
 עין משפט
 נר מצוה

 כו א מיי׳ פ״ה מהל׳ נדרות
 הלכה ג שמג לאוין רמג:
 כי ב מיי׳ פ״ז מהלכות ממן
 ומצה הלכה מ סמג עשי!
 מא טוש״ע א״מ סי׳ תעכ

 סעיף ט:
 כח ג מיי׳ פ״א מהלכות
 כיאת מקרש הלכה ג
 סמג לאדן שס טוש״ע י״ר
 סי׳ רמנ סעיף יג נהגה״ה

 [וכת״מ סי׳ ו סעיף ה]:
 כט ד מיי׳ שס הל׳ א סמג

 שס:
 ל ה (מיי׳ פ ״נ מהלכות
 טומאת מת הל׳ יב ופ״ר

 שס הלכה ת<:
 לא ו מיי׳ פי״ג מהלכות
 מעשה קרכנומ הל׳ ג:
 לב ז מיי׳ פ״ח מהל׳ גדרות
 הלכה א סמג עשין קפו:
 לג ח מיי׳ פי״א מהל׳
 טומאת צרעת הל׳ א
 סמג עשין רלה רלו:

 לד ט מיי׳ ס״ח מהלכות
 אכות הטומאות הלכה
 יא ופ״ד מהלכות טומאת

 אוכלי! הלכה ג:
 לה י מיי׳ פי״מ מהל׳ שבת

 הלכה כ:
 לו כ מיי׳ פי״א מהל׳
 מקואות הלכה ח סמג
 עשי! כז טוש״ע א״ח סי׳ קס

 סעיף יג:
 לו ל מיי׳ פ״ג מהלכות
 סוטה הל׳ ט סמג עשי!

 נד:
 לח מ מיי׳ פ״ג מהל׳ ק״ש
 הלכה י סמג עשי! ית
 טוש״ע א׳׳ח [סי׳ עז סעי׳ א]

 וסי׳ פז סעיף א:

 שלשה מינין פרק ששי נזיר לח.
ת ליה צירוף. כלומר לא כעי צירוף לאיח ליה כל שהוא י ל  ד
 [למכות] וא״ח לר״ש משרמ למה לי לצירוף לא איצטריך
 וכ״ת לטעם כעיקר מיפוק ליה מגיעולי עוכדי כוככיס לר״ש ללאו
 חילוש לאיהו אמר כמס׳ ע״ז (יף סז:< לא אסרה תורה אלא קלרה
 כת יומא ר״ל ליכול להיות ללליליה נמי
 אי אפשר ללא פגמה פורתא ואפ״ה
 אסרה הכתוכ ושפיר מקד חילוש
 שחלק הכמוכ כין פגם מרוכה לפגם
 מועט ועול מירן נ״ע לשפיר איצטריך
 לצירוף להא לקאמר כל שהוא היינו
 כשהוא כעיניה אכל כשהוא מעורכ
 לא ס״ל למיסר וט האי גוונא אמר
 אכיי כמנחות (לף נח.) כריימא אין
 לי אלא כו׳ לכתר למרכינן מקרא
 מקצתו להיינו חצי זימ מצריך קרא
ר ר׳ אבהו אמר ר׳ מ  לעירוכו: א
 אלעזר כל איםורין שכתורה כוי.
 [ואיתי לגרסי] כל רכיעיומ כו׳ ואיכא
 לפרש כגון רכיעית יין של ערלה או

 של כלאי הכרס:
ו אוכלץ מרבי. משוס ל י פ  א
 למשרמ משמע2 מפת
 ומיין וסכירא ליה לר׳ יוחנן לה״ה כל
 איסורי נזיר כגון חרצן וזג ור״א ס״ל
 למשרת משמע לוקא יין והיכא לגלי
 גלי: נזיר רביעית יין לנזיר. והיינו
 למשנה ראשונה (לעיל לף לל:) אע״ג
 לקאמר לקמן כפלוגתא לא קמיירי
ל כל נפשות  היינו גט חיוולמא: ע
 מת לא יבא. נפשות משמע תרי ומת
 משמע שיעור אחד והוא רכיעית לס
 לנפש3 שהנפש תלר כו כדאמר(שנת לף
£ רכיעית דם נתתי ככס כר: א  ל
ת רביעית שמן. כחלות תודה ל  ח
 מייט שהיו כו שלשה מינין
 ממצה עשרה חלות ועשרה רכוכין
 ועשרה רקיקין וטעונין חצי לוג
 ואמר וחוציהו חציו לרקיקין ולחלות
 וחציו לרכוכה כדאמרי׳ כפרק החודה
ס לף עז. ושם): נזיר רביעית  (מנחו

 שמן לנזיר. שיש שני מינין חלות ורקיקין
: (  כדאמרינן כפרק התודה >שס לף עח.
רע רביעית מים למצורע.  מצו
 דכתיכ וטכל אותם ואת
 הצחור החיה כדם הצפור השחוטה על המיס החיים ואמר כסוטה כפ׳
 היה מכיא (לף מז:) כדס שדם* הצפור ניכר כהן וכמה הן רכיעית:
ח מביא פיילי. פירוש כלי ונותן כו חצי לוג מן הטור להשקות  הי
ה מים נותן לתוכה. כעכיט של מ  את הסוטה: כ
א רביעית דמקוה. דחזי ה  מי רגלים שיוכל להתפלל שם: ו

 כו להטכיל מחטין וצנוטומ כדאמטנן כפסחיס (לף יז:<:
ר מההוא דבטליה בטולי. פירוש הצטכו ארכעים סאה אפי׳  ב
 למחטין וצנוריות וכאדם לעולם כעיא מ׳ סאה למקוה

 ואמר

 פי׳ הרא״ש
. ל ה צרוף כל  ור״ש דלית לי
ת וא״צ ו כ מ ל שהוא ל  דאמר כ
 שיעור: מאי דריש ביה. אינו
ת ח ל ג ת לן מ  נזיר עד שמיר מכו
מאה ומיין כדאמר לעיל מטו  ו
ר ר׳ אלעזר מ  (פ׳׳ב) [פ״ק]: א
ל איסורי! שבתורה אין היתר  כ
 מצטרף לאיסור חוץ מרביעית
כל דר ואית ספרים דגרסי  שבנ
 רביעית שבתורה. משום
ל איסורי׳  דבנויר גופיה כ
 מצטרף. ור׳ אלעזר משקין
 אין מידי אחרינא לא. משום
 דמשרת כתיב דמשמע דוקא
ו ביין דהיינו היתר  שרה פת
 מצטרף עם משקין דאיסור
ת בהדי זג וחרצן לא  אכל פ
 מצטרף. ור• יוחנן לא מפליג
ד ח  דסבר גלי רחמנא ב
ל שאר כ  מאיסור נזיר וה׳יה ל
 איסורי נויר: עשר רביעיות
ת נתנה מו  הן. בעשרה מקו
 תורה שיעור ברביעית: ה׳
ם או יין: וה•  סומקתא. כגון ד
 חיוורתא כגון מים או שמן
 והיה נותן סימן להם.
 סומקתא נזיר ועושה פסח
. נזיר  שהורו במקדש ומחו
 רביעית יין לנזיר כמשנה
 ראשונה. שתה רביעית יין אל
ה רביעית יין ונכנס ת  יורה: ש
ב יין ושכר  למקדש חייב דכתי
ת בבאכם אל אהל ש  אל ת
ל  מועד וסמיך ליה להבדי
 ולהורות: מנין לרביעית דם
 הבא מבי מתים וכוי. דכתיב
. ב׳ נפשות ת ת מ ל נפשו  ועל כ
 ושיעור א• דהיינו רביעית
 שהוא שיעור חיות אדם
ת ו ח פ ות ב ו לחי  שא״א ל
 מרביעית דם כדאי׳ פ״ב
 דשבת רביעית דם נתתי בכם:
ת נזיר ל  והי חיוורתא. סימן ח
ת ל  ומצורע שנפסלו בשבת. ח
ת ו ל ח ה ב ל ח  רביעית שמן ל
ת ו ל דה היו ג׳ מיני מצה ת  תו
 רקיקים ורבוכה. והיתה
ת ו ל ת ג חציו ל  טעונה חצי לו
כה. והיה ו לרבו  ורקיקים והצי
לק חצי לוג לב׳ רביעיות:  חו
 רביעית שמן לנזיר. דנזיר לא
ת ורקיקים ו ל  היה מביא אלא ח
 ולא רבוכה. מצורע רביעית
ל ב ט ב ו  מים למצורע דכתי
ה בדם ד החי  אותם ואת הצפו

 הצפוד השחוטה אל המים החיים. ואמרי׳ בסוטה פרק היה מביא מים שדם צפור ניכר בהם ושיערו חכמים רביעית: שנפסלו
ם היא מי״ח . וגזרת חכמי בח ל את הגויה ברביעית משנה היא במעילה פ• יש בקדשי מו ו ס פ ׳ מצטרף ל ל משקים טמאי  דתנן כ
ל השופכים כ ל המשקים ברביעית ו ת דתנן ושאר כ ב ש ל בתרומה. ב ל גופו מלאכו ס פ ם נ  דבר פ״ק דשבת דהשותה משקים טמאי
ל שאר משקים דשיעורן ברביעית. מרביעית לל יחד כ ב ודבש שיעור יציאתן בכמה ואח״כ כו ל  ברביעית. בפ׳ המוציא יין מפי ח
ל ברביעית זה אחר וה הואיל ואתו משיורי טהרה: וטל ידיו צריך רביעית וכן ב׳ יכולין ליטו  נוטלין לידים לא• ואפי׳ לב׳ א׳ הנ
כה ת לאחרון שבהם מרביעית: פיילי של חרס. מקדה ונותן לתו בלבד שלא יפתו  בפלוגתא לא מיידי דר• יוסי פליג בסיפא ואמר ו
ל ל פ ת ה ו בעביט של מימי רגלים שיוכל ל כ ה מים יתן לתו מ ב: כ טה. דמים קדושים כתי ג מים של הכיור להשקאת סו ו  חצי ל
ה רבנן ם: בר מינה דההיא דבטלו ן וצינוריות כדאיתא פ׳׳ק דפסחי ל ביה מחטי : והא איכא רביעית דמקוה דחזי להטבי  אצלו

ת ממ׳ סאה: ו ח פ  ואמרו שאין מבטילין שום דבר כ

 דלית ליה צירוף מכל אשר יעשה מאי דריש
 ביה אמר לך ההוא מיבעי ליה *לעולם אינו
 נזיר עד שיזיר מכולן א״ר אבהו א״ר אלעזר
 כל רביעיות שבתורה אין היתר מצטרף
 לאיסור חוץ מרביעית שבנזיר שהרי אמרה
 תורח משרת מאי איכא בין ר׳ יוחנן לר׳
 אלעזר איכא בינייחו דר׳ יוחנן מרבי אפי׳
 אוכלין ור״א משקין אין מידי אחרינא לא: א״ר
 אלעזר עשר רביעיות חן ונקיט רב כחנא
 בידיח חמש סומקתא וחמש חיוורתא חמש
 םומקתא נזיר ועושה פסח שהורו במקדש
 ומתו נזיר ארביעית יין לנזיר עושה פסח
ארבע כוסות  5<דאמר רב יהודה אמר שמואל:

 הללו צריך שיהא בהן כדי רביעית שהורו
 ג<גשתה רביעית יין אל יורה במקדש י<ישתה

 רביעית יין ונכנם למקדש חייב מיתה ומתו
 ה<דתניא המנין לרביעית דם שיוצאח משני

 מתים שהיא מטמאה באהל שנאמר 1ועל
 כל נפשות מת לא יבא וחמש חיוורתא חלת
 נזיר ומצורע שנפסלו בשבת חלת ירביעית
 שמן לחלה נזיר ׳רביעית שמן לנזיר מצורע
 ״רביעית מים למצורע שנפסלו דתנן י<ושאר
 כל המשקין טמאין טפוסלין את הגוייה
 ברביעית בשבת ׳<דתנן יושאר כל המשקין
 ברביעית (א) ושאר כל השופכים ברביעית
 ותו ליכא והאיכא ח<כמרביעית נוטלין לידים
 לאהד ואפילו לשנים בפלונתא לא קא מיירי
 והא איכא ט<להיח מביא פיילי של חרס ונותן
 לתוכה חצי לוג מים מן הכיור ור׳ יהודה
 אומר רביעית בפלוגתא לא קא מיידי
 והאיכא יי כמה מים נותן לתוכה כל שהוא
 ר׳ זכאי אומר מרביעית בפלוגתא לא קא
 מיירי והאיכא מקוה בר מההיא דבטלוה רבנן:

 ואינו

 ורבי שמטון דלית ליה צירוןו. ינ< אפי׳ ככל שהוא מיחייכ כדאמט׳
 כפירקין דלעיל (לף ל.) דקסכר ר״ש כל שהוא למכות ולא אמרו
 כזית אלא לענין קרכן: מד שיזיר מכולן. כגון דאמר הריני נזיר
 סתם ופרשינן לעיל (לף ג:) דמשמע מן הטומאה ומן התגלחת ומן

 היין ואילו לרכנן אפי׳ לא נזר אלא
 מאחת חייכ ככולן: כל רביעיות
 שבתורה. כגון רכיעית דם שמטמא
 כאהל אין היתר מצטרף לאיסור שאין
 אחד מכל המשקין מצטרף עמה
 א)לרכיעית. חוץ מרכיעיח של נזיר
 כוי: נ<לרבי יוחנן 00 נמי מרבי ליה
 לאוכלים. שכנזיר כגון חרצן וזג וענכ
 שמצטרף דכר אחר עמהן ככזית:
 ור׳ אלעזר משקין אין. גימצטרפץ
 משוס דכדידיה מפרש קרא אכל כמידי
 אחטנא כגון כאוכלין אין היתר
 מצטרף עמהן: א״ר אלעזר עשר
 רביעיות הן. כעשרה מקומות נתנה
 כהן תורה שיעור רכיעית: חמש
 סומקמא. יין ודס: וחמש חיוזרתא.
 מיס ושמן: סימנא לגירסא נזיר
 ועושה פסח כו׳ י): ד' כוסות הללו.
 שתיקנו חכמים צטך שיהא כין כולן
 רכיעית לוג יין חי דהיינו כיצה ומחצה
 כדי שימזגנו ויעמול ה<כל רוכע
 רכיעית שכו כדי רכיעימ וכגון דדט
 על חד פלמא מיא כדמפרש התסכ<:
 שהורו שתה רביעית יין אל יורה.
 כדכתיכ יין ושכר אל תשת וסמיך
א י) דמשמע ר ק י  ליה ולהבדיל ולהורות (
 דלענין הוראה נמי לא ישתה: ונכנס
 למקדש חייב. משוס שנאמר יין ושכר
 אל תשת וגו׳: ועל כל נפשות מת
 לא יבא. דמשמע משני ממיס. רכיעיתי)
 קט ליה ׳< נפש כדאמרי׳ התם (שבמ
 לף לא:) רכיעית דס נתתי ככס. ח) והא
 למשמע ליה הכא רכיעית לס היוצאה
 משני מתים לאו לוקא (י) ליה להט
 הוא משוס לכפלוגתא לא קמייט וכן
 אמרי׳ כסמוך והא הכא ר״ע היא
 ולא רכנן כראמט׳ כפ״ק לסנהלטן
 (לף ל.) לאילו לרכנן אינה מטמאה
 רכיעימ לס שיוצאה מן המת אלא
 כשיוצאה ממת אחל כלכל והאי דקא

 נסיכ לה הש״ס אליכא לר״ע לאו לוקא אלא איילי לאית כיה רכיעית
 וקא לריש כיה קרא נסיכ ליה הש״ס ולרכרי הכל כרכיעית הר
 [שיעורא]: וחמש חיורתא סימנא לגירסא חלת נזיר מצולע שנפסלו
 בשבת: וה״ג חלה רביעית שמן לחלה. וכלאמט׳ המס כמס׳ מנחות
 (לף סח.) יתיכ רכי וקא קשיא ליה רכיעית כמקלש למה גמשחה אי
 משוס מצורע חוץ הוא ואי משוס נזיר כשחיטת איל הוא לקלשי א״ל
 ר׳ חייא לחכיתי כ״ג למכיא ככל יום ועושה כו י״כ חלות מחציתה
 כבקר ומחציתה כערכ והיה מכיא רכיעית שמן קט עליה ל) איש
 ממרחק עצתי. ואית רגרסי רכיעיח שמן של חלת מולה כלאמרינן

) מביא חצי לוג וחוצהו מחצה לחלות ורקיקין ומחצה לרבוכה והאיך מתצה לרכוכה אית כה כלי רכיעימ וטעות ף סמ.  בפ׳ שתי מלות (שם ל
 הוא ואינו כן לכהריא אמט׳ התם א״ל ר״א כן עזריה אפי׳ אתה לורש כל היום בשמן ט) לא הייתי שומע לך אלא א] רביעית שמן לג׳ מינין
 שכתורה חלת מצה ורקיק ורכוכה ואחל עשל יום שכין לס נלה ללס נלה כד: גזיר רביעית שמן לנזיר. לרקיקי נזיר: מצורע רביעית
] ואמרי׳ כמה מים יהא נותן כו כלי שיהא ל י א ר ק ר  מים למצורע. כלאמר כמס׳ סוטה (לף ט׳:) ושחט את הצפור האחח אל כלי חרס על מיס חיים נ
 לס צפור ניכר כהן וכמה רכיעית: כל משקין טמאין. מצטרפין לטמא משקין אחרים כשיהא כהן רכיעית ולפסול את הגדיה כרכיעית
 כששותה אותן ככלי אכילת פרס: פל השופכין. ששוסטן אותן לרה״ר: וסו ליכא והא איכא. הא לתנן כמס׳ יליס נוטלין ליליס ׳)מרכיעית
 לאחל ואפי׳ לשנים ואע״ג ללית כהו כלי רכיעית לשני הואיל ולראשון הוה כיה כלי שיעור נטילה: בפלוגתא לא קמיירי. להא קמיפלגי
 עליה ררכי יוסי ואמרי לאחל ולא לשנים: והאיכא פיילי של חרס. כלי גרוע של חרס שכו היה נותן עפר מקרקעית המשכן כלכתיכ ןבמלבר p ומן
 העפר אשר יהיה כקרקע המשכן להשקות את הסוטה וכמסכת סוטה (לף מו:) קאי: והאיכא הא דחנן. ככרכומ >לף כה:) כמה מיס
] ר׳ אליעזר ב מ״ל ״ ת פ ו א ו ק מ  נותן לתוך עכיט של מימי רגלים כל שהוא: ר׳ זכאי אומר רביעית. והתם מפרש טעמא למילתא: והאיכא מקוה. למכן [
 אומר רביעית מיס שאובין פוסלין אמ המקוהיה): דבטלוה רבנן. ואמרו רפחומ מג׳ לוגין לא פסלי. לישנא אחטנא והאיכא מקוה
 סדאמר מקוה המחזיק רכיעימ ראר להטכיל כו מחטין וצנוריות כדאמטנן כמסכת פסחים בפרק קמא (לף יז:) אמר רב פפא הא
 לאמרח כקרקע טהורין כו׳ בר מינה לההיא לבטלוה רבנן ואמט לבעינן ארבעים סאה אפילו למחטין וצנוטות כלאמרי׳ בחגיגה (לף כא:<
 גזירה שמא יטכיל מחטין וצנוטות ככלי שאין כפיו כשפופרת הנול אלמא לכל מילי כעינן ל<מקוה של מ׳ סאה. לישנא אחרינא והאיכא
 מקוה לתנן כמסכת מקואות >פ״ו מ״י< וחכמים אומטס אס מקכלמ ״)גוכה האמכטי רכיעימ על שלא נו יגיעו לאכיק כשר (י) אס לאו פסול
 ובטלוה רכנן ס< מפי המורה וקשיא לי היכא כטלוה רכנן ד״ל הא דקאמר כטלוה רכנן אהא סמיך דהא קתני עליה ר׳ אלעזר כל צלוק
 כפרקין נשסן כל המעורכ למקוה אם מקכל האכיק כל שהוא כשר. לישנא אחטנא והא איכא מקוה כדמנף< שהשאיבה מטהרת ברביעית ברבייה
 והמשכה שאס יש כאן כ׳ סאה ורכיעיח ממי גשמים הולך וממלא מן המעיין כ׳ סאין חסר רכיעית וזורקן לפני אותו u מקום כדי שימשכו
 המיס למוך המקוה דהא יש כהן ארכעיס סאה כר מההיא דכטלוה רכנן דהא קתני רישא שיש כה כ״א סאה ממי גשמים:

 מ״ק

 מסורת הש״ם

 א) לעיל ג: וש״נ, נ) פסתיס
 קת:,ג)כתוכותי:עירובין סד.,
 ד) כריתות יג:, ה) חולין עכ.
 סנהדרין ד. [לקמן מט: נג:],
 ו)מעילהיז:וע׳׳ש, 0שכתעו:,
 ח) גיטין טו: מולין קז. ידיס
 פ״א מ״א, ט) סוטה טו:,
 י) כרכוח כה:, כ) ןפסחיס
 קח:],ל)[צ״ל מארן מרחק איש
 עצתי] [ישעיה מי], 15) [צ״ל

 כדתניא תמורה יכ:],

 תורה אור השלם
 1 . ועל כל נפשת מות לא
 ןביא לאביו ולאמו לא
 יטמא: ויקרא כא יא

 נוסחת הריב״ן
 א) לגמרו לרביעית: ב) דר׳
 יוחנן: ג) דמצטרפין: ד< נזיר
 הא דאמרן עד שישתה רביעית
 יין ועושה פסח ד׳ כוסות כו׳:
 הן על רוכע רביעית שכו כדי
 רכיעית וכיין דדרי כוי:
 ו) רביעית דס: ז)(ליה) ליתא
 בכ׳׳י: ח) וקאמר דמשמע:
 טןכשמןכשמן:,) מירביעית:
 כ)(דאמר מקיה< ליתא ככ׳׳י:
 ל) (מקוה של) ליתא ככ׳׳י:
 מ)גביס:נ)(יגיעו)ליתא ככ׳׳י:
 ס< ובטלוה רבנן ואיהו ידע
 היכא אכל לדידן לא שמיע לן לא
 הלכה ולא פירושה ל״א והא
 איכא מקוה לתכן שהשאיכה כוי

 והשאר לימא:

 הגהות הב״ח
 (א) גם׳ ושאר כל המשקין
 כרכיעימ וכל השופט! כצ״ל
 ותיכת ושאר נמתק: (ב) רש״•
 ד״ה ור׳ שמעון דלית ליה
 צירוף אלא אפילו: (נ) ד״ה
 לר׳ יוחנן מרבי ליה נמי
 אוכלי!: (ד) ד׳׳ה ועל כל
 נפשות וכו׳ לאו דוקא נקט
 ליה רהט הוא דהא
 בפלוגתא: (ס) ד״ה והאיכא
 וכוי המקוה הסייד ואח״כ
 מ״ה בר מההיא דכטלוה
 רכנן וכו׳ לישנא אחרינא
 והאיכא מקוה דתנן כמסכת
 מקואות בפרק כל המעורב
 למקוה ותכמיס אומרים אס
 מקכלת האמכטי כצ״ל ותיכת
 גכיה נמחק: (ו) בא״ד ואם
 לאו פסול וכוי ר״א כר צדוק
 אומר אס מקנל האביק כל
 שהוא פסול לישנא אמרינא
 נ״כ פרק ששי דמסכת
 מקואות מתחיל כל המעורכ

 למקוה וע״ש:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] רש״׳ ד״ה וחמש חיורתא
 סימנא וכו׳ אלא רכיעיח.
 תינת רניעימ נמחק ונ״נ חצי
 לוג כצ׳׳ל. א״מ: כ] ד׳׳ה
 דכטלוה רבנן וכו׳ לסט אותו
 מקום. תיכת מקום נמחק

 ונ״כ מקוה:

 הגהות התוספות
 1. צ״ל ואית ספרים. 2. צ׳׳ל
 משמע לשרה. 3. תינת לנפש

 נמחק. 4. צ״ל מיס שדם.

 מוסף רש״י
 כל רביעיות שבתורה. כגון
 רכיעית דם מן המת ורכיעית
 שמן למלת תודה ורכיעית מיס
 למצורע, ואליבא דרכנן דמשנה
 ראשונה דאזלי נרניעית אמרה,
 וסכירא להו כר׳ עקינא דאית
 ליה היתר מצטרף לאיסור
ה בשמח. ״ מ א ו  כאיסורי נדר ו
 אוכלין. אף כאוכל היתר

 מצטרף לאיסור(שם). מידי אחרינא לא. משוס דתנא דמשנה ראשונה לא מדמה איסורי נזיר לשתיה, דקסנר דנשתיה אזלינן
 נרניעית ונאונלין נסית, הילכך אע״ג דכשתיה היתר מצטרף לאיסור לא אמרינן הט כאטלה >שם<. לרביעית דם. היא חיותו של
 אדס ונלאו הט לא איקרי ממ עד שיהא נו שיעור מיתה יסוהדרץ ד.;. נפשות. משמע שתים, מת. דנר שמיתה נאה על ידו
לץ עב.). ושאר כל השופכים. מיס סרוחים (שבת עו0. מרביעית. כלי מחזיק רניעימ מלא מיס, נוטלין חו  להיינו רניעית ;
 לידים לאחד ואפילו לשנים. טון למעיקרא הוה שיעורא וקאתו משיד טהרה, הט מפרש ככל הנשר 1גיטי1 טו::. היה מביא.
 הכהן, פילי. כיס של מיס, ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור. לכתיכ(במדבר ה< מיס קלושים, ואין קלושים אלא שנתקלשו

 נכלי, הט תניא כספד ;סוטה טו:<.


