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פרשת ואלה המשפמים
 .ר' ישמעאל אומר 14 ,מומיפין עלהעליונים ,מהעליונים
ואלה המ שפ םים
,
ר
מ
א
נ
,
ר
מ
ו
א
א
ב
י
ק
ע
ואלה המשפטים למה
ממים אף תחתונים ממיני - .רבי
לפי
שהוא אומר דבר אלבני ישראל ואמרת אליהם ,אין לי אלא פעם אחת ,מנין שנה
וברים לאיטדןעלש ומבנע עד שילמרן ,תלמוד לדכאן סולמדה אתבני ישראל,יכוללמדין ולאשונין,
תלמוד לומר שימה כפיהםע יכולשונין ולאיודעין ,תלמוד לומר ואלה המשפטיםוגו',
שם ד לה עריכם לפניהם כשלחןערוך ,כענין שנאמר סאתה הראית לדעת* -רבי יהודה אומר
שמוח סו בהראי
ה המשפטים ,במרה ,שנ'  DWOשםלו חק ומשפט- ,רבי אלתורבןעוריהאו' ,הרי
הגוים שדנוכדיניישרי
 ,שומעאנייהודיניהםקיימים ,תלמוד לומר ואלה המשפטים,
אתהדן את שלהם והםאינןדנין את שלךן מכאן אמרו ,כס המעושה בישראל כשר
ובגוים פסול; אבלגויםחובטיןאותוואומריןלו ,עשה מה שישראל אומרלך ,כשר.
 רבי שמעוןבןיוחי אומר ,מה ראו דיניןלקדותי לכל מצוח שבתורה ,שכשהדין 1איאשיה ושמשפטיכם וא' ן ואלה וכו' כשר שורה
 1אלו .נראה דצ"ל ואלה כאשר הוא בפ-ז ועיין והזהיר
דףנז' ומדרשב"י ,שבתי
ג :ב"רפ"יב ט"ג פ"למ"ג ,שמו"ר
3
"] מ ח'ן אלו] פל ואלה  2 -א "משפטים וגו' -
פ"א ט"ב ,פ-ל ס"ג ,גם-ר פ"ג מ"י ,רו-ר פ-ח ,תנח' שמ'
'
נ
אין וכר מניי[] אטב ח' ,וכן ג' הרק"ם  4 -ת"לן א
ס"ב ותנחי בוגר שם סיג ,תנחי כאן ס"ג ותנחי ב' ס"ב,
תורהן ט שנ' ולמדה ,וכן ג' הרא-םןיכולן אב ח'ן 1או
מ.אדיש שם"ורפ"יכאן 2 :רעע רכוב בא"צמגיהוגידברי
 5יכול] אזטכ אוןוגו'] טכ ח' 6 -כענין] אט ח'ןר"ע אחר רשב"י ובמ"ע מגיה וגי דברי ר"י קודם ר"ע
ובפ"ז הסדר ר' יהודה רשב"י ,ר=ע ראחריו ראביע ונראה
א לדעת וגו'  -ד א "משפטים וגו'ן במרה] כ נ' שם
שובע)
שסדרן כסרר הכתוב,
אין להוכיח מכאן איך היתה
ונמחקןלון ם ח'ן חק  [eDtn1כ ח'ן א ומשפט וגו'ן
א
לפנינו הג' במכילתא3 :איןליוכו' .עיין בח"ג ונראה
י  8 -כבדיניןדיניהם] ד ח,ן המשפטים] כ נ'
שיש להגיה ואתמרר :נשליהם שנה ושלש ורבע ומנין עד
טכיסר
שילמדווכו' ועי' מכדרשב"י ובס' והזהיר נ"ז .ושמו"ר
המשפטים  9 -ט שלכםן א המעוסה  10 -אבגויםן
פ-מ ס"א ותנחומא יתרו ס"טו ויקהל ס"ד ,ילקוט איוב
אבל] אטכ ח'ןאטכובגוים ,פבעובדיכוכביםןכהגיטיןן
תתקט"ז ורש"י 7 :במרה' בא"א מגיה במרה נאמרו שנא'
ואומרין] אב ואומ' ט ואומרן אומר] א או' .כ אומ' ,ט
[ואפשר דצ-ל כבכ'י'מ :במרה שם ,ודורש רששים דכאן
אומרין 11 -גןיוחי] ד ח'ןיוחיןכך אטכסולא יוחאין
ושם דבפ' מרה :ופ' במ"ע דס"ל דפ ,מרה מאוחרתואינו
מוכרח דאפשר דר*ל מדכתיב דהמשפטיכ ):בה"א משמע
אסדייניןןלקדוטן א ח'ן מלקדםןליקדםן כפ המצותן
הידועים שנ' כבר במרהוכן פ' בזי-נ ובה"מ ומ"מ .ולשון
ט לקדם כל המצותן מ התורהן כשהדיגין -
הפ"ז ר'יהודה אומר ואלה המשפטים הוסיף על המשפטים
במרה ובז פ' גתנחומא ,אבל מן המכדרשב"ייוצא להדיא
דהכונה דנאמרו במרה ונשנובסיני ועי' מדר'  a~aanדבר' דף נו ר' יהודה אומר מצות שנצטוו במרה ,ולעיל יתרו מסכתא
דבחדש פ"ג - .ראב-ע .עיין פיז והזהיר דף מ"ה; ורש"י 9 :שע)הס .כעיד ישראל תקיפה ,ז-ר,ועיין ספרי דברים
פ"טז; מכאן וכו',גיטין פ"ס מ"ח ,ובדיניהן פסול אפילו דגוברין חורה ,ובירושל' שם נ' ע"ד בברייהא ד"רהייה צ"ל
פסול במקום כשר[ועי' בבלי פ"ח 10 ]:כשר,עיין ח"ג ,במשנה גיט'שם ובתוספ' פ"ח :ד"ה ובנכרים .ובא"צ ובא"אהגיהו
אבל אם וכו' כשר 11 :לקדום וכו' שמו"ר פ"ל ס"ג:
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בין אדםלחבירו תחרות ביניהם ,נתפסק להםהדין נעשה שלום ביניהם; וכן יתרו
אומר למשה 0אם את הדבר הזה תעשהוכו'.
,
ת
כ
ד
מ
שידהרו
כי תקנה עבד עכרי .בנמכר בביתדיןעלכניבתי הכתוב
עובדוועובד אתהבן .אואינו מדבר אלאבמיכר עצמו ,כשהוא אומר0וכיימוךאחיךייקיא כהיט
! עמך ונמכרלך ,הרי מוכר עצמו אמור ,הא מה תלמיד לזמר כי תקנה עבד עברי,
בנמכר בביתדין עלכניבתו הכתוב מדבר ,שיהאעובדו ועובד אתהכן.
כי תקנה עכר עברן בכן "הראל הכתש מדבר ,אש אלא בעבדו של
י
ק
י
י
א כה
עברי ,ומהאנימקיים 0והתנחלתם אותם לבניכם אחריכםוכו' ,בנלקח מן הכוי ,אבל
מי
ם טז יב
בנלקח מישראל שומעאני שיהא עובד שש ויצא בשביעית ,תלמוד לומר ~כי ימכריביי
* 1לך אחיך העברי או העבריה וגו' ,שאין תלמוד לומה העברי שהרי כבר נאצר אחיך,
ומה תלמוד לומר העברי ,מופנה להקיש ולדון ממנו גוירה שוה ,נאמר כאן עברי
ונאמרלהלןעברי ,מהעברי האמור להלן ,בכן ישראל הכתוב מדבר ,אף עכל עברי
האמורכאן ,בכן ישראל הכתוב מדבר ,ואע"פ שאין ראיה לדבר וכר לדבר ,שנאמר
ויאמרו אלהי העברים נקראעליני ,ואומרמויבא הפליטויגד לאכרםהעברי.
ודיג
עבד ,יכול תקראנו עבד לשוםבויון ,ת"לכי תקנה עבד עברי ,ההורה קראהו
1,
עבד בעל כרחה.

שמיתי"

י

לעסי

 3בנמכר בב"ד .המכ"ם ה'עבד' פ"א ה"אועי' מכדרשב"י:
 4את הבן' נ' דס"ל דפ'כי ימכר לך מדבר בנמכר בב"ד
ומאחר דכבר שמעינן משם דיוצא בשש החדוש שחדשה
-1התורו-ה כאן הוא דעובד כשרע הבן ובמלת ועבדך דשם
מיעט דאינו עובד את היורשועי' במכדרשב"י כאן ,ולפ"ז
קשה על פי' רש"י שהוסיף על דברי המכילתא או אינו
4א במוכר עצמו אבל מכרוהו ב"ר לא יצא בשש והא ע-כ
פשיטא לה להמכילתא דיוצא בשש מס' ראה דאל"כ טפי
היה לה לומר בתחלה שהכתוב בא ללמדנו דיוצא בשש5 :
אמור .אינו מובן ופי בבה"מ דמן יעבד עמך נפקא דעובד
את הבן ועיין בבעה"ת עה"ח
ק)מצו4ן ובמנחת יהודה ורא"ם וש-י
זה במשמעורץ יעבוד עמך,
שהאריכו אבל קשה
ובחזקוני פ' דמסבר'ידעינן דעובד את הבן מאחרדמיעוטא
דועבדך דשמעינן מניה דאינו עובד את היורש לא כתיב רק
גבי נמכר בב"ד ,אבל הל'הרי אמור לא משמעכן; ואפשר
דהתנא דמכיל' ס"ל דמוכר עצמו נמכר לששויתר על שש
כת-ק דה"א קדושיי י"ד :ולת"ז יהיה הפ'הרי מוכר עצמו
אמור ,יאינו יוצא בשש ,דבפ' כי ימוך לא כתיב יציאה
בשש; ואע"ג דעל הרוב הרי אמור יש לו הוראה שוחרי-ץ
מצינו דוגמתו לעיל בא פ"ז ,וכן ב"מ דף קי"ג :הרי ב"ח
אמור 13 :ואע"פ וכו' .בא"צ ג' זה לעיל בראש הדבור
אחר בבן ישרע הכ"מ ומוכיח בתחלה דעברי הואבן ישרף
ואח"כ מביא ראיה דע"ע אינו עבדו של עברי אלא עבד
שהוא עברי ,ומלשון רש"י ת"ל כי ימכר לך אחיך העברי

 1נתפסקן כ-ה אטכפ ,אבל דם נפסקן להם] ד ח'ן אכ
דיןן ק עושהן וכן וכו']ב
 ,ח'  2 -טפ אמרן למשה]
'
ל
ח
ו
דפ ח'ן אם וכו' וגו'] טפ ח'
זה מובא סוף הפסוק
א
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י
וגם כל העם הזה על מקומו
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 3כי וכו' בשביעית שורה ט'] מ ח'ן על גניבתו] ד
ח' ,ט על גנבות ,זכ על גניבון ר שיהואשן כ שיהיה
  4אתן ד ח' ן הבן] אב נ' 4ורהוה אומר גנמכרבב"ד על גניבו הכתוב מדבר שיהיה עובדו ועובד את
הבן 1 ,ג' אתה אומרכןן מדבר]ז ח'ן מוכר] ן נ' אתן
ככי  5 -עמךן ד ח'ן ט במוכרן מוכר]ז נ' אתן אט
ומה ת"לןז הא מה אני מקיים  6 -בב"ד] ט ח'ן אזם
כ גניבו ן אב שיהיה  -ד טבן ן הכ"מ]  1נ' אתה
אומר כןן אכ או אינו מדבר 4א 8 -ז הא מהן אחריכם
וגו'] כ ח'ןוגו'ן ט ח'ןז בלוקח  9 -ט נלקח1 ,בלוקח
ן אז מן ישראלן אכ יהיה ,ט יהאן ט ויוצא בשביעי -
 10א אחיך וגו' ן או העבריה וגו'] זטכ ה' ן אזטכ
שכבר  11 -אכ עברי ן אטכ אלא מפני (ט מפנה)ן
להקיש] ן ח'ן אזטכ לדוןן ממנו] אזטכ ח 12 - ,אזט
כ שנ']] עבד] אזטכ ח'  13 -אזטכ שנ'ן אטע אע"פן
שנ'] א:טכ ח'ן נקרא על']  1ח'ן עלינו] אזק נ' וגו'ן
ואומר] רק טן ויבא הפל'ויגד] ך ח'ן כ לאברהםן א

ולא אמרתי אלא באחיך קצת ראיה שיש איזה חסרון בלשון
המכיל' שלפנינו וכן משמע ממכדרשב-י דמביאה הדרשה
י ימכר וכו'
שבכאן ומסיימת בזה"ל :ולדגלן הוא אומר כ
לאברם וגו'  15 -עבד וכו']בו ר ,או' תקראנו עבד לשון
הוא שנ' כן והוא שנ' להלן אחיך אף כן אחיך;
]
ד
ב
ע
ן
ן
ל
ו
כ
י
ן
ו
י
ז
ב
אזכ ח'
וכו'] כ או אל וכו' ,א אל
ונראה דשתי דרשות נתערבו ומתחלה דורש דמה עברי שנ'
וכו' 1 ,אואינו אלא וכו' ,ק או אל תקראנו לשוםביזיוןן
שםעבערבידד-שהוא עברי אף כאן ומה עברי שג' שם בבן ישר'
דה
דהתם מפורש אחיך ,אף כאן ,ואח"ם מוכיח דזכר לדבר גם
,טכ עברי על כרחו ( 1בעל כרחו) החורה(ז הכתוב) קראו
ממ"א אף אם אינה ראיה גמורה וצ"ע 15 :ת"ל כי וכו'.
מדלא כתיב עברי לעבד לומר לך דאע"פ שהוא עבד הוא עברי והתורה קראתן עבד בעל כרחה מפני הצורך ,זי"נ ,ועיין
ג' כ'י'מ וס' והזהיר ולפי גר' זו משמע דמחובר אל הקודם דמאחר דעבד עבריאינו עבדו של עברי קשה למה נככיב עבד
כלל ומהרץ דאלו כן הייתי אומר דאינו רשאי לקרותו עבד משום בזיון קמ"ל ובא"צ הגיה ת-ל אחיך נהוג בו שנחוה,
ימול
אףעבהדואאיונהואגלבעצמו אחוה ת"ל עבד דהתורז-ז קראתו עבד בעל כרחם,ועי' ת"כ בהר פרק ז' א' ובא"א הגיה יכול
תקראנו
תקראנו עבד לשון בזיון:

כג
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כי תקנה עכר עכרך למה נאמר ,להבש את הכר ,דברי רכי ישמעאל ,סבי
אלתור אומר ,אעוצריה אם -הראל שבד ,הכר לא יעבוה אם 471-עובד 'WWררם,
הגריעבוד שתים עשרה ,אמרתדיו לבאמןהדין להיותכנדון ,מה ישראל עובד שש
שמות כב באף הגריעבוד שש- .לפי שהוא אומר 0אםאין לו ונמכרבגניבתו ,שומעאני לעולמי
הג'ל שששניםיעבוד ,מכיר הכתוב שהוא צובר ששויוצא בשביעית,
קעקע 2מניכפיעב:ןדי שדמעאני כל עבודה כמשמץ ,תלמוד לומר 0לא תעבור
ויקרא כה לט
בו עבודת עבד ,מכאן אמרו ,לאירחוץ לו רגליו ולאינעול לו כנעליו ולא יטול לו
כלים לבית המרחץ ולאיסמוךלו כמתניו,כיון שעולה במעלה ,ולאיכלנו לאבפוריון
שם שם מוולא הכמא ולא בלקטקא ,כדרך שעבדים עושין*  -תלמוד לומר 0וכאחיכםבכי ישרף
אישבאחיו ,אבל בבנו וכהלמידו רשאי.
שש שנים יעבוד ,שומע אס ,כין עכורה שיש כהבדיון ,בין עבודה שאין
שם שם מרהבויון ת"ל 0כשכיר כתושב ,מה שכיר אי את רשאי לשניתו מאומנתו ,אף עכד
עבריאי אתה רשאי לשנותו מאומנותו; מכאן אמרו ,לאיושיבנו רכו באומנות שהיא
משמשת לרבים,ככוןחייט בלן ספר מכח נחתום 1רבייומי אומר ,אם היתה מלאכתו
מיוחדת לכך יעשה ,אבל רכו לא ישנה עליו - .כשכיר כתושב .מה שכיר עובד
עובד כלילה ,אף עכרעברי עובד ב.וםואינו עובד כלילה; ר'יומי אומר,
ביום
י
נ
א
ו
.
פ
ל
הכל אומנותו.

עבדן ק בעל כרחו "1 -

לרבותן אח] גם  ,1רק ך ח'ן

ן הגר שיהא עובד שש דברי ר' אלעזר ר' שמעון אומר
וג' הסמ"ג עבדים עשין פ"נ ר"י ור"ע] אטכדברי ר'
אליעזר ר' ישמעאל אומר  2 -ט הגוי ,ובילקוט דפוס
וויניציאה הג' אם ישראל עובדהגוי הגר לא יעבודן ז
הגר אינו עובו ן שניס] אזפכ ח 3 - ,אב אף הגרן
] אט ] א להביא  4 -ט מהוישר'ן טכואםן ט
דיי
נמכר]בגניבתו] אכ ראיונמכר בגניבתו  5 -הכתובן א

יין

זטכ חןןא,כ ויצא 6 -ז שומעני בכל עבודהן כ עבדא
ת-ל  7מ מכאן שלאן ולא] כ לא וכן בכול' 1לו במ"פ]
מ ח'ן אוטב סנדליו ,פ סנדלוןלו בפ"ג] כ) ח'ן אטכפ
לפניו  8 -מ כליון אב לאןז יתמוךןלו] ט ח'ן מ
כשהוא עולהן ק שעלה למעלהןבו במעלה כדרך שעבדים
עושיןן אכ לאן ולא יטלא וכו' באחיון מ ח'ן ט יטלו
ן א בפריון .ט בפוריןןז ולא יטלנו לו באפריון 9 -
ולא גכסא] כ ח'] א בקלסקא,ן בקלקטליאן ט נדרך כמו
שעבדיםעושיםןאיש באחיון דזט ח' ,דט וגו'ן א באחיו
וגו'  10 -אבל] ט 4אן זמותלמידו  11 -ששוכו'אומנותו
ש'יז] מ ח'ןז שומעניאפי' עבורת שיש בהבזיון ת"לןבין
עב' בפ"בן ק לעבודהןא"כובין  12 -כתושכן אזטכ ח'ן
אזכאיןן כ לשנותןמאומנותן 13 -אזכאיןן טילמדינון
אובות:אומגותן 1שההא  14 -אכביירביר)בלן(כ כלר?)
ספרחייט טבח נחתום (א גחתם)ן זט בלן ספר(ז וספר
וכן בא') חייט טבח נחתוםן טבח] ק ח'ן א היהן אזטכ
אומנותו  15אזכ לכןן טכ כתושבוגי'  16 -ואינו
בפ-א וכו' בלילה בפ"בןכ :ח'ן אף וכו' בלילה] כ נשנה

 1למה נאמרוכו' .משמע דר"ל דמלת עבד מיותרתואולי

כתיב עבד ישראל,ועי' בה' ר'

ממלת עברי דייק מדלא
בחיי שלפיכך לא אמר עבד ישראל מפני שישראל הוא שם
-1הכבוד .והגר"א לפי הכ"י של בעל סהתו"ה מגיה ד"א
אחיך מה ת-ל העברי - :דוגר .בב"מ עא .מפורש דגר
אינו נקנה בע-ע משוםיכתיב ושב אל משפחתו וליבא ועי'
רמב"ם עבדים פ"א ה"ב ותרץ בהגהותמיימונית שם בסמ"ג
עבדים קשין פ"ג דמיירי בגר -1הנ ,4על בת ישראל ריש
א נראה דפליגא :ובמ"ע רוצה
לבן משפחת אם ודוחק,אי-י
להגיה שלהוציא במקום להביא ולמחוק מלות אינו צריך
בדברי ר"מ[ ,אבללפי כל הרצאת הענין מוכח שהנוסחא
א היא הנכונה ובכל הספ' וכה-י הגי' כלפנינו ולא עוד
להבי
אקא שבפ-ז ג' לרבות 4 ]:לפי .נראה דצ"ל שש שניכש
יעבוד8 :בפוריון .ל"י ע",0ק ?0המאשקופאיןעליו ולקטקא
ל'רומ' פ)י)1ט]עגלה בלאאופנים.ערו'9 :ת-ל .הגר"אמגיה
ע"פ הת"כ בהר פ"ז ב' ת-ל בו בואי אתה שבד אגל וכו',
וא"בכי הלמוד הוא מן איש באחיו ובמקום ת"ל צ"ל שנ'
כאשר הוא במדרש תנאים דברים ט"ו י"ג (רף פ"ה) וכן
מגיה בא"א; או אפשר שלפני ת"ל צ"ל יכול אף האב בבנו
והרב בתלמידו,ועי' מס' עבדים פ"בוכתוב' צו' 10 :אבל
 נדחקוובו" פ"ז והזהיר גח 12 :.ת"ל וכו' .המפרשים
לפרשלפי הג' שלפנינו ובבה"מ רוצה להגיהדלעיל במקום
שומע אני כל עבודה במשמע היה ראוי להיות שומע אני
בין עבודה וכר שאין בה בזיון'וכעין זהמגיה הגר-אבכ"י
של בעל סהתו"ה וג' לעילבין עבודה שיש בהבזיון וכו'
וכאן ג' כל עבודה במשמע ,וא"צ לכ"ז 4א כאןיש להגיה,
ת"ל לא תעבוד בו עבודת עבד ולשנא אחרינא הוא והיה
ראוי להיות ד"א שש שניםוכו' .ודרשת כשכיר כתושב
היא ענין בפני עצמו :עי' במ"ת דף פ"ה וגם שם חסרון
וצריך להגיה ע"פ המכיל' דכאן וגם בפ"ז הלשון משובש:
לשנותווכו" עי' ב"מי"ב 13 :מכאןוכו' .יש חסרון
צמ"-ז וצריך להגיה יעבוד עמך מכאן .ובא-צ מגיה כלשון
הת-כ בהר פרק ז' ג' יעבד עמך שלא ימסור (בספראווייס:
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וב שביעית .שביעית למכירה .אתה אוב* שביעית למכירה ,או אינו אלא
שביעית לשנים ,ת"ל שששניםיעבור ,שביעיתלמכירה ולאשביעיתלשנ.ם- .יצא
י יג
ם
י
י
ב
י
לחפשי ,למה נאמר ,לפי שהוא צמרמוכי תשלחנו חפשיוגו' ,שומע אני שיכתיב ס
לו נט שחרור ,ת"ליצא להפשעאויתןלו מעותויצא ,תלמוד לזמריצא לחפשיחנם.
אמ בגפו ,למה נאמר ,לפי שהוא אומר אם אדוניויתן לו אשה ,רשות,
אתה אומר רשות ,אואינו אלא חובה ,ת"ל אםבנפו יבא בכפויצא ,רשותולא חובה,
רכרי רבי ישמעאל;רביעקיבא אומר ,אם בכפויבא בגפויצא ,אם בראשי איברים
נכנס ,בראשי איברים יצא* לפי שהוא אומרוכיימכור איש את בתו לאמה לא תצא
כצאת העבדים ,לא תצא בראשי איברים ,כדרך שהכנענים יוצאים; אתה אומר לא
הצא כצאת העברים ,לא תצא בראשיאיברים ,כררך שהכנעניםיוצאים ,או לא תצא
בשניםוביובל ,כדרך שהעבדים יוצאים ,ת"ל 0כי ימכר לךאחיך העברי או העבריה ,שם שםיב
ך ויקיא כה מב
מגיד וההיא יוצאה בשש ,ביובל מנין ,ת"ל0כי עבדי הם ,מכל מקום ,האאין עלי
לומרכלשוןהאחרון %אכלשוןהראשון ,לא תצא כצאתהעבדי',לא תצא בראשיאיכרים,
 1מ ובשביעיתיצאן אהה וכו' למכירתן טס ח'ן אינו
אלא] אכ ח ,,ראינו אומר אלא 2 -שביעית] ך ח'ן
יעבוד] כ ח',ז נ' ובשביעיתןשביעית וכו'לשנים] מ ח'ן
שביעית בפ"גן ז ח'  3 -מ לפי שנ'ןוגו'ן ד ח' ,טמ
מעמךן אזטכמ יכתש  4 -הגל יצא לחפשי] ט ח'ן
יצאן אזכ ח'ןאו]ז ח' ,מיכולןלו] מ ח'ןיצאלחפשי]
זאפ ח'  5 -אם וכו' עה-ס שורה י"ג] מ ח'ןבגפו] א
טכ נ' יבא 1 ,נ' יבא בגפו יצאן רשות]ז נ' ולא חובה
  6אתה או' רשות] ט ח'  7 -אם וכו' יצא]ז ח'ן אבגופו..
 .בגופון בגפויצאן ט ח'  8 -לא תצא] וכ ח'
  9כצאת העב'] אדזכ ח'ן ישן  r~snא ח'ן וטכשהכנענייםן אתה אומר] ט ח/אז נ'כן] לא וכו'יוצאים]
זט ח'  10 -לא הצא בפ"אן א ח'ן א בדרךןאו]ז א"א
אלא  11 -בשנים] ט בשש ,א בשנים בשניםן טכ
שעברים]ן העברי כ ח'ן או העבריה] אזכ ח ,,ט נ' וגו'
  12אזכ שהוא יוצאן אביביובל  13 -אטב לדוןןטכ בלשוןןאזכיכ אחרון ...ראשון -

תמסור לו) אומנתו לאחר מכאן וכו' ,ומן המכדרשב"י כאן
משמע דגם לחכמים באומנתו בכך מותר,וי"ל דלר"יאפי'
לשאר דברים אסור לשדהו :עמוד הקודם ביום וכו'.
ספרי דברים פ' קכ"ג ,ירוש' קיוש' נ-ט ע"ד ובבלי שם
סו .מס' עבדם ריש פ"נ 2 :ת-ל שש וכו' .ואם תאמר
שיוצא בשמיטה נמצא שלפעמים איד עובד שש כגון אבם
נמכר שתים או שלש שנים לפני שמיטה .כן נראה לפרש
רה"לן אבל הגר"א מגיה ע"פי הגמ' דערכ'יח:
בהשקפה ראשונה
שש שנים יעבוד ובשביעית ,ולפ"ז הספק
ונדה מז:
הוא אם צריך שנים שלמות או כלתה לו שנהכשיגיע ר-ה
שהיא ר"ה למניןעולם .וצ"ע בירועלמי קיווש' נ"ט ע-א
מתחלת הסוגיאהיה אפשר לפרש שהספק הוא כמו בבבלי
אבל ממאי דקאמר לבסוף .אם אומר אתשביעית של עולם
א"כ מאי היובל בא ומוציא ,יוצא להדיא דהספק הואלענין
שמיטה וא-כ צ"ע מאי מקשה בתחלה ואימא חליף וכו',
וצ"ע דלפי הירושל' הלמוד מיתורא דקרא דמאחרויכתיב
שש שנים יעבד א"כ ובשביעית יצא מיותר ,ועל פ' זה
מורה ג"כ לשון הבריית' בירוש' שהיא משונה קצת מלשע
המכיל' וע"כ מקשה שפיר או חליף ונאמר דמאי דכתיב
שש שנים יעבדהיינו בנמכר בו-נחיית שנה ראשונה של
שמיטה אך בזה שאמר דוכו-נוב והשביעית השמיענידאי,
הדברתלוי בשמיטה אלא ולפעמים מכד גם בשמיטה כגון
אם נמכר באמצע השבוע .וכן נראה דעת הרמו-ם שכתב
בפירוש המשנ' ומה שאמר בשנים ר"ל עבודת שש שנים
יעבוד ובשביעית ר-ל מעמים שהוא עובד בשגיעית ,וכן נראה מן המכדרשב"י ,ומן התימה על'הת-י שתרגם כאן כהלכה
ובמעלי שסיעתא יפוק וכו' והיינו בתהלת שנע ,אבל לקמן כפסוק לא תצא כצאת הענדים כתב אלתן כשנין דשמיטרע~ו
וכן תרגם לקמן פ-כב ב'ויזמןליה ב-רמן גניבותא ועד שתא דשמיטהא; ויותר נפלא מזה ל' היראים עמ' רפ"ו:צוה הקב-ה
בהגיעיובל ושמיטה שישלח אדם עבדו וכו' העברים ונראה שיש כאן שגיאה' ועי' ת"כ בהר פ-ג ו' ,זו מוציאה עבדיםואין
השביעיתמוציאה עמ' ,ופ-ז כאןובש-יוראב"ע,רמב-ן ורש"י - :שביעית .צ"ל הא מה ת"לובשביעיתשביעיתלמכירה וכו':
 3לששי .צריך להשלים חנם - :לפי שהוא וכו' סיפא דקרא לא תשפע ריקם דייק ועפ"ז צריך להשלים ,ובמ"פ וכן
בבה"מ ובש"י נדחקו ובא"ב מוחק מלת חפשי ועי' פ"ז ומ"ת דברים דף ס"ה ות"י דברים ט"ו י"ז שתרגם ואוף לרומתך
הכתוב גטחירר ותתן לה ועי' לקמן עה-ס שורהיא ובמכדרשב-י כאן 41 :שחרור'עי' ב"ז ושם נ' כדרך שכוהבין לעבד
כנעני - .ת"ל וכו' .מלת חנם נדרשת כאן ובהוצא' ווייס נשמטה .ועי' פ"ז 5 ]:רשות .ד
.אינוחייב למסור לו שפחה ,וכן
משמע במכדרשב-יועיין לקמן ריש פ-ב וע"פ דרך זו יש לפרש ג"כ שיטת ראב"י קידוש'כ
'
פ
שם
ל
ב
א
דלראב-י
רנב"י
אם אין לו
אשהל.ובנים אסור למסור לו שפחה או דאינו מוסר לו בע-כ כפי רש"י ועי' רש-י עה"ח ורא-ם ות"ז ות-א ויונתן
כדעת ר' ישמעא ומהתו-ה כתב דר-י ור"ע אזלו לשיטתן דלר"י סנהדרין נ"ר :הלאו ולאיהיה קדש באלענין נרבע זכר
ולדידיה אין אסור בשפחה וט-ד דקרא דאב אדוניו הוא צווי רלרשות א-צ קרא לכך הוצרך אם נגפו .ולר-ע היקאו
ולא יהיה קדשלעניןעג ושפחהסיירי וא"כ קרא דאם אדוניו ממילא רקלענין רשותשיירי 7[ :נגפו וכד .ע" קידוש'
כ .ואחר הדרש של
י -בגופו וסברת רבא שם נמשך כ-י אוקספורדבגרסתו:ן  8לפי וכו' .בא"ע מגיה ר' ישמעאל אומר
י ,וכן פירשבגפו
א"צ לפי
בשבותיהודה אבל גם הגרסא שלפנינו יש לישבה וא'עקיבא קאמר לה,לפי ששמענו במקוכם היחר
דאינו יוצא בראשי איברים מלקא דעתך דאינו חייב לשלם לו אפילו דמי נזק קמשמע לן ,ועיין מכדרשב-י וקידושיןכ.

6י
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מסכתא דנזיקיןכמשופטים

פרשה א

כדרך שדהכנעניכםיוצאים .אין לי אלא עבריה שאינה יוצאה בראשיאיברים ,עברי
מנין ,ת"ל העברי או העבריה ,הקישעברי לעבריה ,מהעבריה אינה יוצאה בראשי
איברים ,אף עברי אינו יוצא בראשי איברים; ועוד ק"ו ומה עבריה שהיא יוצאה
במימנין ,אינה יוצאה בראשי איברים ,עברי שאינויוצאבמימנין ,דין הוא שלא יצא
בראשי איברים; לא ,אם אמרת בעבריה שאינה נמכרת על הגנבה ,לפיכך אינה
יוצאה בראשי איברים ,תאמר בעברי שהוא נמכר על כנבתו ,לפיכך יצא בראשי
איברים ,ת"ל העכרי או העבריה ,הקיש עברי לעבריה ,מההיא אינה יוצאה בראשי
איברים ,אף הואאינויוצא בראשיאיברים.
מדבה אתה ימר בבת ישראל
אם בעל אשה הוא ,בבת ישראל
י
ת
כ
ה
הכתוב מדבר ,אואינו מדבר אלאבכנענית ,כשהוא אומר אםאדוניויתן לו אשה,הרי
כנענית אמורה ,הא מה ת"ל אם בעל אשה הוא ,כבת ישראל הכהוכ מדבר*
 .רבייצחק אומר,נמי הכיאה שהכתוב מוציאה ,מהת"ל
ויצאה א שתו עמו
ויק' גה מאוינואה אשתן עמד הכיד שהואחייב במוונותיה ובמזונותבניו ,שנא' 0ויצא מעמך הוא
ובמו עמו ,מכלליציאה אתה למד על הכנימה;יכול יהאחייב במזונות ארומה ושומרת
יבם ,ת"ל אשתו ,להוציא שומרת יבם שאינה אשתו,עמו,להוציא ארומה שאינה עמו,

פרשה ב

אם אדוניוי תן לו א שה .רשות; אתה אומר רשות ,אואינו אלא חובה ,כשהוא
אומר אם בגפו יבא בנפו יצא ,רשות ולא חובה ,דברי רבי ישמעאל*  -אם
תהא כשפחת הפקר .אםאדוניו יתן לו
אדוניויתןלו א שה ,המיוחדת לו
אשה .בכנענית הכתוב מדבר יראתה אומרבכנענית הכתוב מדברים ,או אינו מדבר
אלא בעברית ,כשהוא אומר האשהוילדיה תהיהלאדוניה ,הא בכנענית הכתוב מדבר*
ויל דה לו בנים,איןלי אלאבנים ובנות ,טומטוםואנדרוגינוסמנין ,ת"ל האשהוילדיה תהיה לאדוניה ,מכל מקום; רבינתן אומר,אין ת"לוילדהלו ,אלא להביא את

עירא

זג" גם מ"מ ובש"י מביא ג' אחרת בשם מהרימ"ט וקלסה
 1ק או אין לי ן עברי וכו' איברים] א ח' 2 -ז
וז"ל :ואיתא במכילתא יכול האמה אינה יוצאה בראשי
מקישן אינו  3 -אט עברי לא יצא ן ועוד וכו'
אברים אבל העברי יוצא שהיה בדין ומה עבד כנענישאינו
איברים בשה"סן א ח'ן כ עודןזב ק"ו מה אםן ט ק"ו
יוצא בששוביובל יוצא בר-א ע"ע וכו' לב"ש ,וכ"א אמה
ו-הוכיח מה לאמה שכן אינה נמכרת בגנבתה לכך אינה
הוא ימה אםן זט שיוצאה  4 -א עברי שלא יצאןז
יוצאה בר"א ת"ל העברי או העבריה מקיש וכו' 2 :ת"ל
אינודיןןהואןא ח'  5 -אזטכ על גניבה  6 -א יוצא
ן
וכו' .בא"צ מוחק מן ת"ל עד ועור ק"ו 8 :בראשי אברים.
תאמרוכו' איבריםבביה"ס] כ ח'ן ז שכן נמכר בגניבון
כל הענין נשנה לקמן פ"ג בפס' לא תצא וכו' 11 :בבת
א עליניבון  1יוצאה ,אקייצא  7 -מ מקישן אזטכ
ישראל' ובכן ת-י ואין מרי אנתתא בת ישראל היאועיין
9
רש-י ורא"ם ומשנה למלך פ"ג ה"ד מהל' עבדים שהאריך
מהעבריהןאיוצא  8 -אזטכ אףעברין כ לאיצא -
בענין הס' אם ע"עשאי"ל אשהובנים מותר בש"כ13 :בניו.
מדבר
אזכואםן אההוכו'מדברן אם ח'10-הכ"מ] ח'ן
בא"צ מגיהבניו מנין שנ' 14 :עמו' עף מכדרשב-י .ומל'
ן
ם
י
ברב] זטכ ח'ן זואם 11-זט אמורן 1מהאנימקי
ב
ז
ויצאה אשתו עמו להוציא ארוסה ושומרתם יבנו)
ואם12-ר'יצחקוכו'עמו]כ:ב 1ח'ןר"י או'] א ח'
החזקוניעמו משמע שהיתה לו כאן ג' אחרת 17 :אם וכו'.
ן
כ
ז
א
שאינן
עי' בח"ג שהמאמר מתיחס לר"ע ולפי הג' ההיא מר אמר
מביאהן מה] אב ח'ן מה ת"ל]  1ח' 3 -נ כ ויצאה מעמך
חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,אולם לס"ד צדק הא-צ
הוא וכו'  14 -מ לומדןעל] ט ח' ,א כלן אזטכ כניסה
שמחק רע*א 18 :הפקר' ועי' מכדרשב"י :אשה אחת מתן
 1אט שהואחייבן כס שיהא  16אם וכו' אדוניו שורה
לו ואין אשה אחתלשנים .ועי' גם ברלב"ג ובא"צ מוחק
יח]מח'ן אשהןזח'ן רשות1נ'ולא חובהן אתה או' רשות]
דמאשה
ש
י
י
ד
מלת הושדה ובש-י בשם מהרימ"ט
נוהרי
י בה קדושין וקראה אשה ללמד שתהא
זט ח'ן כשה-א]אטכ ת"ל 17 -בגפויצא] אזטכ ח ,,א
שפחה היא ולא תפ
כאשהסוא"נ 20 :בעברית .בפ-ז ואי אפשר
מיוחדת לו
וגו'ןז ברשותן ולא חובה]זח'ן ד ר'עקיבא אומר אם -
 18משהיאן אזטכממיוחדתן זמ כשפחהן זמופקרתן אםוכו' מדברש"כ] מ ח' 19-המוסג' אכ ,ז אתה או' כןן מדבר] רז
 21ובנות טומ' ואנדרו'מניןן אאובנותן כנ' אובסתן ת"ל] ] ח'22-ההיהלאדו'ןז
ח' 20-תהיה לאדו']זח'ן הא]ט הרי-

י

י
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הרב שבאעל שפחתושולדיה עבדים- ,הא שהוילדיה ,מהת"ל,מנידשולדיהכמוה,
אי7לי אלא שפחה שולחיה כמוה ,נכרית מנין,היה רבי ישמעאל אומר ,מה שפחה
כנעניתשאין להקידושין מכל אדם ולדיה כמוה ,אף כלשאין להקידושין מכל אדם
ולדיה כמוה,ואי זהזה ,זהולד שפחהנכרית - .והואיצא בגפו
 .מניד ,שאינה
צריכה ממנו גט;איןלי אלא אמה שאינה צריכהכס מןבן ישראל ,בת ישראל שאינה
צריכה גטמן העבדמנין ,ת"ל 0מהם תקנו עבד ואמה ,הקיש עבד לאמה ואמה לעבד,ייקי
א כה מה
מה אמהאינהצריכה מכן ישראל כט ,אף בת ישראל אינה צריכה מן העבדנט- .
ד"אוהואיצא בכפו למה נאמר ,לפי שהוא אומר שש שנים יעכור ,אין לי
פרשה ב
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אלא עובד שש ,שנוהג בו מנהכ האמור בפרשה ,נרצע מנין ת"ל והוא יצא בכפו,
להביא את הנרצע; ר'יצחק אומר,אינוצריך ,ומה העובד שש שמיעט הכתוביציאתו,
הרי הואנוהגבו מנהכ האמור בפרשה ,נרצע שריבה הכתוביציאתו ,אינודיןשינהונ
בו מנהכ האמור בפרשה - ,ש ש שני מיעבוד .להביא אתהחוזיהן משמע מביא
אח
ומביא את הכורח ,ת"ל שש שנים יעכור ,אמרת במי הענין מדבר
בראוי לעבוד,
וכחולד-

לומר בבת ישראל 1 :הרב וכו' .ת"כ בהר פרשה ו' ג'
מ ח'ן אין ת"לן זמ ח' ,ד נ ,אלא האשהוילידיהן ז
וכן פסק הרמב"ם פ"ט מהל' עבדים ה-א ונחלות פ"ז ה"ו
האשה וילדיהן וילדה לוןז ח'ן אלאן דם ח',ז אלמאן
וע" רי"ף ורא"ש יבמות פ"ב שחולקין 3 :אף כלוכו'.
 1דשילדה .ז שהיא מלדיה .אל שילדיהןעבדיפן מ נ'
קידוש' מ"ג מ"יב וירוש' יבמ' ד' ע"א וקידוש' ס"ד ע-ד,
כמוה שנ'ןוילדיהן זב נ' תהי' לאדוניה ן מה ת"ל] רק
בבלי יבמות כב ,.קידושי סח :ותנחומא חקת ס-ו 7 :מה
אמה וכו' .ת"כ בהר פרשה ו' ג' ומכדרשב"י 9 :מנהג
דט ,ל מח"ל ,זכמ ח'ן אד שילדיה ,ז שולדהןשולדיה]
ט
האמור בפ'וכו' .שהאשהוילדיה תהיהלאדוניה 10 :שמיע
'
נ
2
ם
י
ד
ב
ע
מ
אשה,
ט ח'ן
 1ואיןן שפחה] אא
וכו' .דיוצא אחר זמן מועט וריבהיציאתו שאינויוצא אל
שולדיהן ן ח' ,אךשילדיהן כמוהןז ח'ןאומרן כח' .דו
לזמן מרובה ,ז"ר וזי"נ ושאר מפרשים ,אבל משמעות הל'
נ' ק"ו ,אטב ק"ו הוא (א היא)ן אזטכ מה (ט ומה) אם
אינו כן; ואפשר שמיעט דעובד את הבן משא"כ בנרצע
,
ה
י
ד
ל
י
3ה
ד
ל
ו
דיוצא במיתת האדון (אבל לקמן ד"ה ועבדו ,אותו רהוטת
ן
]
ף
א
ד
ן
ן
]
ל
כ
מ
ז
ת
י
ר
כ
נ
כ
ף
א
ו
עובדואינו עובד הבן וכו' אי אפשר לפרש כן)ן ואפשר
 4ד ילדיה ,זמ ולדה ן זה בפ'בן כס ח' ן שפחה] מ
לפרש ג"כ שמיעטיציאתוהיינו ד'ציאה בשש אינה נוהגת
כנענית ונכרית ,ד ח'ן נכרית] כ ונכריתןמגיד] ד ח'ן
בנמכר לנכרי ובנרצע משא"כ היציאה ביוגל דנוהגת ג"כ
כ שאין  5 -ממנון אט הימנו ן אמה] מ שפחהן גט
פב'נמזכהרהלקנ"כורילק(מאןבלאינגוםמפורבון,ש זה לא יתכןלהילוקתמן כי לפי
ואולי צריך
להפך וכן
מב-י] ב"ה מ ,ד גט מן העבד .א מן העבד גט ,זטכ
לקמןגבי עובד שש שריבה הכתוב וכו' משוםשיוצא לאחר
מב"י גטן בת ישראל] ד ישראלית ,א ח'ן שאינה ?היכה
שש וביובלוגבי נרצע שמיעט שאינויוצא אלא ביובשן);
גט] אד חלמן העבדן אח' 6 -כמן העבד גטן ז
ובבה"מ פי' דמנהג האמור בפי היינו היגו יוצא בראשי
מקישן ואמהלעבד] מ ח'  7 -מב"י] ך ח' ,מ גטמב"ין
אברים ,אבל הלשון מנהג ה א מ 1ר בפ' לא משמע כפ' זה
ן מ-ע:
דהא דאינו יוצא בר"א לא אתיא אלא מדרשא,עיי
מן העבד גט] זמ גט מן העבד  8 -ד"א וכו' לעבוד ש'
 12להביא וכו' .בא"צ מגיה להביא את הבורח יכול אף
סו] מ ח'ועלהגליון הקרוע בקצותיו( :שש) שגית יעבוד
החורקה ת"ל ובשביעית יצא וגו' וכפי הגההזו גורס כל
(מש)מעלהביא (את) הבורח ".משמע('-מב)יא את החולה".
הבבא לעיל דף רמח שעז אחר מלת אומנתו וא"נ אלא צ"ל
כ"ג הת"ז ,ד"א והוא יצא בגפו להביא את החולה שייקש
במישראוילעבוד הכתוב מדברובשביע'ן ד"א]1ח'ןזלפי
עבד וכו' ונראה דיש להגיה כאן עפ"י נוסחת הפ"ז ודפוס
שנ'ןיעבוד] א ח'  9 -ט כהואנוהגןבו]ז ח'ן ט בפרשת
קושטנט' ולגרוס ומה ה"ל והוא יצא בגפו ,ור' יצחק קאמר
ן טמגלןןוהואיצאבגפו] רקט ,אדזכ ת"לשששניםיעבוד
-2ידה ,ואילו היה עקר הדרשה על שש שנים היה מקומה
 10כאיןן ומה] פ נ,
מה
אם
,
ת
א
ן
]
ט
ע
י
מ
ש
'
נ
ט גו
אזכ
למעלה כמכדרשב"י,ועי' במ"ע ובענפי יהודה לם'והזהיר:
  11ט בפרשתןשריבה] ט שלא מיעט הכתוב יציאתון 13ומביא את הבורח' ובמ"ע מקיים הגי' הישנה והאריך
ליישבה בטוב טעם ודעת ומפרש בריא מנין ,בריא שבטל
אינוןז ח'  12 -בפרשהן בילק' דפ'וויניציאה נ' נרצע
מלאכתו זמן מה מנין שא"צ להשלים .ולכאורה מפורש
ק מה ת"ל שש וכו'ן אז ת"ל שש שנים יעבדן שש וכו'
כדבריו במכדרשב"י דף קמט רז"ל :ד"א שש שנים יעבוד
הבורח] כ ח'ן שש וכו' לעבוד שו' סו] ט ח' ,פ ד"א
לרבות את המטייל בשוק ולרבות את החולה ומוטל על
המטה שהוא עולה לו מן המגין הרי ממש כדברי בעל מ"ע,
והוא עא בגפו להביא את החולהןן שהוא מביא  13 -א
אב
לםאחרהעיון מוכח שראיה זו אינה אלא מוטעת ומתעה דע"כ הגי' במכדרשב"י משובשת וא"א בשום צד ללמוד מן שש
שני יעב
ברחוד דא"צ להשלים מאחר שהתנא דמכדרשב"י בעצמו למד במאמר שלפ"ז מן המלים הללו את ההפך ,אפילו בורח
ואם
[חייב] להשלים שני העבודה,ואולי אפשר לשער שם את הגוסחא כעין זה :ד"א שש שנים יעבד אפילו בורח
שאם
ברח [חייב] להשלים שני עבודה ,יכול אף המטייל בשוק והחולה ת-ל ובשביעיתיצא לרבות את המטייל וכו' שהוא
עולהלומןהמנין; אבלבמכי' כאןאין לנו 4א הנוס' שבפנים - .אמרת .בא"צ גורס ומה ראית אמרת' ועי'ספרי דבר' פ"קיח
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פגשה ב

ואם אמוריאמר העכד .מגיד שאינו נרצע ער שיאמרוישנה .אהבתי
את ארוני .איןלי אלא כומן שישלו אשה ובנים ולרבו אשדר ובנים rw ,לרבו

דבריםסי טז אשהובניםמנין ,ת"לסוהיהכי יאמראליךוגו' .מכאן אמרו ,לעולםאינו נרצע ,אלא
אםכן יש לו אשה ובנים ולרבו אשה ובנים.
אהבתי את אדוניוכי' .הוא אוהב את'רבו ורבו אוהבו ,שנתברכו נכמים על
ידו ,לכך נאמר והיהכי יאמראליך וגו' -כי טובלו עמך ,שתהא טובתו שוה לך;
מכאן אמרו לאישנה רכועליו מאכלו ומשקהו והדכו משלו ,לכך נאמר כי מום לו
עמך - .ד"אכי טובלו עמך ,אם היה חכר או סומאאינונרצע.
והגי שו אדוניו אל האלהים .אצלהדיינין ,שימלך במוכריון רבי אומר
בנמכר בכיתדין על בנבתו הכתוב מדבר ,אכל כאןאינו נרצע אלאבינולבין עצמו.
והגישו אל הדלת או אל המווזה וגו' .מקיש דלת למווזה ,מה שווה
מעומד אף דלת מעומד .אתה אומר לכך כא ,או ירצצנו במזוזה ,והדיןנורסן ,מדה
הדלתשאינו כשר למצוה כשרלרציעה ,מווזה שהיא כשרה למצוה,אינודין שתכשר
שם שטיז ל צע ת"ל 0ונתת באזנו ובדלת ,בדלת אתה נותן ,אכל אי אתהנותן במזוזה; או
יעבורבאזנו ובדלת ,ת"ל ורצע אדוניו אתאזנו במרצע ,באונו אתה מעכיר ואי אתה
מעביר בדלתן האאיןעליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון ,הקיש דלת
למזוזה ,מה מזווה מעומר אף דלתמעומד.
מביא את החולה ואת הבורחןומביא את הבורח] ב"ה ז,
ד ח'ן ד בריאמניןןז במי הכתוב מדברןבראוי] כ"הז
כן דבמי הראוי  1 -אכמ אםן העבד] מ ח'ן אט
שיאמר שתי (א שני) פעמים  2 -אדוני] מ נ' ואת
ן מ ח'ןלי] אס]
אשתי ואתבני מגיד שאינו נרצעןאיז
ח,ן ולרבו] מ וגם לרבוןובנים מ ג'ינ'גי אהבך ואת
ן זטכ בזמן שאין ,א ח' ן א ולרבו 3 -
ביתך ן איז
 ,ז נ' כמש 4וצ4ש מ ] ,אינו] א ח']
וגוץ אזכ י
 4כ ורבו 5 -
אלא א-כן אז עד שיש (ז שיהא) לו -

אהבתי וכו' הואו אזטכמ ח'ן מ ושנתברכון נכסים]ז נ'
שלו10 ,נכפין ,אס נכסיו 6 --אזטכקידיון טמנין לכך
ן לכך וכו' כ) שנ' אשר ברכך ה' אלהיך ונאמרכי סוג
לו עמךןוגר] אזטכ ח'ן א שיהא  7 -מכאן אמש] מ
ח'ן מ שלא ישנה לו רבו מאכלון אזן והטיבו0 ,ןוהסיכו,
קוהסכו,מוהרכיבוןלכךנאן מ ח',ז שנאמ' ,אטכ תיל]
כי טובלועמד] מ ח'  8 -ד"א ומ'עמך]ז ח'ן עמך כפ-נ]

ומ"ת שם דף פ-ה וירושל' קידוש' נ"ט ע"א ובבלי שם
ט"ז :ומס' עבדים פ"ב 1 .וישנה .ירושלמי קידוש' ג-ט
ע-ד בבלי ספרי דבר פ"קכא ומ"ת דף פ"ו ,מ"מ עבד'
פ"ג ות"י ,כב-
במכררשב-יכאן נ' וישלשועי' האפפמאנן שם
הע'ז]2 :ןאוין ליוכו' .בא"צ מגיה עד שיהא לו התשיה
ובנים,לרבו אשהובניםמני'; [וג' אוק' מתא'לזה ונ-לשהיא
הנכונה] ,ואפשרלהגיהעפ"י המ"תדברי' דף פו ,ועי'בנסמן
לעיל ובמס' ענ' פ-ג ר"ע מליגוס"לדניןכךוביןכךירצע.
 6לכך' בא-אמגיהמגיןלכך 7 :מאכלוובו"עייבנסמןלעי'
עיי ג' דפיוויוגם בא"צ מוחק
ות"כ בהר פ'? ה'ג 8 :אם
רכ
מלות שתהיה שוה[ - :סו
מוא' -.ולגרס' מ"ח שהוס' או חולה
עיין קידושין ב"ב [0 :].אבל כאן וכו' לפי ג' הם-ח אבל
מוכר עצמו הדברים כפשוטן ובבה-מ פ' אבל כאן דאינו
נרצע בב-ד אלא בינו לבין עצמו אגל לפ-ז המלות בנמכר
בב"ד הכ"מ מפריעין ההמשך דהרי גם הת-ק סובר דקרא
מיירי הנמכר בב"ד מדק4ומר שימלתך במוכריו ,ובמ"ע
מפרש לפי הירושלמי קידוש' אבל כאן כלומר והגישו אל
הדלת שהוא במוכר עצמו אינו נרצע אלא בינולבין עצמו
אבל קשה להעמיס כל זה בלשון המכיל'; ואולי נתערבו
וצ"ע כדברי ת-ק אבל כאןאינו נרצע
סברות ת-ק
אלא בינו לבין עצמו ובדברי רבי אבל מוכר עצמו איד
נרצע; ובפ-ז השמיט דברי רבי ומן הת-ק אינומעתיק אלא
ומהגישו וכוו הדיינין ואפשר שהמלות שימן)-ך במוכריו
שייכין לדברי רבי וח"ק ס"ל דנרצע בב"ד ועי' במדרש
תנאים דף פ"ו ,מס' עבדים פ-ג ,ירושל' קידוש' נ"ט ע"ג
ויונתן תרגם ויסב מנהון רשותא 12 :אתה אומר וכו" כלו'
מתרעדה לומד מן ההיקש כך או נלמד מן ההיקש דמזוזה
תכשר לרציעה ,והגר"א מגיה וג' או שתהיה המזווה כשר
לרציעה אמרת א"צ שהריהדין נותן מה הדלת וכו' אינו

ור_י

 1נ'שתהיי שוה לון אם] כ ח'ןז ואםחיגר הואן מ היה
אחד מהם ן סומא] מ נ' או חולה  9 -והגישו אדוניו]
מ ח'ןושימלוך ,אשימליך,כשיומלךןזבמוכייןןר"אןא
ד-א ,מ ר' ~יעור  10 -בנמכר]ז במוכרעצמון בב"ר] זמ
ח'ן מ בגטו ,אזכעלגניבו ,טגנבוןאז אבלכן .מ אבל
ז 11 -יהגישו וכו' מעומד ש'יזן מ
מכר עצמון איבי
ח'ןאו וכו' וגו'] אזטכ ח' ] אזטכ הקיש  12 -אזכ
הדלתןז לכך באזר אוןבאן כ נאמ'ן או] כ ח'ן אזטכ
מה אט  13וק שהיא כשר,ז שכשרה  14-כ (כבמקרא) ונתתהןאכ אתן אבל אי] אזטכ ואין אתה (אב את)ןנותן]
ח'ן או וכו' מעומד ש'יז] ם ח'  15 -אז יעברן אדוניו אתן אזכ ח'ן במרצען אזכ ח'] אכ את מעבר ואין את מעבר-
 16 -כבלשון .-בלשוןןאזכ אחרון '-ראשון  17 -אכ הדלת -
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ורצע אדוניו את אזנו .למה נאמר ,לפי שמצינו בכל מקום ששלוחו של
 .בשלימיןהכתוב מדבר; אתה ~מר
אדם כמותו ,אבלכאן הוא ולאשלוחו - .אזנו
בשלימין הכתוב מדבר ,אואינו אלא בשל שמאל; הרי אתה דן ,נאמר כאן אזנו
ונאמר להלן אזנו ,מה להלן בימין אף כאן בימין - .אונו ,מן המלת ,דברי רבי
יהורה ,רבי מאיר אומר אף מן המחום; שהיה ר' מאיר אומר ,אין כהן נרצע ,והן
אומרים נרצע ,אין כהן נמכר ,והן אומריםנמכר - .ומה ראתה אוון שתרצע מכל
איברי' ,היה רבןיוחנןבןוכאי אומרהכמין חומר :אזן ששמעה לא תגנוב ,והלךובנב,
היא תרצצ מכל אבריו - .במרצע ,בכל דבר; התורה אמרהורצעאדוניו אתאונו
במרצע והלכה אמרה בכל דבר; רביאומר ,אומראניבמין מתכתכלבד- .ועבדו
לעולם ,ער היובל; שהיהבדין ,ומה אם הכסףשיפה כחו וקונה הכל ,אינו קונה אלא
שש ,רציעה שאינה קונה אלא עבדים ,אינו דין שלא תקנה אלא שש ,הא מה ת"ל
 1אתאזנו] טס ח'ן למה נאמר] מ ח'ןאזנוןזנ' במרצעןז
מ שלוחו 2-אזםוכו'אבריו ש"ח] מ ח'ןהכ"מןז ח'ןאתה
וכו' מדברן ט ח'  3 -בשלימין]ז ח'ן הכ-מןאז ח'ן
או אינו] אב נ' מדברן אלאן א ח'ן א בשלימין שמאלן
הריו ט מדיןן אכ את 4 -בימין]ז בשל ימין וכן בס'ן
המלת] הדלת .כ המולת ,בז המילת ,ן הכלל (ועלגליון
6
כה"י) מילת  5 -א הסכוםןכהן] כ נהן וכן בסי -
אומרימן א אמ' וכן בס' ,ט אומר וכן בס' 1 ,נ' כהן וכן
בס'ן אב מהן אט ראת ,כק ראית  7 -ט אבריו ,כ
האבריםן היה] אזטכ ח' ] בן זכאי] ד ח'ן אומרה] ט
אומר,ז ח' ונ' אמרה תורהן כמין חומר] ט ח' ,אזב מן
החומר (א החמר)ן חומר] וק נ' אומר]אוזן אז 2אזנו,
ט אברן ששמעה] רש"י נ' על הרסיני ,אט ששמעןוגנב]
ב נ' הוא  8 -כ אברים,ז האיבריםן במרצע מ נ' וזה
נוהג (?)ן בכל דבר] ט ח' מ נ' וזו אחת משלשה דברים
שההלכה עוקצת (ן) את המקראן המורהן אדכ והתורהן
ורצע אדוניו] וטמ ח'ן את אזנו] זטכמ ח' ,כ את אומ'
 9והלכה] ד ה'ן אמרהן מ ח' ,אד שמרהןרבי וכו'
-בלבד] בץ ח'ן א ר' מאיר או'אני במין מתכת בלבדאני
או'ן אומראני] ד ח'ןבמיןןו כמין ,ז במיניןז מתכות
  10שהיה וכו' יצא בפ'א עה"ם ש"ג] מ ח'ןאזכ מהןוקונה] אזטכ נ' את  11 -תקנה כ ח' .אזט תהא קונהן

דין שתכשר לרציעה או אינו באזנו ובדלת לתלמודו הוא
בא שיעביר במתזנו ובדקאר :ת-ל וכו' וכונת הגאון לתרץ
קושית הרא"ם דאיך מצינו שתהיה מלה רק לצורך ההיקש
ותעקר מעמעות הכתוב לגמרי אבל כבר תרץ ע-ז בלח"מ
בין ההגשהובין הרציעה
פ"ג מהל' עברים ה"ט דיש
ובודאי דההגשה כשרה אצל המזוזה והספק אינו אלא אם
תתכשר המזוזה גם לרציעה ועל דרך זה דהכמ גם דברי
הרמב"ם שם וכ"ה במכדרשב"י; ובש"י כתב שוב ראיתי
להרב מנחת יהודה שכתב בשם תרגום ירושל' לות דשאדי
לות מזוזתא ד 4ש 1במקום  hdשר וה"פ והגישו אל הדלת
אשר קבוע מרצכן ו-מזוזיה דהיינו מעומד ע"ש וכן כתב
החזקוני ובתרגום יונתן לפנינו ט"מ ובמקום דלוח מזוזתא
צ-ל דלות מזוזתא ובת"א ב' נוסחאות נוסחא אחת או לות
מזוזתא ונוסחא ב' דילות מזוזתאעיין מ"ע .ועי' ירושלמי
קידושין נ"ט ע"ר וספרי דברים פ"קכב (וצ-ע בג' שם)
ומ"ת שם ט"וי"ז (ד' פ"ו ופ"ז) ובבלי קידוש' כ-ב :ומס'
עבדים פ"ג והזהיר דף ס' :וסף ס"א' ורש-י 1 :למה נאמר
ר"ל מלת אדוניו ,ז"ר 2 :הוא ולא שלוחו .מכדרשב"י,
ירושל' קידוש' ס-ב ע"א והזהיר דף ס"א 4 :.להלן אזנו.
גבי מצורע ,רש"י - :בימין' מכדרשב-י ,ספרי דברים
מס' עבדים פ"ג
פ"קכב ,ירוש' קדוש' נ"ט ע"ד,
בגלי ט-ו-
וכן ת"י והזהיר שם 5 :אף וכו' .כ"ה בכל הספרים וכה"י
וגם בפ"ז ובוהזהיר דף ס"א ,:ובא"צ ובש"י מוחק' מלת
אף ובמ"ע מקיים הג' ומפרש דאינו מדייק אלא דאף מן
הסחוס כשרה וגזרינן בכהן אף במילת שמא יבוא לרוצעו
מן הסחוס כמו שהקצה בירושלמי קידוש' נ"ט ע"ד וירצע
יבואלידי כרשיפה,
הסחוס פחות מן הכרשייה ומתרץ
~ הירוש' מוכח להפך
rן
ואין הנדון דומה לראיה ואדרבה_rמ
דס*ל לא' משויר דוקא מן הסחוס דאל"כ יוו-ער היה לו
להקשותוירצע מן המילת וכן נראה מן הספרי דבר' פ"קכב
ומ-ת שם דף פ"ו ובבלי קידוש' כ"א :ועי' מכדרשב"י ,ונראה כהגהת הא"צ ,אבל אפשר שנשמטה מלת אף ממקומה וצ"ל
בדברי ר' יהודה אף מן המילת וס"ה במס' עבדים פ-ג שאינו נרצע אלא בגובה של אזן כדברי ר' מאיר ,ר"י אומר אף
במיריתא 6 :והן וכו' .כלומר משום דפליגאלענין רציעה פליגא לענין מכירה 4שכ !:נמכר כל עיקר ,דלר"מ איש נמכר
משום שאין אנו יכולים לקיים בודיןרציעה .ובז"ר פ' דאיצטריך לומר דאינו נרצע במוכרעצמו והאדאינו נמכר הואלענין
מכירת ב"ר ,ובש"י כתב להפך דהפלוגתא לענין מכירה היא במוכר עצמו ולענין רציעה היא במכרוהו ב"ד ,ובא"צ מוחק
מן והן אומרים נרצע וכו' ומגיה ע"פ הבבלי כ-א :וא"ת מן המילת הוא נרצע .ובש"י כתב דצריך להגיה והוא אומר במקום
והן אומרים או למחוק מלת ר' יהודה וא"צ'  -אוזן וכו' .בתוספתא ב"ק פ"ז ה"הלפי ששמע מהרסיניכיליבני ישראל
עבדים עבדי הם וכו' וכן בירוש' קידושי' נ-ט ע"ד ובבבלי כב ,:וברש-י השתדל לישבבין ב' הלשונות דלמוכר עצמו מביא
הפסוק כי לי בני ישראל עבדיםוהפסוק דלא תגנוב קאי אמכרוהו ב"ד ,ובמק' לא תגנוב הגיהו במנחת יהורה ובחזקוני לא
תגנובו משום דלא תגנוב דרשינן לגונב נפשות וא-צ' ומליצת כמין חומר עדיין 4~7ש נתבררה היטבעיין ספרי במדבר דף
יד[ 8 :במרצע .ולג' הם-ח יש סמוכין בפ"ז ששם נאמ' במרצע הלכה קובעת (או עוקבת ע"פ סוטה טז') המקרא ,התורה אמרה
במרצע והלכה בכל דבר ועי,רש"י סוטהטז .שג'עפ-יירו'קידו'נטע"דועי' ג' א-צלהלן] 9 :מתכת וכו' .מכדרשב-י ספרי
דברים פ"קכב מ-ת שם ט-וי-ז דף פ-ו ירוש' קדושין נ"ט ע-ד בבלי כ"א :סוטה ט-ז .מס' עבדים והזהיר דף ס-א ובא"צ
מוחק כל המאמר ומגיה ע"פ הגמ' דסוטה בג' מקומות הלכה עוקרת המקרא וכו' 11 :הא מה ת"ל ובו" לשון שאינו רגיל
הוא ואעפ"כ אינו יוצא ממשמעו ועי' מכדרעב-י ואולי צ"ל ת"ל ועבדו לעולם או ועבדו לעולם כמשמעו ת"ל ושבתם איש

לחלי

י
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ויקרא כהיוכנברן לערלם ,עדהיובל; אן ועבדןלעולב) כמשמעו ,ת"ל 0ושבתם איש אלאחוותו- .
שם שם מ רובץארי ,באדיכאהשאין העולם %א המשים שנה ,שבא' דעכדךלעילכ) 0-עד היובל; הא
כיצד,הניעהיובל יצא ,מתהאדוןיצא- .ועבדו ,אותו הוא עוכל,ואינו עובד הבן;
שהיהבדין ,מה אם העובד שש שמיעט הכתוביציאתו ,הרי הוא עובדו ועובד הבן,
נרצע שריבה הכתוב יציאתו,אינודין שירואעובדוועובד הכן ,ת"ל ועבדו ,אותו הוא
עובד ואינו עוכד הבן 1מכאן אמרו ,עבד עברי עובד אתהכןואינו עוכד את הכת,
נרצע והעבריה לא את הכן ולא את הכת.

פרשהג
וכיימכור אי ש א ת בתו .בקטנה הכתוב מדברן אתה אומר בקטנה הכתוב
מדבר או אינו אלא בכרדלה; אמרת ,הואיל ורשאי בהפרעת נדריה ורשאי
במכירתה ,מה הפרת נדריה קטנהולא כדולה ,אף מכירתה קטנהולא בדולה 1ממקום
שבאת ,מהלהלן כשהיא נערה ,אףכאן כשהיא נערה; אמרת ,הואילומוציאין אותה
המימנים מרשות אביה ,שהוא רשאי כקידושיה כשהיא נערה ,ק"ו עד שלא נמכרה.
 1הא מהאנימקיים וענדו  1 -היובלן א נ' או ועבדו
לעולם עד היובל ן אב כשמועו ,ז כשומעו  2 -זטכ
אמ
א *~םן שמןז ן ]  ['R1ffא ]
שנת  3 --זטכ תבלן מ ואם מתן
אדק ] יצא] כמ עצא ,מ רכי הוא עובד לעולסןועברו
וכרן עובד] מ ח'ן ואינו עובד]] מ ר לא את ,זטכפ ף
אתןהבזן מ נ'ולא את הבת 4 -שהיה וכו'הבן בפ'א ש'ו]
מ ח'ן ט ומהןז עובדן אזטכ אתהבן  5 -שיהא עובדו]
 1ח'ןועונד]ז שיעבד,אוסוכ נ' את 6 -ואינו עובר] א
זטכנ' אתן מכאן וכו' הבת] ט ח'ן כ אינו  7 -ילק'
וויניצ' הו א נרצען נרצע וכו' הבתן א ח'ן והעבריה] מ

י",

מב-רי

י

י]

יטכ

אל אחוזתו הא מה ת"ל ועבדו לעולם עד היובל 1 :ת"ל
ושבתם וכו' .צריך להשלים איש אל משפחתו תשובוועיי
מ"ת דברים שם ות"כ בהר סוף פרק ב' וסוף פ
רכקו'.ז' בבלי
קידוש' טה ות-י עבד פלח עדיובלא 2 :שנא' ו בא"צ
מגיה שנא' וישב שם עד עולם וכצ"ל וכן איתא להדיא
בפ"ז וכן נראה שהיתה ג' התדב"א דבפ"ז דף ל"ז (הוצאת
פרידמאן) איחבא אמרו חכמים חמשים שנה נקרא עורקכם
וחנה לא עלתה וגו' וישב שם עד עולם חמשים שנה ולהלן
הוא אומר ורצע אדוניו את אזנו וגו' חמשים שנה הלא

ש נקרא עולם
שמענו חמשים שנה שנאמרו בשמואלי-הנביי
וחמשים שנה שנתאמרו בע"ע נקרא עולם ע"כ והמקור
לדברים אלו כנראה היא המכילתא בכאןועי' חזקוני ור'
בחיי' [עד היובל' מתוך ג' כ"י אוקס' מוכח שהדרשה
מצורפת-מב' כהוב' - ].האכיצדוכו' .סיומא דברייתא היא
ולאמדברירבי ,מ-ע ,ובא"צ מוחק כל המאמר ,ואולי צריך
ח' ,ק ועבריה -
להגיה ד"אועבדו לעולם לעולמו שלאדון הא כיצדוכו' שכן
(ג)  8וכי וכו' נמכרה ש'יב] מ ח'ן בתו] זטפ נ'
דבר'
פ"קכב על הפסו' והיה לך עבד עולם כל
דרשובספרי
לאמהן א"א בקטנה] טפ ח' ] הכ"מן זסכפ ח'  9 -או
י עולמו של אדון אף הוא (וצ-ל אפי') נמכרל' שנה ומ'
ימ
וכו' אמרת] כ ח'ן אלא] אטפנ'אפילו]אז בתו (ז בבתו)
שנה לפני היובל וכו' וכן מפורש בירוש' קידוש' "3ט ע"ד
וכן דרשו על הפסו' דכאן במכדרשב"י ונמצא לפ-ז דהמל'
גדולהן אבהיפר ,כ בהפרןורשאי רק ט ,אזדכ רשאי -
ועבדו לעולם וכו' אינםצריכין 4וכם4ן תתקוןואין צורך
 10דהיפר ,כ הפר,להפירן פ נדריםן אףוכו'גדולהן כ
למוחקן לגמרי ואחר מלת שג' חסרון וצריך להשלים הפט'
ח'ן ילק'וויניצ' ואימא ממקום  11 -אטכ שבאתהןז
דשמואל כאמורלעיל 4 :שמיעטוכו' .כלומר שיוצא אחר
שהיאןכאןן כ כלן אותה] וקל אותם  12 -אכ סימנין,
זמן מועט ודוחק ונראה אולי שצ-ל להפך ומה אם העובד
שש שריבה הכתוב יציאתו (שיוצא בשש וביובל) הרי הוא
זטבסימנין (ז אותה)ן שהוא] א שהיא רשאין ק כשהיא
וכו' נרצע שמיעט הכתו' וכו' שאינו יוצא אלא ביובל עי'
.
ת
ב
ה
א
ל
ו
את
לעיל פ-א ד-ה והוא יצא בגפו7 :
קדושין
פ"א מ"ב ספרי דברים פ"קכב ומ"ת שם מכדרשב"י ירושלמי קדוש' נ"ט ע"ג ובבלי י"ז :והזהיר דף מ"ב ופ"ז 12 :מרשושם
אביה וכו" המפרשים נתייגעו לפרש הג' שלפנינו ובבה"מ כתב דאפשר דצ-ל שרהיטם במקום שהוא ור-ל דסימנין משיאין
ממורהה מרשות אביה לענין זה שהיא עצמה יכולה לקבל קדושיה כחכמים דר' יהודה אליבא דר"ל בקידושין מ"ר .ובא"צ
בוהק מן מרשותעד כשהיא נערה והיינו כק"ו דגמר' ערכין כס מכורה כבר יוצאה ק"ו שלא תמכר ,ואע-ג דלפ-ז הפירוש
פשוטעדיין צ"ע דהא גופא דיוצאה בסימנין מנא לן ואע"גדילפינן לן מקרא ,ונר' דעקר הטעם משוםיאינו יכול למוכרה
כשהיא נערה וע"כ אמרו דגם במכורה כבר יוצאה בסימגין וסמכו זה על הכתר דויצאה חנםאין כסף ,אבל השתא דהא גופא
מספקא לן אם יכול למוכרה כשהיא גערה מהיכא פשוט לו דיוצאה כשהיבש מכורה כבר ,ומלשון הרמב"ם ריש פ"ר מהל'
עבדים שכ' דמשתביא ב' שערות אע-פשעדיין ישלו רשות בה ויש לו לקדשות לכלמי שירצה אינו יכול למוכרה משמע
קצת דהיתה לו הגרסא כלפנינו ומה שכת' בסהתו"ה כאןאינו מובן ועי' מכדרשב"י וקדוש' ג :וכתובות מר :והזהיר דף ס"ב
יבפ"ז חסרון בסוף:
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דכי ינןמורא איש אוץ בתך .האיש מדלח את בתךואין האשהמוכרת את כתה;
שהיהבדין ,ומה אם הבן שאין אביו רשאי למכרו ,הרי הוא מוכר אתכרעו ,הבום
שאביה רשאי למוכרהאינודין שתמכור את בתה ,ת"לוכי ימכור איש ,איש מוכר
את בתוואין אשה מוכרת את בתה.
וכי ימכור איש אה בתו .האיש מוכר את בתוואינו מוכר אתבנו; שהיהברין,
מה אם הבת שאינה נמכרת על הכניבה ,אביה רשאי למכרה ,הכן שהוא נמכר על
הבניבה ,אינודין שיהאאביו רשאי למכרו ,ת"לוכי ימכור איש את בתו ,האיש מוכר
את בתוואינו מוכר אתבנו.
וכיימכור איש .האיש מוכר את עצמו ואין האשה מוכרת את עצמה;
שהיהברין ,מה אם הכן שאין אביו רשאי למכרו ,הרי הוא מוכר את עצמו ,הכת
שאביה רשאי למכרה ,אינודין שתמכור את עצמה; לא ,אם אמרתכבן שהוא נמכר
כגמכתו ,לכך הוא תוכר את עצטו ,תאבר ככת שאינה נסכרת בגניבתה ,לפיכך לא
תמכור את עצמה- .ותמכר על גניבתה ,והדיןנותן ,מה אם הכן שאיןאביו רשאי
למכרו הרי הוא נמכר על גניבתו ,הבת שאביה רשאי למכרה,אינודין שתמכר על
כניבתה; לא ,אם אמרת בכן שהוא נרצע ,לכך היא נמכר בגניבתו ,תאמר בבות
שאינה נרצעת ,לפיכך לא תמכר עלגניבתה- .ותרצע,והריןנוהן ,מה אם הכןשאין
אפיו רשאי למכרו ,ה-י הוא נרצע ,הבת שאביה רשאי למכרה,אינודין שתרצע ,ת"ל
 2שהיהבדיןוכו'.אין כאן ק"ו אמתי ואדרבההיא הנותנת
בן שיפה כחו ראין אביו רשאילמוכרו מוכר את עצמו מה
שא"כ בבת ,בה"מ רמ"ס* ובמ"ע פ' דלאו משוםיפוי כח
דנו בו אלא משום אסור עבדות תולך וקונה אדון לעצמו
וא"ב שפיר קאמ' אם הבן שאין אביו רשאי למוכרו התרתה
לו למכור את בתו בת לא כש"כ 4 :ואין וכו' .סוטה
סוף פ"נ ובגמ' שם דף כג :וירושלמי שם יט ע'ב והזהיר
סב 6 :שמלינדה נמכרת על הגנ
ב'ה ..משנה סוטה בבלי
וירוש' שם 9 :וכי ימכור איש וכו בא"ב מגיה וקומש
מוכר אותהואיןהיא מוכרת את עצמה ובמ"ע מוחק המלו'
וכי ימכור איש וכן אינןבילק'בכ'י'מואוק' ובוהזהיר ,אבל
נראה שג' הראשונים היתה ג"כ כגרס' הדפוס שכן הביא
הרשם-אגיטין ס"ד :בשם התוסר שהקשו על דרשתהספרי
לעצמון האשה] מ אשהן מוכרת א"ע] מ נמכרת לעצמה
(והיית המכילתא שלנו) דהא קרא דוכי ימכור איש כם4ש
  10שהיה וכו' אמרת] מ ח'ן ט ומהןהרי הואן ך ח'ןברירי במוכר עצמו ואיךיליף מינה דאין האשה מוכרו-ה
את עצמה וע" הרשב"א שם שמהרץ מ"פכי ימכור איש
הבתן זטבת,א :תאמר בבת  11 -אינודין]אטכייו הואן
את בתו ,איש מוכר את בתו ואין הבת מוכרת את עצמה
עצמה] כ עצמו  12 -אט בגנים ,ז על גניבוןלכךן אז
וכאן למדך הכתוב דאין אשה מוכרת 4שת  nnsYאע"פ
טכ לפיכךן הוא]ז ח'ן את] ט ח'ן תאמר] ד ח'ן בבת]
שהאיש מוכר את עצמו ע"כ .ובראה דאףלפי ג' הא'אין
ד הבתן כגניבתהן זטכ על גנינה ,א על גניגתו 3 -נ
הכתוב לראיה אלאציון בעלמא להסמיך אליו הדין דאינה
מוכרת נשרע עצמה - :האישוכו' .נראה מפשט הלשון
אתן אטכ ת'ן ותמכר] אותהי נמכר ,כותמכורןגניבתהן
מגדולה מיירי דומיא דאיש דלאמיירי בקטןדאין מעשה
זטכ גמבה ,א גניבתו ונ' לפיכך לאן אטכ ומהן אם]ז
קטן כלום ,אלא ע-כ בגדול קאמר וכנגדו באשה אמרדאינה
ח'ן אטכבן  14 -חזטגניבוןז בתן אינודיז] אזטכ
מוכרת את עצמהוכן משמע מן התוספתא סוטה ת"ב ה"ט
ברם Qvאין הדבר ברור ממני שיש מק' לפרשואין האשה
דין הוא  15 -זטכ גניבהן אזטכ לפיכךן א על גניבו,
נמכרתלע"ע -ע"י ג"ד -בגניבתה ].ושלא כדעת הרמב"ן
טעל גניבה ,זמ על גניבתו  16 -נרצעתן כ נמכרתן לא
:
עה"ת 1בפס' אם אדוניו יתן לו אשה ].ועי' תוספ' ב"מיב
שהמכר] ן אינה נמכרתן אזטכ גניבה ן ותתרצע]  1נ'
ד"ה מאי וסוטה כ"ג :ד"ה גביבתו ורשב"א לעיל שהוצלח
הבת
ן
1
7
ה
ז
ה
מ
ו
ן
ן
אזטכ  -ט הרי  1בת אזטכיין
דאף גדולה אינה מוכרת עצמה מן הגמי רגימין וכן גושה
ממכדרשב-י דף קיח ד-ה כי הקנה עבד עברי ועי' בש"י:
 17ת"ל וכו' .בא"ב מגיה ת-לוכי ימכור איש ,הוא מוכר אותה ואין היא מוכרת את עצמה ,וכן ג' דפוס קושטנטינא ת"ל
וכי ימכור איש ,איש מוכר אורץ עצמו,ואין מושדה מוכרת את עצמה ,אבליש לפקפק בגרסןזו דאיךיש ללמוד מפסוק 1ה
דאינה מוכרת
גםעצמה ,ובסהכתןו",ה מגיה ונאמרכי ימכר וכו' פ' דהדיןניתן שתמכר בגניבתה ושתמכור עצמה ושתרצע ,שהרי
גערוהתכתוב גן משמע ומהרץ אם מוציאה וכו' ,דאב יוצאה בסימנים מיר
יגהמתכוירת האב כל שכן שר-וצוםבסימני
מידי רציעה ועכשיו שאינה נרצעת נסתר הק"ו ואין הלשון משמע כן ,וגם ה אייה כפי סגנון המכילתא ,ולפי
מכ1רה ק"ו וכו'ן א אף ק"ו  1 -את בתו] אטב ח],
%כ ולאן האשה]ו אשהן את בפג] דוח2 - .
שהיה בדין וכו' האיש ש'ה] מ ח'ן אכ מהן למכרו] ט
במכירהן 1בת 3 -זבדיןן דכיןאיש]זט נ' את בתון
איש בפ'בוכו'בתוש'ה]אח' ,זטכ האיש4-טכ האשה -
 5את בתו] רק ט ,דזכ ח'ן האיש מוכר את בתו] מ את
בתו הוא מוכרן שהיהוכו' בנו ש"ח] מ ח'  6 -זט ומהן
אטכגניבהן 1שנמכרןעל] כ ח' 7 -הגניבה]אזלןגניבו ,כ
ח'
9
בגנ.בתון כ שיהיהןאביו] כ ן את בתו] אזן ח' -
וכי ימכור איש] אןטכ ח'ן האיש] מ אישן את עצמו] מ

ואיך

ין
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דבריס סו יב 0כץ ינוכר לך אחיך העברי או העברייהוגו'; אמרת ,אם מוציאה הכתוב מיד מכר
החמור ,קל וחוטר מיד רציעהקלה.
,
ה
ת
ר
י
כ
מ
כ
וכי ימכור איש .הא למדנו שהיא רשאי
ומנין שהוא רשא-
בקידושיה; אמרה ,אם מוציאה הואמידיקידושיה לידי אטהורע ,קל וחומר לידי
קידושיה .ומנין שתהא נקנית בכסף ,היה רבי ישמעאל אומר ,ק"ו ומה אם שפחה
כנענית שאינה נקנית בבעילה ,נקנית בכמף ,בת ישראל שהיא נקנית בבעילה ,אינו
שם כד גויין שתהאנקנית בכמף; ומנין אף בשטר ,ת"ל ~הלכהוהיתה ,מקישהוויהלהליכה,
מה הליכתה בשטר ,אףהוויתה בשטר - .ר' עקיבא אומר ,הרי הוא אומר ,אם אחרת
יקח לו ,כקיש תחתונה לעליונה מה עליונה בכמף ,אף תחתונה בכמף - .ל אמה.
לאמה אחת הוא מוכרה ואינו מוכרה לשתי אטהות; רבי יוסי הכלילי אוטר נמצינו
למדין שמקדשה קידוש אחר קידוש וקידוש אחר אמהות ,אבל לא אמהוה אחרקידוש
ואיןצריך לומר אטהות אחר אמהות.
.
ל א תצא כצאת העבדים לא תצא בראשי איכרים כדרך שרהכנעניכם
יוצאים; אתה אומר ,לא תצא בראשי איכרים כדרך שהכנעניםיוצאים ,אואינו %א לא
הג' שבפנים היה אפשר לומר דה"ק דגבי נמכרע"י אחרים
הואן ת"ל] אזטכ ח'  1 -כי וכו' וגו'] רקול .אזטכ
השותה התורה עבריה לעברי אבלגבי מוכרעצמו בפ' בהר
ח' ,ק כי ימכר איש ,איש מוכר עצמוואין אשה מוכרת
גביוכיימוך אחיך,רמיירי במוכר עצמו לא נזכרה עבריה,
עצמהן מ ואםן מוציאה] כ אוציאהן הכתובן אזטב הואן
ואם מוציאה הכתוב ממכר החמור כש"כ מרציעה קלה,
א,טכ מידי (ז נ' קידושיה) ,ט מדיוכן בס' 2 - ,מיד]
ועכשיו דליתא ברציעה נדחה ג-כ הק"ו דתמכר בגניבתה,
ז ח' ,אטכ מידיןז לרציעה  3 -איש] מ נ' את בתון
דיש לתרץ מה לבן שכן נרצע ,וקורא למכר חמור משום
דקונה בכ"מ ,ובז-ר פ' דחומרא דמכר משום דעובד את
הא] דמפ ח'ן ז במכירה ן ס מנין  4 -מ בקדושיןן
הבן מעא"כ ברציעה ,ובב"זיש לפקפק בג'שלפנינו דמלבד
אמרת] א נ' הואןמידיקידושיהן מ ח'ן אכ קדושהןק"ון
דהפי' לענין הלמוד מן הכתוב דכי ימכר לך קצת דחוק,
קשה דאינו מסיים במאי דפתח ,דהא עקר השאלה היה אם
אזכפנ'מידיקידושיה(אבקיישה)ןלידיבפ'בן קמידי -
מוכרו-ץ את עצמה ,ורק עלירי המשא ומתן יצא לנו ג-כ
 5קידושיה] ז ח' ,אכ קדושה ,מקדושין ן שתהא] אז
לענין רציעה ,ואם כן אמאי שביק העקר ומסיים בלשון
שהיא ,מ שנקניתן אומר] אט נ' אמרת ן פ מק"ון מ
דנראה ממנו כאלו תחלתדיננו היתה לענין רציעתה ,ע"כ
מהןאק ומפי6--זשיןןבבללה מ
בבקהןאט
אפשר דצ-ל להפך ,אם מוציאה הכתוב מידי רציעה קלה
כ הרי היא (א הש) נקמתן בתישרי] מ אמה העבריהן
קל וחומרמיד מכר החמור ,וה"פ ממאי דפתח הכתו' בעברי
ועבריה וגבי רציעהאינו מזכיר אלא עברי ,שמעינן דאזנו
שהיא נקני] זטמפ ונקניתן בבעילה] מ בביאה ן אינו
ולא אזנה ,ומאחר דהוציאה התורה מידי רציעה קלההיינו
דין] אזרכם דין הוא  7 -שתהא נקנ'] אזטכ שתקוה,
דהיא סוף שעבוד ,כש"כ מידי מכר חמור דהיינו תחלת
מפ שנקניתן והיתה] זפ נ' לאיש אחרן מקיש] מ ח' ,אט
שעבוד 1 :אמרת אם וכו' .ר"ל אם יכול למוכרה לשפחות
כפ הקישן הוויה] מ ח' אט הויתה ,כ הווייתה ,פ
שחוב היא לה ,ק"ו שיכול לקבל קדושיה שזכותהיא לה,
הוייתהןלהליכה]ב
אבל הלשון מגומגם ,ובז-ר ובש-י פי' אם יכול כממוכרה
 ,ח /אטכפ להליכתה  8 -הליכתה] ן
ולהפקיע מן הקידושין ,שב-ז שהיא ברשות כשדון אינו
מ הליכה ,כ להליכתהן הוויתהן זמ הויה ,כק הווייתה
ן
יכולה להרעקדש ,ק"ו שהוא לביאה לידי קדושיה ,אבל
ר"עוכו' בכסף בפ'ב ש"ט] מ ח'ןהריוכו'לו]ז ח'ן כ ואם
בירושלמי קדושין נט ע"גוכן בבלייט :בהא גופא אםיכול
  9לו] כ נ' כששדהן אטכ הקישן אטכ התחתונהןלהפקיע המכירה עיי' קדושין פלוגהא דהנאים ,ובסהתו"ה
מגיה אם מוציאה הוא לידי קדושיןמידי אבהות ק"ו וכו'
עליונה] כ העליונהן תחתונה] אכ התחתונה  10 -אחתן
פי' ד4וכ ):רשאי למוסרה לקדושיןע-י מכירה ,דהא מן
ד ח'ןואינון זפ ואינה ,ט ואין מ ולאן מוכרהן מ ח',
פ
דהמכירדה בתלה ג]-קרושי יעוד ,כ"ש שורכה בקדושידה
מכורהןר"י וכו' מיעד עה-ס ש"ח] מ ח'] זכ נמצאנו -
כשלא מכרה,ועי' כתובות פ-ד מ"ד ובבלי שם מו :וקדוש'
ג 5 .:שתהא נקנית בכסף* כלומר שמתקדשת בכסף וכו'.
 11אטכ שהוא מקדשהן קידוש] ט לקידושן וקידוש] א
= ומה אם שפחה כנענית וכו' .בירושלמי קדושין נח ע-ב
ח' ,טכ קידושן אחר אמהות ,אבל] א ח'ן איל
א 13 -
עביר ק"ו זה מאמה העבריה עצמה דאינה נקנית בגיתה
ם
י
י
נ
ע
נ
כ
לא וכו' וכו' עה-ס ש'ד] ן ח'ןאלא צארן אשה
תקנית בכסף ועי' בבלי שם ג:ור 8 .:אף הוויתהוכר.
'
ו
כ
ו
  14אומר] ט נ' כן ן לא תצאן טכ ח' ןבר"א
.
'
ו
כ
ו
ירושלמי שם ובבלי שםה 9 :.אף תחתונה
ירושלמי
שם 1] :אחר קדוש .שזכות היא לה וק-ו שאם מכרה
דחוב הוא לה שאינה רשאי למוכרה פעם שניה ,אבל בא"צ מגיה אבל לא לאמהות אחר אמהות וק"ו ל4ומךהורע אחר קדוש,
,למי קדושין נט ע"ג ועי' בבלייח' ולקמן ד"ה בבגרו בה ומסבת עברים פ"א 13 :רמש רהצ4ש בראשי
וכן נראה מן הירוש
מסינריכם וכו' .עי לעיל פ"א וכן ת"י לא תיפוק כמפקנות עבדיא כנענאי 14 :או איש אלא ובו" עי' 91), Urschriftי0ם
 5. 187שהאריך להוכיח דבאמת לפי ההלכה הישנה עבריה אינה יוצאה בשש ,ושכן יוצא מן הספרי דברים פ"קיח שאומר ,יש
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ייב
תצאכשניםוביובל כדרך שהעבריםיוצאים,ת"ל 0כי ימכרלךאחיך העכריוכו' ,מגידדבייםט

5

10

שהיא יוצאה בשנים וביובל;איןלי אלאעבריה שאיבהיוצאה בראשי אבריםוכזעועוד
ק"ו ומה אם עבריה שהיאיוצאהבמימניןונוי; לא אם אמרת בעבריה שאינה נמכרת
בכניבתה,לפיכך אינה יוצאה כראשי אבריםוכו'.
אם רעה בעיני אדוניה .אין רעה אלא שלא נגמלה חמדלפניו - .אשר
לאיעדהוהפדה .מכאן אמרו ,מצותייעוד קורמת למצותפדייה .ד"א אשר לא
יעדה ,אם לאיעדהאדון זה יפדה אבן לאייעד לשנים כאחת 1לא ימכור על מנת
ליעד ,הכרי ר'יומיהגלילי; רבי עקיכאשאומר ,מוכר הוא ,אם רצהליסדמיעד- .
 .הריזה אזהרה לביתדין שלא ימכרנהלגוי - .בבגרו בה ,מאחר
לעם נכרי
שבכד בה,נהג בה מנהגבויון ולאנהג בה כמשפט הכנות ,אף הואאינו רשאי לקיימה,
ן בכירה אלא שקיררו ,שנאמר "בגדה יהודה מלאכי ביא
דברי ר' יונתן בן אבטלמום; ואי
בעבד עברי מה שאין בעבריה ובעבריה מה שאין בעבד
עברי ,עברי יוצא בשנים וביובל ובגרעון כסף ,מה שאין
כן בעבריה ,עבריה יוצאה בסימנים וכו' מה שאין כןבעברי

וכו' .והדברים האלה מרפרכים מעצמן והא הספרי בעצמו
מסיים האלפי שיש בעברי מה שא"כ בעבריהויש בעבריה
מה שאין כן בעברי הוצרך הכתו' לומר עברי והוצרך לומר
עבריה ,הרי מפורש להדיא דעבריה שוה לעברילענין שש,
וע"כ צריך אתה לפרש דמה שאמר בתחלה:יש בעברי מה
שאין בעבריה וכו' ה"ק מאחר דלא נאמר בפ' במקום אחר
דעבריה יוצאה בדברים שהעברי יוצא בהם וכן יש דברים
שהעבריהיוצאה בהם ולא העברי הוצרך הכתוב כאן לחזור
לכתובעברי ועבריה בפירוש ,ובבבלי קדושיןיח
 .נתקשו
בברייתא זו ותרץ ר' ששת כגון שיעדה ,ולפי מה שפרשנו
א"צ לזה ,והא דלא פי' בגמ' כן משום דלפי פי' זה הבבא
דישבעבריה מה שאין ברעיבטרבי"אא.ינה דומה להבבאדישבעברי
מה שאין בעבריה ,עי'
ועכ"פ לא עלה על דעת
הספרי מעולם לומר דעבריה אינה יוצאה בשש ,ואפילו
לדעת המפרשים שפירשו הכתוב דלא כהמכי' כגון הראב"ע
ורשב"ם לא נתמעט מכאן יציאה בשש לגמרי ולא בא

הכתו' אלא לומר דלא שוותה לעברי בכל הצדדי' שיציאתו
לעולם בשש ,משא-כ בעבריה שמצוה על האדון ליעדה ואם
לא יעדה לפעמים יוצאה קודם שש בסימניןעיי רשב"ם
וראב-ע ודרכה של תורה להחכם פינליס 1'ea 5 :רענה
וכו' לאפוקי מדעת ר' אליעזר שפי'דאין רעה 4א שרעה
בנשואיה ,מכדרשב"י ובגלי קדושי'יט :ות"י כדעת המכי)
 5אשר וכו' .בא"צ ג' אשר לא יעדה לא ייעדוכו' ומה
שבכתים גו' לקמן ש"ח אחר מלתמיעד 6 :מכאן .משנה ספ"א
ובכורות ועי' מס' עבדים פ"א :ד אדון וכו' .במ=ע מוחק

אלא] אטכ ח1 - ,

יוצאים ט ]ח ] ,און כ ח'ן אינו
שהעברים] כ"ח אובלקידק ט שהעבדיכםן העברי]
אט ח'ןוגו'ן כ ח'  2 -אכ שהוא יוצאן אטע בששן
שיובלן אט"' ,אינו'ן כ וביובלמניין ת"לכי עבדי הם
מכל מקום הא אין עליך לדון בלשון אחרון אלא כלשון
ראשוןאיןלי וכו'ןבז שאיןן איוצאןאבריכן א נ' כדרך
(ט וכו') ,כ נ' ת"ל

שהכנ' יוצא' ,טכ נ' עברי מניין
העברי או העבריה הקיש עברי לעבריה מה עבריהאינה
יוצאה בראשי אברים אף עברי לא יצא בראשי אברים -
 3כ מהן ד שיוצאהןיוצאה] א ח'ןבסימניזן כ נ' אינה
יוצאה בראשי אברים עברי שאינו יוצאבסימניןדין הוא
שלאיצא בראשי אבריםןוגו'] רק א ,טיכו'ן אם] כ ה'ן
ד עבריה  4 -אטב על גניבהן ט לפיכך וכו'ן ק לפי'ן
איוצאןוכו'ן איגו' ,כאברים האמרבעברי שהוא נמכר
עלגניבתולפי' יצא בראשי אברים ת"להעברי אוהעבריה
וקיש עברי לעבריה מה עבריה אינה יוצאה בראשיאברים
אף עברי לאיצא בראשי אברים 5 -אכ וגםן ט גמלהן
אב בפניון אשר וכו' פדיה] ט ח' 6 -יעוד] א יבוםן כ
פדוייהוד"א]זטכ ח'7-יעדה]אזםג'והפדהןאםלאיעדה]
טח' ,ןאשרל"יןזה] אטכ ח"ןאיפדיה,פיפדנהןאב] פ
האב,זאבל ,ט'ובל]ז לא יעדה]1ט כאחד]ז ולא -

8

הגלילי] דח"ןהוא] אזטכ ח'ןאזטכ ואםןכלא רצהן אזה
ייעד  9 -זמפ ורמב"ן זוןימכרנה] ק ימכר ,מ נ' זאת,
מוחק מלת זה וג' והפדה האב ואפשר דצ"ל זה אדוןוהפדה
זה אב ,פי' ותנא זה סובר דוחפיה קאי אאב וא"ב תו לא
פ נ' האבן מ ורמב"ן לנכרין מאחר וכו' אבטלמוסן מ
שייך לדרוש דמצותיעוד קודם למצות פדיה מאחר דמצוה
ח'  10 -אט מ"ג ,זב ונוהג ,ק נוהג] מנהג] אטכ ח,ן
 11על ו-הכשדון ומצות פדייה על-1ה4יב .בה"מ וכן ת"י
אכ בבזיוןן אכ ולא נוהג  11 -וק דברי ר'יונתן .בן
ויפרוקיתה אבוהא'  -לאייעד' נראה דצ"ל לא יעדה לא
אבטלמוס אומר איןן א אבטולמס ,זמש אבטולמוס ,כ
ייעד ועי' ג' והזהיר והגהת א"צלעיל - .לשנים כאחת
אבוטלמסן מאין ביגודן אזטכמפ שיקורן שנ']ז ובה"א
פי' בז"ר לעשב ולבן וביאר במ"ע דר"ל דאין יכול לומר
הרי את מקודשת לי או לבני ותהא מקודשת לכשיברור
הדבר .ויותר נראה דצ-ל לשתים כאחת כאשר הגיה בבה-מ ודורש כן מדכאת יעדה במפיק ה"א ,עי' מכדרשב"י וב-כ הרמב"ם
בפ-ד מהל' עבדים ה"ז ועי' מס' עבדים פ"א - .לא ימכור וכר' דהאבאינו יכול למכור אלא לאמה והיעוד תלוי ברשות
שהדון יר"ע ס"ל דמוכר הוא ואעפ"כ הדבר תלוי באדון ,ז"ר וזי"נ ,ובסהרהו"הפי' דת-ק דהכא ס"ל בר'יופי בר' יהודה
קדושין יח :דמעות הראשונות לא לקדושין נתנו ואינו מיעד אלא א"כ ישעליה עבדות שלשוה פרוטה ,ור"ע ס"ל דמוכר הוא
באופן זה ואף אם קדשה אחר מיעד רחלו עליהקדושיראשון .והפי' בדברי ר"ע דחוק .אבל בא"ב מגיה ע"מ שלא לייער
ן Gelger,
ור"ע סבר דמוכר אבל 1נאו בטל מפני שהתנה על מה שכתוב בתורה,ירושלמי קדושין נט ע"ג בבלייט :וכ"ג ,ועיי
 ,llrsd]rif~ 5. 188שהאריך ומגיה אלא ע"מ ליעד ויכבור ריה"ג דהאמה היא אשת האדוןמיד - .לביתדיז .גא"צ מגיה
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ירמיה היא דאדכמר4סכי בגדך בכדןבי בית ישראל; רבי ישמעאל אומרי באשן הכתוב מדקאר אשר
לקחה עלמנתלייעדולאייעד ,אףהואאינו רשאילקיימה;רבי עקיבאאונער ,בבכדו
בה ,מאחר שפרשבגדועליה.
,
ץ
ד
ב
;
ו אם לבנוייעדנה .לבנוייעדנה ולאלאחיו שהיה
י
ומה הבן שאינ
נכנס תחתיו ליבום ,הרי הואייעד ,אחיו שהוא בא תחתיו ליבום,דין הואשייעדן לא,
אם אמרת בבן שהוא נכנם תחתיו לאחווה ,תאמר באחיו שאינו נכנם תחתיו לאחווה
לפיכך לאייעד ,ת"ל אם לבנוייעדנה ,לבנוייעד ולאלאחיו - .כמש פס הכנות.
וכי מהלמדנו על משפט הבנות ,אלאהרי זה בא ללמד ונמצא למד ,מהזו שארה
כמותהועונתה לאיכרע ,אף בת ישראל שארה כמותה ועונתה לא יכרצ ,דברי רבי
יאשיה; רבייונתן אומר ,בעבריה הכתוב מדבר; אתה אומרכן ,או אינו אלא בבת
ישראל ,כשהוא אומר אם אחרתיקחלו ,הרי בת ישראל אמור ,ומה ת"ל כמשפם
הכנות ,בעבריה הכתוב מדבר*
 .מכאן אמרו ,חייב אדם להשיא את כנו קטן; במקום
אם אחרתיקח לו
דירים ד ט אהה מהו אומר 0והודעתם לבניך ולבני בניך ,אימתי אתהזכאי לראות?אתבניבניך,
מיכה ג גונוכמן שאתה משיא בניך קטנים - .שארה ,אלו מענותיה ,וכן הוא אומר 0ואשר
תהלים עח כז אכלו שארעמי ,וכתיב מוימטר עליהם כעפר שאר; כסותה ,כמשמעו ; ועונתה,
יהודה] אב נ ,ותועבה ,א וג'

 1ואומר וכו'

אלי
מ ח'ן בי] ד ח'ן בית ישראל]-אזטכ"' ,אכיי
ש'
גו
רן
מ

אמר ר' ישמעאלן אומר] כ ח 2 - ,אזטפ שלקחה ,מ
שלקחן אילא יעדהן אכ ואףן ר"ע וכו' מדבר ש'יב] מ
ח'  3 -שפרש] כ"ס זט ,אכ שפרס,ושפירש ,קשפירס
  4אכ אםןזט יעדנה] "עדנה בפ'ב] כ ח' ,אזחייעדןככדיןן אזנב ומה אםן ט שאין  5 -נכנס] אכ בא ,ט
קםן הרק ט ח'ן שהוא בא]ז שנכנס  6 --בכח ט הבןן
נכנס] פ קםן לארחה] אזנ מ לפיכך "עד ,כ מ לאחיון
תאמר וכר לאחי שה'ס] כ ח'ן תאמר]ז ח'ן באחת]ז
אביו  7 --לא] א ח'ןאמןום ]ד,ן שםן"עח ליעודן
ילא] זיאינו מיעד ,טואין ישדן הבנות]] א"כ ג' יעשה
לה  8 -הבנות]כז נ' מעתהן אלא] ז ח'ןזהו ד הוא ,פ
ן א זאת  9 -.בת] ט ח'  10 -אזם א"א בעבריה
ח'ןי
י"מ (א חץ או אעו
חץ  11 --לטאח/כל
אשהןבתן אטע בבתןמדבר
אמרן
יאטכ הכ"מן "ק ט כ מה
 12 -עמק אכ ך יעשה לה  13 --מ אח מ=ן אש  14מ"] זבמ ן] קטך אטכס רן אזטכמעמים-
אזטכמ"-ט
ט שאן~מי במה כ י]מ
א
ן
ה
כ
י
משחש,ן
י אטמ ברךן
ממחז " ,אטט כשתשש ,כ
"
מ הקטמםן:מ מימתןא:טכמ שרןואשר] מח'16 --
מ שכלין כ דכתע 1,ואומרן פ כמשמעהן אזטכמ עמתהן

לאב ,וא"צ ,וע" רמב"ן שכ'דלפי זה הוא מאמר לפףעצמו
ואינה אזהרה שלא ימכרנה פעם אחרת אבל היא מניעה
לגמרי שלא ימכרנהלעכו"ם כי מפגי שאמר בע"עאו לעקר
משפחת גר השמיענו כאן דב4ששה אסור ,ע"כ ,ואפשר
דממלת ק41-ן ימשול הוציא שהאזהרה היא על ב"ר שלא
יניחוהו למוכרה לנכרי 3 :מאחר ובו /בא"צ מגיה אין
בגידה אלא שקירה וכו' מאחר שבגד בה וכו' איני רשאי
למוכרה רע"א וכו' רי"א :ובדפ'קונסטנטינא הבדילובטעות
ע"י נקודה מפסקת בין ר'יונתן ומלת בן כאלו הם שני
תנאים; ולשון הפ"ז בבגדו בהאין בגידה אלא שיקור שנא'
בגדה יהודה ר' ישמעאל אומר וכו' אינו רשאי למוכרה ר'
יונתן בן אבטולמוס אומר מאחר וכו' הבנות אינו רשאי
יאין ראיה רכן ג'
לקיימה ,ע"כ .ודעת ר"ע נשמטה ואףכ
במכילתא דבעל פ"ז כמה פעמים אינו מקפיד לשמור את

כדר הדברים כמו שהם במכילתא ,בכ"ז אפשר דפן הוא הג'
העקרית דהפי' דאין בגידה אלא שקור נאות יותר לדעת
ר' ישמעאל מלדעת ר'יונתן ,אבל במקום לקיימה בדברי
ר'יונתן יותר נכון לגרוס למוכרה ,ובדברי ר' ישמעאל
נכון לגרזם לקיימה ולפ"ז נפרש דר-י ור"ע תרווייהו ס"ל
דמלת בבגדו בה קאי אאדון ,רק דר' ישמעאל תופס הכתיב
אשר לא יעדה באל-ף ור"ע תופס הקרי לו בוא"ו ,ולר'
ישמעאל בבגדו בה היא נתינת טעם למלת והפדה והאזהרה
היא על ה4שדוז ימה שביתיים הוא מאמר מוסגר כסרץמא
דמכילתא לעיל אבל לר"ע היא נתינת טעם למלות לעם
נכרי וכו' והאזהרה היא על האב שלא ימכרנה לשפחות
אחר אישות ,ובשיטת ר"ע תפסו אונקלוס ויונתן שתרגמו
הכתוב באופן זה שכן ת"א אם בישא בעיני רבתה דיקימה
ליה ויפרקינה לגבר אחרן ליתליה רשו לזבונה במשלטיה
בהוכן ת"י לגבר אוחרן ליתליה רשו לזבונא חלף דשני
מרה רשוהה עלה ,ומלות דזביןיתה נראה בהן ט"מ במקום
דומיז יתה ,וע" מ"ע אות מ-ה ,ולר' יונתן בבגדו בה קאי אאב ,והאזהרה היא על האב ,דאינויכול למוכרה לשפחות אחר
שפחות ,ועי' ירושלמי נט ע"ג ובבלייח :ומכדרשב"י 6 :תאמרבאחיווכו' .בא"צ מגיה לאייעד ויכנסאחיו תחתיו לאחוזה מה
בן שאינו קם ליבום קם ל4החוזדה אח שקם ליבום אינו דין שקם לאחוזה ת"ל וכו' ,והגיה כן לסלק קושית המפרשים דהא
איפרוך ק"ו,ואין הכרחועי' ירוש' קדוש' נט ע"ב יבמותיא ע"ב בבלי קדושיןיז :ערכין כה :ומס' עבדיר פ'א 10 :בעבריה
וכו" כלו' כמשפט עבריה שיעדה אדוניה ור'יאשיה ור'יונתן שניהםהולכים לשיטתםלקמן בד"ה לאיגרע ,ואונקלוסזיוגתן
וכן דעו !-רש"י וראב"ע 15 :קטניכם .תוספתא קדושין פ"א ה"יא וירושלמי נט ע"ג בבל,
תרגמו בשיטת ר'
יט .יבמות סב :סנהדרין עו - :אלו מזונותיה וכו' .מכדרשב"י כתובות מז:

י4ושיו-
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יי

וו דרך ארץ שנאמר חוישככ אותהויענה ,דברירבייאשיה- .
,
ה
נ
ק
ז
,
ה
נ
ק
ז
לא
כסותה ,כטות שהוא נופל לשארה ,אם היתהילדה ,לאיתן לה של
יתן לה של ילדה;ועונתה ,שלאיתן לה שלימות החמה כימותהגשמים ,ולא שלימות
הגשמים כימותהחמה ,אלאנותן להכלאחדואחדבעונתהןמזונתיהמנין ,אמרתק"וומה
הכרים שאינן קיום נפש,אי אתה רשאי למנע ממנה ,דברים שהםקיום נפש ,דין הוא
שלא תהא רשאי למנועהימנה; דרך ארץמנין ,אמרתק"ו ומהדברים שלא נשאת
עליהם מהחלה ,אינו רשאי למנע הימנה ,דברים שנשאת עליהם מתחלה ,דין הוא
שלאיהא רשאי למנעהימנה - .ר' אומר שארהזו דרך ארץ ,שנ' 0איש איש אל כל ייקראי
ח1
שאר כשרו וכתיב 0שאראביך ,שאר אמך; כמותה כמשמעו; עונתה אלו מזונות ,שנא' שם שםיג-יד
דברים ח ג
0ויענךוין4עיבך
לאיגרע ,רבי יאשיה אומר למה נאמר ,לפי שנא' אם אחרת יקחלו ,שומע
אני בבת ישראל הכתוב מדבר ,ינאואינו מדבר אלא בעכרית) ,4ת"ל לאיכרע ,ממי
הכתוב מדבר; אתה אומר בכת
נ'רעים ,מטישנתנולוכבר.ר'יונתןאומר ,בכת
ישראל ,אואינו אלא בעבריה ,כשהוא אומר ,כמשפט הבנות יעשה לה ,הרי עבריה
אמורה ,הא מה ת"ל אם אחרתיקח לו ,בבת ישראל הכתוב מדבר.
;
ה
ד
פ
ואם של ש אלה לאיע שה לה .ייער לך או לבנך או
אתה אומר
יעד לך או לבנך או פדה ,אואינו אלא שארה כסותה ועונתה ,אמרת,אין דבר אמור
אלא בעבריה ,ומה ת"ל ואם שלש אלה,ייעדלך או לבנךאופדה.
ויצאה חנם .שומעני חנם מן הגטן ומה אנימקיים ,וכהב לה ספר כריתות,
בשאר הנשים חוץ מדבריה ,או בעבריה ,ת"ל ואם שלש אלהוגו' ,חנם מהכסףולא
חנם מהכת.
ן אומר ,שארה מאשית
רבייונת

ישרי

 1אין דבר וכף .כלומר סוף הכתובמוכיחדמייריבעבריה
וא"ב ליבא למיתר רקאי אשארה כסותה ועונתה רקאי אצת
ישראל כדעת ר' יונתן לעיל ,הרי כתמא דמכילתא כרי
יונתן וכן מצינו לקמן מ"כ ד"ה והשביעית תשמטנה במה"ד
"כענין שאמרנו" וכןלקמןפ'יא בד"הבעל הבור ישלם מ"מ,
1שסתמכדע'ר'יונתןבפ'ו בפס'וכייריבוןאנש'ן .ובא"צמגיה
אי אפשר שאין הדבר אמור אלא בבת ישראל ,ר"ל הפסוק
דלעיל וא-צ 20 :ולא חנם מהגט .משמע רס"ל ראמה היא
ארוסה משעת מכירה לו או לבנו ,ויבורר הדבר בשעתיעוד
וג' פלוגתות בדבר ,רעת המכילתא ודעת הב"ק דר"י בר'

י

  1זהןז ובה"אן כויעניהן פ דברי ר'ירמיהו אטטוהיא נופלה ,ז שנופל ,פ הראויהן זפ שאםןהיתהן פ
היאן זקנה בפ'א] אזטכמפ 1ואם (מח' ,ט אם)היתה 2 -
ילדהן פ נ' 4א כל או"א כסות הראויה לה ,חדשים בימות
הגש' ,שחוקים בימות התמהן ועונתה] אוטכפ ח ,,מ
ולא,
ן ולא
עונתהן  1ט ושלאן לה] דם ח'ן אבכים"
של] אזכמ ושל  4 -אלא וכו' בעונתה] מ ח'ן נותן] 1

ח'ןלה] דו ח'ןואחד]ו חקר מזונהן ומה] מ אם ,א
טכ ומה אם  5 -ט שאין ,מ שאין בהםן אזםאין את
(ז אתה)ן אק לימנע ,טכמלמנוע] אטכ הימנהן מ ק"ו
לדבריםןאזטל שהןן1חייןדין הוא] זמ ח' ,זלכ"שוסוף המאמ'ח' 6-פ אינוןלמ ממנהןאכ ומה אם  7 -א מתחילה,
ט בתחילהן אזטכאין את (זט אתה) ,מאי אתהן אאכלסלמנוע ,ק לימנען זמ ממנהןאומתחילהכןבתחילה  8 -א
טכס תהאן אטכלמ למנוע ,ק לימנען טס ממנהן ר' אומר עד סה"דן מ ח'ן מל רבין אישאישן ד ח'  9 -א בשרו
וגו'ן וכתיב] אט ח' ,כ ואומרן
א נ' הוא ,ט נ' היא ן אמדן אט נ' היא ,כ נ' 1ואן כ כשמועון אטכ מזונותיהן 1
וכה"א10-איייעיבך וגו' 11-ר'יאשיה] מ ח'ן 1ר"י אומר אם אחרתיקח לו למה נאמרשומענין למהנאמר] א"' 1אטכ

אבידי

לפי שהוא אומר 12 -המוסגר רק א ]ז ממנו גורעים  13 -מ גורעהןךמין אזטכמ שכבר נתש לוןר'יונתן עסה"דן
ו אטכ נ' מדברן אטכ בעבריתן כ וכשהואןיעשה להן ן ח' 15 -
מ ח'ן ך ר' נתןן אתה וכו' ישר ]4טכ ח'  14 -אואינ
אמורן 1מה אנימקייםן אם] כ"ה אאכל כבמקרא ,דז ואם [ועי' הוצ' גינצבורג]  16 -אטכ אםן אטכ אלה וגו'ן
ה לאיגרען מ אינו מדבר אלא  18 -ן לעבריהן ומה
מיעוד .ט יעדן אתה וכו' פדה] זטכמ ח' ,ז אא"כ  17אזכיעינת
ת"לן ד ח'ן אזטמ אםן אד וגו' ,כ נ' לא יגרע-ןייעד וכו' חנם שה"ס בפ'א] אדז ח'ן מיעי
דן פדה] כ נ' אתה אומר
או לבנך או פדה אם שלשא
הל
לא
יה וגו'  19 -ויצאה חנם] רק טמ1שומעני וכו' וגו' שה"ס] א ח'ן טכמ שומעאני  20 -זב

,

ג
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ויצאה חנם .בבערת אין כסף ,בנעורים; שהיה בדק ,הואיל ותצא בימי
הנעורים ,לא ]תצא בקמי בגלוח ,ומאלו לא נאמר אלא אחרף ה"רף אוכש ,הן הןימי
בברות,והדיןנותן ,הואילויוצא מרשות אבויוצא מרשותאדון ,מהיוצאה מרשות אב
שנשתנת סמהשהיית ,אףיוצאה מרשותאדון ,שנשתנת ממהשהיית ,ואימתי נשתנת
ממה שהיית ,בשעה שהיית נערה וכנרה ,לכך נאמר שניהם ,שלא ליתן מקום לבעל
דיןלחלוק ,ויצאהחנם,בבכר,אין כמף,בנעורים- .רבייונתןאומר,ויצאהחנם ,בבא,
אין כמף,בנעורים - .אבא חק אומר משום רבי אליעזר,ויצאה חנם ,ככנר,אין כמף,
כסימנין,מגיד שהיאיוצאהבגרעון כסףן  -רבינתז או',הואיל ואמרהתורה ,הן ככף,
ובל התן כמף ,מהתן כמף ,ער שלא באוהסימנין ,אף בל התן כמף ,משיבואו בה
םימנין - .ר'יומיהבלילי אומר,אין כמף למומכה איש ומת מות יומת4).
יהודה דס"ל דמעות הראשונות הן הן קדושיה כשמיעדה
:שארן זטכ כל הנשיםן מ נשים ~זטכמ מן העבריהן
ודעת ר"י בר'יהודה דס"ל דמעות הראשונות לאו לקידושי
און זטכ ח'ן מ אואף העבריה הג'ל הנםאין כסף 1זטכ
נתנו ,מ"ע ,וכן דעת החכם ], Urschrift 5. 189כסיטם אבל
כזכתיב10 ,מנין ת"לן ואם שלש
ובעבריה ,טנ'מניןןת"
פינליש בספרו דרכה של תורה סי' קנא האריך
ככ
ו
רנידעה זו ומפרש דמרבה אגב אורחאומשמיענו דאמה
אלה] ן ח'ן וגו'] זכ ויצאה חנםן חנמן כ ח'  1אזבכ
חו
הת
ל-ס
צריכה גט אם יעדה אבל לא אמה סתם,ויש למצואסמוכין
מפ מן הכסף ...מן הגט  1 -ויצאה וכו' יומת ש"י] מ
לסבראזו מן המדרשב"י רמרבה שם דאבה שיעדה צריכה
ח'ן אטכפ בבגרה (ילק'וויניצ' בבגדה) 1 ,נבגרותן
א
גט מן כמשפטהבנות ולפ"זאיןמן הנמנע לומר דגםהמכיל'
2
דירןמיירי בהאיגוונא ,אבלאין להכחישכי המשך הכתוב'
ויוצא ,זטכ ייצאהן אז בימי נעורים ,ט בנעורים -
אינו כןלפי המכי',והיה אפשר ג"כ לומר דבמכי' שלפנינו
אכ שאילו נא'ן אלא] ט ח'ן ט אחדןהן בפ'ב] א ח' -
נשמטה דעת ר' אליעזר דמפרש דשלש אלה קאי אשאר
 8ל ויוצאה ,ז ויצאה ,ילק' וויניצ'ויוציאן אזטכ האב
כסוע"ו ,עי' מכדרשב"יואליביה דורש דצריכה גט,ומשנוי
וכן בס'ןליייצאה,זויצאהןזכמההמי]וקיוצאן אזטכ
י
הגרסאות משמע קצת דהנוסח' שלפנינו נשתבשו עליר
האב  4 -א שנישתנית ,כל שנשתנית ,ן כשנשתנתן טכ
המעתיקים ,אבל התרגום דיונתן עכ"פ הוא כפי הג' שבפנים
ועי' ירושלמי קדושין נט ע"גבבלי יט' ובהשמטות מ"ע דף
ל שהיתהן אף וכו' שהיית] אטכ ח'ן אףן ב"ה זל1 ,
קטו ענב שכתבדבענין זה קאיהפלוגתא שבין ר"חבןגמליאל
ואף,קואם1יוצאה]זהיאיוצאה ,קהייתיוצאןז כשנשתנת,
וחכמים במס' עבדים פ"א באם כתב שטר גרושין לשפחתו
ל שנשתניתן ל שהיתהן אט אימתי ,ן ואמתיןואימתי
וצ-ע 6 :ר'יונתן וכו' בנעוריכם .בזי"נ מוחק הא רר'
וכו'שהייתן כ ח'ן אל נשתנית ,ובדפוס ווילנא (בה"מ)
ן כסף בבגרן
יונתן ובא"צ מגיה ויצאה חנם בבעורים ,אי
ובמ"ע כתב דנוסחא אחרינא היא דתנילה להא מילתא נשם
כאן נשתנה ולמעלה בכלן שניצננה  5 -טל שהיתהן
ר'יונתן וקיטעוה הסופרים ולא גר' מנה אלא רישא ,ועיין
בשעהן  1ח' ,כ בשעתן טבל שהיתה ,וב שהייתן אטכ
לקמן 8 :בכימנין וכון אבל בימי נערות לחודא אינה
נאמרון אזטכ שתיהןן מקום] ק ח'  6 -ויצאה וכו']
ה
ע
י
ג
ה
ם
א
ו
ה
א
י
ב
ה
ר
ג
ב
ב
כשלא
יוצאה ויוצאה
סימנין
י
לימ
בכ"י אכיכן ם הוא דבור אחד עם הקודםן חנם] א ח'ן
נערות ולא הביאה סימנין עכ"פ יוצאה בגירעון כסף שלא
תאמר דמי שראויה ליעדה היא בכלל והפדה אבלאיילונית
בבגר] אכפ בנגרה,ז בגרותהן ר יונתן וכו' בנעורים] א
לא ,מ"ע - :תן כסף ובו" תן כסף והפדה ובל תתן כסף
זט ח',ן פ ויצאה וכף בנעורים דברי ר' נתןן טכ בבגרה
ויצאה חנםאין כסף וס"ל לר' נתן דבימי בגרותנמי אינה
  7פ א"ת משום ר"א אומרן אכתניןן ט אמר ,כיוצאה עד שהביא סימני בגרות ,מ"ע ,ובאמצמגיה אבא
אמ'ןז אלעזרן אזטכ בבגרה  8 -בסי'] א בנעוריםן ד
חצין וכו' ויצאה חנם אין בסף בסימנים לפי שכ' והפרה
מגיד שהיאיוצאהבגירע' כסףהואיל ואמי תורהתן כסף ובל
שהואןארזייצאן אומר] ט ח'  9 -מה תן כסף] ח'ן
תתן כסף ,היאך יתקיימו ב' מקראות הללו אלא תן כסף
באו] אכ נ' בהן אזטכסימניןן דכ ואףן אזטכ משבאו
ן
עז שלא יבואוסימנין גלתתן כסף וכו',ועי' ג' הפ"זלעיל
בהןזט ח'ן אזטכסימנין 10-ריה"ג אומראיןכסףן ב"ה א
שורה ו ,ולפ"ז היה אפשר לומר דצ"ל ויצאה חנם בבגר,
אין כסף בנעורים,דברי ר' נתן ,שהיה ר' נתן אומר הואיל
כק ,בש"ג ח'ן המוסגר רק כ -
ואמרה תורה וכו' ,אבא חנן משום וכו' חנם בסימניןאין
כסף בבגר ,מגיד; פי' ר' נתן נותן טעם למה דורש ויצאה
מרה תן כסף לאב כשמקדשה ובל תתן כסף לאדון כשיוצאה
מרשותו וכמו דתן כסף הוא כשעדיין היא נערה %ף בל תתן כסף הוא כשהיא יוצאה בימי נערות וזה כתירוץ הירושלמי
קדושין נט ע"ב אבל אבאחנין משום ר' אליעזר מפרש דויצאה חנם בסימנין,אין כסף אבגרות ,ואמרה התורה אין כסף
ללמדנו דאם לא הביאה סימנין דיוצאה בגירעון כסף דבימי בגרורת אין כסף אבל יש כסף בימי נערות אם לא הביאה
סימנין ורוצה לצאת קודם ימי בגרות ואולי יש למחוק מלת בסימנין בדברי ר"א ופליג אכולה מלתא וס"ל דאינה יוצאה
אלא בבגרות ,ואין כסף ,ללמד שיוצאה בגרעון בא 10 :ריה"ג וכו' .לשון החנוך ןמצוה מה] למדנו לחייבי מיתות שאינן
בתשלומין שנאמראין כסף ומכה איש ומת וגו' ע"כ ,והלשון הזה יש לפרש לב' פנים או דיליף דאין כופרלחייבי מיתות
ואע"ג דבהדיא כתיב לא תקחו כופר וכו' אפשר דדורש הפסוק למלתא אחריתא ואפשר ג"כ דיליף דאין ממון אצל מיתה
ואפילובחייבי מיתותשוגגין ,וכן לשון הפ"ז מכה איש וכו' יומת למה נסמך לכתובהעליון לומר לךאין כסף מכה איש ומת
מות יומת למדנו שאינו מת ומשלם ,והדבר צ"ע ,ואודח סגנון הדרשעיין ספרי במדבר צד ג' הערהיד:

מי
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פרשה ר
מכה אי שומת מותידמת .רמה נאמר ,לפי שנאמר 0ואיש כייכה כל נפשייקראכייי

6

10

16

אדם ,שומעני ,אפילו מטרו מטירה ת"ל מכה אישומת,מגיד ,שאינוחייב עד
שתצאנפשו - .מכה איש .איןלי אלא שהכה את האיש ,הכה את האשהואתהקטן
שם שם
מנין ,ת"לסואישכייכה כל נפש אדם ,להביא את שהכה את האשה ואת הקשן;איןלי
אלא איש ואשה שהרגו את האיש והאיש שהרג את האשה ואתהקטן ,האשה שהרבה
את חברתה ואת הקטןמנין ,ת"ל מרוצח הוא ,לתלמודובא - .מנה איש ,אף הקמןבמיסיי
הס'
כמשמע ,ת"לואישכייכה כל נפש אדם ,להוציא אתהקטן .יכואישכייכה כל נפש
ארם:י ,שומעני אףכן שמונה במשמע ,ת"ל מכה איש ,מניד שאינוחייב עד שיהרוג
בןקיימא.
,
מ ת מת ,בהתרייתעדים .אתה אומר בהתרייתעדים ,אואינו אלא שלא
ם
י
י
ב
י
בהתרייתערים ,ת"ל 0עלפי שניםערים ,הא מה ת"ל מותניומת ,בהתריית עדים - .ט'י
 .אתה אומר בבית דין ,אואינו אלא שלא בכיתדין ,ת"ל
מווט יו מת ,בביתדין
"ולא ימות הרוצח עד עמדו ,הא מה ת"ל מותיומת ,בכיתדין - .מותיומת ,במתיי
היב
בסייף .אתה אומרבמייף ,אואינו אלא בחנק ,הרי אתה דן ,נאמר כאן מות יומת
ונאמרלהלן בנואף אמותיומת ,מהלהלן כחנק ,אףכאן :בחנק; אתה מקישו למנאףייקיא כי

יי

(ד)  2שומעאניוכו' .ואע"גדאיןלטעות דממ"אןמוכי
יריבון ,כ"ת קושית הרא"ם]היינו לומדים דאינוחייב
סטרו סטירהאין חדוש אם התורה גלתה לנו בפירוש דאין
כל מכה בכלל ,אבל בז"ר תרץ דאי מןוכייריבון אנשים
וכו' ונקה המכה הו"א דהיינו בשוגג ,והא דחייבה התורה
מיתה בהכאת אב ואם הוא אפי' בלא חבורה אבל בשאר
אם

(ד) [ אזטכימכה;ן למה וכו' יומת שורהי
ן מ ח'ן
אזטכ שהוא אומרן כ נפשנוגו'  2 -אטכפ שומעאני,
 1שמעניןז סרט סרטהן פ סטראן אטכ ומכהןמגיד] ט
נ' כלןז נפש ,פ נפשהןזימכהן
פ ח' 3 -
יא]אדאי
איש] טנ' ושמתתצ
יטכפנ'אישן דאתאיש4-אדם]
ן
א4

אדם דוקא בעשה חבורה וכ"ז דוחק[עי' לקמן פרשה ה ד"ה
אנ'וגו'ןאת בפא] זפ ח' ,טנ' האישןאת]אח'ן כאת
ומכה אביו ואמו וסנהדרין פ"יא מ"א] ומה שכתב במ"מ כאן
הקטן ואת האשהן אין מו' הקט] אט ח'  5 -ואשה]ז
לא הבינותי' ועי' ס" 1דף שלג וסנהדרין פד :פ"ז והזהיר
ואישן האיש] ן האשה  6 -ד את הקטן ואת חברו-זהן
דף ס"ה :רש"י ורא"ם 3 :שתצא' מחקתי מלת כל של
הנוסחא הישנה וכן ליתא בילקוט וכי"ג ופת [ועי' סנהד'
ואת הקטן] כ"'] 4ז הואבאן בא]וק נימכהאיששומעני
עח 4 :]:שויןלי אכ"א אוישוכו' .כדכתיב מכה איש
להוציא את הקטן ת"ל ואישכייכה כל נפש אדם להביא
ושניהם בכלל ובא-צ מגיה ואישכייכה איןלי אלא איש
את הקטן שומעאני (ק משמע) אףבן שמונ' (קאביא את
י
שהכה אשה שהכתה את האישמנין ת"ל מכה אישאיןל
הקטן ואתבן שמונה) במשמע ת"ל מכה איש מגיד שאינו
ארזא איש ואשה וכו' 6 :לתלמודו בא .לרבות שושה
חייב עד שיהרוג בן קיימאן פ מכה איש להוציא המכה בן
שהרגה את חברתה ואת הקטן ,ז-ר וזי"נ ובמ"ע פי' דה"ק
שמונה שאינובןקיימאןז ומכהןזשומעני אףהקטן 7 -
מאחר דרוצח הוא מרבה אשה ,ואישכי יכה לאו למעוטי
אשה שהרגה את הקטן ואת חברתה אתי אלא למעוטי קטן
במשמען ט ח' מ' או אינו אלא גדול כמשמעון להוציא
שהרג כדאמר לקמן ובא"צ מגיה וגורס כןבהדיא א"כ למה
את הקטן אטכ ר] המוסגר רקז 8 -שומעני]ז יכול ,א
נאמר איש ,ולפי הלשון דלקמן פ'ה ד"ה וגונב איש אפשר
טכ שומע אניןאף] כ אפי'ן אזטכ "כהן ז עד שיהא
דצ"ל כאן ושם מ"מ א"כ למה נאמר איש לתלמודו בא,ועי'
ספר היובל לכבוד מו-ר ר' ישראל הלוי ז"לעמ' סג ות"כ
  10אטכמפ בהתראת וכן בכלןן אתה אומר] אטכסאמור פרק כ ח"א - .הקטן .בא"א משלים שהכה 7 :ואיש
ח'ן בה"ען אזטמ ח',ז כןן או איש וכו' עדים]
מ ,ח' -
ר
כי יכה כל נפש אדם שומעני וכו' .הוספתי על פי ספ
נ
 11ת"ל] מ שמן כ שנים וגו'ןעדים] ז ח' ,א וגו'
והזהיר וכן נראה ג' רש-י ולעיל מחקתי מה דאיתא בדפ'
הא מת"ל] מס ח'ן מות וכו' עדים] כובס ח'  12 -מות
שוחר לתלמודו בא וכן ליתא בילקוט וכי"מ ובס' והזהיר,
אבל בם-ע מקיים גרסת הדפוס לעיל וכאןאינו גורס אלא
יומת1בב"רן כ ח'ן ת"ד]ז נ' הכ"מן א"א בב"ד] טכס
עד להוציא את הקטן וכןמגיה בש"י וא"נ ועי' לקמן פ'ה
ח'ן או אינו אלאן כס ח'ן שלא בב"ק מ ח'ןתילן מ
,
'
ח
'
נ
ת
מ
י
י
ל
כ
מ
ו
,
ח
צ
ו
ר
ה
ן
שלא
בב"ד
ד
ע
ן
שנ'  13-ולא] ולש ח' ,אזטכק לא! ים" הרוצחן מ
הכ"מ
עמדו]
הרי
דז ח' ,טס עומדו ,ט ך וגו' ,מ נ' לפני העדהן הא וכו' יומת] כ:מ ח'ן ת"ל] ןאנימקייםן בב"ד] טכמ ח' 14 -בסייף] 1
ח,
ח'
בחנקוכן בס'ן א"אוכו' למנאף עה"ס ש'גן בזפ ן א"אבסייףן ט ח'ן בחנק]זבסייףן נאמרוכו' למגדף עה"ס
ש'ב] כ -
.
.
.
" 15הללן זקן חלט מות יאת בנואףןאדבסייף
ד
ע
ן
ף
י
י
ס
ב
1
שאתהןא
ן
ש
י
ק
מ
בס'ןז
ן
כ
ו
ף
א
ו
נ
ל
-
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מסכתאדנזיקין והשפפתם

פרשה ר

ויקרא כד טזדאגיכמקישו למגדף ,נאמרכאן מותיומת ,ונאמרבמגדף0מותיומת ,מהלהלן בסקילה,
אףכאן במקילה; אתה מקישו למנאףואני מקישו למנדף פיאתה מקישו למגדף ,ואני
מאשית ט 1כמקישו  r<-"stiת"ל 0שופך דם האדם וכומ'; עדין אני אומר ,יקיז לו דם משאר
דברי'כא ד,ט איבריםוימות ,ת"ל 0וערפו שם את הצכלה בנחל0 ;.ואתה תבער הדם הנקי מקרבך,
הקיש שופכי דמים לעגלה ערופה ,מה עגלה ערופה בהתזת הראש ,אף כל שופכי
דמים מהתות הראש .עונש שמענו ,אזהרה לא שמצנו ,ת"ל לא תרצח.
,
ד
י
ז
מ
ב
בא
וא שר ל א צדה וגו' .אחד שהרג נפש בשוגג ,ואחד שהרג נפש
מזיד ונפל ביד שוגב; הא כיצד ,היה מעכלבמצנניה ונפלה עליו והרכתו ,היהיורר
ן אבל
במולםונפלעליו והרגו,היה משלשל בחבית ונפלהעליו והרגתו ,הרי והבוניה
היה מושך במעגלה ונפלהעליו והרגתו ,היה עולה במולם ונפלעליווהרכו ,היה דולה
כחבית ונפסק החבלונפלעליו והרגו ,הרי זהאינו כולה ,באמזיד ונפר ביד שובכ ,וכן
הוא אומר 0כאשר יאמר משל הקדמוניוגומ' ,והיכן אמור ואשר לא צדה והאלהים
אנהוגו'.
ו שמתי לך מקובם* אבל לא שמענוןלהיכן ,הרי אתה דן ,נאמר מנום
לשעה ,ונאמר מנוםלדורות ,מה מנום האמור לדורות ,ערי הלוים קולטות ,אף מנום
האמור לשעה ,מחנותהלויםקולטות- .אימיבן עקיבא אומר ,ושמתילך מקום ,למה
שמות טז כטנאבור,לפי שהוא אומר0 ,שכו אישתחתיווגו'%,ו אלפים אמה; אתה אומר,אלו אלפים
אמה ,אואינו אלא ד' אמות ,הרי אתהדן ,נאמרכאן מקום ,ונאמרלהלן מקום ,מה
 1ואני מקישו]ז הקישון ונאמרו ט נ' להלן  2 -אתה
וכו' למנאף שה"ס] זלן ח'ן המוסגרכלו ח'  ]1אתה מקישו
למגדףן א ח'ן ואני] כ"ה אב ,ק אני  3 -כ אף ת"ל,
מפ שנ'ן וגו']ז ח' ,כ נ' באדם וגו' ,מפ נ' באדם דמו

 4ה'1 ,ועדייןן ד אנוא"רי'ן מיקיזנון
ישפךן עדין]י
משאר] כ"ה מ ,אדטכמשני 1.בשני 4 -וים"]ז ח'ן
את] מ ח'ן בנחל] מ ח'ן הדם] ך ח' ,כ נ' וגו'ןהנקי] ד
ח'ן מקרבך] אדט ח' 5 -בו הוקשון מהע"ע בהתז' הראש]
מ מה להלן מן הצוארן א ראש וכן בס'ן כל] אזם ח' -
 6בחתז' הראשן מ מן הצוארן אס אזהרהמנין 7 -
ואשר וכו' וגו' שורהיג] טס ח' ,ט ג' במקומו ואשר לא
צדה פרט לנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע ונראה דאיןזח
מן המכילתאן וגו'] כ ח' 1 ,והאלהים אגה לידון ז את
הנפשוכן בס'  8 -ביד] אכ עלן כ באיזה צד1,כאיצדן
א במעגל ,זל במעגילהן אכ והרגתהוןהיה וכ '.והרגוז
א ח'ן יורד] זב עולה ,ק נ' עולה  9 -ונפלן זכ ,ד
ונפלהן הרגון כ והרגתהו וכן בס'ןהיהוכו'והרגושוה"סן
א ח'  10 -כ והרגתהו וכן בס'ןזכ יורד ,ק יוררעולהן
 11בחבית]אז בחבלן ונפלעליו]ז ח'ןז והרג ,אכ והרגתהו
  12כ הקדמוני מרשעים יצא רשען והאלהים וכו']ז ח'  13וגו'] אכ לידו  14 -ושמתי לך מקום] ד ח' ,זמפנ' אשר ינוס ,זפ נ' שמהן ט שמעתי,ז שומענין דהיכןן
הרי] דזמ ח'ן אתה דן] מ ח'ן ךהריכא' ;5 -ז לשעתאן
זמהלהלןעה"ק]זאףכאן מה"ק  16-מפמחנה]מקולטתן
איסיוכו'עסה"דן מח'ן אאסיןאעקבי',טיעקב ,כעקביה,

ד"ה וגונב איש ומכרו 11 :עמו' הקוד' ת"ל עלפי וכו'
מכוו !-פ"א מ"ט מדרש תנאיםיז  1דף קא ועיין ספרי
במדבר דף קבב הערהיט וכ' ופ"ז והזהיר דףסו 13 :ת"ל
ולא ימותוכו' .מ"ז והזהיר שם ועי' ספרי במדבר דףריב
ורכא ות-כ פרשהי ה'ד 14 :עמף הק' הרי' בש"י מגיה
והרי 3 :משאר אברים .כלומר מאחד מאבריו ומגלן דדוקא
מן הצואר והג' משניאי אפשר לישבהלפי דעתי 5 :אף
כל שופכי וכר .סנהדרין פ-ט מ"א בבלי נב:וירושלמי שם
כד עמ' ב ובמקום נאמר כאן ובערת הרע מקרביך צ"ל
ובערת דם הנקי מישראל שופטים יטיגועיין מכדרשב"י
דף קבה וקכט ומ-ת סוף שופטיכם ,ודע דמן הירושלמי
מוכח דנוהרג ממול עורף ,ואל תתמה דהרי לר"י דאמר
מניחין את ראשו על הסדן יוצא להדיא דס"ל כן ותשמע
מניה לרבנן ועי' ענפי יהודה לספ' והזהיר ,שטה מקובצת
כתובו' לז ומכי' לקמן ומ-עMonatsschriit 1906, 5. 692 ,
ות"י ומ"ז 6 :עונש וכו' .לעיל מס' בחדש פ'ח ד"ה לא
תרצח 9 :ה"ז וכו' .בא"צ מוחק מכאן עדאינו גולה ש'

יא ,ובאמת דאינו שייך לכאן ואשגרת לשון הוא או נשגה
אגב גררא אבלאין למוחקו 11 :ונפל וכו' .צ"ל ונפלה
עליו וכהרגתו ,ועיין ריש פרק ב דמכות ובתוספתא שם
ואע"ג דנלמד מן הכת' דדרך עליה פטור ודרךירידהחייב
עי' בבלי שם ז :מ"מ צריך עיתן טעם לדבר ודוחק לומר
דדרךעלייה הוי כמו קרובלארנס ובדרךירידה אינו אלא
במדרגת שוגג ,דמאי פסקא ,ועי' רמב"ם הלכו' רוצח פ'ו
ה'יב ויותר נראה דטעם הדבר דבררך ירידה המעשה בא
מכחו אבלבדרךעלייה הא המעשה איש בא מכחוונראה
הוא רק גורם בעלמא ,וכלל הדברדיהינו גושמה בשוגג
אלא במקום שאם היה עושה כן במזיד היה נהרג וזו לא
משכחת לה אלא בדרך ירידה 12 :וכן הוא אומר וכו'.

כ.ו

מכותי :ומש"י 16 :מחנות וכו' .מכותיב זבחים קיז.
והזהיר דףסו:רש"י 17 :לפי שהואוכו' .עירו' כא' ועי'
ס"ז דף רפז וש"ג 18 :מה מקום וכו" בא"צ גורס מה מקום
.
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םאמה,ושמתילך מקוםוגוי.
מקום האמורלהלןיפים אמה ,אף מקום האמורכאןיפי
וכייויד איש .למה נאמ' פרשהזו,לפי שהוא אומר,ואישכייכה כל נפש
אדם וגו' ,יכול אף המזיד והשוגג ואחרים והמרפא שהמית והמכה ברשות בית
דין והרודהכבנוובתלמידו כמשמע ,ת"לוכייזיד,וכלהוציא את השוגכ) ,4איש ,להוציא
3

10

13

את הקטז 1איש ,להביא את האחרים; רעהו ,להביא את הקטן 1רעהו ,להוציא את
אחרים- ,אימי בן עקיבא אומר ,קודם מתן תורה,היינו מווהרים על שפיכות דמים,
לאחר מתן תורה ותחרן שהוחמרו הוקלו; באמת אמרו ,פטורמדיני בשר ודם ,ודינו

מסור לשמים.
להרגו בערמה ,להוציא חרש שוטה וקטן ,שאיק מערימין - .להרגו
בערמה ,להוציא מרפא שהמית ,והמכה כרשותביתדין ,והרודה בכנו ובתלמודו
ואףעלפי שהיומוידיןאינןמערימין.
מע מ מזבחי תקחנו למות .מגיד שמבטלים העבודהמידו,ויוצאליהרכ,
מעכם מזבחי רתקחנו למות ,בא הכתוב ללמדך על רצחה ,התדחה את
בדק ,ומה אם שבת שעבודה החתה ,אק רצחהדוחתה ,עתדה -11א
העב-ה;
שה"
דוחה את השבת,אינודין שלא תהא רציחה דוחתה ,ת"ל מעם מזבחי תקחנו למות,
בא הכתוב ללמד ,על רציחה שתדחה את העבודה .ותהא רציחה דוחה את השבת
מק"ו ,ומה אם עבודה שהיא דוחה את השבת ,הרי רציחה דוחתה ,שבת שעבודה
דוחתה,דין הוא שתהא רציחה דוחתה ,לא ,אם אמרתבעכורה .שקבורת מת מצוה
דוחתה ,לפיכך רציחה דוחתה ,תאמר בשבת ,שאין קבורת מת מצוה דוחתה ,לפיכך
האמור כאן אלפים וכו' האמור להלן ונראה דעקר המאמר
אקרא דשבו איש תחתיו והועתק לכפן,
מ"ע 1 :ושמתי
וכו' .מיותר וכן בילקוט ליתא 3 :אף וכו' .בא"ב מגיה
אף ההורג אחרים והחרש והשוטה שהמיתו והמרפא וכו':
 4להוציא 4ת הקטןוכו' ,ר"ל הקטן שהכה ומביא הקטן
שהוכה וכן מביא אחרים שהכו ומוציא אחרים שהוכוואין
הסדר ישר ובא"א ג' להוציא את הקטן רעהולהוציא אחרים
ומה שבכתים מוחק וכן ליתא בילקוט[ 3 :יכ-71ן .ובפ-ז
סמך דרש זה לפסז' וכי יזיד איש על רעהו בל"ז יצא

הרופא ומכה ברשות ביתדין והרודה %ת בנו והרב המכה
את תלמידו] 6 :פיסי בן עקיבא וכו' .כגין זה סברתו
בספרי במדבר דף ריס[ :יש כאן דמיון בסגנון הלשוז בלבד
ועיין לקמן במאמר ר' יצחקן 9 :להרגו בערמה' בא-צ
מגיה כי יזיד ומוחק שאינן מערימין לקמן ~א"נ דבמפרי
זוטא דף שלג ממעט ג"כ שוטה ממלת ערמה ועי' שם כל
הענין 10 :שהיו .בא"צ מגיה שהן]וכן הג'בכ"יאקספרד
וילקוט וכ'י'מ ,ונראה שהיא הנכונה] 11 :מגיד .בא"צ
מוחק מנה זו וגם מלות מעם מזבחי תקחנו 12 :שמבטלין
ובו" וכ"ה בת"י אפילו כהנא הוא ומשמש ע"ג מזבחי וכ"ה
בתרגום ירושלמי אבל בגמ' יומא פה .איתא מעם מזבחי
ולא מעל מזבחי ,וצריך לדקדק בלשון הברייתא דשם דאי
אפשר דנשנית כן בעקרה,ועי' לקמן פ'כי השא ותוספתא
שבת פ'טו ה'יז וכשיטת הגמ' ביומא ס"ה במכות יב' שובל
לפי הירושלמי שם .לא ע"ד הדבר שנוי במחלוקת ורש"י
עה"ח פי' אליבא דהגמ'דירןוכן פי' בסנהד' לה :והרמב"ם
פ"ה מהלכות רוצח ה"יב וי"ג נראה דהולך ג"כ בשיטת
המכילתא ועי' ש"י 15 :ותהא רציחה וכו' .ובא"צ גירס

ל עקביא 17 -וגו'] טכ ח'  1 -ושמתי לך מקוס] כ"ה
אדב ורק ט (ובהוצ' ווילנא) ח'  2 -מיזיד וגו' והשאר
עסה"ד ח'ן אישן ט ח' ,א נ' וגו'ן א נא' ,וט נאמרן
פרשהזון אט ח'  3 -וגו'] אטכ ח'ןיכולן אבק ח'ן
אףן אכקואף ,טבי]1ואחריסן א והחריםן ט ומרפא
ן טפ ומכה  4 -המוסגררקמן 5-אישלהביאוכו' הקטף
בו ח'ןהאחריסן א אחריםן את בפ'ד] כ ח'  6 -אחרימן

ט האחריםןא אסיןא עקביה ,כל עקביא,ט יעקב -
ונהיינווכו' לאמ"ת]מ :ח'  7 -תורה ,אנ'היינו מוזהריןן
תחת] אטכק ח',אג' לאחרן כ שחומרון ט הקלון דודינן,
א ודיני  8 -א בירי שמים  9 -להרגו וכו'מערימיך כ
ח,ן אם להורגון .שוטהן מ ח'ן טפ שאיןןמערימיך א
מערמין ,מ נ' וכן שליח ביתדין והרופאוכו'ן כ להורגון
להרגו בערמה] טמ ר (10 -הוציא וכו' מערימין] מ ח'ן
ט ולהוציאן ט רופאן ט ותלמידו  11 -אטכ אע"פ שהן
מזידין אבלאין מער'  12 -מעם וכו' ליהרג]בו ח'ן ד
מזבחי וגו'ן אמכ עבודהן כ להרוג  13 -למות] ד ח'ן
טכס ללמדן טפ הרציחהן את] מ ח'  14 -שהיה וכו'
העבודה שורה טזן מ ח'ן דוחתה בפ'ב] ט רוחה אותה -
 15תקחנו למותן ט ח'  16 -ט הרציחהן ותהאוכו' מק"ו]
כ"ה גרס' הילקוט ,אכמק רציחה שהיא (מ ח') דוחה את

העבודה ואינה (ק אינו) דוחה את השבת שהיהבדין,ול

  17ומה וכו' מתלמידי עה-ס ש"א] מ.ח'ן שהיא] כ ח']ח' כ"ז והג' מקוטעת :אינו דוחה
את השבתטשאהיישהבדיןןומהוכי
ל כ ת'ן מהן אכ ח'  19 -דוחתה] א ח'ן מתן אכ ח'
ן
י
ד
ן
י
ד
נחממה אטכיופה שהה  44רבוא
ריא
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שמות להג לא תהא רציחה דוחתה ,אמר תלמיד אחר מתלמידי ר' ישמעאל ,הרי הוא אומר0 ,לא

תבערו אש בכל מושבורזיככ) ,שריפה היתה בכלל ויצאת ,ללמד ,מה שריפה
מיוחדת שהיא אחת ממיתות ב"ר ,אינה דוחה את השכת ,אף כל שאר מיתות ב"ר
לאידחו את השבת .ותהא קבורת מת מצוה דוחה את השבת ,והדיןנותן ,ומה אם
עבודה ,שהיא דוחה את השבת ,קכורת מצוה דוחתה ,שבת ,שעבודה דוחתה,דין הוא
שתהא קכורת מצוה דוחתה ,לא ,אם אמרת ,בעכורה שרציחה דוחתה,לפיכך קבורת
מצוה דוחתה ,תאמר בשבתשאין רציחה דוחתה,לפיכךלא תהא קכורתמצוה דוחתה,
דברים כא כגלכך נאגור 0לאתלין נבלתו על העץוגו' ,בוביום שנהרג בוביוםיקבר .רציחה דוחה
את העבודהואין פקוח נפש דוחה את העבודה; שהיהבדין ,ומה אם שבתשאיןרציחה
דוחתה ,פקוח נפש דוחתה ,עבודה שרציחה דוחתה ,אינודין שיהא פקוח נפש דוחה
את העבודה,יכת"ל מעם מזבחי תקחנו למות ,בא הכתוב ללמדך על העכודה ,שאין
פקוח נפש דוחה אתהיבורה)י .ר' שמעוןבן מנמיא אומר ,ויהא פקוח נפש דוחה
את השבת ,והדיןנותן ,אם רציחה דוהה את העבודה שהיא דוחה את השבז וכוס
.
מ עם מזבחי תקחנו למות ,למות ולא לדון ולא ללקות ולאלכלות -
מעם מובחי תקחנו למות .נמצינולמדין שסנהדרין בצד המובח; אף על פי
ומאין ראיה לדבר זכר לרכר0,וינםיואב אלאהל ה'ויהוקוגו'.
מ"א ב כח
 1לא] אכ ח']רציחה] א ח'ן ט סחהן אמר וכתן מ משום
ר' ישמעאל אמרו ] אמר] ק ה'ן הה"א] מ הרי נאמר -
 2ס הבערו וגו' ,ד אש וגו'ן מושבותיכמן מ נ' ולהלן
הוא אומרוהיו אלה לכם לחקת משמט בכל מושבותיכם
מה להלן בית דין אף מושבות האמור כאן ביתדיןןכ:
והלא שריפהן שריפה וכו' ללמדן מ ח'ן א ולמה יצאתן
א ללמודן מ ומה  3 -ע"ד] מנ'אב:מלאכהן טסואינהן
ףןכלן מ ח'ןידחו]ס! דחו  4 -ותהאוכו'העבודה
אכיא
ש'יב] מ ח'ן ותהא] כ נ' מצותן מח] אכ ח'] אכ מה -
5אתן ד ח'ן השבת] כ ח',ד שבתן קבורת] ט נ' מתוכן
רפעמ' שבסמ'  7 -לא] אכ ח'ן קבורתןטנ'מת,
כמצ"
קבורה  8 -לכךן אטכק ח'ן על  [fPnכ ח'ן וגו' אט
ח'ן בו בפ'א] אטע ח'ןביום בפ'ב] ט ח'  9 -אם] ט
 10דוחתה] אטכ דוחה ,ט נ' אסהן דוחתה בפ'ב]
ס' -
אטכ דיתה את השבתן דוחתה בפ'ג] אטכ סיחה ,ט נ'
אותה  11אתן א נ' ונשנה בטעו' השבת עבודהשרציחה
דוחהאינודין שיהא פקוח נפש דוחה אתן המוסגר ח'וכ
ל] אט ללמדן העבודה רק ט ,ק עבודה ,א עבדתןשאיל

ס"ה ט ,אק שיהא  12 -ט ר' ישמעאלבןמנסיאןויהא]
 13והדין וכו' השבתן מ ח' ובמקום זה נ' שנ'
מ ח' -
ושמרתם את השבתכי קדשהיא לכס היא מסורה בידכם

ואי 4שתכנ) מסורים בידהן אכ אם דוחה רציחהן פ :אם

רציחה שהיא דוחה את העבודה עבודה דוחה את ד-השברץ

פיקוח נפש שהיא דוחה את העטוש לא כל שכן  14 -כ
ת"ל מעםן מעם מזבחי] מ ח'ן למות בפ'ב] אמפ ח'ןולא
בפ'א] פ לאן טמלדין (ילק'ווינ'לירון)ן ולא בפ'בן כ
לא,בו ח'ן ללקות] מ ח'ן ולא לגלותן פ ח'  15 -מעם
מזבחי] מ ח'ןנמציטן מ ח' ,כמצינון מלמדנולסנהדרין
שהםן אטכס ואעפ"י  16ילק' ווינ' שנאמר ויגסן אל
-

ומנין לרציחה שאינו דוחה את השבת שהיה בדין וכו'1 :
דוחתה .בא"צ הוסיף כאן ותהא קבורת מת מצוה דוחה את
להשברה והדין נותן וכו'דין הוא שההא קבורכם מת מצוה
דוחתה ומוחקה לקמן 2 :אש[וגו' .קטוע וצריך ר)השליכנ)
ע"פ המכילתא לקמן פר' ויקהל ,ובא-צ מגיה עלפי לשון
י ועי' בח"ג ובירושלמי שבת ט ע"ג מובא
הגמר' דיבמות :1
בשם ר' ירמיה וצ"ל שם [וקשיא על דר' מנגש] דמר ר'
ירמיה להבערתה לצורך יצאת ללמד עלבתי דינים וכו'
בתירוצא של ר' שמואל בר אבדומא צ"ל:מכיון דתימר
(לצורך) [ללמד] יצאת כמי שיצאת שלאלצורך ודבר שיצא
שלא לצורך (מלמד) [חולק]ן 6 :לא אם וכו' .בא"צ גורס
כאן לפי הגהתולעיל ועתה חזרהדין לא אם וכו' 8 :לכך
נאמר וכו' .ודרשיגן ביום שאתה רוצחו אתה קוברו ובשבת
שאין אתה רשאי התרוצחו אף קבורה אסור כן מפורש
בשאלתותויחי ס' לד ,ובא"צ ג' ונאמר ואפשר דגליון הוא
והיה ראוי להיות לעיל קודם מאמר אחר ובא לפנים שלא
עי' כל הענין סנהדריןלה 9 :.ואין פקוח וכו'.
במקומו ו
מפרשי המכי' הגיהו כאן כדי שתסכים המכיל' אל ההלכה
דאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ע"כ מגיה בא"צ
רע"כן
ק"ו לפקוח נפש ווחה את העבודה ,ומה זכוי ,ומן
ואילך לא גרס וכן גו' הזו"נ ומגיה בתחלה רציחדה דוחו-ץ
עבודה ופקוח נפש דוחה עבודו-ה שהיה בדין וכו' ,ובז"ר
כחב שחסירה בבא אחת וצ"ל לא אם דחתה פקוח נפש את
להשברת שהיא קלה תדחה עבודה שהיא חמורה ת-ל וכו'
ללמדך על פ"נ שדוחה העבודה כלו' דלהחיותאפילו מעל
מזבחי כדאיתא ביומא פה :ובמ"מ מגיה וכן פקוח נפשדוחה
עבודהודין הוא ות"ל וכו' לא גר' אבל בש-י ומ"עמקיים
הגרס' הישנה ובעל מ"ע מביא סמוכין לדבר רכך היתה
ההלכההקדומה דאין פקוח נפש דוחה עבודה ואסמיך לה
הכא אקרא דכתיב למות ולא להחיות 12 :ר"ג גן מנסיא
וכו' .בא"צ מוחק כל המאמר ועי' לקמן פ' כי תשא [ברם
שם נאמרו הדברים בשם ר"ע ומאמר ר"ש בן מנסיא נזכר
שם לפ גרסת מ"ח ועי' יומא פה ]:ואפשר שנתערבו בכאן
ייון הענינים ב' ק"ו שונים וצ"ל כאן פקוח נפש
ע"י דמ
דוחה את העבודה ק"ו מרציחה ומה רציחה שאינה דוחה
את השבת דוחה את העבודה פקות נפש שדוחה את השבת
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למה נאמר,לפי שהוא אומר  l~SOתחתעי
ן וגו' שטתכ"

והרי הכתובמוציאו מכללו להחמירעליו שיהא במיתה ,לכך נאמרה פרשהוו.
וםכה אביו ו אמו ,אין לי אלא אביו ואמו ,אביו שלא אמו ואמו שלאאביומנין,הרי אתהדן ,הואיל והמכהחייבוהמקללחייב ,מה המקלל אחד אחדבפניעצמו,
אף המכה אחד אחדבפני עצמו; לא אם אמרת במקלל שהואחייבעל המתיםכחיים,
לפיכך הואהייכ על כל אחר ואחדבפני עצמו ,תאמר במכהשאינוחייב על המתים
כחיים ,לפיכךאינו ח"יכ כל אחד ואהד בפני עצמו ,שאין ת"ל ומכה אכיו ואמו
אלא אפי' אחדמהן,דברירבייאשיה;רבייונתן אומר ,משמע שניהם כאחת ,ומשמע
אחד אחדבפניעצמו ,ער שיפרוטלך הכתוב יחרוג רבייצחק אומר ,וכי לא באת
אמו%א להחמיראו להקלעליו ,לאמפני שהוחמרבו הוקל בו ,ת"ל ומכהאכיוואמו.
ומכה אביו ואמו ,מכה שיש בה חכורהן א-תה אימר ,מכה שיש בה
חבורה ,אואינו אלא מכהשאין בה חכורהן אמרת ,ומה אם מרתנזיקין מרובה ,אינו
מעוטה,
חייב עד שיעשה חכורה ,מדת
חבורה ,הא מה תב"הלןמכהאביוואמוע,ונשמיכןה שישובהלחאכוירההי.ה חייב ער שיעשה כהכי
מות יןמת ,בחנק .אתה אומר בחנק ,אואינו אלא באחת מכל
י
ר
ו
ת
י
י
מ
ה
האמורות בתורה; אמרת,זו מרה בתורה ,כל מיתה האמורה בתורה סתם ,אץ אתה

יל

10

15

אינו רין שתדחה את העבודה ובז"ר מגיה ומה פ"נ דוחה
להעבודה והעבודה דחי שבת אינו דין שיהא פ"נ תדחה
שבת ,רציחה תוכיח שדוחה עבודה ואין דוחה שבת ת"ל
לעשות את השבת לדורותיכם ,אמרה תורה חללעליו שבת
אחד כדי שישמור שבהות הרבה וא"נ ובש"י מגיה אם
דוחה את העבודה שהיא דוחה את השגת לא ידחה את
השבת 14 :עמ' הקו' ,לדון .שעדיין לא נגזרדינו15 :
שסנהדרין וכר .דמדכתיב ריקחנו רימות משמע דאינו
מחוסר אלא לקיחה ,מ"פ ,ואפשר דהלמוד הזה מיוסד על
ג על התנא
הפנרו' דלמותהיינו לגמור דינו למיתהויזלי
דלעיל ועי' מכדרשב-י ולעיל סוף פ' יתרו 16 :ויחזק
וכו' .פי' דפיים ויאמר כי פה אמות והיינו שהיה יודע
שאין המזבח קולט אבל רצה להיות מהרוגי ב"דדנכסיהן
ליורשין ולא מהרוגי מלכות כדאיתא בירושלמי מכות לא
ע"ד ובבלי סנהדרין מח :ומדרש שמואל פ-כה ,ובא"צ
מגיה זהו שנ'ויגס יואב וגו' לסנהדרין ברח:
(ה)  2פרשה זר* רש"י ,והזהיר כאן ודף מז 4 :מה
המקלל וכו' .לקמן בד"ה ומקלל ות"כ קדושים פרק ט ה'ב
ופרקי' ה"ה ,סנהדריןסו .פה :שבועות כז' 7 :שאין ת"ל
וכו'; צ"ל ת"ל ומכה אדם יומת עי' ת"כ אמור פרק כ
ה"ח דמפרשדמיירי במכהאביווכןהגיה'בז"ר וש"י ובא"צ
ועי' רא"ם וכבר הגיה כן הר-ש בפירושו על הת"כ במקומו
שםועי' מכדרשב"י אבל בבה"מ פ' דוי"ו דומכה דריש
דנוסף עלענין ראשון דכשם דכייזיד ביחיד איירי ה"נ
ביחיד ובם-ע פי' דהראיה מדמשתמשןהכרעוב באותו הלשון
אביו את אמו אלא ע"כשלאקושי עם מקלל אתי 9 :וכי לא וכו' .כלומר דלאיזו כונה הוסיפה התורה אמו להקל או להחמיר
ומאחר דחזינן דהחמירה התורה בהכאה זולחייב מיתה על הכאה בלבדאין סברא שבאת אמו להקל אלא להחמיר דיתחייב
על אחד משניהם מ"ע וענפי יהורה לסי והזהיר דף סז וכעין זה פי' בש-ידכיון דלהחמיר בא הכתוב)להוציאו מכלל עין
תחתעין ע"כ דאמו לא בגשת להקל ,ופי' הז"ר כאן דחוק אבל בא"צ מגיה או במכה שיש בה מיתה הכתוב מדבר ר' יצחק
נשומר וכי לא באת אביו ואמו אלא וכו' והכוונה ק-עמדה שאמרו בסנהדרין פד :דנמצא דרוצחבסייף החמור ומכה אביו
בחנק הקל אבל אם נרצה להגיה כן ,יותר נכון לומר דמאמר ר' יצחקשייך לקמן ש'יר אחר מלת חבורה וצ"ל או במכה שיש
בה מיתה הכתוב מדבר [היה] ר' יצחק אומר וכו' 10 :.ת-ל ובו" מיותר וכן מוחקו בש-י ואי גרסינן לה צ"ל הא מה ת-ל
וכו' ואמו לחייב על כל אחד ואחד בפני עצמו 12 :מרובה' דחייהבין שוגגבין מזיד ז"ר ,ואינוחייב נזק אלא במכה שיש

אהל ה'] ח',
ן
א מ?לאהל אטם רחזק בקרנות המזבח -
(ה)  1טמ'זמכהן מותיומת] מ ח'ן למה נאמר] ט
מפ ח ,,ז ולמה נא'ן לפי וכו' ר'יאשיה ש"ח] מ ח'ן
שד"א] פ שנאמרן וגו'] זטפ ח' 2 -והרי] ן באן1
להוציאןוז נאמר ,כ-נאמ' ,אלק'נא' 3 -ןואיןן ט אבא
ואמאןואמו]ט אמו 4 -הרי]זהוין מה-מקלל5 -המכה]
ט מ יען ק ביש  7 -וק ברעןיט] אט לא ק ן
כ לא יהן פ נעה 8 -א"] ט ר]ט אש .מדן
מקן ז ממשמש אכמ מ שא]7טמפ מחד 9--
ש"אן מ כל או"א בפ"ע ,פ בזה אחר זהן יחדל אדזכ
אחדןר'יצחק וכו'.חבורה ש'יד] מ ח'  10 -אלאן 1ח'ן
להחמיר] אזטכ נ'עליוןז שהחמירן 7הקיל ,ט הקלן כ
מכה  11 -כ ד"א ומכהן ומכה אביו ואמו] ח'ן א בון
א"א וכו' חבורהן אט ח'  12 -אלא]בו חכ
יןבהן א בו,
'
ז.
עליהן ומה] כ ח' ,אז מהן כניזוקין ,זנזקין 13 -
ד בה]אזטכל לאיהא
14
 1אזטכ בהן  -האן ט ח' -
 15א"א בחנקן טס ח'ןאיש אלא] מ ח'ן ד אחתן מכל
וכו' בתורה] מ ממיתות אחרותן זט מיתות  16 -אמרתן
מ ח' ן מדהן ט  '1כשמורדה ן הכבמורוה] א ח',
שלדין מקלל ואם-היה רוצה לשנותו מדין מקלל הול-ל ומכה
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רשאילמושכהלהחמירעליה%א להקלעליה ,דבריר'יאשיה; ר'יונתן אומר ,לא מפני
שהיא קלה ,אלאמפני שנאמרה מתם ,וכל מיתה האמורה סתםהריזו בחנק; ר' אומר
כמאה שנאמרהבירישמים ,מה מיתה שנאמרהבירי שמים ,מיחה שאין בה רושם,
אף מיתה שנאמרהכאן ,מיתהשאין בהרושם .מכאן אמרו ,מצותחנק ,היו משקעין
אותו בזבל עד ארכובותיוונותניןמודריןקשיןברכין וכורך עלצוארו,זה מושך להלן
וזה מושך להלן עד שנפשו יוצאה ,וה מדרחנק - .עונש שמענו אזהרה לא שמענו,
דברים כהג ר"ל 0אישב:עיםיכנן לאיומיף ,הרי הכריםק"ו ,ומהמי שהוא מצוה להכות ,הרי הוא
מוזהר שלא להכות ,מי שהוא מצוה שלא להכות,דין הוא שיהא מוזהר שלאלהנות.
שם כרו
ןגןנבב אי ש ןכןכרה למה נאמר ,לפי שהוא אומר0כי ימצא אישכונכ נפש
מאחיווכו',איןלי %א עדים עלגניבה ,עדים על מכירהמנין ,ת"לוכונב אישומכרו- .
וגובב איש ,לי %אאיש שבנב את האישה גנב את האשה ואת הקטן מנין ,ת"לכי
ימצא אישגונב נפ ש מאחיו ,להביא את שגנב את האשה ואת הקטן;איןלי אלא איש
ואשה שכנבו את האיש והאיש שגנב את האשה ואתהקטן ,האשה שכנבה את חברתה
שם שם גאת הקטןמנין ,ת"ל 0ומת הגנב ההוא ,מכלמקום.
וגונב איש ,אף הקטן במשמע ,ת"לכיימצא אי שכונב נפשמאחיו ,להוצ-א
אתהקטן.כי ימצא איש כונכ נפש ,שומעני אף בן שמונה במשמע ,ת"לוגונב אי ש
ומכרו ,מכיד שאינו חייב עד שיכנכבןקיימא - .ומכרו .ולא שמכר אתחציו- .

10

איי

ח,
מ שנאמרהן בתורהן דם ]סתמן ך ח'ןמנאי
למושכה] ילק' ריניצ' לדורשהן עליה בפ'ב] אדן ח'ן
מפן טכס ח'  1 2 --שנאמרןא מיתותןהאחרה חז
שנאמרה מ רבתיהן ה"ק כ מירןרזן מ אעה אלאן
בחנקן מ חנק  3 --כמיהה] כ"ה טלמ* ,דזכ במיתהן
שנאמרה] ט האמתה ,מ והאמורהן שנאמרהבפי] כס
האמפה ,כ שאמרתן מיהה בשבן  1ח'ן רושמן ט אשם,
וכן בס'  4 --מיתה שנאמרה]  1ח'ן ט האמורהןמיתה
בפ'ב] ז ח'ן מצות חנקן אנש מיתת חנק ,פ הנחנקיןןהיו]
אזמ:,בעש ח'] ט משקיעין  5 --מ סודר קצהןברכיז] א
זטכ בתוך הרכנן ,מפ לתוך הרכה (פ הרבץ)ןלחלח מפ
אצלו וכן בס'  1 6 --תצא ,פ יצאהןזה סהר חנק מ
ח'ן כ החנק ,ט בחנקן מ אזהרהמנין ,וכן הזקוני 7 -
לא יוסיף] זכ ח' ,כ וגו'ן אט ולאןהרי וכו' עסה"דן 1
ח'ן אטכס והרין ומה] א מה ,אט נ' אםן סלם מצווה,
וכן חזק'ן הרי הוא] מ ח' ,ל הרי זה  8 -מוזהר] מ
מצווהן אב ומין שהואן מ שאינו ,וכן חזק'ן דין הואן
מ אעודין ,וכן חזק'  9 -וגונג וכו' קיימא] מ ח'ן אר
ט וכי  10 -מאחיו] כ ח,ן  ]'111אטב ח'ןעל מכירה]
נרי
ילק' שאלונ'וויניצ' על אבידה  11 -כי] אדטכוכי -
 12ס גונב וגו'ןמאחיון אכ ח'ן אתן ט ח'ן הקטלן כ נ'
מניין ת"ל וכי ימצא אישןאין ל
י וכו' הקטלן ט ח' -
 13שגנתן כ שזנבתן את בפ'ג] ד ח'  14 -מקום] ד נ' וגונב איש להוציא את הקטן להביא את הקטןמנין ת"לכי ימצא
איש גונב נפ ש להביא את הקטן ,משמע מבש את הקטן ואתבן שמונה ת-ל וגונב אי ש (ק נ'וכייגנוביבויש) מגידשאינו
חייב עד שיגנו' בר (ל בן) קיימא  15 -טוכין כ איש וגו'ן מאחיו] אט ח' 16 -כי] ט ח' ,אדוכי (לכי)ןימצא
איש] ט ח',ןגונב נפשן כ"' 1חטם שומעאניןבזן א ח'ן איש] א נפש " 17 -כרו] אטע ה ,,אדכ נ'וכי יגבב אישן
שיגנבו א שיהרגןבזן א ברן טכ
1.-

בהחבורה 14 :עה"קשיש בה חבורה .מכדרשב"יות"כ אמור
פרק כ' ח"ח ,סנהדרין
רביחשנק.פרק אלו הנחנקין וירושלמי
ל' ע"ב ובבלי פר[ 15 :
פ"ז ,שכל מיתה האמורה
בתורה סתם אינו אלא חנק ,כדברי ר'יונ' בסנה' נבל 16
זו מדה בתורה וכו' .לקמן גבי גונב נפש ות"כ קדושת פרק
י' ה'ח ספרי דברים פ"קנה וקעח ורעגומדר'תנאים דברים
י
זיב וירוש' סנהד' כד ע'בובבלינב 3 :כמיתה נכו" בא"צ
מגיה ע"פ הגמ'וכונ'אמר מיתהבידי שמים ונאמר מיתהבידי
אדם מה מיתה
אף מיתה שניבידי אדם,וכעין זה הוא
בפיז 4 :מכאן וכו' .סנהדרין פ"ז מ"ב ומדי תנאי דברים
י
ןיב וע" ת"י 7 :ת"ל וכו' .ירוש' ל' ע"א בבלי פ"ה:
 10ת"ל וגונב וכו' .מסוף הכחוב רייק רכתיב וגבבא בירו
ואין מציאה אלא בעדים כלקמן ד"ה ונמצא ופ-יג ד"ה אם
המצא ועי' ספרי דברים פ-קמח ורעג ומ"ת שם יז ב דף
צט וכדז דף קנו ורש"י שפי' ונמצא בידו שראוהו עדים
שגנבו ומכרו וגמצ ,4בירו קורם מכירה רהו)7ך לשיטתו
י אלאאיש .בא"צ
בסנהדריז פה:ועי' מכדרשג"י11 :איןל
מוחק מלת איש וכ"ג ,עי' מ"ת דברים כדז דף קנו14 :
מכל מקום .מה דנוסף בדפ' כאן מיותר,ודוגמתולעיל פ"ר
ר"ה מכה איש וכו' .ועיין מ"ת דברים שם ומכדרשב"י
וסנהדרין פה :ובא-צ גורס מקום א"כ מה ת"ל איש גונב
להוציא את הקטן ,וגונב איש מה ת"ללפי שנא'וכי ימצא
איש גונב נפש ,שומעני אף בן שמונה וכו' ובש-י מוחק
לקמן ש'טז מן וכי ימצא עד בן קיימא ,וא"נ:
מגיד
וכו' .עפ"י גירסת הדפ' ,כ'י'מ ואוקס' מתחיל דבור חרש
בדה"ב וכי יגנוב איש ,ובב' כה"י מקום חלק לפניהם הבא
להורות שכאן דבור בפני עצמו]:

15
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שאין ראיה לדבר זכר לדבר" ,ויקח אתכל ארצומידו ,ואומר 0ויקח העבד עשרהמ2נתכטן:

10

15

20

במליםוגו' ,האאיןבידו בכל מקום אלארשותו.
מותיו מת ,בחנק ,אתה אומר בחנק ,אואינו %א באחת מכל מיתות האמורות
בתורה; אמרת זו מדה בתורה ,כל מיתה האמורה בתורה מתם אין אתה רשאי
למושכה להחמירעליה אלא להקלעליה ,דברירבי יאשיה; רבייונתן אומר ,לא מפני
שהיא קלה ,אלא מפני שנאמרה מתם ,וכל מיתה שנאמרה מתם הריוו בחנק; רבי
אומר ,כמיתה שנאמרה בידי שמים ,מה מיתה שנאמרהבידי שמים ,מיתהשאין בה
רושם ,אףמיתה שנאמרה כאן ,מיתהשאין בה רושם; מכאן אמרו מצות חנקוכוי- .
עונש שמענו אזהרה לא שמענו ,ת"ל לאתגנוב - .לאתגנוב ,הריזו אזהרה לכונכ
נפשן אתה אומר אזהרה לגונב נפש ,אואינו אלא אזהרהלכונב ממון ,כשהוא אומר
0לאתכנובו ולא תכחשווגו' ,הריזו אזהרהלגונב ממון אמור ,הא מה ת"ל לאתגנוב ייקי
איטיא
הריזו אוהרהלכונב נפש; או הרי זו אזה-ה לגונב ממון והלה אוהרה לגונב נפש
אמרת שלש מצות נאמרו בענין ,שרעיכם מפורשות ואחת מתומה ,נלמד מרעומה
ממפורשות ,מה מפורשות מצותשהייבין עליהן מיחזרה ביתדין ,אף מתומה מצוה
שחייביןעליה מיתתביתדין ,האאיןעליך לומהכלשון אחרון אלאכלשון ראשון ,זו
אזהרהלגונב נפשוהלה אזהרהלנונכממון.
ומקלל אביו ואמו וגו' .למה נאמר ,לפי שהוא אומר 0איש איש אשרייקיאכיט
קלל אתאביווגו',א.ןלי אלאאיש ,אשהמנין ,ת"ל ומקלל אביוואמו - .ומקלל
אכיו ואמו
 .אין לי אלא אכיו ואמו ,אביו שלא אמו ואמו שלא אכיומנין ,ת"ל
אביו ואמו קלל ,מכל מקום ,דברי ר'יאשיה; ר'יונתן אומר ,משמע שניהם כאחד
 1בעדים .עי'לעיל בהערה ות"י 3 :רשותו .לקמןסיג ועי'
קיימהן מ וגונבאישומכרוןאתן אטכמ ח'  1 -ונמצאן
ספרי במד'דףרי ובתוספו' ונה'פה ד"ה עדשיכניס' לרשותו
מ נ'בידון בכל מקום]א ח']מ ברשותו-צמידו]כ נ'וגו',
שהקשו מבבא מציעא רףי :דמצריך גבי גט וגנבה כהרי
א נ' עד ארנ'ן ואומר] אט ח,ן רקח וכו' וגו'] מ ח'
קראי לרבויי דירו לאו דוקא ותרצו דדילמא כאןנמי יש
כ עשרה גו' מג' וגו' ,א עשרה גמל' מגמ' אד' וילךן
רבוי ,והנך רואה מן המכילתא שלפנינו ,דליתא לתירוץ זה
4א העקר דהמכילתא והספרי במדבר הםאליבא דר'ישמעאל
אסוכל טעאדוניובידו  3 -האוכו' עסה-ד] טס ח'ן אב
והברייתות דצ"מ !הם מבית מדרשו של ר"ע 4 :בחנק.
דו  4 -אתה או'ן טס ח'ן בחנק] טכס ח'ן ט אחתן
מכדרשב"י ספרי דברים פ רעג מ"ת כד ז דף קנז ,ת"י9 :
מכל מיתות] מ ממיתות אחרותן האמורותן מ ח' .ילק,
מכאן אמרו וכו' .עי ,כ"ז לעיל גבי מכה אביו 11 :לגונב
וינ' נ' וגו'  5 -בתורהן טמ ח'ן אמרת וכר שמים בפ'ב
ממון .לעיל מס' דבחדש פ'ח ד-ה לא תגנוב כ"ת דברים
שם סנהדריןפו 18 :.את אביו וגו' .בא"צ גורסוגו'אין
ש"ח]ס :ח'ן כל וכו' חנק ש'ט] ח' ונוס' :כמו למעלה
ח,
לי אלא אביו ואמו
מוחק 21 :קלל' בא"צ
יז
אלאוכוב'חיוינםוה,ש
במכה אביון האמורה] אכ  7 -מפנין אכ ח'ן כ הרי
תי
נת
בבמ
םימנין ת"ל ומקלל אביו
מוסיף אין לי
זה  8 -כמיתונן ב"ה ל ,אוכק במיתה  9 -אף 1כ].1
ןאותו
ח'ןו שנאמר ,ק'שנאץ' ,א שנ'ן חנקן כנ'כשיעי
בזבל עד ארכובותיוונותניןסורריןקשיןבתוך הרכיןוכורך
על צוארו זה מושך להלן וזה מושך להלן עד שנפשו יוצא
זה סדר החנק  10 -עונת-שמענון א ח'ן לא תגנוב בפ'ב וכו' והלה ש'יגן מ ח'ןזו] אב זה  11 -אומר] אכ נ' הרי זה
  12ולאן א לאן תכחשו] א נ' ולא תשקרוןוגו'] א ח'ןזו] אכ זה 13 -ווו אזהןזו בפ'ב] אכ זהן וסל והלאןנפשןכ נ' בטעות או הרי זה אזהרה לגונב ממון והלא אוהרה לגונב נפש  14 -א בפרשה בעינין  15 -אס ממפורשתן אמ
מפורשתן אמ מצוהןאז.מ עליה1ל מצות  16 -א מיתותן הא וכו' עסה"דן מ ח'ן אכ בלשוןןכ בלשון 17 -וכליהלא
  18ומקלל וכו'ואמי בשוה"ס]נ ,ח'ןואמון ק נ' מות יומת  19 -וגו'] רק ול 1אטבכי אישן אתאגיו] ט ח'ןוגו'] א
טכ ח'ן ת-ל וכו' מנין בשוה"סן א ח'ן ומקלל בפ'ב וכו' ואמו ש"ח]נ
 :ח'ן ומקלל אביו ואמו בפ'בן כ ח' 20 -אין וכו'
ואמון מ ח'ן שלאן מ ולאן ואמו שלא] ט אמו ולאן ת"ל וא' ר' יאש'] מ ח'  21אק כאחת ,כ באחת

י!

כי

-

-
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ומשמע אחר אחד בפני עצמו ,ער שיפרוטלך הכתוב אחד ,ומה ת"ל ומקלל אביו
ואמו ,לפי שנא' איש ,איןלי אלא איש ,אשה טומטוםואנדרונינוםמנין ,ת"ל ומקלל
אביו ואמו; איןל
י אלאבחיים ,במתיםמנין ,ת"ל ומקלל אכיו ואמו ,מכל מקום* -
יקרא כד טז ןכןקלל אבין ך אמך ,בנשם המפורש; אואינו אלאככינוי ,שאין ת"ל 0בנקכו שם
צמה ,להביא המקללאביו ואמואיבו חייב שיקללם בשם המפורש ,דברי ר' אחאי
בר'יאשיה; רביחנינאבןאידי אומר ,הואיל ואמרה תורה ,השבע אל תשבע ,קלל
ואל תקלל ,מה השבע כשם ,אף אל תעובע בשם ,מה קלל בשם ,אף אל תקלל בשם.
מות י1ומת ,במקילה .אתה אומר במקילה ,אואינו אלא באחת מכל מיתות
שם שם בז האמורות בתורה ,הרי אתהדן ,נאמר כאןכרמיו בו ובאמרלהלן כרמיהם בם ,מה
שמות כב כזלהלן במקילה אף כאן במקילה .עונש שמענו אזהרהמנין ,ת"ל סאלהים לאתקלל; אם
ן הואאביך,הרי הוא בכלל להים לא תקלל,ואם נשיא הוא ,הרי הוא בכלל 0ונשיא
שם שםדיי
בעמך לא האור;אינו לאדיין ולאנשיא ,אלא כור ,הרי אתהדןבנין אב משניהם ,לא
הרידיין כהרי נשיא ,ולא הרי נשיא כהרידיין ,הצד השוה שבהן ,שהם בעמך ואתה
מוזהר על קללתם ,אף אביך שבעמך אתה מוזהר על קללתון אי מה הצד השוה
שבהן ,שהםכדולים ובעמךוגדולתן גרמהלהן ,לפיכך אתה מוזהרעליהם עלקללתם,

יד

ואמו 3 :איןליוכו' .בא"צ גורס לאחר מיתהמגין וכו'
 1אחד ב"ג] א באחד ,מ יחדון ומה וכו' בשם מזן מ
וא"צ'  -ת"לוכו' .צ"ל כהגהת הגר"א ת"לאביו ואמו
 2א וטומטום 3 -אביו] א נ' חין ואמו] א ח'1
ח' -
קלל .ובמ-עמקיים הג'וכות'דהיא נ"א[השונה מנ'סנה'סו]:
כ במתים בחיים  4 -המפורש]ן אב מפורש ונ' אתה
מ"מ .עיי
ן כל הענין רץ"כ קדושיכם פרק י' ה"ה וה"ו
איר בשם מפורש  5 -יפת] אט ח' ] ט אלא להביאן
ופרק ט ה"א וכו' וסנהדרין סו .ופה :ועי' מכדרשב"י כאן
וסנה' פ"יא מ-אורש"י 4 .בכינוי' בא"אמשלים ת"ל ונוקב
א"כ את המקללן אינו] א"כ שלאיהאן אכ מפורשן
שם ה' וגו' 6 :השבע .גבי שבועתהדיינים שבועת ה' תהיה
אט אחי ,כיוחי  6 -בר' יאשיה] דח"א בר' יושיה
ן
גין שניהם( ,שמות כבי) ואל תשבע כדכתיב ולא תשבעו
אכ חנניה ,ט חנניא ,פ חנינהן כפ ברןאידיו א אחי,
בשמי לשקר (ויקראיטיב) קלל גבי סוטה יתן ה' 4שתכ)
ט ארי ן אלן ל הל ,אט ולא ן תשבע] א ח'ן א
לאלה (במדבר ה כא) - :בשם .לקמן פ"טז ,ת"כ קדושים
פרקי' ה"ו ופ' אמור סוף פרק יט וסנהדרין פ"ז מ"ח
קילל  7 -ואל] כ אל ,אט ולאן אל] אט לאן קללן א
.
י
"
ת
ו
בבלי שם סו' שבועו' לה:ולו.
דמתרגםודילויו לאבוי
]
קילל ,ט מקללן אל בפ'ב]א"כלא  8 -אתהאו'בסקילה
ולאמיה בשם מפרשא והיינו שם בן ושרבעה ,דשמות
טס ח'ן א"א וכו' דן שוה"ס] מ ח'ן ט באחדן ט מיתה
המיוחדין היינו כל שמות שאינן נמחקין ונקראו כן בנגוד
אל הכנויןכגון רחום וחנון שנמחקין עי' לעיל פ' בא פ'יא
  9ט חאמורהןכאזן מ ח'ן מ אביו ואמו קלל דמיו בווכן כתב הרמב-ם הלכות ק"ש פ"ג ה"ה ושם המפורש הוא
ן דמיהם בפן ט דמיו בו  10 -אכמ סקילה ...סקילה
ן
שם הויה דוקא ,רמב"ם יסודי התורה פ"ו ה"ב ,אבל בשם
א
מניזן אטב לא שמענוןןתקללן מ נ' ונשיא בעמך ל
ספק
המיוחד יש מקום
ודעת הרמב"ם דשם המיוחד כולל
תאורן מ אם אביו דיין  11 -אל' וכו' בכלל] א ח'ן
גם שם אדני ע"כ פסק בהלכות עכו"ם פ"ב ה"ז גבי מגדף
דאינו חייב עד שיפרש שם המיוחד של ארבע אותיות
ואם] טכ אםן הוא] טכ ר אביך  12 -לא בפ'ב מ ח'ן
שהוא אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד ,וגבי מקלל אביו ואמו כתב
אלא בור] כ! ח'ןבור] מ נ'מניןן אטכמבין שניהם -
בהל' ממרים פ"ה ה"ב דאינו חייב עד שיקללם בשם מן
ו מ ראי וכן בס'ןכהריו מ כראי וכן בס' 14 -
 13הרי
שמות
ומשמ'
ו
נ
ו
ש
ל
מ
.
ן
י
ד
ח
ו
י
מ
ה
ו
ת
נ
ו
ו
כ
ד
ל
כ
ל
השמות
שאינן
אף וכו'] א או מה הצד אביך שהן בעמך ואת מוזהר על
נמחקין ,ונמשך אחריו בעל מ"ט וכתב דמלת מפורש ט-ס
ועקרו בשם מיוחד וכולל כל השמותהגמורים מלברהכנויים
קללתוןאביך] מ ח'ן כ שהואבעמךןפ :ואתהן קללתו] ט
ואינו נראה 4א העקר כדעת היש מפרשים שהביא הרמב-ם
ם ח' ,ובילקוטמעתיק
קללתןןאי מה וכו'ן טס עסה"דןכי
ו
נ
י
א
ד
אלא
ב
י
י
ח
גבי מגדף
על  ~ffהויה וכן הדין גבי
'
ח
ן
ן
הגמ' דסנהדריןן א או  15 -שהמ
ן
א
1
ך
מ
ע
כ
ו
ל
מקלל אבל שם אדנות נקרא כנוי בערך אל שם הויה כדעת
וגרולתרן ר גרםןלפיכךן אכ רןעליהם]אכח,ן קללתכן
התוספות בסוטה לח .ר"ה אואינו אלא ,ולכאורה היה אפשר
לומר דר' אחאי ורחב-א בהאפליגי דלר' אחאי אעוחייב
אכל קללתו ,אכ נ' ואביך שיהוא גרול ובעמך וגרולתן
אלא בשם המפורש ולרחב"א אפילו בשם אדנות ,אבל אחר
(איגדולתו) גרמה לו לא תהא מוזהר על קללתו -
הן ין אינו ואדרבה מן הראיה שהביא רחב"א מוכח להפך
דהא שבועת הדייגין מפרשינן לקמן דהיינו בשם המפורש
ן
וכן לא תשבעו בשמי
לשקרהיינו שם המפורש כמו דררשינן בסוטהלענין נשיאת כפיםרושמו את שמיהיינו שם המפורשוכן
'
ף
ו
ס
ג
"
מ
ת
ו
ע
ו
ב
ש
ד
את
ל
ל
ק
מ
ף
א
ד
ו
נ
י
א
ד
ו
ר
ב
ח
ן
י
נ
ע
ל
א
ל
א
ה
ק
ו
ל
בשם
המפורש
י
משמע מןהירושלמ
וכן משמע בתמורה ג:
ועי ,מ"ע וש"י 10 :בסקילה .מכדרשב"י ,ת-כ קדושים פרקי' ה"ז סנהדרין סו:.
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תאמר באביך ,ת"ל 0לא תקלל חרש ,דבר הכתוב באמללים שכאדם .הרי אתהדןייקיאיטיי
כנין אבמכין שלשתן ,לאהרידיין כהרינשיא ,ולאהרי נשיאכהרידיין ,ולאזהוזה
כהרי חרש ,ולא הרי חרש כהרי והווה ,הצר השוה שבהן ,שהם בעמך ואתה מווהר
על קללתם ,אףאביך שבעמך ,אתה מוזהרעלקללתו.

י
10

פרשהו

אבל שמית כא כד

כייריבון אנ שים .למה נאמר' פרשהוו ,לפי שהוא אומר0,עין תחתעין,
שבתוריפוי לא שמענו,ת"לוכייריבוןאנשים -אמיקום ,כא הכתוב ללמד בו
דברים המחומריםבו- .וכייריבון אנ שים ,אין לי אלא אנשים ,נשים מנין,
היהרכי ישמעאל אומר,הואיל וכל הנזקים שבתורה מתם ופרט הכתוב באחד מהם
שעשה בו נשים כאנשים ,אף פורט אני לכל הנזקים שבתורה לעשות בהם נשים
יאשיה אומר ,א ש או  14ש ה ,למה נאמר ,אלא לפי שיהוא
כאנשים;
אומר0וכי ירפבתיח אי ש בור,איןלייאלא איש~ ,אשה מנין ,רמח איש או אשה ,השוה שם כאיג
הכתוב אשה לאיש לכל הנזקין שבתורה; רבייונתן אום ,-אינוצריך ,והלא כבר
נאמר 0בעל הכור ישלם 0 -שלם ישלם המבעיר את הבערה ,הא מה ת"ל איש אוש2

~יד

אשה ,לתלמודו הואבא.
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(2

ו הכה אי ש את רעהו .לחייב על זה בפני עצמוועל זה בפני עצמו- .
באבן או באברוף ,יכמכיד שאכןואגרוףמימני מיתההן ,אתה אומר לכך באאו
אינו בא ,אלא ללמד שאם הכהו כאכן או באכרוף 4:יהא חייב ובשאר כל דבר יהא
ב עד שיכהו בדבר במדבר להיז
פטור ,ת"ל 0אם כאבןיד יתאשרימות בה הכהומי,מכיףשאינוחיי
ט
י
ם
י
ר
ת
יא
ומנין במקום שישבוכדילהמית ,ת"ל שארבלו וקםעליו,מכיח
שישבוכרי
י
ת
י
מ
ה
ל
,
ת
י
מ
ה
ל
;
ם
ו
ק
מ
ב
ו
א
ו
ה
ש
ו
ב
ש
י
ש
שאינוחייב עד שיכנו בדבר
להמית
כדי
נתן
כדי

 4קליי"תה ת"כ קדושיט פרקי' ה"זועיין גם סנהדרין

שם:
)  7המחוסרים בגי דהיינו שבת ורפו; פ"ז ורש"יז
3י
 13שלט .צ"ל ואומר שלם ,מ"ע 14 :לתלמודו הוא בא.
לגופו ,ובמ"ח פ' לגז"ש האמורה למטה בפי נגיחה ,ועייז
לקמן פ"ז פיח פ'ט ופ'יד ,ספרי במדבר דף ה' 15 :רעהו
צריך להשלים באבן או באגרוף ,א-צ
 .,ולשון הפ"ז וכי
ן אבל רפוי וכו'
יריבון אנשים וכו' לפי שנ' עין תחת עי
י
ת"לוכ יריבון והכה איש את רעהו לחייב על הכאה בפנ
י"כ ,ונראהלעיןכי חסרון בדבריו 18 :ת"ל וכו'.
עצמה ע
חסרון בכאן וצריך להשלים ת-ל ואם בכלי ברזל (או ת"ל
ואם בכלי עץ יד) יכול אפילו אין בוכדי להמית ת"ל אם
באבןיד וכו' וכן הגיה בא"צ רק דגורם בתחילה ת"ל ואם
באבןיד וגו' ואם בכלי עץ;וגו' יכולאסילו וכו'19 :עליו.
סיפא רקרא והכהו נפש רייק רמשמע דהכהו במקום שעש
בו חיות הנמש ,בה"מ ועי' ספרי במד' דף ריז1 20 :ר' נתן'

רבי

תאמר באביך] אכ"'ן כ באמיללים 2 -מבין] כמנייןן
ולא גפ'ג] אכ לא ,וק נ' כהרי ,ל נ' הרי  3 -ולא] א
לאן תתק א שת ,כ אתן אתק אכ אז --
 'olnbnבס מ ח'ןאנשים] אט נ' וגף
5יכייכ"
וכ"הא בס' ב'פ]אוכ נאמ' ,טלנאמר] פרשהזו] אט ח'
-

י)

 6יקום] אט מ וגו' ,כ

נ' והתהלך בחוץןבון ד ח' 7 -

אטכ מחוסרין 8 -היה] ט ח'ן ר' ישמעל] ד ג ,דורשן

ר ושכלן ופרט] ט נ' לךן הכתוב] אכמ ח'ן ט באחת
ח,
מהן 9 -אףן אטכ  1כ פרט1אנין טכ ח'ןלכלןבז
כל,מלכלןן הנזק' שבתורהן מ ח'וקהניזקים ,טהנזיקיןן
בהם] מ ח' 10-אכור'יאשיה(איישיה)]אומר]דנ'והמיתן
אובק איש ואשה ,ט איש אשהן אלא] אטכס ח'ן מ
לפי שנ'  11 -וכי] דכין או אשה] אדטכ ואשהן אטכ
בא הכתוב והשוה  12 -כוכ את האשהן אטב בכלן ט
הנזיקין ,וק הניזקיןן והלא כבר גאמ'] מ הרי הוא אומר  13 -שלם] ט ח'ןאו אשה] אדטכ ואשה  14 -הוא] כס ח'ן
בא] מ נ' פי' לגזרה שוה האמורה למטה במרשת נגיחה  15 -והכה וכו' עצמון מ ח'ןאיש] ט ח'  16 -באגרוף] מ נ'יכול
באלוןהמוסגר דם ח'ןסימגי] כ ממנו 17 -אינו] כ-ה ט ,אכ לאן ובשאר כלן ט הא בכלןכיהיה  18-ל ואם,
כבמקראן המוסגר רק כמ] שיכהו] ד שיכה ,ט שיכנו  19 -שיש] אכ שיהיה ,משיהא ,טשהיהןומנין וכו' להמית שוה"ס
בשאן אט ח' ןבמקופן כמ למקום ]שיש] כמ שהוא ןבו] כמ ח'ןלהמית] מ למותןמגיד וכו' מיתה עה'ם שורה(ד] מ ח'
 20 -שיכש] כ שיכהון שיש] כ שיהיהן ובמקום] אכ אל המקום ,כן ואל מקוםן שהוא] ד ח' ,ט שיהא

-

