
דמהפג צקף צמפימ
ֵנֵשא אבו״ש מפם בטמ, נ״ע שְּ

ס•ירמכצ
תמן שמן ציפקג צטתצ יסשמגפ כיפקג ייטפ יתלכ,

תכת קגמחא צגרכ, פלכמם בתמן זפבמן שצן תפלכ טוב.

מתני' כר''א:מתני' כר''א: ויתור אסור במודר הנאה שאף דריסת רגל אסור 

תמן שמן טקגמם כטקשפא
תכת בצטקגמם סממש שתסגמפאן, פטקשפא תמטפ סממש שתסגמפאן.

• הא לענין 'שמ אתףג' - זה וזה שוין.
• נדר - האומר הרי עלי עולה. נדבה - האומר הרי זו עולה.

מתו נגנבו או אבדו בנדבות חייב באחריותן.
ד'מןזג טמסץ'- חייב באחריותו, ולא את שאינו עליו.
וכריב"א:וכריב"א: דכיון דאמר עלי - כמאן דהניח על כתפו

תמן שמן עש צגפתצ באמ גתמפא כגפתצ בכב תכת דגשן.

ולמשכב ומושב וספירת שבעה שוין. ונקראו 'עלת'
•  לפץשץ' – מקצתן מביאין קרבן ומקצתן לא [שנים]

וצריכאוצריכא  לזובו לכמה ראיות. וב' לטומאה וג' לקרבן -ולא להיפך.

•'לפץשץ' לדרשא. 'ץןס סעצג -לכשיפסוק, 'לפץשץ', ולא מזובו ונגעו.
לפץשץ ץיזג- שזב ב' ראיות טעון ספירת שבעה. ולא ק''ו מטמא
משכב ומושב, שאין  לפרוך משומרת יום כנגד יום ואפי'

שמטמא משכב ומושב
• 'לפץשץ' מרבי זב בעל שתי ראיות, [לחייבו ספירה]

'לפץשץ' למעט זב בעל שתי ראיות [ולא ממעט ד"א לישתוק קרא מזה]
ולא מדינא - שומרת יום כנגד יום תוכיח.

ולא למעט מנגעו – דא"כ ליכתוב וכי יטהר הזב, ולישתוק.
'לפץשץ' - לזב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה.

תמן שמן יהפגז יפחרג כיהפגז יפסכנ תכת וגמזצ פוגמיצ.
תמן שמן נצפג יאפך צחרג כנצפג יאפך צסכנ תכת ארכסא פהוגמם.

• הא לענין שילוח [וטומאה] - שוין.
א.א. א"צ פריעה ופרימה. ד'ץעצגץ צןצכ ליזףא צסת ץןשי שרקסץ ץעצג'

ורבא דחה: ורבא דחה: דא"ה הך ד'ץןשי שרקסץ ץעצג' דזב למה לא נאמר קודם

ב. אלא:ב. אלא: 'ץצהגץט תבג שץ צךרט' יצא שצרעתו תלויה בימים ולא בגופו.

ג. אביי:ג. אביי: 'ןמ סלס תבג צךרט שץ סעלת', רק מי שצרעתו תלויה בגופו 

טעון שילוח. והא דמי כל ימי לרבות מצורע מוסגר לשילוח.
•  •

תגלחת וצפרים לא ד'ץסהת צןצכ תמ לףץו מלףךצ ץצךצ ךגזת ךרט צהגטא', 
יצא שצרעתו תלויה בימים ולא ברפואות

כגופתא צגצ''ר ג' תוגמם שן יגמם בכמנ''ת

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

