
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
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קכ מצורעפרשתקיט
 זכים מח בננעים וטימא בזבים טימא ן הוא דין והיא ,והייך
 ן הדיבר יפני בהם פטר ננעים אף הדינר לפני בהםפטר

 אדם נכ5 וטהרתן שטומאתן זבים אם זמה והומר ק5ג
 אידש וטהרתן טומאתם שאין ננשם ן הדיכר נפני נהםפטר
 כזכים אמרת אם 5א ' הדיכר לפני בהם שיפטור דין אינובכהז
 בהסאנוסים-ן שטימא כנגעים תאם ' אנוסים כהם טימואש5א
 יהיה כי %% הדיבר ףפני בהם 'פסוד אנוסים כחס וטימאהואיף
 שנאמר 5פי 1 מה בשרו בעור ר ואיי, הדיכרטן

 ת5 טניין יבן שער ףגד5 ראוי שאינו מקוס , 5בן5גדישער ראוי שהוגש מקום ח145 5י אין שיכוץ 5בן הפך בנגעושער
 זו ספחת ן בהרת א בהרת , שאתזושאת ריברה' כשרובעור
 ' שאת I7WS מה ' ישאת שיני ' עמוק ומראהו ' יבהרתזכיני

 לשון מה , החמה מכראה גבוהי שהם הצל כמראה ,מובהקת
 ישון מה ' הצ5 מן עסוקי שהם החמה כמראה עמוקה ,קמוק
 והירץ הבהונותו, אחת אל נא ספחים שנאמר , טפילהספחת
 , ולהסגיר וירי,5יט יפטור זח עם זה מצטרפים שהםמימד

 עזוץ מיכןאמרוכהרת כעורכשיש%נראה,בעורכשר,
 45ש הן3אשכרוע הרי כפרתן הרינ. ישרך בית אומרישמעאף יבי ה עזות, ככושי והכהה כהה, , כנריםנינראית
 לציירים יש אום עקיבא רבי כינוניים' אלא לכנים ולאשחורים
 סם טכיא ובינוניות יכפת שחורות עורות צרים שהםסממיות
 כתוש אומר יוסי רבי , ככינוני ותראה מכחול ומקיפוכינזנית
 מצינו , בעורהבשר אומר אחר  וכתוב כשר כעור אומראחד

 להקי נגעיממראות
 בכשרו הגרמיני וראה יהחמיר %א אכף ,

 נמצאת 5הק5 כבינונית כשרו,והכושי בעור סקיי נמעאלהקי
I~ttpaוהיה ו , ככינוני זה אומרי וחכמים הנשר בעור 
 אהריס שאף זמנ"ן , מטנו מצטער שה41פ מימד בשרובעזר

 לנגע חד ממנו מצטער שהו"ל אותו רואים ממנומצטערים
 , כגריסצרעת

 מרה במחירץ וטימא כאן טימא הוא דין ה45י
 כמהירת אמרת אם לא ז כגריס, כאן כגר'סאףמחיה
 ףבן שיער מקום שאין 5נן בשיער תאמר כערשה עריכהשהיא
 4"א אין אהרן, א% והובא ח , כנרים צרעת %% כיוסצרוך
 לרכזת ממין , הנהן ת4 אחר כהן לדבות ממיrf! י עצמואהרן
 5% ן ח%5יס כוככם שאני יכו% או , מנניו 5% מומיםבעלי

 לרבות ומנוין , ח45ם יצאוהכהנים
 כ5ישראי

 ש ן
 הכהניק מבזוז %אוא%אחד 5רביתכיישרא%מה סזפ,מאס
 חכם כיצד הא ' כהן מפ' א5א וטהרה טומאה שאין יימדאיא

שבישראי
 אמור שזטרמ אעפ לכהן ואומר הנגעים את רואה

 רנר , טהור אומר טהורוהו*ש אבור , טמא אומר והואטמא
 עיפיהם  שנאמר יפי הכהניס מבניו אתאחר  או תר מהאחר
 אף o~taI ננעיס מה ינגשם ריבים wtptn נגע וכף ריב כ%יהיה
 ש5א ריכיס אף ' כקרוכיס ש5א נגעים מה י ן כיוסריכיס

 וחומר ק5 בשלשה ננעיס אף בשישה ריבים מה אי ,כקרובים
 כן אס ' בשישדץ גופו יהא שיא דין אינו ' בשישה ממונואם
 רואכם אחד שכהן מלמד הכהנים מכניו אחד א% או נאמר4מה

 י הננשםאת
 וראההכהןאתהננעשיהועיניובוכשע 11448פ11ק
 אכשר ,כשי בעור ' אותו רואתהשהואפקן

 הכוץ כל רואה שיהא הבשרהכינוני,בעור
 שיהא הכשר ת5בעור מה אום כעיורה "ifCI ר ן כו5וכאחדעמו
 סמוך היה שאס למיסיון וראוי הכשר יעור סמוך 15 החוצהנ5

 ב ' טמא אינו פקוח ' ולמכוה ולשחין ולוקןלראש
 מרז את לביוש י  בנגע שערות שתי שיער מיעוט ,ושיער

 כשחוצה פרט לו חוצה ושוככשבתוכו
~4 
 בתעוז ושחב ,

 ישישה קד5 בהרת אם אמרו מיכאן הקורס' 4א 5בן הפךבנגע
'laSלגן שיער ואם טמא !Q~p ז טם4ש ספק שהורואם 5כהרת 

 והאשם מיבין עיקרן שהור מיבין וראשן משחיר עיקרןשערו  שתי 5בן הפך בנגע ושיער ג , כהה אומר יהושערכי
 מאיראוםרכףשהואן 4 , כלוגית כף יהא וכמה ,משחירטמא
 שיער ושאעו '  טמא 4כן שיעד חור אלא '  גירונים  הםשבגוים מרסין ארס בגי יהא שוף אום מאיר י אומרי'כשיערוחכבים
 שחוראוצ'4ש 51א ירוק אדוםויא 5א %בן ר ' טהורףבן
 5בן שיער אם ומה הוא ודין ' צהזכ ש'ער אושא ולא כקםאת

U~NWשער י כנגע טומאה סימן הוא הרי בנתק טומאה סיטן 
 טומארץ סימן ש'הא רין אינו בנתק שומאה סימן שהואצהוב

בנגעתי
 ' עמוק הנגע מראה ח ' צהוב ולא ףבן שיער

 5בן שער מראוה אין ' עמוק הנגע מראה עמוק נטשןאין
 סראח ףו אץ ' הוא רביעי מרחה 5ו לרכות הנגע טראה 'עמוק

ן'ייניק:::גקג:ננה:
 המוסגר את מחליפין שאין מניין 1 ' המוחלט אתשכירין
 מוסגר את הרי יאמר י4ל יכול ח עייו',p'p אין טט4פ עף'1 שנקרכם כ% טמ4ש כי יסג'רינו וירשיומר תימור , המוחלט את מה5יטין ואין המוסגר את מסגיריןואין
 ובזה גזה זמוח5ט נזה ומוסגר כזרץ מוחלט כזה ומוחלטכזףק
 כראש הירש שאם כאחת נולו וראהו צרעת וראהו ננעת%

 והילך הייך שופע אצבעו בראש הייך הייך שופעהוטמו
 ראש'אצכעות מחיה משום מטמאים שא'נן שכאדםאיבתם ראשי וארבעה עשרים אמרו מיכן ש , טמאאינו
 וראשן הגוייה וראש החוטם וראש  אונים  וראשי ורנ5יסידים

 אומר איעזר רכ' איש שי אף אומר  'הורה  רב' 'ררים-באשה
 ' מחיה משום מטמין אינן והמסמרות והד4דו5,םהיכולות
 את משמרש ואינו מטכסט הוא אותו אותו וטימאי

 ן הכהן אע5 בא ש45ש עד נגעו מתוך טומארץ סימניהתלוש

 ישמעאי רכי את שאלתי עקיבות רביאמר
 טמ*ש חיוטו וצוחר טהור הכהן אצי בא סיועי ערשמענו אבי שמענו יו"ש  אמרו מהו תוךהסגירו 5נדכתכהו5כיס יהושע רני ואת

 עומר ואחר כהן ועני עומר אחר ראיות להם מביאהתחיתי
 ן טהורתו הוא מאימתי הכהן שיטמ"בו ער טהור הסגירוכתוך

 וחכמים , סמנו וטהר אחר נגע בשיויר אומר אתעוררבי
 , הכגריס בהרתו תתמעט או , בכויו שתפוח עדאומויט

 נ::1.ימו'1"ילש:י:י:; בפרשה
 שאר לרכות ומניין , לכנרץשאת

 יכתו שיישי שהוא כשם  יכוה ב בהרת, תתואםהמראות
  ולנהחי4ש , היא ולבתיבנח %ל שי~שיהמראותכךתהא
 שנאמר כשיג לצנוניתה תה"ש וכמה הימינרץ;  מסעיהואין
 טראההשיג יכוף4כ5 ג , כשיג מצורעת מריםוהנה
 , הורש %יבוהק  טהורים יהיו המראות כ% ושאר טמיאיםיהיו

  אמרו מיכן ר טמא,בןהקטהורהואםמנוהןמעיה
 שנייח ' כשיג עזה כהרת ארבעה שהם שנים נגשםמראתן
 5כן כצמר 5ה שנייה ניצוק כקרום nwwn / ההיכף כסיד5ה
 לרץ ושנייה כצמר השאת אוסרים והכמים ' מאיר רכידברי

 הפתזך כייןהמזת' שבשלם הפתוך הכקרוסביצהן
ושף עורי שיג ש% אף4ש , בטיס הטזונ כיין ושבזרה שכזהאדמדם אומי עקיבא רבי ישמעאל, רבי ךכרי כחלב המזונ כדםשבסיד
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לאקככ מכורעפרשתקנא
 אוקף הכהנים סק חנינתו דבי 1 ז שמינח דיהא סירושל

 שישייף אומר הרכינם בז דוסא רבי עשרי ששה נגעיםשראות
 שאל יוסי רבי אמר , ושמם שכעזם מלליאל בן עקטא /וששה

 מה מפני %ו א% עקיכא רני את עקיבא רבי ש5 יהחטעבנזרבי
 יאמרו מה 5או אם 15 אמר ארכערץ גגעימשהס סראותאמרו
 עפ זה ומצטרפים טם4י ממעיה ביצה טקרוס יאמרו 15אמר
 רבו א, עקיבא רבי סי כנו יהושע רבי שאף יוסי רבי אמר ,זה

 ארכערץ שהם ננעים מואחד אמרו מה מפני 5ו אמועגףכ~פ
 ולמעיה ניצה מקרו 'אמרו %ו אמר מהיאמרו 5או אם 15אמר
 נהם בק' אונו שאס מלסד 15 אמר זה עם זה ומצטרפיםשמא

 שיער 5א ושערה ז . ' הנגועם את 'ראה 5אוכשמות'הס
 כתוך 5כן ושיער כעדשה מחיה ובה כנרים כהרת כיצדמחתתה
 ה%כרץ ' לכן שיער משוס טמיארץ הטחייה הלכוץ 'המורח
 שף4ן מפני מטחו שמעק ומ ' המחיה משוס טמא לבןשיער
 הפך כנגע ושיער נאמר ככר והלמו 1% אמר הכהרתרובכתו
 ו4%ש הפך%כן לא ושערה ח םקום' בכ5 ננעזהלבן
 כתוך %כן ושיער כגריס מח"תוה האש כהרת מקצתדהשער

 ףכן שיער ה5ך יבן שיער משום טמיאה המחיה היכההכהרת
 הבהרת הפכתו סל4ש מפמ מטהי שמשו רט ' המח"המשום
 טמצ~ן שהוא כגריס יכן שיער בסקוס יש שאס ומודיםכנריס,

 שיער כה יש אס הא והסגיר %בן הפך לא ושערהט
 ובה כהרת יוסי רבי את התלמירים שאיו ממעטה, אינושחור
  הבהרת את ממקומו מיעט שמכל אנו חוששים שחורסיער
 טומאת גרמן שהוא .בן בשיער אמרת אס יא ףו  אמרושכגריס
  כה שיש הרי יהן אמר טומאה  ס'מן שאינו שהור בשיערתאמר
 ' שתים אישי  סימניטומאה הם הר1 במוס  מבנות שערותעשר

 מננריס' כהרת את ממקומו נבעט שמא עיהטותרחוששיחנו
 תאמר טומאתן מין שהוגש  סבן בשיער אמרת אם %א %ואמרו
 הופך שחור שיער אף אם'יהם מיןשוסאה שאינו שחורכשיער
 בת יש הא יבן,ורגגיר הפך יא ושערה ואוסר טומאה מיןוהווה

 ימים שבערץ הכנע את הכהז יהסניר ממעטה  אינו שחור*יעי
 עו%כיסרארע ב כייויאכ5י5ה,"ן % ניקלה זין טוס טן ינזל~tpt1W ביישן ןתהייה
 ~riw1b ףכ% 5י כשירית%ם1ר יהוהיום

rta~פרש היום אף עוניו ור בדג 9%חשך פרט כהן ומרז ' הכהן 
 את רואים אין אמרו  מיכן ג עיניו, מאהד5שחטר
 ביוט ויצל הבית  בתוך וף4ל הערבים וגין בשחריתהננעים

 בראית שעוה מפני בצהרים ולא עוה נראית טכהה יפיהמעוי
 ותשע בשמונה בשבע כחמש בארבע בטיס  רואי גיסתי 'גהה
 ובתשען  נשמתה כחמש  בארבע אומר 'יהורה מאימר רבילברי

 אני רואה אסר אבי כעשר כתשע !Dm" בארבע אומר יוסירכי
 והכהה הען שאם כשניו עטר הננע והנה ר , רבי  רבריאת
 פשו-ץ או ופשה כנס שאס פשה ולא כהה 5א כאילו והעזכהה
 שיום מיסר שנית ימים שכעת ורסגיר , פשה 5א כאילווכנס
 הכהן וראה I1ttWNSDI בין מלפניו כין הממין מן ה עולהשבועי
 /' כשמה ברחשובהרואהו שוואהו כהן שנית השניעי ניזםאותו

 מאוכע למטה יכ51 כהה  והכה ח אחר, כהן רואד,ו מתואם
 % תלמוד כמנאיו יכוי הנגע אי י והנגע ףומר תעבורמראהו
 י מראות מארבע למשה הכהה'5א מן כהה כיצר הא כההוהנה
 שאם הנגע, העז ל* ניטילו  כרגו העז שאט כהה והנה ו.
 ה nwai' כאיףו ובנס ששח שאם הנגע גגם יאבאייו 3נסופשה שאם פשה ףא 1 הזעוכאייוףאכהח'בהת

 שבבגר ןא סיני נאםרובשבוע  ימה ראשון בשבוע נאמרואם
 בראשו העומר ובארס , שורף ובשיני מסגיר בראשוןהעומר
 יומר וצריך ראשון השבוע יומר צריך , פוטר ובשיניבמגיר
 שיא עיפי אף כספחת הכהן וטהרו ט שיני,בשבוע

 יומר הלמור וחונתה שהולח עיפי אף יכוץ אובשתנומראיה
 וחכמים כתחייתה תראה אומר יהורסו רבי יה יעשה מההוא

 משכב בנד'ומ%טמא וככס ' כנדח וכבס יסטהריסי
 ומן הפרימות ומן הפריעה מן וטהר ' כביאה ומיטמא ,ומושב
 , מסולק הותו הרי יכו% כגדיו וככס , הצפרים ומןהתגלחת

 שיא כמראה איא 15 אין א ' ' טמא תפשה לזומרת%סוד
 י תפשה פשה ואם , תפשה לומר ת5מזר מנייןכמראה
 שחור שיער וחזר לבן שיער היך לבן כשער החייטו בי
 שבוע כסוף ראשון שבוע ככוף כתחילתה וכפיסיון במחירהוכן
 הלכח , בכוכיה חייטו שהוא כמות הוא הרי הפטור לאחרשיני

 כתחילה וכפיסיון לבן כשיער וכן המחיה, וחזרההמחייה
~loa; כמות הוא הרי הפטור יאחר שיני שכוע כסוף ראשוןשבוע 

 הפיסיון יהיה יכול ג י , תפשה פשה ואם ' nwanשהיא
 הראותו" אחרי 15מר תפקור כתחלה,מטמא

 %טהרתו' רציהן
 יומר תלמזר , )הו5ךיזקק פושה שהוגשיכו4אםראהוכהן

 טטומאדע אותו רואה שהוא משעה אלא לו נזקק אינולמרותו
  בראשננו, רואהו שהוזם  כהן  איהכהן, שנית ונראהףטהרה
 ורארץ ד י אחר, כהן רואהו מת ואם כשנייהרואהו
 ער[ ף%מד בא זה הרי כעור המספחת פשתדץ והנוץהכהן
 שהאום המראות ובהם אמות בארבע אסא  יטמא שיאהפיסיק
 מטמא האום הוא דין היא ו ט ן מטמא והפיסיוןטטמא
 מראות בארבע איחוי  סטס4י אינו האום טה מטמאוהפיסיון

 כיך או ו י , מראות כארבע איא אינומטמא פיסיוןאף
 שיער מה טומאה סימן ופיסיון טומאה סימן לכן שיער ווקררך
 מראות' בכ5 מטמאלבן

 מטמא, שהוא דבר רנים יומה ימי נראה 1 ייובן, בכימרארז יטם4ש 'ptD'D' אף , ויובן
 לבן סיער ואייוכיח בכינגעים, מטמא שאינו מהברנגעים בכי

 שאיש דבר זודנים קררך אוכלך , נגעים מםמאבכ%שאין
 שאינו האום תזניח  וא  טומאת סימן שהוא מדהר טומאהסיס(
 כא וה הרי חיא צרעת הכהן וטימאו לומר טופאהתימורסימן

r1Q~bi5פרט מראותהיא  בארבע ח45י יטמא שלא הפיסיון ע 
בממןכ:נ ייטה ' לבוהקלספחת

 ומנייןשהיאמטמאבםחייה,ש
 המראות ששיווכל מצינו אס וריןהו~ן , המראות שארירבות
  היטמא לסאת המראווג יש1וכ% 5בן נשער 5'טמ4שלשאת
 כיער %יטמי %שאת המראתן כ% שיוו אם וחומר ק% ,בסחיה
 כרש ישוו %א ' ובגנחת נקרחת  מיטמא לכן שמצר  שאיןנבן

 יבן ששיער יבן בשיער יטמא ישאת המראות כי שוו אםיוו ובגבחתי  בקרחת שהמחיהסטמא  בסחיה י'טסאמראולשאת
 במחוז %יטמי ישאת המראות גי ישוו י  נשחיןובמנההמטמא
 ) צרעת ע נג %ומר תימור ובמכוה בשחין מטמאה  המחיה יןשא

 המראות שאר ירבות ומניין , אום הנהרת אוס,אף השאתומה
 כי ב צרעתי %ומרנגע תףסוד תשובה והיא הדיןהוא
 ,'%כןן ככויו  רגא את ףהכי4ש בארם, , ואייך הדיבר מןתהיה
 מחירץ קטנה בהרת הוא רין והיא , מטמאתו המחייהשתהא

 בנהרת אסרת אם יא י שכן כף יא  גרוירץ בהרתמטמאתה
מושאה, סימן שאינו גרויה בבהרת האסר י טומאה טימן שהואקטנה
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פרשת נ נק

 ן מטמאתה מחיה למוזהב ן שנחה פק *מ חי4 '88"

 מטסאתהן מחיה שתהא 5בן , בכליו הכא את 5רגיא באדםתל

 מניין אחר ננץ בו וצמח אחד נגע ירשת 5ו קראונ
 שהפכתו הפכה שאת.והש והנה וראההכהן ת5 5ו, זקוקשהוא
 פקידיו שער זהו ד ן חגירתה שהפכתו 5א היאכויה,

 עקיבא מטהרים,אירכי וחכם'ס מטמא מרילאף כןשעקביא
 נו שהיתה מי פקירה שער איזהו ן טוהר שהוא בזה אנימורה
 לבן לשיער והניח נרים כח1 ממנו ה5ד שערו שתי ובהבהרת
 אף עקיבות רנו שכיט5ו כשם לו אמרו , חזור הבהרתבסקוס
 ן כולה שהפכתו הפכה והיא ה , מקויימים אינו דבריךבך

 אחת שערה וכה כריס כחצי בהרת כיצד מקצתה' שהפכתו?יא
 1 ' להסגיר זה הוי אהת שערה ובה נריס כח.ג' כהרתונודרה

 ובס נריס כחג' בהרת ונמדה כיוס בה ואי( נר'ס כחצינהרת
tmaומחית ז הבהרת' שריכתו ספני 5הח5'ט וו הר' שערות 
 מקזם 5כן שיער ומתיתמה , 5בן שער תל שהו כ5 יכוי ח'בשר
 ער בה ההא לא יכול ח ב'סערות, מקוס מחיה אף סערותב

 טסאח ד"א ' היא טשנת צרעת 5% , ומרמת יבן שיער כהשיהא
 שיער נאמר למה כן )אם ט לסעדה' אחר דנר צריכהדחינה
 כדי בה שיהא עד טמאה תה4* ;%א מלמד וף גשר ומחית5בן

5קכי
 ומחית זה מצד 5כו שיער 'נוף י ' ומחית 5כן שיער

 מקוס ונמצא א ' ' כשאת מכתות שתהא בשאת %י זהמצד

 הים'נה ימסה זנן הימ'נה' למעלה וכן משמאלה שעירתשת'
 בהרת של נופה נמצ' שערות ww1 שלעהם ונמצאומרובעות
 , כודען 5א חי בשר השחין' 5א חי בשר , מרובע הקייקינגריס

 ן 'נוהק fWW1-יא ן השוק לאנשאת

 אכ5כי בניין צרעת ןל81ן
 ן כזרים הצרעישיהו

 ן הפונת, ע5א מטמא שהוא םףמד נושנתקא8

 טוסא.ומהיה סים( 5כן שיער הוא ד'[הלא
 תטמא 5א מהיה הפוך' "א מטמא אינו לכן טומאה,שיערסימן
 ב ' הפוכה ש5א מטכא סהוא ט5מד נושנת ת% , הפיכה%א
 5בן שיער אס מה הוא דין רפוכה'ויא מטטא שתא מלמדהיא

 שהיאסטמאדע מחיה , ד14ך מטמא רתוך שלא מטמאשאעו
 עויה* מלסד היא %ל , דפוכדע שתטמא דין אינו הפוכהוטלא

 מלסד יסנירינו ו5א הכהן וטמאו נ ן רתוכהמשמאה
 l?NV~ המוח5ט,מניין מסניריאתשאי(

 המוסגר את מח4טולא
 טמא בי N1ua'l ו5א 5ומר תלמוד המוחלט, את מסניריםזיא
 אינן או ד ז זקוקלו טמאואק שמוע14 שנקרא כףהוא

 מוחלט  אכי יהן יסגירבו שף4פ הוא נטמעי יסנירמ ולאאף4*
 5ך דברתי 1ל4* %ך דברת' ננראוה הוא טם4ן כ' ת5יסנירנו.

 ' ככז15 שפרחה כימן שא אהן5' תפרח פרוח ואס הברוחה'
 n,noSh ' מם( )חוזרת פורחת mnm פורחת ' מנייןבאחת
 % עניין לכש"לשן יםע5ה/ םלםטה "א ל' א'( 1*פרח'

 %%100 םשם%לטהורה "א 5י אין ז תפרח, פרחתפרח,ואס
 אתלאם נחמיה רבי הפרח, פרה ואס תפרח, 5% מטיןלגמאה
 טמאן לגמאה 5טהורהטושר'מטהורה פרחהםטםאהמתחלה

 איא מטהרת שאינה פריחדץ א5א ןשא 5ושיכו5אין%י צרעתמהתימל ח*1שא4שע
 שאל לרכות בניין כלברבשאתג

 אומר שהיאזי השוחק 5א ר*דעת וכסתה הצרעת,8מראות5%
הואץ(

 % ז טהרהתחי5ה תהאס'סן בסיף טהרות סימן והמי
 אומר אינו ין הםוררת' הםוררחןםכוה llwwSI  פרט ע*כיצג הראה עור הנצע אתכףקךר ב ףאהכוהק,וכמצההצרעת

 ושאיש , יעכס כגריס יקכינגע  עוררוחוי הנגע ניעוראת

קברפצורע
 איכלת ' הפך4 כזיו  חי ' יעכב יא כגרש וקביננעראוי
 תוך 5ההרא 5םראשו, ת5 יגליו תזך ראשו תור יכו% לב(הפר
 ודם מראה לכי ג רג14' תוך ההוציא רנליו' ערראשו'
 כעודר נראתה האיש אמרו מיכז ' הסתרים יכאז פרטהכהן

 השוי כבית וכמוסק הסתרים כנית כעורר , זחיםוכפוסק
 ן

 ן הסתרים נכית כעורכת ' כנוה את וכמניקה כעורכתהאשה

 ,1PUS שהינראה כשם %שמאלת  פשחו כטוה א%הףר'יוערה הימנע" 5יד בעוםרו5שחי הרר,כאוונת תחת כנהוכמנילאת
 יכדן פוש חכה1 עיני סרחה יכי יא ר , יתג%זתו בואהבר

 עיניוודיסומא מאור שחשו כהן אסרו מיכן עיניו, מאורשחשר
 ן הנגע.ם את יראות יא עיניו מאור שכהה או מעעיויבאחת

 פריחת %י שינויאין %% סה הצרעת כסתה הכנעולה וראהה
שטהרתו

~* 
 את % המראות שאר לרכל מנין ב5בד' השחת סו

 ן ורג5יס ירים האצכעות כין את להביא בשרו כ5 את ,~צרעת

 , ככווך  פרחה אומר  אתה מני[ בשרו כ5 את %ל סהדא

 חור ויקרח' %שחוה,מבחץ  ולוקן ש הכסיירא  ערשה כחצילא אבי

יכוףיהיהטהורי%יאת
 נגמי:מ2יהק

 יאחר שא םטהרת פריחה ייקח אין שיכוי תי מה טהורהנגע,
 שבוע כסוף מחירה החיט אחר ממן ' בתחילוק כחיה"4טרז

 כסיף בתוויה %בן החייט,שער יאחר שיני שכועראשון'כסוף
 כסוף רפיכאון החיט אחר הפטור 5א% שיני שכוע בסוףשבועי
 ריטור 5אה שקשי שכוע נסיף שיני שכוע בסוף ראשקשבוע
 יכול 1 כו5ןי את ירבות טהור הנגע וטהר 4% הסנרופריחת
 הפורח ואין , טהור הוא הוא, יל טהור יהיה הטהור מןהפורח

 נ5 2ע2שגניטמייחוי,,כו5ט ק*ר , טמא ח45י טהור הטהורמן

"
 או6 הוא 51הין ח" כשר כאן ת5 שהו

 פיוסי כעדשהי כאן אף כערשה נא'5ה5ן חי נשר סה ח"בשר
 מטמא מהיה אי( הואםטםא,והיא מחיה משו וכי מאי אראום

 יוסיוכי אר שהן' ואפי'3ר מירהוא גירת איא אגריסבראשי
 יהוון האחוי כסר מה חי בשר  בא%  ויהבן וף בשר  באן נאיא סם.* יאםצע.תו חורה %ים והיא םטםא וכא ' איברי ראשימשו

 אומ'הרי י , ייהודה רברי rlnloJSI ימים ג יביתו ים' שניימים שני %ו סנוחניס מיסר וביום ב בכערשח, כאן אףב3ערשה
 יסתיגו %א הרשות יריר םמת'בים וגראס  הכול אונווצוההוא
 המשתה ימי ז  נחובל בחתן םצותונראה מצחזוכםהו"אירבד

 נ הרני' כ5עמ לו מתנים כרני וכן 'ףוויביוזווי3שותו
 פרח או' אתה  מגין מתףבו

 בבתלאבי
 בשחץ ובזקן בראש יא

 והמכו והשחץ  ונקרזל והזקן ראש ד ר ח המוררי וכיההובמכו

 ו , ט% איבו ו%םכוהו9%רח  וישתין ''rPls~ יראש חור אס הא,
 שר  מט% 'מיהושע טמא החמר " סיע אין ' שם הרצו יףבשר

 טפש חוור מחו 'מה טומא 'ומחיסיםן גלם% סימן 4~ןיחוסי*
 את םעכג אעו שסףםשהחיט  בזמן מח גל ' "הלט שיתששיא בזמן גף החוט  סיםש שלא בימן החיט'ש ששימש5ט%בומן p'w~ שי כוחו יפה אירעאיםתי ' ףטמא יחןר שיעריבןאף

 את יענב טי4* רץ ההף6אש שימש שי4* נוסן ,הפריחות
 הבהק 4ש רי1חיםםח בשרחיבשרח' מנאמר ועור 'הפריחה
 מת מעכבת ונוחייה מעכב בוהק הוא רין היגש ן ט40*החוור
 ה ויטמא, יחוור רגוהק אף וםטמאח חוזרתטחיירץ
 שמא הבחוק ואין טס** ריעוץ חי בשר הי בשר לוםרחירחר
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לבקבו מצורעפרשת ,קנה
 הכהןאתהכשרהחיוטמאםרץ וראה 1 טמא'ההוזר
 טמיאים שיהו שנתגיו איברים ראשי אישן 5י אין שיכול4%
 פריחת אחר מנין , בתחייתה מודה ' החיט פריחת יאחראלא
 הפטור לאחר שיני שבוע כסוף ראשון שבוע כסוף מחיההחיט
 כסוף ראשון שבוע כסוף כתהייה יכן שיער החיט פריחתאחר
 כסוף הפיסיק ' החלט פריחת אחר הפטור יאחר , שינישכוע
 ' החיט פריהת יאחרהפע.ד , שיני שבוע כסוף ראשוןשכוע
 איכרים כראוה ' בו שחזרו לכן ככוףו הכא יכוף זכויו, את לרבות , וטמאו החי הכשר את הכהן וראהו תלמות
 שחזרו בכויו הבא את אוציא , הוא %% טמא הפטוריהחמתוך
 בכויו, הבא את אוציא נ45ש , הפטור מתוך אינרים ראשיבו
 הסגר מתוך מן החיט מתוך בין איברים ראשי בו שחזרו5בן
 ראשי בר שחזרו 4ב, ככויו, הבא ואין הוא צרעת הוא טמא%ל

 הפטור מתוך כין ההסגר מתוך בין החיט מתוך כיןאיכרים
 ' טהור אלאטמ4ש

 פעם יכול טהורים שיהו ונתכסו.וחורו :כגגג:נ:ממשב ידק
 נתניו.טמ4ו טהור נתכסו פעמם מאה אפילו ומניין ,אחת
 למראתה אפייו ילבן ונהפך ב , ישוכ כי או , ישובתל
 תה4ש כתחייה טומאה ~la'D' )הוא הואיל אומר שהייתי 'בוהק
 ג ' בוהק למראה י5ב( ונהפך 4% , בסוף טימאהסיטן
 הוא טהור , הנגע את וטהר עלכן הנגע נהפך )הנה הכהןוראהו
 ונתכסו וחזרו שנתגלו איכרים ראשי אקא 4י אין שיכוף תלמה
 ' כתחילתה מהיה חלט פריחת חזרת אחר אלא טהוריםשיהו
 ראשון שנוע כס.ף כתהייה מחיה חלט פריחת חזרת אחרמניו
 הפיסיון חיט פריחת חזירת אחר הפטור אחר שיני שכועבסיף
 חזירת אחר הפטור אחר שני שכוע כסוף ראשונה plawבסיף
 כות נהפך )הנו-ז וראה) יומר תלמוד ן הסגר ח4טפריחת
 'ה4ש כתחייה יבן ככ151 הכא יכול ד , כויםלרכות
 ונרפאיכ)4 יכוףמורר~ונרפא,אי שחי( האיאטמא, טהוי בתחילה / לכן בכולו הכא ואין טהור הוא , הוא %%טהור
 %" שיעשהציקתעד

 נרפאוכן 4%1ש האכיצרנרפא שחין,

 כקליפת שתקרוס עד הורש השחיז צרכת ימסה אומרהויתי
 כעץ יקה מנוין מעייו שעלה שחין א5א לי אין 7 ,השום
 ה41ש האש מחמת כא שאינו וככף טכרי4ל וכמי וכגפתוכאבן
 הדיבר, שיאחר rt~w איא "י אין ריבה שחין שהין ת%סחין

 ן מניין נתגייר ש4א עד משנתגייר, בגוי , מניין הדיברשףפני

 ' ריבה שה', , שחין 5% , מניין גויד שיא ער ' משנוידבקטן
 להיכן 5ו שאין שחין , שיפשה להיכן לו WtW שחין א5א ליאין

 כזמן א4%ן יי אין , בכולו אפי%) נו יהיה כי %י מניקשיפשה
 כולו ' שחין וכולו כהרת מקצת כהרת ומקצת שהיןשמקעת
 בעורו ככויוי אפייו בו,כו יהיה כי 5% טניין כהרת וכויו~חין
 יתוך שעירה מה אייעזר רכי את שאף) ז , בכויואפייו
 ן יסגיר 4הס אמר מהו השחין צרבת ומקומה כסיע בהרתירו

 , "סח 14אמרו
 לגדי

 ייער ויפיס,ון ראויה אינה "בן שיער
nolaותפשה תכנוס שמא 5הס אמר ' מטמאה אינה )יסחייה 
 יסגיר,אמר שמעתי כך להם אמר כגריס' מקומה והרי "ואמרו
 חכמים דברי יקרס אם יו א% אימדנו כתירה כן רבייהורהלו
 לתוכו הפשה יו חוצה אחר שהין לו יווצר שמגש %ו אמרהין,

 חכם'ק, דברי את שקיימתה אתה חכם 5ואמר

nto~bיה'הכמ"יםהשרהןשאת,שיקדוס י 

l'nwS, שלא עד במקומו הוא קרוי אומר יעקב בן אייעזר רבי 
 שחין נעשה ש5א ער הכשר כעור היה כיצד כ ' 5שסבא
 נ , מטהרים וחכמיט מטמא יעקכ בן אליעזר רכיוהיה
 אדמדמתן לכנה כהרת הלקה. מטמא שהיא מלמד , לכנשאת
 והבהרת ח,ה תטמא יכויהשאת מט%כפתוך, שהיאמלמד
 ואת , בבהרת כשאת האסור את ייתן וסטי( , במתוךתטמא
 מראהשפ% ד י צרעת כי %ל , כשאת בבהרתהאמור
 %% ףנכווה, השוה את ירכות ומניין ' שפ4 מראה א5א ליאין

 יכו% , הבשר געור ו5א פרחה בשחין , העור מן אינינהושפיה
 ממר תלמוד המכוה' בעור תפשה אכ5 הכשר בעור תפשה5א
 ה'4ש שתחתינה מקוס ' פשה 5א הכהרת תעמוד תתת'הואם

 ' המכורה כעור ו5א הכשר בעור %א פושה אינוששוה
 אין 15%הנוה ' שערות שת' רוחב 'שבו אפ'יו "כו%ממנה ה'וצ~י כחוט 51א כה אין והנה כאחת 'ראנהכו5רה ואסה

 55%פי בעורמה פשהתפשה ואס 1 'בכהרתשערלבן
 בעור תפשרו תשוה ואס ' השנוע' כיוס הכהן ור.גהושנאמר
 שמיל ' בלבד בשביעי א4א מטמא פיסיון א5א 5י איןשיכול
 ו תפשה' פשה ואס , תפשה 5% מנייז עשיריתשיעי
 וכן ן 5בן שיער )חזר יגן שיער פיך , לכן P'wa~החליטו
 ן כפיסיון ההליטו הפטור יאחר שכוע ובפוף בחדילהבפיסיון

 יאחר שבוע בסוף לבן בשיער וכ( , הפיסיון וחזר השמוןהלך
 וטמא ח , תפשה פשה ואם , תפורה נאמר לכך ,הפטור
 כיצד , הספק את מטמרת ואים מטסטר הוא הוראי את 'אית)
 שבוע כסיע'נסוף וכזה כגריס mna כזה כהן אצל שהיושניס
 באיש כיז פשת מהן באיזה ידוע ואין כסיע ובזה כסיעבזה
 טמא אחד באיש אומר עקיבא רבי , טהור אנשים כשני כיןאחד
 למרץ כן אס ה41ש נגע נאמר אמרווהיא , טהור אנשיםבשני
 ן ויספק את מטמא ואינו ' מטמא הוא הודאו את ' אותויטמא

 סקוס פשתה 45ש הכהרת תעמוד תחתיה ואסט
 בעור ולא הכשר בעור 5א פושרה לא ' פושה הואשתחתירש
 ,המנוה

 ן ניכר ושיה4שמקומה צריכ, מקומה צרבתשיה4י

 שניס כיעד , הספק את מטהר ואינו , מטהר הודאי את 'וטהרו
 שבוע בסוף כסיע וכזה כגריס בהרת ובזה בזה כהן אצףשבאו
 שחזרו איפ , טמיא, שניהם , ועזר כסלע ועוד,בזה כסיעכזה

 %נך יהייכגריס שיחזרו עד טמיאו, שנין וכסיע5הייכס5ע
 ג ::נס:%:נש: יק י הספק את כטהר ואינו מטהר הוא הוראי את , וטהרו ,נאם

 / זרה עם זה מצטרשס ומכוהשחק

 א45ש , היא מכוה אפ הוא שומן אם ייוע שכא11איז 5אב
 ' מצטרפים אין מנוה גריס וכחצי שחין גריל כחסיאפיףו
 'כוף , המכוה מת"ת והיתה תל מוררת 'כול אש מכותג
 ה"תהי ולא חייתה כיצד הא אש' מנות ת5 ציקת שתעשהקר
 כקייפת שתקרום עד היא המכוה צרכת למטן אהמר הואוכן

 נכוו-ו מניין באור שנכוה כזמן איא 4י אין ר ,השום
 שהוכש )כף רותח בגיפסיס רותח בסיד או ברמץ אובגה5ת
 אע5יא5א , מכ)הריבה מכוה, '5% מכוה זוהיא האשמחמת
 ן משאתגייר בגח , מניין הדיבר שיפני הדיבר שיאחרמכוה

 מניין נויד שיא עד ' משנויד , בקטן , מנייז נתגייר ש5אער
 לאיכצ לוה שיש מכוה אלבש 5י אין , ריכרץ מכוה , מכווץתל

 14, יומה כי 5% מניין שתפשה קאיכן 5ה שאין טכוהשתפשה,
 ומקצתוץ מכוה lala nap~w אף4פ יי אין בכו5ו'אפיקו
 וכוףרש גהרת מקצתכם כהות, וכולה מכוה מקצתה ,גהרת
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 א לק מצורעפרסת ו כק
 נעורו מניי1ייבעורו' נ%"מ3"הוכולהכהדתן ןטנף
 מטמארץ שהיא מלמד יבנהאדמדמת כהרת הריבה,
 ן יובות מנין ' 5ו5%בנה תימוד חיקה שתיסמא ומניןבפנים

 כאחת, כויה יראנה ואם ו ' לכנה או %ל המראותשאר
 ההוט את לרבות שאמרו זהו לכן שיער כנהרת איןוהנוה
 העזר מן איננוה ושפלה ז שערות, שתי רזחכ בוגהש
 וראה ח ן %גבוה השוה את לרבות שאסוו זהו כהרהוהיא
 שיכו5אי5 בעור , פשהתפשהבעור ואס השביעי ביוםהכהן
 תימו הפטור לאחר אף מנין שכו בסוף אלא מטמא פיסיוןל1

 כשערלבן החליטו ט תפשהן פשה ואם תפשהלומר
 ובסוף כחחייוץ פיסיך וכן יבן שיער  וחור 5בן שיערה%
 ' וחזר הפיסיון הלך בפסיון החליטו הפטור לאהרשבוע
 ן תפשה כאמר ףכך הפשור יאחר שבוע כסוף 5כן כשיערוכן

 צרעת צרעת צרעת לומר תלמוד מה , תפשרץ פשותואם
 בשאת האמור את ףיתן צרעת , כנרים צרעת פעמים,ש5ש
 האמור את 5יתן צרעת , בסאת בבהרת האמור ואת ,בבהרת
 היא היא היא תל מה בשחין במכוה האמור ואת , כמכוהששחין
 וכסוף כתחילה במוריה מטמאה אינרץ היא פעמיםס5שוה
 שבוע כם.ף יבוהק ישפשת פרט הופל , הפטור יאחרשבוע
 השחין אין היתי חמישית מראוה לה אין היגש / ר6טורלאהר

 , זה עם זום מצטרפיםוהמכוה

 ב:נ::"מ",ךי:נ,ך-:::םג הפרשה
 לרבות מניין , ואשה איש "א 5יאין

 בזקן או תףאוכייהיזקבונגעבראש ואנדרונינוסטומטום

 ב ' זה עם זה מצטרפים והזקן הראש שאיןסימי
 או 5%צרעתהראש יזה מזה שסו אב5 , זה עם זה יעטרפולא יכוי

 מזרז פוסין אין כ1 זה עם זום מצטרפים שאין כשםהזקן
 יש15 לובראשובזקן, שיש אלאכזמן לי אין נלזה,
 וף4ש בראש %א י בראש 5א אכף בוקן ' בזקן 5א אבלבראש
 ן יהיהכונגעכראשאוגזקן אואשהני ואיש תל מנייןכזקז,

 את לרבות מניין עמוק מראה "א לי אין עמוק מראהר
 כן העורואס מן עמוק סראףה אין והנה תל לגבוההשורע
 ,Sh שמא יהא אדם נתקי אם יכ51 , עמוק מראהו נאמרלמה
 אף4ש לי אין אף ' שמיס בייי עסוק םד,אהו מה , עמוקמראהו
 חוצהי1 שבתוכוושוככ את להביא , ובו ה ' שם'םבירי
 שעריי שתי סיער מיעוט כתזכו,זשיע ושוכב 15 ישהיצהפרט
 אוציא ולא כויו את שחור'אוציא ויא אדום 5א ירוק לאצהוכ
 סימן שהוא לבן שיער , בנתק טומאה  סימן הוא  הריבצנע, טומי סיבו שאינו צהוב סיער אם  ומה הוא  וריו ףבן, שיעראת

 , צהוב  %ל ' בנתק טומאה סימן שיהא רין אינו , נבגעשומאה
 רק ן ן הזהב לתכנית דומה הוא ולמה י %בן ולאצהוב
 ארוך; אפיי1 אמר נורי כן יוחנן ר ' ר'עק.כא דברי קצר,וי
 ז רק מקיזה רק אום הוגש הרסון ומה נורי  בו רכייוחנןאמר

 אסרלורביעקובא ן %קויארוך אודק , קצר יקוי רק, והקנה
 של שערו דק , השיער מן נלמד הקנדה מן למידים שאנועד
 יםליהידץ ז ן ארון דק,,ח לא ילי , לקוי דקפלינו
 הכוש אהדו וטמנם %% ן הבשר שבעור  מראות ארבע עלמזסף
 שבעור מראות הלארבע אינומום3 יג51 ח , הואנתק
 אינו הוזמי י ה41ש נתק ת% הבהרת מקום יטמטם אב%הבשר
 הברות מקום ישסא י4ש יבוף ט הכהרת' סקוססטסא

 הוא לוןנתק תלמוד ובזקן נראש מטמאה הכהרת אביתהא'
 חידש טוסאתוץ  ויזקן %ראש אץ / הוא הזק( אז הראשצוער

 אתנגעהנהק,אמררכי יראההכהן  וכי 1ץל184 י בקבר נתקנסמטומאת

*44
 / הפוך אלא יטמא יא שבו צהוכ סיער  אררלתק הפוך,איא יבןשבואינובי(טא סהנגעשיעריתק נגע הקיש נתק תרינגע מה שמעון

 שאין קבן שיער אם ומה , קיוחומר ב , רק צהוכסיער
 דק צהוב סער הפוך אלא משמרש אינו אחרסש.ימירושיער
wtwי רשמך אף4ש יטמא שף4י דין נשינו מש5 אחד שער 
 ככל 5'טמ4ו כמקומו כוחו יפה שלזפ יבן כשיער אמרתלא

 במקומ41טמ4ש כוחו עויפו-ז צהוכוק כשיער תאמרמראה
 יטמא מראה בכי פיטמי כמגףמו כוחו רפה הואיל מראהבכ5
 מרז , ועתק היקישבגע , נתק  נגע % / ר16ך זסל4שהפוך
 שיקד pmn אף הפעי איא מטם4ש  אינו שגו %בן שיערהקבן
 אומר יהורה רבי נ רבוך, אףא יטם4ש יא שכוצהוב

 , אמרהפך יומרהפך שצריך מקוםכי

 שנאסר הנתק אבי
 5סח אסכן ד ן הפוך ושלא הפזך מטמא צהובבווטיעו
 מננריס פחות אינו נגע מה לנתק ננע Iwtp'n נתק נגענאמר
 נתק הקיש נתק נגע ףמטן אומר וכשודא , מכגריס נתקאף
 און שחור , שערות שתי ם,עוטשער ושיער הףתונו, הפיסיון riNV הנגע אף לחיכו ר6יסיון נתקשאין מהיתנע
 שיעדן %% האדום, הירוקואת את  קרבות ומניין שהזר אלאלי
 איש והצהוב והארוס מציף השחור י שחור נאסר יסח  ~?r'אס
טציי
 הנתק את שקרם סצייהרי שאינו צהוב  איוהו 1 ,
 צהובת אחת שערות שתי בו שהיו איא יהורה רבי  רבריטמא
 הואיל אומר הייתי ףבנה ואחת צהובה ואחת , שחורהואחת
 השתחר שחור %י ן לטהרה 'צטרפו לטומאה מצטרפיםואיבו
 שיער  אוטר יעקב בן אליעזר רני , מציף אינו והשהוכמט5
 אום שמעון רבי ' ממי ו5א מטמא יא הנתק את שקרםיהוב

 1 , ננתק טהרה סימן הרי בנתק טומאה סימןכהשאינו
 וה בצי זה נתקים שני אמרו בומיכז , מנוצר שיהד עראיובו
  משני  טנא אהד ממקו נפרז ניניהם מפסקת שיער שלושיטה
 פוץ ן שערות שת' מקום פירצה תהא במה ' קהורמקומות
 ן ןחוכו שחור שיער בנס שיא  ספני נגר"ססמא אחרממקים

 ספסרת שיער  ש% ושיטה מורץ יפנים וה נתקים  שביח
 כמרע , טהור מקומות מסני טמא אחי ממקום נפרץביניהם
 טהור כגריס אחר סמקוס נפרץ שעוות שתי סקום פירצהתהא
 כ9 אין שחור ושיעל ט , לתוכו שחור שיער שכנסממנו
 אין שחור ושיער אלא אינואומר או פטור בו יש ואם ,והסגיר

 עמר בעיניו ואם אום כשהוא בוסטם4ש, יש ואסנווהסגיר
 סימן שהוא שחור שיער ע% יימר  בא זה הרי הוא טהורהנתק
 בו יש בוואס אין שחור ושיער מקיים אבי מה הא בנתקסהרה
 / תהילה יסים שגעת הנתק נגע את הכהן והסגירפטור

 גnS'Sa 5 ונין שוס נין בשמשיכם טצנה
 צריך י"א סראוח  טטמאבארבעשהוא עויעוררבשי ב ביוסו5אב5לה'ען

 יום צריכים יחו %א טראות בארבע מטמאים שאין  נתקים 'יום
 שיער  והנה%אפשחהםתקובו נ ויאביי4ה'4מםניום
 צהוב השיער בו רפך 5א אומר אינו אומר  'ודה רבי 'צרוב

 ' אתחגתקטם4י קדם האאם ' צהוב שיער כו היהאלמלא
 דק צהוכ שיער בו היה אומרלא אונו אומר נח" בןרב'*וחנן
 ומראדההנתק ' ארוך ואפ'15 צהוכ בושיער לאורהא5א

 ז בכיארם תיוהת%2ח  האווההבכהן שחגירת rlawawlיפי ' והתג5חבכיארם ר  'לאממושו' וקורא'(עמוקמ(
 והתנעח
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לגקםפרסתסצורעקנם
 בתעל אהומה שתמיהת שמינו 4פי דבר בנ4 אתנפחח
 אעם והתגיח י דבר, ככ5 והתגלח % בתער וו אףיכול
 מנוגע א;פ יכול , וראשו ע5 יערור 5א תער שנאמר 5פי ,נדר
 הנגע שתגלחת כשם יכול 1 נזיר' אעפ והתגלח4%
 הנזיר תנוחת תהא כך ' ודאי שהוא כזטן הנזיר 5תגףחתדוחה
 יגיח 4א הנהק ואת ת4 ספק שהוא כומן הנתק לתגלחתרוחה
 אלבש , הנתקלאינ5ח ואת ואסכןלמהנאמר מהישבויוכי
 שתי ומניה 5ו חוצרץ מגלח כיצר הדש יניח 5א לנתקסמוך
 לתויש ימניין ן פשה ניכראם שיהרס כדי , סמוך15שערות

 לא רגתק ואת 5 % תעשה כ5א עוברסיגצישוסאהסתקיבגעו
 1מ5טם4ן ומושב בנדיום5טמאסשככ וכבס חיגלח,
 ומן רוגגיחת ומן הפרימתה ומן חפריעדץ מן וטהרבטאה

 יפשה 4% מס51ק הוא הרי יכה ו וטכס כגדיו וככס ,השפרים
 ומטין , הפטור %צחר אלא אין5י אחייטהרתו ט 'טמא
 פשה ואם ' יפשה תל ~tatw שניע ובסוף שבועראשק בסוףאף

 והלך החייטונשיערצהוכוהלך,שיערצתוכ י יתפשה,
npwראשון שבוע כסוף כתחילה בפיסיון וכן וחזר, צהוב 

פסק-

 כמות הישי הרי החליטו אחר הפטור לאחר שיני שכזע
 וממין יא , יאספשהיפשה , יפשה נאמרשהיהלכך
 הכהן יבקל ו45ל 5% , טמא הפטור לאחר החוזר צהובלשיער
 ש'טמו צהוב 5שיער ומניין יב ' הוא טמא צהובולשיער
NSW1"תף ' צהוכ כשיער שלא שנטמאו 4שיס'1ן בפ'סען'1מנ 
 אין ומניין ג י הוא, טמא הצהוב לשיער יבקר5א

 מסגירים ואין המוחלט את סח4יטו ואין המוסגר אתמסגירים
 יבקר 5א בנתקים,%ל המוסגר את מחליטים ואין המוחלטאת
 אי41י"א , כעיניו ואם יר ן הצהוכטמא לשיערהכהן
 עמר כעיניו זאם ת4 מנוין תלמירו בעיני כנו בעיני עעמובעוני
 אף4ש 4י אין שחור , שערות שתי שער מיעוט ושהר ,הנתק
 ,שחור

rtt~Q שחוה ושיעי חי הארום ואת הרוק את לרכות 
 בתחייתה הצומח אף.א 5י אין , נו מבוצר שאינו א;פ בוצמח

  %ל בסוף וצומח בתחילו-ז 4סשואר l'aD1 ן כסיףוהמשואר
 אומר יהורה כן שמעק רבי 1 ט . ריברב שערותיער
 טומאה 14 אין אחת שעה שטהור נתק כל שמעון רבימשום
 הנתק, נרפא ידףעולכ,

 נתק שנתק אומריא הילי
 טהור , הרפף אלא טיהרתי 4א אומר עקיבא רכי נתקבתוך
 הכהן וטהוו אי / הכהן וטהרו תל , לו חלך 'פטור יכיףהוא,
 וטהרו טהור 4% טהור 'ה4ש טהור טמא ע5 כהן אמר אםיכול

n הזה הדבר ע5הכהן S V i  ' טככל היף4 
 טהור,יכ51 טהורסימדשבוהק בווק יחישקת
 משום יטמא אכ5 , אום יטשמשדם*קאן

 יטהר יכיף , טהור הפורח %ף ,פיסיון
 הכהרת את יטהר 5א יכול , הוא ת4 ן ממנו שיצת הכהלתאת
 הא נוהק 5% ' 4ה שנסמך הבהרת אח שהי אב5 סמנושיצת

 4ה ססנוושנסמך שיצת הבהרת זאק שהוי ה41ש ' הואטהוי
 נתק בו היה אומר אתה מניין ג , nNDe א4אשהורה
  הו-ן קרח ראשו ימרט כן טהור,ת14איש ראשו כ4 ונתקכגריס

 הכשר ועור הפנים עור אם ומה הוא מעככווד'ן הזקן יכויכול
 ' זרץ את ורץ ביניהם מעככיס ייניהס ספפק אחר דברשיש
 שיעכבו דין אינו כיניהם טפסיק אחר רכר שאיו והזקןהראש
 נ מעככו' הזקן ואי( ראשושהוי ' ראשו ויל ' זהזחאת
 ' טהור יהא 5א זקנו 'ניתק טהור ראשו את ניתק א5א אינואו
 אינש איש אומר אינו או י ' הזקן את 5הכיא ואיש5%

 אשוש בין איש כין הצרוע %י ' הקטן חת האשה אתלהשיא

 / איש5הכיאאתהזקן כן5מהנאמר אם ח קטן.בק

 דברו מעכבו הזקן ואין , טהיר ראשו ' ראשו  באסר למה כןאם
 ועור הפנים עיר אס ומה הוא ורין אומר שמעון דבי יה' יהרבי

 הראש , זה את זה מעכבו ביציהם מפסיק אחר דבר שישהכשר
 ן זה את זה שיעכבו דין איני כיניהם מפסיק דגר שאיןוהזקן

 את סעככ הכהרת כנגע ליטמא הראוי בכ4 מצינו אחרדבר
 יעכב הנתק ליטטחכנגע ראוי שהוא כ4 אף הבהרת,פריחת
 ן מעכבו הזקן ואין טהור ראשו ראשה %ל הנתק, פריחתאת

 nmp הף טמא יהא חויי מחמת ה ראש נמרט I1S'DN יכוף1
 ברן אי , שמים בירי גבחת שסיסאף בירי  מתקרחת 'וגכושג
 ראוירע שאינה נכחת אף ,  שיעי  וירי  ראויה  שאשתירתת
 ז ריכח קרחת קנחת תל law1 סך 8קס אכ5 טנ"ן , שיער5גד5

 פאת ז הוא, טהור הוא קרת ראשו ימרט פטו מפאתואס
 ומינן, מיכן  הצדשן  פאתפניוםבייןירבות ייאיאפניואי1
 הקדקד מן נכחת ואיוהו קרחת איזהו ' פניו מפאתתבואס
 יצטרפו יא ינוף , ע עם א מחטופים  ונבחת  קרהח  שאיןסימר כגבוזתו או בקרחתו  וכייהיה ח , נגהת היא וו לאחריושופע
 המש והזקן הראם צרעת %ף ' 5זו מזו 1DDt אב5 , זהזהעס
 מלםדשהואמטמא , בפתוך,צרעת שאןן מטמעה שהוא מימד אדםדס rlsI:  נגע  א.4אאוחן1 מוולוו,  פומות אין זהכך עם זה מצטרפים שאיןכשס

 א0השחין מה הוא הלאריןבמהיה,
 כמחיה,קרחת מטמאים אק 4בן בשיער מטמאים שהםוהמכוה
 כמהיה, 'טמאו ש4א ד'( אינו לבן בשיער מישמות שאינןונכחת

 מלמד פורחת כ , ntt~aaI מטמא שהוא טלמד צרעוז'חי
 ה44ן ' יכ( בשיער מטמאה אינה היא , כפיסיון מטמאהשהיא

 במחיידץ שאיבזמיטמשם והמנווה השהין מהאםדי(הו4י
 במחייכה,  מיטמאים שהם וגבחת קרחת  , לכן בשיערסיטמי(
 סטמארץ אינה היא , היא %י , 4בן בשיעי שיטמאו דיןאינו
 לבנה הנגע והנהשאת הכהן אותה וראה נ 4בן,בשיער

 לרכות l"aa , כפתוך מטמאה שהיא לשאת למדנואדמדמת,
 הכש% עור שאר כמראה אדמדם, 4גן נגע ת4 המראותשאר
 בעור וטימא כאן טימא הוא דין הלא ד י שבועותבשני
 , שבועות כשני כאן אף שבועות בשם הכשר עור מההכשר

 י ובמנוי? בשחין  וטימא כאן טימא זו לירך כלך אוה
 1 ' אחד בשנוע נאן אף  וסכורזבשבועאחר  שחיןמה
 שהוא מרכר ' כמהוה מיטמא להוא דבר דנים רומה 5מינראה
 כמחייהן מיטמים שאינן ומלוה שחין יוכיחו ואי ' כמחיהמטמא
 שהותו מדבר סימני', בשני דבר.שהוא ינים זו קויך כלךאו

 מטמנת שהוא הכשר עור יוכיח וא5 ' סימנים בשנימטמרם
 ן שכועות בשני בשר עור צרעת מראה %ל , סימניםכשישה

 מטמא הכשר עזר אף כפתוך זוגושמאה מה ב11 הכשר עורהרי
 מטמא הבשר עור מה ' הכשר כעור היא הרי אומי רכי ,בפתוך
rnpinאף ינול , פתונה שיא חיקה תטמץ זו אף פתוכה שיא 
 כשחין P4a'W1 כאן טימא הוא ה4ח,4ן , כנריפ צרעתתטמא
 לא ז כגריס, כאן אף כגריס ומכוה שהין מה זוכמכוה

 סקופ ואין ףכן כשיער מיטמיס שהן ומכוה כשחי( אמרתאס
 אטמות שהם ובגבחת בקרחת תאסר ' כלום צרך 4בןקוער
 kalna י יוכיח הכשר עור ' כערשה צרעה ומהייה 'כמחייה
 בעור אסאמריז 5א ח ' כמחייהזמטמאכנריס'סטסא
 וכגבחת כקרחת תאמר סימנים )nwiwa טשטא שהמשהבשר
 בשנים אף4ש מטמאות ואין הואיי י בשנים h'~SI מ,טמאשאין

 ן כגריס צרעת תל כגריס יהיורא
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קלב מצורעפרשתקלא  שיכות מניי( א"נ "%א "'ש"'ז* נ ויךו
 בון , צרוע הקט(תל האשהואת אתען

 למדה 'אסכן ;rwP ניןאשהביןאיש
 האשרש ואין ' ופורס פורע האיש שלמטן לעני'( אישנאמר

 שטומאתו ,טמאנוהכהן'מלמד כ .19רעתופורמת,
 / המנונעים שאר ירכות מטין ' כיבד זה אלא לי אי( 'בכהן

 שכראשו מיוחד אומהזו ג / הכהן יטסאנו טמבון"%
 l"aal ' ננעם שגראשס הנהקים אוז מרכוס אני אףוננעז
 ר ' הכה( יטמחט טמא תל המנוגעים סאןלדבות
 אוצי4ש / תלהוא בכהן טומאתם תהא הטמאים שאריכוף
 והזכרה הזב אקיא ולא מגופם טומאתם שאין O'Nf הטמ'שאר

 זרה , הכהן יטמאנו טמא הוא טמע חי מנופםשטומאתם
 והצרוע ה , ככהן הטכא:טומאתס שאר ואק בכהןטזמאתו
 ' יפרום לא ובגדיו יפרע ל4ש רחשו שנאסר לפי גדול כהןאשן
 וראשו פרומים יהיו כגריו מקיים אני מה מנענע אקש~יכול
 נדוי מכהן ח"ז אדם פר,עככליהיה

 הננעאקפ בו אשר %%
 וראשו קרועים יהיו פרומים, ישו כגדיו ן ' גרויכהן
 אומר עקיב4ש כי ו ' אליעזר רבי דבר, פרע לנדל פרועיה4ש
 אסוררק הויה מה בכגד'ם הוויה ונאמר כראש הוויתהנאבר
 כראש האמורה הויה אף ' מגופו חוץ שהם דבריםבכגדיס

 זעלשפםיעטההופהראשו ז מגופו' חוץובריסשהס
 כלבד  זה איוייאי4י ,  פרוש אומר , יקרא טמא  וטמא ,כאכל
 ח טכאיקרא' טמא המנוגעים%% סאר לרבותמניין
  הנתקים את אביא אני אף , סבראסונגעו מיותר זהאומה

 טב4ש שארהמגוגעים%%טמא לרבות rw1שביאשונגעו,
 ארברץ ויא החמורים הטסיאים את ארבה ט 'יקרקש

 את המטמאים 1כ% ' נירה ובועל טת ט"א '  הקייםהטמיא,ם
 בו  אשרהמע ימי י יקרא, טמא  מניין%יטמאהאדם
  אפילו יכון '  וגקעצוה כהרת כו שהיתה יסים ל4ש 'יטמא
 אליעזר רכי , טהרתן תא מאימת' ימי, כ% חי כשתכוויןקצצה
 עד וחכמיסאומרים ממנו יטמטם אחד נגע לו כשיולדאומר

 %אליעזר נחיקו 5א איעזר י אמר א י ' נכוישתפרח
  עויתית טהרה 5ו שאין ח' כשר עמה וקצץ שקצצה עלוחכמו
 טהור יהא  בכלו פרחה אייו שהוא כי  מכנה ושייר טק'וגהועי

  כשיויר  אומר אייעור % ' מובאות שקעצה ע% נחיקו מהועי
 , בכויו שתפרח ער אומרים וחכמים ממנו יטהר אחריונגע

 ירבות מניין כיבד זה ייאף4ל אין ישב גרר כי
 וה אומה ג י יומרבררישכי המנוגעיםהימורסאר
 שבראשו את,הסתקיס אביאל אני אף שבראשונגעוסיוחר
 יהיו יכו% , ישב תיברר המנוגעים סאר ורבות ומניין 'וגעו
 טמאים שני אין ישב ברד הוא ת,םור%ומר עסו טסיא'םשבים
 למחנה  מחוץ ר י ,עמו

  חוי
 י מושבו מחנות למיס

 והטהור האיין תחת יוסב אטמא אמרו מינן טמעומושנו
 ,  טהור עומד והטמא האילן ההת  יושב הטהור , טמאעומר

 ורש הרי הסיט ואם טהור היוגעת באבן וכן , טמא ישרואס
 הכגד מושנו למחנות  מחוץ אומר  הגייסי יוסי רבי 'שמרש
 ן  מחנות לשיש חק שייוח טעונים שהם הכנדים עילימד

 %יבלאת מניין ופשתוהמ'וחד' ם אא 4 אק ב.פשתים' מטש.%יו:יא'יי ינרק
 מקצתו' הכא השינום מן איאאחד 5י אין והכנר תלהכלאים
 / גכו15 שכא נלאים נט15, הכתש הטיניס מן יאחרוסניף

 ,יי אין '  והבגר לומה תלמוד , טניין כמקצתו שכחיכלאים
שיש עי שים בו ארג  סיסבנרוי4ש בושישעיאף4שבנווארנ

~uaI 

 לאיכן לו שיש בגר אלא לי אין והכנר לומד תימור
 ת5מל5ו%והכנד טניין שיפשה יאיכן 5ו שאין בנר ,שיפשה
 שתוק יכתוכ אומר את הרי ישמעאל רכי אל , א%יעור רדברי
 י הויסאתה דקל ישמעא% אליעזר רבי לו אמר שאדרושעד
ז

 צבועים שאינן בק צכושס כיז מט:איס יהו יכול נ
 אף כברייתה פשתים מה פשתים וכגד או צמר ככניתל
  ולסו אדם כידי הצכוע את אוצי4ש ד , ככרסתוצמו

 מרז ויצמר יפשתיס תוו ' סמים כירי הקבוע אתאוצמת
 יכו% בערב או אובשתי ה צמריכנה' יף ולנהפשתים
 ש~הורוהוא סי את אוציא כברהויא ושי שיתנפה וקבבשתי
 D1pa3i טומאות ידי עי שריפה יקבל הוכשר סיא הצמרמה
 טס4ש שלו וערב שתי סיוטם דין אינו טומאה ירי עיץריפומ יקהי שהוכשר  שער 1 טמאי שלו וערב שת' רויאחר

 יכוייהוסיטמיס ז שלשיעי, וןא ויצמרתיו~שתים
 נוים אף  סיאכתו משתינסר בגר מה ' בגר יומי תמסורמיי

 הסתימשיסלק מיאכתם נמר איוהו ,  מירכתםמשתיגמר
 ן יהוררץ רבי דגרי פשתןסשיתיבבו  שי והאובים מ"רוהילרב

 משיארג מהבגר יומרבגר תימוך שהו בכי מטם'כ 'הויון
 הייתח , ערב נולה ואפילו , שתי כויה אפייו , וערב שתישיש ע% שיט בו כויומייארג אף ' ועיב שתי שיש שישעיבו

nip~oaפסיקה אפייו  רסיודהאומר מטמאהכנגעים אינרז 
 אף יכול עור ח . בנגעים מטמאה אינה וקשרהאחת
 וטימאת גשרציס טימרת הוא ורין , טמאים יהו שביםעורות
 בהם פטר נגעים אף שכים עורות בהם פטר שרצים מהבנגעים
 בהם סטימא שרצ'ס אס מה וחוסר  ק% ט , סביםעורות
 צכועיםן בהם טימא שיא נגעים שבים עורות בהן פטרצבועים
 שתי בהם שט.מא בנגעים תאמר , וערב שגי בהס NateIטיא בשרצים אמרת אם י4ש , שכים קורות שיפטורבהם ייןאינו
 י שכיס עורות בהס יפטור וערב שתי בהס וטימא  הואיל ,וערב
 בגר מרז בגר יומיתלמוד

 בארץ' הנר% עור  אף בארץ הגרי
 שהוא נ% כארז הגדל מן לו מחיבר את מוציא מאני יכוץאו

 חיבורו כדרך לו שיחברנו וביבר משיחוה  אפייו חוטאפילו
 ו% חאיפהבמשמע ועור המצה עור אף יכוי ילטומאה,
 בה0 נעשה שלnetw "4 המצהועור יצאועור , עורמלאכת
 ש45ש האיפה ועור המצוה עור את אוצא א י ,מלאכה
 שנעשוק סנדלים רצועות עורות אוציא מיאכהולא גונעשה
 שאינן סנדלים רצועות עורגת יצאו , כיי 5% ט5אכרהבהם
 כייס שהן אהרים עורות שאנימוציא  אויכול ב י ,כליס
 ,  אהלים עורות %רבות יםיאכה העור יעשה אסר יכיחי

 בנאכין נהמהרקה  איןליאי4שמן 1144  אימהצםרמןבהמהיקהננאכיאף  ך114ש14?ו
 ז נאכוף ואינו דקה בהמות מיןמניין

 שתה"ש ער  נאכף ואינו נסה  בהמה , ובאכל גסרץבהמה
 ריבר?. בעור בעור   תי מנרן שרצ'ס ש5 עורות 5הכיאמרבה
 מת , בגר ל  ה צבועים, שאינן בין  צכועים בין מיטםיםיכו%יהו
 יהורח רי י יר טא רבי רברי יבנים נוחס עורו  אף לבן כויובגר
 כתוב אוסר שמעון רכי , הצבועים אוד ירבוע בעור אואוסר
 צבועים כיצר הא בעור אומר אחר וכתוב בבגר אוסראהר
 והורץ ב י מיטמים ארסאין בירי , מיטמימ שמיםבירי
 שכירוכףסן ירוק ירקרק ת% ירוק מראה כי יכוף ירקרקהננע
 כפיוס אדמדם לומר תרמוי  ארוס פראוק גל יכזדאדום
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לוקער מצויעפרשתקלנ
 כפתוך מטמאים שאין מלמד אדמדם או יקלק ,שכאדומים

ונוי
 % ת זה עם זה יצטרפו י4ש כך כפתוך מטסים שאין כשם

 כלי בכ4 או כערב או כשתי או ככנה ' הנימין ולא כבגווהיה
 ףעשיר 4א ' יעשיר 4א אב% לעני לעני 4א אכ4 לעשיר בויש וףעניי ףעשיר בו שיש בגר 4יןא אין שיכוף מהעף בצמרקור
 את לרבית הכהן א% והראה הוא צרעת נגע %% מניין לעניולא
 וטימא כאן טימא 'הוא דין והקא כגדים צרעת ד ןכולס

 גריסים כשני ככתיבי מה כנתים וטימא כאן טימא זו לדרךניך או ' ה נגריס, אףכאן עורהכשרכגריסבעורהכשרמה
 רכר דניס דומה 4מי  בראוץ ו נריסיס, כשנו כאןאף

 וא4 שבועות כשני שמטמא מדבר שטעות כשני מטמאשהוא
 ידרך כי או ן שבועות כשישה מיטמאים שהם בתיםיוכיחו
 מטס שהוא מדבר ואדמדם כירקרק מטמא שהוא ככר דניםזו

 כירקרק מטמא אינו ש וכשר עור יוכיח ואי אדמדם אובירקרק
 הנגע את הכהן וראה ז , כגריס צרעת ת4 י אדמדםאו

 ויא אין כיופ  %יביוס ביילה ובין ביום בין ימים  שבעתיכה  כשביעי ח  ימיסתחייה, הנגעשכעתוהסמודבהןאת
 ומניין , שהוא כ4 הסמוך פיסיוז זה פשה כי ט 'בלילה
 נגע כאז נאמר יכויכישחו~ש המבכנרי אתהרחוקערבות
 , צנרים כאן אף כגרש להין האמור נגע מה נגע להיןובאמר

 והרחוק שהוא, כ4 הסמוך הפיסיון אומר אתה נמצאתי
 מאירה כו תן ממארת צרעת א י , כגריס והחוזר ,כגריס
 ן צרעת %ף מניין וטוסגר מוחלט א4א 4י און בו תהנהולא

 אף יכוף בהנייתו ואסור  מוביגטמ~פ ועשאו מוחלט מהאו
 את השתנאי איאת שיאת,הכגי טי.רק צרעת, כיבוסנרתל

 / עמה וישרפם פשתן ואניצי צמרגיזי(

 4ישרף דא צריכה אינוש תשרף באש היא , היא לזמרתלמוד
 את להוציא כפשתים או נא%בצמר 4מה כן אם ב ,עמה

 זהב ושף שיראים ש4 האימריות את אוציא ג ,האימריות
 זהורית ושי ארנמן isw את אועיא בנגעיויא סיטתי מינןשאין
 בנגעי%י מיטמי שמינןטובח

  נגעון יקכף הראוי הנגע כו אשר

 בכ4 בבנראו הנגע  פשה י4ש והגה הכהן יראת ואס ר.
 אשר וכבסו 5ל כלכר הנגע יכול הננע וכבסו הארם,  בכי והכיבוס בכןן הצואה ובבסו הכהן וציה העומר זה עורבלי
 שבעת והסגירו 1 / עמו הכגד מן יכבס כיצר הא הנגע,כו
 מיפניו כיז המניק מן עקה שביעי שיום מלמד שניתימים
 קמא פשה ויא הככס אחרי הכהן וראה ז ממאחריו,בין
 מה יודע פשהאיני ולא הפך , פשהטמא 41א הפך יא אםהא
 וחכמים יהודה י דברי שנית ofnfi שבעת 4%והסג'רו 14יעשה
 י4ש והנרץ מקיים אני מה  הא עומד משם הטמאאומרים
 גכימין הפרסומים טמא פשרו יא והבט עינו את הבנעהפר
 או שוקעין כימראיה שיהו  פחתת ח יו' מטמאכיהוא
 כמות הוא הרי הוא אומר כשהוא שיני כמראה "א מחתתאשו

 , שוקעים מראיה שיהוכ4 פחתת מקיים אני מה האשהייתה

 DtlD מיכן , רמדשים כנכהתואי4ו /בקרחתואיףוהשחקים
 כאריג שיראות ער אומר יעקב כן אייעזר רבי ' נגע נומנראה
 כמראיה יכ41 והנגע והנגע,אי ש%שי,ת4 למראה כהה אושיני ממראי נהה ' הנגע כהה והנה תכהן וראה י ןובמוכים
 בו כוקיעקטןיוקיום 1קרעיכוףיקיע ון 'יפחאשאש5 י שלישי למראה כהה ויא שיגי למראה כיצר הא כהה והנה4%

  יכוי ימאותו , א"1 % מצאייערץען

 ינתקמ הכגד מן או , הכנד מן %% ן כמקומו וינהגוישתפנו
 לאשפות, יכוףיקרעוישי'ךאתהקרעים כמןהכגד'

 שהם הקרעו כ4 ע% קימר הנגע בו אשר את תשרפנו, כאשתל
 ימראה שיני שכזע כסוף יכהה למדנו ג , שריפהטעונים
 ימרארץ ראשון שכע כסוף יכהה ומניין קורעו שהותןשיני
 מה נגע להין ונאמר נגע נא%כאן , נגע תף מבכסו שהואשני
 אף שלישי ימראה כהה ולא שני למראה כהה כאן האמורנגע
 י שיישי ימראה כהה ויא שיני ימראה כהה יהין האמורנגע
 ואין עור תראה ואס %% מסיית עליו טויה שהוא ומנייןד
 ה , מטלית עייו טויה שהוא הימר , מקומו אקאעור
  המוסגר מן הטויה וזכגר שורף  עיהמטיית חורעיהטטיית, מציי עיהבגר נגע חור י מטיית צריך אין  אומר נחמידץרבי

 ער( הזר ן המטייץ את שורף הכגד ער( נגע חזר ,בטהור
 הכגר כי לרכות מניין ' מקומו אלא 4י אין 1 'בסימנים הבגרהשיבי  את תשמש והמטלית ישרף ראשון הכגרהסטיית
 שמיה כנריסאף ראשונה מה י עור %י שהו כן יכון גכגד4%

 45 מניין תמראנה שלא כמראה אלא 4י אין ז 'כגריס
 פורחת איא אינו או ח , כמראה ושיא כמראהפורחת
 DD'~ פסי כה שיש קיטא ט , כמראהושיא כמרארן פווהת מקיים אבי מה הא שהיית כסות היא הריהיא אומי וכיהואש , ותפשה שתחוור ער טמאה תהא שוףאלא

 יכניס צבועים
 והריהה~ש א"יעור  רבי  את שאיו , 4זו מזופוסיס

~SDbi יחירי 
 בו/  אימר בתירה בן יורה רבי %ו אסר ,  שמעתי יא יחםאמר
 שנו כו יעמד שמא 14 אמר הין חכמים רכרי יקיים אם 14אמו

 חכפ 14 אמר , טמ~ש שבועות שני בכנרים והעומד 'שמועות
 שהוא, כ4 הסמוך הפיסיון , חכמים דברי שקיימתה אתהגרוף
 , הנגע מהם וסר 4% ככוס מצות בו יקיי יכוף תכבס אשרעור אוכיכיי אוהערב והכגראוהשת' י כגריסיהרחוק

 , מכוץ מהם שיעקר עד מהם ת4 זה לצד זה יכוימצראיוסר

 והראשונית לטהרו והשניה וטהר שינית וכיבס אי
 העמר ככר צרעת כנע תורת nwr ב י י נגעו אתלהסגיר

 כוים אף כביאה מטמא בית מה ן יבית מקישים הפשתיםאו
QtN~eaיטענו כויס אף ציפרים טעון בית מה או ' בכיאדץ 
 זאת או ' אומר הוא הרי אומר רכי , זאת סמר תלמודציפרים
 היקיש ויבית הבגד 41ערעת לנתק צרעת נגע יכ4התורה
 ן בביאתה מטמאים כוים אף כביאה מטמא בית מה מכיתבגד

 הטמאות בכל יטמאו כולס אף הטמאות בכל מיטביי בנד מהאי
 יארן'  ובמיצה בארץ שמצוה כשם תטמאו או יטהרו ' זאתת4

  רואהף אחר כהן  מטהרומשסאוואשבת  בהושהואאויט0או, יטחרו , יטמאו הצוה כך כשהרו גוסצו כשט יטמאו אומשהרו

 מצורעמגלת
  חמטועיביתעימימן וץףשלץ אפרשה

 תורת , הזה בזמןתהיה
 קרנן מביאים שיהיו ער המצורעין יכ4 אחת תורותהמעורע

 בטומאותיהם הכתוב שחילק שמצינו 5פי יצאו מניין וכי ,זה
 הלצובע תורת 5% כקרבנן נהדוק כן אף יכוץוכשבועותיהם

 י זה קרכן מניאים שיהו ו;מצורעיס 4כ4 אחתתורוו
 , ביום וטהרתו שטומאתו ס4מד , כיום המצורע תורתג

 והזיית שפרים שחיטת מנוין . טום וטהרתו טומאתו "א 5יאין
 רם *( 5 ב הסיפרא
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קין  מצורעפרשתקלח
 יקיחת  עויאף  המצורע, תורת % ביום/ ותגלחתו שפויסיט

 תורת %ף , כוום כגדיוורח'צתו וכיבוס שפרים זשייוחשפריס
 וטהרתו שטומאתו מלמד , ככהן המצורע תורת ' כיוםהמצורע
 עיפרים שחיטת מניין , ככהן וטהרתו טומאתו "א %י איןבכהן'
 ' בכה( המצורע תורת תל , בכה( ותגיהתל תפרו דםוהזיית
 כגדיוורחיעתו וכיבוס היפריס ושילוח שפריס לקיחת אףיכ51
 , ישהא שלא הכהן אל טהרתווהוכא ביום ' את ו %לככהן

 כעמידתו משפטרתיו אס עקיבא ל לפני דן מונכ( כשהיהד
 דין אינו שכעה משאחזתיוכעמידתו ) שבעה כהליכתואחזורו
 דבריך ע5 אני מוסיף עקיכא רני שכעה.4ל בוליכתושיאחזינו

 ימ' חמורים , ספר כימי או גמר גימ' ' תזרנה ההמירה במהוכי
 ואינו , ומושב משכב ~Naa אינו ספר שנימי , ספר מיסי 2מר'

 ' כפיאה ומטמא זמושב מסכם מטמא נמרו 'מ' , כביאהמטמא
 החמווים גמר לימי , שכעה לו נתנדה הליס ספר יימיואם
 וכשנתתעב , הוספת שכ( כל רכו גל , שנעה לו שאתן דיןאים
 זאל1 אלו ונמעאו ' ספר ימי הס אף נעשו שכעות גמרלימ'

 לים, עשר ארבעה לו נתת הקיי ספר לימי ואס , עשרארבעה
 מרכרץ נמעאת עשר ארבעה יו שאת, ד'ן אינז החמוריםנמר
 יומר הכתוב צרע- הווה הדין מפני 411 , יעויס עד והויך15
  א% ויצא ה , ישהא שיא הכהן  א%  טהרתווהובאביום

 יי אין שיכוף הכהן שנאברוראדץ לשיפי מהמחיצלמחנה
 בימים היה המחנה מז לפנים שהיה כהן 4א המצורע את'בטהר

 נאמר ימה כן אם י הכהן וראה הי מניין ובמדברותובנהרות
 מטהר המהנרץ מן לפנים לוייכבס  שאיפשר בהן ' הנהןויצא
 והנוץ ו המצורע, את מטהר מצורע אין , המצורעחת

 צרעת לכן, שער לו שהלך הנגע , נגש לל שהלךנרפדת
 ן מקצתם אף ומניין ' כולס אלא לי אי( ' המזרייה להשהלכה

 מקצת הצרעת'אפייו מן לב; שיער מקצת אפ'15 הננע מן5%
 , ציפרים שיטען ככולם שפרחה את להביא הצרוע מןשמח"ה

 מטסים סימנים ואין שטיהר מי אם מה הו4פ ר,( היאז
 דין אינו עמו מטמיס 'atJa'ol שטיהר מי ' שפרים טעקעמו
 שטהר יוכיח שבועות שגי בו שעמר הרי ' היפריסשיטע(
 א5 אתוה ואף ח , צ'פרים טעק ואין כטמיסוכישנים
 עמו םטמים שטהרוסימנים  בכוףוסאעפ שפרחה עיהתמה
 שטעון ככויו שפרחה את להכ'א הצרוע  צשרי%ימן  יטען%א

 והיקיחךה בכהן , הצווי ' ולקח הכהן וצוה ט ,שפריס
 כין איש כין כטהר לשם , למיטהר ולקח י י ארםככ5
 יאשרר '  לאשה  כשירות יאיש 5קח אמרו מיכן ' קטן כיןאשה

 , לכיח כשר למצורע ' למצורע  כשר  יבית ' לאישכשירות

 נאמר ףמוה כ( אס שניס שפריס מיעוט , צ'פרים ויקח א*
 ציפור תל כשירות שוות שאינן שאעפ ומניין , שוות שיהוית'
 טמאות, ולא טהורות שחוטית, ולא חיות כ י , ריבהציפור

טהורי
 טרף יכו% אזר אי אזר תל ,Yp כ5 יכוי טריפות,ועץ ויא

 אומר גמליא% בן חנניה 4' , ארז ש5 האכיצדכקעת ועי,%ל
 סבתיהייתהוהיכתי  יהורה רבי אמר נ 1 / טרףובראשה
 ונתתי סנייי יי תן בני יהורה %י אם יביתו טרפון רביאחר
 ובראשה שיכרתו היכישהיא שבע בה וימרתי מצורע'שישה טיהרתי גוו  יהויה  מקיאמ'יי מסב יי ן ונח לחיול ירו שט4'פ
 '~tavl'aw' אחר המטה כרע כר4-יע אמה,ועבייה וארכה 'טרף

 ושלא הבית  בפני ומטהרים  ומשישים ויונים Dtr~1i%ארגעה
 Dp'D' 5%' יכול ושני ר ' בגכו4ם' ומטהרים הביתבפני

 11 כיצר ה4ש ושני  %% הצבעים מן אחר יכוה  איתויעתתולעת
 שני ן תולעת ושני אומר דרגאיי בן  יוחנן ז סובהוהיית

 ושם 5% טעמוץפסיה owwrtta~l פושנתויעתי
 וף4ש כהיית אזוב זלא איזוכיון ו5א אזונ י.ו ןתולעת
 ככ5 ישהיטרה בכה( ציווי הכה( זציוה א.ושמח , יוף שם 1% שיש אזוב כ5 ויא מדברי אזוב ויא רומיאזוב
 אובראף רבי , יומי כר יהודה רכי וברי **ן1

  ושהטאתהציפור בשחיטהבכהן'
 האחת שבמתים הברוררז האחת ' שבמתים האחת יהאחת
 י ;nft)wS זוג יקה טריפה שנעשת או מהם אחת מתהשאם
 דין והיבש ' חרס כלי א% שתיהם ואי( חרס אלכיי האהתג

 ן 5עירוביס כשרו ישם משם כשרו שירש כמקום אם מההוא

  האחת %% יעירוביס שיכשרו יין אינו יסס' משס  שכשרוכאן
 אהד יכהן  כול ר חרס, א%3%י ofnwi ואין ,איכו4'חרס
 וו י,יכ.יהאכשן יכו%בקירה איחוס , '%יחרטמןהכיים
 פושרים מים ויא מ5וחיס מיס ולא חיים סים חרס, שלפיייי
 מרץ אומר אי'עזר רכי ' מנטפים מים ו5א מבזכים מים51א
 בהם נעשרת שלרש ביי אף מלאכה כהס נעשה ש45פמים

 ציפור אף שכמינן הכרוריס מיס מה אומי שמעון רכי ,מלאכה
 עושה הוא  ניצר ה ן קיפל זו שבכינההברורה

 ארו נוטי
 ראשי יהם ומקיף ישון בשירי וכורכן , תוקעת ושניואזוב
 וודאי  ,יבויברם ברם ומזה שנייהוטובף  וראשהונבמשףגפיי
 ן חיים%ירם סים כוים שיהא ער יכוי מים אי , חיים a~a%י

 תככים שיערו  ניכרבהם הציפור שרם חיים מיס צר כאירןהת
 ז המרתיחת תבות הדס נשפך אם  ומניין 1 'רביעית

 אוחרז יקח החיה  הציפור את הרסתל ישפך הממתיחתמתה
 התויעת שני ואת הארו ע1 ואת הלצמה. מפרישה שהואבעמר
 תמיכות מום ,  וטבל האזובואת

 עמהם היתה וירש הואיי

 הצפזר ואת אותה וטבף תל טניףה  ךכי% תהא יא אזהרהבכיי
 טבייהן  יכלל הציפור את החויר , השחוטה  הצפור בדםהחיה
 וררך הואיף , הוא רין והימר המיוקח השחוטהויא1

 הכשירו ררך מה , בעוף בחון הכסיו'ו ררך בעוף בפניהכשירו
 ע5 חרס כלי  אי1 החיים a'D אף הקחוטה ציפור ' המלוקהויא  תיהשחוטת_ ,  במליקה בוזן הכשירו ררך אף במליקהבפנים

 , חייםמים

:ך:מוימעם בנרשה
 מן , המטהר ער!והזה

 ן הזיות שכע טעק הצרעת מן דג~הר פעמים שנעהצרעת

 ריוהוח  היא ב שבע, טעוןהויות  מתאקטמא
r~aדין אינו  ושביעי שיישי הויית שטעון מת טמ4ש שבעהויית טש4 ובשביעי בשישי הוייתי טעון שאינו מצורע אם 

 טעון הצרעת עיהמטהיהטהרמן  שבעחיוהוה הויישיטעון
 טיישי שיטעו1הויית  קיוחומרימצורע גהייתשבע'
 ההלעז טעון שבע הף'ת טעון שאינו מת טמא אם מהושכיעי

 דין אית שבע הדית טעק שהזמש מצורע ובשגיביבירושי
 הזחת וטהרו פעמים סכע %ל וכשגועו כשלישי הזייהשיטעון
 ד / ובשכינו כשיישי הזייה טעון ואינו טעון הואשכע
 וגלה חטלח תל מסוקל 'ה' יכוי ' בגופו הנעשים כרכריוטהרו
 ן וטהרווטהר %י אותו מעככוס כוים יהיו יכוי ' ורהזוככס

 למטרף  האמורה אי'טהרה י בגפו הנעשים בדלאסלמעיה חאמו4  טהרה מה ימטה' אמורה וטהרה למעיה אמורהטהרה
 שלא החי חצ'פוי את ושלח ה בגופו' הנעיהםברברים
 למדבר, חשלהנה כגומא יעמד %יס'שלא חש5חנה ביפויעמד
 הש השדה פני אל ועףר כלפי 'nthwtl, 5שר חש יעמודשףא

אם
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להקלח מצורעפרשתקלו
 1 י באמלל מארת ההא ירו 5תש* והזרה סיחהחם
 54מדינ1 בא זה מה שמעון רבי אמר כגדיו את המטהרוכבס
 אם ומה , הוא וחומר ק% ורפא במנע בגרים לטמא י5מזדאם
 בימי י כמגע כנרים מששש בכי"ח כטמא שאינו ספרונימו
 כן אם , כמגע כנדים ששמא דין אינו בהיארש שמטמאנמרו
 משככ סלטמ4ש אחד כגדיו את המטהר וכבס נאמר5מוה
 כל את וגלח 1 גםנע' בנהם 'lNbW~D ואחד יותושב
 כימי תניחת נאמר הוסט ודין הסתרים בית אף יכוץ 'שערו
 בימי האמורה תנלחת מה י גמרו כימי תגלחת ונאמר יספרו
 פרט גמוו כימי האמורה תנ5הת אף רגהייס לטת פרטטמרו
 U'NW ספרו בימי הק.5 אס הין ח הסתוימי~ית
 גמדו כימי ניקף ' מטכ~שבכיאה השינו ומושב משכדמטמא
 הוויי ' בניאה ומטמא ומו"נ משככ משמאשהוא

 מטמא והוא
 כ5 לוסר תלמוד דחתכם בית אף יגיח , בביאה ומטמאמשככ
 לבית פרט ספרו בימי האמור שערו כ% מה , שוה לנזירהשערו

 פרט סמרו נימי האמור שערו כ5 אףהסתרים
~ntaS 

 , הסתרים

 הזב אם מה הומיי דין והלא ן מקוה בטי אפילו ורחקט
 מצורע חיים, נדם ביאת טעון חיים מים הזייתשאינוטעון
 תימו חיים מים  שיטעוןביאת רין שנו חוים סוס הזייתשטען,
 וטהר במיס ורחל י ן מקוה במי אפיןו במים ורחץיומו

 מן לפנים יכנס מעכבתו גופו רחיצת המתנה א5 יכ41שוצחי
 ן המחנה מן לפנים יכנס אותו מעככים ציפרים :איןהאחנה

 כשנורח יהא יאהלו מחוז 'שב , יאהלו מתז 1'שכ אי
 רני דברי החייטות ימי ולא ימים שבעת , ףאה4כם 5כסשוכו שנ" אשתו אלא אולו אק אהלו , המטח בתשמיש אסורוהיא
 חייבו רבי אמר ן החילטו יימר וחומר קף יהודוק ברכייוסי

 "א יעוזי'ה יותם היה ש5א ףמדגורגי והיא רכי לפניהשגתי
 ת5 כקייה ונין כיוס בק יכול בשביעי גי.ישועשע ן אמרת' כך אני אף 5הם אמר החייטובימי
 את יניח ב ון3אבלי5ה' ביוםצאן

 תלכו הסתריפ בית אף ינון שערונף
 ' הסתרים יבית פרט כנראה עיניו נכות כה עיניו גבתויומר
 גנות מה אי נ ן הסתרים יבית פרט כנראה שערו כףאף
 כינוס מקום אן4ש 5י אין אף ' תראה שיער כימם כקוםעיניו
 פיער , נראה שאינו שיער כינוס קרבות מניין ן ונראו-ושיער
 כ5 את קומר ת5טוד , נרפה ואינו שיער פיער ' כנראהשיער
 יעכר 5א תער שנאמר 5פי %י מה ראשו ד יניח'שערו
 מה וזקנו ' ראשו לזמר תימור מנוגע פי ע5 %ף ראשו,יכוףעזי

 מנוגע פי ע4 אר יכוין 'גיחו 44ל זקנם פאת מנאמר י4,וגי
 לפי ' זקנו %ף ומה ראשו יומר תלמוד טה ' וקנו יומרתלמוד
 אסור הראש ' בראש שאין טוה שחינובזקןובזקן בראששיש

 הראש וכתער כמספריים אסור אינו והזק( , וכתערכג.ספריים
 בראש שיש יפי הא , ארם ככ5 אסור והזקן , ארם ככ4בותר

 וצריך ראשו %מר צרך כראש Itww סה IPla1 כזקן שאיןס"
 ייגש שנים גנות אימר הנייקי יוסי רבי ה י זקנולומר
 נ5חאיא5עזן אתכףשערומהת5מור5וםרי עינים'ריסי

 בתשרך בשמיני מגלה כשביש נ5ח לא שאם יתג5חתאחרות
 הנזיר מצוה ותנ5חתו מגלחים שלשה 1 ןובעשירי
 יב'4ש'שאם כשביע"גלחגשמימ ז5אעשוכ5)פ' שעוי שתי שיהירו או כתער ש5א טגלחו ונולם ה%4המ:!:רע
 מנ'4פ בשמים ניח ואם בשם'נ' קוכנותיו גשג'ע"ביאגילת

 מרז טרפון רכי 15 אמר י רכיעקיכא דברי כוכיוסקרבנותיו
 וסצווע נימים ה%וירק טהותו שהנזיר יו אמר ן ינדר זהבין

 ן שניס כבשים מיעוט כנשים יקח ח , שמש מעורבהיה כן אס אירש קיכנו,שו מכיא ואינו ן בתנ5חהו תףדהטהרתו

 שוים שאינ:rr פי על אף מניין , שוים שיוזו שני נאמר 4מה כןאס
 וככשר-ו ט ' ריגה כבש כבש לזמר תלמוד ,כשירים
 נגעים ע% אחת מימד אחת , ברורה שתה"ש שנתה בתאחת
 מנחת אינש שאינה יימר המזבחה העולה את הכהןוהעירה אוטר כשהורח , למנחה אף יכול , לבהמה כשמן בלולהסוית עשרוניט ושלשרו ' ע41ם שנהלמנייז 5א שנתה כת ,הרבת

 5הח5הגיא או ' חטאת להשיא לנכה י משרע זועולתהעשה
 ן אישנואת

 נךב:(יג'י"יך:יי.,"הי,"צ נפרשה
 הת א בהטה מביא שהוא בענימטנו

 ן כהמונן שישה מכיא שהוגש העותר אכ5 , אחד עשרוןומביא

 עשרוניפ שישוה מק"מ אני מה הא , עשרונים שלשרקיביא
 * שמן אחד וחיג כ יבהמח' בשמן בלויה מנחהס51ת
 מכיא שהוא כעני מצינו טה 14נום שקשת שיביא בריןשהיה
 , אתר 5ונ וסביכםעשרון

 שישרז מכירי  ש"ו4י עשיר אבי
 , שמז אחר מוג ומר תימוד יונים שישרה יכיסעשרונים
 ימינו ואותם המטהר האיש את המטרו הכהן והעטירג
 כך עסיררע שטעונים כשם 'כו5 , כולם עמירה טעוניםשהם
 ן ע51וק ולא חטאת לא , האיש לומר תלמוד תנופהיטענו

"
 * הקטן ואת האשה את להוציא איא איש אף4י אינו או ד
 5מח כן אס ה קטן, אשרהכין בין איש מ( הםשהר4%

 אשם נאמר למרק כן אס עולה, וי~פ חטאת לא אישנאמר
 אשם טח להכשיר, כא 'uasn1 להכשיר כא ואשם הואילשיכל
 אותולאשס' 15סר תתעור תנופה שעון האוש אף nalanl:טעון
 1 ן תטפנה טעון WttS"i ואין תנופה טעון אשסוהטף
 למזרה אחוריהן ניקנור כשער מעמידו מוער אהל פני ין4פט

 האהד הכבש את הכהן ויקח ז , למערבופניהם
 מניי(* כאחת תנופה טעונו שהם לכרנו ' לאשם אזתווהקריב
 תנופה, והניף ימר תימוד ויניף החזור יניף יני ייאשם אותי יוסר תישור יצא עצמו בפני וזח עצטו בפני זה הניףאס

 את וסחט ח כסורח' יעז ףפנו , תנופות 51אתנופה
 מרו העקה את ישחט ד"טאת את ישחפ אשר בטקוםהכבש
N 5פי , ףומרתימור Y t W !  העמרתם מקום יכול נעם'דה יידק 
 החטאת את 'שהט אשר כמקום תלמודףומר שהיטהתה"ש

 כסקופ יומר תלמוד ע%טכעתו יכול ט ןואתחעו4ה
 כמקום ~acw אלא לי אין י י הרוח כ5 את ידבשירהקורש
 5ום תימוד , רש הקו גמקום וער"ח חטאת אף מניק ,דקודש

 ' הקורש כמקוס העולה ואת החטאתאת

נ::קנן",:.י"ו"ח נק
 וכידו וביום החולין מן אשםאף

 חטאת טה אי מתירו, רםמזכח אשס אף , מתירה טזכהרם חשאי מה , כ5י טעק אשס אף כ4י שעונה חטאת מה '1הימנית
 ת5מ154 5מע5ה, נתון דמו אשסיהיה אף , למעלה נתוןדמה
 ואשם האשמות כל לרנות יזרוק רמו ואת , היא קרשיםקודש
 הכחן לכחן התש אוכר כשו41ש כהשות אם מזבח אםיקרוס איי ואינייודע כ למטה, דסונתון שיהדתמשרע
 הוגש , יקרום המזבה המוכח לכהן סכשיוו מהמינו 'יקרוס
 ש5 שמן לום לרכזת קרשים קורש ' 5שסו שלא כששחטו8וט

 מצורע, 111 ) . 8סימוא
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 םק מצורעפרשתקלט
 יכול ולקה, נ*צורע,ריאפרטישהםרבישהוי

 בעצמו נתינכם מה הכהן ונתן הכהן ולקק לומר תלמודבכלי
 מזבה של אף יכול ד / כהן של כעצמו קכ5ה אף כהןשל
 חטאת מה יכהן הוא ודרשם  כחטאת כי לזם תלטזד בידההא

 שניכהנום אומר נמצאת ן נפי טעון אשםטעונרץכייאף
 כרש ככלי שקיבל זרה , ביר ואהד ככלי אהד דמו אתמקבלים
 ומצורע ,  אצימצורע %ו  בא כיד שקבל זזה , המזכה עלזורקו

  יהורה רבי ניקנור בשער ועמר בא המצורעים בלשכתשבי
 ונתן ה , מנערב טבל מככר טבייה צריך היה לאאומר
 יכויקל תנוך עי אי ע%תנקי % )ראי  תוך ע4 ינול , תוךעל
 האמצע" גרר זה כיצר הא ' נוך  יונלתוך  תימור אוון ש%גובה
 השמן מיוג י ' הימנית רגיו בהן ועי היממת  ירושיבון
 אחר יבייש מסיצק ן ימיאינו יצק שייש עד היוג הסר"צק

 ער  הלוג הסר אובר  ישמעאל רבי , עקיבות רברירביכתהייה
 ויצק ו ' כתהייה אחר יביא משנחן '  ימיאינו נתןשיא

 ואם ' הבירו שף כפו  יתוך שיצק  מצוה השמאייה הכהן כףעי
 והוה וטבל ה הבספג, וטביוףא ' עצמויצא כףלתוך

 להלן אצבעוונאסר באן נאמר אצבעו , טבילות הזייה ב%עי
 חףאצכע1 מבימין  הבכומנת אצבעוהא.מורהבאןאצבעוניה
  lawn מן והוות ט , שבימין המיומבת יהווןהימוררה
 פעמים שבע ומזרק טיכס שהוגש מלמד פעמים שכע'באצכע1
 י שבייר?, הוייה כי  ועי הקדשש קודש ביתננגד
 14מן הרם שיקרום האשם רם עי , עינפו אשר השמןומעור

 לזמר  תלבוד יתן לא רם סם אין עין שסרם ישאואינואי4ש
 , גורם המקוס איא נודם הרם אין הוא האשס  רםחןמקופ

 יוטהורז אין  אין11שחןירבוהןרגיאוון"טניתיא
 ממעון רבי ' עלסקומו הוגש נותן אומר רניאייעורקויימת
 כף על IQW1' 1הנותד ב  י עישמאייצא' נתןאומראס
 לא לאנתן כיפר נתן יכפראם המטהר ראש על 'תןהכהן

 בין הם מצורת שירי אומר קנורי %יופגן , עקיבא %כיקירצרי

'שנהי
 ועסה ן חטאת ישם מעשיה כל שהו החטאת את הכהןזעיה נ י כיפר, לא כאילו עי'ו מעלים כיפר שלא כין
 והעלה שנאמר לפי לומר תלמוד מה , וכפר ההטאת אתהכהן
 מעכנים כולס 'הו יכול רגאבחה המנחה ואת העויה אתהכהן
 שכפרה מימד וכפר הדטאת את הכהן ועסה יון תלמודאותו

 ישדר( )אחר מזוכו, ולא מטומאתו המטהר ע4 וכפר , בהשאת)
 העולה, את הכהן והעלה ד י ' הזה הטפשה אהר העויהאת

 פי עי ף א העולה את הכה( והעלה לשמה ש5א משהטהאעפי
 שאיכרי מלמד ' העולה את רזיהן והעליס 5הטאת,שקדמה
 דומרץ השאת סמעק רבי אמר הטאת לתימורי קורמיםק%ה

 ן הדורון ונכנס הפרקליט רצה לרצות שנכנסלפרקליט

 נכ'נמ:ג:-זג יפרשה
 מנה המש' ב( ונעשה סנהסאה

 ואינו 5ו יש משנת ירו ואין או משנת ידו ואין 15מרהלמוד
  כתובים סני שיאסרו עי הא הוא דל אם 15 תלמוד 4קחטוצא
ש לפי נודריו וף4פ הו4פ ב , שמענו 44ש 4ח1ואם 4  אם חפיל1 יכול , עני ערך נותן עשיר את שהקריךי

 תל עני קרבן יביא עשיר טצורע והיה עלי זה מצורע ש4קרבנו
 כן בערכים אניאף אומר רבואוםר ג ןהואו5אטרריו

 שאק עני ערך נותן העשיר את שהעריך עני מרה מפניוכי
 עני ושמע ע4י ערכי שאסר עשיר אב5 כלום היים,העשיר
 או והעשיר עני חח ' עשיר ערך עתן ע4 וה שאטר טהואסר

 בשלטר  וריב  והוא  הואיף זה אף , עשיו עוץ מהן והעניעשיו
 עשיר' קושן מביא הוא לפיכך יפוטרו, וה האיש ובקטבהמות
 סנון מכיפך כקרס מהמטבא 'ר מהסג מביוש מקרשופטמא יי מהשג מביא זה ו, אמר אחר %י מה בחמיה רבי יפןעקיבא שאירבי וו ' ףומראהר תימור מה אסם נבט ,npSר
 הובל תעיה  והעויה ' אחר תוה שניס 'ביא וה אף אהד'ההה
 מקדש- ומטטא  'ר מהשג ;NaQ וה שבינה מסקופ עקיבא רא%
  אף נפרחו תחת שנים ככיא מקדש מטמא  טה ' 'ד מהשגמכוא
 אתה l'ua יאו אם %ל ' אהד %ל כפרתו תהת שנים יביאזה

 טה ' יד מדאיג מכירת ובערכים , יד  מהשג מניא זה  פלמקיימו
 בכפרול ישתנופה וכי יכפר  לתנופה ה ' אהדיומר תלמור , ירו  כלהשג יבייש וה אף ירו כלהשך מכירםבערכים

  תנופה עשה שאם ילמד "א יכפר לתנופה נחמר למה כןאם

 נהמנו ר ' הבמים כיבריטעוןו,ג
ייעור~ש

 4באפפ
 ו14ל  למנחה שנאין יוגה א"א יה אין עשרון ששים סימגהה
 wtsti שיב'4ן ברי( שהיה לומר תלמוד מה ולוג 1 'סמן
 1מכי64 עשרונים ש%שיץ מביא סהוא כעשיר מצינו מה ן5ונ
~A7S

  יזג סו,ש יבייש אהד עשרון  שהו~ומכי4ש עם אף אהד
 היקש ה ז ארבעה מביבש ואינו מביא הוא שניםיונה בני שגי או וסתיתורים 1 , שמן ויוגת4מורףובר

 יוקרת יד,טה םהשנ םכיאה ויוידת ירי מהשג מביא וה הוארין
 אהד, תהת אהד יביא זה אף ' אהד תהתמכיאהאחד

 מכיש מקדש ומטמא ן יד מהשג מכיא זה זו לדרך כלך אוט
 זו-ל "ף , אחד תהת שנים מכ"שש מקרש מטטא מה , ידטר"טג
 מהוסר דנים נראהלמידומה י ן אחד תחת שתיםיביא

 שאטד מקדש מטמרם יוכיח וחל כיפורים מהוסר מןכיפורים
 באזש  מנוהג קרבן דנים זו ידרך כלך או ן כיפוריםמהזכר
 ככאסדץ באים בחגג שאינו יוירת קרבן יוכיה ואי שררכבא
 בביאת הוא ot~e ' יונהר  בני סני או וריס ת תהי יומרתימוד
 מאשר ירו השיג אשר א י ן ארבעים מכירךואינו

 ,ב ז  אשרהשיגירו  ידו, תשיגהסיגירוואתאשר
 וימר ירומההףםודאשרתשיג

 יביא  אוכר אבי אימתי שיכוי
 מניין והעני עשיר וזיוה , מתחקתו עני שהוא כזמן ענוקרבן

 תשינ אשר את ינ ן ידו תשיג אשרהלמודלומר
 בזמן בעני יגמר אומר אני אימתי שיכול יומר תלמוד מהידז

 ףוכר תימוד ברה ידו תשיג אשר ואת , ידו תשיג מאשריוכר תקשור , כנטן והעני עשיר , אסמו את הטא , בענישההודף
 מבעשיר שהתהי4 כזב( בער-ר יגבר אומר אני אימתישיכ%
 תשיג אשר ואת ףומר תלמוד מניין , והעשיר ן עני אשמוהמא
 והעשיל עני קרבנו אפילוהכי~ו יכול ד יירו,
 ממין לעיות ואהד יהסאת תחד %מר תימוד , כעםיגמר
 עמרן קרב( שהכיאוה יוקרת אף 'כוי ו טהעוף, להגירת נהמה מנחת שתקרום ן 5מנהה , עולה תביאהטאת
 , ואת יומר תימור כענייר?  תגמור והעשירכםענייה

  קרבן שהביוש שעני מעמר צרעת בנע בו אסר תורת וי
 יומר תלמוד יצא עני קרב( שהביא עשיר אף יכול , יצאעשיר
 כנץ ודו ע% מבישי שארם מימד צרעת נגע כו אשר תורתזאת
 בזכהים ומאכילו עבי קרבן עכדוושפהתו ידי בת11ע5 יחוע%
 זאת %ומר תימור עשיר קרבן יבייש אשתו ירי ע5 אףיכול
 אינו פטרנה אם לפיכך יהורהר רבי אמר ו יהודכם רבידברי
 מן עלך 4 איתיין די ואהרן יו כותבת הירש שכן בוקהייב

 ן דפקקדמת
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לוקמב מצורעפרשתקמא

 ים:::ן:::::::ש חפרשה
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 אי5עמוןומואכ5% שנ
 עד לאחווה ג ן ומואב עמו 4%ש ן לכם נותן אםאשר

 חילקו תייקו י4ש אכר( כיבשו אומר אתוה מנייןשיכבשו
 את מכיר ואחר אחד כ5 ואי( אבות לבית חילקו 41אלמשפחות

 ,שלו

 שיהא עד הכו 1% אשר וכא %ף כנגעים מטמאין יהו יכוי
 יהודה~וכי גר צרעת נגע ונתתי ד ' שיו את מכיר אחדכ5

 ונתתי אומר שמעון ר' ן נגשם עליהם שבאים יחם היאבשורת
 קורי ארבע עף וכאסכדיא בספינה כנוייבית פרט , אחוזתכם בביתארץ ן ~נס,ס לנעך פרטנגעצרעת

 טטמאה אחוזות אחוותכם ח , העמודים 1ע4 העציםעף הכנוי את 51הכיא
 אחתתכם, אומר לישמעאל 1 , ביכר המקדש חיתאיא שמעתי לא אני יהודה כנגעהאר מטמאה ירושים ואיןבנגעים
 , כנגעים מטמים גוים אחוזת ואין כנגעים מטסיםאחוזתכם
 מטמים בנדיהם אין כך כנגעים מטמאים אחויהם שאיןוכשם
 אפיי1 'כגף שייח ביד ישיח ש5א הכית 15 אשר ז 'כנגעיס
 כיצד הכהן זרקדק , לכהן והגיד וכא תף , חולה ואפילו ,זקן
 אין בני כיבושים דברי הכהן לו יאמר לאמר יביתו' הנגעכא

 הצרעת בנגע השמר שנאמר הרע ;~rlw ע4 א4א כאיםהנגעים
 l'uP~a ,וכי ףמרי יי עשה אשר את 'זכור )לעשו מאדףסמור

 ח , הרע לשון ע4 אלא נענשה שיא מימד 5זהאיאזה
 שף כפשו ש45ש שרברה מרים אס ומה וחומר ק" דבריםוהיא
 וכמה, כמה אחת עי בפניו חכירו של גנאי מדבר , כךמשה

 נגעים הרוח גסות עי אף אומר איעזר בן שמעו( רט
 להשהות עד לבו גבה וכחזקתו שנאמר כעוזייה משנו שכןכאי

 הקטורת nae ע4 ףהקריב יי היכי א5 איהיוויבא כוווימרוד
 מעמדו חיי 5'ישמוניבנ' כהנים ועמז הכהן עזריהו אחריוסבא
 לכהנים אם כ' 4" 5הקריכ עוזיה לך 5א %ו תאמרו עוז'רקעל
 ' עוז'הוובירווכו ויזעף ' המקרש מן המקורש'מצא אהרןכנ'
 ויודע חכם תעמיד אפילו כנגע לזמר תימוד מה נגעי
 כנגע איא ייבנית נראה כנע אאמר יגזור 4א תראי נרעשהוא

 אמרו מיכן , יאורי ויא נראהל' יא ,נראה5יכבית
בית

 להביא נגעו,בכית את לראות חיונות בו פותחים אין אפ"
 ואין מטמא הוא מתוכו בכית העלייה, להביא ה'ננוע,בב,תאת

 והפינוי בכהן  הצווי ' ופינו הכהן וצוה ב י ן מאחוריומטמא
 דברי קנים הבילי ,Q'yp חבילי אפילו הכית את )פינו ארםככף
 מה וכי מאיר אר , לפינוי הוא עסק אומר שמעון רני ' יהודהר

 והפ מטכי5מ ומתכתו וכגדיו עצ) כ5י תאמר אם 5ומיטמי
 ברש פכווכי ועל חרמו כלי ע5 התורנה חסה מה על 'טהורים
 חכה כך אם הרשעי או הת דיגדיקים או הרששם כניעימטמא
 % כך אם ן החביב מטגנו ע5 וחומר קי הבזוי ממונו ע4תורה
 רשע של ע5 כך אם וננותיון בניו נפש ע% והומר קלממונו
 את לראות הכהן 'בוא בטרם ג י ן צריק ע4 וחומרק5
 4פי 5% כה כנית אשר כ5 יטמא 51א ' הפנה את לראותהנגע
 שישהא עד כגדים מטמא שאינו המנוגע יבית בנכנסשמצינו
 ומונחים מקופיים כלים שם היו אפייו יכול פרס, אכילתככה
 'כוי הבית כתוך ומונחים מקופלים כים כת'פו'ע%

 יהו 5א
 בבית אשר כ5 יטמא ו5א תל פרס אכילת כדי שישהוטםיאועד

 לדבר ממתימם אם אוטר ר , בהם כיוצא אחרים ואחריכן ןמזר
 בחתן נראה טצותו היא וכמה ' מצוה ידבר ימתיבו 5אהרשות
 ברנ"נותנים וכן ולכסותו ולביתו 14 משתה ימי שבעהנותמם

 * הדגל ימי כ5ו

 בי311ולן:: יפרשה
 מיכן כ , כתוניס כארבעה איא מטמא סרדין מלמדארבע הרי קירות בקיר אומר הוא זימטה שנזם הרי בוקרותנ

 יכולעד ד , אינומטמאבנגעי טריגוןאמרוביתעגולבית
 בכותל אפילו הקיר טן שפ4 ומבאיהם % כת4ס כשנישיראה
 אין האכניס את וחלצו 4% אבנים גשתי שיראה עד יכוף 'אחד
 עקיבאאך 4 רכרי אכנים משתיפחות

 ישמעאי
 את וחיעו אומר

 ע5 "א נראה 5א אפילו מניי( אבנים משתי פחות איןהאכניס
 י אדמדם% או ירקרקות , הקיר מן שפף ומראיהם %ף אחתאכן
 שוקעות שקער!רות ה ' אחת אכן על אפילו הקיר מןשפל

 אדום , שכירוקים ירוק ן אדמדמות או ירקרקות ,כמראיהם
 ויצא 1 ממשן' ו5א הקיר מן שפף ומראיהםמבאדומים

 יביתו יתך יכה  הכית מןהכהן
 ויסגיר%י

 הביתאי איפתח
 ן הגית מן י  ה ויסגיר השקוף יעמורתהת  יכול הבית פתחאי

 כיתווהסגיר אםרוהיך5תוך מיכן ז מכ151' שיעקרעד
 5% , מוסגר והסגיר כתוכו שהנגע הבית פתח ע5 עמד ,מוסגר
 מכ4 הכית את והסגיר , הבית פתח אי הכית טן הכהןויצהר
 ביופ 4% כ54ה מן כיוס כין יכוף , בשביעי חמקוס'
 שהוי כל הסמוך פיסיו( זה , פשה והנה ש ז כלילהולא
 כנע, %% שהוא יכולכל ' בבית חי  הרהוב א% קרבותמנין
 ננריפ  יהלן האסור נגע מה נגע ףהין ונאמר נגע באןנאסר
 שהוא, סמוךכף  הפיסיון אומר נמצאת ן , כגרים כאןאף

 ויא הכית בקירות א י ' כגריס והחתר ' כגריסהרחוק
 %א המחיצה  בקירות האיבוסויא בקירות ויא  נייעבקירות

 ' המגורהבקירות
  וחיצומימיששניהם כ בכיאדם, לגןן והחליצה בכהן וחיצו'הציתיוצ'וההכהן ך-4א1אי1

 ישכינו אוי ירשע אמרואוי סיבןחויצימ
 nuw~ קוצעין Dntlm חולציםשניהם

  האבנים את מביאים
 את הקץ ואהר %י חויציס שניהם 'הו יאחריכויהכותיססוך

 כותי הכיצר 'האבבי
 חויתית שניהם חכירו  יבין שבינו

 יכו4 האכנים את חיצו נ ן חולש יברו הוא יאוירהסמוך וכותי
 נהם אשר %% ח5יצרק מצות בו הקיים אבנים שתי בוולעוז
 יענים אפילו קדומרים אפילו יכוי הנגע בהם  אשר  אי 'הנגע

 י  ממעבו יאויא אם כתוביט  שני  עדשיאמרותיאבניסהא
 יכף חוץ אבחן ' פסחנה מחוץ אי אתהן והשייבור
 nlepl~n לעייוות הוץ אירש העיר יכף חוץ  ארםחעיראין
 יהודו-ו רבי י טמ~פ מקומו שיהא טטא סק!ם א5 , ביכרחומה
 הכות ואת ה , הניטף את ירכות טמא מקום א5אומר
 הקרקע מן  יבול מבית  סבית,אי תל ומכחוש מבפני 'כוףיקציע
 1 , לנגע סביב אף4ש אמרתי 5א תיסביב Im~pnIומ(

 המשר אף יכוי עפר עפריאי צרורי,5% יכול הקצו אשרושפכו
 ףאול~ו ואם , הכתוכים שני שיאמרו ער הקצו אשר את5%

 משתיאבניסוהכיאו איופחעו , ויקחואבגים ו ישמענו
 חויצים אין אמרו אבניממיכן משתי פחית אי1 האבני תוותא%
 תחת שהים  ולא ' שוהם תחת אחת מביא ואין , משתיםפחות
 ארבע, תחת שיש תחת שתיס תחת שתים מביא אף4ש 'אחת
 יכוף אחרות אי , אחרות '%% וה %צר ויביא וה מצריטויאבנים יכוי אבנים ויקחו ח ן שתים תחת שיש תחתוארבע
 שני שיאמרו ער הא %יאבנים לבנים אפיקו קרומייםאפילו
 משמגף כל קרבות יעפר ט שמענו' יאל5א ואםכתובים
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קמר מצורעפרשתקמנ
 עפל :S1at~ 'נו4 חרטתן אפייו מדר אפילי 4כיטם אפ'15עפר
 אפיין נדר אפיתו  יכו% אחר או אחר %ל זה 5צד 1'כיא זהמצד
 שמענון 5א יאו ואם כתובי שני שיאמרו עד עפר'הא %%נבסס

 ' כשח עמו מטפל תכירו rt~s הבית את וטח יקח אחר ועפרי

 ננ:ג:שןךנ:::גנן: יפרסה
 , מקומו א5א 5י אין האבניםיאותה

 כחן נאמד כנרים יכזף ' בכית 4% הכית כי את ירבותמנין
 כאן אף כגריס להין האמור נגע מות נגע להק ונאמרנגע

 הוהוק , מהו כ4 סמוך הפיסיון אומר נמצאת כ 'כנריס
 אירש ל' אין ג ' נריסס כשא' ככתים והחוזר 'כגריס

 ככרא'1' וסלא כמראת ופרח %ף מנ"ן' כמרא'1כמרא'1'ושיא
 שיחזור ער טמ~ש 'הא שיא א5א ופרח אומר אינו אוד
 כבגדים מה ככתים וטימא בבגר'ס הוא טמ~ש הוא זדם 'דפסה
 החוזר אתטימא

 א"
 החזור יטכ~ו בבתים "ף , nwla שינו

 שהעומד בבנדיס החמיר אס הין ה ' פושה כאינואעפ
 בסוף שהעזמד בכהים נהמיר שורף ' שבועות שני בסוףמהם
 ת סמאו צרעת ממארת 'צרעת לו תימל נותז אינו שבועותשני

 את בבגר'סטיי~ל  האמור ממארת צרעת  כה ' שוהמגוירה
 החוור יטמא האמורבבתי צרעת אף שאינופושההחתראעפ

 מה החוזר את לוסות סופנו אס 1 , פושה מאינואפפ
  אושומע הנחיו, וראהוהנהפשהתלמוריוםרונ~להכהן

 טס4ש יהי בוביום הנגע וחור בבית הנגעופרח יסוג אס"ני
 להין שיכהיאמווה מה , הנגע ישוב ואכ , הכהן awl יוהימו
 עמו אס ומניין ז שנוע' נסוף כאן אף , שכזענסוף

 ונא 5% שבוע 5ו ונותן וטח וקוצה הולש כשיני nws1שראשון
 הוי כראשון כפושה אס כרכר הוא במה פשה והנה וראההכהן
 שבשו אלחש פשה והנה וראה הכהן וכשן אומר אינו האאמור
 ומצאן שיני שכוע בסוף ובא , עומד ומצאו ראשון שכועבסוף
 חזיז נראשון כפרשה מצינו מה דן אני הר' לו יעשה מהפ1שה'
 וטח ny'pl חולץ בשיני בפושו-ו אף שבוע לו ונוהן וטתנקוצה
 בעומר היק% שהרי שון ברא כפוש היקל אם הין pl~w  %וונותן
 הפושות ויהיה בו בעומד ההמיר שהרי בשיני בפושה נקף ,בו

 מה ' גיאה היא זו שיבה ווהיא הכהן וגא וסבהכהן לבעוטרת
 וקוצה חבץ זו ביאה אף שבוע 5ו ונותן וטח וקוצה  חולץסיגה
 חולץ וכזה בזה עמד אס מנין ח ' שבוע 1% מותןוטח
 אם מדב הוא במי יבא כא ואם וכא תף שבוע יו ונותן וטחוקוצ

 אינו הא , אמיר הרי כשני בפושה ואם אב% הרי בראשובפושה
 ובא ראשון שכזע כסוף שכא את אלא יבוא בוא ואס יבאאוכר
 יעשר, מה , העומד זה פשוק לא והנה וראה שיני שכועבסוף
 הנגע, נרפא כי %ל 4ו וילך יפטר הבית"כול את הכהן וטהר5ו
 מוש דן אבי הרי 5ו מהיעשה ט ' הריפוי את טיהרתילא

 אף ' שכוע יו ונותן וטח 'Inylp1 חולש בשיני כפושרהמעינו
 אס הין י , שכוע 5ז ונותן וטח וקוצה חולש בשינוהעומד
 בעומד נחמיר בראשין בפושה החמיר שהרי בסני  בפררנחמיר
  בשיני,%ף בפושה עומד ויהא בראשון בעומד הק% שהריבשני

 ימעיה  האמורה ביאה ' גיאות שתי כאן הרי יבואובא'ואסבוא
 1קזצה חפז ימע4ה האמורה ביאה בה יסטה' האמורהנביאה
 וטח  וקוצה  הולש עבטה האמורה ביאה אף  'pl1V יו ו  ונותוטח
 צרעת נאסר אמרו ישמעאל ר משום א י , סכוע לוונותן

 צרעת מרז י נכתים ממארת צרעת ונאמר , בבגדיםממארת
 אף , כשיני כפושה בשיני העומד עשה כבגדים האמורממארת
  גפושרש נשני העוקר נעשרק נכתים לאמורה מארת טצרעת

'awaכראשוזימנהן אחהפושה אלא  ונותן חוור 4י  אין שיכוץ ן 
 4% , בשיני השמד ואחר / בשיני פושה אחר החוזר אתקרבות
 " המח ואחרי הקצות ךאהוי P~wi 4%' האבנים את ח5טואחר
 המוש אחר החוזר את ירבו "א הטוח ואחף הבית אתtWNW1 ,nlypn* 5מה כן אס וטיחה קציעה עמה שאין חייצה ישוכי

 כאן הרי הכית את לחטא ויקח %ף ציפרו טעק והוא קולפולו וה* כשיני יכהה מניין ב י , כסני העומד ואחרבשיני
 והויך הראשון הכהה הן בתים עשרה אמוו םיכאן , אחדבית
 טעון קזיפווהוא 4ו והחיך  בשיני והכהה  טהור והוא קוים4ו

 חור שבוע יו  ונותז וטח וקוצה חולץ בראשון והפושהשיפריס
 , כערני ופשה בראשון עמר , צפרים טעון חור %א ,ניתץ

 * עיפרים טעון הזר 4א ' ונתז חזר , 'pinc לו זנותן וטחוקוצה ח"
 ז ונותץ חור , טבוע יו  ונתזן וטח 'Instp1 חיץ וכזרה בזהעמד

 בבית שמצינו תלועי סה ינ ,  וטמא ציפוים טעון חזרלא
 כ4 %ף כן המוחלט אף 'כוי ' מתוכו איא מגיא שאינוהמוסגר

~CD
 , מאחריו כין מתוכו כין שיטמא טומאה 15 הוסיף תא

 :דזי."ווי,ו"ששבי:ש::::מ: הרק
 ישמעואומר יהוכתוכו4 אבנים וכמהיב , ועפר ועציו אכריו גו שיהו עדבנגעים

 ארכעי
 עקיכ~ל

 עף כשמ'גריסיס שיראה ער אומי עקיבא שרכי שמונהאומר
 עד אוכר שמעון בר ר'אלעזר י אוות אכן עי %1א ' אבניםשתי

 בזויות, לי כשתי אכניס שתי על גריסים כשנישירארק
 ועפר שיו אבניו ד כגריס' ורוחבו , גריסים כשתיאורכו
 אבנים כף אבניו את ומוציא גורר שהוא מלמר שלו ועציוסלו

 הע4"ה' אבני ו4א אבניו עמו וחנכנו עעים כ4 עצת עמוטנכנו
 אמין מיכן ' העייירץ עפר  עפרורית , העיייה עצי ויאקצים
 נווון בעייה נראה ' בע5י,ה הקורות את נותן בכית נגענראה
 סשנכנוהן יו שהכניס אבנים ו4א אבניו יכית' הקורותאת
 עפר ולמזי הכית עפר ' משנכנוק 14 שהכניס עצים וף4סעציו

 נא6 ואם ' נא'בנתיצה  ימה בחליצה נאמר אם ' שלוהמתכות
 שאין מה בהייצה  שיש 5פי איא , בחליצה נאמר 5מה 'צחבגת
 האנן בהקיצה כהייצוק, שאין מה וכנתיצות / כנתיצותכן

 נותש שהוכם ובזמן כויה את חמש חולץ שהוא בזמזשבזויות
 האכנם את נותי וכנתיצה ' תכירו ש4 ומניח שיו אתנותז
 חולץ אינו ובהייצה נגע כהן שאיו האבנים ואת ננע בחםשיש
 מרה כחייגה שיש יפי הא , הנגע נהם שיש האכניס אתא4א
 יומר ערך כחיציה שאין מרה ובנתיצתה , בנתיצתםיראין

 כטיבנס הבית א% והבא ר ' בנתיצה  ויומר וצרךבחליצה
 יכ41 , נגש את שקיף  ימים יא אותו הסגיר קשי ,ראשוויובו
 ה ימי, כף % ננעו, שכףה המוחלט אתשאניסוציא

 שהרץ אפי15 יכול , בגרים מטמא שאין מלמר הערב ערוטמא
 "א  וג אין 1 , יככס בכית והשגב 5% מניין שוכב ,אונף "א 5י אין 1 , יכבס פכית 5%והאוכ4 , פרס אכילתכדי
  כיהאוכיאלפ את  אפסשיגוירבות חבנריוריברץ,  וככס %וו מניין אוכף ולא שוכב שוכב ו4א אוכף , ושוכבוניכף
 פת פרס  אכילת כרי כילה א שיעור היא  וכ% שיאכי כרי%שוכב שיעזי ולתן ברי איא 1 %%האייוהשוככ סה , שוכבמאיבו
 ניכיבוס ט , ואוכיובוגפתן מיסב  שעורים פת וקאהיטיס
  עשרת יבוש  אפייו ' יהק4 ןהחמירווה  האמורבתורהיגריס

 שישאן ער טהורים כויס עשרהפוייעניות ועטוףכנריקים
 בגרינו םצייים יהו והגוי הכהתה  יבון י י פרסכדיאכייח
 סצייבגרים  ס בגד המטן בגרוריבה %%ינבאבביוו'המנתע
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לוקמו מצורעפרשתקמה
מצילי אין כגדי מטסים שאיז והנוי הבהמה יצאו רמטגעבכית

 בפנים עומד היה אס אסרו מכאן יא המנוגע,בנדי0נכית
 פוס אכילת כדי שהרה אם , כידו וטכע1ת'1 יחי ידוקשט

 ייהודה כידו וטבעותיו יפנים ידו :wwal בחוט עומרטמא,היה
 ' פרס אכילת כדי שישהא עד אומרי וחכמים , סירטפם

 טימא לא טטא גופו שכף בזמן אם ומה *הודה ל% אסוו בי
 גופו כף שואן בזמן , פרס אכילת כדי שישהק עד שליוטה
 , פרט אכילת כדו שישהא עד שעליו מה את יטמא %א8מא

 יתר ףהד% הטמפו כח שיפה מטנו יהודה רכ' %הס אם ני
 המנוגען בכית ומצייובגדים בצמאה מקכ*ס ישר" הטהורק

 כבית בגריס סש%'ם איז טומאה מקללים שאין והגדהכחמה
 אומרועף ויש , השקופו ועף עיהמת והזה ד י ,המנוגע
 שחיית ציפור חומר הנלילי יוקא ר ' החית ה,ופור אתכ5הוש%ח
 אם וטהר הכית ע% וכפר ט1 זודרור' זו ואיא %עירישע
 נאם ימה ככתים נאמר ואס ' נאכלככת'ם ימה במצורעבאמר

 מרש ובמצורע ' כמצורע שאין מה בכתום שיש %פ' 'במצורע
 כבגורע ' קרבן טעון אינו והבית קרב( טעון מצורע בבתו'שאק
 לפי הא , טהרה0טומאתו לו אין מטומאתו,והכית טהרה 4ויש
wtvצרך , כמצורע שאין מה וכבתי , כביז'ס שימן מה כשצורע 
 4כל התורה זאת 1 י , ככתים יומר וצרך במצורעיומר
 אומר אתוה מנון ולבהרת ויספחת ולשאת וינתק הצרעתנגע
 גקרהות %א אבל כנתקו ' בנתקים %א אב,: בנגשם שבקיבה(

 אכ% בכגד,ס , ככגד'ם לא אכל כאדם,באדם לא אכ4כקרחות
 - ובשמותיהן כהס בקי שיחא הנגעועד את יראה לא בנתקו%א
 ייהורלן וכל, הכגד הצרעת ולשאת התורה,ויצרעת זאת%%

naileN~מטהר הוא וביופ מטם הוא שכיום מלמד כיום בו 
 רואה שאינו מלמד יהורות ,כא 51מה אומר חכינאי בןהגניה

 רכל, שיורנו עד הנגעיםאת

 : פירקינגעיםהסילו

 זמםפרק
 הנ: :,::'."ן,~1.יפיו" אפרשה

 'אין 'שר בני אי המקרש' ביאת ע4 עייהס והייבין התרומהאת
 ואמרת גל העכד'ס ואת הגוי לרגלאת מג"( 'שרש בנ' "א%י

 הקטן' ואת האשה את %רכו מנ"ן V~w אא %' אין איש'אייהם
 בןברוקה 'וחק ר כנושף שמעו( ור %'הוצ' דבר' איש אישתל
 זכר שהו כל יזכר ולנקיבה %זכר זובו את והזב או6 הוא הר'או
בק

 כ"היה' כ קטנה' כין נדוףה נין נק'כה ' rwP בין נרוי
 נגעים מה בזבים וטימא נננעים והדה'טימא ' ואמך הדיברמן
 ומח קו הדיבר לפני בהם 'פטר זבים אף הד'בר עפני בהםפטר
 שלא הדיבר'זבים לפני כהם אנסופטר כהם שטיטא ננעיםאם
 אפות אם %א הדיבר לפני בהם שיפטר דין אנסיאינו כהםסים

 שטומאתן בזבי ככהן'תא6 שא וטהרתן טומאתן שאיןבנגעים
 יפטר לא אדם בכל וטהרתן וטימאתן הואיל אדם ככףוטהרת(
 כיידעה נ / ואילך הדיכוו מ( יהיה כי 5% הדינר לפנינהם
 בזכ טיסנם הוא חיין ן טמא יהיה מקום זכמכל אפילו יכ4צב,

 מטמאתם קלה כטומאה שמטמאה מקום זנה מת כובהמלסשה

 מטמא קיה בטומאה שמטמא כמקום הזב אף ן חמורהטומאה
 וא מטמרה שאינה בזבה אמרת אס יא ד חמורה'טומאה

 גן ייוס כלוא,ות מטמא שהוא כזב ים'ם'ונאמר לג ראיותבנ
 מכשרו תף מקום מכף %'טם' בוראייייוס מטמא והואהואיל
 כזכ לדין,טימא זכיתי הכת% אחרשחיףק ה כשרו, כיולא

 מטמאת קלה טומאה שמטמאה מקום זכה מה ' כזכהוטי40ש
 מטמאח קלה טומאה שמטמאת מקוס הזב אף , חמורהטומאה
 'מים %ג ראיות כל אלא מטמאה שאינה הזכה אם ומה 'והדה לכשרי חוש טומאתו שתענש עד מכשרו 1 , חמורהטומאה
 דין א'או %'ום ראיות בנ מטמא שהוא זב ' כנחוץ כפניםמטמא
D~tW'לכשרו' חזק טומאתו שתה' מכשרו'עד תל ככחול בפנ 
 כלררכיבודק'ם אמרו מחמתיא'מיכאן ולא טמא מכשרוז
 כמשא כקפיצה וכמשתה בז'בה'כמאכל נזקק שיא עד הזכאת

 ן אותו בודקים אק יז'בה משנזקק וכהרהור' וכמראהובחולי

 זוכנ ח ן %דבר רנליס טמאיפכ' זרעו ושככת ומפיקואפסו
 שהזום הזכ אם ומה ה4ה , NCW שה41פ הזוב ע4 לימד ,טט~פ
 דין לטומגאינו גרס שהוא הזוכ טמא, הוא הרי טומאה %ונרם
 ה41פ והרי לטומאה שגרם יוכיח המשתית ששי ' טמאש'הא
 תהןעי אל אתה אף ט ןטהור

 %טומאת שגרם שא4 הזוכ
 טמאי שהוא עףהזוב ליסד ' טמא 'היהטמאתלזוכוהוא'%א
 / הוא תל טמא יהיה שלו האמה מן היחיא הדם 'היה 'כולי

 י,א , טהור "א  ט0א שלו האי מ( היוצא דם ואין טמאהוא
 שהוא רוק אם הוא,ומה מנייו,ודין רגליו  איאוובומימי %יאין
 יוצאי'ממקום שהם רגליו טמא,מימי הוא הרי סחרה ממקויוצא

 יוצא שהוא יוכיח משם היוצא הרם טמא, שיהא די( אינוטומאה
 ע% תתמה א% אתה ואף ב י ן טהור הוא והרי טומאהשמקוס
 טמאים יויו לא טומאה המקום יוצאי שהם שאעפי רגליםסימי

 והייחת הזיעה יכה ג י , רגלים מימי את לרבות ' ויאתגי
 מטסים מאינן אייו את הוא,אוציא טםאותף והןי"הוסרוחה
 האשת וונוכ כגפתו שנוודס דמעת אוציא 'ולא משקיטומאת
 אומר אתה נמצאת , זאת תל , משקים טומאת מטמימשהמ
 ככיוס/ טהורים והראי מרנתה והזיעה הלחה משלבזכתשעה
 ן משקים טזמאת מטפיס האשה להלנ ' מגפתו ודם עינוהמעת

 , חמורה טומאה מטמים רגליו 1רוק11מימיזוכו

 טומאתו' בוזנו, וואתתהיהטומאתו א8814ךע
 ;D'Da' תלויה ואינה , תלויהכזובו ןקא

 מטמאח שהיא הזכה אס והדהומה .ב
 זכשאונו , ימים לג ראיות בג םטםאהא4%ש כוע%האינחאת

 4ג ראיות כג א4א יטמא שיא דין איבו בוע% שהוא אתמטמא
 תלויהם בזוכו 1ns~lw , כזובו טומאתו תהיה וזאת ת% 'ימים
 כ3 מטפא שהוא מעמד רר,ווב זובו נ , כימים תעיהואינה
 כ% אפייו  ייחהיה ' מניין  קטנות / גדויות אלא לי אקראיות
 אם '  גפייוכישהו*י כשרו , שהוא כי אפיקו  החתיב ,טהוא
 %גדולות, שיעור %יתן "א נאננכקטנות, %מה בגדוףות,נאמר
 שהם לשילוח יון כמגר שה41ש כשלש פרוכה אהת ראהשאס
 יאוסר ר , גמור זכ הוי סיפוגיס  וישני י  טבייות שתיכדי
 חמשים וכסוף מאה כתחבירה ראה ' אמה מאה של %חב%י5ד
 כתוך מאוק  כתחייה ראה , גמור זכ ~ה הד, ' אמה מאהובסוף
 וכסוף חמשים 51אחר מאה בתחילה או מארו ובסוףחמשים
 מט%משנכ זוכו מקצת אר מזובו זז , נמור זכ זה איןסאה
 ן ומושב מיזככ שיטמא ראיות שתי  שראה את ירגיא ,ומושב

 ישתי שבערץ סופרת שאין הזכה  אם ומה הוא רין והיא1
 סופת שהוצל זכ , רופות נשח, ותשב סשנכ סטסאוקלאיות
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 חקם מצורעפרשתקמו
 כשתי ומושב משכב שיטפטף דין לאייותאינו לשהישבעדה
 בראייה ומושב משכב מטמאה שהיא בזבה אמרת אם '5אראין
 , אחת תראיינה ומושט משכב מטמא שאינו בזב תאמר ,אחת

קאיי
 משכב יטם4פ 5א אחת כראיה ומושב משכב מטם ואינו

 משכנ מטם4י זובו מגעת אף ' מזובו 5% ראיות כשתיומושב
 ן ומושב משכב שיטמא ראיות שתי שראה זב 5הכיא ,1מושכ

 ' כרס מטמא ואינו מטמא הוא 'Ial~a בזננו טומאתוו
 מטמאות בן כלו מטמאה m'aw הוכה אם ומה הוא דיןוהלא
 טומאתו 5% כדם, INQb'Wi דין אינו מט%כל1כן שהוא זכ 'בדם
 לזכה וחומר קל ח ברמי ואינומטטא מטמא הואביונן

 כ5וכן' מטמא בדם מטמא שאינו הזב אם ומהשמטמאיכ5וכן
 טומאתו %ף ב15בן שמטמאיה דין אינו בדם שמטמאכםזכה

 אפי5ו יכון ע5יוהזכיטמא,  אשוישנכ בייחן '  האשהברם וטומאת האישבןובן  שומאת 'היא
 ;ע"ל"'"ימיג  וליודך-1

 משנב  תימויו  ושיחרף  הקוים  אייוויאאוצישםחצ%עאת
 והרדיד הסינוס מניין והכר מיטה אלא לי אין נ ןהמיוהד
 והתורמי קבי ארבעת והקיסטר וראוייתוהדיוק

  קרום חמשת
 רינהן משככ כ5 %ל קכיס שבעה ש5 והחמת , סאהוהכריתית

 גדולכם ועשבה נחתומים ש5 והדר המרוד מרבה שאני יכולאו
 ףשכיכה המיוחד עליו ישכב אשר 5% כתוכה שוככותשהנדות
 סהמא 'IUNW יכול מלאכתינו,או ונעשה עטור לו שאומריםולא

 9בו ארבעה"ותווםיחמסת  וחקיסטר  ותחקוק  והררירהמגוס
 , זיבות משכב כל 5% קכים שבעה שף והחמת סאהוהכריתית

 שריברב אחר , אילו את ולהושטה אייו את לרבות ראיתמה
 עם שכינה משמשים שהם אילו את אני מרכה ' מיעטהכתוב

 עם שכיבוש latNw O'W~WD אייו את אני ומוציא ,מלאנתם
 האכן על ישב אפילו יכול יטמא, הזב עליו ישב אשרםףאכתם'

 451פ או"ו את אוציא , קורה ו5א אבן ויא כיי תל הקורהוע5
 המיוחדי כ5יןכןי אבניאןל אדןושף נ5ליוש5 ש5 כסאאוציא
 מנין המיוחדק וקתדרה וספסל כסא אל4פ לי איןה
 ועד לונ משני ועריבה מצידיה שפתהוק ותיבה הבלניםתיבת
 5% אהת רגלו בה להרחיק יכול שאינו שנסרקה קניםתשעה
 חשב תרונ י עליה ;n,vDi awt1 בפה אפי15 יכול , ריבה כליכ5

 ףועמור 5אשאונך לשכיבה המיוחד ע5יו' ישב אשר 5%ע5'ה'
 הכינים תמת מוציא שאנו יכול או ו ' מלאכתנוונעשה
 קכים תשעת ועד לוס מסני ועריכרץ מציריה שפתחרץותיבה

 ן ריבה כ"י בל תל אחת רנ5ו קרחון יכול שאינו אושנסדקה

 הכך שריבה אחר אלו את 51הושא  אייו את ירבות ראיתמה
  מלאכתן, עם ישיבה משמשים anw אי15 את אסמיעט,מרבה
 ' מתאבתם עם ישיבה סשסשים שאין א'ןו את  אניוהוציא

 ז המושב ע5 וישכ המשכב ע5 ששכב בזרז א5א לי אי11

 ונשען ונתלה עומד הטשככ על וישב המושב ע5 שכבמניין
 והיא י  בעיקרי ויא הוב ח , ריבה  יטמא ליטמא  תמניין
 ממקור טומאה קוי וכעל ממקור שומאתו הזב אם ומה הואגין
 ומושכ משככ יטמא קרי בעל אף ומושב משכב טטמא הזכמה

 הירק המנוגעתי הזבו5אאכן ט , בע5קדי%להיכולא
 ומושבן משכב מטמא ככיאה מטמא שאין הזכ אם ומה הואדין
 משככ שיטס*ש דין אינו כביאה מטם4פ שהיא המנוגעתאבן

 מת טמא  הזכולא י ן הםנונעת אכן הובולאזםושבןתל
 ומושכ משככ שיטמטם צין אינו וכשביעי כשקשי הזייהשטעין
 הוא רימתוהלארין הוב51א יא טמטמתן הזבויאח4

 ומושפ משכב מטמא שבעה טומאת מטמבל שאינו הזכומה
 ומושב משכב  9יטמ8  שבע"אינורין סומאת  שהואמטמאמת

 אשרישככע5ונ אומר Pvaw י יכ , המת זרא%להזב
 משכנ מטמא  'שיבה לו ויש שכיבה יו  שיש עייואת ישבואשר

 ושאמדו ג -י זמזשנ, משנב מטמא  שבת זבומזשכואין
 אשר סופרים מרברי הבשר שימוק עד במשא מטמא שמתהזכ

 ן עליו רוכו ערשינסא  עייו  ישב  ואשר עליוישכב

 מןןג;':::ד]ן:י::ן: בפרשה
 מסמא הנוגעבמשככ המשנבוא'

 כתחת אדם נטמא ש5א כמקוט אם ומה הוא דין ה5א 'בגדים
 יטמא הזכ מתחת משכב נטמא בנדים ולטמא ארם ףטמאהזב
 לשמא משככ כמגע אדם שנטמא מקום ' בגריס ולסמאאדם
 ן בנדים לטמא משכנ כמגע משככ שיטמתן דין אינו ,בגרים

 כמשכנו הנוגע אדם , כגדיו יכבס כמשכבו יגע אשר ואישת5
 ן בגדים מטמא במשכב הנוגע המשכב ואין נגדיםמטמא

  ויטמא אדם ףטמא הזוב מתחת אדם שיטמא וחומר קלב
 5טכ4פ משככ במגע ~alw נטמרת שלא כמקוס ומהבגד'ס
 שנסמא מקוס ' בגדים משככיטטא במגע ארס מטמאבגדים
 שיטמא דין אינו כגד'ם ויטמא אדם לטמא הזכ מתהתמשנכ

 משכד כ5 ת5 ' בגדים ו5טם4פ ארם יטמא הזב מתחתארם.
 5סם4פ הזב מתחת מטמא משככ ' ישמא הזב עמו 'שכבאשר
 אדם יטכוס הזב טתחת מטמא אדם ואין ' בגדים 51טמאאדם

 ' שהור נשבר ואם גמשככו םשככ גויטסאבגד'ם'
 אם כג"1מאת1 שהרה לו שאין חרש כל' אם מה הו4פ דיןהלא
 י4פ נשכר אס מטומאתו 5וטהרויה והש םשככ טהור'נשכר
 הטומאת אב נעשה שאין חרס ככלי אמרת אם 5א , טהוריהיה
 נעשהאב תאמובמשככשה41פ בגדיס' 51טמא ארם%טמא

 , בגדים 51טמא אדם לטם4שהשומאה

 אב נעשרה והוא האיי
 טהור יהיה יא נשבר לאם , כגדים ולטמא ארם לטמאהטומאה

 וף4פ כמשכבו ד טהור, נשכר אס במשככו םשככת5
 כמשכבו ה , נשא ת5 עמרה ער מחמשה בחיא שאנייכול או י עשרנה ע5 יתר או טחמשה פהות המטה מן היוצאכחבף
 יכיף או , אצבעות משלש חוש הקשר מן atw~1a בנימיןו5א
 עבי ז , טמא 5% הגטב את מוציא שאני יכול אוהגזול ו45י במשכנו 1 , טמא 51מטןתל משלש מודאשאני
 הש5 את מוציא שאני ינוי או הגנט ויא במשכבו אוי(שמעון
 ו5הוט4ן זה את ערבות ראית מה 5ו אמרו ח , טמא5%
 הכעלים נתייאשו שישי זה את אני ומוצמת ' ממנוהכעיס  שנתייאשו זה את אני מרכה , מיעט הכתוב שר,בה אחר זהאת

 גשעת ' כגדיו יכבס כמשככו יגע אשר ואיש טסטנו,
 , בגדש מטם4ן אינו פירש בגדים מטם4שמגעו

 בנף אי ן בני 15מר הלמור הצופרה יכול כגדיו וכבסי
 מניין בננעים והמיטמטם בווכ רג"טמא , לכן נדול כגדיכה
 מרברב שתהא עד צכוע, קטן לב( leP , יבן גדול ' צבועגדול
 אדם שטוש יכוף ' טמא 5% ככגד'ם כעם שאר נעשותמניק ' ריבח בגדיו בגד 5% סנ"ן תינג'לון סככה שף D'~Wףהכ'א
 אדם 5א מטם4פ ואינו מטמא הוא בגד ' בגד 5% חרסוכלי
 כ5 אמרו מיכן א י , חרס כליולא

 בגרים המטם4י
 תחיתך להיות ומשקים אוכלים מטמא מנעוגשעת

~atm 5א מטם4י בבנריםואינו  סארביים ומטמא ן שנוזתלהיות 
 תחילה ףהיות משקו מסטים פרישתן ףאחר חרש כ5י 51אאדם

 צורך ואון בגרים מטרמפ אינו שנעת להיות aatnlIמתוכיים
לוסר
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יחקנ מצורעפרשתקמט
 הזב Sv'1 ישב אשר הכלי עף יה'ושב גיץין הרם, וכ4 אדםימר

 עליו שיושב כזמן איא 5י אין , יטמאוקן
 ע5 זה מושכות לעשרה כומכייןונונע

 אשרישב הכלי ע% והיושב ת% מסמח אבז נבי ע5 ואפי15זה
 , ויטמא הטהור ישב ומיטמא יושב שהזב מקום יטמא הזבעליו

 מריין שם והזב ליו יושכ w~nw כזמן א4%ו %י איןנ
 כמלא, ריקםלעשותו

~  
 , כסף4ש ריקס ~1nlwV כ5י

 מצינו אס הו4פ ודין מניין םרככ , משכב אלא לי אי(ג
  נחלוק לדש כך , למשכב כנושא טשא טן הכת"כ הלקש5א
 יניש4ש נושא כין ח, %א י %ו מה ן ימרכב לנושא נישאבין

 לנישבר נושא כין ותיוק יא ומשאו מגעו חלק שיא4משככ
 , המרכב  את לרכות כ4 %ל ממשאו 1pdai חלק שו:ר'5מרככ

 עייו ידה ש5א כדרך אם אומר חנינא כן חנניה רביר
 אינודין הטומאתן שיררהעייו כייך ' ממנוהטומאהיצאת

 שהרי הקשטי כמרכש החמיר לא 9ה 5או , ממנושתצפן
 כזב היקל שהרי הנישנש במרכב נחמיר הנישנש בזבהחמיר
 זרא הזב ככשר ה , המרככ את לרבות כף' %%הנישא
 כנזמים ולא כשירים ו5א / שעליו כעדלקיס ויא שעליוכצואה
 את סרביה שאני יכל או שאיןיוצאיס' אעם י נטבעותוכא
 וחוסר קל " ממנו הפורש כבשר ויא ממנו הפורש בעצםויא הזב כבשר ו , טמא תלמורלוטר הצפורן ואתהשער

 כעעם או כקאם אנ' מה ה4ש שיהיהטהור הטהוריפורשמן
 יפרק, פרק בין tnnra הפורש אבר ,זהאדםאובקכר

 כמשכב נאמרו ואם , כמשכב נאמרו למה כזכ נאמרו אסז
 וכמשכב במשכב, שאין מה בזב שיש aSI', איא כזכ נאמרו5מה
r עושהמשככ הזב , בזכ כן שאיןמה t ~ s 1 :  ן זב עושה המשכב 

 שיש לפי הא , טמאים המשכב וחיבורי , טהורים הזכחיבורי
 צרך כןכזכ, מאין ובמשככמוק כןבמשככ, מהשאיןבזכ

 וכיירוקהוככטהור ח כזב, לומר וערךומרבמשככ
 בטהור לומר תימוד טמא, יהיה בו נגע ויא רקק אפייויכול
 האף ורירוומימי וניעו כיחו ' איארוקו %; אין ' כו שיגעעד
 עליו ירכב אשר ט , 'רוק וכי יומר תימוד ן מניישלו
 תימור acinn ועו[ המשכב ע" רכב אפים יכול יט"(;הזכ
 51א אקו את אוציא י ' ומושב משכב ויא מרכבקומר
 ' המיוחד טרנכ מרככ %ומר תימור האיכוף אתאוציא
 המד'ת' ומד'כה האשק5)נ' זרז המוהר' המרכב איזה אי

 ש5:סו6 טפיטו אומר 'וס' רנ' ' כוס של וט2'טו נמ5 ש5ועביט
 שף איכוף אב% ' ע,'וכקומפ1( מפנישעומריס מושבטמא

 ונוגע עליו רוכב שהוא בזם( אין4'אלא יכנקהטמא'
 אכן גני ע5 אפ'15 זה גב' ע4 זה מרככות לעשרה מנסןעף'ו
 שינשא ער יטמא הזב עליו ירכב אשר המרככ וכל תלמסמא

 וכ%הנוגעככלאשריהיהתחתיו,תחתיו ךיףי ' עייורובו
 הוא  כוןתחתיושףמרכבוריןשליבש

 אלא  שטף ביי טימא לא החסור הזבאס
 במגע' איא שטף ביי יטמא שיא אינוריו הקי מרכב יבמגע
 ההתיל , תחתיו  ,היה אשר בכף הנוגע וכל מקיים אני מההא
 4איא ש'כויאין ת%' מה אותם  והנושא ב 'וחיוב
N~eQהו8 ורין  מנ"ן ומושב כשכב ביכר הסרכם  איא במשא 
 ' בגרים םשאומטםא בגרים  מגעומטםא שאין מרכב אסומה

 משאן דיושיה4ל אינו סטמ*שבגרים שמגעם  ומושבמשבב
 :בגייס  סטרא שסגעס י יוכחו והופק  גויי י בגריםמטסת

 י4ש בנדים מטמא שמגעם  עקפי  שאף  ועיהמושבהמשכר עי תתמה חי אתה אף ג , בגרים מטמאים משאםואין
 "רבות אותם והנושא %ומר תלמוד כנדים מטמא משאםיהיה

 אוברוהנושא איעזר רבי ד המושב,אתהמשככואת
 ודם ורעו רג%יוושככה ומימי ורוק. זב זוכושף מנייןכיגד אייו אלא במשא מטמא יי אי( שיכו% יומר תלמוד מהאותס
 ה , i"JPa האמור כ% לרכות א1תס והנושא תלהנדה
 ולחש בשירים ולא שעלו בקייקים שעליוולא בצואהגוויא
 tJsc יכיף או ' יוצאים שאין פי על אף , כטבעות 51אכנזסין
  לא וידיל , טמא לומר תלמוד הצפורן ואת השיער  אתטוציא
 פרט בנראו-ז 'ריו מה , ויריו %וסר  תימור הסתרים ביתאף יכוי במים בשרו את ורה(' שואמר יפי , %ף  מה במיםשטף
 1 ' הסתרים יבית פרט בנואתה כל אף הסתרים%בית
 ן התורה מן ירים  לטהרת חכמים  יכזסמכופערךמ  איעורבן רבי אמר ' שנים מאה יאחר אפייו במיס שטףיא ויייו יופר  תסקור גמרו בימי שוזוב ספרו אחר יעשותמניין

 ןןןג::ז:ןןבןש:ןו גרשה
 הזכ בו  אשריגעחים

 'כוי
 אפריץ

 יטמטם שיא דין אינו הקי הזב ' מאחוריו חרס כ5י טימאלא החמוי מת אם ומה , הוא  ורין טמא מאחוריווהוא הוב בובנע
 משככ עושות שאינו כמת אמרת אם לא , מאחוריו חרסכלי

 עושת והוא הואיל ומושב, משככ שמטמא בזכ תאמרומושב,
 אשר אומר הוא ולהין , בויגע אשי יומר תישר , מאחוריו וגוס כלי יטמא ומושבמשככ

 תבושי
 להין ויאמיר בו מה , בו

 שאיץ שקברנו מאהר ב ' מאיירו כאן אףמאהדו
 מנע כו יגע א.שר יומר תףמוד מה מאוירו אלא אותומטמאים
 אשר Yp כיי וכן ג ' היסיטו זה  אומר הוי ככולושהוא
 54מד אם יימרינו בא ורה מה שמעון רבי אסר כמיסישטף

 הזכ ככשר נע והנו נאמר ככר זהיא כמגע שטף כיישמטמא
 עצמו הוא במנע, כלישטף אםהנוגעכומטמא , כגדיויכבס
 כייעץ וכל נאמר 5מוה כן אם במגע, שטף כ5י יטמא5א
 , הום גבי  שעי וכלים ומשקים אוכיים אייו א4א במיםישטף

 תחתיו משכב שעשה במקום אם ומח הוא רין  והיאי
 רין אינו משבב  עיגביו עשה  שיא תחתיומרף'מקוס עשה%א
 שעושת מלמר ישטף ען כ* וכ5 %ל מדף גביו עף נעשהשלא

 ומח ' משככ גכיו שיעשהע5 וחומר קי ה /תחתיומדף
 מקום , משכב תחתיו עשה מרף תחתיו עשה ש5א כמקוםאם

 וכף %ל , משככ נביו על שנעשה רין סדף,אינו גניו עלרועשה
 ז תחתיו עושה הוה משככ 'טמא הזכ עליו ישכב אשרהמשכב

 תהתיו שיעשה וחוכר קף 1 ן סשכנ נכיו עף עושהואין
 גכיו עף עשה משכב גכיו ע4 עשה ש5א כמקום אם מה ימדף
 הוא  משככ , יטמא הזכ עייו ישככ אשר המשככ וכי %לסרף' תחתי שיעשות ד'ן אינו משכב תחתיו שעשה מקום ,מדף
 שיא וחומר ק% ו 1 סיף תחתיו עושה תחתיוואינועושה
 יא מרף גביו עף שעשה שמקוס אס ומה תחתיומשבביעשה
 הגס עייו ישכב אשר המשכב תיכן משכב, תחתיו יעשהשיא רין אינו מרף תחתיו עשה שיא מקוס , משכב גביו ע%עשה

 בשיפרוק סוובו' הוב יטהרובי  י.4חשיאשןן , משנב תחתיו עושה שהוא סימריטמא
 סיבו , וי4שמננעומייבוםווכוולן

 ספירת טעון ענו מקצת אףוספר
 סעירת שיטעין ראיות שתי שראה את יהביא בשבעהי

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



קנב מצועפרשתקנא
 בסיפי ומהדב משפב מטמא אס ומה חו"ש דק ה%*ש ןשנעה
 שהא תוכיח זכה ראיות' ישתי שבעה כפירת יטעון לאראיות
 לשתי שנעה סופרת זאינה ראיות נשתי ומושב משכבטטמא
 נראיות,

 אףאתהאי
 שאףלפישהזא תתכהעיהזכ

 שבעדה כפירת ~IPe'N ראיות בשתי ומושכ טשככמטמא
 טעון זוכו מקצת אף ' יספר מזובו יומר הלכוד ראיותלשתי
 ספירת שטעזן ראיות שרארןשתי את להביא שבעהספירת
 והזבו-ו הזב אמרו ם'כן , 5עצםן לו וספר ד ןשבעה
 השביש ובוס טחורים ומצאו הראשון כיוס עצמם אתשבדקו
 אומר איעזר רבי ' בדקו לרש הימים כל ושאר , טהורתצאו
 יום אלא ףהס אין אומר יהושע ורבי , טהרה בחזקת איםהרי

 חלוש להם אין אוכר עקיבא רבי , נלבד השניעי ויוםראשון
 אומרי שטעון ורני אומר יוסי רכי ה ' נלבד השביעייום

 עקיבות % ודברי ן יהושע רבו מדכרי אליעזר רבי דנרינראים
 שבעת 1 , אליעזר רבי כדררי הלכה אבל שניהםבדברי
 טהרתו שתהא לטהרתו ת% מפו(רים ביז סבוכים בי( 'כולימים
 בנחו כיבוס היקיש , כשרו ורחן בגריו ונגס ז ןאחת

 בנקיותי ננדיו כיבוס אף בנקין גופו רהיצת מה כשרוירחיצת
 במיסהייסן ורח(כסרו ה 5בדנוחוצציסככליםןהא
 ן חסם ביס כיאת טעק כצורע וא.ן חיים כים גיאת טש(הזנ

 חיים מים הזיית טעון שחי( הזב אם ומה הוא דין הלאט
 חיים מים הזיית טעון שהואש  בגורע ' חיים מיס nwtaטעין
 ' וזייני בשרובמיס ת,ורהץ ,  חיים מיס ביאת שיטען ריןאיבו
 , חיים ata ביאת טעון מצורע וחין חיים כים בשת טעוןהופ

 בשרו / בשרו  תל ' היים ביס  ג'את יטענו כויו יף יכלי
 א י י nlo'a נכי עריס וכליס , חייס מיס כיאתטעק
 במקום חס ומה אוכר 't,Slp: בן , כמגא חרס נ4 מיטמאולהי
  יטכ4טבאב ל הטוכאוה כולד גן הטזכאה ולר עשהטמא

 באכ לסובאה החמור הטומאה  טעשהחיר ,olpa, קי,הטומאה
 כולד החמור הכוטחוה 1:%ד שנעשה דין אינו החמזרהאומחה
 יוכי רכי ח15 ן החסור וטומאה נאכ %ט42ש החמווהטומאה
 אמר פרשיהו 15 אמר לחנם שסיס אין 1% אמר ' שניהוהנלי5י
 אם וכרה ופירש הנקיקי .וסי רבי הזר ' ההכס כפרשים איןלו

alpt~שלא Incp עשת כשרז ככנריכ כשיץ המטסים כנדי 
 המכבאים כגדי שעשוש כאן ' בסרך כאדם בשרץ חרסכיי
 ז ב"ב נארס בוב וזרם כו( שנעטה רין  אינו כנב ככנד'םנזכ

1nul~hיג בי'יהן ולא 'ביום  תיביום בייצא ובין ביוםבי1 יפוי בשמיני כ י , ב?:א חרס  כלי  במטמא 
 יכיאם י4ן הראשונים לז'כתו הפרישו שאס יעצמו לויקח

 , האיפה עשירית  חייופיהס ואין תורים יונה  והר~פיבניינה בני הורים היופי יוכה גבי  שגי או תורים חתי , שנייהלזיבתו

 א% יו לפני וכא יי יום טובימבעור שהוא מניי( רי
 אס איוש מוער אהף פתח א% בא  הוא כיצד , מועד אה%פהח
 שהוצל מיתר י שמש מעורב היהכן

 טובי
 , יום מבעור

  שיפרישם כעויה ויאחד יהטאת אחר ועשהאותםהכהןיי
 ה41ש הפרישם שאס מניין ' לעויה ואחר יהטאת אחרהכהן
 א% ונתנם %עולה ואחד %חטאת אחד %% , הפרש הפרשויהיה

 זכים מזובומקצת הכהזיפנייו עליו וכפר יוהכהן,
 ז יניא שיש ראה כיצד הא ' מביאים אין זבים ומקעתסביאיס

 שכשלא , יביא שת'ס ראה אינואיא או , ישא %א שחיםד"ח
 מקיים אני מה הא י שתים ראה שיש שראה בץ והקש ,יבש
 קרבן מביאים זביט בקצת י כזובו י: לפני הכהן ע4ווכפר
 יבייש שיש ראה ביצר ה4ש  קרבן מביאים אין  atalוסקסן

 אויבו%סאבימוצ.4ש  ' פרט%קטן יאיש 1יושן ו ובירש ראיאהשתיס
 ן י%ואיש אהרתיםי ויום שניס vwn'ין:פ

 שתצא זרעער ממנושככת תצא  כיב
  שהרגישו קרי  ובעי הזב אמרו מיכן ' לבשרו הווטומאתו
 פרט ורע שנבת ג ן התרובה ית וכויעים באמהחוחויס
 מים , בשרו כ5 את ז מקוה ימי  אפייו במים והתץ ,למעדה
 אמות שלט ברום עלאסה אמה הן וכמה בהם בשרועו5השכל

 בנד ד ן כאח ארבשס המקוה שיעיר אומר אתהנמצרת
  הנים כ% שאר ףעשות מביין  ועזר בגד אלוש לי איןועור
 ז יובר כפשך ואם ,  יכיעור בנר גי יומר ועורתימורנכנר

 בגר  ונאמר , במת ועור בנר  ונאמר בשרץ ועור גגו'נאמר
 כ% עשוש בשרץובמת האסור קער בנר מה ' ורע בשבכתועור
 ורע בשככת האטור ועור בגר אף ' ועור ככור רגליםשאר
 יהירה אשר ה , ועור כבגר  הכייס כי שארנעשה
 האסור ורע מרץטבבת י ורע שכבת  ~Insp ןח[עייואף
 זרע ונשככת פוט ככדייתרק כאן אף ' כבירייתכםלמטה

 פעמים אומר Npawt~: ן ' עזריה בן אלעזר רבי דבריטהורה השלישי כיום זרע שככת הפויטת אמרו מיכאן ,שנסרחה
 שהם פעפים  alv דנ:וץ שרם פעמים , עונות ארבעשהם
 ואם 1 ן חמש ןעויס אובר רביעק'בא , עונותשש
 ן שסית עונה יובקצת סשריםים ה ראפר עוגה מקצתיצאת

 שיש יכוישחניבוציאבת או יקטנה' ואשהפרט1
oueישכב אטר ח ואדרה, %ובר תלמור אחר ויוס 
 אחר, ידבר פרט אותה אלא , ףכ5ה ראייה מה וכי יהירהלרכי %י אמרו יהורז-ו זול דברי לכלה פרט אותה , לקטן פרטאיש
 במים ורחצו ט להעררה, פרט זרעשככת

 ן רחיצתובנק.ות מה רהיצתוירוהצתה היקיש ,עדהערכ וטמאי

 רו,צתח אף סאה בארכעים מהרוויצתו כנקיות רהיצתהאף
 רהיבתו אף הסתרים לבית פרט רחיצתה מה , סאהבארבעים

 תימוד אומרמה ממעון רכי י ן ו,סתרים 4כיתפרט
 כשכבת הנונע יעניק אם הערב עד וטמאו במים ורחצוףומר
 נאמר %מה כן אס , למטן אשזר זרע כשכבת הנוגע הרי 'זרע
 היגש כעך גזירת אלא הכתריס בכית כטמבל אים אי(היא המתריס אסית שהוא מפני וכי , הערכ עד וטמאו נמיםורחצו
 ן הערכ עד וטמאו כיס ורהצו נאבר לכך שהוא גלאפילו

 יוונן נ:%::%זן;: יפרשה
ז

 אחד יום כת אמרו מיכ( ואשהתמר
 הדיכא מ( תהיה כי ב הזיבח, יטיס עשרתו בת%נירה
 טמאה תהא מקוס מכל זכה אשלו יכול זכה תהיה כי ,ואילד
 את נזיתה והיא שמרתלמוד

~llpo, 
 הרמים ע% 4מד , רמיה

 שתזוכ זב כראוה כ% יכו% נ המקור' מז איאשאינ(
 מראוק אייש %ו איז דם אי דפ יומר תלמיד טמיאהההיאה
 טם,איםכח הרנה שדמים אוסרדמיהםימד כשהוא אחדדם

 ן משהרים הי4 וכות צלי בשר וכמיט' תיתן כמימי אףאומרו שמאי וכמעג/כית אדמה וכמימי כרכום, וכקרן והשחורהאדום

 רין והקא  כבועך  בפנים טטמאה שרגא מלמד ' בכשרהר
  טטס4ש אין , חיים מיס ביאת טעון שהם, הוב אס  ומה 'הוא
  שיא ח( אינו מיס מים ניאה טעתח שהיא נירה . כגהוזכפג:
NDenמטמאת שהיא טימר  4י'בבשרת תימור כנחוץ בפגש  
 הפ51טין ן חכה ג4 מניין זבה נדה אלא 5י אין ככרשץכפנים
 ק כנוע1%ק טייח אומר שמסע רבו תוףה, ת% ורעמנייןשככת

ח
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לסקנז מצולעפשטתקננ
 כפנו תטמא %א היא אף כבחוץ נפני מפפא איש פעלהטה

 ז כזיבתכם ולא בנירתה תהיה ימים שכעת ח ןככחדו

 %%תהירץ , שבעה כ% דם שתהארואה עד יכו% שבעה,כל
 מניין %4ות , ימים ח4%ל 5י אין 1 , רואה מאינהאעפ
 כין סמוכים כין יכו% ז , הייסות את לרבות ת"יהתל

 שאינרץ מנאן ח ן אחת הוויתן תחא תהיה 5%מפוזרים
 תהיות בנידתה תהידץ ימים ושכעת %י יום מבעודשוכלת

 כהיטםאיכו%לאיהיה כמהנוגע טנזיבתהכ%שבעהן
 לטמא במשכב מטם4ש אם הין כמנע, בנדים מטמא כהנוגע
 אס , כמגע כנדים תטמא %א עצמה היא בגדים ולטמאאדם
 הנונע יהי יכו% הערב ער יטמטם כה הנונע כ% נאמר ימושכן

 בנידח והנוגע מטם כוכ הנוגע הוא ורין חרם וכלי אדםמטמא
 הנונע אף חרס וכעי ארם מטמא אינו כזב הנוגע מה ,מטמא

 כזב לאאםאסרת י י חרסבנירהלאיטמאאדסוכלי
 כנירדץ תאסר י אחר מסקוס ארם %טמורי אדם מטמאשאינו

שופרי
 והימל הואיף ן אחר ממקום ארם יטמטם מטמאוק

 ונ4 אדם מטמא בה הנונע יה~ש / אחר ממקוס אדםמטמאה
 הנונע אין הערב עד יטמא כה הנוגע כף נאמר ימה כןחרס,אם

 ע%יובנדתה כלאשרתשככ א י וכייחרס' אדם מטמאבה
 שאינו משכב תטמנה יכול , תטמא עולי תשב אשר יכייטמא
 הנוגע כף %% , ףישיבה מיוחד שאינל ומושב , לשכיבהמיוחד

 אשר כלי בכ% וכיהנוגע ב י ן כנדיובםשככהיככס
 המיותר משכב אלא מטמאה אינה ףמטה מה כגו; יכבסתשב

 ח4%ש תטמא %א כאן אף , %ישיבה המיוחד ומושבלשכיכה
 ' לישיבה המיוהד ומושב %שכיכה המיוחרמשכב
 אי4ימשכבהמ'וחר %אתטמא לטמא לעניק יכו%יג

 תטמא %טס4ש יעניין אבל לישיבות המיוחד ומושב%שכיכה
 עייו %ומר תימוד מטמין ואינן מטמין מהרבו-ז י הכיאת
 ' יטמטם יענין אמור עייו ' ~rttJP~ 'NCDt אמור עלוע%'ו'
 המע"ר משכב איא מטמא אינו %טמא %ענין האמור עלומה

 לטמא ~l'aP האמור עליו %'שיבה'אף המיוחד ומושכלשכיכה
 המיוהר ומושכ לשכיכתה המיוחד משכב אלעל יטמא4ש

 עמו רובו שינשא עד הוא, המשכב ע% ואם ד י ,שישיבה
 אמרו מינן מקצתו עף או עייו יושבת הי4פ אסר הכיי עיאו
 או הטהור ע5 טמא מקצת ' טס4פ משכב ואחד זב אחד1apa: עי או הטמא עי טהור רוב מקצתו עי או הטהור על טמארוב

 טמ~פ כזב מקצתו ע% או הטמא ע% טהור מקצת ' מקצתועי
 חף הטהור ע% טמא מקצת אף אזמר שמעק ר ' טהורוכמשנכ

 עליו 'ושבת ה'4ש אשר משכב ות משכב ה ' ' טהורבוב
 חיק דבר ואיזה , בו כננעו שנאסר המרכב זח כלי ן המושבזה

 שכיכות, שתי לרכות ישכב שכובואם ןיףץ ן המרכב זה אומר הוי שמיצאומנעו
 פרט איש , למערה לרבות ישככ שכבאם ןןח

19
 שנים vwni' כן מהנא u~W או'כיליקטן

 %מצונעת פרט אותה כ , ישככ שככ ואס ת% ' אחדהום
 את מטמרה כביאה מטמאה שאינה הנירה מה הוא דין1ה45פ
 את שתטמא דין איט כמאה מטמאה שומא מצורעת 'בושי~'

 שכעת וטמא יאמר ' ימים שכעת וטמא %% לרגלה תעלהיכה, נידתהעייו ותהי נ ן %אותהפרטימצורעת ".?
 וכיי אדם יטם4י 5א יכון , עייו נידתה ותהי %% מה ,ימים
 וכן* אדם מטמא היא מה , עייו נדתה %ומותוי תימור 'חרס
 %טמ4פ משנכ יטמא הוא אף יגול כגריפ ויטמא אדםיטמא משכם מטר"ש הוא מה או ' חרפ וכלי ארם יטמא הוא אףחים

 הכתו ~llpmw אא %ל שאין :NaUt עייו ישככ אשר המשכבוכף י ימק שבעת וטמרה עפיו נדתה ותהי %י בנדים ויחטאאדם
 אוכ4 איא NDeti שיא קיה 5טזמאה והביאו חמורהמטומאה
 מה כמגעו משכבו אומר אתה נמצאת ד ,ומשקים

 אחדלטמא סגי
 ולפסוי

 אחר, ויפס%1 אחד %טמא משכבו אף אחד
 כרוכרץ שהיא תרומה ש% ככר אומר אתה נמצאתה
 שאס טיארה נתונה כנגרו אם יחכירו כר בין ונתונהבמפה
 מנעו מאין טהורה כנגרו 'ושיא הנכר נטמאת המפהנטמאת
 ףב'אח שכעה ש'ספור 'מיס שכעת וטמא ו בגדי'מטמא

 סרח כנידוש ום'טמא במת מיטמא הוא י'1 היאאחרונרק
 יטומארו איא שכעוק סופר אינו ;nDa מטמבל כשהואמצינו
 לביאה אא שבעה יספור %א ננדה מטמא כשהוא אף 'אחרונה
 ומטמטם מטליא היגש זו לדלרדך %כה או ז ןהאחרונה

 הראשונהן יראייה איא שכעה סופרת אינה היא מה בועיהאת
 ן ראשול %כיאה אלא שכעה יספור לא בנרה מטמא כשהואאף

 אהה %מידוסהדניםטומאהשהי4יממקוס נראהט
 ן מגופוץ שהם רמים יוכיחו ואל אחר ממקום שהיאמטומאה

 מטומאה דמים מחמת שהיא טומאה דניס זו לדרך 5ד לכהאו
 יכורך , יטמטם עליו ישב אשר וכ% יטמא, עלו ישכב אשרכל י אחרונהי לביאה שנעה שיספור ימים שגעת w~e1יי דמים מחמת שאין המת טומאת תוכיח וא4 דמים מחמתשהיא

 שאינו וטושב %שכיברץ מיוחד שאינו משכב'טמאי
~nifa הטיוהד משככ איתו מטמאיה אינה ה'4פ םה ףאו 'לישיבה 

 אי4פ NDWt %א הוכש אף ף'שיבה המיוהד ומושכ4שכיכרץ
a~waא י , ליששוה המיוחד ומושכ לשכיבה המיוחד 
  יטמאו והוא היא אכף חמורה יטמאוטומאה לי  והוא היאיכוי

 55 מנין מרכב משכב, אף4פ ףי אין משכב %% , קלהטומאה
 ן בו ונונע עייו שוכב שהודם כזמן א4%ק לי אי, , המרככוכל

 ן מסמא אכן גני על ואפילו זז ננ על זו עשרה ימשכבותמניין

 , עליו רובו שינשא ער עליו ישכב אשר המשנב וגלחל

 בבחגיבמןז",י: יפרשה
alsדמה ויא עצמה מחמת דמה 

 האונסן מחמת דמה וקא , עצמת כהלת רמה או ' הזירשחמת
 ן דמה מקיים אני מה הא , האנסים יין  ירבות ווב  אוםכשהוא

 יהיח כמה ג , הויי מהמת רמה ולא עצמה מחמתרמה
 וחמשיפ ארבעים אפילו או% %מאיר כמיד, תלוי ה ויה'בקושי
 קישה איז או5 שמעון זן יוסי חודשה,ל או%דייה ייהודה 'יום
 שלשרץ עשר שבעה קישתה אם לפיכך ' שבהות משתייותר

 עשרים מקשח ויש ג נזוב, וילדה לזיבה ראויםראשונים
 ושנים נידה שבעה ' עת  שניסיביא זבהבהסוחמשהואינוץ

 שתקשח איפשר אביאי  בקיבה ש% עשר הנידאוארבעהאחר
 ר , בווב יירה ויא  הויר שאין מקוס , וששהעשרים
 שבעת י עת יביא שביס בהמי ובה ואינה יסים רואהמאהויש
 נידרן שכעה , נקיבה ש% ושמונים ן הנידה יאחר ושניםנירה
 הרכת לימים 'כו5 שניס ימים ח , הנודה יאחרושנים
 תפשתרץ טועט ושמועו מרובה ששסועו כ5 עיוכ"פ רביאמר

 שאינת מדה ואחת כיה אחת סרות שתי או% בתירה כןיהורה רכי ו תפשתרץ, המועט תפשתה חפשתה לאהמרוכה
 י שאינתניה סירה ואי1סוררים כיה סירה  סוריים ,כלה
 %נעוין או %פתוח הכת"כ כא 4מה אומרוכי רבינחמיה1
 עשריש ימיס אתה אומר אם , יפתוח איא 5נע1ל כא 5אוהלא
:1ataא* איא מאתים איא סאה איא 

 משאתת , רפוא איא ,
חוטר
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 חקפ מות אתריפרשתקפו
 וכי משום אומן מתא ובי ח ן פתחת שנים ימיםאומר
 יכוי שניס ימיםיהודה

 וה45ש הם מריכים אם , הרנה יטיס
 הף הם וכמה מועטים ימים איא דבר לא הא רבים נאמרככר
 אמר עשרות רכים יכול , שישה דנים ט ' שניםאומר

 מיעוט רבים אף שנים ימים מיעוט מהימיםימיסואמררכים
 נאמר וכי , חמשה הרי ושלשה שנים יכוי י ' שלשהרבים
a~atהרכים כיצד הא רכים ימים אלא נאמר 5א והיא ורבים 
 ן שלשה אום הוי שניסוכמההם עי מרובים יהוהילו

 יכי5הרואהשלשהבתחילהתהאזכרע' 1ק-ומארץ
 תהיהזנהדם, כי אנימקייםואשה וכה זאפ1

 שלשרה הרואה אבל( אחר יוםברואה
 מטמאדק היא נידתה אחר נדתכם על 5% , זבה תהאנתהי5ה
 ינדתה,מופינ סמוך "א 5י אין ב ן כתהלה מטמאהואינה

מנירתה
 סמיי

 מניד% סופיג "א לי אין נידתה ע5 חי כי או %ל
 שמתה שבעה ששה חמשה ארבעה נ שנים מניין ' אחדיום

 וכשר 5ספיררק כשר שחיא כרביעי מצינו מה ' עשרנהתוי-עה
 וכשירים לספירה כשירים שהם איל) את ארבה אני אףלזיבה
 כיאעתנידתה' %ל מניקירבותאחדעשר ג5ז'בה'

 ראית מה ' לאו אמית שטר שנים את מרבה שאנ' 'כויאו
 הכתוב שריכה אוזר עשר שנים את 51הוצ'א עשר אחדירכות
 ן מדתה עת כ5א בכפירת שהיא עשר א את אנ' מרבה 'מיעט

 , נידתה עת כלא בכפירת שאינו עשר שנים אתומוציא

 לרואו-ז מניין זבה שהוא שלשה הרואה ח45י 5י איןד
 יום ירואה מניין , נידתה כימי זובה ימי %ף זכה תהיהרטנים
 שהיא מניי( ה נירתה, כימי זוכה כל %י זכה תהיהאחר

 משמרת שתא כשם 'היהויכוף טמא %י אחד ,וס להםמשמית
 שאינן הזב אם ומה הוא ודין לשנו' שנים תשמר כך לאחד%

 אחד סופרת שהיא זכה , לשנים שבעה סופר לאחד אחדסופר
 5ה אק 'היהלה' %ל ' לשנים שנים שתסרור ד'1 אינו5אהר'
 מטמא שחא שרשה הרואה אלא איזל' 1 ' אחד יוםא5א
 , ומושב משככ שתטשטש שנים לרואכם מניק , ומושבמשכב

 אהד יום לרואה מניין ז , נירתה כמשכב זוכה tafת4
 ח / נדתה כמשכב זובה 'מי כף ל % ומושב משככשחטם
 ואץ כועלה את מטמאה היא בועלה את ירבות טמאהתהיה

 דיןהואומהאס הלא ט אתשהאבועיןהזנמטמא
 מטמאח ימיס לשלשה ראיות כשיש אקא מטמאת שאיןהזכה
 אינו אחד קיום ראיות בשיש מטמא שה41ש הזכ בועלהאת
 כ41' לרבואת טמאה תהיה תל גועי, שהוא את שיטמאדין
 שהוא את מטמא הזכ ואין בועיה את מטמאההיא

 נועי
 איא

 כימי ולא נדתה כטומאת י , נקייה בישון חכמיםשרכרו
 טומאת עשה שלשו במקום אם ומה הונם דיןגדתוהוהל4ש
 שעסה כא( / כמטמא המיטמא tatr~wp כמטמא"שטמא
 כמטמא המיטמא שנעשהימי דין אינו כמטמא המיטמאטומאת
 , יטשטש נס  הנונע כל , נידהה כימי ולא נידתה כטומאתת5

 , ח'בוריהס יריעל

 שאכהן כשתפסוק טהרהםזובהןואס ק[-פראיו?
 ו5א מזובה ' מנגעה מזובה ולא מזוכה, שאןע

 שנעת לעעמה לה  וטפנה ויירתהמצב
 אחר תשהר ואחר 5% מפוזרים ביז סמונים בי( ינוף ,ים'ם
 המעשה אחר תטהר ואהר או% שמעון % ב , לכולםאחד
 אסרו אנ5 כטהרות ליתעסק טהזרה כיוזשטכ5ה ,תטהר
 גין יכוף , בשמיה , ספק יירי תצא שירש כן יאתעשההכמים
 יעצמה יח תקח נ ן ב5י5ה ויא ביום 5% ביילה וביןבגום

 ז ישנ"ה לדבתה תביאה 5א הראשונה ףזיבתה הפוישתןשאם

 בני חיףופי  11נהחייופיתוריןבנייונה כמ אושני הוריםשתי
 שהיא  מנין ר ,  האיפה עשירית  חילופיהם ואין תוריםיונה
 אהל אמפתח ,  איהכהן אותם תןוהכיאה יוס מבעורטובית

 בן אם  אלבש פתחאהימוער אף אותם סביאה הואסוערכיצר
 , יום מבעור טובית שהיא מיתר שמס מעורבתתהיה

 עויה'סיפריסס האהי ואת חטאת האחר את ועשההכהןה
 היא הפרישתן טאס  ומניין י לחטאת ואחי n~lpS אחרהכהן
 אותם והביא , לעויה ותחר יחטאת א %י הפרש הפרשהיהי
 והורתם  ,ו  יימוובטומאתח' יהבי הכהן  ע41ה וכפר הנהןאל
 אומרוינורו הוא ו:פרשהוכן  איא איונחרה ישראי, בביאת

 .ו , נוורואחור ואומר  ' לבו גייו5יואל ויעלמאחר'
  ימחזו ויא , וואוהרה הרי ן ישראימטומאתס בני אתוהורתם

 אף בתוכם, אשר משכבי את בטמאם  עונם זו ,בטומאתם
 ואשר הזב חזרת ח ן כיניהם שכינה טמאיםעיפיסהם

 קרי כבעל שהוא אהת ראייה שראה זה ' זרע שככת ממנותעא
 שראתה זו כנידתה והדוה ט , לערב פסחו ואוכלוטובל
  מים כיאת  וצריך ומושב משככ מטמא כנגרה שהיא ראיותמתי
 ביאת תריך ומושב משכב מטמא  גמור  וב שהוא ראיותשיש שראה זה וובו  את והזבה הזכ תורת , הקרבן מן ופטור ,חיים
 מסנן תצא  הובואשר תורת י ,  בקרבן וחיי חייםמים

 אי בזוב סותרת ורע שכבת אף בוס סותר הזוב מה ורעשכבה
 5% הכף את תסהור ורע שככת אף הנף את סיחרת המבמה

 אף יכוץ יא אהר' יוס אישי כהאיןףהלטמאות
 ב י זאת, תלמוד5ומר יהיוסותריסבוב רגליםמימי

 כנידתד? תהיה היואשתם הראשוני, זקניםוהדוהבנידתה
לא

 תמחוי
 רביעקיב4ש שבא עד במים שהבא עד תפקוס וןא

 אם מה הא , לנרשה מבקש והוא איבה ל'די הרבר נכנסוימר
 ' במים שתבוא עד כנדתה תהא כנדתה והדוהמקיים
 אף במשא מטמא הזב טה אומרים אחרים זובו את והזב ני

 לרבות ז5נכדבה התצורע, את לרבות במשא,5זכר מטמאהזוב
 אומר ברוקדה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל רבו , היולדתאת

 ,  וינקיבה יובר ויכו את אומרוהובהדיכוא
 לוכרני

 שהוא
 ע5 הברש את להניא טמאה עם ישכב אשר 51איש 'נרולוה שהירי בין קטנה שהיתן כין ולנקיבה ' קטן וכין נרוי ביןוכר

 ' יום ננגר יוסשומרת

  מותאחרי
  אהרן שניבם מות 6שחע שש ייאך(משרץאחוי 114111רח אפרשה

 יוןלפי  תימורמה
 אהרן בני , מחתתו איש  ואביהוא גרב אהרן בני  שנישנא'ויקחו

 ' ממשיש עצה נטלו 5א ואביהוא נדב / מאהרן עצה נט15לא
 מורן ות עיצה נטיו י4ש ' עשו מעצמו  איש איש מחתתואיש
 שווץ שניהם מיחה בך שוה  שניהם שעביית שכשם?:יע

 ויסותה יי לפני בקרבהם ב בניאהרן, שני מות אהלי%י
 ן  ההקרבה 4 סתו ויא מתו הקרינה עי אומר  הנייייר'יוסי

 , וימותו ין לפני בקרבתם אחראומר כתוב אהמר עקיבהרבי

 בהקרינם הכריע , ורה אש י4 ולני ויקריבו אומר אחרוכתוב
 ר ההקרבה' ע% פתו מתו'ויא עלהקריבה  ןרהיפניייהויחש

ויאמר ~ מעצמה קריבה בריי יעצכם קרנה  כויי או עזריה בןאתעור
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