
כגצפרשתשמימפט
 'f'NISiDnW מימד תשוף באש וביהם  בבשר  והנות ונת'נס4

 תצאו לא מועד אה4 ומפתה ו ל 4שריפה'מותרים
 מילואים קרבו כארר ושלשה בעשרים אמרו מיק ימיםמגעת
 שלמו כניסן כאחד שישים הרי ושבערה ושישרהעשרים
 ימי שסערה כל ידיכם את ימלכד ימים שכעת כ'מימאים

 מקריב וכזקר בוקר כ% המשכ[ את מעמיד משההמי14איהיה
 'וסי רבי פירקו וירש העמידו בשמינו ומפרקו עליוקרבנותיו
 כאשר ז ל ופירק), העמידו כשמיני אף אין יהירהברבי
 יום קירס ימים שכעת אמרו מיכן י4 צווה הזה כיוסעשרה

 וכשם ' פרהררין יישבת נרוימקיתו כהן מפרישיןהכפורים
 את  השורף כהן מפריש,ס כך סטיתו  גדוף כהןשמפרישים

 אשתו את תמצא שמא שבעה מפרישים וימה , מכיתורשרה
 עלכם לכפר יולעשות nisr הימו שבעת כ% )ידחה טרהספק
 ח ל , המתים שיחיו עד עייכס תכפר זו כפרה להםאטר
 את ושמרתם ימים שכעת 41'לה יומס תשבו תער "הלופתח

 ורם בשר רברי מקיים אס וחונוומה קי  רבי-ים  יווהריטשמרת
 , וכמה כמח אחת  עי הממם  רגרי ו;מקייס , מקלפוהמקוס

 יקביםפי רנרים שטומעיס  ושמהש ששים ובניו אהרןויעש
 אהרן ויעי נאמר  יכר הוא ברוך ~Icllr,n כפי נששומע'משה
 השייח כרי' משוה ביר יי צווה אשר ו;דבריס גל אתובניו

  שנצטוה, ימי המצוה כרי'לשולחיו

 שמיניפרשת
 ויהיבעמהש:יניונאמר נאמרכאן  ידרוש 1 יש צריל הכתוכו מן אחד זה קרא השמיני בייםךיהל
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  השייטי ביום בי אומר כשהוא למניי שרישי אם ישבתשיישי
 בהיות השלישי גיוס :יהי סיני הר עף העם כף ישני יןירד

 וכאן י כחורש talnw :1WW למניין שלישי אומר הויהבוקר
 אם ימניין. שמיני אם יורעיס אנו אין השמינו כייס נהינאמר
 הוי ירגם את יירא ימים שבעת כי אום  כשהוא לחירששמיני
 עשר נטף אותווד)ם לחודש שמיני ולרש למניין שמעיאוסר
 ראשק ' %נשיאים ראשון ' בראשית למעשרה ראשוןעטרות

 ףראש' ראשון ' הכמות לאיסור ראשון ' קרשיםיאמית ראשון האש, %ירידת  ראשון ' לעמדה ראשק /לכהונכם
 המקום שכיבדו %פי )לכניו משה4אהרן קרא בישר", את %כרך ראשון כישראף, שכינה לשכון ראשון 'חדשים
 תחייה שכיבדו ומניין , כסוף כיבדו משה אף ' לאהרןתחילה
 בסוף כיבדו משרה אף עמך ואהרן אתה ועלית שנאםלאהרן
 ישראלי לוקני כך  ויבניוואהר  קראסשה%אהרןשנאמר
 מקמר יחטאת בקר בן עגי יך קח אהרן אי ויאמרג
 לנפר המקוס שנתרצה אעפ אחי אהרן %אהרן משה %ושאמר
  דורון שלח שטן ש4 פיו יתוך ףיתן אתה צריך עונותיךע%

 למקדש בביאתך ישנאך שמא למקדש תיכנס ש4א עדלפניך
 צריכים ישר" אף והלא , אני "א כפרה צריך אין תאמרמצמא

 עזים שעיר קחו לאמר תרבר ישראל  בני  ואלבפרה,הנ.אמר
 להם  אסר "א , מאהרן יותר %הביא ישרף ראו מה וכילחטאת
'onwכתדף4ה סדנם יש בסוף, בירנם ויש כתחייה  בירכם יש 
 ' מסכה להס"נ4 עשו בשף כידכם ויש ' עיים ששימשהטו
 ע% אכפר עג4 יכיש עז'ם' מעשה ע4 ויכפר ם שעירשאש
 עכירת שנדושת לפי 4ש4ם'ס )א'4 ושור 1 ענ4'מעשה

 אומר ה41ל ולהין מסכה ענ4 4הס עשו שנאמר מינים%שם
 ויכפר שור יבוהל , 'awv, אוכל שור כתכנית ככורכ אתדרורו
 תרעו " ענ4 מעשה ע4 ויכפר ענ4 יבויש ן שור מעשהע4

 מיראים שאתם עכירה עונותיכם ע4 לכפרשנתרצהרג:קום
 אמרו י י: יפני לזכוה שנחסר המקוס יפני נזבחה ככרמטנה

 ואינת המיך את מדינה מקלסת היאך וכי משה לפניישראי
 ן היוםיונראהא*כם כי נן מנת ע% להם אסרואהפניהםיך

 הערת כ% ויקרבו ' בוריוות משה צוה אשר  את פקחוה
 , לפניו ועמרו  בשמחה  כוים קרכו ין %פניויעמרו

 סיר %ה נתרצה ימים יאחר ' והוציאה תשתו  ע% שנעםיסיך ומשי
 יותר  אותו משמשת והיתה כתיפידז קשרה מתניהחגרני
 ע% לנפר המקום שנתרצה שואו בךישר(כיון ,אףמראי

 חקרנו יכךבאמר יפניו ועמרו  בשמחה כויס קרבועונותיהם

 הרבראשר ות משה  ויאמר ו יו' ויעםרוףפני הערהכי
 העבירו הרע 'צר אותו %'שראף משה יהס אסר תעשו יוצוה

 4פנ' ישרת אחת וכעעה אחת כויטב'ראה ותהיו 'מלבכם
 אם כ' מד? מפנ' ' לבבכם ערלת את ומלתם שנאמריפחיז מיוחדת עכודתכם תה"ש כך בעולס יחידי שהוא כשםהמקוס
 שאבוהכתו  זהו אהרן אף משה מאמר ז ' '4 ככוראייכם וירא כן עשיתם האדהים ואד)נ' otnisi ה איהי הוא "היכם"

 יו אר( קוראים 1QW כקוראי ושמואל בכהניו . ואהר[משרה
 שקויים tn?~ww מימד אייהם ידבר ענן בעמור יענםוהוא
 למיך הדלדומה %מה משף המזבח א% קרב ח , כזהזה

  אחותח ונכנסה מיפני מתבישת והיתה אשה שנשא ודםבשר
 את שתשמשי איעל זוז ירבץ נכנסת מה עף %ה אמראציה
 תשוץ  אמר בך , המיך את ושמשי ובואי רעתיך המסינימלך
 נרוי כהן יהיו נתבחרת מה על אחי אהרן~הרן

  שתשרת אא
 הקדושיפנ'

 נרוי
 ' עבודתך ועבוד )כורש דעתך החס הורם

 והית שור כתבנית המזכח רואהאת אהרן הירץו'שא)מר'ס
 ' ממנו מתיירא שאתה מכה 5א אחי משה %%1 ממנוסת"רא
 ט המזכח, א% קרב נאמר יכך אוו וקיכ דעתךהגיס
 אשר החטאת עג4 את וישחט , נזריזות המוכח אל אהרןויקרב
 משנפנתה העם קרב( את ויקרב '  תתלוה התחיי  כקרבנו ,4ו

 יותר מכפר שקרבנו תדע העס ל41קרבן באמקרבבותיו'
 וקרבנו , הכהנים ע% מכפר איבו העס שקיכן ' opn'מקרבן
 עויתך ואת חטאתך את  ועישה שנע העס יך ועל ידו למכפר
 שו גערם וכפר העם קרב[ את ועשה העס וכעד כערךוכפר

 טעון וה  אף  חיטוי טעק הראשו[ כראשון,מה ויחטאהווישחטהו
 טעין זה אף ארבע שהם מתנות שתי טעון הראשון מת יחיטוי
 עולה ונתוח'מה הפשט טעק זה אף ונתוח הפשט שעונהשייה מח כמשפט ויעשה העוית את ויקרב ארגל' שהם מתנהגשתי
 כ*4כסה

~DtWtNS' 
 ;NDtp עויה 4אישי0,מה כליי כויה זו אף

 עויר? מה וזורק' המזכח כצד עומד זו אף , וזורק המזכחבצר
 פקעו זו אף , למערכה מחזירם המזכח מע4 איכריםפקעו
 את הקרב א י ן למעוכה מחזירם המזנח סעףאיכריס
 מלא באן האמור מייוי אף קומצו מלא יהרן האמור מיליימה מייוי להין  ונאמר מי14' כאן נאמר ממנה נפו וימלאהמנחה
'1YDlpיבונה ש% אוקורט  גרגירמיח בירוצרוראוועיה קמץ האמורכאן אףנה~י '  שייבונוץפסוי אוקורטס"ת גרניר או צרור כירו ועיה קמל להין האסור נציף  ומה 

 פסוי
 ן

 ף%מרנו כא וה מה הבוקר עוית מירר ויקטרעיהמוכח בי
 את בהמהנברנאם,יקרב סנחהיגיא מצא %א שאם ייסראס

 עירגשובחת ויקטר ננסי ימה נן אם ' כמשפט ויעשההעורקי
תרבך
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צב עזסיניפרשתצא
 היושמאךהעם ששתימנ"ות מימד "כקרן ש5ת4בר
 אתהשור וישחט ג י עצמרץ' ואחתכפנ'העולה
 ' %שכור שימים גימרו מכאן יעם אשר השים' זנח האיףואת

 נדחתו ףהגיר תנפה אהון הניף הימין שוק )את החעתלאת
 עכורות שבעות למדו קירה שכשערץ בנ'1 ושרם אהרןש4

 , וכפרה יציקים והיטוי והזאוץ זריקות וקנלהשחיטרץ

 %קדושת שמיני יום ה41י השמיני ביוםויהי די
 בהיש חה' אומר כשהולש כחודש שמיני יכול או ' ובניואהרן

 שכראשחודש מלמד המשנן הוקם השנית בשנוץהראשק
 בשזפני שכינה ושרתה הודש נראש הוקס 'כו% , המשכןהוקם
 ' הענן כסה המשכן את הקים וכוום עומר תלמוד 'בחודש
 ידי מעשה ע4 שכינה שות טוס כו המשכ( הוקם שכיוםמקמר
 ולא משמש משה היה הסי%ואים יטי שבעת מעשה שכ5 ,אהרן
 גדולה כהול ככנרי ושימש אהרן שכא ער , ידו ע5 שכינהשות

 , אליכם נראות יי היום כי שנאמר ידיו עף שכינהושרתה

 לניו שסחה שהיתה מיסד  ויהי יומר  תימור מה 1ט
 הורש בראשית ףמעשה ' וארק שמים בו שנבראו כיוסבמרום
 ישרן שכיין וכיק ויהי או6 הוא וכאן בוקר ויהי ערב ויהיאומר
 כף את וירא שנאמר ' משהוכרכס כא המשכן מלאכתאת

 תשרנה יהס אמר נרכן כרכה מה משה אותם ויברךהמיאכה
 אלהי יי נורכן כך אומר מאיר רכי ידיכם במעשרההשכינרה
 ויהי אמרולו והם פעמים אלף ככס עליכם יוסףאבותיכם
 יחם ומעשה עיינו כמנרה ידינו עיינוומעשה א4הינז יינועם

 ' ציון בנות וראינכם נאינה אומר הוא שעה אותה וע%כשנהו,
 בעטרתה שיו שהשיום כמיך שלמרה נמיך המצוייניםבמס

 וכארגמז בתכלת שמצוייר מועד אהל זה אמו לושעטרתה
np~lnalולאומי שנא ישראל אלא אמו אין אמו , ובשש השני 
 שכינרה ששרתה 'D~a התונתק ביזם 1 י , האזינוא5י
 וייהכה ממרום הרשה אש שירדה יכוניום שמחת כיוסכבית
 אהרן וישא ז י הלסכום, ואת העויה את המזכהע%
 וזכה כהונה כמתנות זכה שעה באותה ויברכס העם " יריואת

 ויגר ח י המתיס' שיחיו וידורותיועד %ו כפיםננ.שיאות
 ירד מקורבנותיו משנפנה והשלטם והעולה החטאתמעשות

 ואהילאי משה רבא ט ' בשמחה' המזבח מן5ו
 אה4

 המעשים כ% 1Wpll הקורבנו' כ% שקרבו אהרן שראה כיוןמועד
 יודע אמר ומצטער אהרן עומד היה 4ישרא4 שכינה ירכהולא
 כך %ישראל שכינה ירדו-ו לא בשבייי ~olptn עף' שכעסאני
 לישר שכינ יררה %1א ונתביישתי שנכנסתי אחי ~nwQ 5יעשה
 לכך לישראל שכינה וירדה רחס'ם ובקשו עמו משה נכנסמיד
 אש ותצא כ מוער, אהל א% ואהרן משה חבאנאמר

 עף %1יהכה מרוס משמ' שירוה חדשה אש שראו ייכיוןףפנ'
 ועל שיררץ ואמרו פיהם פתחו החיכים ואת העויה אתהמזכח
 צדיקי רננו אומר הוא שעהאותרם

 ן תהילה נאוה לישרים בג

 ואכיההש, נדב על פורענות קפצה שעה באותה אכ
 1ew אהרן ואת משה את שראו ' 5הם נטיו מסיני אוטריס 1'ש'

 אמר אחריהם 'SNIWt וכ5 אחריהם בחים הן תחייהמהמכיס
 את ננהוג ואנו D'na הatap1 1%5 שני עיד יאכיהז~י נדבלו

 ק,כרים הס מי את קובר מי נראה הוא ברוך הקדיהקהליאמר
 כיון אמר דבר כ כ ' הקהי את מנהיגים הם ויהיואתכם
 ולא המעשים כ% ונעשו כ%הקורבנות שקרבו אהרן בנישראו
 אדם לך יש וכי לאכיה41ש נדכ לו אמר לישראף שכינרהיררה

שטכשי
 לנות ונכנסי ודה אש נטלו מזד ' אש בירש תבשילם

 ואכיהואאיש נדב אהרן בני שני ויקהו שגאטר הקרשיםקורשי

 אכבר אני ההש ברוך הקדוש תהם אמר אש בהםמחתתוויתנו
 שמאה אש לפני הכנסת אתם אותי שככדתס סמה 'ותראתכם
 סיתתן היתה כיצד ג כ ן טהורה כאש אתכם אשרוףאם
 לארנעח ונחלקו הקדשים קדשי מבית 'צאו אש ש5 חוטיםשני
 גופם ונשרף זה שף בחוטמו ושנים זה ש% בחוטמו נכנסושנים

 עומד אהרן היה יי לפני אש ותצות שנאמר קיימיםוכגריהם
 ן הגעתני שכך בני וכיר כידי עכירות כך %י אוי אומרותוהכם

 4 נא6 מסיני אחי אהרן אמר15 מפייסו והיה אצלו מוטהנכנס
 גדיים בניך נמצאו עכשיו , מתקדש הכית בך או כי אוסכור הייתי מקדשו אני גרו% באדם הזה הכית את לקדש אניעתיד
 צדק כך אהרן ששמע כיון , נתקדש הכות שבהפ וממךממני
  שסצרעףפ צדיקים %1מודז אהרן חרום שנ שתק הדק אתעליו
 החסרים מכ4 קטנתי שנא הרין את עייו צידק יעקכ ואפרעפר ואנכי שנאמר הוין את עליו צידק אברהם , הדת אתע%יהס
 צידק דוד ר כ האמתאשרעשיתאתענדך,ומכל
 ן איומתי מפני חבורותיי נמקו הבאישו שנאמר הרע אתע*ו

 דוד עוזיאל כני rtyiN~ ו" מישן אל משה ויקרא הכ
 מיכן כו , את,אהיכס שאו קרבו א4יהס תאמראהרן
 היו כהניס ואיתמר איעזר שהוי למתים מטמאים איןאמרו
 ויקרבום ז כ הפוייס, יהס נטמאו מי להם נשתאווקא

 'ותר במיתתן ont~V המקום סרס מלמר בכותנותס"שאום
 וחומר ק% דברים והר' ובגדי0"מים ופס 1 נשרף איאומבוז'ס מפורסמי ק'ימיהיו בגדיהם ואין גופן נשרפו שא'14טבח"הם

 כרצונן ש4א 4פנע שנננסו המקו את שהכריכו א'15 אםומה
 משה ויאמר ח כ , צדיקים לשאר ק14חומר יהס עשהכך
 מתעסקים אין דיז בית הרוגי אמרו מיכן , איתמר וא4 אהרןא%

 ומתאכלס לבתינו הו4כיס אנו תאמרו שמא רכר לכיעליהם
 הקדש מכית נצא שיגש הסקופ פיקדנו הישי ובוכיםואוננים

 לו שמת גד41 כהן אמרו מיכן תצאו לא מועד ומפתחאהלסנ
 נגיס הס ' נגירץ :wlm נכנסים הם המטה אחר יוצא אינומת
 ן ושתקו החן את עליהם עידקו משה כדבר ויעשו נכסה,והוא

 מקרקש זה ויכרבס העס א% ידיו את כהרן וישא טכ
 ן והש"מ: העויה החטאת מעשות וירד %וי"א ראוי זהמסורס

 את ובירך כפיו את נשא שבירידתו ויכרכם ידיו את אהרןוישא
 %ו תימוד כעמידה ושלא בעמירה אומר אתה ויברכס ,העס
 ' לשירות ברכה מק'ש ' כשמו ולברך %שרתו יי לפנ'%עמוד
 ויקומו אומר הוגש וכן בעמ'רה' ברכה אף בעמידה שירותמה

 את ותבוא קלם את וישמעו העס את ויכרכו והלויםהכהנים
 יהורח מלך חזקיהו של בדורו , השמימה קרשו %תעיןתפלתם
 קדשנ למעון חפייתם ותבוא בהם מהנאם כתורה עוסקישהיו

 בהם נאמר מה עז עוכרים שהיו האתרומם כדורותהשמימנה
 %ך וישם קד וישמרך יי יכרכך להין ופירש הכתוב וחזריורע, אתה פאק סתומה ברכה זו ףכרכם % כפיכם,וכפרשכפ

 ואהרן משה נכנס 4םה אה%מועד' א% ואהרן ויכואמשה 'שלו
 הכר אלא נכנס לא או , הקטורת מעשה ע% אהרן תלמדכיחד
 טה ' כרכה טעונה וביאה ברכה' טעונה ירידה דן הריני ,אחר
 'שהיא %כיאה מניין , עכורה מעין כיאה אף ענודה I1PQi~יציאה
 רהיטך טעונה שאינה יציאה אס ומה הוא 1"! ברכה,טעונה
 ז, כרכרה שטעווה דין אינו ברכה :Inalpew גיאה ' כרכהטעונה

 רחיצהן טעונה ברכוש טעונה שאינוש ביאה אם ומה חילוףאו
 אמרת: אם יא ' רחיצתה שטעון די( אינו כרכה n~1Vewiיציאה
 tdylt- שכן משאו; תאמר אקודש, אל מחול יצא שכןכביאה
 גטי 5חו%,מקורש

 כרכהן טעונה ירידה ירע והזרנו הח'1%ף,
וביאה
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ברציפרשתששמצג
 מודן בואה אף , עבודה 'ItPD ירידה מה / כדכאה טעונהוכיאה
 מעשרץ ל %יסדו אהרן עם משרז נכנס ימה הא ,עכודרה
 חדשה שראראש כיון יי מיפני ותצא'אש א % ,הקטורת
 החיבים ואת העויה את המוכח עף %1'הכה השמים מןשירדה
 ער! נפלו שימרץ כימי ן וכ ' ישמים ושיכחו פניהם עינפיו

 השמים מ( האש כרדת רואים ישראל בני וכל שנאמרפניהם
 וישתחוו הוצפה עף ארצה אמים עף ויכרעו הכית יקע%וכטד
 אומר הוא שעה אותה וע% הסרו, לעולם כי טוב ליוכילהודות
 קדמוניותן וכשנ; עזים נימי דרושים יהודה מנחת לייוערבה

 רכי ' שלמום כשני ' קדמוניות וכשנים סשה, כיסי עולסכימ'
 שלא הכי כשנות קדמוניות וכשנים נח, כימי עויס כימיאומר
 אף אהרן כני שני ויקחו ג ל כעולם' זרה עכודההיתה
 אהכוץ %הוסיף עמדו חדשות אש שראו כיון בשמחתםהס
 מה ואכוהו4ש נדב שמחרץ אלא ק'חה אין ויקהו ' אהבייעל

 ואביהוא נדב , %אהין ה%קוככוד שלא אהרן נני %ומרתימוד
 4%1ש יעאו טעצמו איש מחתתו איש ' ממשרץ עיצום נטלולא
 צורם לא אשר זרה אש יי יפני ויקריבו ' מזה זה עיצוםנטלו
 %ומר תימוד , ממש זרה אש יכול אומר ישמעאף רכיאותם'
 %א אומר עקיבא רבי , עיצה הכניס:הביא אותם צוח לאאשר

 זררץ אש ין לפני ויקריבו שנאמר הכיריים מ( אלדעהכניסוה
 י רב( כמשה נם%כ1 שיא אותם צוה %א אשר נאמר ימה כןאם
 משה בפני היכה שהורו על אלא נתחייכו %א אומר איעזררכי
 ומעשה ג % מפזה, חייב רכו בפני הףכה המורה וכירבן

 שיום %אימה %ה אמר כפניו שהוררה אחד כתלמידשאיוע
 כן ולא אנכי נביא %א יחם אמר אתה נביא רכי %ו אמרואציו חכמים נכנסו שבת להר ומת שכתו מושחר אינותושתו
 כפני היכה המור שכף מרכותיי מקובלני כך אקא אנכינביא
 שיג* יוסימד מיפני אש ותצא ד % , מיתה חייברכו
 ונהיקנ רגישים קורש מבית יצאו wa ש% הוטים שני~ומר דוסתאי כן יודו נשמתס'אכא ושרף הקדשים קורשי מכיתאש

 ן זה של בחוטמו ושנים זה ש% בחוטמו שניס ונכנסולארגעה

 ויקרבו שנאמר כגדיהס וף4ש נשרפדץ נשמתם אותם)ותאכף
 אג יכול , הנישאים בכתינת ככתונותם בכותכוהס1ישאוס
 לזמר תימוד הנושאיםבכתונות

 ותאכי
 ףכהנום כתנות כתנות תעשה אהרן ויבני ואוטר ןבנדיהם 4%1* אותם , אותם

אומר
 ילו יאות

 מקום :"וז '
 אייעזר זרבי י לפני שהריסתו

 חמותו נאמר %מדה כ( אם בכוחנותם 1ישאום 1יקונ:1שנאסר
 אומר4א עקיבא רבי והוציאם %חוק ורחפן שיאך יונגפןלפני
 ויקרבו נאמר %מה כן אס י: לפני וימותו של כפנום אלאמתו

 ונררום נרול שר( חבות l~twne מימד בנתנהזםוישאום
 לאמר יי רכר אשר הוא טשה ויאמר 1% ן פיחוזוהוצ'שם
 שכא עד ידעו ויא ימשה כסיני נאמר דיבור זה אקדשנקרוגי
 הודש כרוך הקרוש ש% שמו עיקרושת אף4ש בתובגיך4א אחי אהרז משה %ו אמר לידו nwpa שבא .וכיון , %ירומע.שה
 p1'W כיון כבודי ונקדש ישראל שסה%בני ונועדתישנאסר
 מיכן , שתיקתו ע% שנר וקינ% שתק המקום ידחף שבניואחרן
 הוכש דור ידי ע% , 1% יפה סומן ושותק עליו המקכף כ%אמרו
 עת אומר רג*פ שימה ירי וע% ' %ו והתחו%% %י רוםאוסר
 omp שוחק שאדם otnp ' %בל עתים יצבכן ועת%השות
 ואר! אגם'שאף משה ויקרקש %י ן מרברשאדם
 עמרם קהת ובני שנאמר ממשמע אהרן דור עוזיא% בניאלצפן

 שעוזי יורע יעוזיא%,אינימצהרוחכרק
 טיתימוד אהרון דור

 מעשה ~ctp ' אהין דוד15מו
 עוז'אי

 מה ' אהרז ימשסדץ
 שלוס רודף עודאי אף נישראכ( שיום רודףאהרן

 בישראי
' 

 העדה כ% ויראו שנאמר כישהחכן שלום רודף 'שאהרןומנתן
 n?a כ% יום שישים אהרן את ויבכו אהרן גועכי

 ישראי
 ן

 מת ומפני משוה את 'שרא:[ כני ויבכו אומר הותןובמשוה
 אלא ככו יא ומשרז ישראף nfa כף שלשים אהרן אתבכו
 ולא יאיש אמר יא ביו~וואישחהין כף ישראיול4שגני

 ויבכו בו נאמר שהוכיהס מפני משר( אכף סרחת%אשרה
בני

 אהרן 'די ער[ מפורש מהכתוב וכן משרה את ישראכ[
 רודה שהירץ והשלום החיים אתו היתרה כריתי ,כקכיו-ץ
 כרן עייו שקיכלי ויראינו לומור*פ ואתנס בישראףשלוס

 שמו מפני לומר תלמוד מה ובניע וכרתת באימה התורהדכר'
 ע% המשחה שמן משרב שיצק כשערה אמרו הו4פ'נחת
 כשמן שמעיתי %י אוי אמר יאחוויי ונפי נרתע אהרןראש

 נשם ומרה טוב מה הנצץ הקורש רוח השיבתו ,חמשהומ
 הזקן ער( היורר הראש עי הטוב כשמן יחד גם אגויסשכת
 הרה ע% שיורד הוטון כסר( טידותיו פי על שיורד אהרןזקן
 כו אין המשחרה שמז אף משירה בו אין הזה הטל מהציון,
 את טימא ש4%פ כפיהו היתדץ אמת תורת ה %משיח'
 ן אברהם הירהר שיא כדרך המקוס אחר הירהר שיא אתיהיך וכמישול בשיום , האסור את התיר %1א המותר את אסרשיא י כשפתיו נמצרת %א ועוולה , השמ"פ את טיהר 4%1יהטהור

 * אהכקי מישרים ואף ףתורה פושעים שהשיב מעון הטיברכים
  וא4איתטרבביוי' איעזר ראסרמיטהא%אהדן1ח5לט
 הקטן מז מתחייין  הגרויוגקיקיה מן  מתחייין בגרויהאום
 אשית ואיבה וגי, ואת עשית גי והחש אי יי האמר שנאם0:'ן
  בתחייה ' וגו אמר  ואיהאשה '  האשה וביןביבך

 בחש נתקלי
 ט ארם, כךגתקיל ואחר חוה  בתקיעה בךואחר

 , פרע חגוינו אף אר(תפרעוראשיכם

 מן תפרעו ינויאי
 מה פריעה %הין שאמר פריעה כאן נאמר רן אתה הריהכובע
 כאן האמורמר פריעה אף שיער גידול להין האסורכםפריעה

נידוי
 1plpni וף4ש תפרומ1 ל4ו כס ובגדי א מ , שיער
 ועיט% הין' שומע יאואתה חמותוממשמע וף4יכגריכם

 אטר השרפה את  ישראייבכו כית כף יאחיכם ,סרהיקצוף

 מהליג':
 שייפךץ כאז 'נאמי רז אתה "יי ' "שיפ" "ת

 וגוף נשמה שרשת כאן האמורה שריפה מה שרפה, %היןונאם
 ן קיים וגוף נשמרה שריפת להין האמורמר שריפה אף ,קיים

 כ מ , ואסח באשה והאמורה כהן בכת האסורהשריפה
 איש אימתי יחלל ולא יצ4פ לא המקיש ומן ת% עכודהבשעת שי** בין עבורה  בשעת בין יכו% תצאו %א מועי אהיוטפתח
 לאו ממשמע תמותו פן עכודה, כשעת אום הוי יחל% ולאיועא

 ויעשו ייעי'כס משחת נישמן מג היזיאתהשומע
 משבת הכתוב וכן רבן משה מצות  עייהמ קימו משהכדבר
 וושיחן  ישרא% בני כן ויעשו ן DtN'Q~I  שייוח נפרשתישראף
eh1N4צוה כאשר יהושע את משבח הכתו' וכן %מהנה מחוו א 
 , יהושע עשה יהושעובן את משה צוה משהנן  אתוי

 דיבוראס4ק

ייןאףפיחוק?5ע
~bW1 

 תשת'וליכד( א%
שהפינו%םניתףת5%וד% ו 4צעפו

 כרי אן4ש אמרתי  יאשנר
 ושזהוים יין  נאמר יקנאובן אס , *רבעים  בן  רביעית%שכר

עליו
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צו שסיס .פלשתצח
 יה1דהאומר ר ב1ייכיפאאואהםעליומנאון

 / שנר ת5 וכמשכרי כ5 קרבות מנוין יין "א 5י אין תשת א5*ין

 המשכרים נ5 שאר וע5 במיתה ה"ן ע5 'ין נאסר למוז כ(אם
 כדי תשתיהו א5 ושכר תשת אל אומהיין אליעזר ר ,באזהרה
 ייפה ג ן פטור שהוא כי מים יתוכו נתן אם האשכרותו
 451ש ח55ים אתךאוצי4ש קומר תיזמור ' היקם יכולובניך
 מהאתרא יעניך אתה לו6 תלמיד , טומ'ם כעלי אתאוציא
 ד י מומים וכעלי ח45ם יצאו , כשרים בניך אף ,כשר

 קומר תלמור כיציאוה אף מנוין בביאה אלא 4י איןגכואכם
 קומר תימוד מוער כ'"ה5 המזבח לעשות מניין , ובניךאתה
 תקמור ענודה בשעת אלא חייב שאיט ומניי( , וכניךאתה
 להקן ונאמר בכואכט כא( נאמר אומר רבו , וכניך אתהלומר
 r1Ntal הייאה את עשה מוקד אה5 א4 נכואכס מהבבואם
 אף עכורה בשעת א5א חייב ואינו מועד כאהל המזבתואת

 ואת כביאה יציאתה עשה כאן האסור מועד אה5 א5בבואכם
 , עכודה כשעה אלא ח"ב יהיח יף4ל מוער כאהלהמוכח

 לרבות מניין 16עד אה5 א45ו 5י אין מועד אה5 'ח
 מניף תמותו ולא עולם חוקת 5י תלמוד at2S,p וכיחשילה
 ם'תח ה"ביס ישר" יהו יכהי 1 ן הין שומע אתהלחו
 ' כמיתה ,ובניך חמותואתח ויא  אתהובנקי ת5 ההוראהע5
 171 א5 יכ51 ז ן כמיתה ההוראה עף ה"בים ישרונאק

 חייבים ונמו אהרן יהו אבל בפיתה ההוראה ער חייבים*שראל
 לבוא שמוזהרים ישרש אס ומה ה;א והן ' במיתה ההוראהק5
 ע5 חתה חייביס אין יין שהחי 451ל יין שתו" סוער אה5א5

 א5א מועד אה5 א% לבוא מוזהרים שאין ו ובני אהרן ןההוראה
 ישרש יצאו ההוראה על מיתה יתחייכו ש5א דק אינו ייןסתויי
  לרנות ,a~v חוקת ח , וחומר בק4 ובניו אהרן הכתוטן

 והם5יקו והקטרות וקמיצות והנשות ובלילו'ותנוטתיציקית
 פסולה עכודה עבד שאם יין לשתויי מניין , והזאותוהקבלות

 כטוים למחוסר ומניין י הח51 וכין הקורש בין ולהבדיל55
 ן שוה לנזירה הוקה חוקה נאמר ן זרנליס יייט רהזושלא

 הטיח בין ן הערכים אילו החוף וכון הקודש בין ולהנדי4ט
 ישרץ בני את בהורות , והטוסות ו;טסאות אי15 הטהורובין
 דיבר אשד , הכדרשות אי15 החוקיך כף את , ההוראהןש5ו
 אף יכון ן הטקר4ש זה משרה כיד ' ההדכות אייו אבהם%

 / ולהורות 5וםר תלמודהתרטס

 וא5 אלעזר וא5 אהרן א5 משוקתאמיא
 בכגוד בו שק51ים בנט צניו,איתמר
 אף יכיר( / בדמימוה כוזשק51ים

 בכבול נו שקוקם ~"$otlm 5% בכנור, בו שקוקוסמראשונים
 בז שמעז( רב( ב בככוד, בו שקיקים1א'ןהראשולם

 נדג וימת אום עזהההריהו אלעזדבן ד משוס אזםנמליאל
 ףהם היו 5א ובניו ין t~asi זרה אש יויהקריבס 5פטואביהוא
 שכ5 ואיתמר 5א5עזר קודס'ס ווו כמם ףהס הירץסמליו
 הנותרי' נאמר למה גן 'אם נככוד קזדס כנח5הוחא"קודם
 בעצה שיא דבר שעשו כחייו להסתכל 5נם היה לא יחסאנו

 שר'חם א5*ש ' לשטף היו קרובוס אוסר איעזר רכי 'ונשטפו
 ' חםנחהאםנחהנחשק קהואת ג אהרן'המקוסעל
 אחר אלוקי יהם אין " מאש' ' השמים יום מנחת %ךגותרת'
 שהיבש ספני ת4 מה מצא ואכיוה ר אישים'מתז
 לדורות נח ביטא זשן שעה מ"ת מנחת והוא שנורטנפת
 כהיכף רםזגחו45ו אצ5 ח ן מצות נאמרואכ%וה5כר

 שדש, לרב"ט פריין גיזבר א א45ש לי אין ' המזגת גבי ע5 לא,

 מיפי אי15 הה והיא ואאה היא קדשים קורש 5% ,קדשים
 הטייוחט לאיל ' וליחמו נזיר 5אי5 , 451חמה לתורהפרט

 5פי ת5 מה קדוש במקום אותה ואגלתם 1 '51יחסו
 5רבווג כנין 5טזנח סמוך אף4ש 5י אין natDn אצ5שאמר
 בכקופ 15מר תימוד יקודש ופתוחות בח51 הכנויותהישבות
 חק ואין לבנים הק הו*ש בניך וחוק חקך' כי 1 'קדוש
 ח ן אישים מת( 5אהר אלא להם יאין מאשי 'לבנות
 לכם לוסר צויהי נן גי יי צוה כאשר צחתי כאשר צויתי כןכי

 צוה כאשר סעשה' בשעת צויתי כאשר , יאכ5וה אנינותבשעת
 התספה חזה זח חזה י ט ' לכס אומר אג' מעצמיייולא

 ן תודרם תרומת א התרומו,' הסי,שוקזהשוק,זהתנופת

תאני
 משומאת לטהר טומאה ממין שאינה טהורה " ח44ש ,טהור בטקטי אינם הראשונים וכי נחמיה אר ' קדחם כמקום

 וכטך אתה י ן ירוש05 כתוך נאכלים שיהו 5וטרמצורע
 ובניך אתת 'כו5 או נמתנו ובנותיך בחלק וכניך אתהובנותיך
 חוק אין / הוא כניך וחק הקך כי אומר כשהוא , נחלקוכטחיך
 ובתך אתה ן וכנוהיך וכניך אתה מקיים אני מה הא ייכטת
 כני שלמי מעח' נתט א י ן במתטת וכמתיךבהזרק
 ושור ' חיוט כאותו שיהויכם שכור שלמי זכהי לרכותישראל
 קף התנופפת הוזה התרומה שיק , יי לפני rnlal~I %שלקיםואיל

 ' למטה שהחלבים מלמד 'כיאו החיכיםאנטי
 חטאת זה חטאת ' I~wm' שעיי וישעיי בנ44פ*חש1

 ררושדרשמשרץ ביו0השמיניי אא*1
 ש5שתפ יכ41זהשעירשףראשהודש,-
 מה שישתם נשרפו ולא נשרף אחד ' שורף והנה %% ןנשרפו
lShנשרף סח מפנ' 15;ם אמר ' דרישות שתי משה דרש ררוש 
 ח61 כשהוא נשרף אייה יורע אים אי15, נאכ5ן מה ומפכי 'זח

 שעיר אוזה ועיגם לכפר העדה עון את לשאת לכם נתןואותה
 ושעיר שנאמר הודש שלראש ששי א רתדח עון אתבושא
 יקל אישי ע4 תקצוף נ ליבט, לנפר יחםאתאחד
 מלמד אהרן כננד וכעס בניו כיפי פניו שנתן מימדאיתמר
 4אם עסהפ סינרם היה 5א הטתרים , נקשפון היה אהרןשאף

 החטאת את אכלתם 45ש מרוע י ן דבריי עיהשיטם
 שנאמר נשיפה והלא נאכלה "וחת חש וכי הקוישבסקוס
 יהם אמר ' אכלתם 45ש מיזע נאמר 5מח כן אםששורף
 5ק4שם חט ftw1w שהבאת מפני יצאת לקלשםחט
 % לישראל כפרה קרשים שאנוסת מניין י קדששקודש חי קדעהס קודשה לרבות םניק גלנו % 8לא 4 אין 'וץ
 ל4ש הן חהאכיצדכהניםאוכ5יסובעליםםתכפרימן ,י ע4נם5פנ* עקהערה5כפר את לשאת 5נם נתןמותח
 מדמת נכנס שמא להם אמר פנימה חגףדש א5 דמה אתהובא
 יתש רם , פסקה יפנים מיטה שנכנס שחטאת מפני ,יפנים

הגליי
 שהיא ויפמם רמהיפניי שנכנס יחטאת כדכאן אומר

n~DDאיש 5י אין להניס דמה שיכנס עד פסולה חטאא ואין 
 ,תאכ4 הקודש א5 %י בוףכ5 אף םניק ו ן יפמסלפגיי
 שריפהח שאף סנ"ן ן בפנים שאכילתה מלמר י קרושבסקוס
 ניטמאת אס אף ינול ן בקורש אותה תאגלו אנ5 %%בפטם
 טומאהוק שוחדת ~ו מה אותה % ' בתמס שחפתה תדאבחזק
 ריכול אין א5סשח אהרן ףדנר ז , בחוץשרשתהאיא תד4* שלרש נחת שנטמרת זו יצאת בפנים שריפתהבפנים
 / ונטשה ב,אלוים ~apn ףדנר שמד 1יא זנן עז 4שקאלא

 נחמיש ר' יי 5פמ עלתפ ואת הסאתם את וקיים ראפ ה(ה
 % ימה ט חמטתנשוף5נךטשר58תןשמותצי

נאלץ
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3חצת ששטפרשתצן
 האמור כי מפיז ן גנים ח5א באנינה אסור 4 אין שיכלכאלה
 לכך ' נשואה ואםוואחהז1 אה'11אחותו מוסיהעוקהםיפרשנו
 כאנינת אסורים הלוים יומו ינוף אומר ר"עקכ כאלה "הנאסר
 נאנינח אסורים "4ים אין באנ'נה אסור אני אותי %י 'נשיר
 אנימת מפני וכי אומרים שמעק יהויתווכי רכי ' ,לשיר

 אנינות ספני שאייו ושמאה מפני "א ף נשו לאנשרפו17ר%א
 מותרים והל"ו אהר דבר ' לשלשתמלישרףנשרף,היהלהם

 ת5 מה עמהם היה פינחס וחולש ן א"ר דנה לערבןלאיכ5ם
 " תשטפו כעיצה ש5א שעשו באי15 והסתכל 5י rrrnahiאיה

 שא קכרת' בינד אי15 5א אילולי אסר כאלה קוטרמתתלמור
 קודשי מכזה הייתי כך לא אילו עם קברתי זהאפי15

 המקדש,

 " כלילה ומותר אסור אם היום היום חטאת ואכלתי אי
 אין אומר רני ' ,הולה רבי דברי ובילה כגוס אשרוקדורות
 ן סופרים מדברי ח45ש בקולה בקרשים 5אכו5 אסורהאונן

 טובי אונן אמרו שהריתדע
 כ י / לערכ פסחו ואוכל

 שטעתין לא לום טיש %1א סיד היה בעימו וייטב משהמשמע
 הקפדרש קשה ים'1 כל דורש היה יהורה בן חנניה יהורה*ר

 דבריו ע5 כמשיב הריני מיתתו אחר לטעות ימשה יושגרמה
 שכועה' אלא שהקפידומיגרם5ו

 מ:עיל:::נצ:הין בפרשה
 לישר"ן יהם לאמר או ןולאיתמר

 הנראי בני עדת כ5 א% דברו אשרכשה41ש
 האבער דיבור זו

 ואלעזר 5א%לכנים ןאןא4קס מק"מ אני מה הא 'לישראל
 אוחז סשה שהאץ מלבד תאכלו אשר החיה זאת ב '51א'תם
 תאכ1%'את 5א וזו תאכלו וו ירגם 4קש'ואום יחם ומראההחיה

 איה את תאכוף %א  תאכיוווה זה כמים אשר מנלזהשגנ5ו
 ווט י %כשתשקצו א4ה  איהתטקצוואת את העוףהשיצופו

 אשר התירץ ואת נ ן וזהלאטםא טמא זה הטמאלכם
 שנאסר מכ55 כשמע מיד מוגמא משמע הכהמה מכיתאכלו
 יכוף , כ% את לכם נתתי עשבכירק

 ת5 היתר בכ45 היה הכי
 ביהבהמח  ינויתהא ד 1 תמר  ותאו אקוווישוןמחמיו ופכי א'5 עזים ושה כשבים שה שור תאכ15 אשר הכהסחואת
 מן אכר אסר תאכיו, 5א רמו כנפשו כשר אך % מזוורתכולה
 ניר אסר , הנשדת קד את ישראל 45שיאכףובני כן ע5 ,"הי

 החלב, אסראת תאכ15' ועזיא וכשב שור כ5ויבוננשה/
 כזביחרש מוחרש יהיו יכול ' הדם את אסר , תאכ15 5א דםנ4
 כבשים איא 5י אין ח ' ואכלת וזבחת יי בזביחהושיא
 ובהמהן חיה 5% הכלאים את לרבות מנ"ן ן המיוחדיםיעזים
 סנייך כהטחה מין כחמה חית חיהמין ובהמה וצח אסאאיןוק
 מכל ובהמה מקום סכ5 חיה ת% כהמה מין וחיה חיה מיזבהמה
'ap~1 ' להויא הארש קל %ל ואס חיהוכרשנת אף ינול 
 "א אואינו ז שבים,את

 שץי
 ן כסימני סותרת תהא הארן

 הוףהאשרתאכ4ומכ זאת חאי(לךואשלהארץ, הארן ע5 אשר זאת תל כסימנים ש5א בין בסימניםושביםבין
 מנוין , בהמה בכ5% שהחירש מימד הארז ע% אשרהכרגשה
 שת שור תאכוף אשר הנהמה זאת % , ורה ככיף בהמהוכאף
 ן וזמר וחונו יקוורישון ףחםור  וצבי r~tw עריס ושהכשניס

 גרה מעלת פרסות שסע ושיסעת פרסה מפרסת כרימה כלגם
 העוכר הוורא י ;St~wn את לרבן ,rl~lwn תאכלסו אותהבנהמה
 ואש את השיא אפיק יכוץ ' באכילה סותר והחזירה ירואת

 העובר ההמ"פ לותר ואית טה , אך ת% , מווזר יה"בוהחזירו
 ראית שה ן כילוד שאינו טפסי באנייה מותר והחזירה ירואת

 י ן כלטד שהוא מפני אסור ראשווחהזיוו את החמא%15
 י8 או ףאינרים אינתם כין הכתוכ5חלק כא לכך אומראתה
 עובר איזה יומר לעוכרים עוברים כין איא 5היוק הכתובבא
 1ה4 תשעבד כן זה nrta1 , מותר היה נולד שאיר מותריה"כ
 כמוקדשים ' מת או והי שמונה בן ומת תשעה כן מנוי(בחולין
 תשער? בן מעושר ויד אושח ' וחי שטונה כן , ומת תשעהבן
 ,tpolwl פרסות טפרסת כ% %ל מת, או זה, שמונה ג( 'ומת

 , גרה מעיה פרסותשסע

 אתהשי84 לרכן בבהמהאותהתאכיו נק1חאךץ
 אותרו ת% םקצתוש יצאת אפלו ,כל * ע1

 טמאת בהמה ואי( באכילה אותהתאכלו
 % מניין תעשה כיא ' כעשה איפל 5י אין ב ,באכיפה

הגמי
 אח יי אין ' תאכלו 5א מכשרם והחזיר והשפ( וה"רנכת

 w~w אילו ומה הוא ודין מניין טמאה כהמה שאר , בלכדאילו
 כהנו ושאי( אכייתן, ע4 תעשה כיא זה הרי טהרה סימניבהם
 נמצאנ , אכייתס עי תעשה ניא שיהו דין אינו טהרהסימני

 t~NWDi בהמה ושאר הכתוב מן והחזיר ,ltcmהגמ14הארנכת
 45פ ומצות הכתוכ מן שלהם עשה מצות נמצא , וחומרמק5
 תאכיל י4ן זה את אך ג וחומר, מקל ש4המתעשה
 כמילרע לך יש השסועה הפרסה וממפריסי הנרוקממעיי
 , הטמא מן שנוטל טהור זה זה זאיוה אוכל אתה שאיןהגרה
 זרע הוא טמא נ40 %ל י מןהטה1ר שנחר אףטמא יכולד

 נמ5שנו נם5 % מה אומר שמעק רכו , טמא זה ואיןטמש
ot~pdמן שטלר נם5 ואחד הגמלות שנו5רמן נםף אהד 
 זפסוקת ן ewltnl' נסוכת י הטר,אתן הן ואילו אוכלאתה שאי ר*רסרץ ובטפרייך הנרה במש, לך יש השסועההפרסה וממפחסי הגרה ממעיי תאכלו 5ש זה את אך ה ןדהרה
 קרום וניקב ' השררות חוט כפסק , רוכה ואפי15 'הגרגרת
 הככד ניטלה השררות נשגרה , ח5ל1 4טת ה4ב מקב מוחש4

 ן שחסרה או שניקכה הריאתי כלום ונסינה ישתיירל4י

 ניקכדץ , הסימפונות לבית שתינקב עד אומר שמעקרכי
 ניקכח אף אוסר יהודה כרני יום רבי י הדקים ניקבוהקיבה

 שניקרע או שניקב הפנייה  הכרס 1  פסויה'המרה-
 , מרובה ובקטנה שפח כגדולה אומר יהודה רנו , החיצונהדוב
 הנג ro נפריז ' 4חוז שניקנ1 הכוסות וכיח הממסח

 אוש יהודה רבו ' בדקה  הזאב ודרוסת צלעותוה/ רובנשתכרו
 ,  בגסה ארי רררוסת ז ברקה הואכהרוסת

 נעוף  הנע וררותי
 ויא הגויגו%ת  אףנפחת יכול הגס, כעוף הגס וררוסתהרק
 ן השדרה נשנרה ' ה1%5 5מת ה5כ ניקב , מוח ש% קרוםגיקנ

 כוית הימינח ונשת"ר הכבד ניטלה , שלרז החחי נפסק51א
 גש4ש ט ן וה לתור ות  שניקבו הכוסות  וחיתהמסס
 ניטלהנהות

 חשחוי
, 

 ן שלח תאם ניסיה התחתון לאי ניטי

 כמוח IItwwi נכילה מה , וטריפה %ינבייח שסים ביריוחרותה
 או תרנוג4ם צואת שאכלה או הרדופני אכלה אפייויט5 י חיה, זושכמוה שאת ' היה כמוה שאיןחיהאףטריפה

 בת שאינוץ אנייה מה וטריפה ננוקה 55 הרשם מיסטהטתת
 / היים כת שודא זו יצאת וףים בת שאינה טרופדץ אףחיים

 נשתייר שאם ומותם אאהם וחכמים מכשיר  משיר רחגלורה
~1Pntip

 נסיעטהיאבשירח,
. : 

 ללבות מנאן הנוהטמ"פומרסמעלי תימשי מהא חטאות חמש לרכות מנייןך
 הפרסת  וממפהקי ת5 י המוקרש*פסלי

 הנכח ממעין % מיתות הסאות חמש חיג לרכות כסייןשכא
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ק שמיניפושת טצ
 ן השתוערץ מן %ל המזקדשים פסולי ח5ב קרנות מנייןשמא

 בהמה אסר הוא ודין כהמהטמאה, חלב לרבות מניין ,אסא
 שיוצגת טה עשה בנזיר ענכיס מה בנזיר ענבים אסרשסאה
 / כמותם מהם שיוצא את נעשה כהסה אף כמותםטהם

 נעשרץ בגופן alnwi כענכיס היין את עשדק אס היןג
 אזם גם5יאל כ! שמעו! רבן כנופה, ינה שא כבהמה בהמהח5ב
 הלב נעשה בפסלתם שאסור בנזיר כענבים היין את עשהאם

 אסזר שאין תוכיח תרומה בפסולתם אסור שאין כבהמהברגמה
 אם הין נ ן כמותה םםנה שיוצא את ועשובפסו5תדע
 ל ת הק4 כאיסור כבהמה נחמיר חמור באיסור כתרומההחמיר
 עניין תמהו ףבשרוה אינועניין אס פעמים סני נמר(נם4

,nahnSתעשת שתיסיהאביאן יכויאףדממה5כי ד 
 החמרתה כמגעה שהקלת בהמה אם ומה הוא אכי5תוודקע5

 כחלכם שנחמיר דין אינו כמנען שהחפיר שתו מהלכיבחיבה
 דם את אוציא ולא בכף שאינונוהג החיב את אוצ'4ש זהת5

 דם אכילתוואין על תעש בלא זה הוא טמא זח 5% ככ%שנוהג
 ' אכייתס על תעשה כלא שתיס להפכי וחו"ב שתיםמהלכי

 הוא גרה מעיה כי השפן ואת הוא גרה מעיה ואתהגמיכיה
 הכקריש יתיקון אס תל מה היא נרה מעקת כי הארנבתואת
 ולמה המה נרה מעלה כי והשפן והאדננת הגם4 נאם נברהרי
 מעלה כי הגמל ואת 1 , שאמרנו הריבהיס את לרבובאו
 הנר אם ומה  הודוי וי'1 אחי tb'D יושרינו שיכם הורשנרה

 שיהא רין  פרסהאינו מפרים r'aw נמי טמאשמפריספרסה
 תתיר ה'4ש גרה החו.ר את אוסר מי  הייתיאומר כן אייוטמא
 וחומר וקי יארר היגש גרה מעלת גי הגמי, ואת חי ,נמף
 אינו רה ו מעיה שאינו תויר טמא גרה שמעלה גמי ומהיחויר
 את אוסר בי אומר הייתי כן אייו ו י NaD  שיהרתרין

 מפריס כי החויר לשואת החזיר את תתיר והיא , פרסההגמל
 העצמות מן ולא  מכשרם ח הוא, טמא גרה ו5אפרסה
 תגעו %א ובבטחם , שלהם הטיפיים מן וירש הגירים מןולא
  ישר" יהויבוף

 חמיאיהכהנים חי גביייו'  עימגע מווהרים
 אין הכהניס ' בעמיו יטמא %א ינפש  אייהם ואמרת אהרןבני

 והומר קל ט ' לכתים מטמאים ישר" למתיםמטמאים
 מה הא , הקלות 5נט5ל יטמא 5א חמורים 5מתיס מטמאיםאם
 אומרים אחרים י ן ברגל תנעו 5א ובנבלתם מק"מאני

 את ייקרע כבביירה אדם נוגע אם  ל4י-ISn_?Jvaוכנב4עט
 רארש אם יכול תטמאו אוואלה ' תטמאו )לואיההארבעים

 ה4ש ' תגעו  5א תיובנכיתס בה י%דחטמא הבבילה אתארס
 שמצטרפים  שימר טמאים א י , רשות  אובר ההכיצר
 בין ביןבהייהם וחיב בשר , חיבוחיב ' ובשר בשר זהזהעם

 ואתהק'פה ורוטבן,  טטאיסלאסרצירן יבבמיתתן,
an~w, הס סותרים לכם טעם בנותן בהם ישאין פרט הן 

בהנאה,

 ס:ם:%:;ל:ךנ ימרשה
wto15 עש עליהם 5'ת! 5מהנשנו 

 במפורשוהוהרבסתוס  תעשהשיכויוהוהר 5א ע4הסועיתן
  אל4פ בסחוס נתיר יא אף atba: אלא במפורש הותר יאתה
 ששוהכם ובמערות בשיחים  בבורות הס אפייו מניין 'בביים

 ימים , ב  נמנע%יתאכיומכיאשרבמים,'וש,זהואינו
 אזלו וכצהלים יסים קימי חמ'ס ו5כקזה שנאסר הנדז5 יטוה

 א5א 5י אין , הגן את להשקות מעדן יוצא ונהר שנאםהנרוות
 שנין הגשבהס  ובימות החמות בימות שטושחים ~ahul'ימים

 81ין הגשמו נימות שמושכים נתעים ושאל ימיס שאר5רנהז
 * גמי 5% שנכורות מ,ם מיכה שאתה עד החמה בימימושכים
 וכנחמס כימים הסים כ5 ףענייזהיתרעשו; יכוףנ
 מוץ ' שוה לגזירות נחלים נהלים ימיס ימים וימרתימור וכנחים a'at1 המיס כ5 נעשרו איסור ףעניין אףמניין
 כ5 נעשוק איסור יעניין האסורים ונח5יס ימים אףוכנחיים כימים המים כף את עשה היתר יעניין הייתורים ונחליםימיס
 במים נאמר אומר אתה ד וכגחלים, כימיםהמים
 במין איוש אומר אינו או אסרתי במים בהם שהתרתיבסים

 עצם% בעף התרתי מיף זה ואין אסרתי המזן באחזו בושהתרתי
 א5א אסרתי 45ל אף ן ורכהופרה

~pa 
 ן ורבו-ו ארה עעמות

 פרה ואין עצפותו בע5 ואין ורבה פרה ואין עצמות בע5ומניי!
 כום הגדילים והצפרדעים הנלים מרבה שאתוה עד 'ורבה

 אפי15 מניין / קיפונות כנון ונסנפרים בקשקשים המרכה"א אין5י ה  זניי מבפיר 4י אין  אשר כ5 % כיבשהוהגדיייס
!ra15 תימו אחת קשקשת איא 5ו ואין אחת סנפיר איתן % 

 ראיידץ שאין ואעפ קשקשים שם אף אומר יהודה ר ,קשקשת
 'וסי ר' ן לבוש הזמש קשקשים ושיריו! שנאמר 5רכר זכרלרבר
 אפיגף נאוה שנאמר הוא טהור דג לויתן אומר רורמכקיתבן

  קשקשי' אי15 טנינים אפיקי נאוה חרשן חדורי תחתיומגינים
 5רבזת תאכ15 1 ש5ו' סנפירים אי15 חרש חדוריתחתיו
 שכמקף טמא הטמאם שבמעי בבהמה לזמר ראית מה ,אותם ו1י הטהור  שבמעי טמא אף יבול , הטמרת טבמעי הטהוראת

 טהור הטמא שכמעי טמא הטהור שבמעי ודגים ' טהורהטהור
 ן הטמא עם שנכבש הטהור גיד141'תאכ515רבואת שאיןיפי

 הנפש חיהזוהיתהים/ ז %לאותם,יכויאעפשנימק
 הקפחה ואת ורוטבן צירן שקץ%אסוראת חתיואת, חנינא ר  באהיכרברי מטמא  תהא יכול הס'4ונית אתלהניא
 הם מותרים יום טעם  בנותן  בהם ישאין פרט ואםשיהם
 יהיה כסה עירובם, את לאסור לכס הוא שקץ ט ןבהבאה
 בגליי 'lDtpiD עשר שהן ביטויה 111 עשר אסורבוויהא

 בניב
 רבועית אומר  יהורה רבי אסור צירו טמא רנ , פאתי0שמחיק
 מבשרם י , בו עשר בששה אוכףאהד יוסי רני ןכסאתים
  תשקצו נבלתם את ' שלהם הסנפירי מן ולא העצמות מןולא

 סנפיר לו 'pw אשר כ5 א י ' שם'ננן היבחושים מן%הביא
 מה5% כמיםוקשקשת

~utw 
 ש5א 5כט הוא שקץ / במים 5% ממין במים השירו ליבשהשיו טהוח UDtDi המעלה "א 5י אין

 ורוטבם צירם לאסור תשקצו ב י ן סחורה בהםיעשה
 ואת שלהם הקיפהואת

 ברצוי
 עירוכיהם* ואת עורותיהם ואת

 ו5צפורניים לחרטום פרט מיעוטים רמח'4לי%ו ומןהם
 ן ש5הס ומנוצה51כנפיים

 ל~ויאכלויחייבאתהםאבייכאונ4ש* 1ץ-4חפךץ
 bV7Sh בהנאה  אוי4שיאכיויאוםרם יע1

  באכירחתאכלוהאכיצרבהנאהמהזרת
 את 5חייכ יאכסן 5א מקיי אני בה האאסורי

 כאוכ5ז' המאכקי
 אומר עקיבא רבי העזניה ואת הפרס ואת הנשר אתב
,bwaאת עשה כאן האמור נשר טה נשר להין ונאמר נשר כאן 
 בףתאביף הבשר עס  כמהאמורי את בעשהיהי1  האמוד נשר אד תאכל/ נכ5 תאכיל כל הנשר עס האמוריםכל

 תאכי כבי
 ן

 ובאמר איה כאן  באמר  ישסעאיאומר רבינ

"% 
 אייה

 האמוד איח ןאף הראהמוןאיה את nwpl~ האםורלהלן היא,מה
 כןעורב , עורבוועורב ר הראהםיןאיה,באןעשהאת

 5הבטפ 5מ'גו ' יונים בראש הבא ועווכ ' העמקי עורבלהניא.
את
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 ו כ- בק שמשופרשת אק
 נן ה ן אחטמת את ירגישו ימימש שחיטטאת
 ימיניהו % מה ודוידאה, רוו"ה בין להביא ימיניפ גנז,זה

 והשאר אסורים יהיו אילו שיכול / otQve~ אובשסלמיניהו
 מן 4סר הריני מנר הא ריבה למינהו 5מינהו %ל מותריםיהיו

 אצבע ףו pal' rrtN1 5ו אין יפורש הנשר מה 1 ן"מדווש
 ודורס *ף קורקבנו ואוןית'רה

 וחוכי
 בו כיוצרת כ5 אף ,

 ואצבע ופק 5הס שיש  פייטרים יובת  ובבי תורים מה ,אשר
 כיושיש נ5 אף ואוכייס דורסים שין שלף וקורקבנויתירה
 שק( ארבע ע5 ההיך העוף שרץ כ5 ז ' מותרבהם

,o1Smn

 'כיהלי
 שרז מכ5 תאכלו זה 5%אךאת אסור י"א

 זסלעם ארבה % מותר יהא הכ5 יכול ארבות על ההולךהעוף
 המינים שאר לרכות מניין ז נלכד אייו 4א 5י אין והננחרנוף
 התפורשי מן 5מד הרים כשד הא י חבה 5מימהו 5מימהו%
 כנציים וארבע רנ4ס ארבעה 15 יש מפורש ארנה מהח

 רבי ן מותר בו כיוצא כ5 אף רובו את חופים וכנפיווקרשוייו
 כרעים 5ו אשר שומר יווה כרבי איעזר י / חגב או%ושמויוס'
 ארכה ט ן ומן ףאהר לגדל ועהיד עכשע לו שאי;א;פ
 ' נדיין זה הנב זהנפו5ן חרגול , דישון זה ס5עס גובאי,זה
 כרםיפ צפורת להביא ם Itap~i ארבעה למנהו למינוח %ףמה

 ז הארזבומת ואת הערצוכיא ~rml והצריא ירושלמיתדוחנה

 5כם' הוא טמא רגזים ארבע לו אשר העוף שרז כל ישםי
 משן 5ומרוביו פרש הודש שקז ' טהור וה הרי חמש לו ישאם

 4א הנביססועריס עם שנכבשו שמאים חגכיםאמתחכסים
 שדייש טסיאים 'oaln צ'י עי צדוק יקי רשיד , פרן אתפסלו

 ,שחור

 בהמרש בעניין אמור ומושבעניין * ע1814פן "אםיי ינ5 תטסאיינ51 יאריח יפרוטה
 יהיו יכול וחנטם ודגיםוחיהועפות

 ' מפרסת 5% החנכים או'1א ח(4י טומאח מקבלים שאיןנים הנדיפי הרכוס את אחמא בהמה 5% בכוים מסמא החי מןאכר
 העפות את אוצ'א יא טומאה ירננו ש"מ החנכים אתאוצ'א
 ולזפ הטמא העוף את אוצ'א ' פרסה תל ' טומאות ימינןשיש

 שא'נרץ בחמה אס ומה הוגש ודין ' הטהור העוף אתאהמהם
 עוף , מפמא ממנו החי מן אבר הכייעה אבית בנדיםשטמאי
 החי מן אבר שיהדס רזן אינו הכליעה אבית ננדיסשמטר"ש
 מנוין טמאה כהמה טחודח כהדה אלא לי אין ~pDW: הל ,מטמא
 שמאה היה , מפרסת תף מניין טהורה ורה ' הבהמה 5כי5%
 שימושם לאין , 'PDW1 5% מניין 5שיסועים י פרסה %%מניין
 סעירת ת4 , ככתנלמניין גרה מלת , שוסעת איגודה %%מניין
 חזיר והיתן י מעלה איפינה %ל ממין גרה מעיח rtNWS ,נרה

 5% היסינו מגומא החי מן אכר יהא 45ש יו5 י ומשוסעספריפ
 אם מרבר הורש במה ב הוא, טמא מעלה איגינהנרה

 מן אכר הרי דשנת מן כאבר אם ן אמורה מיתתן הריבמיתתן
 נ ידבר באכרמן מדבר כמהזה הא ' אמור5מטההמת
 הרו אחרמן ארם מה הבהמת ט'מא הארס טימא הוא דיןוהיא

 ן הימינה מטשטש די" כק אכו יחא בהסיע אף הימינומטמרי

 בנחמת נחמיר חמורה כטומאה כאדם תתמיר אס ן היר
 בבהמת טששא ' הקלם שרצים סן אדונינו אני , קיהשטומאה
 יהא נהמה אף מטמא מסע החי מן אכר שרז מה כשרז8דמא
 גשרן החמיר אס הין ה םטם4ש, םסנו החי מןאכר
 אני דםהנגשרה, עשה שףא בבהמה בחפיר דםונבשרושעשה

 כישראל נח כנני נוהג איסורו שאין הטת מ( אבראדוניעסן
 כישראל נח בבני שתג שאעצרו הח' סן אכר י שטמא בואהה

 דש1ר8 והנשר האז מן באבר אמרת אם 5א שיטמתן דקאיש
uaטוןל םםנו הפורש שהכשר הי מן כאכר תאמר , טם4ש 

 1 , המת מן נזית  5המא וונויא  וצונע תל ,לאיטמא
 נבי5רץ מה 4%נבייהי החישמאינו4אףבשרהפורשםן

 רכ* דברי ח%ופיס לו שאין החי מן אכר אף חילופיפ להשאין
 אף ועצמות נירים נכילה סח אומר עקיכ*ו רכי , הנייייוסי

 גירים בשר נכילה רביאוםרמח ' ועצמות גירים החיאברמן
 ן ועצמות וגירים בשר נגירתתו החי מן אבר אףועצמות

 והלא כנדים מטמא הנוגע ואיז הערב ער יטמא הנונעז
 מהוכח מגע כגרים מטמא הוא הוי מועט משא אם ומה הואדק
 הנוגע ואין הערב עד יטם4ו הנונע יל בנדים שיטמא דיזאינו
 שהגוששת ם5מד כגדיו יכבס הנושא ח כגדים,מטמא
 מטמא חינו מרוכה מנע אס ומח הוא דין והיא בגדיםמטמא
 כגויה יננם הנושא 5% יטטא שיא דין אינו מועט משאכגחם
 השפרש אף יכול ט ן כגדים מטמא שהנושאם5מר
 ומטמא כזב מטמא 5ב1 , נד51 בגד כגריכוף אי , בגו 15ת5ש
 שאתת עד צכוע קטן חא , לבן קטן צכוע גדול וטנ"ן ,בנגעים
 סניין ' ריבוע בגריו בגד %י והגנגליס סככא של שביזסרבה
 וכ5* אדם יטשטש יכול ן טמא % , ככגדיס כייס כדארלעשות
 * חרס וכלי אדם מטמרם ואינו טטמא הוא בגד י כגד %לחרס
 ן טמא 5% שכננדו ושערה סמנו היתא 1w~nSiמנינן

rbשמאיםמ5מר םמנומטמא, חיה מי אבי עפן ףכףהכהםה5הםשיאתהשיי5סףרשן י 
 יצטרפר 5א יכול , זה עם והשמצטרפים

 תימוד וקלות נכיףות עם יצטרפו אב5 , החמותםלמתים
 ש5א טמאה כהמה את להביא יטמא כהס העגע כל , הןקומר
 אסהץ טרץ הוא דין ורועש נ םטהותהי שהיסקהתהא

 שורטתו אין שרץ מח כאכיףהן אסורה שמאה ובהמהבאכילה
 ג , מטרותח סוהשתה אין טמאה כהמה אףמשהותו

 ישורת טמאה ובהמה י כאכילה אסיה טרפה ע לררך כיאו
 תשהרינרש בהסח אף מטהרתה שהיטתה טריפה סהבאכילו;
 ימינו שאינו דבר דנין נראה5מידוסו-ש דשהיטתה'
 שיש טריפרץ תוכיח וא5 שורטיה ימינה שאין מרכרקוחאמה
 * כמשא שמטם4ש דבר דנין זו לררך כלך או , newwiלמינה
 ן כמשא מטמא שאינו שרז יוכיח וא5 ' כמשא שמטמאמדכר

 טמארץ בהמרק להורא ן יטשטש כהם כףחנונע 5וםרהףםור
 כ5הו%ךעיכפע ה שרוטתהמטהרתרשןשיאתהא

 ן דסנאים הולדת ואת הקופר את להכיא הולך כ5 הקוףזה

 טמאוק חיה טהורה, זוורה הים כףכ ואת אכניהשררזואת
 א45ש 5םטת נאמרו למח 5םע5ה נאמרו אס 1הפיל, את להביע חיה כ5 , ארבע ע5 ההולכת יומר תלמודטניין

 והיבש , המת מן והתחתוניסכאכר , החי מן נגברהע%וניס
 חוא הר' ממנוטהור הפורש שהבשר החי מן אכר ומה הואוין

 רון אונו שמא מטנו הפורש שהכשר המת מן אבר 'מטם4ש
tantwתיג שאיסורו דהי מן באבר אמדת אם ף4ש ' טמא 
 איסורו שחין המת מז באכר תאמר ' כישראל מתבבמ
 נח ככנו גוהנ אישרו ואין הואבק כישראל( נח בבניגוהנ

 ~MW והבושות ננוגע יומר תימור ' יטם4ש 5אכישרא5
 pAIJn השין הערב ער 'טמא הנונע ז הסת' מןאכר

 נטם4* ש5* כמקןם אס ומח הוא חן 1ה45ש ' כהייםמטמא
 סהגוםחlo~a, 3 ' הגושיש םחםת נטמאו ' בטשא עצמםםחםת
 % תלמד המגע מחמת שישמאו דק אים במנע עצמןמחסת
 8 ן נירש פשמא ~va העדנושן ער  ישטאהשגע
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 דק שמציפרשת נק
 ן כנדים מטמא שהנושא מלמד בנדיו יככם והנושאח

 במגע עומס מהמת שנטמאו בסקופ אס ומרו הוא דיןוה45ל
 עצמן מחמת נטמאו שף4ש מקום ן הנוגע מחמת נטמאולא

 והמשא יומר תלמוד הנושא םהםת יטמא שיא דין אינובמשא
 וחומד ק5 ט ננד'ם' מטמא שהנזשא בנד'ו'ם%םדיכבס
 שמטמאו כמקום אם ומה / כמגע עצטם מחמת 'טמאושיא
 נטמאו שירש מקום ' עצמם מחמת נטמאו 5א ' הנושאמחמת
 תקמור כמנע עצמם מחמת יטמאו שיא אוודין הנוגעסתמת
 קףוחומר י כ5ןס' כין ארס כון יטמא בהם הנונע כףקומר

 נטמאו שף4ש במקום אם ומה , כמשכל עצמס מחמתשיטמאו
 שניטמאו מקום , כמנע עצמם מחמת נטמאו הנוגעמחמת
 תימוד כמשוש עצמם מחמת שיטמאו ד'ן אים הנושאמחסת

 וף4ש אוכלים 5א מטמאים זאין מטמאים הם לכם '%ומריכם
:לגי:%יךג:גם הישה ' הנישא ויא הנושא במשא כלים ולאמשקים

 . והאנקהוהכח ףמינהווהצב

 השרז בכי לכם הטמאי אירק ' והתנשמת והחומסוהלטאה
 שומע בם וננאמתם בהם תטמאו 5א שנאמר %פי 1% תימירמה
 החויר יוסר תימוד , הקרושות וטומאת הגויות טומאתאני

 אדם מטמאים אייו יהו יכו טמאים :t1ntatDS והצםוהעכבר
 אדם וירש כלים או ביים ו5א אדם מטמאים יחו זאייווכייס
 אילון א5א מוציא אים אי15'א1 איא 5ך אין ' א5ה 11%תעמוד
 ופררה עצמות בעי מפורש הפרט מה תפרט בעניין היהש"א
 ן ורבו-ז ופרה עצטות כע5 שאינו כ% אלא מוציא אוו אףורבה

 ופרה עצמות כעף אינו או ' ורכה פרה ואינו קץמות כעלמניין
 ן ורבים שהספרים עצמות בעי את מרבה שאתוה ער 'ורבה

 בשרף מטמא %ך אין השרך כנף לכס הטמאים א5ה 5ותימוד
 רמו את להבישי הטמא לכס זה ב ן בלבד אילואלא

 מטסאוה שהיא בהמה אם ומה הוא דין והיא ככשרו,שיטמא
 אית כמשא משמרש שאינו שרז ככשרה דמה עשה %אבמשא
 את להביא טמא זה יקומר תימוד ' כבשרו דמו כעשה שיאוין
 ומה הוא ודין הזרעים 'כשיר יכול ג ' ככשרו שיטמארמו
 ' הזרעים את מכשיר חמורה טומאה משמא שאינו בהמהרם
 מכשיר שיהא דין אינו חסורה טומאה מטמא שהוא השרףדם
 את מבשיר ואינו טמא הוא 5כס 5כם יוסר הלסיד הזרעיםאת

 ים ש5 עכבר אף עככריכול שנאמד לתוך ד ,הזרעים
 ח51דה מה ן בעכגר וטימא בחולדה טימא הוא דין והלאיטסאן
 מה או / הפירז ע% הגדד( מין עכבר אף האיל עי הגרך(מין

 שטם עכבר אביא אט כמשמעהאף עכבר אף כמשמעוחולדה
 ן שכוס את להשיא הארז ע5 לזמר תלמוד , עכברששמו

 יטם4פ 5א לים ירד ואמא הארז ע5 אוסר אינו אוה
 או ו , שורזיטמא שהוא מקום כי השרן %ומרתימור
 עייאין אדמדם והמו בשר שחציו עכבר יטמא השורץ א5אאינו
  הולדה  עכברמה  וטימא הוערה  גאמא הוא  יטמאערין 5אשורץ

 עככר אף ורבה פרה חוקרה מה כשמועו,אי עכנר אףכשמועו
 ורכה פרה שאין אדמה יתצע  בשר שתצע עככר יצא ורבה,פרה

 אדמתן וחציו נשר שחדו העכבר את 5הטא כשר( ווטחיפוי

 הנונע אף אומר יהודרו דכי טהור ובאדמה טמא ככשרהנוגע
 למינהו הצב זה צב ז ן טמא מאחוריו הבשר שכנגרבארסה
 שוודע וסימנרי4ש ID'StbS~i ובן תכרכר צכ ש5  שטם4דבחז
 ייוגובון רבומעשיך מה ה"אומר וה :plDa5 מגיע עקיבארבי
 ע15 אם בום גדילות מבשת וגדישת מם גד'הת בריתי יךזש

 באוד מתוינדי1%ת כים ע5ו אם ביבשה והגדיעות , מתוליבשה
 מתו'מקו יאור פרשו אם כאויר יריקות  פרשויאוייסתו'אם
 זה שף מיתתו זה ש% ח"ו ומקוס זה שף מיתתו זה ש5חיות

 וגונך' ייכויס מעשיך רבו מהואומר
 עורות אשו ' אלה 5ומר תעטור כוייל פ,ק יכוףעווות ףרבותעורזת'הסטמאים ןיחפףק

 והלטאה הכח ' האנקה עורהטסיאים
 נורו כן יוחנן רב' ' כחולדה הלטאה אומר יהודה  יבי 'והחומט
 לרבתו טמאים ב ' עורות %הם 'ש שרצ'ס שמעהאוסר
 ריקמתה ש45י פי ע5 אף יכוף ' השרך זק%יפת השרץביצת
 ן משתירקם ביעות אף משירקם שרז מה בשרץ יומרתימור

 את יטמטם הנוגע יומר תימוד סתומה שהיבש פי על אףיכון
 שכן כשעורה ער ' תינקכ כמוה עד ' טמא פגע 5ושאיפשר
 זה שמצטרפים מלמר ממאיס ג ' ככשעורה %יגע 15איפשר
 l'aaI בין ברם וכשר בכשר דם בכשר' וכשר כרס דם 'ש זהעט
 לרבות 'טמא כהם הנוגע כ5 ד ן מ'ניס כשני כיןאהד
 ימר ת5מזד מבשעורה יתר מרבה 'UNW יכוץ או הכייס'ידות
 יוחנן רפי 41  אמר  עקיכא' רכי דברי לצורכיכם %כ%,שהואלנם
 ן הערב עד יטמא כהם הנוגע כף אומר אנו אף עקיבא רבויו אמר , במטמנת אומר ואתה במטמרך אומר הכתוב נוריבן

אין
 האובי

 טמיאים משקים השותה וי"ל טסיאים אוכלים
 בחייהם יכול בהם הנונע  גל ח ערב, טומאתסטסאיס
 לוסר תימור ככולם יכו% כהס ~Ipllan כ5 ו ,בחייהם ו45י כמותם כהם מקיים אני מה הא , שחוטים עיפי אףבהם 5י תימוד , בשויטתן 5א יכה במותם אי במותם 115ת5מזד
 ביצר  הא , בהס יומר תשקוד במקצתם יכוף מהם אי ,טהס
 ריקובט  שכ1 כבערש ארמיס  שיערו  בכויו שהוא במקצתושיגע
 כזנב אומר יהוררק ברכי יוסי רכי ' ככעדשוה כרייתותחיית

 ,וביטאה

 :לג:ננגנ:ק יפרשה
 מן באבר אם אמוג מיתתןהוי

  אינומרבראיאבאבר 5מטדהי* אמור המת מן אבר הוידגות
 ן החימ(

~wSn 
 ככשררק דמה עשה שיא בהמה אם מה הוא דין

 דין אינו כבשרו דמו שעשה שרז , מטמא מסנה החי מןאכר
 שהיא בבהמה אסרת אם  %א מטמא, 1aan הין ס( אכרשיהא

 הואי5 , כמשמו מטמא שאלו  בשרץ תאמר בסש4ששטמאת
 ת%טוד מטלטל מטס החי מן אבר  יהח 5א במשא מטמאואינו
 יכיאפוףות%ויבובשעוהתלמוד5ומראשר כ .החי, מן אבר  ירבות יטמא במוחם  יפויעייומהם  אשר וכלקומר
 הפירש הכשר יכו% ג ן כשיפוף "א איבימטמאיפריהא

 יהחייפים שאין  מיתה מה ' 5ינמותס תלמוד , יטמא החימן
 גיחם החי מן אכר אף ועצמזת גידים מיתה סה אומרעקיבא רבי ' הגלילי יוסי רכי דברי חליפים ףה שאק החי מן אכראף

 מן  אףאבר ועצמכן גירים רביאהמרםההשרץבשר יועצמות
 עץיכויהסו%ם  כעי ר '  ועצמותהחיכברייתובשרגירים

 כ5 451ש עץ מכיי 15מר תלמוד ' והמטרה והנחותהוהקוצף
 * והר)יפקי והטכי4ש הסויתן מרבה  אויכוישאני עזןציי

 ראית מה ' ,natlyp' יוליכ,תףבור
 אי%115חושץא את ףרכי

 שק מה , שק קומר תלמוד מיעט הכתוב שריבה אחר אילואת
 אני אף י הארם םשםשי ואת האדם יצג WDaI שהושוכאוהד
 ואת הארם את משמשים שהם והדו5פקי השולחןמרברב
 האדם את משמש שה41ש הסולם את ומוציכם י האדםסשסשי

ושע
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כזקו שמיניפושתקח

 ן האדם את משמשים ואינ( / האלם משמשי משמשואשו

 תיבה השירה יכה עו בליה
 ומגדי

 וכוורת קש וכוורת
 o:p~tnQ והם שוליים %הם שיש איכסנדרית ספינה ובורקמם

 ועריבת מלכים וקסתות עגלת דרור מוציא שאני יכוף אועי, ביי כ5 ויא עז מכיי %ף ביבש, כוריים שהם יח naDiארבעים
 טה י ריבה עש כלי כף %ל והארון קטנה סיפנה ובורהעוברים
 הכתוב שריבה  אחר ' אייו את אילוו5הוציא את לרבותראית
 אני אף במיואו מטלטל מיוהדישהוא שק מה , שק %לסיעט'
 ובור , העוכדין ועריבת , מלכים וקסתות , עגלה דרדורארבה
 אני ומוציכם , כמיואם ס'טיטלים שהם והארון קטנהוספינה
 משנרץ ובור קנים וכחרת קש וכוורת והמגדל התיכההשידה

 שהם "ח ארבעים מחזיקים והם שוייים להם שישאיכסנדרית
 מאיר רבי 1 ן כם15ח1 מטלטלים שאינ( גיבשסוריים
 יהודה רכי י טמא והשאר טהור בטהרה חכמים שמנו כ5אומר
 כין אין ן טהור והשאר  טמא  בטומאה חכגךם שמנו כ%אומר
 ' הכית בעל ערינת אלא יהורה רבי ףרכרי מאיר רכידברי
 נדויים וסינים הגרמיות קופות אומר נחמיה רכיז
 טנש כוריים שהם %ה ארבעים מחזיקים והס שו4יס יחםיש

tefiNWשנשתייר כמה מטלטיים כמיואם מטישייס שאין 
 בגד יכוף בגר בגד %" הצופה אף יכוף יכבס ח 'בהם
 קטן צבוע גדיי מניין כנגעיס' והמטמא כזב המטטא קבןנרול
 סבככם של שכיש taanSi מרבה שתה"פ ער צכוע rt:P 'לבן

 כלים שאר לעשות l"aa ייבה, בנדבנדים ת% מניי(וגנג"'ס
 הוא בגד כגד %ל חרס וכלי אדם יטטא יכול טמא ת.ככגדיס

 את ירכות מניין , חרס כ"י ויא אדם לא מצמאמטמאואין
 יהו שכים עורצה אף 'כול עור ט , כגר או ת"הלבדים
 מהנכעס ' גשושם וטימא בננעיס טימטם הוא ירין  ,ממאיס
 , ים שף עורות בהם יפטור שרעים אף ים ש" עורות כהספטר

 פטר וערב שיתי בהם שטימא ננעים אס ומה וחומר ק%י
 דין איבו וערב שיתי כהס טימא שיא שרצים יס שף עורזתכהם

 טימא ש"א בהכעיס אמרת אם לא , יס ש5 עירות בהםשיפטור
 הואיף , צבועים כהם שטימרת כשרימס תאמר ' צבועיםכהס
 %" 'ס של שיית כהס יטמא צכושס כהםזטימא

 בנר  מה בנד,
 מוציא יכוישאיגו או  הגר"בארץ' מין עזר  הגריבאדעאףסין
 בעור.ש אי כעור %ל שהוא כ% בארץ הנדי יומין שחיבראת

 חוט  אפייו הגריבארץכ%שהו*ש מן %ו שחיבר  את5הב4.1
 י מטומאה וץבורו כירך ין שיתברגו וביבר משיחהאפייו
 טיאכת תל כמשמע האיפה ועור טצה עור אף יכול אי
 , מ"אכוק בהם נעשה שיא האיפה ועור עורהמצח יצאוקור

 ויגש מיאכה בהם  בעשה טיא האיפה ועור המצה עוראוציא
 יצאו תיכיי, סיאבה בהם שבעשו וסגדתי רצועות  עורואוצ'א
 , כלי שאינן סנריהםרצועות

 אחיי עורות מושא שאני אויכוי
  עורות לרבות מיאכהבהס יעשה  ייכיב4טאשרשכןכו~ם

 ,או(יימ

 , שק ם החבק ואחהקלק4ספ את לרבות מניין שק אן4ש יי אין  שק וץ4884אש
 יכוי

 והיא ב וארוג, טווי * 4 אףאין וארוג םיוחרטווישק
 ומשיחות ,a'San יטם4ש  ילוי עים ובימעשה בסת אוםהוא
 בו  טימא י4ש השרץ סח השרץ וטימא המת את טימא האוצין
 , וארוג שתי אלא בו יטמא ליש המת אף טוויוארוגאקא

 'נק" הקי בשרץ היקי אם הנןנ
 איעל היושר, במת

 נגד ימה שווק יגזירח ועור ת%בנדיטמאהכ*םומשיחווז

 ועור בגד אף ואות טוה א5א בו טימא 5א כשלש אמוויםישי
 יי. אין ד זארוג, כואל*וטווי יטמא לא כמתאסווימ
 פרו-ו ש5 ומזנבה החזיר מז העשוי העזים מן העשוי שקאלא
 ומרש הוא ורין מניין המת השרץ א"א  ףי אין ,  שק תל ,מניין
 הק" שרץאס

 החמור המת עפם במעשה חזיר מעשה בו עשה
 אם הין ה ' העז'ס כמעשה החזיר מעשה בו ~nwpaלא
 ' מעוטה שבעה  טומאת ארנה ' כרוכה הערב טומאתריבה

  אמורים ועוף בגר מה ' שוח יגן'רוה ועור בגר ' ועור בגר%י
 ועור בגר אף י עויס כמעשוש תויר מעשה בו עשרה ,בשרץ
 כ5 1 , עזים כמעשה חזיר טעשה נו נעשה במתאמורים
 את מרבה שאני יכוי או  והחפייה והקמיע הלי לרבותכיי
 העושרת "א , כהם מלאכו; יעשה אשר  %ל , העבות ואתהעץ
 יכ41 כאחת כולו יובא במים ח , כי'ם לחפויי פרטבוזם כין%" תפחי את מרכה שאני יכוף או ז באחרו,מיאכה
 כיאת לסטן אמורכם טהרה מה , וטהר השמש ובא %למקצתו
 זטמא ט כאחת, כיאתכ*כיו אףכאן כאחת כיושמש
 דבר לכל יכול וטהר או , וטהר ת% דבר לכ5 יכוי הערבער
 וףתרנמת 'וס ד 5חויימכעו טהור כיצד הא הערב עד יטמא%ל

 (~נה'נליג:בן יפרשה 'משתחשך
 וטר"ש הוא ורין האתיים אתלרכות

t~)oaשטיהר חרס כיי אהלים טיהר פשוטים עץשטימ*ש 
 ירבות'את  חרס  תימייוניי אה5יס שנטהר דין אינופשוטים
 , חרס כב' וב" ולי חרס  כיי  שברי ירויות  סנייךהאהולם

 המקרקרותיהם שבבייחרם' אסרוהרקים מיכן ,כ
 קטן  סיבת בכרי שישרן מסומכים ש"שש יושביםודופטתיהם

 ' לוג כהצ' סאת'ס ועד מסאה כרניעית סאה ועד מלוג ףוגוער
 ן 'שמעא% רב' 'רבר' כלונ סאים חמש וער שיש וערמסאתים

 שבבלע היקים  איא מידה כהם נותן איני אני אומר עקיבארבי
 מסומכים  שף4ש יושבים ורופנותיהם קרקרותיהם  הםחרש
 וער דקות מקדירות קרירירקות וער  קטן סיבת מכריגייעורן

 יוג, נהצי יהמעת וער ספוריות ן כרביעית  יוריותחכיות.
 נאמר ויא  נשתקעהרבר ,  ביוג גרויים חצבים וערסיחמיות
  גרו"יס הצבים אובר יעקב  בן אייעור ורבי כחמירה ר ,עכשיו
 קרקרהזיהם שיעורס רשכיהגליייורמכינות יוג בשנישיעורן
 יותוך שיש את  איתונו ר ' רפנות ואיןירס onwכף

 ו%ספכ5 ו.ככ*ל  למיטה טהורפרט יוהוך שאין ואתטמ*ש
 חוקיהם העיר עירות  זאת ' הרס של ומנורה ולספינהולשמח(
 מטמ*יואינד מתוכוהוא  איתונוו האי1יואחוריים, חרס  בכלי תוך %ו שאין  בי גם"יאיהוקן רבן  יפבי עקשאבי

  מטמרה שאינו שטף ביש הוגשמה רין היא מאחוריומטטפת
 רין אינו בתוכו  שמטמרת חרס כיי מאחוריו מטסותמתוכו

 מטמאואיובטמ*ל מתעוהוא , תיסתוכושמטמאסאחוריו
 מאוירוומרץ שטףשיטמא %כלי  קיוחוסר וסאווויוי

 ששף כלי ' מאוירז מטמא מאחוריו מטמא שימנו חרס כייאם
 חרס כיי לל תיסי ן מאבירז שיטמא אינעיןשמטמא,2אחוריו

 תוכו אי ז ן תוכו א% וישטף הוסוא%
 נתונדץ שהיא חכית כיצד תוכו לתוך כשיפוף וקא אחאלתוכו כשיפוי

 ומשקים אוכף'ם בחנית השרש התנור מן ימעיה ופיהבתנור
 או.ביהת יטמא מידת מרוכה מידה איזו וכי ' טחוריםשכתנור
 אחרים את מטם4ן שהוא ם%טסא ףטמא מידת מרוכהיטמא
 שכטם4ן מקוס ומה ' אחורם מ'שסא ואיןמאחותו

 לח 112 4 ג דספרא מאחורני
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 חק שמיניפרשת זק
 דין איו מ.אחוויו מטמא שאין מקום תוכו תוך את יטמטם5א
 שהותן מיטמא ליטמ4ש מרוכה או ' תוכו מתוך יטמאס5א

 ומדה , המאור השאור את מטמא ואינו שאור מתוךמטמאם
 מקום ן תוכו מתוך ניטם4ן לא מאור מבית שניטמאבמקום
 תוכו הוך את טים4ש שלא דין אינו הסאור את מטם4ששאין
 יתוך כשיפוף ולא טמא ףתוכו כשיפול תוכו אל יומרתימוד
 כיצד תוכו שכתוך יטמאויאמה בתוכו אשר כ% חתוכו,
 השרץ התנם מן ימעיה ופיה כתנור נתזנה שה'4יחכית
 מידה איזו )כי , טהורים שבחכית ומשקים אוכייםבתנור
מרובה

 מידתי
 ליטס4ן מדת מרוכה , ליטמא אומידת טמא

 , המואר את מטמנת ואינו שאור מכית מטמא שהואמלטמא

 תוכו מתוך ניטמנת %א פואר מכית שניטמא כמקום אםומה
 תוך את יטמן" שיא דין אינו המואר את מטמא שאיןמקום
 את מטמרת שהוא מליטמא ףטמא מידת מרובה או ,תוכ)
 תזך את יטמא הוא אף מאחוריו מטמא מאחוריוואינואחרים
 יטמטם בתוכו אשר כף %ף , תוכו מתוך שיאיטמא א;פתונו
 אשר כל חי שיקנח אעפ יכול ט / תוכו שכתוך מהויא

 בכונפ חרס ככלי נקב של שיעורו ה41פ וכמה , יטמאבתוכו
 כוורת אמרו מיכן י , זיתים כמוציא שטך ובכיימשקה
 כתוכה השרץ התנור לאחר ומשולשלת בקש ופקוקהפחותה
 טמיאי, שבתוכה ומשקים אוכלים כתנור השרק , טמאוהתנור
 במת אמהצילרה אליעזר רבי אמר מעלת אליעזראומרדבי

 לאהחמור
 כמת הציירה אם יו אמרו , הקל חרס ככלי תע)י

  חולשים שהם הקי חרס נלי תצול אוהלים חולקים שכןהחתר
 סקופ , החמור כמת אהייס מין אהייס תג'15 אסאיעזר לרבי לו אמרת' נור' בן 'וחנן רבי אמר יא ' חרסכ4'

 מקים הקל בשרץ אהלים פד אהייס יצילו מציתשמרוצת
 נורי כן יוחכן לולרכי אסרתי יומי ר אמר , מצלת מחיצתשאין
 שהולש מפני המשוכה ממך אליעזר אסקיבירכ' אניתכוה
 כסת אהלים מיד אהלים הצירו אם לדבר רלטוכה זו אקאהנרו(
 , טהור בכית טפח רום עף טפח עף טפח עשה שכןהחמור

 עלם טפח העושה שכן הק% בשרץ אהלים מיד אהליםיציקו
 ' הנדון היא ל) אמר טמא הרס בכיי טפח רום עלטפח

 אלא טמא אומר אינו אזמל עקיבא רבי בתוכו אשר כ% בי
 הא השיישי שיטמא הש'ני ככר על וף%מר אחרי יטמאיטמא
 אמר / שיישי כככר והנוגע שיני והככר תחילתן התנורכיצר
 שהיייך זכאי כן יזחנן רב( עיניך מכין עפר יגיה מי יהושערבי
 התורה מן לו שאין השיישי הככר לטהר אחר דור עתידאומר
 טמא שהוגש התורה מן מקרא ל) הביא ת5מירך עקיבאוהרי
 ישברנו תשכ)רויכול אות) נ י כתוכ)'טמא, אשרשוכל
 יכול ישכר הזב בו יגע אשר הרס וכיי בזב אומר הוא )הריודיו

 שזכר אתה )אי שובר אתה אותו תשברו  אותו %%  וריוישכרנו
 אינו החמור כזב הנוגע אם ומוש וחומר ק5 / זב ש% חרסכלי
 ,ואם יינו יטעדן NSWi די( אינו כוטיץהק% הנוגע שכירהטעון
 שבירתו אלא 'mnw %) שאין מלמר תשכור) אותו נאם ףמהכן
 אתה אותורא

 ש)ברעי
 ומשקים אוכלים שובר אתה וא' טהרת)

 'ףטהרתו

 ז'גאףןהכ5'סמטמח1נאוירכ5יהרס ט%ק

 מטמאים בה%יהיו אוכלי אף יכ%חרס'
 % "רם כ5יכאויר

 האוכי
 מפמאים  מיוחרימ א)נליס האשף

 שהושב בהמה אוכלי את מוציא שאני יו% או , חרס כ4באויר
 5ל אוכף כ5 יכון , 'טמא אוכף כ5 %ל אדם למאכלעמהם

 ן סרוח %אוכף יאכי,פרטאשר

 א)כי
 מפח שהוא מלמד יפמא

 הא ' יאכל אשר %ל שהוא בכל לאחרים יטמא יכוף שהואבכל
 המוקף ,כגף ב אלאבכביצה,אינומטנ;א

 אם ה41ש )רין טהור יהא התנור לתוך ונותן חרס שטףבכיי צמירפתיי
 המת באהד פתיל צמיר כלשו עעמו העיל שלרש חרסכלי
 שטפ כלי , המת באה% פתיי כצמיר שבתוכו מות ע%הציף
 את יהכי4ש , האוכף מכ5 %ף פת'ל בצמיד  שבחיבי מושעל שיציי דין אינו חרס כלי באויר פתי% עמיד בלא l~ypשהציל
 5כ4 קו , התנור לתוך ונתון שטף ככלי פתיל צמידהמוקף
 ן חרס כ5י פתילבאויר צמיד כלא 1ayV ע% ש45"יצי5שטף

 ל4ש פתיל כצמיד שכתוכו מה עף שחציל חוס כלי אםומה

 שלא שטף כיי ן המת באהל פתיי צימד בלא ,I7DYp אתהציי
 מכ5 5% חרס כלי באויר פתין צמיד בלחש עצמו ע5יציר[ ש5א דין אינו חרס כ4 כאחר פתיף בצמ,ד 1NnaSi מההדוגל
 מטמאים הכים ואין חרס כיי כאויר מסמאל אוכליםהאוכף'
 שכתוכו מה ע5 יציף שיא חרס לכלי וחום חרס,קל כייכאויר
 עצמו ע% שהציל שטף כ4 אם מה המת באהל פתייכצמיר
 כאויר שבתוכו מה ע% הטף 5א חרס באויר,כלי פתין צמידב5א
 עצמו ע5 כ5יחרס השף שיא תרס כי' ' פתיל בצמיד חרסכיי
 שבתוכו מה עף יצל ש5א דין אינו  טת באהל פתיף צמידבלא

 צמיד איז אשר וכיכ4פתוח באהר(המת%%  פתיינעמד
 , טהור עייו פתיף צמיד יש הא '  עייוטמאפתיל

 יאויד שנפלה הדיעת אף כוי הפף"?ה
התנ)רולאהוכשרהתהאטמאה 1 שח4עששש,

 וכ5 % והחיב והדבש והדם והשמן ודיין הט5 מניין a'b,א5א 5י אין , מים עליו ,wla אשר%%
 ףהם שאין מיוחלים מיס מה , מים תף פירות מיני כ%ושאר רימוני מי א) פיתת מי או :amm מי יכול משקה בל אימשקה,
 ורס"ב והדבש והדם והשמן והיין הטל מרכה אני אף יו)ישם
 ושאר רימונים ומי תותים מי  ומוצמא יפי שם יהםטאין
 הם יכ41אפי5ו כ , לוף יהמשם שיש מימפירותנ%

 , יטם4ש בכיי %% , מכשירים יהו ובמערות ובשיחיםבכורות

 את בהם 5גנ5 נך5אן אס מנוי( , סכלים שמייאן אישי ליאין
 יכול יטמאן ככל אי יטמא בכל הכלוסל את כהן ויכבסהטיט
 שהוא מיוחד כל' מה ' כ4 %ל ובמערות ובשיחיםבכורות
 את אט מוגרה , הקוקע מן תף)ש כ5 אף הקרקע מןתלזש
 תלושים שהם הכלים את בהם ולהדיח בהם לגבלשמילאז

 שירדו חישב אפילו יכול ג , הקרקע מןתיוש שאין ובמערות ובשיחים שבכורות את ומוציכם הקרקעמן
 אלבש 5י אי( ישתה, אשר %ף מכשיריס יהו זלמער)תמשיחים לבורותי

 עצים onaI ףהריח 5שתיירץ הישב אם מניין ntmwSשמיין
 ות יבור  שיודי חיטב יין  יבויאפ ~D'D י א תןמיייפים' יםואבר

 שת'ירץ מה ' 'שתה אשר %י מכשיריס 'הו ולמערותולשיחים
 יהדית שחישב את ארבה אנ' אף מחשכה עמה wtwמיוחדת
 שתישב את ומוציכם , מחשכה עמהם שיש ואכתם עציםנהם
 מחשבת עמהם שאין ולמערות ולשיתים לבורות שירדועליהם
 וימערהן 51שיהים יגורות שירדו עליהם שחשב אתומוציכם
 ישתרןן אשר ן היין זה  משקה ר מהשכה, עמהםשאין
 ראשן ירים כן על כדרךישתה אומרמנחל הו4פ וכן , הדםזה

 פרוח~ למשקה פרט ישתה אשר אומר יא%יעזר יהורה, רדברי
 1 פית עירי  הוא  עופות ירי יא יוצאים איוסשקים  ןויזמרו

 מלמד יטם4י כלי בכל ישתה אשר משקדר  וביה
 אומר יעי י ' יהוורש 4 דברי הכלים את a~NDeaIשהמשקים

אין
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נחק' שמיספושתקט
 מדבריסופריט, התווהא%א רגנשקה4כ4יממן טומאתאק
 אין מה מפני ליה)דרה לו אמותו קרחה כן יהושע רניאמר
 משקים טומאת שאין שאמר ברט יוסי רם רברי את רואיםאנו

 התורת בון שוודאה שאין  סופרי, מדברי איא התורה מןלבסיס
  שניטמאו וכקים , ביום בו טומאתכם שאין שומאוה יריע%

 שאין תדע אומר רכי , כוביום טומאתו ידי עוליםבמשקים
 שאין / סופרים מדברי אלא התורה מן לכלם משקיםטומאת
 טמא תוכו שאין מאחוריו שטף כלי מטמא התורות מןטומאה
 נאמר למוץ כן אס , טהור תוכי במשקים שנטמאווכייס
 , המשקי את מטמאים שרג5יס מלמר , יטמא כ5י ככלמשקה

 %ך תדע עיקר כ4 למשקים טומאות אין אומררביא%יעזר
 שהם מטבחיכם בי ע4 צרידה בן יוסי העיד שהרי / כןשהוא
  והמשקים המשגףס את מטמא השרק אומר עקיכ'ג ר /וכ"ן

 למדנו הזפ ' האוכף'ם את והכלים ' הנעים אתמטמאים
 ' בשול טמטםששישה

 אמור מיתתן הואמדכראםכמ'תתןהרי שאןן כמי יטמא עליו מנכףתם יפוף אשר וכ5 41פפ1א1
 אמור החי ההיהריאכרמן מן כאכראם-

 בנבלתם כ המת, מן כאכר איא מדבר אינו הא5מע4ן
 1p'wni מן %1א הצפורניים מן 4א ה'שינים מן לא העצמו מןלא

 מיכן ' טהור חותכו אס , טמא ש4ם אס תנור , יטמאושלהם
 וגורר ישישה חלקו אותו ם מטהרי כיצר שניטמא תנוראמרו
 %נרר צריך אין אומר מאיר רבי בארז, וההא עד השפי5רץאת

 ארכערץ מכפנים ממעטו אלעל כארז שיחא ער 41אהטפילה
 לשנים חלקו ג להרעו, צריך אומר שמעון ר ,שפהיס
 '~nwiw חיקו טהור, והקטן טמא הגדוף קטן ואחר גדוףאחד
 חיגץ טהורים, קטנים והשנים טמא הגד41 כשנים גדוףאחד
 נטמעה ד , איפשר ww מפני טמאים שוים והםישמם
 אמרו מיכאן י טהור הוא הרי חותנו ואם טמא שים אסתטר
 ונותנה לימודים 14 עושה ' האוםrz מכית מחותך שבאתטר
 5ו החזירם טהור הקימורים את סילק , משמא טהור והואעליו
 שככר יהסיקינו צריך חינו טומאה מקכ4 בטיט מרחו ןשהור
'pDI", כיי טימא הוא ודין ישן בין חדש בין שומעני תנור ה 
 תנור אף מלאכתו משיתנמר חרס כ4י מח תנור וטימאחרס

 איפשר דניס עקיבה רכי גי י יא5יעור דכוימשתיג%ם4אכתו
 ן ותא נדויה ראייה שאיפשר אף אחיעזר י 14 אמרמשאיפשר

 וטימא חרס כב' טימא הדין את וחייף עקוכא רכי חזר1
 משתיגך תנור אף כאור משתיג%מ5אכתו חרס כ4 מה ,תמר

 תנור , כשמו תנור אף כשמו חרס כ5י טה אי כאורמיאכתו
 טומאת מקכף מאשתי אך ל% תלמוד שמו תנור שהוסקקורם

 משיסיק אומר רכויהורה , כוסופגנים ףאפות כדיסשיסיקנו
 יותזטמיחים ז סופננים' כישז ההדשכרי4אפזתאת
 %ו אין נתיצוץ 5ו שאין את טומאה 5ו יש נתיצה 1% שישאת

 אכן ש% 51כיררו מתכת כש5 אכן ש5 לתנור פרטטומאות
 וטמא טחול מתכת ושל אכן שי תנור אמרו מיכן מתכות'ושל
 מוסף ם 5יטפייה עשה נסרק נפגם נקב י מתנות כ4משוט
 בכירה, וכן האור בו שיצא כרי כנקב יהיה וכסה טמא טיטש4
 כ5י משום וטמאה ' טהורה מתכת ושף אכן ש% כירהח
 ' טמאדץ פטפוטים יה עשה נסיקה נפגמות נקכה ,מתכא
 אומר יהורה רבי ן טהורה מבחוו בין בפמם בין כטיטמרחה
 / פהוקה מבח"ז טמאהמכפנים

 את טמאים יותז ש .
 1% %וטומאוק-אק שאין 5וטומארץואת יש נת'צדע 1%שיש

'nyva' שופת שהיה האכן אמרו מיכן In1SP, ע4ה התגור ועי 

 nfSP נתיצה, 1% שיש טמא'מפני הכנפח וע4 עקה הכירה1ע5

 הכותי ועי עפיה הסיע וע4 עוניה האקנעי
 שאין uaai~ טהורה

 'נט5 שאם רואים זיז 4,1 עפיה ' נתיצה15
 הכותי

 עומד והו"ל
 % וד" 'ת"ס 'ט4 'ותך י ' טהור לאו ואס טמא עצמובפנ'

 שהוא כ5 , 4כם יהיו , בטומאתם אותם מקיימים יהיווטמאים
 מן kayltn האכן אמרו מיכן הכלים 'דות לרכותלצורכיכם
 הכופח מז היוצא חיבור ' אצבעות שלש הכירה ומן טפחהתנור
 ' ככירדץ llllptV לבישוף עשא1 ' כתנור שיעורו לאפקהעשאו
 שהן כל התנוד טן היוצן האכן אמרו והלנת יהודה רכיאמר

 שניתטריס התנוריכותלש1 ביןטמאה5אאםרוטפהאיא
 יכול או טהור והשאר טפח ולזה טפח לזה נותן 4זה זהסמוכים

 ן הס 5% מכשיעור יתר מרבהשאני

ne~bנ(:ששן"ק"ת:ן:ג ט 
 5% טהור יהיה בתהיירץמקוה

 משן מדד אי שמיס, כידי מקוה אף שמים כידי מעין מהמעין
 יצא אדם ירי תפיסת בו שאין סקוה אף אדם ירי תפשת בושאיז
 מעין מה / מען תקמילי טהור יחא שכשפינה אףכור יכולבור אי / בור 4% י מיס ונתמןאו לנגנן הגג כייאש קנקניםהממח
 l'Pa סרה אי , כקרקע שעיקרו מקוה אף , בקרקעששקרו
 המעין אךסעין, %ף שהו גכ5 מטהר מקוה חף שהו בנ4מטהר
 אס מניין כ סאה' בארבעים והמקוה שהוא גכ4תטהר
 ן מעין אן4ש %י אין טהור יהיה ומעע מקוה 4% יטהרינושמא

 את הכור,כור, מקוה,אם ' המקוה מקוה,אם 4%המכ4המניין
 מים ומקוה טהור יהיה כור, טהור יהיה מעין %י מנייןהמקוה

 (י:גןנ;,,י
 ינ:;:ג .ןג:;ו::,'::ג,

 כוים,פרט משקים כ4 מקוה מים'לא מקוה ר ,גאשבורן
 ר דברי מראיו את ושינו צכעיס ומי כבשים מי לתוכו4שנפ5
 פוסלים לוגים גש4שת הפוסיו כ% אומר מאיר ר שהיה ,מאיר
 כשישת אותו צבעיפוס%ים ומי כבשים מי מראה, כשינויאותו
 ונוגע ה י מראה נשינוי אותו ופוסלים מיםלונם

 והמקורה ~טומאתז הטמאים את מעלה והארז האילאומר שהיקרי המים בתקי הם אפי14 אומר היקף / יטמאבנבלתם
 הטהורים את מצית האר? מה מטומאתז הטמאים אתמעלה
 יומר תלמוד ט"טם4י דגהזרים את יציל המקוה אףמלטמא
 ואין מטמאים הס כמגע יטמאו כנכיתס ונוגע אומרהגיירי מיוסי 1 , המים כתוך הס אפילו יטמא כנכ5חםונוגע

 עשיץ שיא בהמה אם הנאומה דין והיא , בטשאמטמאים
 דין אינו , כגשרו דמו שעשה שרז . נמשא מטמא ככשרהדמה

 מטווים הם במגע יטמאו מסכיתם ונוגע %% , במשאשיטמא
 בנבלתם ונונע אומר עקיבות ר ז , במשא משמאואין
 טהור שאביו העץ אם מה הא דיז ה5א , עצם כ4י קרבותיטמא
 טמ~ש שאכיו העצם ' טומאדץ מקכ4יס ממנו הנעשיםכקים
1ataאט היא , טומאה מקכיים ממנו הנעשים כ4ס שיהו דין 

 שחינו בערס תאמר המנסע כבית מכשיר שהוא כעזאמרתה
 י4ל הסנונע ואינומכשירככית הנאיף המנוגעמכשירבכית

 לופת תימוד טומאתה מקכ5ים ממנו הנעשים כפיםיהו
 ש% כנו ישמעאף ר , OYp כ4י פרכות , יטמא כנכדתםוהנוגע
 ערבות עזים מעשוש כ4 אומר ה41ל הרי ברוקות בן יוחנןדכו
 ושאר הלמפויס ומן הקרנים מן אפיD'lpn 14 מן העשויכ5

 נאמר ימה כן אס מעשה 1כ4 14מר תפסיד מניין וחיהבהמה
 , תעופות פרטעזים
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קזנפרשתששמקיא

 מנכלתם יש מנכלתם 'פיט ים י"פר"
 * יהשרות יכולה שאין ליבשהפרטש מנכלתמשאינומטמאמטמאויש *א8*

 אשר לזמר תלמוד שזועןטהרו שימאים יורעש סנרןנ
 ן לומרהוא תלמוד השרישו שיא פי על אף יכו% או טהור,יורע

 טהור יזרע אשר זרוע זרע כ% על מנכלתם יפו% וכיג
 יש , הוא טמ~ש קליי טנביתס ונפל זרע ע% מים יתז זכי יהוא
 לקרקע מחוכרים טהורים וזרעים טמ,חו זרעים הזה בעניין%י

 אדע אוכלי שמים כידי ומת; אדם מרי מתן הקרקעותלושיןמן
 מהוברים,טפאים אתה אומר אם , לחלוק לך יש בהמהואוכל'
 מחוברים אומר וכשאחה ' הכי את  טמאת טהוריםותיווכים
 , מקצת וטהרת  מקצת טמאת טמיאים ותלושיםטהורים

 ארם ובירי טמיאים סמים בירי אתהאומר  אסר
 הכי  טמאתמהווים

 ובירי  טהורים  'Dt~W בייי אומר וכשאתה ,
 אחוש אומר ואם , מקצת וטהרת מקצת  טמאת טביאיםארם
 ן רגב את  טימאת טהורים אדם אוכלי ' טמיאיס כהדהאוכיי

 ן טהורים כהמזג ואוכפי טמאים ם או אוכ4י אוסריכן::תרה

 עו[ מים יתן  וכי ה מקצת, וטיהיח מקצתסימאת

 אלא הזרעים את יטמא שלא השוק עי יףמד בא זה הר, ,זרע
 ' בשרץ וטימא ' חיט כיי נצמא הוכש רין היא ן הקשר4אהר
 אף ' הנשר לאחר איא הזועים את מטמא אינו כייחרסמה

 ושיא בהכשר יטמא אקא ' החמור נקיבסרץ  הקל' חוסגכל' אסריי הין ' הכסר יאחר  אלא הזרעים  את 'טמא לאמשרז
 זה-(  ילמד כא זה הרי טמ~ש  ביס יחן וכי יומר חיבורגהכשר

 ג4ש "ןיוךהי;זק~.ב;9 4שמהתהייןמ
 כמיס משקים שאר בו  הקלעיות חסכו,ר(רסירי1הואוסוה

 ך כו או כמים, משקיס שאר בז שנעשוק וין אינו החמורהשרש
  חימוררובר ' מאחרו  כטמא שהונם  כייחרס  חמור וולדרך
 אמורים מיס מה למטה. אמווי ףמע%הומיס אמורים מיםמיס

 ףכטה האמורי מיס אף ' כמים משקים שאר בהם עשהולמעיה
 אחרומהמיסשהם  רין 1 י טארמשקיסכמיםקשהבו
 ~rtxw משקים / הזרעיס את מנשירים לטהר אטה, לידיחוזרים
 א ו , הזרעים את  שמכשירי די; אינו לטהר אביהן לידיחוזרים
 י בגו  ויטמא אדם לטמא  הטומאה אב שבעשין במי אסרתאם

 ומשמא ארם יטמא  הטומאה אב נעשים שאיןהאמרבמשקים
 :bd ולטב אדם %טמא הטוכאה אב נעשים ואין הואיל ,בגד'ס
 נאם סיס מיס יומר  תלסור ,  הורעיס את יכשירו לא3גדיס
 ימעו.ה אמורים מהמיס ' יסטה אמורים ומים ישעיה,סיס
 עשרה ימסה האמורים מים אף כמיס משעם שאר בהםעשה
 המחטבה את  לעשות מנוון ח / כמים משקים שארבהם

 המחשבת את עשהבה הקי כהיהרס אם ומה הוא וריןכמתנה
 ו % , כמתנה המחשבה  שנעשה איבויין  השרץהחמורכמתנה,
 יום מאוירותימור מטמא  שהוא חרכ כיי חמור זו לדרךכלך

 כדה , למטה אמורים ומיס ~Spa" אמורים מים ,סיסמים
 כ"ס אף כמתנה, המחשבה בהם עשה ' %מעיה אמוריסמיס

 מים גכי ע% זרע נתן , הזרע נכי עי שנשמים כזמן4איא אין ט כמתנה, המ.;שבה כהם עשה ימשההאמורים
 י %צורכיכם שהוא לכם הוא טמא , טמא %וסר תלמודמניין
 וטפח מיכן שפח רנרכיד יד אסרו סיכן האוכלס, ירותלרבות
 מכנר ויד שריקנה, האשכול וזכר , שהוא כף האשכוף וידמיכן
 ,l'P~QI שהן כף יהיקצר ררכן ושאין ' nwSwl' הנקצרק כ%ייר טפופם שלשוה שיכולת שף וקנה , טפחים ארבעה תמרהשל

 ן הא לשר כגורןת%מוד שבסמן פי אףק4 יכוו( ן שיבויםש%

 "יי הבהמדן מי רי" יפרשכם
 ויש מטמרה הנהמה מןיש

 מצינו אס ששחטה ףטרפרץ פרט מטמבל, שאינו r~ianl'מן
 מכיארץ האכילות מן פוסירז awn סי~ש nacnבפעמתה

 לירך יכה או ' ושתתוה אלא טומאתה לידי מניאההאכיוא מן פוסירה השס יא טרפדה ף א מיהתה' איימי שומאתהלעץ
 קורם אסורה וטריפה למיתתה קודם אסורה טמאה נהמהדשו

 טריפה אף מטהרתה שחיטתה אין טמאה בהמה סהלמיתתה
 הבהמת מן הבהסהייש תיםורלומרנע  שחיטתה תטהרינהלא

 וטרטור, באכיףה אסורה שמאה כהמה אחר דיןכ ששחטה* יטרופה פרט מטמאה שאין הבהמה מן וישטטמאה
 בכהמח אמרת ףא ג שמיטתה, תטהרינה לאטריפה אף מטהרתה שחיטתה אין טטאה כהמה מה כאכילה,אסורה
  שהיתוץ בטרופה  תאסר  הכושר  שעת לה היתה שלאטמיאה
 טרשכם שגוירה הרי שהכאתה סה לך ט%1 הכושר, מעת%ה
 למינדז  שאין טמאה ככהמרז אמרת אס לא , מניין הכסןמן

 שבעחייכעז גן ' שחיטות עסינה  שיש בטריפה תאמרשחיטה
 תטהרונרץ %א שחיטאה %מינו שיש פי על שאף הטריפרזע% תתמרש א% אתה אף מטהרתו שחיטה ואין שחיטה ימינושיש

 סטמאח שאינה דהמה יש הכהמה מן יומר תימוד ,שהיטתה
 מטטא היא אשר , ששחטה לטריפה פרט שמטמאה בהמהויש

 בהסח אם וטה הוא דק היא כמשא, מטמא משרץ ואיןכמשא
 דס1 שעשרו השרץ , כמשרש מטמא כבשרה דמה עשהשלא
 הי~פ היאי אשר %ומר תלמוד למשנן שיטמא דין אינוככשרו

 %הניא %כס ד ן במששו מטמא השרץ ואין כמשא בטאם
 נהמרץ אם מה ה41ש דין הלא כמששן שתטמא טמאנהנהמה
 טמארץ  כהמה , במשא סטם4י  סטהרתה ששחיטתהטקורה
 יוכיח השרק במשא, שתטמא דין אינו מטהרהה שחיטתהשאין
 א4 אתה אף כמשרש מטמרם ואינו מטהרתו מחשתהשאין
 מטהרתך שחיטתה שאין פו ע% שאף טמאה בהמה עלתתמה
 טמארז גהטה כלגיא ' יכס ולמר תיעור במשוש  תטומא%א

 שיתש שסבה בן את להביא  יאכיה ה י במשאשתטמא
  בעצמות %א בנכ4ערה ' מטהרתו סחיטתן שמנוה כןשמעין בי אליעזר ורבי ברניףהורה יוס' רב' מטהותו'  שחיטתןתהא
 בשעת אפילו יכול או , כטלפים ולא כקרנים ולא כגיריםוקא
 אד , סתומות בשלות ו4א בנכיתה טמא, ויומר תלמודח.כורן

 %5 , יהודה רבי מכתסרכרי עיפי  יכויאף  או המפוור'כ"%% וקא  בנבלתה ו טםא' יומר הלמוד נקויה אפילוהיי
 עך %1חמתס אחיזה כדי %שנהח כמפשיט ה4א 3נבהזו , מאט

 'טד( או ' כשר כזית ע%'1 שיש בעור %א כנכדתה ' טמאףומר תימוי מכעהעור, פחות מוציא UNW, יכו% החזה'אי כישיחמא

 % תלמוד מאחור'ו הבשר שכנגד כעור הנוגע את מועיאשאנ'
טמאי

 יכדר( , העור גכי שעי זיתים חצאי ככשני יא ננכיתס
 שכא הנונעוהששא, אומרעקיבא רבי טמאן ףוטר תימוד ישתנא% רכי דברו במשא יטמא%א

 %כ~
 כא מנע

 %כ~
 ן משא

 הכ4עהי בגחםכסת מטמאה נב5תכהמהיכויתה~פ ז , מבשיו שהעור מפנ' משהר אומר עקיבא רב'מה מפג* ן טס~ש שהוא , שהיסיטס או כק.סם שתחבן זיתיםחצא' בכשני עקיכא י ומודה ' משא יכ~ כא יא מנע וליף בא%א
~lbSn, ו שאץ את בה יטמאה יאכן לא וטריפה נכילהלוטר% tdSN' יאכיינוה שיא ער  משמחה שהיא כהמה גכ5זבאכייתהייצתה  
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נטקעי תיופרשתקינ

 , וחומר מקל נרמה ינכ5ת הנתזם מן תטמטם עוף ננעתיני

 מטמא אתה ואי הכייעה בכית מטמא את בהמה עמרתימוד
 ףיתן האוכל נאמר למה נן אם , הכיילה בכית בהמהבנבלת
 ן כזית הנוגע אף כזית האוכף מה וינושנש ינוגעשיעור

 כנד יכול כנד אי כגד יוכר תיהוד הצופה אף יכולח
 צבוע נד% מניין ' כנגעים והמטמרה כזב המטמא 4כןנול
 סככה של שכים להביא מיכה שתהא עד , צכוע קטן , ףבןקטן

 מניין , ריבה בגדים כגד יומר  תיפור מניין וננני5יקוננניים
n~wpiיכו5טמ*ש , טמא יומר תימוד ככגדיס כלים תאר 
 מטמא  ואינו משמא הוא בגד בגד( יובל תימוי ' חרס וצייארס

 חרס, ביי והא ארס%א

 חארץ' ע5 השוחז השרזככל( ננ411ח1

ק**
NtylnSשבנייסים היתושי את 
 41שת שבערפים הוידסואת

 המאכיף את לבייב יאכוף יא  ושבגרוגרות שכשסריסהתויעיס
 תאכ4וס 5א %ומר תימוד נהנאה 5אזסרס יאכיו לא אוכאוכף
 אם מה הא מותרים הם כהניה אסוויס הם כאכילה כיצדהא

 הולך כ , כאוכל המאכיף את יחייב יאכיו 5אמקיים
 נחש'כל יה שגיןל

 הוי
 ובת הש%יו,ם את  יהכיא נחק ע5

 %הבירש  הולך כף ' עקרב חז ארבע עי  הויך ' .רומההרומה
 ער  בריי וה רגיים סרברץ ירוטהי הרומה ואת החיפושיתאת

 השרץ בכי ' ירומה הרומה ואת הרומה- את יהביאנימרבה
 תאיני  ושבעקרי ויתים שבעיקרי התורעיס את הלביאהשורץ
 ,  תאכיוסלא

 '  יאכיו יא %ומר תימור  *טניס יאכיולם 'כוי
 עו-1 השורץ השיץ בכי נפשותיכם את איתשקצוג
 טומאתם יכויישמאו , וחורו יארץ מפרשו את להביריהארץ
 פוססם יהו שוייא , תטסאובהס ויא לוסר חימוו. 'חמורה
 וחיבם דמם  בס'יבויאף ופטמתם יומר תימוראתהגוף
 אתהמטס*ש ואי  מטמא את בם  תימוריומרכם' , נהםכיוצא
 מטסיפ ואם , בם ונטמתס בהם 1NDenI ל"ש , וחיכםבדמם
 והתקדשתם איהיכס יג אני כי , בם יטמא סופכם בהםאתם
 את0 כך שאניקדוש כשם אניי:, קדוש כי קדושיםוהייתם
 ד ' פרושים היו אתפ כך פרוש שאני כשם ,קדושים
 אף הארז ל הוזמש השזז נכי נפשזתיכס את תטמאוולא
 מצרים מארץ אתכם המעיה י: אני כי ' ורבה פרה שאין פיל
 ער( מצרים מארו אתכם העליתי כןער(

 סתקייו תנאיי
'a)tSVשבו(המורומ עו%סצות  

  פעוי
 ביצ'ית שודות מצוח

 כשם , קדוש כי קדושים והייתם כורחכם בע4 , 5איהיםיכמ ףהיות ' מצריס ביוצאת כופר בעוימצות וכיהכופר ,מצרים
 אתם כך פרוש שאני כשם ' אתם.קדושים כך קדוששאני
 והעו4כאי הכהמרק תורת זאת ה ' פרושים כןנמו
 מטכסם בהטה ' יבהמרה ועופות יעוף בהמה שחתרו תורהזו

 מטמא העוף ,  וכמשא במנע מטמא אינו והעוף , וכמנעכמשא
 אבית בזרים סטסאומ אינה  ובהמרה הב%יערז אביתנגריס
 מה ' לנהמה והעוף יעוף בהמה שותה תורה 11 באי ,הבייעה
 חף בשנים כהמה מה אי כשחישה, עופות אף ' השהיטהבהסח
 אומר ילמוד רבי , זאת יומר תלמוד שנים וברוב בשניםעוף
 מן הכשירו העוף לבהמה ועוף ףעוף בהמה שותה תורהבאית
 עורפו מסוי העיף טה אי , הצואר מן הכשירה וכהמותהצואר
 ממוך עוף ש% ראשו ראשו, יום תימוד עורפו ממוך בהמהחף

 וכינפש . 1עוהפוואיןראשהשיברגץהמסולראשהן
 ע4 השניצת ~(wa וכ% הרגים את יהביא גמיש הרומשתצתיה
 בא  ויסה החגבים את יהגי*שהחוץ

  לחבריי
 השונת ביבר יא

  ויהכרייבין 1 ן טהור וה ואי טמא וה אי ביורעאיפל
 גברהס והיא להמהר פרה בון הטהורשרךיומר וביןהשם4ש
 וביוהטהור הטמנם בין ויהבריף נאמר %סרי כן אםמפורשים

 לנשחש שיקנה שנשחטרובו בין יך יטהורומ  יך טמאהבין
 כיןחח,ת ח ן שערה מיא רובויחציו הוא-בין וכמהחציו

 לערוד כיןצכי צרך תאכל אשריא החירק וכיןהנאכלת
 ההיוק בון נאמר ימה 3ן  אס מפורשים ככר הסוהעכו

  %א אסר הויה וניןדגאכ4ת
 תאבי
 טרופוק בין ,

 אתריס אחרים בסולח, %טריפהבשירה
 בא  תאכף %א  אשר החיוטבין

 'יחיה אזהרות%'תן
  שרצים פרשתסליק*

  תוריעפרשת
 למכהן מנוין ישראי בני אלא 5י אין SNIWtושאשח בני הזה כעניין הנוים ואין הזהשראיבעניין 1ושי

 וכין  משוחררת נין השפחות ואת הגיורותחת
 זכר ויףרה וריע ת כי ואשה / %המרואשה תףמוד משוחררתאין

 בני את והורתם שבאמר 4אי חי מה יפיס שבעתהשתארז
ישראי

 טשכני את כטמאם גטומאתם  'סתו ו4א  סטומחתם
 לזמר תלמוד מאחותו מן  מתוכו ס( אנ' שומע ן נתוכסאשר

 תהא הקלה יוידת יכוף ב ן תבא יא המקדש 1ח5ביקידת
 מאחוריו כין מתוכו בין דלשמאל כ5 ושאר מתוכו אותומטמאה
 אינה יוקרת מה כיוידת ישי בני הרי ישרץ בם ימרתיזמור
 מתוכחי (א אותו שסאו 5א כ%1ס אף מתוכו (א  אאםמטמאה
 הכקש כיורקת  חמורה טומאה סירי wan א4א 4י איןג
 האדם המטמי"את וכי נירה ובוע% מת לה,טמא טומאמידי

 לפנ' ושיידה פרט 1'%דה ד ' כולם אתירביע כתוכם אשר משכני את  בסמאם יסחבו יומר%אמניי1תימור
 הדיכר'

 הרבה לאחר ויקלה הדבר לפני שעיברה או מוציא שאט יכולתו
 ביידעה אי4פ תלוי הדנר אין תיר נקיבה ואם  יומרתימור
 אוrtP~w 6: רבי דתן יוצא פרט ממקיהוויר שתצא עדויידח
 פטור ובילשהוא קרבן עליו וחיובים כילוד הוא הרי דופןישא

 מה זכר ויירה תזריע כי אשה ה בן, שי סיעיםמחמש
 4רת חוטאת אמו את סטסא שהוא חי ביוצא אני  שומעימזג/ השמיני וכיום ימיס שבעת וטמאה שנאמר 5פי יומרתלמוד
 יהודה י אסר , לידה שומאת אסו את שיטמא מת ייוצאמניין
 עם הכא ואת אמו את שאינוסטמא חי כיוצא אם ומה דןהריני
 א5 אמו עם הכרש זאת אמו את מטמא שהוא טת היוצא ,יידה טומאת אמו את מטמא היא הרי שבעה טומאת האהל א4אמו
 4'דה טומאת אסו את שיטמא דין אינו ' שכעה טומאתהאהל
 וסופו להחמיר תח'5ת1 ד( שאתה די( כף יהודה לרבי %ואמר
 אמותף את המת יטהר אמו החיאת טיהר אס אינודיןלהקף

 שמנה בן תשעה בני א5א 5י אי( 1 הטת,.זנרירבותאת
 כ% וכר ויידה יומר  תימור מניין חמשה כן ששה נן שכעהכן

 סנרים המפית סנ"ן ז הוויר אף4י %י אע לדרדק אושתיי
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נטקעי תיופרשתקינ

 , וחומר מקל נרמה ינכ5ת הנתזם מן תטמטם עוף ננעתיני

 מטמא אתה ואי הכייעה בכית מטמא את בהמה עמרתימוד
 ףיתן האוכל נאמר למה נן אם , הכיילה בכית בהמהבנבלת
 ן כזית הנוגע אף כזית האוכף מה וינושנש ינוגעשיעור

 כנד יכול כנד אי כגד יוכר תיהוד הצופה אף יכולח
 צבוע נד% מניין ' כנגעים והמטמרה כזב המטמא 4כןנול
 סככה של שכים להביא מיכה שתהא עד , צכוע קטן , ףבןקטן

 מניין , ריבה בגדים כגד יומר  תיפור מניין וננני5יקוננניים
n~wpiיכו5טמ*ש , טמא יומר תימוד ככגדיס כלים תאר 
 מטמא  ואינו משמא הוא בגד בגד( יובל תימוי ' חרס וצייארס

 חרס, ביי והא ארס%א

 חארץ' ע5 השוחז השרזככל( ננ411ח1

ק**
NtylnSשבנייסים היתושי את 
 41שת שבערפים הוידסואת

 המאכיף את לבייב יאכוף יא  ושבגרוגרות שכשסריסהתויעיס
 תאכ4וס 5א %ומר תימוד נהנאה 5אזסרס יאכיו לא אוכאוכף
 אם מה הא מותרים הם כהניה אסוויס הם כאכילה כיצדהא

 הולך כ , כאוכל המאכיף את יחייב יאכיו 5אמקיים
 נחש'כל יה שגיןל

 הוי
 ובת הש%יו,ם את  יהכיא נחק ע5

 %הבירש  הולך כף ' עקרב חז ארבע עי  הויך ' .רומההרומה
 ער  בריי וה רגיים סרברץ ירוטהי הרומה ואת החיפושיתאת

 השרץ בכי ' ירומה הרומה ואת הרומה- את יהביאנימרבה
 תאיני  ושבעקרי ויתים שבעיקרי התורעיס את הלביאהשורץ
 ,  תאכיוסלא

 '  יאכיו יא %ומר תימור  *טניס יאכיולם 'כוי
 עו-1 השורץ השיץ בכי נפשותיכם את איתשקצוג
 טומאתם יכויישמאו , וחורו יארץ מפרשו את להביריהארץ
 פוססם יהו שוייא , תטסאובהס ויא לוסר חימוו. 'חמורה
 וחיבם דמם  בס'יבויאף ופטמתם יומר תימוראתהגוף
 אתהמטס*ש ואי  מטמא את בם  תימוריומרכם' , נהםכיוצא
 מטסיפ ואם , בם ונטמתס בהם 1NDenI ל"ש , וחיכםבדמם
 והתקדשתם איהיכס יג אני כי , בם יטמא סופכם בהםאתם
 את0 כך שאניקדוש כשם אניי:, קדוש כי קדושיםוהייתם
 ד ' פרושים היו אתפ כך פרוש שאני כשם ,קדושים
 אף הארז ל הוזמש השזז נכי נפשזתיכס את תטמאוולא
 מצרים מארץ אתכם המעיה י: אני כי ' ורבה פרה שאין פיל
 ער( מצרים מארו אתכם העליתי כןער(

 סתקייו תנאיי
'a)tSVשבו(המורומ עו%סצות  

  פעוי
 ביצ'ית שודות מצוח

 כשם , קדוש כי קדושים והייתם כורחכם בע4 , 5איהיםיכמ ףהיות ' מצריס ביוצאת כופר בעוימצות וכיהכופר ,מצרים
 אתם כך פרוש שאני כשם ' אתם.קדושים כך קדוששאני
 והעו4כאי הכהמרק תורת זאת ה ' פרושים כןנמו
 מטכסם בהטה ' יבהמרה ועופות יעוף בהמה שחתרו תורהזו

 מטמא העוף ,  וכמשא במנע מטמא אינו והעוף , וכמנעכמשא
 אבית בזרים סטסאומ אינה  ובהמרה הב%יערז אביתנגריס
 מה ' לנהמה והעוף יעוף בהמה שותה תורה 11 באי ,הבייעה
 חף בשנים כהמה מה אי כשחישה, עופות אף ' השהיטהבהסח
 אומר ילמוד רבי , זאת יומר תלמוד שנים וברוב בשניםעוף
 מן הכשירו העוף לבהמה ועוף ףעוף בהמה שותה תורהבאית
 עורפו מסוי העיף טה אי , הצואר מן הכשירה וכהמותהצואר
 ממוך עוף ש% ראשו ראשו, יום תימוד עורפו ממוך בהמהחף

 וכינפש . 1עוהפוואיןראשהשיברגץהמסולראשהן
 ע4 השניצת ~(wa וכ% הרגים את יהביא גמיש הרומשתצתיה
 בא  ויסה החגבים את יהגי*שהחוץ

  לחבריי
 השונת ביבר יא

  ויהכרייבין 1 ן טהור וה ואי טמא וה אי ביורעאיפל
 גברהס והיא להמהר פרה בון הטהורשרךיומר וביןהשם4ש
 וביוהטהור הטמנם בין ויהבריף נאמר %סרי כן אםמפורשים

 לנשחש שיקנה שנשחטרובו בין יך יטהורומ  יך טמאהבין
 כיןחח,ת ח ן שערה מיא רובויחציו הוא-בין וכמהחציו

 לערוד כיןצכי צרך תאכל אשריא החירק וכיןהנאכלת
 ההיוק בון נאמר ימה 3ן  אס מפורשים ככר הסוהעכו

  %א אסר הויה וניןדגאכ4ת
 תאבי
 טרופוק בין ,

 אתריס אחרים בסולח, %טריפהבשירה
 בא  תאכף %א  אשר החיוטבין

 'יחיה אזהרות%'תן
  שרצים פרשתסליק*

  תוריעפרשת
 למכהן מנוין ישראי בני אלא 5י אין SNIWtושאשח בני הזה כעניין הנוים ואין הזהשראיבעניין 1ושי

 וכין  משוחררת נין השפחות ואת הגיורותחת
 זכר ויףרה וריע ת כי ואשה / %המרואשה תףמוד משוחררתאין

 בני את והורתם שבאמר 4אי חי מה יפיס שבעתהשתארז
ישראי

 טשכני את כטמאם גטומאתם  'סתו ו4א  סטומחתם
 לזמר תלמוד מאחותו מן  מתוכו ס( אנ' שומע ן נתוכסאשר

 תהא הקלה יוידת יכוף ב ן תבא יא המקדש 1ח5ביקידת
 מאחוריו כין מתוכו בין דלשמאל כ5 ושאר מתוכו אותומטמאה
 אינה יוקרת מה כיוידת ישי בני הרי ישרץ בם ימרתיזמור
 מתוכחי (א אותו שסאו 5א כ%1ס אף מתוכו (א  אאםמטמאה
 הכקש כיורקת  חמורה טומאה סירי wan א4א 4י איןג
 האדם המטמי"את וכי נירה ובוע% מת לה,טמא טומאמידי

 לפנ' ושיידה פרט 1'%דה ד ' כולם אתירביע כתוכם אשר משכני את  בסמאם יסחבו יומר%אמניי1תימור
 הדיכר'

 הרבה לאחר ויקלה הדבר לפני שעיברה או מוציא שאט יכולתו
 ביידעה אי4פ תלוי הדנר אין תיר נקיבה ואם  יומרתימור
 אוrtP~w 6: רבי דתן יוצא פרט ממקיהוויר שתצא עדויידח
 פטור ובילשהוא קרבן עליו וחיובים כילוד הוא הרי דופןישא

 מה זכר ויירה תזריע כי אשה ה בן, שי סיעיםמחמש
 4רת חוטאת אמו את סטסא שהוא חי ביוצא אני  שומעימזג/ השמיני וכיום ימיס שבעת וטמאה שנאמר 5פי יומרתלמוד
 יהודה י אסר , לידה שומאת אסו את שיטמא מת ייוצאמניין
 עם הכא ואת אמו את שאינוסטמא חי כיוצא אם ומה דןהריני
 א5 אמו עם הכרש זאת אמו את מטמא שהוא טת היוצא ,יידה טומאת אמו את מטמא היא הרי שבעה טומאת האהל א4אמו
 4'דה טומאת אסו את שיטמא דין אינו ' שכעה טומאתהאהל
 וסופו להחמיר תח'5ת1 ד( שאתה די( כף יהודה לרבי %ואמר
 אמותף את המת יטהר אמו החיאת טיהר אס אינודיןלהקף

 שמנה בן תשעה בני א5א 5י אי( 1 הטת,.זנרירבותאת
 כ% וכר ויידה יומר  תימור מניין חמשה כן ששה נן שכעהכן

 סנרים המפית סנ"ן ז הוויר אף4י %י אע לדרדק אושתיי
או www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ו יק תסיעפרשת ד טק
 הזרע מ 15מל תתקוו מחותך היוצא מרוקם ושפיר שיקיאאו

 וחיוכים כמיןדגים 'כו5המפ5ת ז ' שתיר זרע כ5.ף%דה
 מיוחד זה מה זכר ףומר תימוד טמאה תהא ורמיםושקצים
wtvהארם צורת כהס שאין א'ףו 'צאו האדם' מצורת בו ' 
 כר"תהגוף שאינוהתוכה כר"תראש הםפ5ת 'כו5ח
 תימור טמאה 'הא האדם מצורת בהם 1'ש הואיף חתוךשאינו
 שהוא מיוחד זה מה IS~at ובשע"מ ' ים'ם שבעת וטמאהףומר

 ן נשמוט 5נר"ת ראויס שאין אילו 'צאו נשמרע' לברקתראו'

 אם ומה הוא דין ה5א , טם4פ הוותר ואין טמאה היא ,וטמאה

 לטומאה שגרם המיר טמאה היא הרי טומאה 5ה נרםשהולי
 והרי לטומאה שנרם המשתיחיוכיח טמא,ששי שיהא דיןאינו
  טומארץ' לו שאין המשתלח בשעיר אמרת אם לא ' טהורהוא

 ט ' טמא הולד ואין טמאה דה4פ היא %ומרתימוד טם4י 'הא טומארץ 15 ויש חואי% טומאה %ו והש בוידהאמר
 כשה41פ משנו סו; כולד ומיטמאה כמת מטמאה הוא דיןהיא האחרון' שכעה%115ד שתספור וטמאהסבעת'מיםויידוה
 אף האחרונה לטומאה אקא שבעה סופרת אינה במתמטמאה
 או ' ' האחרון דויר איא תספור לא במד מטמאהכשהיא
 כשהוא מעינו מה בקר בדמוומיטמאה סיטמאין זו %ררךכלך
 אף הראשונה לטומאה אלא שבעה סופרת אינה בדמ'סמטמא

 ' הראשון לולד שבעהאלא %אתספור בוקרכטו('אמטמאה
 אהה ממקום שהיא טומאה דנים דומה למ' נראה א י.

 ' גורמים שהם דם'ם 'וניחו וא5 אחר כמקום שה'4שמטומאות
 שאינטש מטומאה ממנה' שהיבש טומאה ינים זו לררך כלךאו

 תימוריומר ממכה שאין המת  טומאת תוכיח ואי 'ממנדה
 ן האהרון %15ד שבעה שתספור ימים שבעת וטמאהמירה

 תלמוד מפוזרים כין סמוכים בין יכו% ימים שבעת כי
 סמוכים, לידתה ידי מדתהסםוכי'אף יש מה מרתה כימילומר

 יכה מה ' קירתה לים' נידתה ימי היקיש כימיבירתה גי
 ימי אף מחס עויה  שבעה ספירת  ואין יאבה ראוי אינןנידתה
 ד י ' מהם שכעה כפיות ואין %זיבה ראויים איבןףירתה
 הייתי כ5 לרבות קיימא יותה בועיה, %רבות תטמארותה
 עד ' טהורה ת"א ש45פ כ,וכ היוקרת  את לרבות תטמארותה

 / נקיים שבעהשתשב

בשמיני אישרה
 %יירש ובין יום בון ינותן

 ביילה וקא ביום , ביוב %ום  תףמוד פ4א
 שיהא  הנימויישמונה ייאיאאין

 ושארכיהניסויים , עשר יאחד  ויושרה יתשעה מנייןביום
 תינכר אמר ב , וביום יומר תימור ביוס איא יהולא
 וטמאכם , שומחני אך לאומרו צריך  עקיבות רני ופניאחר
 חמשה הרי ושספח שכעה יכוף 'S1at' שמיני וביום ימיומבעת
 וה45ן ' צייתה עגףכא רבי 5ו אמר , וכיוס %ומר תלמודעשר
 ג לרורות, זכר כ% לכם ימק ימים שמונה ובן נאמרככר
 מקדימים שהזריזים איא 'nitaS: כשר היום שכ5 מלכדוביום
 בשאר יומת מות מחיייה מקיים אני ומה , בשבתימויאפייו חםורו,בשמיני את  ויחבוש שכקר אברהם שנאפוישכםףמצות
 יומת מחןןיוהמות אבי אומקיים המיה מן חוץ המיאכותכל
 תימור ם מן ימולחוז בשמיני מקיים אני ומה במיקהאף

 ע5 אף עריתו כשר ימוי ה , אפייובשבת וביום,%וסר
 חש הצרעת ננגע השמר כקצם אני מה הא בהות מס wtwפי
 כמיפרץ, אף הערעת כנגע השמר אני תק"ם או , המיה"ז
 תלמוד כהרת' שם שאין בזמן ערלתו בשר מיי'ימו% אניומה
פוטר

  ערלתוערלתו 1 בהרת' שפ שיש פי בשראףעי

 את רוחרח אבררוגיבוס ואין , השבת את  רוחרח ווראיקרבתו שחקי י השבת את רוהה הכפק ואין השבת את רהץהווראי
 עטין וחייבים , השבת  עושואת אנררוגיבדםיוהים או ,השנת
 השמ.שות בין ואין השבת את רוחה ודאי ערלתו עריתו ,כרת

 שנולד ואין השכת את דוחית ער5תוודאי ן השנתדוחהאת
 4'  אסר ז ן צריך איבו אומרים היי% ובית ברית רםממנו להטיל  צריך  אומרים שמאי שבית , השבת את  רוחרץמהו%

~llvQV
 שנולך עי הייף ובית שמאי בית נחיקו יא אלעור בן
 שהיאער5רש בריתספני סמנודם יהטיף  צריךמהו.שהוא

 שנתגייר גר ע% נחלקו סח ע5כבושה
 מהוי

 אום שמאי שבות
 ן צריך אינו אומרים הי55 ובית ברית דם ממנו להטיףצריך

 שישום 'כ%1 , אחד נולו שלשים אף אחד כויו י"ס מה 'יום 5י תלמוד מפוזרים בין סמוכים נון יכול יום ושלשיםח
 1ש5ש1 עומר תימוד מפחריס בין סמוכים כין ושישהסמוכים
 מסוכים,  שישת אף סמוכים שלשים םה , יםיס ושלשתיום

  טוסאתדץ שיטי וכר , מרובים טהרתה ימי מרוביםטומאתרץ שימי נקיכדה' , עומר תישור סה ,,ota ושישת יוסושישים
 ושלשים  %ומר תימור , מרובים טהרתו  שימי רין איבומעוטים
 עשר אהד בתוך המקשה את יהכיא תשב ן ימים ושלשתיום
 לסור ה הנרה מן טהורה תהא  יכוי הזיבה מן טהורה שתהאיום
 ' רוחרח שהיא פ' ע% אף טהרה  ביבי יוותהתטמאיומר
  יומר תלמוד המעשר מן אף 'כו% הגע %א קודש כב%ט
 אף  נימרץ נפדית בו שיש מקרש מה תבוא יא המקרשואי
 הנכנס מקרש מה אי 1wvaai' יצא נשמה נטיית כו שישקורש
 ן כות ענוש כטוכסיה האוכלו קודש אף כרת ענוש כטזכןגה15

 מח אי ' תרומה ירבוך קודש ככ% יומר תרמזר תרומהיצתה
 שלאה ומניק ניערץ משמע מקדש אף נגיעתו משמעקודש
 ימי ערם%את תבוש,  המקרשיא ואי יומר חףמורבנגיעה

 , נקיבה יוקרת ירבוחטהרה
 איןנקיבה גנ4%ח5

 ו~
 נקיכח ואס %ו  תימור  יאררוגיגוס ןע טומטום ירכי מנ11ן

 אינש תיף הדבר אץ וטמאהת5ד
 עשר ארבעדץ מהם שבועות שני / שבועטם וטמאתהבירה
 שוםע'ם רועע כן יהורה רבי את תלמידיו שאלו ב ןיום

 טיסתה יהם אמר שבשם טמרה תהא יכו% שבעיםאנווטמאה
 אף כפליים טהרתכם ימי מה בנקיבה וטיהר טימא כזכרוטיהר
  אחריהם ובחור יצא שנפטרו  בוברימאחר כפליים שומאתהימי
 " כנקיבה וטיהר טימא כזכר וטיהר שימא לרבר וותשובה"א ימקרא אס שיש מפני %כס ןהיוקק צריך הייתי %א 4הםאמר
 או בוכר כפים טומאתה ימי אף בוכר כפייוס טהרתה ימיסה
 1 בשיפף טומאתו  ימי מעוטים, שימיטהרתו וכר ה, עררךכ5ך

  מעוטים טומאתה ימי שיהו רין מרוביאינו טהרתה שימינקבה
 שהם שבועות שבי כנדתכם שבועים וטמאוץ ףומרתלמור
 ביןמפוורים סמוכים בין יוס  וששים ג ' יום עשרארבעה
 יגח. ' אחר נויו ששים אף אחד  כולו יום יום,מה יהמרתימור
 יומר תמחוי מפוורים בין סמובים בין ותשרץ סמוכיםששים

'atwv1ממוטם/ ששה אף סמוכים ששים מה ימים וששת  יום 
 מעוטך טומאתו שינף זכר לי תימוד ימימה וששת יוםששים

 דין אינו מרוכיס טומאתכם שימי נקיבה ' מעוטים'מלטהרתו
 ' 'מיס וששת יוס ושישים לז תלמוד מעוטיס' טהרתה ימישיהו

 ' נקיבתה שי  שמונים כתוך הסקשרץ את  ההביוש תשב 'תשב

 ורביא4עור ' הוויך שיצא עד טהורים רואה שהיא רמיםשכי
 כשופיה שהחמיר כמקו אם ומה אךקעור  %רב' %ו אמרוסטסא
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ק"תפרשתמציעקין

 שהיק% מקוט / התלד ש%אהר בשופי היקף היגירשלפני
 הויד' אחר שנק%בקושישל רין אינו הוולד לפמ ש%בקושי
 עליכם הקיף ממרץ כנדון %היות הדין מן לבשי דיו לואמרו

 אבי זיכהמטומאת
 אנו הרי א% ' נוה טומאת היא טמארץ

 בשופו שהחמיר כמקום אס מה אחרת כלשק אותךמשיבים

 שלאח בשופי שהיקף מקל מכשופי נקושי היל היזירסלפני
 אתפ אפילו להם אמר "בשופ' כקושי שניקל דין אינוהזוקר
 קושי מה כנדון %היות הדין מן לבא דיו היום כל אותימשיבים
 דמי עי מרדה טמאות האחרון קושי אף נודה טמאההראשק

 פישרואח'שהרהאףע%
 כתוךמ5אתואם מביאה אינה ובמלאת 441ש14שק

 הכיאהכתוךמ%אותיאיצא,יכוף45ש א4פ1
 הראשונה הוולדות ע5 מלאת בתוךיביא

 כת כ5 ע% ףהייכ ,5כת, ובן בן כ5 5חייכע% ,rls'' ,5%תכיא
 לשמומם אור אתהםפלת להטא ףבת או אוסר ץוכשהואוגת
 הילי בית כרכרי בקרב, חייבת שתה"ש 'ואחד

 שמאי שכית ,
 אתפ אי שמאי %בית הילל בית להם אסרו , הקרבן מ(פוטריפ
 אמרו שמאה' שווא ואחד לשמונים אור בדואה %נומורים
 שונא זאחד לשמונים כמפקת מודים איאתם שם" כותיהם
 ' לשמונים אור שנה מה ה'%% כית %הם אמרו ' בקרכןחטבת
 %טומאח ין שוה אם ואחר שסונים כיוס ואחר ישמוניםאור
 אמרתם אם 45ן שמאי כית %הם אמרו ' לקרבן לו ישווה%א

 5הכיא ראויה שתא לשעה 'צא שכן לשמוניואחד יוםבמפלת
 ישתומם יוס המפית והר' הילי נ'ת יהס אמרו ' קרבןכוה
 ראמח שהיא לשעה יצא שלא תוכיח בשכת להיות שחלואחד
 אמרתם אס %א שמאי בית יהם אמרו בקרבן וה"בת קרכןגה

 שאינו שאעם כשכת להיות שח5 ויוהד שמוטס יוסכמפית
 אור במפלת תאמרו , ציבור יקרכן ראוי יחיד .לקרכןראוי

 וירש יחיד לקרכן 45פ מאחם איז היירות שהרי ואחרסמונים
 שהמפית מוכחת אינה דם הרואתה כ , ציבורלקרבן
 כית אמרו%הס , הקרבן מן ופטורה טהורים דמיה מלאתתוך
 לשמונוואחד אור הטפלת את להביא און5גת וכשהואהי4
 ורש או , %חטאת תור או יוכה ובן עויה ףמניין  שנה ,אשיו שנתו %עויה שנתו בן נגש תביא נ כקרבןי חייבתשתהא
 עם העוף  בשרהחטאת אסבסקו'שיא מה הוא יין היא ,אווה
 באן ' כהמרץ עוית עם כרמרץ חטאת כשרה ' בהמותעוית

 חטאת שתבשר רין אינו  בהמה עו"ח עס העוף חטאתמששרה
 או זה או יחטאת אותר יונה  ילובן , בהמה עוית עסבהמה
 שהיבש הכהתיימר א% אהימוער איפתח רזה,

 , הכהן אי מוער אהף פתח א% אותם ומביאה בהםמישפלת
 יהיו יכו% , שנים טעונה שהימי %פי %ל מה והקריבוה
 שנים ואין מעכברה אחד ורגןריבו תל אותם מעכביםשנים

 אומר כשהוכש עויה אם חטאת אם יורע איני אותרץמעכבים
 כפררם אף כחשאת כפרה בטאת מקום בכל מצינו מהוכפר

 מימד ממקור, ן כזבחים לאכול וטהררץ 1כחטאת,
 מימד , דמיה , המקור מן אלא אינן רואה שה'4פ דמיםשכל
 כרכום וכקרן והסחור הארוס ' בוץ  טמיאים הרכהשדמים
 נמיסיתיתןבמימי אף שמאיאוש בית ,  וכמוג ארמהוכמיסי
 שיידה האשה ' היוקרת תורת מטהויס היקף בית ,בשרצלי
 והפילוץ וחזרה נקברו שמונים כתוך והפקה הרבהחירות
 אומר יבודה וכי תאומים המפית וכן ' נקבה שמוניםגחוך
 השישי ע% מכיאה השיני עף מכיאה ואיל רואשון ע%טכיאה
 ע5יח w~wi האשרה הי51דת, תורת , הרביעו ע% מכיאהואינה

 אחד קרכן מביארד זימת המש וספק י חיות חמש חמשפק
 וודאות לידות חמש ' חובה עליה השאר ואין כזכהיםואוכלת
 והשאר כזנחיס ואוכלת אחד קרכן מניאה וודאות זיכזתוחמש
 אם4 ן זהב כדינר בירוש%ס קינים שעמדו מעשה ' חובהעולה
  סיהו עד הלילה אלין %א הזה המעון נמייאל כן שמעוןרבי

ברינריסשי
 שיוןעיירט ויימרהאשדה רין  לבית  כסףנכנס

 אחר מביאהקרבן ווראחז ויבות וחמש וודאותחטשיירות
 יעסוק 451ל ללוות 5ה אומרים אין שה די ידה תמצא 5איואש לןנ:::1.ילי11,י% יק י בריבעתין ביום קנין ועמרו  הוכה עייה  בובחיוהשארואוכיח

 עני קרכן שתביא מנין צורכין לה ואין שה לה יש 'באומנותה
 היא שנים יונה אושניבני תורים %1קחהשתי ב דישה'ת%

 משאדש זו ה41ן דין והלא , שלשרה מכיאה ואינדסמכיאה
 תחת אחד מביא מצורע יד,טה מהשג מכיאה ומצורע ידמהשג
 ומכיאדץ א ףדרך אחד'אוכ5ך אחדתחת תביא ש אףאחד
 מביא םקדש טמא םה יר מהשנ מבייש מקדש וטם14 ירמשג

 דזמח %מי נראה , אחד תחת  שנים תכיא זו אף אחדשתוחחת
 מקדש טמא יוכיח וחל כשורים כיפורימממחוסר מחומרדנים
 :1Sw העני שאין סי רניס ע יררך כיר ,או סחוסר.כיפורישאינו
 מצונע יוכיח ואף נהמה מכיא שיו העני שאין ממי בהמהמכיא
 שני או תורים שתי ויה %% כהססה מכורש שיו הענישהרי
 אחד ג שףשה' ואינהמכיאה מכיאה היא שנוםכנייונח

 חטאת הקרי חטאת שנתחלפה  מחוס כ% ףחטאת5עו%הואחד
 שהיא כף '  יחטאת ע%1ה הקד'ם עויה שנתחלפה כאן%עולה
 בארש שאינה כאן עויה ,  n~ipS, הסאת הקריס עיחטאבאה

 תחת באים ששנים מקום כ% , יחטאת  עויה הקריסעיחטאת
 תחת באים טניס  שאין כאן '  לעוירץ חטאת רוטריםהטאת
 , יחטאה עויה הקריסחטאת

  רבראחרסהיי
 יעויוץ אחר

 שאם ןעו%וץ ואחר יחטאת אחד  שנאמר 4פי יחטאתואחר
 שהיא כאן חטאתה ממין עויתח תביא תחייתהביאהחטאתה

 עויתכם ממין חטאתה  שתביא דין שנו תהייה עולתהמכיאה
 ועווארז תור חטאתה הגיאה , לחטאת ואחר %עויה "אחרת
 יונח בן עויחמעורההטאתה , תור  עוית'  תבפויותגיא  Inaviבן

 אחר  הקיטס או1 עזאי בן , יטה אנה בן עויתה הנביאתכפוף
 שהכפרה מימד וכפר 5הטאת ואחד לעויה אחר יהראשותם

 , בזבחים %וכ% וטהרהבחטאת

 נגעיםפרשת
 ן %אמר שנהון וא% משה א%יור1דפךש5פ

 לשחק 6ש
 מוץ כשרו, כעור יהירהאדסכי
 אשרץ או ואיש שנאמר %פי%%

 לומד צויך אין , טהורות בהרות כהרות כעורכשרו יהירתכי
 בהרות אלא לכיל כאז ושלא נגעים מראות בהם שאיןבהרות
 זנותך , ונולד בקטן , ונתגייר בגזי שהיו נגשם מראותשנהם
 המורדין כקרח וכמכוה כשחין ובזקן בראש ונגלהבקמט
 קוריו-ץ כ, ח%עזר רבי , להחמיר בין להק% כין מראיהםנשתנו
 תהיה ויהחמיר טהור להל אומר חלא בן איעזר ר ןמטהר
 תהיתה ףהחמיר בין יהקף כין אומר עקיכ~ש רביכתחייה
 הדינר מן יהיה בי כ ן יהיה כי אדם נאמר 5כךבתחיה

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




