתיר ארז ככית אם,נ~פ רעסקל
 מננש" וטהר ננעמו טה דאיתיוד אייו אינמי , לן משמעקא
 תולעתי ושני ואזוב ארז ובע( כצפורים כהן וטהורה לכהןצריך
 לירש ומני חיות צפרים שתי למטהר 41קח הכהן וצורעדכתיב
 שכעדת והנך , ימים שכעת 4אהיו מחו, דכתוחשכ יומ'שבעה

 אהי1 ואין , יאהלו מחו( דכתווישב המטה כתשמיש אסוריומי
 ימ'סן שכעת , יאה%כם לכם שובו אומר הוא וכן ן אשתוא5א
 יהורה כר מאיר ר דברי חלוטו ימי שכעת ז4א ספיר 'כמסשכעת
 אטרפד ח"א ר אטר ' טמא שהוא '"~rlwl קמי קו אומר יהורה%

 ן ט%חלוטוחהשכורו עזיה בן רבינו'ותס למרתנו ר5פנ'

 חמשים מלך כמה עוזיה טעמא מאי ' אמרתי כך אני אף לוא]
 מלכו ועוויה וירבעם ' 4ירנעם ושכע בעשוים ונתנגע ןושתים
 ומקד עוויה שטב כי זיותס שי, ושש עשהס נתנגע הוהכאחד
 אימת שכירו הוה וחמש עשרין בר היץ שנין כסה כראיהו

 בר'יהורה יוסי ור חלוטו, בה' דשבורו אישתכח ושבעבעשרים
 דשכוריה אישתכח אתננע דיכואה שנה מתחית 5א 4ךא]
 ננעים דברי 1 ע4 יונת( אר נחמני כר שמוש אר ' הוה ובימקמי
 וע4 ן שוא שגועת וש( ' דמי שפיכות וע4 , הרע ישון עינאין
 הרוח, נסות וע4 ' עריותגילוי

 ,על העין צרות sp1 , הנזל ועי
 א4 אהרן ויפן וכתי כמשה, ואהרן מרים ותדבר דכאו הרעלשון
 שפיכות ע4 , וג5 בסתר מישני וכתי ן מצורעת והנרץמרים
 שוא שבועת ע5 ' ומצורע זכ יואב טכית יכרת לא דכאי ,דמים
 שכועה,שג א4א הואל ואין ככרו' וקח הואל כעסן ויאמדרכת'
 ע5 ' 1נזףעך בך תדבק נעטן וצרעת כ וכדו' ' איה קויושמעה
 דכתיכ הרוח גסות ע5 ' פרעכם את יי וינגע רכתיג עריותנייוי

 הנזף ע5 במצר%, ורהה ור%רעת ,כתיכ ' 5גו גנחהוכחזקתו

 מאינו מכק כנס הוא תנא י הבית את הכהזמנו וצוהוכתיב
 14 אשר ובא רכתיב העי! צרות ע4 ' ממנו תפרע כה( יבאש14
 כל עינוני והאמר , אני י 15 ביתו טחו שיחד מי תכ~פ 'הכית
 4ך 15מו ' קרבנות לפרש כהונה כדו' פרשת נסמכה ימהס'סין
 כהונה בגדי אף שכפרים inl)alpiמה

 מכפריי
 מכפרת כתנת '

 טכנאים הכתנתבדםן דכת'בויטכלואת רמים,עףשפיכות
 בר סכנכי להם ועשה אומר הוא וכן ' עריחן גילוי ע5מכפרים
 כדרבי ' הרוח נסות ע4 מכפרת מצנפת ' ערווה בשרלכסות
 מעסה ע% ויכפר שכנכוה דבר יבא אנוהקכה חנינא דירחנינא
 חשן ' דאית'וץ היבא ע5 היכ הרהור ע5 טכפר אבנט 'נכוה
 עו ע4 מכפר אפד ' משפט חשן שלועסית הד'נין עלמנפר
 אמר ן הרע ישון עף מכפר מש4 ' ותרפים אפוד איןדכתיב
 דבר הואהקכה

 שבקוי
 ע4 מכפר צז קו4, מעשה ע4 הכפר ,

עזות
"YOi 
 ומצח התם וכתיב אהרן, מצח ע4 זויה הכא כת"כ ,

 ריא והא ' ממערנו דאהני הא קשיא 5א , לך היה זונהאשה
 סמעשי1 אהני עליה,לא נגעי אתו ממעשיו ארני ממעשיו,אהני
 אר סימו( %ר והחי איני ' מנפר משי ' עלה ננשם אתו4א

 ומצינו כקרבני, כפרה ףהס מצינו 5א וכרים שנ' 14' ב(יהושע
 למדנו חנניא רב דתני ' בקטורת הרע וישון ' ערופהבעניה דמי הרע'שפיכות ודשון שפיכותדשם אהר' כדבר כפרה4הם
 ע5 הקטות את ונתן דכתיב , הרע לשו! ע4 שמכפרתקטרת
 ישון ע4 מכפרת הקטרת מות ע4 יישמעי רבי ותנא ןהאש
 ן עלסעשוץכחשיי ויכפר שכחשיי דבר הנהיכוא אמרהרע

 45ש דמים אשפיכות , דמם ~niltaw ע5 דמם שפיכותקשיא
 קט~ה,ירע מאן י5אירע והא י מאזקט,ה יידע 'האקשיא
 , רכנן ביה חתרו 5א אפיקו במזיר , הוא קט4א בר קטיהמאן

 כפרהסוא' הא גצ'נעה הא קשיא לא גם' הרע אישון הרעישון
 בעבש , מעשה אהני רלא הא מעשות דאהבי הא תימאאיבעי
 רבטניה

 ושמנאי
 רכ 4ה ואסרו נרכ בר חנינא מרב' אינדב כר

 %ח זאביי הניחא מרט חנינא דוט חתניה א5נדב ברושמואל
 ישב, כדד תורה שאמרה מצורע נשתנה מה , 4וי בןמליהושע

 כדר תורה אמרה לפיכך י לאשתו איש טן הפריש הוא %הא%
 צפרים תורחיבו~ש שאסרהב מצורע 4וי ב! יהושע ואר ,ישב
 קרבן יביא תורה Imniw לפיכך פטיט מעשה עשה הוא 'יטהרו
 , תולעת ושם ואזוכ ארז ,vp צפרים כתים לטהרת וכן 'פטיט

 חד ליחי וף4ש לאיתויינהו פעו מינא 0חד תרההו צפריםוהנד
 י שתים צפרו מיעוט , צפרים דתניא מ"א, מחד וחד מינאמחד
 כסרות שוות 'I1'XW שאעפ ומניין , שתת שיהו י שתים תףמה
 ארבע ולא שתים לי מכעיא שתי והא ריבת, , צפור ציפור%ל
 ווידה האיך יהטכיי רשחיט וההוא אחתן אחת דכתיכההוא
 בוץ ומדי / בירה דטכי4 והך באכילה אסורה שחוטה 'בדמיה
 את ףרכות , תאכלו טהורה צפור כ4 רתניא ן שריג 5הומשיח

 אמר ' השחוטה את לרבות מהם תאכ14 אשר וזה 'המשתיחח
 ואסוררץ , לשקיה שיח תורה אטרפד 4א / אנפש איפוךהכא

 קדושיזן כה תפשו לא אשה כה מקרש ואי כהנאת אטהשחוטה
 ובעגלתה רנסקף וכשור הכרם ובכלאו כעריכת המקדשדתנן
 כחלב ובשר חמור ופטר הנזיר וכשיער אצורע ובצפריערופה

 , מקודשת אינה כעזרה שנשחטוובחקין

 משעת נאסי'! מא'מת' מצייעצפית צוקיךגנרלי
 אםרינן מי לקיחות, משעת אושחיטה

 כהקרש 5הו והורץ ףסצותיהו 5הו, איקציי לקיחתהמשעת
 רחמנא א% מצוה 4ה דאיתעכד משולחת אבל ' להוןואיתסרו
 ה41ש ובשחיטה , קדישן מקדש 4ח1 הכי ריימסס אזתשתה
 מצורע צפורי ואיתמר , %ש , מצוה מתעכר רקאומחסרן
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קמךמצללע ,קמג

 כן שמעון רבן י שיטה משעת אמר יוחנן ר / נאסויןמאימתי

כמקיאי
 רס"פ האטר יוחנ( כרבי והלכתא ' יקיחה משעת און
 לא, ותו תףת בהני wtpS נן 'I1PQW כרביהיכתא

 ההית זאת.
 ימ'פיש ישי" דמ""ליכית 52 ל"ץ142לאי? טפ

 יעירנ~פ סמוך מנשיהון ג"ש ו / *ששם
 דם רהזיי.פ יהודקכיע.ש

 יאשיוק אר ' הטמאותם ישר" בני את והזהרתם דכתיכ ,גדה
 לו:תי' סמוך נשית'הן מן שיפרשו ישראל לבני אזהרהמיכאן

 פורשטאשתו שאינו כל יוחאי I1I1VCW רכיו"ריוחנןמשוס
 זכותייהו דנפישא אהרן כבני בני ליה הו"ן אפי לחסתהסמוך
 והדוה וכתיב ' מטומאתם ישראל בני את והזרתם רכתי 'מתים
 אהדן' בני שנ' מחן אחרי בתריה וכתי וגו זובו את והוכבנדתה
 לווסתר? סמוך יואשתו כ4הפורש יחונן אר אבא כר הייאואר

 הטהור וכין הטמא ולהכדילבין של זכרוסןהווייןל'הכנים
 כנו ליה הווין או% ריכל זכר ויקרה תזריע כ' אשה ליהוסטיך
 ' החול וכין הקרש כין ויהכד'4 של כישראף הלכהשמורים
 'והנן %ר אבא בר היא  וגר ' 'שראל כנ' את ולהורות י'היסמיך
 ג,.נ' , דכרון בנין ייה הריין שבת במוצאי היין עי הםנרילנף

 אר ' תזריע כי אשה ליה וסמיך , ההול ונין הקרש rtQולהכריע
  הויין תשמים גשעח עצמו המקרש כף איעזר "1 'פת בןבנימן
 פיה וסמיך , קדושים זהייהס והתקדשתם ש5 זכרים כניב*ה
 סמוך "א מתעכרת אשה אין אמי כר כנימן תזי,ע,%ר טאשה

"tDlbוכהטא של יטכיירה אנן ן יוחנ וי חוילתי כעון הן של 

 דכתיכ הוא דדכויי לישנא השא משמעדהאי מאי ' אמייוזמתני
 , מיל ימיפרש מתבעי כמה לווסל  וסמיך  ואטה כאזובתחטאני

 עונר? אותה איא 'תירהא עונה לאו עונה מא' ' עונה אכאאר
 הנץ עם רואה להיות לומדת היתה דתנן ' כה דווד'אירג'לא
 נאן קשיא שיה,לא היום כ4 ריהודהאומר תמא והאשיה, הלילה אז%כל ייהודה האמה' הנט עס שא אסורה אינההחמה
 בכיף דחזייא רגייה היתה ' חייתי בסוף ונאן ימם4שבתהלת
 וי4פ , יטליא חלף יקיא כוליה לגברא אס'רא מאורחאליייא
 ליףי~פ כוליה יממת בהחלת דחז"א רגיףה , לגברא שריאתזת
 וכן , יומא כ%'ה אסירה חזייא ולא יסמא תחלת מטת ,שחיה
 שנבט 4א רבנן ראמים עונה אימא , ייי"א ותחית יומאסיף
 היכחש שנא ולא ' עונה כולת אסורה עונה בתחית רחזייתהיבא
 , יהוד הייכררכי רבא עולואם כויה אסורה שנה בסוףרח"'א

 בדקרם 'יא ימנה יהושע יוסת לה שש "שה צריךברם
 תנע לא מינקותא וכימי עיבורה כימימהו

 היתה אם אום מאיר רבי רתנן חיישינן ו4א מסויקין דרמיהלך
 שהחרדכם טהורה כדקות ולא חסתכם שעת והגיעהכמחכרת
 דמית מניקותה וכימי עיבורה כימי נמי הדמיהנא אתמסלקת
 שלבש עיבורה כזמן שיא 4ך תידעי כי ' היא וטהורהמסויקין
 הוכש סי וודאי ואמרי אינון דאוריתא ווסתות ' מניקותהגזם(

 כדיקה ובשיא חיישא ומיחש דרבואינון וסתות רייסחזייא,או
 , הוא כעיטא אסמכתאא והזרתם משוס טהויואי כדק 4אואי

 מאיר רבי , טמאה בדקה ויא ווסתה זמן הגיע תנןמיתנדב
 שהחררח י טהור כדקה ולא כמהבא ווסתה שעת הגיע אםאומ

 ופייגירבנן ע4ה תני דקא מיאיר ר כויה הרסיסמס.קת"ת
ntSP4ח אשהשיש ואיתמר ' 5ש , היא הכל רברי ד,%4 או 
 טמא ומעאה כדקה רב א% בדקה, ויא יוסתה שעת והגיעווסת
 טהור ,טמא

 טהור,ושמו"
 טמא, טהור ומצאה שכדקה אעפ אב

 מסתות סהר רמה שפית קא כלו%בהא ' בא בזתנושאיח

 דאורייתא ווסתכן 5ע מרא אר ווסתידרכנן ומרסכלואורייול,
 עצמה שברקה וכא( ווסתה בשעת עצב שבדקה כאן קשיאולא
 סכר דמר מפיגי קא כהא אס יגהק כר נחמן רב , ווסתהלאחר
 יצחק בר נחמן וכדרכ דרננן, ווסתות סבר ומר דאורייתווסתות
 שדת טמאה אלעזר דר כתנאי אמי ואם , הוא דכתרא %ןמניר

 כמהכא היתה אולאם י ' תנאי כהני תנא'ויאונותכדוק'והנ'
 ' וע'וי דר nalla וה'יכול טהורה כרקה ויא ווסת שעתוהגיע
 וכרם כממאיר אתר ושמתף וכוכ"הושע כזבנן ליוחדקאמו
 ' לחומר בין לקולא כין דרב כוותיה מסכתא " וי'מ"איעזר

 תודה זאת.
 "6גינני"נ'%'שאלתא

 דאכר( ApN1 ' ניכוףוהרר

 שיקודש , ולתרומה 1wpa~1 %חוזקן ידים נוטיי דתנן ,תזיק
 לרש כוהזנויריו יגע כלאשר דכתיכ הנימיי מנאמטכי4ין
 שמכו מיכא( ערך בן איעזר אר ותניא , וטמרת במיםשטף
 האי נרקק לרם 4יה התורה,אן מן יחולין יד'ס לנטייתחכמים
 'ייו שטיף בי בזב נזגע אטו ליה אסר  רכתי  הוא הזב בובנוגע
 טמאות יויו שטף ש4א אחר אסר הכי אלבש מימטהרןכמים
 ב5ד ריכל דאכר הוא נידו' כר 'ר'ם בנטילת רמזיולימאן

 ז במשנתינו  שנינו וכוים ' הרב כבור ע4 מנד'ן 5דמקומ.ת

 נבב,:ךך%:%:::1:רב:ן:[:ב:המ
 בהכנו בושרא אדם כי עף נבעית ערה שאין נתנד שעקביהתו

 בן איעזר את נידו ס' ואת , מהי"א% כן כעקכיה חטאוביראת
 שלחו יכשמת בנירויו' ונירוהוומת ירים כנטילת שפיקפקהגר
 זמת המתנדות שגל ללמדך ארונו ע4 נדויה ישכן ,הניחובר

 *רי כא סוף ידי כנטילת המזלזל וכי ארונו' סוקלי %דננירףו
 סביאין  לרנרים יהבסחניחאהנא  ואמרי דאמררבסי ,עניות
 והמזרזף ערום מטתו לפני מים  המשתין עניות י'רי הארסאת

 לפה מים המשתין ' כפניו מקילתו שאשתו ומיבנט,יתיריס
 אופיה מהדר אבל , קרקע נבי וע4 מטה כלש פסו נמי הכימטתו
 א4א אמרן 4א ידים כנטילת המזיזף , כה 4ן לית ובמנאממטה
 מש'דוממ

 וזמניי
 וש כות, %יתדן ויאמסי משי אבי יא"שי

 והני , תכשיטיה שסקי ע4 רכא אמר כפניו מק4יהושאשתו
 , צריך לא ידיות מטנפן לא אי לפירי אכ4 לנהמאנו4

 ווראי
 איעור ראסררבי י ירים צרירנטיית במשקין  דטיבויומדעת
 ולא , ידים נטילת צויך במשקי( שטיבויו כ% הושעיא  רםאמר
 בכלי I1StDNI ייס גוטף'ן הכקם בכף כדחק ~wa' איאמשינן

 ולא המחו כשוף ו4א כקם יא אכי אדבלי כיי אבמםנ%4וכ5י
 אמו אסמכינ11רבנ( מט בחפמו %תכירו יתן ויא ' כ4יבמנזפת

 נושקן אין כדקתם דמקדש ורגלים ירים אשרישווטאת'אינטי
  ראתי  ווז'כא מכלי "א חטאת מ' מרן ואין מקרישיןואין

 יר עף
 טא 4,שקו4 יא יריה יממש.ש  ףםשקף בהרי מנא ו,כאהנהר
 בנהרא תכמיהו למשכינתו "א ,דיה לאידך וימשיא יריהבחרא

 ז הטניה *הרפה

 ממישך מהו דמיא םשצ4א יאיכ היכא"'4י צרןברם
 םחםת אוכל אינת וממשא כיה יריהאיביש

 4א אכיף 4א כיריה דהוא כיק יא אי ידים נטיית צריךמאכיף
 אומצתם 4יה שתאכיל ד4א זימנין דיימא או נטיית'דיםצריך
 סאנ'4 איל ירים נטילת כלא ראכיל ואישתכח כידיה ייהמעייף

 רי4פ טון 4א אי ין ידים נטיית צריך אוכן אינו4חכיר11הוא
 לקהוית יריה ושוי וסקרי רפשת* דיילז'מני צרייאו לא מי*
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 זלקמו מותאחליקמה
ונמצא

 אוכי
 אשכהיה רשמו( :*כוה ו i:wh י נט'5תיירים כיא

 טען ליה אמר( כגרת גו" אםאי אמרייוו רבכי בריהלשטואל
 t'SDI יריך משית לא לי דאמו מחייך ואמאי ליהרביאסר
 ואגא אשף איהו לירק אמר מש,ת לא ואמא' ליה אמרלינוקא
 ווףיכת~ו ףינוקא לירך מחית ממחא אירט נמרת ולאגטירת דל4* מסת"ךי לא לרביות דשמואל אכודר ףירץ אסרםשינא

 נטילת בעי לא מאכיל , ידים נטילת בש סאכיי מחמתאוני
 ן הילכתא וכןירים

 מות אחריפרשה
 חיתת4ו יא'4יכודשחיט וה?%2ילף?%2צא

 יכסזוי ציפך4ומיחויבאן *ו* * ע**וח
 איש שנ בעפרא5דמידה

 שיתן צריך השחיט רב אם זירא ואר ן זנו ישראף מכיתאיט
 * נעפר וכמהו רמו את שיושפך ' ימעיה ועפר למטהעפר

 עפר שיתן צחך שהשוחט 1U~U כעפר אלא נאסר לאעפר
 אעם תרננויי אווין דשו"ט מאן ואלו ' יטעירז ועפרלמטיה
 אשר ' ריר לכסו וח"ב כ'ה קרינא 'שד א% ' ועזמד'ןלמשרין
 אווז'ן כגון ועומדק ניצורין יצור אשר א44ט ל' אין*צוד

 לימון יצור נאןאשר ו5םה סקוס מכף שד %י מניין1תרנגולין
rwnהזאת כהזמנרץ אלא בשר אום יאכל ארזשי4ש דוך 
 נכויך את והיך יי כ"רחיב דתניא ממומה איניש לפסידד4א

 לתיאבון* איא אדםכשר יאכן שיא ארזוני'4מדחתורהררך
 טכקרך, ת14זכהת , ויאכל Ip~cn מן יקחיכול

 bnatt יכוי

נ;:ין:,תג;"לםןננן:ב
 יקח מנה עשרו ליטירגים טיפסו יקח מנה עשרת ' ירקסטרא
 י"ס ככל קדרכם לו ישפתו מנה חמשים , ליטיבשר5יפסו
 רב דאטר , שבת יערב מעש פפא רכ אמר ' מאימתואירך
 טמע!פהת אבא יוחנן י אטר , הזקן דברי על יחוש אנוצריכ;
 יריצנדץ בכיסו פרוטה w~u 15 סו אנו כגון אכל הואבריאים
 מאן ואף1 , ואוכיין לווין אנו כגון נחמן רכ אמר ,לחנווני
 ויאש דשחט והיכא , יאכל אשר שנ יכסות פטור טבדח'השחיט

 מרו ונתנבלה השוחט כדתנן ףכסות פטור ששראישטח'ט
 עוף או חייה דשחיט סאן ואלו ' לכסות פטור והמעקרוהנוחר
 רשחיטת כיוז לרמיה ליה מיכעי (א nuta דאכיף ארעת'לאו

 שוטה וחרש עוקרו או נוחרו או עושה הוא לכסיכיצר ח"בלרם וצרי השוחט ,דתניא לכסי חייב ליה אמ5 בעי דאי חיאמעלייה
 אעם ליש ואי לכסות חייבי אותן רואים ואחרים lenwwיקטן

 ששחטו חשו כדתכן יכסות פטורים שפיר ששחטו לןדמחזיקי
 ן שיסוו; פטורי עצמן לבז בינו לכסות חייבים אותן רואיואחרי

 מן נפלה או דרסה או דא מחמתואיטריף מי'י" שהיציק ישךט היכבס א4 צריךברם
 טלייה ניווןדשחיטה לא אי לכסית מלזחייב תונא האי כיהגג
 דה~ש לכסות וחייב בה קרינא שחיטה דא מחמת ופסולההיא

 ל4* באכייה שרי1א דלא כיון דיףםא או ' נכלרז סירימטהרה
 בהימאיר פליגי היפיג בכסויי סיהייב ב,הויאשתיטחקרינא
 שתוה לאנילה ראויה שאינה שהיטה אטר דיסאירוישסעון
 ' %ש , מאי הייכתא שחיטה שמה 5א סכר l~vcw 4שואטה
 כאותו :1taa רכו שי ככריו יוחנןראהר פר אבא כר%1רחייא

 השוחט טריפה ונמצא השו% רתנן חכמו בלשון בנוושנ18ואת

 4 הנסק5,ן ועוף בחוווחה וקושים כטניס חולין השחט4*

1t,vaפחצרין והכסי בכסוי מחייב , 

 ואיסתבי
 דרס טעמיה ףיה

 ומן טמ4ש עיף כין יאפוקיה יאכף דכתיב הרם ככסוישבעק
 , שטעון כרט והיכתא ן נינות אכייה כמ דכאוטרפה

 מות אחרי.
 ימ""בייבוישו"4כפרש י"?42יר54?%2 בצ

 ' וגו חיב כל יררת'כע51ס .ז
 משחיטתו יאכוף אסור בסימנין כדק דיא טכח~ל רבנןואמרו
 שהיטה' כסןסנואחד שיבדוק צרי טבח אששםו( יהור רכראם
 תרכש* כחייה יאישתכח 17ךח:ף טכח קרירברם

 בכמרך שיעוריה ם'הו ' 4'ר, מעכר'נן 5א5תר רכיםראחנךא
 רבנן תנו , הוא ברי רקידש שנוה בריך , ככשעוררה ח1בכוית
 פמכח "א כה אין , נירונתכסנירה הרבה פגימות כה שישסמן
 והיכ' אוגרת דמי היני כשירה' מסוכסכת , פסולה אוגרתאחת
 אהד, מצד מסוכככת ' צררין משנ' אוגרת ' מס,'כסכתדם'

 ' בזע בורשו-ז וחד מחיש מורשה דחר רפסולה אוגרתשנא מא'
 פנימתא a"p1 כגון ' כזע קויפא מחליש הורפא נמימסוכסכת
 , בזעפה אתא וכי , מחישא אזיא כי סוף סוף , דסכינאארישא
 נחמיה דרב כריה מר הונא 4 , הכיא ויא שהולך כגוןהילכת
ia1Sתניא פסויה,והא כסוכסכת ררבא משמיה לנו אמרת אשי 

 ' בשמשכם כרק' במערבא ' וניכור מנישריות לן 'היב מאן5% מא" כסגסא חר'פא אש' דרב כויה אחא רכ %ף ' הניאויא שהויך כאן והביא שהויך כאן קשיא לא כשרה,%למסוכסכת
 אכידץ ממרא אמו' במורא ' דישנתם ארישא כג'ק ששתרב ' השערה כחוט כריק 'עקב כר אחא רכ ' שמיא כיק'בנהרדעא
 ' ג'סנ' ואתר' וג'שרא אטופרא בדיק פפ*ש רב ' ברקחב'שרא

 לן אם' אשי כוכינא'יוכנ'2מם2:כח":4%
r)v: ' סט 

 ' אמרי משמי הוא מי , אל.אי, דאמוי איכא , מר אמר 5אמסני אתר" אקמר ובשרא אטופרא '4% גיסני שתיי וכשדאאטופרא ימיבדקי צריך דוכא משמוה דאו םשםיך םשרשיא ררנבריה
 הוו אחרש דרג כריה אחא ורב רבינא , אמרי 5אמשמיהדרבא

 וכן ' יישר %י גיסני ואתרי וכישרא אטופרא ברקאנריהדרבא אשי רכ %ל לקמייהו סכינא ההוא אייתו  ששת דרב קמיהקיימי
 מעכרינ( סנינא אחוי דלא טכחא האי הונא אר ' כהנא רבזוי

 רנמצאת הא פ4יני רטרפא'ויא אכישרי ומכרז'נן רבאל'ה'אם
 דלא היבא אמר רבינא ' יפה סכינו נמצאת ריא הא יפהסכינו
 סכינירץ אחוי ר5א טכחא ההוא ' a~1)bi ףזכונה היתכשרריא הים כי כפרתכם אמשריה ליה מססמסיק יפה סכינונמצאת
 4הו אמר אשי ורב זוטרא מר איקיע חנינא, בר רבאשמתירה
 ווטרא מר יאוקומל'%ף אשי רכ סכינויפהסכר ונמצאתברקוה
 שהורש כיון אל ' רשמתיוה דסכא יקריה משוס מר יחוש5א

 אמר הונא רכ אגל , עכדינן שלחותיה כרקוה " ואמרפקרינן

 ורכי ר שבכו5יא,la1S' הרושככוף'א
 גאיס יוסף ורב , 5יה ממרט רבא 5יה, גאים וחד 4החדממרט

 רב אמר יאבא דאמר מסתברא יוסף דרב כותוה אכני אמר4ה
 א5ם4י מוהר אוחו חופה שה'כשר חיב שמואל אמריהורה

 שעף
 שעל נמי הכא הכסיים שכתוך ויא רחמנא א%הכסלם

 א% יהודה %ר רבא אמר נופא הכליו, שכתוך 51א רחמנאחסר הכליי
 אש ומי ואסיר דם' כוליא גבו כע5 החליא שבתוך ח5כשסואף

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



YDpקמחי מותאחה
 שהבשר שמויחיב אמר יהורה רב אמר אבא 5ר והא הכישמוש
 בהסח אב" אמר ,ן אותו חופה בשר נמי והאי מותר אותוחופה
 טבוחכן בר וףא טבחא לאו אנא יהוו.ה גי י םפרקא פרוקייה"ה

 רב אםר רבא אמר ' מפרק פרוקי נח;יה דגהםה ףדענא אנא-
 כנזקף זקפ! ' שרי חתכן אסורין שכיד חוטין שמואל אםיהודה

 בחרב ;iAt~a גיעיוםז'רק~ש אומצא ורבינא אחיתי6ליגאררב
 כרב ווי5כת~ו 4חומרא זרמנא לקולא אח~פ רכ ורבינאאחא
  ראייי הרבא  שטואיהאי אמר יהודה רכ אמר אכא ואראחרש
 , נריר~ש בש כאמתך מעיקש ריש יהורה רב אמר אסורגוסתא
 1דכ41ית~ש דכפ4 דטח4 חוטיהוו חמשה יהורכם רבואמר
 שינא נפץ ומאי דמא 01WD וד1%עא דירא , הרבא משוםאס'רי
 ליה דמחתיך אעג רתרבא ' דמי שפיר 4'ה מחתיך אידדמא
 אע"פ קדמי המשה כהנא רב ואיתמא רביהודה ואסר 'אסור
 ודמוקרי דביע' ' תרבא משום ורטח4 ודכוף"% רכפףיגח'ותא
otw~'רכ וכו' מחתך אי דדסא מי%כדאמרן נפקא ומאי רמא 
 הוטסו דרכ נריה ייוי טה%א ק4ף הורק הושעיתם נריהודכם

 אבות אמר הכ' צריך %א ייה אמר זאשכחיה אכוה אחא ח"אבר
 פו שע4 איא תורה אסרה %א אכא בר ירמיה רב' ומנודאם'ך
 אסור טחול גחו שעל קרוס תנא המנונא א% והא אתלוההרד
 י כרת עליו הייבין ואינן אסור כויייא נכי ושעי עליו חייביןואיז
 ח"בין אין אמרד הרר פי שעי איימיא דמי היכי טחה נכיוסעי
 טחול נט שע4 %או אלא ' כרת עליו וח"ביז אס'ר' מיסר ף'וע

 גבי שעף חיב תניא ףיהאיתניאתניאוהא אמר אסורוקתני
 קשש ' 3רתעייו  וחייבין אסור כוייס  וטעיגבי ' כרת SPi'1טחויאסורוחייבין

 טהויאטחוי
 טחו% , אכו%ייא כויייא קשיא

 כוןייא הרר' עיפי שיא הא שעיפיהרר הא קשיאאטחויוע
 , חייבין געייאה , כתתאח הא בעייאה הא קשיא %אאכויייא
 , קרמיכון רשאיינא  שאילתא  1.עניין , חייבין איבן?תאה

 כשעורונן אום יהורה ר חלב אחריו שנמצא טבח ראיתםר יתש
 כאן כאןיהיקתוו ויא.פ%יגי  ווטרא אמרמר רוית אומר יוחנןר

 כשעורת מקומות ושלטה בשנ' אפילו כדת פפא רב אםלעכרו
 י כשעורה לעברו בחית להלקהנו והיכתא אבסקוס

 מות אחרי4
 י"'ינוי"*4 שאילת.'א"ג

 וניום aw יומילתסני~ש
 ףסימהייה שה כשבתא מתייר ער4ץווא' בשר ימויהשמיני
 לא כשכת  אמינא הוה גיוס כתיב הוה ראי  וביום דבתינשכתא
 רחייא נולה פריעת ואפייי כשבת ואשlolta1: 15 דכת,בהשתא
 מ'%ח פריעת ניתנה %א רב אם יצחק גר דאןרכא ואענ ןשכת

 ש%כעת ' שכת דוויא מיףה דפריעת ומני! ' אכ'נויאכרהס
 מקרש לתחית טילה סוף מקיש ' וגל 'הושע א% 'ו אסרההיא
 ואמור ' שבת מילהרחאא סוף אף שכת דה"א מירה תחלתמה
 שכערץ אישתא ייה דשכקה עד נטרינן(יה אף4ש ייהמה.ינז 44ש אישתא ע4ח ואתת %מימה4ה זימניה דמטא ינוקארבק
 15 נותנין חמוש חלצתו שמואל דאמר ייח מהקנין והדריומי
 כיופ הבראתו י"ס לידרר תני והרש אים , להכרותו npawכ4

 מקצת הכראתו יוס אר ככויו ודום מקצת הוידו יוס מהה41ד1,
 המניין טן הוידוועויה כיוס הכראתו יוס 4א אמרי ככויוומום
 כקצת הוידו 'וס דא1% הוערו כיום הבראתו יום ערף הודשמי
 קילחה קאמרין %י לעת הכראתומעת יום וחיו ככויוווום

 רחייא, לא גוסנה שלא , כזסנה שנתרומ'א

 מפני ימ151 צריןי ככשר המסורכריקטן צרוברמ
 %הס המו% אסוינן מי ן 5א אי  השןמראית

 המי  בה'%  חוינריא ריא בע1 אורי%מא ,  בה% נסיהא והאבתי
 ראמר ' %ש1

 שסואי
 צריך קאו וימויואם שיחמר סהויאוצריך ונראה מתקשהשיו אותוכ% רואין הססורביבבשר תינוק

 הססורבף תינוק אוסר כשבג הכי נם' תניהם , וימוטנויחוור
 צריך אין פהוף בר"ח מתקשה שא15 אותוכ% רואיןנבשר

 , הייכתא וב! וימוף שיחזור צריך לאו ואם ' וימולש,חזור

  דגר ישחוייגקצירוק  ישרן יביתיסה"בשאייוצא
 אלהיכסתלכוז אחרייי מאידכתיבחמנה

 אוכלה אש "היך יי כי כתי והא ה5ה אחר %ילך יאדם איפ%וכי
 נסו גייו בן ואפקיו בראשית בספר כדכת שמעתא וכולרההא

 דשאיי מאן כ%דאמור
 כצערירץ שיתי( מן חד שקיי בקצירות

 חייבהזיכך
 אנ"ש לחודיה אזיל %א אזי% וכי כיוו וזהויי למיזי

 והודעת יוסף רכ כיחייבדתני גילו דאפייבן ומכלן אחיניבהדי
 וגי הדרך אתלהם

 אתהררך11 ' ח"הם כות 5הסזה והודעת ,
 אשריייכו , כלה והכנסת המת הוצאת היא ומא' חסדיםגסייות

 אשר זההדקן ' אתהטעשה 11קכורה' ' נוה / חולים כיקורזו
 ביקור זו ' ילכו אשר אמרמר / הרן משורת לפגים זו ,יעשון
 יכ4 ' נסי מ4ו אפלכן 4או אלא ! naon גמילות היינוחולים
 רביהזדח ראמר ניהנם, מדין נוצף בקצירא ומשאי%דאזיף
 אשרו שנאסר וכהנס סדן נוצף החויות שסכקר מ' כףא%יכ
 נכה מדוע א5'1 ושמר שו הויה "א ד% וניואין ול א4משכיף
 ן OJn'Ai "א רעה אין ' יו יסלטהו רעה וכתוכ'ום ' הטלך כןרף

 בקארט  רמשאי5 טא( רכל מאי רעה.וטעמא ליום רשע ונםשנ
 אינוש 41ית חיש הלבו דרבי המש גי ן חיי ליה  בסוריהיברמי

 מה ישיויי כעי ולא חיש יחיבו כהנא רב ומכריז ביהדשאיף
 ינסח שחלה עקינה ל של כתימידו מעשה היה כך ולא ,איניש
 חשוב אסר פונרקו שראה כ'ון ובקרו עעכא ר ונכנס 'ףמות
 ואחא הרר וכי , ביה וטרחת חסין ייה  אחימת ליתר '  האיגו4

 שאינו כ% וררש יעקיכא נכנס מיר ' ראיחפת חגיהועקיבות
 וחד'4ש ומשאיל אזיף דכד ' נשמתו נוטל כאלו החולהמבקר
 שיתפה השתרש טענוככר מאי דייסות רחמיה עליה כעיצפיה

 בירש ישיויי אעין  וכר ' רחמי עפיה בעי %א  היפכךוסכסיפנא
  יבקרהחויח הנכנס ראמררבא  אמצניתא אפתיה %א ושתב%א
 עינני נקביו ספסיאיא עיגכי  ויא מטה גבי ע% %א ישב%א

 הסחו חוירקוס%אך שי רוטטתו יםעו" ששכינהקרקעמפני
 ע%  יסערנו שלןל 1neD~i קלעיה ששכינה  סניי( ' רגייוסע%
 ברמעתי משתי שנ  רגליו מעי הסות  שסיאך ומניין ' רויערש
 משום העין חו4 רמצטערי משוס סעיס חויי ייא ' השןומחו, מחוושסעים בר %שיי411 איניש וניב ו%גיצערי ' אמסהערשי

 ,  לשנים קשה דבור יהודה רב ראמר ריבהרא %הוןרקשה

 כיון אמהנן מי ' נקצי" לשיפי מהיבשנת צריךברם
 חלש צערכם ליה דאית וחזיהלירקדאזי5

 לשבת וקראת אמר ורחמנא דשכתא עינוגא עקר וקאדעתיה
 נקצירא וסשאי5 דאזי4 מאן כל מר דאמר כי1! ד%מא או ,עוננ
 שמעון רני דתניא ' דמי שפיר והלכך , ח" ליה רהב כמא!דמ'
 רכו. היה וכן ן מתירין ובה בש דברי כשבת כנים הורש איןאומר
 אומרשמעון

~lWD' 
 אלטש הציבור על צדקה פוסקי( אין רשבג

 אין אומרים 5ש ' סת'רין ו5ה ' 5ש רבר' ויתומרץ יתוםיהש'א
 4%1מר1 ספר יאמרו וע%תיבוק ארסתן  עיהתיבוקתסשדכין
 החוקים את מגקרין ואין אביים שנחסין השין , בשבתאוסנחע
 . ן ככיוס הלל כנית וה%כתא מתיגים ה54 וטת 'גשגת
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לתקנאחהסותקמט
1

 משנגב ;אני בריתא*י
 I'w'P נותנןצותירץ

 בואזיר, יזח א"זווניכדשלא וממהין סכיןגג[צורכיהמת
 אבראי טלטולי אכ4 מכיסריא לנהותיח שרי מננא נםוכד

 אותו ומחולין הכרמתחת'ו את  שומטין דתנן '*ש1ייהאסור

 היכירה עי דמיא עכבא לאחותי ושדי , שימתין בשבל הושקעי
 ונתכות וכלי מיקר כלי מניחן כדתנן י 5'נירש דנקר חיכיכי
 , הרוח של*"יכנס כף נקמו לו פוקקין מת משמשל נכיל

 רף4שליעו5 חיכי כאורנ'והוכנחירירשכי סחתיזטאיפוקקק
 כפתנן ן %ירפי לקא היכי כי יפומווק %ושסריה כהוושרידוקא

 עונג %1מיטז יוסיף, ש5א א4%ש פועלה יא הדהי את*קושרין
 ,ציאת ולנמנעת המתעשנת את מאם'צ'ן אק כדתנן ,אסור

 משרק, ן דם שופך כא15 נפש ישאת עם והמאמז 'נפשבחת[

 נסו הכא ' כבוק מיי כה ונגק ארם וכ*פ קימעא שדולקתלנר
 שכיב נטר4העד פורתא,שא כמוהי ביהאית5יהאי5אננע
 שנור %אמץ אסור דשכיב בתר אפית 'ובשכת עיניה ליהומאמץ
 אום אלעזר בו שמעון רבו כדתנוא אא אכר, בו רפויו טעםומאי

 15 ונותן כחוטמו יין 15 נופח בשבת מת ש5 עיטו 5אמזהרוצה
 מאי טוב כוום ורשכיב , טא4ה עיניוומתאמצות ריסי כין*4טן
 1ר%א , טונ טום 5יה 5מעכד שרי נשכת 4וץ למענדישרי
o 5סעכד שרי 5א בשכתא 5מעכדשרי l a ,  נין אין כדתנן ומ ט 
 ראשון טוב ניוס ורשניב ב%בד' נפש אוכ% איא שולישבתיום
 4דץ וקוכרין גחם ום"תינן טרחינן יסחר עד נטר %א איחזינן
 ז דסהח אפג ראשון בוט יגמקכריה אסור ישרף י נוים 4כאאי

 ים"כי' מהי שנ' טוכ טיס שככא~דשכ'ב צהךברם
 ושר* עדיף הבריות כבוד אמרי מיישרא5

 ואתו רמי כחוג[ שכננו 'ום סכרי 5הו שריתאורי5מ4שאי
 רבא ראפר גשי ן ה5כתאמאי5אק41ביוםשובואסיר

 שנ* טוכ טוס מת , עמסים בו יתעסקו ראשון טוב כיוםמת
 מוץ השנוה ראש 50 שני טוב טום ואפילו 'שראל בו*תעסקו
 סת רננןלגכי שחוה כחו% שני שוב והילכתאיום כניצה כןשאין

 4רז ו%מירטא לכושיות 4ה וימחש זוודתאלמיזכן%יה
 5רש שנאי%וענ ערסא *ה 5סעכד רבא גברא ואם ,1צכלתא

 ארזמצריסי כמעשהחרףששהוז

*- מותאחה  קשר( *בית הטיי5הן שאילתאית

 כ4 א% איש איששנאסר
 אמו ואשת אמו דחמנ*ל לאטר קרובות ניבטו ורף כשרוששר

 %1א שנשכת,האם 'ו5א האם כת %1א האב נח שנא 5אשאחותו
 בנה וכת כתה כת אשתו כנוונת בתדוכת זנת בתו תאבןומת
 כתו וגת בתו כנה, ובת בתה וכת אשתו כת דכת*סי מאחרחכי
 ן אשתו גת הענו דכאתי 5י 5מח כנווגת

 קרקש איצטריך כי .
 אנס כדתנוא 4ה שרא מיטמא בתה דלו אשה דאנסאריכא
 , בקדושין כתה לישלש אסוו אשה נשא בתה 5ישא מותיאשח
 דאסירא מנען מאניסתו וכתו %יה אסירא רמיניה ברתאצלו
 כת ע% והומר ל אביי אמר רכתיבדץ גתך ובת בנד כתלווה

Sv1Wהדין מן עונשין 'וכי שנן נ5 כתצ"א בתוענושע% כת 
 גף יצחק רב %י אמר רטט ראמר הוא נעיס*ש סיעתאבל"י

 צמוחן ואם כתוהו י זכה אח חנה*תיא הגח אתיא.אכריפי

DS1אבח ואת אשה את זקה אשר ואיש הכא כתיב מנין חמיו 
 זמת למטה נאסר ן היא זמה הנה שחרוז חתם וכתיב , היא*מה

 שלשרץ נאן אף דורות rnwSw להין מרץ זמה המע"חונאמר
 ואשת atsnI~la מן"אג בין אחותאםוואחותאביודורות'
 ערוהחז*ש לאו האכ מן ולא אגלמןהאם האג, מןאהיהאב
 קהלן דודוונאמר כא'ן נאמר נ5ה רודו ערות דכתיב מעמאלאי

 מן אףכאן האם מן וקא מןהאכ יםה5ה5ן רודואודודואובן
 ן אוחס וירש במשפחתו דכתיב מנין והתם , האם מןהאכ51א

 משפחח קרויה אינה אס ששפחת ' משפחח קררה אבמשפחת
 ואחות אביו אחות הכי אי , אכותם לבית 5משפחותםהכתיג
 הדר מהכא %ה ני* נמי awn מן ומן האכ מז טן האמרתאמו
 ואשת וכלתו האם מן ונין האג מן דבין למיטרא קרא כיהתנא
 אשתה ואחות י קרא בהו תנא נמי האם מן נין aani סן כיןאחיו
 עצמפ מקרובי עעמו וקרובי קידושין ירי שעל מדגרקדושין ישי שע% דבר דדנין אח מאשת אסורה האס טן כין האכ מןבין
 םן שנא 5א הוא גךרושין ירי ע4 דירהי דקריבא עויות הניוכף

 rnwN אחות מן ףנר ק"מן ובאיסוריהן אשורין מקרץיאחר שנ4* 51א בחיים שנא 5א , הנשואין מן שנא ו4%שהאירוסין
 בניט %ה שאז האב מן אח ואשת ' שרש אחותה מיתתשלאחר
 משום 5או ושסורס איש ואשת 4כם שריא אחיו שתתדיאחר
 שריפש שנתנרשה יאחר או בעיות מיתת לאחר הואקרוכא
 צריכתה ולא קידושי תפשי לא עריות מהנ' חד א'קדישואי
 ומשף הו%1דממזר מהן1ה41ר אחת ע% מ'ניה'ואסנאניטא
 ופסיי זונה%ה

 תפשו יא דעריות ומנין ומתוומה' מכהונה %ה
 משום כה ומטו יוחנן רבי אמר אנא בר וף'א רני אמרקידושי
 %א 5קרוכים הווסד כה ת'הת' 4אהר אחר %איש והיתהוהיכה הנ5'4י יוכו רבי משום כה ומטו ררכא בריה אחרש ורב ינאירני
 דרב בריה רכהוטא ואיתמא *רזונה P'Pa1 ' בהעויהתהזו
 הוקשו האף, התוענות מכInwpt' 5 אשר כ% כי קיא אסריהושע
 כתיבתה עריות רבהדי א*ג ונדה אג לאשת כולן העריות4

 קידושו בה רתפשי רחמנא נלי טעויות %ה יליף %טמרראיכא
 תיהוי נרתות ואפייובשעת , עלזה נותה ותהי חאךהראמר
 י אב %אשת להי רמקשת עריות 1ww הכי אי ' הופגשבת

 מג, ממזר ן מקשינ( יחומרא והומרא קוגעל %נדהאקשינהו
 אכוו אשת את איש יקח לא דכטב ממזר דהוי חורשדמעריות
 כ4' אב %אשת עיינת כף ואיתקוש טמזר יבא %א כתחחוכתיב
 שמון אסר ענן כררג רכת'ב %י אכי%1מה כנף יגלח ולא 'יונה

 כלאויתירא* עליה למיקס ברבר הכתו אכיו של יכסבשוטרת
 לה טי לאימר ראיכא כתיבה העויות רכהרי גב על אףונדה

 לא טעס4ש טאי מסור הולר אין קירושי דתפשי כיוןהעריות
 הולד ףיקוהין גח דלית היכבש כל כתיב שמזר יבא ו4%ייקח
 שניות ודאי , ממזר הולד אין ליקוחין כה ראית כיון נדהמפזר
 ליה אסירן רמיסר גב ע% אף אכיו אמוואם אס כגון עויותרהט
 דאולידרץ פנזיח ואלו , כשר והוקר גיטא וצריכא תפשיקידושי
 ממור הער 5יה דהוה זנאו %ה ראסירן קרוכין מן אי ירעהוקא
 4וץ הוה כשר וולד 5יה דהוה %נכה אינון רהתירא הנך מןאי

 ן דיי בקה"צ 5םע% ואסורשתוק,

 נריע 451ש יאיכש4 יחחיה הכא"* צריךברם
 היגש ואמריץ מפסול אי כשר מןאי

 מכשר אי יריע ולא מיעכרא אישתכח נמי חי / נכעסתישמכשר
 ראובת דתנן יואשע ורכי גם4א% רבן פלינו מיפלגסהימכ~ש ף4* אי סהימנא מי אענרנרץ רמכשר היא ואסרח ספסוראי

 יבחן פwtwi '41% זה עובו ש5 יגו מרז יה ואסיותעוברת
ש
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 נבק מאאההקנא
 145 יהושע ווב' נאמנת אומנו אמישי ולבי נם4ח5 רבןש4ש
 וממזר מנתין מעוכרת כחזקת ה41ש הוי א45ש היין אנוספיה
 טיבו מום לה אמרו אחר עם ראוה ' ראיהלרכףוה שתשאעד
 הירש הרי ח45ש ח"ן אנו ספיה ל4ש אומר 'הושע רכו 'גאסנת אומרי איעזר גם5יא15רבי רבן , הוחש וכהן פלוני איש זהש5

 י ירכרירץ ראיה שתגיכם עד וממזר טנתין בעוירץכחזקת
 ולא כהימשח נפשלה לנכי לזמר תימצא אם מאיהילכת4ש
 דהף4ש ומתרומה סכהונוק יה פסלונן ויא זונה להסשוינן
 ן4ש אי מהיכנעו מ' %אינסיכה בתה ' דכשרוה4ו חזקנהלוה

 שתוקו הוכש וה אי דתנן ורגנן שאול אבא פף'גובה 'מהימנא
 הסוק מן שנאסף כל אסופי ' אבץ םכ'ר ואינו אמו שנכירכף
 ,~lpino קורא היה שאול אבא ' אסו 451ש אסו 5א מכירואינו

 אצלוף פס51ין ברוב אבי אצאז כשירין  ררוב טילי והנישאול כאנסי היכה ראמררב4ו ' תש הי5כתאסאיינרוקי

 5ה שחנן 5א יכתחירק אב5 %ה מפקינן 5א יכהן אינגוכאאי
 מיניה אמרה היא עסף דרב לקמי ראתו וארוסתו ארוסרההו4ש
 למאי יוכף רב אמר י פעכרא סיני אין אומר והותייעכרב(יש
 שמוחך אמר יהורכם רב אסר ועור ' דטודוה חרא לרםניחוש
 כי ובהא אביי 5יה אמר נאמנת דאמר גמליאל כרבןהייכתא

 יהודה 5רכ wlawi~! 4ה אמר והא גט5'א5 רבן מכשר סורה5א
 ואת נאמנת ראסרי איעזר ורבו נם5יא5 ן כרב היכתאשיננא
 פסולין רום והא אצירה כשרין ברוג אלא עוכרכם העכר5א
 לך תקישי ויטעם'ך 5יה אמר לארוס א45ש חזייא ד5אאציה
 אצלה כשרין ברוב אלא עוכרא תענד 5א ואת הלכה נופההיא
 כרב( ה5כוקאלחש

 פסולין a1% אפ'6 ראיעכד נם4און
 והדיש אצלה כשרין כרוב  אן4ש  עובדא תעכר 45שוכלתהלה
 מיחוץ יאפוקא בעית וקא 4ה 0קדש4ש דהא הוגשדאיעבד
 הת לסו ישראל כת דקדישו ועבד נוי אייו אינטי , הלנתאוכן

 הדומרץ לום י התמהר עס פה 5כם שכו דכת'ג עבר 'קידושי
 5ך ותתוק ונעלתה אליה כןתכא ואחר רכתיכ גוי ,יחמור

 ' הוויהם בה לית רמע'קרא מכלל 'יאשה
 אםיינו ם' הס" נשי "ו היו' ממזימלי צריך28רנ(

 אג* ליהטאשתטםזרםוףנ4וי5פינן
 י4ש הכא חף כפזר והווצר קירושי בה twani~ 5א אב אשתמה
 איסוררץ אב אשת דילס4ש או י ממור והוו5ר קדושי בההפש'
 ערורם איסור איסורן ראין האי לאפוקי כרת וענוש ערוהכנסור
 אש דאיסורן כיק בפנויכם יומר ת'מצ4ש אם , כרת ענוש1איז
 או י ברת וענוש ערוה איסור ושסוררם קרושי כרץ תפשויא ודאי הכא ן מאי אים 5אבאשת כרת ענוש ערוהואיןאיסור
 באחרת קידושי תפש' דיא הוגש רבהרה אב אשת מהו'5מ4ש
 כ55 גירושה נח תפשי ד45ש ועכר גוי לאפוק שרושיתפשי
 ואויל חיים פירץ *ףת התם דיימא או אינק בע5מ4שמבהמה
 רבהמרץ כתרנה זרעירץ אזיק ל4ן ועכר נוי כתרימהצרעיה

 נטוש ינ אמריה ראמררמנא ן 5ש , אינוןגע5ם4ן
 ן ואכשר כפנויה עובדא והירץ לקתרין אכין כר יוסי וביאיקיע

nwwaלאו' ג41ש רב לי אמר לדידי אשי אמררכ י ופסל איש 

 כין ואכשר י הוה זכידא בר יוסי רבי אלא היה אנין בר יזמירבי
 ות% בר סף 5רב אכשריוה אש' רב ' איש כאשת כיןבפנוית

 משימחצ ל5 מר דאמר נב ע5 דבכרןואף בפורסיואוקמירז
 מישראלי: כיוןראתו אחיך מקוב איא יהו 45ש משיםשאחרש
 ירניג*ש רב נר אחא רב אטר5יוה r~SI' קרינן אחיךמקרב
 כאשת בין בפנףה נין כשר הו51ד ודרס 'It~nwS איתמרקילע
 הלגתתי וכן8,ש

 6ף* אטםחיוגי ציות םי4 הני אורסי ן,

 למתוג ממזל הויי ואין קירושי מהתפשי דחסירן עיגבאף
 שנואיה הש המקים לפני אהובה יש וכי י ונו לאיש תהיין3י
 שנואשו שנואה בנשואירז אהובה אהובה ח45ש המקוםףפני

 בשן דשת תהיין כי רחם ואמר לווין הייני זו זו זוננישויהואי
 ' 15חן טיבי זו זו זו ואיהוויא

 וקדושין בה IWDn מי מאי piwSiשמה צרוךברמ
 ל4ש הלטא או ן ממזר ולר החיולשי

I'wanרפש יגאה וטאישנ4ו , ממזר והוולד קידושין כה 
 ן הוחרץ בה תהיהלאתה4ש 45ש כה דנתוב משום 5ןמכעירך

 נגוש קידושין נרץ תפשי הודש 5או דאיסור כיון די5מ*שאו
 ן דאה*ש הותו ימלאו תהירץ 5א והא' 15מן וף'בו אבלמהוה

 קידושו תופשין ~ItNWIU רב דאמררביהודהאמר ןתש
 ברץ תיחוח 5א החוצרץ המת אשת תהיח 5א שנאמרביבמה
 ן 5זרהמיה

 ושמואי
 קירץ אמר גט עויכ4ש בעטותינו אמר

  כותית הילכת4י אמימר אסר אשיהכי 5רב נררחף מרירב
 קירוש* בוס דתפשי וכיון קירושי בה תפשין א5ם4שבשמואל
 למיסר קאדר כעניותינו שמואר( והא ן מטזר התיראין

 אווסרש סטיתי שירש אמן דתנן מ'הא אימש 4הומספקכם
 שומים המנופש רכ וחמר ן וכנוסה יבם שומרתונשואכם
 לגדש דמינת איש כאשת אימא ~nDat אסורה שז'נתרץיבם
 רעתן ס"ה ואי ' וכנוסה יבם שומית מדקתני ממא'עיסא

 אסויח תוה 451ש שת'געף כ5 הכ4 זה תנן והא ' אסרכםלא
 5'ת במקוכ*ש ואמרי ' עמדץ טתנדץ היות 5א 15לחוור

 נפנוירץ אים4ש יכמה שריא א5א המנושנש כרבהייכתשו
 הוולל אין 5עיג*ש אזף4ש זאי , קידושי כה ותפשדכינה
 כרבנן 5ן סכירתה ואנן ' ודא עקיבא רב, ומתניתין ,ממזר
 0םורנמבםהן אין אוםיי הכם'ם אבל עגיבה רבי דברי זורועני
 וע95וטרת השפחה ועל הנרה ע5 כנא ושווין אחריתיותניא

 ן ווף0תא וכן ממזר ר,חלר שאיןיבם

 מאאחרידרשה
*

 :::1[%:ל שאילתא"י
 שנאמר נדה כשהואביתית

 ן רפסקה ער 5גבלא 51אטשתריא טומאתהן כנדת אשהואי

 החטירנ הן ישראל בנות ז'ר*ש רני דאמו נקיים שבעהומנייא

 ומשתריע nh~wi תמנא נגהי דשבעה ויאורתא , וכו 'laWעי
 ותניכם ' שכאלה יח nnSP 5א דשכעה ביממא טבלותואי
 ' נלשלש בכייתן נדהויויות ' כיום טכוסת( שמלות חיביכל
 ת5 עם מכעורי טובית שאינה מנייולנרה רתני4ש מנהנדה

 ויוקחת ן שבעה כ5 בנדתה תהיה ן כנדתה תהיה ימיםשכעת
 הטם4שן רוותכם נדת ממי רשתים ינררשאיתקש

~am טכ5הtat~wli 5א 
 תטכסי

 ואי קתה, סוך משוס בייבא, אלוש
 אביש בר אידי רב דאתקין רשמיני ביםםא טכ45ש אונסאאיכא
 ואתקון / וגנבי אונסות משום דשסעי כיממא למיטכ5בנרש
 משום במחוזא ורבא ן אויוותא משום בפפומא אחארכ

 הכלוש ומ , צנה ~Qlw בפומברית4ש ורביהירה יאמכו5אי
 השצת ווצף ,InwtS או קירא מאימא רומא נפשה 5עיומצהבה
 ש5א בשרו כי את ורהז,כמי בטכוסה רח% ונלי יגמיא נופחבון

 רישהיהדר לבשרווצריגה5טוסרק פס נין חושותה4שדבר
 כ5 את דתמא מ"א, כחו ן וויל 51א מז"ה די%5נוקטרטטב5ה
 תיקן תקטת עשר t~pw וידה , ~nwa הטפף את וגשת
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5מקבראחריסותקנג
 ן ובחמשי בשני ן בשבת נמנתה קורין שיהו ז הן ה5וייא

 ושיהו י בשכת נחמשי פככסין ושיהו ' וכחמשי בשםודנין
 ן ואופרץ משכמת אשה ושתהא שכתותן כערכו שוםאוכ*ז

 רוכלין ושיהו ן זטוכ5ת וחופפת , כסינר חוגרתושתה"ש
 ' תורה ףדכרי קריין 4כע4י טכייה IP'm העירות, ע%מחזרין

 כתלת"ש עלמא נהונ והאידב*יש , לתרומה טוכ5דמדאוהיתא
 אחד כת%מיר דסעשה תורה' כרכרי כתירא כן יהורה כי ,סבי

 י כתירא בן יהור סר יםעיה וקורא םנםגס והיה קרי בושאורע
 טומאה מקבלי תורה רכרי שאין דבריך ויאירו פיך פתה יואם
 ן טומאה איבומקכף טהאש , " יבריכאשנאם הלאכהרבתי

 שתה.א התקנות וסאדו , טומאה I'bPO אינן תורה דבריאף
 עזרא לה'ואתא סגי חופפתוטוכיתםדאורייתאבשימאשה
 בחםיףואפ1בחמי "א תחוף וףא , שפיר ו%מיבדק חפיפהותיקן
 וצריכה; נניא כהו עיילין ולא מזייה ומיסרק דקרירי משוסחמה

 אשה באיותתיה ראבין דשיח , 5טנייתא סמוך רישה%מיסרק
 ותמה שבת במוצאי ותטבול שבת בערב בחמין א4%ש תרצף4א

yp~p
ו איאיתרסילהטכייתה יהפיפהוצכי%ה

 ק
 חופה -ערדץ לאתורי ראתי*ש משום ףם'סרק איפשרד4
 בשכת וחמשי סוכת ערב ואפומתרמא כליסה וטכסהביממא
 בחייי 1411טקי%רץ בהון למיחף אפשל דיתו טובים ימיםשני
 י4ש ימיז~ה 5ה גדלה וכי , מצוה בזמנה דטכי%ה משוםשבת

 והות כינתא הדא ע% דזמנלדמקטרא צוציתא לתישיתקטרינ11
 נימא הונא רב כר רכה דאמר , הונא רב בר כדרכא ,חטצח
 שלוי תסריך %א דטכ4ה וכעידנא , כמים חוצעת קשורהאחת
 ' נרזי זרא תיבי ויא דכיתנ'א חוטי 41א דעמרא חוטי לאמז"ה

 י4ש אשה תעא h'Si רתנן הציצה, והוי מזיינת עי5ו'דם'קטרין
 4%1ש שכראשה 'כרצועה ו4א 'פשתן כחוטי ולא עמרכחוטי

 י שתרפס ער כהסתטכוס
 דיי6 או ימו' יצמי כי מאי ששקעי חיטים צהךברם

 עייףון דגופה כיון ' דמי דגופיוה שיערכיי
 דתנן ן תש ן םיי*ש כהו עיי*ן הנינםיבוצמ"4שאף

 שהמים מפני חוצצין אין שער וש% צמר :sv: אום יהוד רהכנות, שבראשי והרצועות פשתן וחוט' צמר חוטי , כאשה חוצעיןאלו
I1Stv,כר הייכתא שמואל אמר יהודה אגורכ יוסף אורג כהס 
 שיה רפליגי מכלל מסכתא פפא רכ אמר , שיער כחתכייהודה
 בשףרכנן

~ptw מכיף יהורהר רבי שרי מרקא נם' חכי תימ וכי 
 עמר חוטי כך ן הוצדז אין ששיער כשם דיימא רכנןדאסירין
 44ש נמי רצמר ' חייצי 4א דשיער היכי %הזכי קאמר חוצציןאין
 שמיאשן אמר נחמן רכ אמר נמ' חותסר 1 מורין אישש יחייצי

 צמר חוטי הני נמי תניא , שיער כחאג' יהודה %מוויאכסום
 כשי או1שיצמר יחורת חוצצ'דר אין שיער חוטיתתצי

 שיערן
 בחוטי ,אשה יוצא דקתני נמי מתניתין יצחק כר נחמן רבאמר
 טכלח כי נכר אי , היכתא וכן חברתה משל כון Inha~l ביןסוער
 " מקוה הוי יא כהצני כהקיא אי כדוו5א ד4ייא אב% , ומיכס"א
 אמיסיא שומע ' משק נאמר %א מיס מקוה נאמר ח1%דתניא
 מקוה אף שם'ם כירי מהמעיין ' משין %ף מקוה תעשהבכתף
 ארבעין ביה דאית N~lppi: נזה ראית רסכיר ונהרא  !totnwבירי
 דמי ושפיר טאוץ ארכעין גיוס דאית כמקוה הוהלירץסאה

Impb1't~aeSונק שלשת %ה הנפלה% O~Di אפ פוס%ין שאובין 
 אגב ואזוף יררו זיבלה מר אנה מבראי אמשיכינון ואיהמקווץ
 מש51 *היא א%שאונה ריסי רב אחא דכי 4ה, פסיי %ארקוח

 יא%יעור דחסן סאה, סצשרפינ%ארבוין נס'טהורהואצטרופי

 ככהף גשמוממ%א מי סאה וא% עשרין בו שיש אןגנ יעקבבן
 שהשאוכרץ טהורין, זה, למקווה ristlt1 מאיןתשעעשרוה

 מרויכאפוסיי איירי ואיאטשנינון כרנייהובהסשכה,מטהרת
 ן

 הכקורש את פוסלין שאוכל ט.ס אין כדתמא ' כליס ח'שבון5פי 1" שאוכין מיס פס4 )%א המקוה את פוסל אינו חקקוויכסיף קכש , המקורב את פיסי קבעו מכסוף שחקקו צינורדתניא
 חוני כן יוסף כייס תשכון ףפי פפ4ש רכ אמר , חשבון יפיאלא
 כייס וכשלשדה בשנים אומר חוט כן יוסף רתני4ש 'הו*"

 כצטרפין אין בלום וחםשרץ נארכעה , I'SalaI' ואיומצטרפין
 יופוסקן

 דבע4ה יומי ימ,נקט שחסדא מישס"ה צריךנרם
 חיבת שהאשה מצוות דכי כיון לא אינרה

 אית כיקויא רי%מא או , ףמינקט ומיחייבא בה ~attfl עברבה
 ,דתמאבנות %ש , מיחייבא הוא4אםצוההשתהככל

 ושאידש ושפחום בגיורת ישרא% כנות חלוש יי אין 'ישראל
 הייכחשו* וכן מקום בכ4 אשה %וסר תתעור מנייןששוחררת
 כדתני~ש , רשרשו פתורכם ע% למיכל יה אסיר נדהאינש
 אמר , עכירתה רוגל מפני הזכה עם הזב יאכל ליש 3וכיוצא
 עושרץ שהאשה סיאכות כ4 תונא רב אמר ברחנינא יצחקדב

 המטח והצעת כוס סטזיגת חוק לבעלכם ששוה נדהלבעלכם
 כפניו המשוץ הצעת רכתן ואסר י ווגליו ידיו פמווהרחצת
 מומו דניתהו 4ה משודיא גי שמואל , מותר כפניו שלא ןאשר
 נס*ש ליה מנחא אביי י בשמאלה ליח ויהכא כשמירשנדתה
 מנחוש פפא רב , סדייא בו ע4 4יה סנחא רבא , דכוכאאטומא
 %ה דקכיע לנפשה תא מטמנכם אתתא ואלו , Nb'WIWNiליה

 ואיברת'ו ראיתי בזות אינסי ן חזאי לא ואמרנה דחזייאזימנתי
 * ואיברתיו ראית' כזרה אשהיומר נאמנת דתני4ש ,טהימנאש
 שסופדת לנדה מניין שמוא% אמר כהנתן כר חיננתם רגואמר
 והיכא י :~ntyP 4ה , ימים שכעת ירה וספרה שנאמרלעצמה
 להישרש  דהוהה  בזון ן רמי היכי כשכנותיה נרישוהוחזקה
 ו מהומנית %א אני טהורה ואמרה בגרתה דלבישה מאני"נך

 עיירש יוקה בעלוץ בשכנותיה נרה הוחזקה יהורה רכדאמר
  נררב  ואוקיבב*ש נרות, משמשתו  ותנ1במי ן גדהששום

 דכא לממושןיהווה
 ' מהימנתי

 מהימנא מי לסכריה טעם יניתנתהיכ" צריךנרם
 5טזםארץ נפשה דאחזיק כין( לא,אי

 רקח כיון אודיימ*ש ' מהימנתה וירש דתקפה הוא יצרההש
 מימה דבע~ו ן )ש ן מהיסנא למילתאיהכקטעם4ש

 מהו אני טהורה ואמרה וחזרה אם טמאה אמרה ן סרבשמואל
 דרכ אמני , בדוכתירץ 4ה רפשים לרטיבתך דקות ליהאמר

 ירביתהו דכרכתא כסא שסוא% 4ה שרר שמואףאיקיעלכי
 קירץ מהודעא נרה יחבא הוות דכי דאמרי איכא / קשיהוקא
 ן דברבתא כסא שחיא %א נדה דאמרי ואיכא , ומסכתאבכסא

 שימתן ותיהוו היכי כי כמתנה גיתיה לאנשי משנוו מרואמר
 לרב אתרוה ולכסוף עכירות ,ריהרגף אתו ששתייתושי

 ואם'נ*ש לגבאי דאיקיע*ש היא אחותך א4%ש , אמטהורכם
 אסרנא ~h'1pt ל' עבדא קא %א אמרה היא אנ"ש ליח שחויבהאי

 אם בוו אף רכ 14ה אמר אינהז רתשרףירץ יאשדרתירה
 הסנין ארבעין סיניה תנגש , נאמנת פרבריה אםת%אנותנת
 כנפשית עוכרה עכר לא שמוא% הכי ואפילו , דקכלהלמימרא

 והשחור האדום באשה חמשרץרמיסטמאים הילכתא,וכן
 הירוק שהורים ושישוה וכטזג אדמות וכמימי כרכוםוכקרן

 ) ן תלתן וכאוכף צלי נשרוכעוטי
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קנוזוקנה

 מותאתרי

 "="11ם",ן4 שאילתא,י
 לעריות ושניותבאוריתא

 מכ5 יעשה אשר כ5 כי דאלקרא הונא רב אם l~aD ידאוריתא
 נינהו ומאי דאיכ4שרכות קשותמכ%ף הא5התועכותהאלן

 אילי ואת רכתי הוא קשה לשק אל , קשה משסע זמאי 'שניות
  של עונין קשה רא1ייי לוו איר פליגתו ליטא ' לקחהגרז
 ן אלה בוק נאם וזה אף כהן נאם שזה עהות משי יותרמירות

 ההוא , נתואלה הא נמי עריות וגבי , מאל ואלהקשה קשהאל
,tulpniנתשובה איפשר הני חומריהו מאי אלא ' סכרת מידות 

 העכר אל פדעהו מהכא אם N~pWIN י בתשובה אפשר %אהני
 הרבר לטח  ריאושעיא משל אשי א4רכ ועכור' מעייו שטהבז
 הכימשהסר משסרוטבחוץ הפרום את משם סהוא וארםרום

 משתנל'והא אינו ומיכן מ'בו משתמר טיפנע מנפניםכשמוו
 קא שניות לאו אי  הכא שיפניומיהת התם אשיבייתאהיאררב
 ותקד איון מרכא אנו יהורה רב כלי משתמו ואינו בעריותפגע
  איעזר ר ואיתימא  עולא אמר איזון מאי , הרבה משייםת'קן

 סב4ש ער אזנים שאיןלה היתהתווהדוסהלכפיפהבתחלה
 משמרתי את ושמרתם סהכא אם נהנא  אונורב יהשכשוותיקן

 ראורייתא הכי אי יוכף לרב  אביי ג% ' אמשסרת' משמרתעשו
  בוירש החורה כ% הכי אי ' רכנן ופירשינהו הס דאוריתאהינהו
 מה תנורבנן '  בע"מ אסמכת וקרא מררבגן וא ' פהרגווהרבנן

 אביאמו ואשת אביו ארי )אשת אביוה4שגיותאשאטוואם
 וכלת בנו וכלת האב ס( האס ואקדוחי האם מן האב אחיואשת
 חורנו בכת ואסור , חורגו חסיוובאשח באשת אים  מותר ,בתו

 %ך סותרת אבי אומרת  חורגווחורנוםותרבאשתוובנתוואשת
 בנת כת  את דכתיג ודא ראורית"ש חורגו גת , לך סורה גובתי
 אסירת וגתי %ך מותרת אני  חורגואומרת אסח סיפאימיתנא בלי רקא ואירי חורגו בת %מיחנ4ש %יה איבעי  רפא הואברין
 נורו י4ש ברירה חס.ררץ מראורייתא רבתכם גב ע% ראף%ך

 חמיו אשת  וייחביבמי ' חורגו בת רישא תנארבנןםשוםהכי
 אפייס יירה ושריינה אשתו ימחשו חמנין ליה פסיקכם%א והשי %יה פסיקא הא %ך אסורות ובתי %ך שארת אניאוסרת
 ףיריויץ רכ הקיט דפסק להן יש בשים  ארבע  אמררב ,בתרץ
 האב מן האם אחי ואשת האם מן האב נשדף אשתהלת
 כר נחמן רכ אמר ' אסו אכי אשת אף פוס.ף וזעירי ,וכיתו
 להא חשיכ קא לא טעמא לרכטאי ' יינ דשותי וסיממךושהק
 נפיש דל4ש כיון הנך אביו אכי כאשת 5יה דסיחיפ4שטשום
 הירש ראורית4ש כקזזו נדחיף ויבש ההאי יירץ  אידייקורביהו
 ים בנו כ"ת בנו כ"ת אשוש תגיה, כיחךיא ערותרנתיב
 אתרש וכן שנייה בנו כית ערוה ניחו תנוכש ותא ' poani%ה

 ' כתו כית א'מ4ש ' חרורות כ% סוף עד כנו ובכן בבזואוסר
 אסי רבי ומס רבה גברא מן שמשת ס5תא הא חסדא רגאמר
 זאמרו היתי מאי ידענא הוה ויא כלה ספני איא אסרוכיהלא
 איסכררץ הוינא רבה ננרא א' ואשונא ' הוית סיפנא נידחילי

 ראתוועיי%י  מררבנן אישיייה הוינא רריקי מקרי חוי 'מרירי
  בתוצא אסווכרת רא י ס:רתהמרעת כבישת"להשתאקבי
 מיחיפא בתו בית הויו כנו כית רטשום וכיון בנו ניחמפני
 בתו כית %י אסברא רכ לרבא אכיי ייה אמר ' מ'ח5פא %אטפי
 הורש רברתיה  חסוליי רבי  עישמא בנו ככהן סחלפ4שאסאי

 יחו איכעיגש י צומאי בר רבי כלתיה כנון מאי  בגון 'רמיקריח
 הוכש אב צד דאיכא הורש התם מאי האם מן האם אחיאשת

 י4ש דיימא אז מיחיפא %א אכ צד רליכא אכיהכאדמיחלפא
 י4שס( אבי האב טן האם אחי רקהניאשת שסע תא 'שנא
 אשת נמי תנא האם מן האכ אחי אשת דתנא איירי  דילמאהאם
 ניקום ואנן נזירתה גופה היא ספרא רב אמר ן האכ מן האםאחי
 ן נינהו לנזירה נזירה לאו וכולהו אם'רבא , רנזירה גזירהונגזור

 אכיש דבי נמי והא ףהי קר, קשישא אכחש דבי כולהיומס,קיק
~NW'Vpאסר שייא כר יהודה רב אתוש דכי שמע תא ' ףהי קרו 
 נורועיאשתוסשום ערוהכזכר שבנקבה כמערכאיכלאמרי
 ה4פ שנא ימאי %א ותו ניהו הא איא הוא  ולאוכייא ,מנייה
 ובת חמותו %אפוקי הושו שאו משום קונכיות דעיקרמשוס
 י הוא לגרושין ,די עי קורכיהו רעיקר הורגו וכתחמותו
 קח הא האם מן האב אכי אחי אשת למיסר צרוברם

 יש נשים אףבע רכ דאטר דשוי"ש"מרינן
 קורגא נפיש דכא כיון הא דיים4ש או אכיו ואס אמו אאסדהוה סורי שנייה סשום רכנז נזרו נמי ימעיה ערוה ולמטוהכיון מאי האכ אבי ואחות האכ מן אביהאב אחי אשת '  הפסקהן

 ו5א שניות הן מה , שמע תא ן רבנ! כה גזרו ולאאיתפ6גא
 שניהר סתר , שייר דהא שייר מאי ' שיירה שייורי לה חשיכקא
 אשתש שבכן ושבכתו שככנו ש4ש חי'4פ רכי רתני חייאדרכי

 שנייוקן ושבחמותו שכחמיו רביעי אשתושנייהושבכת
 וכתיכין דרבינא בריה סר כי כתיבין שני%רהוון 4 תזייןלרירין אשי 5רג הי4 רב ףיח אמר 5ה, איתפלונא אימא האב מןאכיו אכי ואחות חאכ מן אביו אכי אחי באשת שדא ד"מימר ,%ש

 דרנו ושית רסתניתין תמני 5ח1 מאי , יאיסורא שנייתשיתסרי
 ושנכת אשתו שככן שכבנוושככתו שיישי חייא רכי רתקחייא
 הא תרתי והני שנ"ה ושבחמותו שכחמיו רכיעי שנייהאשתו
 מן האם אחי אשת איכא רהא הזהי( שיכסרי ולטעמיךשיתסרי
 * 5אסור4פ דכתיבן חזיין מרידי שיתסרי מק.ם סכי היאחרא דדמיו5הדדי תרתי הנך קשיא לא הא יאיסורא דפשיטנאהאם
 חתים מ' קיווויהו סמכת סי להתירא כתיבין הווה אי ףיהאמר

 מר 185 5אסורא דכתיבן נמי השתכח ררכינא כריהעלההומר
 ז הילכתא עייהווכן חתים דרביגאבריה

 תרוו קדושיםפרשת
 י"א טס"לחת6י שאולרנאשח

 %1וקש"פ ן סגד יעניפיאה
 ונוזקן ארצכם קציר את וכקצרכם רכת'כ דחציר בעידנארנתר
 אחף r1N'DS פודוזין אין כדתנן ךפיאו-ץ שיעורכםוכטרץ
 ושמוארך רכמשטיסי

 הנו ראשית כששים פיאה תרויהו דאמרי
 בגף נתר דכי שנעוריה הוי כסה ויקט , בששים תרומהבששים

 , ,ט אינ( w~v: לקט שבים שת' כדתה! לעמילמשכיה
  בפאהכישהחש אמרו כלל כרתו( כפאה דמ'חימן סוטמנת ופי

 ירדום ומכניסו כאחר  ויקיטתו הארץ מן וגירוייו ובשמראובי
 'wlpaS משסר ותתהי אםטס ספיחי %גרעוני  אונ% בפיאהיוניב
 5דח 4שכ'5 קא וגשעת'רז אעג ושנטוו  רחןףנשו,נוןגין ובצלום שומים ימעהוירק,אבף  וםכנםויק'יסימעוטיתאבה, באחר %קישתו ופטריות כמהין ימעוטי הארז בן  וגירודן)הפקר
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סקפחקדושים יקנו
 פיאת מהן אונף ייצגי הירק rtt~wl הבצקם שקננך דתנןהסנין
 לעניי ופיארה ' הכל על מאהד אומרי וחכמים ואחד אחדמכף
 ימיתן כג,יהו הנאה סוכת המת לבעל 5'ה וזוית לעמי%1קט
 דר"ח ומאן 1rta כתיב תעצב טעם4ש מאי ' ףיה דניחא5ענ4ש
 מי דתכן ' קני ומעשר ופיאה שכחה %קט יטוף 5א זוזבמאתים

NittlO~tNQ1iWWעם, ישוףףקטשכחהופיאהומעשר ' 

 מאמתי רתנן ע%מא 5כו5י אישתרו מיניהו עניי אייאושודאי

 ובעוריות , כפרט הנמושות משייכו כיקט מותרין ארםכי
 ן שנייה רביעה שתרד עד כזיתים , תבואו גכרס ענויםששילכו

 אס יקיש ריש , אתינוא ראויי סנ' אמר יוחנן ובי נמושותצאי
 ' לקוטי כשד5קוט'

 שמק ראי כמדבר רזרע ה'כא אייווקטמי צרוךוקרב(
 דשקיין עניים ל'כא ופיארה שכחה5קט

 %א אי ימישכק מחיב מי ליח שקיי צ'פרי אתו שסק ואי%יה
 תעזוב די5מ4ש או ףעופות ויגל כת'ג, ויגר יעני אסריקפ,

 ריא כיק "אוש 5יה רהוח %י ותיפוק ן הני יראות כתיביתירא
I'P1?ייאוש הוי ויא דן4ש מרעת שף4ו ייאוש ' wh רמוי ן 
 אתפש ופאה שכהה 5קט למישקף Q,,av הוו 45ש שכיישרורע

 אותם תעזוב ויכר לעני תניג4ן ליה אמי ששת דוגלקמירה
 תרומרץ מניא'ן אין אית'כ'ה ' %עטלפים 451ש %עזרכ'ם51א
 שוכר כהן שם אין ואם I1?C"i המדבר טן וף4ש יעורסגורן
 תדומדם שנ' ליוק אטד ' תרומוק הפסד מפס ומניאןעליה(
 טגנה דישי מתשת זהד' ' 5יח מפריש ד5א סגי 5אדטיכיא
 הדהי את e1Wbti 45ש הראש את שנהג51פשוט מקום*תנ'4ש
lll~aSatlyApn, מעי'ן כהן שם אין ואס הזרוע את ,סיוג 45ש 
 דנת'נה חט שני 5'ה אמר כהן הפסד מפט ואוכלן ברמיםאותן
 את להפשר לי %מה דכחונ יתירא תעווכ האי א5א כהוכתיבה

 ן הי5נתא ובצרווכן השכיכרמוו5שחר

 תדגרקרשים
 שאילתאזט

 :םע,ן~'ןןנ,5ןין'ן~
 יא 5ם5אכה וכ( דיליה ד5או אמינא 5אסוקימ,נ4ש ואסירוגי,
 ואחד השור אחד יחנן שף שנא ולא חיה שנא ו5א בהמהשנא
 מאי בהן כ'ושא ועוף היה וכן 51כיאים הבור ינפ'5ת בהמהג5

 וכ5 וחמורך שורך שגת נכ' וכת"כ בהמתך הכרש כתיבטעמא
 טוצא ועוף חיה הכא אף כהן כיוצא ועוף חיה יחיי מהבהמתך
 אס , העופות את לרבות בהמהך וכ5 רתמא מנקן והתם ,כהז

 שינסס ער נכלאים המנאפים שיראו עד נסנא,טםשמואל
 וקא בהמתך נאמר איו  אתרבה רב מותיב / צופרת בשסכהזל
 ע4רץ nSvtw, כדי הכהסח יאחז 5א אומר הייתי תרביענאמר
 דאסיר הוא באחיזה דכיאים מכיל תרכיעכיאים 5אזכר4
 ' מעיירת ישנתו אוווה %ה קרי ואמאי הכנסה  אחיזהמאז

 הניתרימי4ש פפא רב אם הבי  סוריבן יא פריצי ראיכאובסקוס
 וחרמש  3היבת4ש חרא תהו ואורי אבהל בר פפא רבי ברניבעו
 יהו ואסרי נחיב העיסקא את %%וש מהו כהיכתרך,ילאו

  כמהפת ואביש  העיסהגחיב nNrtws אין רתגיאכהיויכתא
 מינו ושאינו מי( להכמס מהו ' הרג%עבירה ספני אסןרוזבוףה
 יאמר כהיבתא  ריאו 5הו ואסריידיר

 טמואי
 ער במנאפים

 משוס סיכביססכחויבשפופרת ער בכיאיס המנאפיםוהייראו
 כיסוס 5אובו1 5ע' 5מ'כר ואגור ' 4הו אכר לענויפריצותיו

 ום)תרין נח בני נעטר כששוס ע5 אף אומר שיעיידתניא'וכי
 ח4%ש אסורים ואינן כלאום ו5זווע כקאים ייבוש נחבם

 שטוא5  אבר כיקי  הני מנפש  אייי וכהרבעת בהמהבהרבעת
 סבנו כבר  יכס שחקקתי חקים  תשמרו חקתי אתאמרקר4ש

 כיה  כיאים תוריע י4ש שרך  כיאים תרביע יא  בהטתךנח
 טעמא מאי אסור שרךבהרכעה אף אסור בהרבעותבהסחך
 נינהוהרבעוה תרולןמשמעומאיחקתי

 והרכבהאכי
 וריערץ

 ארז בני יאו נח וכני 5א יארז כחוצות אין בגרץ כתיבשדך

 כאן כורעים כאן *ה אמר סופנים מדברי והכלאים אס.לרכיגןו:גם:::ן:ע::-י:::י:ני
 אפילו בהמתך מה שמואר( דאמר כדשמוא5 איין.נהדכבת
 בחועח אפו מינה דאתיא איין הרככת אף אסור לארץבהועה
 רמעט מותר ממנוה היוצא דבר בהמתך מוש , אסוריארו
 ארן הרככת אף שרי ףהדיוט הא אסור 5גכזה כיבוםרחמנא

 ממנהמותרן היוצא דנןנמי

 ישק" י"'"'ינןו ין"י'",י:י"" עריךברם
 חסרתך וראבוה חמורוסוס כיה  אית והאי וסוס חמור ג'האית והאי האב לזוע חוששהם א11'%מא אסור דיאים'הס.סתאמ'נא בהוי חמרא וראימיה ימלאכה כין להרבעה כין דאלמוהכמינא ושרי האב לזרע ואיןחוששין ףכו%יה 4ה שנינן אימיוהבתר
 נינהנ הדדי כי שעמא מאי שוי סוסתכם דאימיה מיבושבהר
 שינא וכהדי וסוס חמור נוה אית והאי וסוס חמור ביה אית'דהרי

 לירש דאמר , %ש , האב w11Srtew~n דהאדאימיהאסור
 בד"ספ'ק כודנייתא לי מע"ףת ור לשסעה אבאי

 דדמ"ן ע"י
rtllnSודמיין וכומנ,( , האכ 5זרע חוששין אין סבר קא ושיף 
 גמבתיוש וחטן אוניה ובן פפא  ואמררב ברסוסת4שיקייה צנת חמרכן בר  קפיר, עביין  אביי  ראם הא בו דמי היכילהדרי
 איפקת סוסתא בר גנובתיויז ורבן אומה זוט(  , המותוששה

 האב, לזרע "rtww1 ואין א51ת אירוחבתר

 תשוגךושם
 Sw~wtna1SIסיע" שאילתאק

 ת"י א"'.אא
tpe~1 

 קרה דנטע שנכש %א שנים שלש פריו את ערלתווער5תס רכתי קדמאי שני תלתפירי
 העויתה  איין  רתנן אסיר מנפשיות דנפיק Naw 51אמנטע
 'טרה רבי ירכים הנטוע את יחביא יכם%כרתנ"א %י סיבעי ההוגש ובטעתט נתיב והרש בערלכם חייבמאליו

 %כס אובי
 משמע ריחיד ונטעתם סכרי ורכנו י %רבים הנטוע אתלהוציא
  ירטם הבטוע את להביא לכס רחמכם כתר  משמע %אררגים
 מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט הוי טעמכםמאי
 רבים וכין יהיר נין ונטעתם סכר יהוררז ורבי  ערגותא45י
 רבוי ואין ריבוי אחר ריבוי הוי משם רני כין ,תיר בין רבםמטטע
 Naw 45ש רחמנות דאסר רעריה ופירי יומעט איא רבויאחר

 .אין יאבי %א ערים רתני4ש אסירי גרגאח שנא ויאנאכי5וק
 ממנד%% יריק ממנווףא יצכע ש5א rttu~i אכיףה איסור "א.4

 אכי פירי כים'וניאסירי %רבףאתעריתועריי
 העיים יתנן שרן ראכיים twatN ראי43שיאטרוגא ואטרפי ישיבו

 לפיני 5הו דמנטר סירי ווראי י  גאכייוץ סותריןוהקנוקנות והלז"
 5משנל אמו ררתי וקשייח8  ואסומי ושנוי ק5'פת4יכמן
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