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 ירושלמי סוטה
 א המקנא"פ

 :) ב�. א(' הלכה א
 ]זאת תורת[לעיכובא ] רוח קנאה[קינוי מתו� רוח טהרה 

וכ
 ] ערות דבר[י דברי פריצות בעדי� "ש דרק מגרשה ע"כב[א	 רואה שנסתרת א חובה לקנאות "לר

 ]יתברר
 ]וא� רוצה יקנא, הקדיחה תבשילו' ה דיכול לגרשה אפי"כב[יהושע רשות ' לר

 ק חולק"ות, זה אחר זה' יהושע ב� קרחה אפי'  לר�] ערות דבר[ בשתי עדי� קינוי
 , ]ו מעצמו"ק[קרוב , ]ו דמחייב שבועה"ק[א "ע, ]ומעלה בו[י עצמו "א עפ"וסתירה לר

 וספק בעד מפי עד    
 ]' בב� כי מצא מ"לפ; דבר דבר מממו�[שראו כאחת ' י ב"יהושע ע' ולר

 ]' בב�כי מצא [' י ב"וסתירה עפ] יחוד= דבר [י עצמו "א קינוי עפ"י לר"יוסי בר' לר
 י עצמו "א דתמיד יכול לפוסלה מכתובתה עפ"חכמי� מקשי� לר

 ד דמקנא מאביה ובנה"י למ"וא� לריבר    

 ] בסתר' או בנ� או בת� וכו, אמ�) ע�(ב� , כי יסית� אחי�[יחוד מותר ע� אחותו ואמו ובתו 
 בקביעותולא ידור ע� אחותו 

 ]אולי היתה שותה[עידי סתירה זוממי� ספק א� משלמי� כתובתה ,  קינוי זוממי� לוקי�עידי

ששמעו מאביו שזהו ; שכבר נפטר רחמה(שראו זה אחר זה מצטרפי� בעידי בכורה ' ע ב" לכו�ירמיה ' ר

על ' בעל שניה ' על ראשונה ב' ב; )ע לא מצטרפי�"חנניה לכו' ולר(שני	 שונות ' על ג(עידי חזקה , )בכור

 )שערות' על אות� ב(עידי סימני בגרות , )שלישית

 ] וראו כל מה שיכולי�אי כחצי דבר או שמא נשרה[ מחלוקת �על שערה אחרת ' וב', על שערה א' ב
 , בא כשר' לר, ]'כל סימ� צרי� ב[חגיי פסול '  לר�אחרות ' א על ב"וע, שערות' א על ב"ע

 יהושע ב� קרחה' מי� ורחכ' יוד� מח' יוסי ור'         לר     

 .) ה�: ב('  ג�' הלכה ב
 או לא] ייחוד בלשו� נקי[לשונות א� הוי קינוי '  ב�אל תדברי 

 יוסי ממאה אנשי�' וספק לר, אנשי� כאחת' ד מקנא מאביה ובנה א� מקנא מב"למ

 , חורבה או מבואות אפילות ביו�,  פלטיא בלילה�מקו� סתירה 
 ))שירי הקרב� איפו
' לפי(אבי� חולק ' ור(זה אחר זה מנא בית הכנסת כשנכנסו ' לר 

 , י טמא נלמדת מסוטה"לב� זומא ספק טומאה ויש דעת לשאול ברה
 יוחנ� חולק דבסוטה קטנה ע� דעת טהורה' ור

 ]ו מטומאה ודאית שהותרה בציבור"ק[ר טהור "ספק טומאה ברה

 א� במזיד, א� לביאות הרבה' � אקרב, ]שכבת זרע[ חיוב בגמר ביאה והזריע �שאני שפחה חרופה 

 , א כדי חזרת דקל למקומו"לר]: שכבת זרע[שיעור סתירה כדי התרת סינר והעראה 
' י ב� בתירה לגימת ג"לר, ע לצלות ביצה"לר,  ושתייהמזיגהלב� עזאי , יהושע כדי מזיגה' לר

 ח� מסללמנימי� להושיט ידה ותיטול ל, אלעזר ב� פנחס קשירת נימה' לר, ז"ביצי� זאח

 בת כה� לישראל שנאנסה אינה חוזרת לתרומה דבי נשא

 , ]לא מצינו האסורה לבעלה שאוכלת; והיא נטמאה[סוטה אסורה בתרומה 
 ]כמו אח הבעל[ולאחיו ] ונטמאה[ואסורה לבועל , ]והיא נטמאה[וחולצת ולא מתייבמת 

 ]דומיא דתחת איש�[אנוסה אינה שותה 

 טומאה כתיב ; ) מדרבנ��ז "רידב( סוטה כערוה ליב� � כצרת ערה[צרת סוטה אסורה ליב� 
 מחזיר גרושתו וצרתה מותרות ליב�, ומותרת לאחיו דבועל] )'מדאו(כעריות 



חולצת ואחת )/בנשאה בטעות(יבמות אחת מתגרשת ' יאמרו ב[ע הבעל אסור ליב� אשת הבועל " לר�יוד� ' ר

 ]מתייבמת
 ]כשאשתו נשאה בטעות לא קנסו אשת אחיו[ע מותר "חיננא לכו' לר

, או עדי� שנטמאה]) רגלי� לדבר בקינוי וסתירה[למשנה אחרונה ' אפי(אסורה בתרומה לעול� בהודה 
 או סוטה שאינה שותה

 , ]מבלעדי איש�[אינה שותה בקד� בעילת בועל לבעל 
 ]ונקה האיש מעו�[כ בעל "   כשיודע שנסתרה ואח

מי� , יצרו תקפו דאי� לה היתר[ח שלא יתייחד עמה "ת' ק שולחי� עמו ב"ד הגדול ולת"מוליכה לב
 ]והביא האיש את אשתו; ו מנדה"ק[י מותר ביחוד "ולר, ]גנובי�

 :)ו�. ה('  ו�' הלכה ד
 , מאיימי� עליה שתחזור בה א� נטמאה ואומרי� הודאת ראוב� ויהודה ושכר�

 ושתשתה א� טהורה היא 

 }עו� בני עלי ושמואל; ח עיני�בפת; מ אמר לאשה שתירוק בעינו לשלו� בית"ר{

 א� מודה שוברת כתובתה

 ]לעמוד על קרבנ�[ויולדות וזבות ] 'לפני ה[בשער ניקנור מעמידי� סוטות ומצורעי� 

 }מבזי� על הספק;  הבועל או האשה�לרעהו /יחטא איש לאיש{

 , פריעת ראשה> מחיקה > שבועה >  הסרת תכשיטיה ולבוש נאה �סדר הקרא ע "לק
 יעת ראשה לפני שבועה פרמ"לפ

 כ בנסקלת"משא] שמא טהורה ויתגרו בה[י לא מגלי� לבה או סותרי� שערה א� היו נאה "לר
 ]ונוסרו כל הנשי�[ומגלי� סוטה ] ואהבת לרע� כמו�[לרבנ� לא מגלי� בנסקלת 

 חבל המצרי וכפיפה מצרית באי� משירי הלשכה וספק א� מעכבי�

 :) ח�: ו('  י�הלכה ז 
 עונשי� קטני� �פרוטות קטנות מצטרפות לחשבו� גדול ; דבר קט�' מדה אפימדה כנגד {

 פפוס ב� �דיעות שונות באנשי� בקפידה על אשתו ; מיצוי חשבו� עד אחת; במקו� עונש גדול
בט� לוקה ; הכונס מגורשת מחמת זנות או מגרשה או קוברתו; יהודה נעל הדלת בפני אשתו

 }מדה טובה מרובה שכל אבריו יזכו לשכר; )שמת הבועלכ' א' לפי(תחלה בבועל ויר� באשה 

 ]רוב בעילות אחר הבעל[בת המזנה כשרה 

, ק שרה על שמשו� היו פסיעותיו גדולות"כשרוה; עממי�' פ לא תתחת� לאסור ז"ז; שמשו�{
 ; שערות אבשלו� כחרובית גדולה; ל"לעת' ז וא"בעוה' שכר עי� א; שערותיו מקישות כזוג

 ; ד וישראל"אבשלו� גנב לב אביו וב; אבנר למה נהרג; יונת�'  בימי רניטל טע� פירות
זכות חסד הכנעני� ; בקבורת יעקב וצדיקי�' כבוד ה; ברוח הקודש נאמר' ותתצב אחותו וכו

 ; יו� בי� אגרת המ� לאגרת מרדכי כנגד חסד מצריי� ע� יעקב' ע; ו לישראל"בגור� האטד וק
' מסעות אחרי מיתת אהר� נהרגו ח' כשחזרו ח; � בישראלכשצדיקי� מסתלקי� השונאי� מתגרי

משה במיתתו מוטל על ; עצמות יוס� ע� משה; מלוי על שלא הספידוהו' משפחות מישראל וד
 }כנפי שכינה מנחלת ראוב� על גד

 
 



 ב היה מביא"פ

 .) י
: ח(' הלכה א
, ]ליגעה שתודה[ונותנה על ידה ) שאינה ראויה לכלי שרת(מביאה בכפיפה מצרית : שאני מנחת סוטה

 )חלקי� או הדק היטב' ספק אי די בחילקה לה(קמח מעורב , שעורי�, בלי שמ� ולבונה

� ושמחת אתה ובית� הוא מעוכב מלקיי[הבעל מביא המנחה ומקדשה לשמו ולש� האשה בעל כרחה 
 ]עד שתשתה

 על בית הדש�ובאשת כה� הקומ� קרב לעצמו והשיירי� לעצמ� 

כמו באשתו חרשת [וחטאת יולדת ] כמו אב על בנו קט�[מפרישי� קרב� בעל כרח� של זב וזבה ומצורע 
 ]מנוולת ומעוכב מלשמוח עמה[וקרבנות נזירות אשתו ] להתירה בקדשי�

 ]ואמרה האשה אמ� אמ�[וכ� חרשת , ]וסהמותרת כאנ[קטנה אינה שותה 

 ]וקרב� להתיר קדשי
כבר נתכפר [חטאת ואש� מצורע טעוני� נסכי� 

מיני ביכורי� ' ב;  השעורה אביב�ש אביב קלוי "ג, ש מנחת מנחת מסוטה"ג[מנחת עומר משעורי� 
 ]מיני מנחת יחיד' דציבור כמו ב

 .) יא
. י(' הלכה ב
 ] י הכתב מועט"לר[ לוג ¼י "ולר] ]המאררי�[ ודיו ]מי[מראה מי� שיהא [ לוג ½מי כיור לחכמי� 

במקידה ' ולרבנ� אפי] ישמעאל' דומיא דמי כיור שהיה מי� חיי� לר[א "לכוס חרס חדשה לר
 בהושחר בדיעבד'  שרובה קיי� ומח)שבר כלי(

 )ט כשר"ע ור"לר(וספק בהזה מצורע אחר , א איזוב שהזה מי חטאת פסול למצורע"לר

  טיהר מצורעי� שלא בפני הבית ובגבולי�ט"ר

הושעיה כל ' לתני ר, ינאי ראשי תיבות בכתב בינוני'  לר�סוטה בטבלת זהב של הילני המלכה ' פ
 הפרשה 

 ; די� וחשבו�, הולכת,  מקו� שבאת�מי� עפר וכתב {
 }בורא�, בור�,  זכור את באר��עקביה ב� מהללאל 

 ]לה[גט שחרור , סוטה, כתיבה לשמה בגט

 , רוק יבמה]  על המי
�אל המי
 [עפר סוטה , צרי� שיהא נראה אפר פרה
 ד� צפור מצורע ברביעית מי� חיי�  

 , ]נתקדש בכלי שרת[יוחנ� מי סוטה נפסלת בלינה ' לר
 ]אי� ממנו למזבח[אבא בש� רב אבינא חולק ' ור

 ]אשר יהיה [)צ להניח"אבי� א'  לרע"לק(א� אי� עפר תיחוח במשכ� יביא ומניח בקרקע 

 :) יא
. יא('  ד
' הלכה ג
 י רק כותב אלות"לר, ק מדלג צוואות וקבלות"לת, יוסי כותב מא� לא שכב עד אמ� אמ�' לר

לסמו� שבועה [כ משביע "או כותב ואח] כסדר הקרא[כ כותב "ל א� משביע ואח"יוחנ� ור' ר' מח
 ]להשקאה

מעכבי� )  כל המעשי
�מ "פ, שיאמר א
 לא שכב �ע "ק(א� תנאי� '  מח�ק "לל, שבועות מעכבי� השקאה
  א� סדר האמירה מעכב�ב "לל, ]א� זאת תורת לעכב[

 � ת רק כשאי� קנקנתו�"ומוחקי� מס]  שיכול להימחות�ומחה [בדיו ] בספר[כותב על קל

 ורבי מסתפק, ]למחיקה ניתנה[ מגילת סוטה אינו מטמא ידי� �יוסי ' ר

 ]ה�כדי לכתוב י[ה שתי� "לב, ייב על מחיקת הש
 שלא לצור�וח פוסלת שלא בדיו' ש אות א"לב

 מחק אחרי כתיבת כל אות, במחק בעפר שנות� במי�, ספק א� פסולה בכתב בעל פה

 , ]למחיקה ניתנה[ש כותבי� על עור בהמה טמאה "לר



 ]אולי לא תשתה[ש חולקי� "אלעזר בר' אלעזר ב� שמוע ור' ור

 :) יג
: יא('  ו
' הלכה ה
 , אירוסי�,  מאיש אחר�על כל טומאה האוסרתה ] אמ� אמ�[שבועה גלגול 

 , ]מקצת אשתו'  אפי� וקנא את אשתו �אילי ' לר; ע דאוסרתה"כר[כשהיתה שומרת יב� 
 והמי� בודקי� כשתטמא]  תורת העולמי��זאת תורת הקנאות [מ א� שלא אטמא לעתיד "לר

 יתאמת דברי�, קבלת דבריו, שבועה= אמ� 

 , )קרקעות(על דבר שאי� נשבעי� '  מגלגלי� אפי�לומדי� מסוטה כל שבועה 
 )'מח(אמ� אמ� , )'מח(באלה ושבועה     

 ]ע דממזר מחייבי לאוי�"כר;  אי� הויה�לאיש זר ' לא תהיה וכו[אי� קידושי� תופסי� ביבמה לשוק 

 �]  ולא מיבמה� אישה ונעל� מעיני; ע"כרבנ� דר[ינאי מותרת ליב� ' לעזר ור'  לר�שומרת יב� שזינתה 
  ואינה לוקה�ר בו� "יוסי ב' ר

 ]כערוה א� לרבנ� דאי� קידושי� תופסי�[יהושע ב� לוי אסורה ' לר

 ' לחכמי� א� בעל א, בעלי� שותה ושונה' ע בב"לר

 , ])אשה כאיש; המיוחדת לו(והביא איש את אשתו [גיורת , ]בני ישראל[גר : אי� משקי�
 כל ששכיבתה �ואמרת אליה� [וחכמי� חולקי� ] (ני ישראלב[לעקביא גר שנשא גיורת 

 ]י דפטורה ממצות"כר; מעיני אישה[הוא או היא סומא , ]אוסרתה

  גירשה הוי כמחילת קינוי�ינאי ' ר

 ]אינו מנוקה מעו�[ ספק א� המי� בודקי� �גירש סוטה והחזירה ונסתרה שנית 

 
 



 ג היה נוטל"פ

 .) טו�: יג('  ב�'הלכה א
אי� ; י זק�"ע(ונות� לה ומניח ידו תחת ידיה ] ולקח הכה� מיד האשה[כה� נות� מנחתה בכלי שרת 

 כהני�' י ב"ובגידמת ע, ומניפה) ר לשעה מועטת"יצה

 ספק א� הגשה בסולת או בכלי

והגישה אל המזבח ' וכו) הסוט(והקריבה ) עומר(והבאת� את המנחה ; כסוטה[תנופה קוד� הגשה 
 ] וכבר קדמה תנופה�) קמיצה(והרי� 

 א� אינו עני� �וכל המנחה בלולה בשמ� וחריבה לכל בני אהר� תהיה [מנחת עומר וסוטה נאכלי� 
ש אזכרה "ג'; והנותרת וכו' והקריבה וכו' והבאת� וכו; לחיטי� תנהו לשעורי� בלול וחרב

 ]]חתמנחת מנ[ועומר כסוטה , אזכרה ממרחשת

 ] ולקח הכה�' ובאו בה המי� וכו[כ מקריב "לרבנ� לכתחלה משקה ואח
 ]מזכרת עו�[והמנחה בודקתה 

 ] ואחר ישקה את האשה' והקריב וכו[כ משקה "ש לכתחלה מקריב ואח"לר
 ] ה� למרי��ובאו בה המי� המאררי� [והמי� בודקי� 

 ע מחיקה סמוכה להשקאה"לכו

 , ]מזכרת עו�[וכל עונותיה נזכרי� ] ' בה וכוובאו[ש צריכה לשתות כל המי� "לר
' ובאו בה וכו[והמי� מתחלחלי� בכל אבריה ] ואחר ישקה[לרבנ� משקה בעל כרחה משנמחקה 

 )]מרירות הרבה(למרי� 

 .) יז�: יד('  ה�' הלכה ג
 ומנחתה לבית הדש�] לשחקה[ מגילתה נגנזת תחת ציר ההיכל �איני שותה 

;  ואחר ישקה�ש "לרבנ� דר[משקי� בעל כרחה ]) ה�כמחיקת י[ה "לב' ב, ש"לב' אות א(משנמחק 
 ורק כשהתחילה לשתות כופי� לגמור] כאומרת טמאה אני[ע חולק "ור, ]שגרמה למחוק הש�

, ברייתות א� יש בה� קדושה'  ומחבי כבש למזבח המי� נשפכי� בלול �וא� אומרת טמאה אני 
 ומנחתה לבית הדש�

 תהמנחתה קדושה משעת הפרש

שלא תפרוס נדההוציאוה שלא תטמא הר הבית 
 

  באמצעז"לרידב,  נבדקת תיכ� אחר שתיית הכלמ"ע ופ"לק

ט זכרו� "לר; מזכרת עו� אי� לה זכות, מנחת זכרו� יש לה זכות; שני�' ג', ב', יש זכות תולה א{
, ]רה היאוטהו[' ילדי� נאי� וכו, יולדת בריוח/לעזר ב� מתיה טהורה נפקדת' לר; זו לפורענות

לב� ; ]הכניסה עצמה לספק[ש ב� אלעזר סופה למות בחלאי� רעי� "לר, ל רק זרע כשר"לר
 ישרפו דברי תורה ואל �לעזר ' ר; ע חולקי�"יהושע וראב' א ור"ור, חייב ללמד בתו תורה עזאי

 }ט� בהקהל לית� שכר למביאיה�; ימסרו לנשי�

בלי עדי� ובלי התראה , לא התראה נבדק כסוטהעדי� ו,  בעדי� והתראה בסיי��א "לר: עובדי עגל
 , במגפה

 שמח בליבו במגפה, השמחי� במעשה כסוטה,  העובדי� בסיי��לרב ולוי בר סיסי 

 ;ה" אלו ואלו דברי אלקי� חיי� אבל הלכה כב�בת קול יצאת מיבנה {

ה אשה פרוש, )מחמיר רק לאחרי�(רשע ערו� , )במקו� פיקוח נפש(חסיד שוטה : מכלי עול�
, )עיצה להפסיד חבירו על פי די�(מכת פרושי� , )מלעבת בדברי תורה של ותאמר אלי תבא(

תינוק שגדל לפני זמנו , אלמנה שמבקרת שכיניה תמיד, יושבת בתענית לאבד בתוליה וזינתה
 })הבא על עריות' ב� ט, מבזה גדולי�(

 , ]ונקה האיש מעו�[י� בעלה נענש ומותרת וא) אבל לא מולידה(שני� ' ק יש זכות תולה לגמרי עד ג"לת
 לרבי מתנוונה והולכת, ]מוציא לעז על מי סוטה ועל הטהורות[ש אי� הזכות תולה "לר

 , ]וטהורה היא; אולי טהורה ומשו� שהכניסה עצמה לספק[ המתנוונה מותרת לבעלה �רב המנונה 
חולק' ע הגמ"ב בק"לל

 



 ] וטהורה היא� יצחק 'ר[א� המי� בודקי� כשיש עידי טומאה במקו� אחר 

 .) יח�. יז(' הלכה ו
 ]גמר והפריש �כאש� תלוי שנודע שלא חטא [ נפדה �נפסלה המנחה לפני קידוש כלי 

 , ניטמאת המנחה אחרי קידוש כלי: מנחתה נשרפת אבית הדש�
 , ]כ נודע"כאש� תלוי שנשחט ואח[עדי� או הודאה שטמאה היא 

 , בעל אותה בדר�, הוא או היאמת , איני שותה או אינו רוצה להשקותה
 )ש"ע על המזבח כר"חייה קרבי� בפנ' ולר(שיריי� של מנחת אשת כה� לרבי 

 �כיפרה [ השיריי� נאכלי� �אילא באו עדי� שהיא טמאה '  מת הוא או היא או לר�משקרב הקומ
 ]ספיקה

 ] כמנחת נדבתו�והיתה לכה� כמנחה [ לחכמי� כולה כליל �מנחת חוטא של כה� 

 ]לא תאכל' וכל מנחת כה� וכו[והשיריי� קרבי� לעצמ� על המזבח ] כמנחת ישראל[ש נקמצת "לר
  �] אינה הוקש לעני� כליל תקטר[ש השיריי� מתפזרי� על בית הדש� למטה "אלעזר בר' לר

לא הוכשר [ר בו� פוסלת "יוסי ב' ואי� מחשבת פיגול פוסלת ולר, לאחר מיתתו, וא� בלילה
 כקרבוה �לאד� או מזבח [  

 ])שיריי� לאו כקומ�[ש "מ איפו� ודיני� אלו בשיטת ר"לפ(

 :) יח�. יח('  ח�' הלכה ז
 , ] רק שבנו עומד תחתיו בכהונה�תחתיו מבניו [מנחתה נאכלת : בת כה�

כ "משא] ( לה ולזרעה� לללא יח; ו מזרעה שלא עבר עבירה"ק[מתחללת בביאת פסולי כהונה 
ואינה אוכלת קדשי , ] אהר�בני י�אמור אל הכהנ[ל "לצאת לחומטמאת למתי� ומותרת , )כה�

 ]כל זכר[קדשי� 

אינה מגלחת על נזירת , )ש א� איש"לב(אינה מדרת בנה בנזיר , ]איש צרוע[אינה פורעת ופורמת : אשה
ואינה ] ניוולה מרובה[אינה נסקלת ערומה , ]כ באביה"גזה[אינה מקדשה או מוכרת בתה , אביה

 אינה נמכרת בגניבתה, ]ותואותלית [נתלת 

 גניבות וידעו הבעלי� בינתיי� ' אלא בב(פע� שנייה , זממו,  ולא בכפלו�האיש נמכר רק בגניבו 
 )וספק בגנב משותפי�

 
 



 ד ארוסה"פ

 :) יט
: יח('  ג
' הלכה א
 ,]והביא האיש את אשתו; תחת אישה[ארוסה ושומרת יב� ) 1: לא שותות ואי� לה כתובה

 , ]לא מיקרי ונזרעה זרע �ולא יחלל זרעו [הפסולות לכה� ) 2
 , ]המי� לא מתירה לביתה;  כשר�ונקתה ונזרעה זרע [ופסולי קהל  

 , ]הראוי לונזרעה זרע[ה אחרת ובני� כשקינה אינה ראויה לילד ואי� לו אש) 3
 , ])יכול לישא אחרת ולקיימה[לעזר חולק ' ור( 

 , ה מת לפני שתייה"לב) 6, משקה/אינו שותה) 5, הודה או עדי� שנטמאה) 4
 ]קנסוהו להוציא עולמית[מ "מעוברת ומינקת חבירו לר) 7

 ]מקצת אשתו'  אפי�) פ"ב(וקנא את אשתו [קינוי וסתירה לארוסה אוסרתה 
 ]מחיל[ יש לה כתובה �וא� ידע הבעל וכנסה 

 , בעל הראשו� של יבמה, שומרת יב�, י קינוי של ארוס"ע' נסתרה משכנסה שותה אפי
מקצת '  אפי�) פ"ב(תחת איש� [כ כנסה ומת ונסתרה תחת אח השלישי "שומרת יב� ואח

 ]איש�

 ]מ" מ�וזרע אי� לה [ממזר פוסל אמו מתרומה דבי נשא 

 ]שטר העומד לגבות כגבוי[ש כשהיא אינה מעכבת לשתות יש לה כתובה "לב

  אינה שותה ונוטלת כתובתה�בעלה בעל עליה בדר� 

 )י ב� בתירה חולק"ור(ד על זק� ממרא "ב, אביו ואמו על ב� סורר ומורה, בעל מוחל על קינויו

 ובדיעבד כשרה] שמא תמצא אילונית[מ החול� קטנה יחלו� כשתגדיל "לר

 ,ח חדשי�"מנא י' ה ור"י ב"לר, ד חדשי�"חנינא כ' ל ור"ש ר"מ ב" לר�מינקת לא תנשא 
 ]חדשי� לעיבורה' חלב נעכר אחר ג[ו חדשי� "ט/א"ג כ"לרשב    

 :) כ
. כ('  ה
' הלכה ד
 דומיא דתחת �שטית תחת איש� [לא תלינ� בזכות או שנאנסה [ מותרת לבעלה כה� �לא בדקו המי� 

 ]]איש� ברצו�

 ]ו מטומאה דאונס כרצו�"ק[אנוסה פסולה לכה� 

 ] לא נתפשה מותרתוהיא[תחלת ביאה ברצו� וסופה באונס אסורה לבעלה ולא להיפ� 

 ]וכי נטמאת[אשת סריס שותה 

 ]בני ישראל וקנא[וגוי ] את שכבתו [)ע"ק' לגי(ולא מקט� וסריס , מקני� מכל עריות

  �כשהבעל אינו יכול )] פ"ב(ת אשתו וקינא א; וקנא) ד"ב(בני ישראל [ד מקני� "ב
 , ]והביא האיש[ק רק לפוסלה מכתובתה ולא להשקותה "לת
 ]לא בעינ� וקנא והביא[יוסי הבעל יכול להשקותה ' לר

 ]כי תהיה לאיש זר[צד השוה מאשת איש [פוסל בביאתו מתרומה וכהונה ) א� גוי ועבד(כל שזרעו פסול 
 ]]לללא יח[ג "ואלמנה לכה

 ]אי� זרעו פסול[מצרי ואדומי שני אינו פוסל יוסי ' לר
 ] זרעו פסולכלאי� [ג א� גר עמוני ומואבי " לרשב

 
 



 ה כש� שהמי�"פ

 :) כא
: כ(' הלכה א
 , )גורעי� ומוסיפי�( בוא ובה �ברייתא , באוו �ישמעאל ' ר,  ובאו יתירא�ע "ר[א	 הבועל נבדק 

 ]ח שלה"ח שלו ורמ"רמ= � " המאררי�תנחומא ' ר  
 ונענש על כל ביאה של הבעל שנאסרו מחמתו

 או בשוגגד תולה לגמרי "מה� נבדק תולי� השני בזכות למ' וא� רק א

 לטמאה [בהיא או הוא שוגג ' אפי] נטמאהו �ישמעאל ' ר,  ונטמאה יתירא�ע "ר[אסורה לבועל 
 ]דומיא דאחיו דבעל[ולאחיו , ]כטמאה �בה 

 ] תלוי בה� בהלטמאה [שוגגת מותרת לבעלה 

 .) כד
: כא(' הלכה ב
ש "וכ,  לאחרי�� יטמא  אשר בתוכו�דר� אויר כלי [שני עושה שלישי מ� התורה ) 'להל' ומח(ע "לר

תרומה נלמדת [' י שני דאו"לרב א	 בחולי� ע, לשמואל בתרומה] דר� אוכלי� שנגעו בשר�

 ] מטבול יו� שמותר לחולי� ועושה שלישי
 ] טהור לחולי��עד הערב וטהר [זעירא טבול יו� ' י שני דרבנ� או לר"אבל לא ע

 ]דומיא דטבול יו� שנגע בחולי�[� מותר יוחנ' ולר, לרב לכתחלה לא יערב תרומה בחולי� שלישי

 ]הפסד תרומה א� יפסל) [ לא יעשהו קודש�שירי קרב� (ע לא יערב תרומה בקודש "לכו

 ]מעלה[בחולי� אי� לעשותו קודש " שלשי"ע "א	 לרבנ� דר

לא ביערתי ' ככל מצות� וכו[לוקי� על אכילת מעשר שני שלישי ע "ק' לגי �לעזר ' אחא בש� ר' ר
 ]]כמו מגע טבול יו�[אי� שלישי בחולי� [ אי� לוקי� מ"פ' לגי, ]בטמא

 ]לא אכלתי ולא ביערתי רק לשו� ווידוי[יוסי א	 ראשו� אינו לוקה ' אלעזר ור' לר

 , ]ו מסת� ידי� דרבנ�"ק[חולי� שני עושה משקי� תחלה 
 י"יוסי בר' לרחו� מתרומה ,  טהור�ובספק א� המשקה נגע באוכל 

 ספק דרבנ� טהור,  ספק דאורייתא טמא�ספק א� נגע בשני 

 , א� שאילת חגי לכהני� היתה אחרי שגזרו רביעי בקודש וענו שלא כראוי' מח
 או לפני שגזר או ששאל על חמישי וענו כראוי

 למת) טומאה דר� מכסי� רבי� ( ענו כראוי שאי� היסט במת אבל טעו לומר שיש מד	�אחא ' ר

ש שלישי "ו ממחוסר כיפורי� שמותר בתרומה ופוסל בקודש וכ"ק['  רביעי בקודש מדאו�יוסי ' ר
לא ) שלישי(בכל טמא ) שני(והבשר אשר יגע ; )] לאחרי��יטמא [ומשקה מטמאי� אוכלי� (

 )]רביעי(יאכל 
 , ו ממחוסר כיפורי�"ו מטבול יו� ורביעי בקודש בק"ישמעאל שלישי בתרומה בק' לר

 ס"ע עיקר� הללמ"לק

 י ולא לטמא רביעיטבול יו� פוסל שליש

 :) כד
. כד(' הלכה ג
 ואלפיי� תחו� שבת, ע מגרש הלוי� אל	 אמה"לר

  �ג מגרש אל	 שהוא רביע מאלפיי� אמות שדות וכרמי� "א בריה"לר
 ב אל	 אמה שדות "כ ל"וסה ולא לקרנות יצחק אל	 לכל צד' לר,  לכל צד250לרב מגרש 

 ולא לערי הלוי� ולעגלה ערופה] רי הלוי�ע דאינו נלמד מע"כר[מקדרי� מדרו� לתחו� שבת 

 ] ולא לקבורה�לבהמת� ולכל חיית� [אי� קוברי� בערי הלוי� 

 .) כו
: כד('  ו
' הלכה ד
 , ג תמיד עוני� אשירה"א בריה"לר, ק עוני� כל פסוק" לת�] לאמר[ע כקורי� הלל " לר�שירת הי� 
 ח משה מתחיל וה� מסיימי� כל פסוק"יוסי בר' לר

 )אמרו הכל יחד( כקורי� שמע �יה נחמ' לר



כשראו פגרי המצריי� על שפת הי� ביקשו ; מ א	 עוברי� אמרו שירה"עוללי� ויונקי� ולר{
לאמר ;] כול� רועי��המעל� מי� את רועה צאנו [לומר שירה ושרתה עליה� רוח הקודש 

 ; לדורות
א נגאלו מ� ל, ל"בחו[ומרדכי ואסתר ] תחלת גאולת�[לא אמרו שירה בגאולת מצרי� 

 }]המלכות

) המצותולא לשנא (עשה מאהבה ; יוחנ� ב� זכאי מיראה' לר, יהושע איוב עבד מאהבה' לר{
אברה� עשה ; פרושי� ה� וחביב מכול� פרוש אהבה כאברה�' ז; )מיסורי�ולא לבעט (ומיראה 

ש "רא קע ק"כשנידו� ר; אבל דוד לא היה יכול בו והרגו בלבבו, יצר רע טוב והפשיר יצרו עמו
 ; בעונתה ושמח

 } אותו ואת תורתו�אלקי� תירא ' את ה

, בירידה למצרי� ובעליית� מת, שבטי�, )ודינה אשתו(יעקב , א� איוב בימי אברה�' מח{
, מעולי גולה, אחשורוש, כשדי�, מלכות שבא, בימי שופטי�', מעבדי פרעה הירא את דבר ה

משה כתב ; א� אליהוא זה בלע� או יצחק' מח; ל יסורי� לא היו"לר, א� ישראל או גוי' מח
 }איוב מוותר על המקללי� אותו; בלק ובלע� ואיוב' חומש ופ

 
 



 ו מי שקינא"פ

 .) כח�. כו('  ג�' הלכה א
 ל" שנסתרה לר\יוחנ� ' שמע מעו� שנטמאה לר' א יוציא וית� כתובה אפי"קינה ונסתרה לר

 יהושע רק בנתפרס� שפלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני' לר

 ,  לא תשתה�] מ" מ�ועד אי� בה [פסול ' א שנטמאת אפי"ע
חו� מעל פי חמותה ובת חמותה וצרתה ] רגלי� לדבר[מפסידה כתובתה ) לפני שהודה(ע "ולר

 ]א בממו�"ע[ט אינה מפסידה "לר, ויבמתה ובתו
 ]אי� בה) 'ב(ועד [עידי טומאה ' ישמעאל צרי� ב' לר' לברייתא א

  �א שנטמאה "אינה שותה מחמת חמותה או עו� פורח ובא ע
   אינו נאמ�ע"ב בק"לל, ]נאמ� בעיקר עדותו[נאמ� להפסידה כתובתה 

 מתרי�' י ב" לוקה עפ�א שהוא חלב או שאשת כה� זינתה "ע

 רק עד שתשתה] דבר דבר מממו�[עידי סתירה אוסרתה ' ב

 .) כט�. כח(' הלכה ד
 , )א"כשבאו בב( ושותה �א שנטמאת "לרב א� אשה יכולה להכחיש ע

  ולא שותה�א כשר אינו מכחיש "יוחנ� א� ע' לר

 )ולהיפ�(נשי� ' א כשר מכחיש ק"אבל ע, לכי� אחר רוב דיעותהו) פסולי עדות( בנשי� �נחמיה ' ר

; בהעיד קוד� עידי סתירה(א נאמ� לטמאותה שלא תשתה ולא להפסידה כתובתה "אדא בר אחוה ע' לר

 ) ט"כר
 ]מוציא ממו�רגלי� לדבר  [ע"לקורב חסדא חולק 

 , א שנטמאת לאחר הסתירה אינו נאמ�" עמ"לפ
 ]עד הסתירה מכחישו[� כדי סתירה אינו נאמ� לאחר הסתירה נאמ� ובתוע "לק

 �) לא יודעי�'  וב�מ "לפ, אומרי� שנטמאת בכדי סתירה'  וב�ע "לק(מה� מעיד שלא נטמאת ' עידי סתירה וא' ג
 ושותה] רגלי� לדבר[לא בטלה עידי סתירה 

 
 



 ז אלו נאמרי�"פ

 .) ל. כט('  ב' הלכה א
 , ]ואמרה אמ�; ואמר אל האשה[סוטה ' פ) 1: נאמרי� בלשונ�

 , ]'וענית ואמרת לפני ה[וידוי מעשר ) 2
 , ])הדברי� האלה[לכתחלה ורבי חולק ] (ודברת ב�[שמע ) 3
 , ]שידע למי מבר�[ברכת המזו� ) 5, ]לתבוע צרכיו[תפלה ) 4
 ] מדצרי� להתנות שנשבע על דעתינו�ז "רידב[ פקדו� שבועת העדות או) 6

 }ה מתאוה לשיחת� של צדקניות"הקב; לא דיבר המקו� ע� אשה חו� משרה{

 ברכיה חולק' ור,  היודע אשורית אינו יוצא מגילת אסתר בלעז�מנא ' ר

כי ' כ� וכולא אתכ� לבד[ולא על דעת כוונת הנשבע , וצרי� שידע על מה הוא נשבעד "משביעי� על דעת ב
 ] כש� שאי� תנאי לדורות הבאי��' אשר ישנו וכו

 ]:ככה, כה, ]כיעננו בקול דמת� תורה[ש ענייה ואמירה מהר גריזי� "ג[נאמרי� בלשו� הקודש 
 , ברכת כהני�) 4, ברכות וקללות  בהר גריזי�) 3, חליצה) 2, מקרא ביכורי�) 1
 משוח מלחמה) 8, העגלה ערופ) 7, הקהל) 6, כ"ברכות כה� גדול ביו) 5

, לזמר) יוני(נאה להשתמש בלעז ; וחשיב כלשו� הקודשקל בעיני� ) ארמית(לא יהא לשו� סורסי {
 בקולו של �קול ר� ; אשורי לכתב, עברי לדיבור, סורסי לקינות, )למלחמה; הלבבות(רומי לקרב 

 })קול בינוני; ה"שיתו� קול הקב(ר� 

 .) לג. ל('  ה' הלכה ג
 כ מיל ביו� שעברו הירד�"י על הר גריזי� ועיבל בי� הכותי� אצל שכ� והלכו ק"ת לרברכות וקללו

 ]בעברכ�[והקימו האבני� מיד ] כי יביא�[ד שנה "ישמעאל נאמרו לאחר י' לר
ודר� אר� הכנעני היינו שילכו בדר� ביישוב בערבה ולא , גבשושיות סמו� לירד�' עשו בא "לר

 בהרי�

הברכה [' � מקיפו ולוי� מקיפ� והפכו פניה� להר גריזי� ופתחו בברכה אההרי� וכהני' ארו� בי� ב
 וענו כל הע� אמ�' והפכו להר עיבל ופתחו בקללה א, וענו כל הע� אמ�] והקללה

 כהני� למטה ולוי כולו על ההר, )'עד נ' ב� ל(ש רק הראויה לשרת "לר, לרבי רק זקני כהונה ולויה למטה

 ]:ת שבפרשה יצאו ללמד על הכלל כולומצו[ז בריתות על כל מצוה "ט
ללמוד וללמד לשמור , ובפרט) לא יקי� את דברי התורה הזאת\אשר יקי�(ארור בכלל \כל ברו�

אלא (ישמעאל באוהל מועד ולא בהר גריזי� ועיבל ' ולר, וכ� בהר סיני ובערבות מואב, ולעשות
 )מצות שבפרשה

 ,)570כ "סה(ב ארור על כל מצוה "ב ברו� וי"ש י"לר
 )X 48 603550(ש כל אחד ערב על אחיו "ש ב� יהודה בש� ר"לר

החזיק ; לא החזיק תורה, שביד� למחות ביד המבטלי�ד "ב, ת"המגביה ס חז� �אשר לא יקי� {
על הר עיבל מרובי� מהר ; לעתיד המחזיקי� בצל בעלי תורה, בתורה יותר מיכלתו בכלל ברו�

חלוקת השבטי� בהר גריזי� ועיבל כמו באבני ; ו שוי�אילו כל שבט לוי ש� א� הי' גריזי� ומח
 })'מח(איפוד 

 ,  בנימי� או יהוס� מלא�] במלואות�[ה אותיות על כל אב� איפוד "כ
 יהודה בראש והאחרוני� כתולדות�, ]שמות�מ[ב� מכא� וימ� מכא�    

 ,רו והקימו� בגלגלוסת] באר היטב[לשו� ' למשנתנו הביאו האבני� ובנו מזבח וכתבו עליה� התורה בע
 , י כתבו על אבני מלו�" לר� )גלגל(לברייתא המזבח לא מאבני מלו� 

 יוסי על המזבח וסיד רק בי� האבני� וסתרוהו ' לר  
 )מ שהעתיקוהו הגוי� בשעה קלה"לפ, ע שלא נתקלקל הכתב"לק(ומעשה נסי�    

, של משה בערבות מואב �מיני אבני� ' ד; ה בלב האומות והשיאו התורה מהאבני�"נת� הקב{
גודל משא האשכול ;  לזכרו� על גב הירד�, אבני מלו� שנגנזו, מתחת כפות רגלי הכהני� בירד�

 8(ב "ישמעאל י'  לר,]איש אחד איש אחד[)  באשכול16(ד מרגלי� "ע כ"לר; דמרגלי�



תה בת בירד� קבלו ערבות על הנסתרות עד שיצ; גודל גובה נד הירד� כיפי� על כיפי�; )באשכול
 }קול ביבנה ואמרה אי� לכ� עסק בנסתרות

 .) לד. לג('  ח' הלכה ו
וישא אהר� [י א� כה� גדול "ידיה� על גבי ראשיה� ולר, הש� ככתבו, ברכה אחת: ברכת כהני� במקדש

 ]את ידיו

כמנהג [וריש גלותא ] י גדולי�"תורה מתכבדת ע) [ומל� בהקהל(כ "ת אצל כה� גדול ביו"מוליכי� ס
 ]יה� כמלכי בית דודאבות

 ] שישמעו על הסדר; אי� גוללי� מפני כבוד הציבור[אי� מדלגי� בקריאת התורה 
סדרו של יו� ) [ בעל פה)בפנחס(ובעשור  ()באמור(כ שקורא אחרי מות וא� בעשור "ג ביו"חו� מכה

 ]וג� אי� שהייה

 כ יוציא השנייה"ת יחזיר הראשונה לארו� ואח"כשקורא משתי ס

 מוחל עונות עמו , הטוב ל� להודות, שאות� לבד� ביראה נעבוד, הבוחר בתורה: גדולברכות כה� 
 שומע תפלה, הבוחר בכהני�, הבוחר בישראל, השוכ� בציו�/הבוחר במקדש,  ישראל ברחמי�

 ) ל חולק"ור(חייה מיושב בעזרה ' ג קורא מעומד ומל� מבית דוד לתני ר"כה
 ושאר מלכי� בסמיכה  

 }]בעינ� אביו ואמו מישראל; היה עבד" [אחינו אתה"ו ביו� שהחניפו אגריפס הרבה חללי� נפל{

יזכרו מעשרות [וכי תכלה לעשר , עשר תעשר, והיה א� שמוע, מאלה הדברי� עד שמע: הקהל
מקדש ישראל והזמני� במקו� (ג "ברכות כה, שו� תשי� עלי� מל�, ברכות וקללות, ]בשמינית

 )מוחל עונות

 )ה" בברכת הבדלה במוצאי ר�ז "רידב(ה "השביעית מרהבדלה מקדושת שנת 

 
 



 ח משוח מלחמה"פ

 .) לז
. לד('  ג
' הלכה א
ע כפל לשו	 ודיבר "ע לר"לק, ש נגישה מעגלה ערופה או מת� תורה"ג[משוח מלחמה מדבר בלשו� הקודש 

 ]ואמר

 , והשוטרי� משמיעי� בכל לשו�' בְסַפר הכה� אומר מי האיש וכו
 ומתקני� הדרכי� והשוטרי� מספיקי� מי� ומזו� ' ובמלחמה רק הכה� אומר שמע ישראל וכו

 ט"ע לקמ	 ה"עו, )חגיי אולי א� השוטרי� משמיעי� בשעת מלחמה' לר(

 מצוה לא להוכיח מי שלא יעשה

 )יוסי חולק' ור(ושריפת� עדי� מלתלות , מספקאסור לטמא הטהור 

י ב� לקיש ארו� השני ע� שברי " לר�ההול� עמכ� להושיע אתכ� ) הש� וכינויו; לויי�(מחנה הארו� {
 ; לרבנ� ארו� אחד היה ורק יצא בימי עלי, לוחות

 }יאשיהו גנז הארו� ע� צנצנת המ� ושמ� המשחה ומקל אהר� וארגז הפלשתי�

 י במי� ועליה� נות� שמ�"לר, ב לוג שמ�"מ שולקי� בי" לר� מני� עיקרי� 1500 �שמ� המשחה 

 מל� ב� מל� אינו טעו� משיחה אלא מפני המחלוקת 

 ]י הדיבור"עפ[חו� מיהוא אי� משיחה למלכי ישראל 

 ג המעיי� מ� הקר�"מושחי� מל� ע

 � ]המל�' סמיכות לא יהיה לכהני� הלוי� לפ; לא יסור שבט מיהודה[אי� מושחי� כה� ולוי מל

ושילוט ) 6x3(ת "ושברי לוחות וס) 6x3( ללוחות �)  טפחי�6אמה ( טפחי� 15x9מ "יוחנ� ור'  לר�ארו� 
 ת בתיבה מצדו"וס)  טפחי�5אמה  (x ½7 12½ו� י אר"ל ור"לר, ת"ליקח הסידו 

 מצופה א� בי� הנסרי�' ל תיבה א"לר, ע�' זהב וא'  ב�תיבות ' חנינה ג' לר
 דברות על כל לוח' מ/'כ/'י/'א� ה' מח

 ] כגלי י� גדול�ממולאי� בתרשיש [בי� כל דיבור דקדוקיה ואותיותיה 

 }בנהה אש שחורה חרותה על אש ל"שנת� הקב) לוחות(תורה {

 :) לח
. לז('  ח
' הלכה ד
 :חוזרי� ממלחמה

 ]מי האיש[מתנה , יורש אחד, וכ� לוקח] מ" מ�אשר בנה [בית הבקר ואוצר ' אפי: בונה בית) 1
 ]אינו מצוה לחנכו[ל "בחו, ] בית דירה�בית [א "פחות מד, מרפסת, אכסדרה, ולא בית שער

  ולא בית שאינו דבר קיימא�א "ר, ]אשר בנה[ ולא בחזר ובנאו בלי שינוי �י "ר
 ב חודש משחנכו או קיבל דמי שכירות או משבטל על שמירת חפציו שבו"י

 ): 'או ה' אי שנת ד' מח(נטע כר� ולא חיללו ) 2
 א ב� יעקב דוקא כר�"לר,]מ"אשר נטע מ[מיני� שוני� ' אפי] כר�[אילני מאכל ' ה

, ]וולא חילל[א ב� יעקב דוקא נטע "לר, )ג לבנה"תאינה שחורה ע(וכ� מברי� ומרכיב בהיתר 
 ]מי האיש[מתנה , יורש, קונה
 ]וולא חילל[או מרכיב כלאי� , ]אי� מצוה לחללו[ל "בחו: אבל לא

ב חודש ונשל� "מעכשיו ולאחר י' אפי, לכמה אחי�' שומרת יב� אפי, אלמנה' אפי: ארס אשה) 3
 ,במלחמה

 ]אי� מצוה[ונית איל, נשואי עבירה, ]אשה חדשה[אבל לא מחזיר גרושתו

חיבור לעיר , א לפני פתחו לחלוקת שותפי�"ד, טובל למעשרות, עירוב, מזוזה, למעקה: אמות' בית ד
 חזרה ממלחמה, נגעי�, צמית ביובל בערי חומה, לנודר מ� הבית, לתחומי�

מכר בחנות נ, ניחו� אבל, אירוסי�, זימו�, בורא פרי הגפ�, כשר לעירוב ושיתו�): רע(יי� מגתו ויי� קוסס 
 , ג מזבח"אסור ע, לביאת מקדש, להתיר נדרי�, אוסר בהוראה, לש� יי�

 ספק לחצי לוג של ב� סורר ומורה



חילל , ]נקי לביתו[של חנ� ביתו ] דומיא דאשה[ב חודש "תו� י: אינ� הולכי� לגבול לשמוע הכה�
 ]אשר לקח[יבו� , ]ושמח את אשתו[נושא , ]יהיה[כרמו 

 ] אלא האחרי�� עליוולא יעבר [סקי� במי� ומזו� ותיקו� דרכי� אבל שאר החוזרי� עו

 :) לט
: לח('  י
' הלכה ט
השאר חוזרי� שלא לפרס� [ג א� מדרבנ� "לריה',  מעבירות דאו�יוסי ' ר, ע ממלחמה" לר�ר� הלבב ) 4

 ]החטאי�
 , ]ויספו השוטרי�[י שוטרי� "נאמר רק ע

 )מנא חולק' ור(רק כה� ' יוסי לברייתא א' לרו, י כה� וג� שוטרי�"נאמר ע) 4 �) 1אבל 

 ע"החוזרי� צריכי� להביא ראיה לדבריה� חו� מר� הלבב לר

 לפעמי� הסו� הוא �בראש הע� ; פקדוו[שרי צבאות לפניה� להזקי� הנופל ואחריה� שלא ינוסו 
 ]הראש

 }גד גדוד יגודנו; חכ� בראשיתו יודע מה בסופו{

 י פטור"מלחמת רשות לחכמי� אינו פטור מ	 המצוה ולר יוחנ� ' לר�כול� יוצאי� למלחמת מצוה 
  לרבנ� כול� יוצאי� למלחמת יהושע ולא למלחמת דוד�לרב חסדא 

 )ע איפו�"ק' לגי(י כול� יוצאי� כשה� באי� עלינו "לר

 
 



 ט עגלה ערופה"פ

 :) מא�: לט('  ב�' הלכה א
 ]ש וענו ואמרו להר גריזי	"ג[אמירת זקני	 והכהני	 בלשו� הקודש 

 , ] ולא מצויי	�כי ימצא [משרבו רצחני	 ) 1: אי� עגלה ערופה
 , )]א	 עד נעשה דיי�' ומח('  בב�כי ימצא [רק עד אחד על הנהרג ) 2
 , ]לא נודע[הורג אילו רואה אותו יש מי שמכיר ה) 4, ]חלל[ראו מפרכס ) 3
 , ]ועינינו לא ראו[פ שאינ	 מכירו "ד שראו אע"ב) 5
 , ]לרשתה[ד לא נתחלקה "ירושלי	 או ערי מקלט למ) 7, ]א נות� ל�"אשר ה[ל "בחו) 6
 , ]לרשתה) [ד שנה"ע מדדו והביאו אחרי י"לק(ד שנה שכיבשו וחילקו " בימ"לפ) 8
 , ] בגלוי�דה בש; כי ימצא; באדמה[טמו� ) 9

 , )י או או"יוסי בר' לר, א שניה	"לר] (חלל[וחנוק ) 11] נופל[תלוי ) 10
 , ]באדמה; בשדה[צ� ) 13, עומד על מיטתו) 12
 , ] ולא הממציא עצמו�ימצא ; גוי	 הרגוהו[	 "סמו� לגבול עכו) 14
 ] ולא ימצאו�ימצא [הרוגי	 יחד ' ב) 15

 ציינו קברו ומודדי� מש	,)מפרכסולא ממקו	 ש(מודדי� ממקו	 שנמצא מת 

 , ]וראה עצ	[עצמות , ] הטומאה קורא פרוש�וטמא טמא יקרא [מצייני	 קברות 
 ]שמא נתעכל ומוטב שיתקלקלו לשעה[ בשר כזיתולא , ]אד	[שדרה וגולגולת 

 ]אצלו[בסמו� לטומאה ] ובנה[ג אב� קבועה "מציי� ע

 ,  מטמא באהל�מצויינת ' מצא אב� א
  רק על גביה� וסביבותיה� טמא�וא	 חרוש ביניה� , רק ביניה� טמא �אבני	 ' ב

ד "ואי� ב, �יושופט, �יזקנ[' י ה"לר] ד שקול" ואי� ב�� יזקנ[ד דירושלי	 מודדי� "מב' ש ג"ק ור"לת
 ]ושופטי�[ג "ומל� וכה] זקני�[א ב� יעקב כול	 "לר, ]שקול

 ]י זקנווסמכ[' י ה"לר, ]ולד שק" ואי� בווסמכ[' ש בג" לר�סמיכה על פר העל	 דבר 

 פ שברור"ומצוה למדוד אע, ]שיאמרו ידינו לא שפכו[ד "מודדי� מעיר הקרובה שיש בה ב

 ] מיעוט אחר מיעוט�קציר� , שד�[י שכחה א� בטמו� "לרבנ� דר

 , ]י	ומדדו את הער[עגלות ' א מביאי� ב" לר�עיירות ' מצאו מכוו� בי� ב
 ]הקרובה ולא קרובות[שותפות  אחת במ"לפ,  כלו	ע"לק �לחכמי	 

 .) מב�: מא('  ד�' הלכה ג
 , ]הכרת פני	[ע מחוטמו "לר, ]מש	 נוצר[א מודדי� מטבורו "לר

 ]נעשה חלל[א ב� יעקב מצוארו "לר 

הגו� [ע במקו	 הראש "לר, ]הראש נייד[א קוברי� במקו	 הגו� " לר�ראש למעלה במדרו� וגו� למטה 
 ]הל�

  הגו� קוברי� במקו	�ראש למטה 
 וספק כשה	 בשני צידי מדרו�, ]הרוגי	' ב[א בנפרד " כ�ראשו רחוק מהגו� 

 :) מג�. מב('  ז�' הלכה ה
ושלא משכה ] ' דניחא לי�דומיא דעבד עובד [זקני העיר מביאי� עגלה שלא נעשית בה מלאכה לדעתו 

ה "וה] (פסוקיתור [א� שלא לדעתו ) אצבעות' ג, )טפח(רחבה , אי כמלא אור� העול' מח(בעול 
יוסי שלא עלה עליה עול לדעת ' ולר]) בהלא עובד [ולא בקדשי	 ] ש עול עול"ג[פרה אדומה 

 ])עול יצא מ� הכלל[יונה כשרה ' לר] (עדיי� עול בכלל עבודה[
 �מכל החי [כפרה כתיב כקדשי	 [ולא מחוסר אבר או טריפה ] מו	) בפרה (בהאי� [בעל מו	 '   ואפי

  קלוטהוספק ברגלה] ]שלמי	
' נ/'ונאסר מקומה וד) לכתחלה(קשה ) אי לעיכובא' מח( בנחל )מ"רוב שני� לפ( ע"לקועורפי� שני סימני	 

 אמות בעבודת קרקע בעבר ולהבא



וספק ] זו היא שחיטתה[בטריפה ' ינאי עריפתה מטהרה מטומאת נבילה אפי' לר, ד	 העגלה טמא ומכשיר
 ל"לר

א	 שלא בא הרוצח ' מח(' יפתה ואומרי	 ידינו לא שפכו וכוזקני העיר רוחצי	 ידיה	 על מקו	 ער
 )או שלא החזקנו הנהרג, לידינו ליהרג בדי�

 , )מ"כדאי היא לכפר על הכל עד יצי(' כהני	 אומרי	 כפר לעמ� ישראל אשר פדית וכו
 ורוח הקודש אומרת ונכפר לה	 הד	

שחיטה שאינה [ש פטור "אילא ור' לר, הל רק שחיטת"לר, ינאי עריפה מחייב באותו ואת בנו'  לר�מ "לר

 ]ראויה

  משהופרשהמ"לפשמואל בר יצחק ' לר, ינאי משהורידה'  לר�נאסרה העגלה 

 ]הקדש טעות[ תרעה �נמצא הרוצח לפני עריפה 
 ]'ואתה תבער וכו[והוא נהרג ] כיפרה ספיקה[ תקבר במקומה �משנערפה 

 ,  עורפי��) אשה' לרב אפי( עד אחד בהכחשה �ראיתי 
 נשי	' מכחיש ק' נחמיה בנשי	 הולכי� בתר רוב דיעות אבל איש א' לר

 .) מה�. מד(א " י�' הלכה ח
 ]הכירו ברוצח; )'לעיל הלכה א( ולא שמצויי� �כי ימצא [משרבו הרצחני� בטלה עגלה ערופה 

, וצי	 ולא כשעמה פר�בקרב עמה '; לא אפקוד על בנותיכ	 וכו[ז מי סוטה "משרבו המנאפי� ביטל ריב
 ]אי� האיש מנוקה מעו�

; י לרפואה"י ב� בבא כל מעשיו לש	 שמי	 אלא שגידל בהמה דקה בא"ר; ע"לא עמד אשכול עד ר{
 }ש שזורי נענשו שהיו דני� ממונות באחד ומגדלי� בהמה דקה"משפחת ר

תיק�  נחשדו אמעשרות ו�יוחנ� ' ר;  נתנו מעשר ראשו� לכהני	�ל "ר[ג ביטל וידוי מעשר "יוחנ� כה
עשירי	 לקחו המעשר ; )והמעשרי� כראוי התוודו בקול נמו�(להפריש דמאי ולא נת� ללוי ועני 

 ]שבאוצר בזרוע
 , ]שלא יבואו לחשש נקב קרו� המוח[ותיק� טבעות ', וביטל לויי	 שאמרו עורה למה תיש� ה

 העמיד משגיחי	 על הפרשת דמאי, דבר האבד' מ אפי"בחוהאסר הכאת פטיש 

 }ינה כשישראל בצרה ואומות ברווחהכביכול ש{

, לפרנסת דייני�[שליש לאוצר ,  שליש למכירי כהונה ולויה)מ"ראשו� לפ, ע"עני לק(בראשונה מעשר 

 }ח בירושלי	"ושליש לעניי	 ולת, )ע"לתובעי� המתעכבי� בירושלי� לק

 ]דברי נבלה[משבטלה סנהדרי� בטלו שיר בבית המשתאות 

 ]רות האחרונות משכחות הראשונותצ[בטלו שמחה כשנושעו מצרה 

 .) מז�. מה(ז " ט�ג "הלכה י
 )ירמיה וברו�/גד ונת�/שמואל ודוד(בטלו אורי	 ותומי	 משמתו נביאי	 ראשוני	 

 פסקה רוח הקודש משמתו חגי זכריה ומלאכי

 ; )י ב� בבא"וכ� ר(עניו וחסיד , )א"וכ� ר(הלל ושמואל הקט� ראויי� לרוח הקודש {
, ) מתק� מבחו� בלי ברזל�נחמיה חולק ' ור(י "ק לר"בטל השמיר לבני� ביהמק "משחרב ביהמ

 '; וכו, )'אינ� מתבטלי� ובוטחי� בה(אנשי אמנה תורה , נופת צופי	
טללי	 ; ברכת כהני	 מבטלת קללות דכל יו	; )טע	 פירות(יונת� אישתני עלמא ' בימי ר
 }לקללה

 , )ירו כיפה של ע� שתולי� בה רדידי זהבוהת(בפולמוס אספסיינוס גזרו על עטרות חתני	 
 )י"תו� טמבור(ואירוס 

 , )ורבותינו התירו(בפולמוס טיטוס גזרו על עטרות כלות 
 ] ) שלא ימסור�מ "פ,  שלא יגלה מסתורי� שלנו�ע "ק(מסורת [ושלא ילמד בנו חכמת יונית 

 ]תכשיט לה[יוחנ� לבתו מותר ' אבהו בש	 ר' ולר

 ]צניעות[ורבותינו התירו בתו� העיר , � כלהבחורב� גזרו על אפריו



ע עשה לאשתו עיר של זהב "ר; )ומת(ירמיה שלבש עטרה של זית ' שמואל הקפיד על ר{
יש '; בעקבות משיחא וכו', בטל וכו' משמת וכו; בשביל שמכרה קליעת שערה כדי שילמוד

יהושפט ; א"כשמת רא א� "יוחנ� ב� זכאי וי' חזקיהו באה כשמת ר; להשע� על אבינו שבשמי	
 }באה כשמת אחד מבית פזי שברח מ� הכבוד

 

 הדר� על� מסכת סוטה
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