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ה.
לא הוה מפליג נפשיה מיניה.!◊

מנלן?^ה.

אילימא מדכתיב (מלכים א' כ"ב) כמוני כמוך כעמי כעמך!ה.

אלא מעתה, כסוסי כסוסיך הכי נמי?¿ה.

אלא מה דהוי אסוסיך תהוי אסוסי, ה"נ מאי דהוי עלך ועילוי עמך תיהוי עלי ועילוי עמיִ ¿ה.

!◊ה.
אלא מהכא: (מלכים א' כ"ב) ומלך ישראל ויהושפט מלך יהודה יושבים איש על כסאו מלובשים בגדים 

בגורן פתח שער שומרון

מאי גורן?^ה.

אילימא גורן ממש!ה.

אטו שער שומרון גורן הוה?¿ה.

אלא כי גורן!◊ה.

סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה, כדי שיהו רואין זה את זה.דתנן:!▀◊ה.

לימא מסייע ליה: (מלכים א' י"ז) והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב▀■◊ה.

מבי טבחי דאחאבִ ואמר רב יהודה אמר רב:▀■ה.

על פי הדבור שאני.¿◊ה.

מאי עורבים?^ה.

עורבים ממש.רבינא:!◊ה.

א"ל רב אדא בר מניומי:¿ה.
ודלמא תרי גברי דהוי שמייהו עורבים, מי לא כתיב: (שופטים ז') ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב 

וגו'◌ִ 

איתרמאי מילתא דתרוייהו הוה שמייהו עורבים?א"ל: [רבינא]!ה.

ודלמא על שם מקומן, מי לא כתיב: (מלכים ב' ה') וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה¿ה.

וקשיא לן, קרי לה נערה וקרי לה קטנהִ ¿ה.

ִ א"ר פדת:▀¿ה. וקטנה דמן נעורן

אם כן, עורביים מיבעי ליה.!ה.

ֹ ▀■◊ה. לימא מסייע ליה: הכל שוחטין, ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר

האי ערל ה"ד?^■◊ה.

אילימא שמתו אחיו מחמת מילה!■ה.

האי ישראל מעליא הואִ ¿■ה.

ֹ !■◊ה. אלא פשיטא מומר לערלות

ואפילו ישראל מומראימא סיפא:▀■◊ה.

ה"ד?^■ה.

אי מומר לדבר אחד!■ה.
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היינו מומר לערלותִ ¿■ה.

אלא לאו מומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן.!■◊ה.

¿¿◊ה.
לא, לעולם אימר לך: מומר לעבודת כוכבים לא, דאמר מר: חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה 

כמודה בכל התורה כולה, אלא מומר לאותו דבר, וכדרבא.

מיתיבי:▀¿◊ה.

(ויקרא א') מכם ־ ולא כולכם, להוציא את המומר, מכם ־ בכם חלקתי ולא באומות, מן הבהמה ־ להביא 

בני אדם שדומים לבהמה, מכאן אמרו: מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ 

 ֹ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא

¿¿ה.
הא גופא קשיא, אמרת: מכם ־ ולא כולכם, להוציא את המומר, והדר תני: מקבלין קרבנות מפושעי 

ישראלִ 

ֹ !¿◊ה. הא לא קשיא: רישא מומר לכל התורה כולה, מציעתא מומר לדבר אחד

חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבת בפרהסיאאימא סיפא:▀¿¿◊ה.

האי מומר היכי דמי?^¿ה.

אי מומר לכל התורה כולה!¿ה.

היינו רישאִ ¿¿ה.

ואי מומר לדבר אחד!¿ה.

קשיא מציעתאִ ¿¿ה.

אלא לאו הכי קאמר: חוץ מן המומר לנסך את היין ולחלל שבתות בפרהסיא!¿◊ה.

אלמא מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולה, ותיובתא דרב ענןִ תיובתא.▀¿◊ה.

והא מהכא נפקא? מהתם נפקא:¿◊ה.

ה:
ֹ [ת"ק]♦▀¿◊ (ויקרא ד') מעם הארץ ־ פרט למומר

♦▀¿◊ה:
ר"ש בן יוסי אומר משום 

ר"ש:

(ויקרא ד') אשר לא תעשינה בשגגה ואשם ־ השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו, אינו שב מידיעתו 

אינו מביא קרבן על שגגתֹו

ואמרינן, מאי בינייהו?^¿ה:

מומר לאכול חלב והביא קרבן על הדם איכא בינייהוִ ואמר רב המנונא:!¿◊ה:

חדא בחטאת, וחדא בעולה.!◊ה:

▀ה:
וצריכי, דאי אשמעינן חטאת, משום דלכפרה הוא, אבל עולה דדורון הוא ־ אימא לקבל מיניהֹ ואי 

אשמעינן עולה, משום דלאו חיובא הוא, אבל חטאת דחיובא הוא ־ אימא לקבל מיניה, צריכא.

וכל היכא דכתיב בהמה גריעותא היא?¿◊ה:

והכתיב: (תהלים ל"ו) אדם ובהמה תושיע ה'¿◊ה:

אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמהִ ואמר רב יהודה אמר רב:▀¿ה:

התם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודיה כתיב.!◊ה:

וכל היכא דכתיב אדם ובהמה מעליותא היא?¿◊ה:

והא כתיב: (ירמיהו ל"א) וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמהִ ▀¿◊ה:

התם הא חלקיה קרא, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד.!◊ה:

▀◊ה:

א"ר חנן א"ר יעקב בר 

אידי א"ר יהושע בן לוי 

משום בר קפרא:

(סימן: נקלף) ר"ג ובית דינו נמנו על שחיטת כותי ואסרוה.
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▀◊ה:
א"ל רבי זירא לרבי 

יעקב בר אידי:
שמא לא שמע רבי אלא בשאין ישראל עומד על גביו?

דמי האי מרבנן כדלא גמירי אינשי שמעתא, בשאין ישראל עומד על גביו למימרא בעי?א"ל:[רבי יעקב בר אידי]¿◊ה:

קבלה מיניה או לא קבלה מיניה?^◊ה:

▀!◊ה:
ת"ש, דאמר ר"נ בר 

יצחק א"ר אסי:
 ֹ אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, אף רבי אסי אכל משחיטת כותי

לא שמיעא להו, דאי הוה שמיעא להו הוו מקבלי לה, או דלמא שמיע להו ולא קבלוה?ותהי בה רבי זירא:^!◊ה:

[רבי זירא]!!◊ה:

הדר פשיט לנפשיה, מסתברא דשמיע להו ולא קבלוה, דאי ס"ד לא שמיע להו, ואי הוה שמיע להו הוו 

מקבלי לה, היכי מסתייעא מילתא למיכל איסורא? השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על 

 ֹ ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן
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