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מח.
משמשין ממשמשין גמרינן, לאפוקי עגלה ערופה דהיא גופה קדושה.אמר לך:[רבא]!◊

ואביי מאי טעמא לא גמר מעבודה זרה?¿מח.

מידי דאורחיה ממידי דאורחיה ־ גמרינן, לאפוקי עבודה זרה דלאו אורחא.אמר לך:[אביי]!◊מח.

(סימן: כפ"ה נפשי"ה דחציב"א נכיס"א דאומנ"א).◊מח.

כפה שהוא טמא מדרס ונתנתו לספר ־ טהור מן המדרס, אבל טמא מתמיתיבי:▀¿◊מח.

אימא: נתנתו וכרכתו.!◊מח.

למה לי נתנתו וכרכתו?¿מח.

כדרב חסדא.!מח.

דאמר רב חסדא:▀!מח.
האי סודרא דאזמניה למיצר ביה תפילין וצר ביה תפילין ־ אסור למיצר ביה פשיטי. אזמניה ולא צר 

ביה, צר ביה ולא אזמניה ־ שרי למיצר ביה פשיטי.

▀מח.
ולאביי, דאמר הזמנה מילתא היא, אזמניה אף על גב דלא צר ביה. צר ביה, אי אזמניה ־ אין, אי לא 

אזמניה ־ לא.

נפש שבנאו לשם חי ־ מותר בהנאה, הוסיף בו דימוס אחד לשם מת ־ אסור בהנאהִ תא שמע:▀¿◊מח.

הכא במאי עסקינן ־ דרמא ביה מת.!◊מח.

אי הכי מאי איריא הוסיף? כי לא הוסיף נמיִ ¿מח.

לא צריכא, אף על גב דפנייה.!מח.

▀מח.
רפרם בר פפא אמר רב 

חסדא:
אם היה מכירו ־ חולצו, ומותר.

החוצב קבר לאביו, והלך וקברו בקבר אחר ־ הרי זה לא יקבר בו עולמיתִ תא שמע:▀¿◊מח.

התם משום כבוד אביו.!◊מח.

הכי נמי מסתברא■מח.

▀■מח.
דקתני סיפאֹ רבן שמעון 

בן גמליאל:
אף החוצב אבנים לאביו, והלך וקברו במקום אחר ־ הרי זה לא יקבר בהן עולמית.

■מח.
אי אמרת בשלמא משום כבוד אביו ־ שפיר. אלא אי אמרת משום הזמנה ־ טווי לאריגה מי איכא למאן 

דאמר?

קבר חדש ־ מותר בהנאה, הטיל בו נפל ־ אסור בהנאה.תא שמע:▀¿◊מח.

הטיל ־ אין, לא הטיל ־ לאִ ¿מח.

הוא הדין דאף על גב דלא הטיל, ולאפוקי מדרבן שמעון בן גמליאל!◊מח.

▀!◊מח.
דאמר:[רבן שמעון בן 

גמליאל]
אין לנפלים תפיסת הקבר

קא משמע לן.!מח.

מותר המתים ־ למתים, מותר המת ־ ליורשיו.תא שמע:[ת"ק]♦▀¿◊מח.

הכא במאי עסקינן ־ שגבו מחיים.!◊מח.

הא לא תני הכי¿מח.

מותר המתים ־ למתים, מותר המת ־ ליורשיו.דתנן:▀¿מח.

כיצד? גבו למתים סתם ־ זהו מותר המתים למתים, גבו למת זה ־ זהו מותר המת ליורשיוִ ותני עלה:▀¿◊מח.
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וליטעמיך אימא סיפא:!◊מח.

לא יגע בהן עד שיבא אליהורבי מאיר:♦▀!◊מח.

יעשנו דימוס על קברו, או זילוף לפני מטתו.רבי נתן:♦▀!◊מח.

אלא, אביי מתרץ לטעמיה, ורבא מתרץ לטעמיה!◊מח.

דכולי עלמא הזמנה מילתא היאאביי מתרץ לטעמיה:▀!◊מח.

דחזי ליה ־ תפיס, דלא חזי ליה ־ לא תפיס.תנא קמא סבר:▀!◊מח.

רבי מאיר מספקא ליה אי תפיס אי לא תפיס, הלכך לא יגע בהן עד שיבא אליהו.[רבי מאיר]▀!◊מח.

ורבי נתן פשיטא ליה דודאי תפיס, הלכך יעשה דימוס על קברו.[רבי נתן]▀!◊מח.

לכולי עלמא הזמנה לאו מילתא היא.רבא מתרץ לטעמיה:▀!◊מח.

כי בזו ליה ־ אחולי מחיל זילותיה גבי יורשין.תנא קמא סבר:▀!◊מח.

ורבי מאיר מספקא ליה אי מחיל אי לא מחיל, הלכך לא יגע בהן כו'.[רבי מאיר]▀!◊מח.

ורבי נתן פשיטא ליה דלא מחיל, הלכך יעשה דימוס על קברו או זילוף לפני מטתו.[רבי נתן]▀!◊מח.

ִ תא שמע:▀¿◊מח. היו אביו ואמו מזרקין בו כלים ־ מצוה על האחרים להצילן

מח:
התם משום מררייהו.!◊

▀¿מח:

אי הכי היינו דקתני עלהֹ 

אמר רבן שמעון בן 

גמליאל:

 ִ במה דברים אמורים ־ שלא נגעו במטה, אבל נגעו במטה ־ אסורין

במטה הנקברת עמו, דמחלפי בתכריכי המת.תרגמה עולא!מח:

כיס שעשאו להניח בו תפילין ־ אסור להניח בו מעות, הניח בו תפילין ־ יניח בו מעותִ תא שמע:▀¿◊מח:

אימא: עשאו והניח בו תפילין ־ אסור להניח בו מעות, כדרב חסדא.!◊מח:

תא שמע:▀¿מח:
אמר לאומן עשה לי תיק של ספר או נרתיק של תפילין, עד שלא נשתמש בהן קודש ־ מותר להשתמש 

בהן חול, נשתמש בהן קודש ־ אסור להשתמש בהן חולִ 

תנאי היא!◊מח:

דתניא:[ת"ק]♦▀!◊מח:
ציפן זהב או שטלה עליהן עור של בהמה טמאה ־ פסולות, עור בהמה טהורה ־ כשירות, אף על פי שלא 

עיבדן לשמן.

אף עור בהמה טהורה פסולות, עד שיעבדו לשמן.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀!◊מח:

מי איכא דוכתא דרמו ביה מת וארגי בגד למת?רבינא לרבא:¿מח:

אין, כגון שכבי דהרפניא.אמר ליה:[רבא]!מח:

הלכתא כוותיה דאביידרש מרימר:▀מח:

הלכתא כוותיה דרבא.רבנן אמרי:▀מח:

והלכתא כוותיה דרבא.▀◊מח:

הרוגי מלכות נכסיהן למלך, הרוגי בית דין ־ נכסיהן ליורשין.תנו רבנן:[רבנן]♦▀◊מח:

אף הרוגי מלכות נכסיהן ליורשין.רבי יהודה:♦▀◊מח:
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והלא כבר נאמר (מלכים א' כ"א) הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו.אמרו ליה לרבי יהודה:¿◊מח:

בן אחי אביו היה וראוי ליורשו היה.אמר להן:[רבי יהודה]!◊מח:

והלא הרבה בנים היו לוִ [רבנן]¿מח:

אותו ואת בניו הרג, שנאמר (מלכים ב' ט') אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתיאמר להן:[רבי יהודה]!מח:

ורבנן¿מח:

ההוא ־ בנים הראויין לצאת ממנו.[רבנן]!מח:

¿◊מח:
בשלמא למאן דאמר נכסיהן למלך ־ היינו דכתיב (מלכים א' כ"א) ברך נבות אלהים ומלך, אלא למאן 

דאמר נכסיהן ליורשין ־ למה לי ומלך?

ולטעמיך אלהים למה לי? אלא לאפושי ריתחא, הכי נמי לאפושי ריתחא.!◊מח:

¿◊מח:
בשלמא למאן דאמר נכסיהן למלך ־ היינו דכתיב וינס יואב אל אהל ה' ויחזק בקרנות המזבח, וכתיב 

(מלכים א' ב') ויאמר לא (אצא) כי פה אמות. אלא למאן דאמר נכסיהן ליורשין ־ מאי נפקא ליה מינה?

לחיי שעה.!◊מח:

(מלכים א' ב') וישב בניהו את המלך דבר לאמר כה דבר יואב וכה ענני.▀◊מח:

О◊מח:
אמר ליה: זיל אימא ליה: תרתי לא תעביד בהאי גברא, אי קטלית ליה ־ קבול לטותיה דלטייה אבוך, 

ואי לא ־ שבקיה דליקו בלטותיה דלטייה אבוך.

(מלכים א' ב') ויאמר לו המלך עשה כאשר דבר ופגע בו וקברתו.▀◊מח:

רב יהודה אמר רב:▀◊מח:
כל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד, (שמואל ב' ג') אל יכרת מבית יואב זב ומצרע 

ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר לחם

▀מח:
זב ־ מרחבעם, דכתיב (מלכים א' י"ב) והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים וכתיב 

(ויקרא ט"ו) וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא.

▀מח:
מצורע ־ מעוזיהו, דכתיב (דברי הימים ב' כ"ו) ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעל בה' אלהיו ויבא 

אל היכל ה' להקטיר על מזבח הקטרת, וכתיב (דברי הימים ב' כ"ו) והצרעת זרחה במצחו.

מחזיק בפלך ־ מאסא, דכתיב (מלכים א' ט"ו) רק לעת זקנתו חלה את רגליו▀מח:

שאחזו פודגרא.ואמר רב יהודה אמר רב:▀מח:

^מח:
מר זוטרא בריה דרב 

נחמן לרב נחמן:
היכי דמי?

כמחט בבשר החי.אמר ליה:[רב נחמן]!מח:

מנא ידע?¿מח:

אי בעית אימא מיחש הוה חייש ביה!מח:

ואיבעית אימא: מרביה הוה גמיר לה!מח:

ואיבעית אימא: (תהלים כ"ה) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.!מח:

נופל בחרב ־ מיאשיהו, דכתיב (דברי הימים ב' ל"ה) וירו היורים למלך יאשיהו.▀מח:

שעשו כל גופו ככברה.ואמר רב יהודה אמר רב:▀מח:

וחסר לחם ־ מיכניה, דכתיב (מלכים ב' כ"ה) וארחתו ארחת תמיד נתנה־לו.▀מח:

היינו דאמרי אינשי:תהא לוטא ולא תהא לאטה.רב יהודה אמר רב:▀◊מח:
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