בס"ד

Kinim 3:6
According to Rashi and Rosh

ו ַהִאָשׁה ֶשָׁאְמָרהֲ :הֵרי ָעַלי ֵקן ְכֶּשֵׁאֵלד ָזָכרָ ,יְלָדה ָזָכר – ְמִביָאה ְשֵׁתּי ִקִנּיםַ ,אַחת ְלִנְדָרהּ
ְוַאַחת ְלחוָֹבָתהּ.

Chovah

Neder

ְנָתָנַתם ַלֹכֵּהןְ ,וַהֹכֵּהן ָצ ִריך ַלֲעשׁוֹת ָשׁHש ְפּ ִרידוֹת ִמְלַמְעָלן ְוַאַחת ִמְלַמָטּן
Above
Below

ל ֹא ָעָשׁה ֵכּןֶ ,אָלּא ָעָשׁה ְשַׁתִים ְלַמְעָלן וְּשַׁתִים ְלַמָטּןְ ,ול ֹא ִנְמַלְ – Oצ ִריָכה ְלָהִביא עוֹד
ְפּ ִריָדה ַאַחתְ ,וַיְק ִריֶבָנּה ְלַמְעַלן; ִמִמּין ֶאָחד.
Above
Below

ִמְשֵּׁני ִמיִנין ָתִּביא ְשַׁתִים.

Bnei Yonah

Torin

Above
Below
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Above
Below
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ֵפּ ְרָשׁה ִנְדָרהּ – ְצ ִריָכה ְלָהִביא עוֹד ָשׁHשׁ ְפּ ִרידוֹת; ִמִמּין ֶאָחד.
Above
Below

Stipulated
Neder

ִמְשֵּׁני ִמיִנין – ָתִּביא ַא ְרָבּע.

Above
Below

Stipulated
Neder

Above
Below

Stipulated
Neder

ַקְבָעה ִנְדָרהּ ְצ ִריָכה ְלָהִביא עוֹד ָחֵמשׁ ְפּ ִרידוֹת; ִמִמּין ֶאָחד.
ִמְשֵּׁני ִמיִנין – ָתִּביא ֵשׁשׁ.
ְנָתָנַתם ַלֹכֵּהןְ ,וֵאין ָידוַּע ַמה ָנְּתַנהָ ,הַלַ Oהֹכֵּהן ְוָעָשׁה – ְוֵאין ָידוַּע ַמה ָעָשׁה ְצ ִריָכה ְלָהִביא
עוֹד ַא ְרַבּע ְפּ ִרידוֹת ְלִנְדָרהּ ,וְּשַתִּים ְלחוָֹבָתהְּ ,וַחָטּאת ַאַחת.
ֶבּן ַעַזּאי אוֵֹמרְ :שֵתּי ַחָטּאוֹת.
שַׁעֶ :זה הוּא ֶשָׁאְמרוְּ :כֶּשׁהוּא ַחי קוֹלוֹ ֶאָחד ,וְּכֶּשׁהוּא ֵמת קוֹלוֹ ִשְׁבָעהֵ .כּיַצד
ָאַמר ַרִבּי ְיהוֹ ֻ
קוֹלוֹ ִשְׁבָעה? ְשֵׁתּי ַק ְרָניוְ ,שֵׁתּי ֲחצוְֹצרוֹת; ְשֵׁתּי שוָֹקיוְ ,שֵׁני ֲחִליִלין; עוֹרוֹ ְלתוֹף; ֵמָעיו
ִלְנָבִלים; ְבֵּני ֵמָעיו ִלכּנּוֹרוֹתְ .וֵיש אוְּמ ִריםַ :אף ַצְמרוֹ ִלְתֵכֶלת.
ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ֶבּן ֲעַקְשָׁיא אוֵֹמרִ :זְקֵני ַעם ָהָאֶרץָ ,כּל ְזַמן שַׁמּ ְזִקיִניןַ ,דְּעָתּן ִמָטֶּרֶפת ֲעֵליֶהן,
ֶשֶׁנֱּאַמר "ֵמִסיר ָשָׂפה ְלֶנֱאָמִנים ְוַטַעם ְזֵקִניםִ ,יָקּח" )איוב יב:כ(ֲ .אָבל ִזְקֵני תוָֹרה ֵאיָנן ֵכּן,
אֶרך ָיִמים
ֶאָלּא ָכּל ְזַמן שַׁמּ ְזִקיִניןַ ,דְּעָתּן ִמְתַיֶשֶּׁבת ֲעֵליֶהןֶ ,שֶׁנֱּאַמר "ִבִּשׁיִשׁים ָחְכָמה ְו ֹ
ְתּבוָּנה" )איוב יב:יב(.

Keilim 1:1
א א ב ות ה ט ומ א ות  :ה ש ר ץ  ,וש כ ב ת ז ר ע  ,וט מ א מ ת  ,ומ צ ו ר ע ב י מ י ס פ ר ו ,ומ י ח ט א ת
שאין בהן כדי הזיה--הרי אלו מטמאין אדם וכלים במגע ,וכלי חרס באוויר ,ואינן
מ ט מ א ין ב מ ש א.
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