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  יז פסוק ה פרק במדבר
  :ַהָּמִים ֶאל ְוָנַתן ַהֹּכֵהן ִיַּקח ַהִּמְׁשָּכן ְּבַקְרַקע ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ֶהָעָפר ּוִמן ָחֶרׂש ִּבְכִלי ְקֹדִׁשים ַמִים ַהֹּכֵהן ְוָלַקח

 
  2ברייתא   1ברייתא   

 אשר העפרומן
  יהיה

   ומכניס מבחוץ מתקן שהיה, מלמד  

 יהודה בן איסי  ויכניס מבחוץ יתקןלא   המשכן בקרקע
 להביא: אומר
 נוב, שילה קרקע
 ובית, וגבעון
  עולמים

, צריך אינו: אומר מנחם בן איסי
 חלק לא קלה בטומאה ומה

 איש אשת בטומאת, הכתוב
 ל"ת מה, כ"א! ש"כ לא חמורה
 יביא שלא? המשכן בקרקע
  .קופתו מתוך

  שם תן שם אין, הבא שם יש  יהיהאשר
  )לא יחפור בקרדומות(

  

  
  יז פסוק יט פרק במדבר
  :ֶּכִלי ֶאל ַחִּיים ַמִים ָעָליו ְוָנַתן ַהַחָּטאת ְׂשֵרַפת ֵמֲעַפר ַלָּטֵמא ְוָלְקחּו

  
 שקרוי אפר מצינו לא: דאמרי, לך תיבעי לא שמאי דבית אליבא? אפר שיתן מהו עפר שם אין: שאלה
 -  עפר דאיקרי גב על אף? מאי, עפר שקרוי אפר מצינו: דאמרי, הלל דבית אליבא - לך תיבעי כי, עפר
 הוא מנחם בן ולכדאיסי יהודה בן לכדאיסי - המשכן בקרקע האי דילמא או, כתיב המשכן בקרקע הכא
  ? דאתי

  : מקרא עוקבת הלכה מקומות בשלשה, ישמעאל' ר משום יוחנן ר"דא: ש"ת: הצעה לתשובה    
 יג פסוק יז פרק ויקרא
 ֲאֶׁשר עֹוף אוֹ  ַחָּיה ֵציד ָיצּוד ֲאֶׁשר ְּבתֹוָכם ַהָּגר ַהֵּגר ּוִמן ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ִאיׁש ְוִאיׁש
  :ֶּבָעָפר ְוִכָּסהּו ָּדמוֹ  ֶאת ְוָׁשַפ ֵיָאֵכל

  דבר בכל והלכה

 ה פסוק ו פרק במדבר
את ַעד ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל  ַליֹקָוק ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ

  :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש

  דבר בכל והלכה

 א פסוק כד פרק דברים
 ָּדָבר ֶעְרַות ָבּה ָמָצא ִּכי ְּבֵעיָניו ֵחן ִתְמָצא א ִאם ְוָהָיה ּוְבָעָלּה ִאָּׁשה ִאיׁש ִיַּקח ִּכי

  :ִמֵּביתוֹ  ְוִׁשְּלָחּה ְּבָיָדּה ְוָנַתן ְּכִריֻתת ֵסֶפר ָלּה ְוָכַתב

  דבר בכל והלכה

  !האי נמי ליחשוב, איתא ואם    
  . ושייר תנא: דחיית התשובה      
  ? שייר דהאי שייר ומאי :קושי על הדחייה        
  ; מצורע שייר :תירוץ          
 הא, מקרא עוקבת הלכה -  חשיב קא כי: יצחק בר נחמן רב אמר :1דחיית התירוץ             
  .היא מדרבנן עוקבת            
 עוקבת הא, ועוקרת עוקבת הלכה - חשיב קא כי: אמר פפא רב :2דחיית התירוץ             
  היא ומוספת            
   דדריש, היא ישמעאל רבי? מני מתניתא הא: אמר אשי רב.  :3דחיית התירוץ             
  ומיעוטי ריבויי דדריש, היא ע"ר? מני כדלעת ;ופרטי כללי            

  
   ירק רקבובית מביא, עפר שם אין: רב אמר אשי בר הונא רב דאמר, ש"ת: עוד הצעה לתשובה    
  .ומקדש    
 .עפר הואי לא אפר, עפר דהואי הוא ירק רקבובית, היא ולא: דחיית התשובה      

 


