
 המשפמים ואלהפרשת

 עליונים מה העליונים, על מומיפין 14 אומר, ישמעאל ר' . ם י ם פ ש מ ה ה ל או
 לפי נאמר, למה המשפטים ואלה אומר, עקיבא רבי - ממיני. תחתונים אףממים
 שנה מנין אחת, פעם אלא לי אין אליהם, ואמרת ישראל בני אל דבר אומרשהוא

 שונין, ולא למדין יכול ישראל, בני את סולמדה לדכאן תלמוד שילמרן, עד ומבנע דןעלש יט לאוברים
 וגו', המשפטים ואלה לומר תלמוד יודעין, ולא שונין יכול כפיהםע שימה לומרתלמוד

 אומר יהודה רבי - לדעת* הראית סאתה שנאמר כענין ערוך, כשלחן לפניהם עריכם לה דשם
 הרי או', עוריה בן אלתור רבי - ומשפט, חק לו שם DWO שנ' במרה, המשפטים, ראיה בה סושמוח

 המשפטים, ואלה לומר תלמוד קיימים, דיניהם יהו אני שומע ישרי, כדיני שדנוהגוים
 כשר בישראל המעושה כס אמרו, מכאן שלךן את דנין אינן והם שלהם את דןאתה
 כשר. לך, אומר שישראל מה עשה לו, ואומרין אותו חובטין גוים אבל פסול;ובגוים
 שכשהדין שבתורה, מצוח לכל לקדותי דינין ראו מה אומר, יוחי בן שמעון רבי-

 שורה כשר וכו' ואלה ן וא' ושמשפטיכם יאשיה א1
 3 - וגו' "משפטים א 2 - ואלה פל אלו[ ן ח' מ"[

- הרק"ם ג' וכן ח', אטב מניי][ וכראין  נ' א ת"לן 4 
 או 1 ן ח' אב יכולן ן הרא-ם ג' וכן ולמדה, שנ' ט ןתורה

 ן ח' אט כענין[ 6 - ח' טכ וגו'[ ן או אזטכ יכול[ 5-
 שם נ' כ במרה[ ן וגו' "משפטים א ד - וגו' לדעתא

 א ן וגו' ומשפט א ן ח' כ eDtn1] חק ן ח' ם לון ןונמחק
 נ' כ המשפטים[ ן ח, ד דיניהם[ ן בדיני כ 8 - יסריטכ

 ן בגוים א 10 - המעוסה א ן שלכם ט 9 -המשפטים
 ן הגיטין כ ן כוכבים בעובדי פ ובגוים, אטכ ן ח' אטכאבל[

 ט אומ', כ או'. א אומר[ ן ואומר ט ואומ' אבואומרין[
 ן יוחאי ולא אטכס כך יוחין ן ח' ד יוחי[ גן 11אומרין-

 ן המצות כפ ן ליקדם ן לקדם מ ן ח' א לקדוטן ן דייניןאס
 - שהדיגין כ ן התורה מ ן המצות כל לקדםט

 והזהיר ועיין בפ-ז הוא כאשר ואלה דצ"ל נראה אלו.1
 שמו"ר מ"ג, פ"ל ט"ג פ"יב ב"ר : יג שבת ומדרשב"י, נז'דף
 שמ' תנח' פ-ח, רו-ר מ"י, פ"ג גם-ר ס"ג, פ-ל ט"ב,פ"א
 ס"ב, ב' ותנחי ס"ג כאן תנחי סיג, שם בוגר ותנחיס"ב

 דברי וגי מגיה בא"צ רכוב רעע 2 כאן:  ורפ"י שם"מ.אדיש
 ר"ע קודם ר"י דברי וגי מגיה ובמ"ע רשב"י אחרר"ע
 ונראה ראביע ראחריו ר=ע רשב"י, יהודה ר' הסדרובפ"ז
 היתה איך מכאן להוכיח אין שובע( הכתוב, כסררשסדרן
 ונראה בח"ג עיין וכו'. לי אין 3 במכילתא: הג'לפנינו
 עד ומנין ורבע ושלש שנה נשליהם ואתמרר: להגיהשיש

 ושמו"ר נ"ז. והזהיר ובס' מכדרשב"י ועי' וכו'שילמדו
 איוב ילקוט ס"ד, ויקהל ס"טו יתרו ותנחומא ס"אפ-מ

 שנא' נאמרו במרה מגיה בא"א במרה' 7 ורש"י:תתקט"ז
 דכאן רששים ודורש שם, במרה : כבכ'י'מ דצ-ל]ואפשר
 ואינו מאוחרת מרה דפ, דס"ל במ"ע ופ' מרה: דבפ'ושם

 משמע בה"א דהמשפטיכ:( מדכתיב דר*ל דאפשרמוכרח
 ולשון ומ"מ. ובה"מ בזי-נ פ' וכן במרה כבר שנ'הידועים
 המשפטים על הוסיף המשפטים ואלה אומר יהודה ר'הפ"ז
 להדיא יוצא המכדרשב"י מן אבל גתנחומא, פ' ובזבמרה

 מסכתא יתרו ולעיל במרה, שנצטוו מצות אומר יהודה ר' נו דף דבר' a~aan מדר' ועי' בסיני ונשנו במרה דנאמרודהכונה
 דברים ספרי ועיין ז-ר, תקיפה, ישראל כעיד שע(הס. 9 ורש"י: ; מ"ה דף והזהיר פיז עיין ראב-ע. - פ"ג.דבחדש
 צ"ל הייה ד"ר בברייהא ע"ד נ' שם ובירושל' חורה, ברין דגו אפילו פסול ובדיניהן מ"ח, פ"ס גיטין וכו', מכאןפ"טז;
 הגיהו ובא"א ובא"צ ובנכרים. ד"ה פ"ח: ובתוספ' גיט'שם במשנה ח"ג, עיין כשר, 10 פ"ח:[ בבלי ]ועי' כשר במקוםפסול
 ס"ג: פ"ל שמו"ר וכו' לקדום 11 כשר: וכו' אםאבל
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247 א פרשה כלשפטים רנזיקיןמסכתא

 יתרו וכן ; ביניהם שלום נעשה הדין להם נתפסק ביניהם, תחרות לחבירו אדםבין
 כג י"שמית וכו'. תעשה הזה הדבר את 0אם למשהאומר

 שידהרו מדכת, הכתוב כניבתי על דין בבית בנמכר עכרי. עבד תקנהכי
 יט כה ייקיא אחיך ימוך 0וכי אומר כשהוא עצמו, במיכר אלא מדבר אינו או הבן. את ועובדעובדו

 עברי, עבד תקנה כי לזמר תלמיד מה הא אמור, עצמו מוכר הרי לך, ונמכר עמך!
 הכן. את ועובד עובדו שיהא מדבר, הכתוב כניבתו על דין בביתבנמכר
 של בעבדו אלא אש י מדבר, הכתש "הראל בכן עברן עכר תקנהכי
 מי כה ייקיא אבל הכוי, מן בנלקח וכו', אחריכם לבניכם אותם 0והתנחלתם מקיים אני ומהעברי,
 יב טז יביים ימכר ~כי לומר תלמוד בשביעית, ויצא שש עובד שיהא אני שומע מישראלבנלקח

 אחיך, נאצר כבר שהרי העברי לומה תלמוד שאין וגו', העבריה או העברי אחיך לך*1
 עברי כאן נאמר שוה, גוירה ממנו ולדון להקיש מופנה העברי, לומר תלמודומה

 עברי עכל אף מדבר, הכתוב ישראל בכן להלן, האמור עברי מה עברי, להלןונאמר
 שנאמר לדבר, וכר לדבר ראיה שאין ואע"פ מדבר, הכתוב ישראל בכן כאן,האמור

 יג ודלעסי העברי. לאכרם ויגד הפליט מויבא ואומר עליני, נקרא העברים אלהי יאמרוו
 קראהו ההורה עברי, עבד תקנה כי ת"ל בויון, לשום עבד תקראנו יכול ד, ב ע,1

 כרחה. בעלעבד

 מכדרשב"י: ועי' ה"א פ"א עבד' ה' המכ"ם בב"ד. בנמכר3
 בב"ד בנמכר מדבר לך ימכר כי דפ' דס"ל נ' הבן' את4

 שחדשה החדוש בשש דיוצא משם שמעינן דכברומאחר
 דשם ועבדך ובמלת הבן כשרע דעובד הוא כאן1-התורו-ה
 ולפ"ז כאן, במכדרשב"י ועי' היורש את עובד דאינומיעט
 אינו או המכילתא דברי על שהוסיף רש"י פי' עלקשה
 ע-כ והא בשש יצא לא ב"ר מכרוהו אבל עצמו במוכר4א

 טפי דאל"כ ראה מס' בשש דיוצא להמכילתא להפשיטא
 5 : בשש דיוצא ללמדנו בא שהכתוב בתחלה לומר לההיה

 דעובד נפקא עמך יעבד דמן בבה"מ ופי מובן אינואמור.
 וש-י ורא"ם יהודה ובמנחת עה"ח בבעה"ת ועיין הבןאת

 עמך, יעבוד במשמעורץ זה ק(מצו4ן קשה אבלשהאריכו
 דמיעוטא מאחר הבן את דעובד ידעינן דמסבר' פ'ובחזקוני
 רק כתיב לא היורש את עובד דאינו מניה דשמעינןדועבדך
 ואפשר כן; משמע לא מור א הרי הל' אבל בב"ד, נמכרגבי

 שש על ויתר לשש נמכר עצמו דמוכר ס"ל דמכיל'דהתנא
 עצמו מוכר הרי הפ' יהיה ולת"ז י"ד: קדושיי דה"אכת-ק
 יציאה כתיב לא ימוך כי דבפ' בשש, יוצא יאינואמור,
 שוחרי-ץ הוראה לו יש אמור הרי הרוב דעל ואע"ג ;בשש
 ב"ח הרי : קי"ג דף ב"מ וכן פ"ז, בא לעיל דוגמתומצינו
 הדבור בראש לעיל זה ג' בא"צ וכו'. ואע"פ 13אמור:
 ישרף בן הוא דעברי בתחלה ומוכיח הכ"מ ישרע בבןאחר

 עבד אלא עברי של עבדו אינו דע"ע ראיה מביאואח"כ
 בלשון חסרון איזה שיש ראיה קצת באחיך אלא אמרתיולא העברי אחיך לך ימכר כי ת"ל רש"י ומלשון עברי,שהוא
 הדרשה דמביאה ממכדרשב-י משמע וכן שלפנינוהמכיל'
 וכו' ימכר כי אומר הוא ולדגלן בזה"ל: ומסיימתשבכאן

דהעבריד-

 ; אחיך כן אף אחיך להלן שנ' והוא כן שנ' הוא
 שנ' עברי דמה דורש ומתחלה נתערבו דרשות דשתיונראה
 ישר' בבן שם שג' עברי ומה כאן אף עברי שהוא עבדשם

 גם לדבר דזכר מוכיח ואח"ם כאן, אף אחיך, מפורשדהתם
 וכו'. כי ת"ל 15 וצ"ע: גמורה ראיה אינה אם אףממ"א

 אכ ן ח' ד להם[ ן נפסק דם אבל אטכפ, כ-ה נתפסקן1
- ח' ב, וכו'[ וכן ן עושה ק ןדין  למשה[ ן אמר טפ 2 
 הפסוק סוף מובא זה וחל' ח' טפ וגו'[ וכו' אם ן ח'דפ
- ח' כ וגון ן בשלום יבא מקומו על הזה העם כלוגם  
 ד גניבתו[ על ן ח' מ ט'[ שורה בשביעית וכו' כי3

 שיהיה כ ן שיהואש ר ן גניבו על זכ גנבות, על טח',
 גנמכר אומר 4ורהוה נ' אב הבן[ ן ח' ד אתן 4-

 את ועובד עובדו שיהיה מדבר הכתוב ו ב י נ ג עלבב"ד
 ן את נ' ן מוכר[ ן ח' ז מדבר[ ן כן אומר אתה ג' 1הבן,
 אט ן את נ' ז מוכר[ ן במוכר ט ן ח' ד עמךן 5 - כיכ
 אזם ן ח' ט בב"ד[ 6 - מקיים אני מה הא ז ן ת"לומה
 אתה נ' 1 הכ"מ[ ן בן ט ד - שיהיה אב ן גניבוכ

 אחריכם ן מה הא ז 8 - 4א מדבר אינו או אכ ן כןאומר
 בלוקח 1 נלקח, ט 9 - בלוקח ז ן ח' ט וגו'ן ן ח' כוגו'[
 - בשביעי ויוצא ט ן יהא ט יהיה, אכ ן ישראל מן אזן

 אזטכ ן ה' זטכ וגו'[ העבריה או ן וגו' אחיך א10
 ן מפנה( )ט מפני אלא אטכ ן עברי אכ 11 -שכבר
 ח, אזטכ ממנו[ ן לדון אזטכ ן ח' ןלהקיש[

- 
 אזט 12

 ח' אזטכ עבד[ [ שנ'[כ
- 

 ן אע"פ אטע ן שנ' אזטכ 13
 ן וגו' נ' אזק עלינו[ ן ח' 1 על'[ נקרא ן ח' א:טכשנ'[

 א ן לאברהם כ ן ח' ך ויגד[ הפל' ויבא ן ט רקואומר[
 לשון עבד תקראנו או' ר, בו וכו'[ עבד 15 - וגו'לאברם
 אל א וכו', אל או כ וכו'[ יכול ן ח' אזכ עבד[ ןבזיון
 ן ביזיון לשום תקראנו אל או ק וכו', אלא אינו או 1וכו',
 קראו הכתוב( )ז החורה כרחו( בעל )1 כרחו על עברי,טכ

 : בזיון לשון עבד תקראנו אל או עבדתקראנו יכול הגיה ובא"א א' ז' פרק בהר ת"כ ועי' כרחם, בעל עבד קראתו דהתורז-ז עבד ת"ל אחוה בעצמו ינהוג הוא אףימול שנחוה, בו נהוג אחיך ת-ל הגיה ובא"צ קמ"ל בזיון משום עבד לקרותו רשאי דאינו אומר הייתי כן דאלו ומהרץכלל עבד נככיב למה קשה עברי של עבדו אינו עברי דעבד דמאחר הקודם אל דמחובר משמע זו גר' ולפי והזהיר וס' כ'י'מג' ועיין זי"נ, הצורך, מפני כרחה בעל עבד קראתן והתורה עברי הוא עבד שהוא דאע"פ לך לומר לעבד עברי כתיבמדלא
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 סבי ישמעאל, רכי דברי הכר, את להבש נאמר, למה עכרך עכר תקנהכי
 'ררם, WW עובד -471 אם יעבוה לא הכר שבד, -הראל אם צריה אעו אומר,אלתור
 שש עובד ישראל מה כנדון, להיות הדין מן לבא דיו אמרת עשרה, שתים יעבודהגר

 לעולמי אני שומע בגניבתו, ונמכר לו אין 0אם אומר שהוא לפי - שש. יעבוד הגר אף ב כבשמות
 בשביעית, ויוצא שש צובר שהוא הכתוב מכיר יעבוד, שנים ששהג'ל

 תעבור 0לא לומר תלמוד כמשמץ, עבודה כל אני שדמע די ן ב: ע י כפ י נ 2מ קעקע לט כהויקרא
 לו יטול ולא כנעליו לו ינעול ולא רגליו לו ירחוץ לא אמרו, מכאן עבד, עבודתבו

 בפוריון לא יכלנו ולא במעלה, שעולה כיון כמתניו, לו יסמוך ולא המרחץ לביתכלים
 ישרף בכי 0וכאחיכם לומר תלמוד - עושין* שעבדים כדרך בלקטקא, ולא הכמא ולא מו שםשם

 רשאי. וכהלמידו בבנו אבל באחיו,איש
 שאין עבודה בין בדיון, כה שיש עכורה כין אס, שומע ד, בו יע שניםשש

 עכד אף מאומנתו, לשניתו רשאי את אי שכיר מה כתושב, 0כשכיר ת"ל בויון מרה שםשם

 שהיא באומנות רכו יושיבנו לא אמרו, מכאן מאומנותו; לשנותו רשאי אתה איעברי
 מלאכתו היתה אם אומר, יומי רבי נחתום1 מכח ספר בלן חייט ככון לרבים,משמשת
 עובד שכיר מה כתושב. כשכיר - עליו. ישנה לא רכו אבל יעשה, לכךמיוחדת
 אומר, יומי ר' כלילה; עובד ואינו ב.ום עובד עברי עכר אף כלילה, עובד וא-ניביום

 אומנותו. לפ.הכל

 ן ח' ך רק 1, גם אח[ ן לרבות " 1 - כרחו בעל ק ןעבד
 אומר שמעון ר' אלעזר ר' דברי שש עובד שיהא הגרן

 ר' דברי אטכ [ ור"ע ר"י פ"נ עשין עבדים הסמ"גוג'

 דפוס ובילקוט הגוי, ט 2 - אומר ישמעאל ר'אליעזר
 ז ן יעבוד לא הגר הגוי עובד ישראל אם הג'וויניציאה

 ח, אזפכ שניס[ ן עובו אינוהגר
 ן הגר אף אב 3 -

 ט ן ואם טכ ן וישר' מה ט 4 - להביא א [ יין אטדיי[
 א הכתובן 5 - בגניבתו ונמכר אי ר אכ בגניבתו[ [נמכר
 עבדא כ ן עבודה בכל שומעני ז 6 - ויצא א,כ ן חןזטכ
 במ"פ[ לו 1 בכול' וכן לא כ ולא[ ן שלא מכאן מ 7 -ת-ל

 אטכפ ן ח' כ( בפ"ג[ לו ן סנדלו פ סנדליו, אוטב ן ח'מ
 מ ן ח' ט לו[ ן יתמוך ז ן לא אב ן כליו מ 8 -לפניו
 שעבדים כדרך במעלה בו ן למעלה שעלה ק ן עולהכשהוא
 יטלו ט ן ח' מ באחיון וכו' יטלא ולא ן לא אכ ןעושין

 9 - באפריון לו יטלנו ולא ז ן בפורין ט בפריון. אן

 כמו נדרך ט ן בקלקטליא ן בקלסקא, א [ ח' כ גכסא[ולא
 באחיו א ן וגו' דט ח', דזט באחיון איש ן עושיםשעבדים

 אומנותו וכו' שש 11 - ותלמידו זמ ן 4א ט אבל[ 10 -וגו'
 בין ן ת"ל בזיון בה שיש עבורת אפי' שומעני ז ן ח' מש'יז[
 ן ח' אזטכ כתושכן 12 - ובין א"כ ן לעבודה ק בפ"בןעב'
 ן ילמדינו ט ן אין אזכ 13 - מאומנותן לשנותן כ ן איןאזכ
 ?( כלר )כ בלן ביר( בייר אכ  14 -  שההא 1 ן אומגותאובות:

 וספר )ז ספר בלן זט ן גחתם( )א נחתום טבח חייטספר
 אזטכ ן היה א ן ח' ק טבח[ ן נחתום טבח חייט בא'(וכן

 ואינו 16 - וגי' כתושב טכ ן לכן אזכ 15 -אומנותו
 נשנה כ בלילה[ וכו' אף ן ח' כ: בפ"בן בלילה וכו'בפ-א

 ואולי מיותרת עבד דמלת דר"ל משמע וכו'. נאמר למה1
 ר' בה' ועי' ישראל, עבד כתיב מדלא דייק עבריממלת

 שם הוא שישראל מפני ישראל עבד אמר לא שלפיכךבחיי
 ד"א מגיה סהתו"ה בעל של הכ"י לפי והגר"א1-הכבוד.
 דגר מפורש עא. בב"מ דוגר. - העברי: ת-ל מהאחיך
 ועי' וליבא משפחתו אל ושב יכתיב משום בע-ע נקנהאינו

 בסמ"ג שם מיימונית בהגהות ותרץ ה"ב פ"א עבדיםרמב"ם
 ריש ישראל  בת על 1-הנ4, בגר דמיירי פ"ג קשיןעבדים
 רוצה ובמ"ע דפליגא: נראה אי-יא ודוחק, אם משפחתלבן

 צריך אינו מלות ולמחוק להביא במקום שלהוציאלהגיה
 שהנוסחא מוכח הענין הרצאת כל לפי ]אבל ר"מ,בדברי
 עוד ולא כלפנינו הגי' וכה-י הספ' ובכל הנכונה היאלהביא
 שניכש שש דצ"ל נראה לפי. 4 לרבות:[ ג' שבפ-זאקא

  ולקטקא עליו  שקופאין  המא  ע0,"ק0? ל"י בפוריון. 8יעבוד:
 מגיה הגר"א ת-ל. 9 ערו': אופנים. בלא עגלה פ(י1(ט[ רומ'ל'

 וכו', אגל שבד אתה אי בו בו ת-ל ב' פ"ז בהר הת"כע"פ

 שנ' צ"ל ת"ל ובמקום באחיו איש מן הוא הלמוד כיוא"ב
 וכן פ"ה( )רף י"ג ט"ו דברים תנאים במדרש הואכאשר
 בבנו האב אף יכול צ"ל ת"ל שלפני אפשר או בא"א;מגיה
  אבל  10 - צו': וכתוב' פ"ב עבדים מס' ועי' בתלמידו,והרב
 נדחקו המפרשים וכו'. ת"ל 12 : גח. והזהיר פ"זובו"
 במקום דלעיל להגיה רוצה ובבה"מ שלפנינו הג' לפילפרש
 אני שומע להיות ראוי היה במשמע עבודה כל אנישומע
 בכ"י הגר-א מגיה זה וכעין בזיון' בה שאין וכר עבודהבין
 וכו' בזיון בה שיש עבודה בין לעיל וג' סהתו"ה בעלשל

 להגיה, יש כאן 4א לכ"ז וא"צ במשמע, עבודה כל ג'וכאן
 והיה הוא אחרינא ולשנא עבד עבודת בו תעבוד לאת"ל
 כתושב כשכיר ודרשת וכו'. שנים שש ד"א להיותראוי
 חסרון שם וגם פ"ה דף במ"ת עי' עצמו: בפני עניןהיא

 : משובש הלשון בפ"ז וגם דכאן המכיל' ע"פ להגיהוצריך

 חסרון יש וכו'. מכאן 13 : י"ב ב"מ עי' וכו" לשנותו-
 כלשון מגיה ובא-צ מכאן. עמך יעבוד להגיה וצריךצמ"ז
 ווייס: )בספרא ימסור שלא עמך יעבד ג' ז' פרק בהרהת-כ
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 אלא אינו או למכירה, שביעית אוב* אתה למכירה. שביעית יעית. שב בו
 א צ י - לשנ.ם. שביעית ולא למכירה שביעית יעבור, שנים שש ת"ל לשנים,שביעית
 יג סי יביים שיכתיב אני שומע וגו', חפשי תשלחנו מוכי צמר שהוא לפי נאמר, למהלחפשי,

 חנם. לחפשי יצא לזמר תלמוד ויצא, מעות לו יתן או להפשע יצא ת"ל שחרור, נטלו
 רשות, אשה, לו יתן אדוניו ם א אומר שהוא לפי נאמר, למה ו, פ ג ב מא
 חובה, ולא רשות יצא, בכפו יבא בנפו אם ת"ל חובה, אלא אינו או רשות, אומראתה
 איברים בראשי אם יצא, בגפו יבא בכפו אם אומר, עקיבא רבי ישמעאל; רבירכרי
 תצא לא לאמה בתו את איש ימכור וכי אומר שהוא לפי יצא* איברים בראשינכנס,
 לא אומר אתה ; יוצאים שהכנענים כדרך איברים, בראשי תצא לא העבדים,כצאת
 תצא לא או יוצאים, שהכנענים כררך איברים, בראשי תצא לא העברים, כצאתהצא
 יב שם שם העבריה, או העברי אחיך לך ימכר 0כי ת"ל יוצאים, שהעבדים כדרך וביובל,בשנים

 מב כה ויקיא עליך אין הא מקום, מכל הם, עבדי 0כי ת"ל מנין, ביובל בשש, יוצאה וההיאמגיד

 איכרים, בראשי תצא לא העבדי', כצאת תצא לא הראשון, כלשון %א האחרון כלשוןלומר

 כאן המכדרשב"י ומן וכו', מכאן לאחר אומנתו לו(תמסור
 אפי' דלר"י וי"ל מותר, בכך באומנתו לחכמים דגםמשמע
 וכו'. ביום הקודם עמוד 6י לשדהו: אסור דבריםלשאר
 שם ובבלי ע"ד נ-ט קיוש' ירוש' קכ"ג, פ' דבריםספרי
 תאמר ואם וכו'. שש ת-ל 2 פ"נ: ריש עבדם מס'סו.

 אבם כגון שש עובד איד שלפעמים נמצא בשמיטהשיוצא
 לפרש נראה כן שמיטה. לפני שנים שלש או שתיםנמכר

 יח: דערכ' הגמ' ע"פי מגיה הגר"א אבל ראשונהבהשקפה
 הספק ולפ"ז ובשביעית, יעבוד שנים שש רה"לן : מזונדה
 ר-ה כשיגיע שנה לו כלתה או שלמות שנים צריך אםהוא
 ע-א נ"ט קיווש' בירועלמי וצ"ע עולם. למנין ר"השהיא

 בבבלי כמו הוא שהספק לפרש אפשר היה הסוגיאמתחלת
 עולם של שביעית את אומר אם לבסוף. דקאמר ממאיאבל
 לענין הוא דהספק להדיא יוצא ומוציא, בא היובל מאיא"כ

 וכו', חליף ואימא בתחלה מקשה מאי צ"ע וא-כשמיטה
 ויכתיב דמאחר דקרא מיתורא הלמוד הירושל' דלפיוצ"ע
 זה פ' ועל מיותר, יצא ובשביעית א"כ יעבד שניםשש
 מלשע קצת משונה שהיא בירוש' הבריית' לשון ג"כמורה
 דכתיב דמאי ונאמר חליף או שפיר מקשה וע"כהמכיל'
 של ראשונה שנה בו-נחיית בנמכר היינו יעבד שניםשש

 דאי, השמיעני והשביעית דוכו-נוב שאמר בזה אךשמיטה
 כגון בשמיטה גם מכד ולפעמים אלא בשמיטה תלויהדבר
 שכתב הרמו-ם דעת נראה וכן השבוע. באמצע נמכראם

 שנים שש עבודת ר"ל בשנים שאמר ומה המשנ'בפירוש

 אינו ן ח' טס למכירתן וכו' אהה ן יצא ובשביעית מ1
 ן ח' ך שביעית[ 2 - אלא אומר אינו ר ח,, אכאלא[
 ן ח' מ לשנים[ וכו' שביעית ן ובשביעית נ' ז ח', כיעבוד[
 טמ ח', ד וגו'ן ן שנ' לפי מ 3 - ח' ז בפ"גןשביעית
 ן ח' ט לחפשי[ יצא הגל 4 - יכתש אזטכמ ןמעמך
 לחפשי[ יצא ן ח' מ לו[ ן יכול מ ח', ז או[ ן ח' אזכיצאן
- ח'זאפ  א בגפו[ ן ח' מ י"ג[ שורה עה-ס וכו' אם 5 
 חובה ולא נ' ז רשות[ ן יצא בגפו יבא נ' 1 יבא, נ'טכ

 א ן ח' ז יצא[ וכו' אם 7 - ח' ט רשות[ או' אתה 6-
 ח' וכ תצא[ לא 8 - ח' ט יצאן בגפו ן בגופו . . .בגופו

 וטכ ן ח' א r~sn ישן ן ח' אדזכ העב'[ כצאת 9-
 יוצאים[ וכו' לא [ כן נ' אז ח/ ט אומר[ אתה ןשהכנעניים

- ח'זט  א"א ז או[ ן בדרך א ן ח' א בפ"אן הצא לא 10 
 טכ ן בשנים בשנים א בשש, ט בשנים[ 11 -אלא

 וגו' נ' ט ח,, אזכ העבריה[ או ן ח' כ העברי ןשעברים[

 ן לדון אטב 13 - יביובל אב ן יוצא שהוא אזכ 12-
 - ראשון . . . אחרון אזכיכ ן בלשוןטכ

 כהלכה כאן שתרגם הת-י על' התימה ומן המכדרשב"י, מן נראה וכן בשגיעית, עובד שהוא מעמים ר-ל ובשביעיתיעבוד
 דשמיטרע~ו כשנין אלתן כתב הענדים כצאת תצא לא כפסוק לקמן אבל שנע, בתהלת והיינו וכו' יפוק שסיעתאובמעלי
 הקב-ה צוה : רפ"ו עמ' היראים ל' מזה נפלא ויותר דשמיטהא; שתא ועד גניבותא מן ב-ר ליה ויזמן ב' פ-כב לקמן תרגםוכן

 ואין עבדים מוציאה זו ו', פ-ג בהר ת"כ ועי' שגיאה' כאן שיש ונראה העברים וכו' עבדו אדם שישלח ושמיטה יובלבהגיע
 : וכו' למכירה שביעית ובשביעית ת"ל מה הא צ"ל שביעית. - ורש"י: רמב-ן וראב"ע, ובש-י כאן ופ-ז עמ', מוציאההשביעית

 וכן ובמ"פ להשלים, צריך ועפ"ז דייק ריקם תשפע לא דקרא סיפא וכו' שהוא לפי - : חנם להשלים צריך לששי.3
 לרומתך ואוף שתרגם י"ז ט"ו דברים ות"י ס"ה דף דברים ומ"ת פ"ז ועי' חפשי מלת מוחק ובא"ב נדחקו ובש"יבבה"מ
 לעבד שכוהבין כדרך נ' ושם ב"ז עי' שחרור' 41 : כאן ובמכדרשב-י יא שורה עה-ס לקמן ועי' לה ותתן חירר גטהכתוב
 וכן שפחה, לו למסור חייב דאינו רשות. 5 פ"ז:[ ועי' נשמטה. ווייס ובהוצא' כאן נדרשת חנם מלת וכו'. ת"ל -כנעני.
 ויונתן ות-א ות"ז ורא-ם עה"ח רש-י ועי' רש"י כפי בע-כ לו מוסר דאינו או שפחה לו למסור אסור ובנים אשה לו איןאם דלראב-י פ' שם רנב"י אבל כ. קידוש' ראב"י שיטת ג"כ לפרש יש זו דרך וע"פ פ-ב ריש לקמן ועיין במכדרשב-ימשמע
 זכר נרבע לענין בא קדש יהיה ולא הלאו נ"ר: סנהדרין דלר"י לשיטתן אזלו ור"ע דר-י כתב ומהתו-ה ישמעאל. ר'כדעת

 היקאו ולר-ע נגפו. אם הוצרך לכך קרא א-צ רלרשות צווי הוא אדוניו דאב דקרא וט-ד בשפחה אסור איןולדידיה
 של הדרש ואחריכ. קידוש' ע" וכד. נגפו ]7 : שיירי רשות לענין רק ממילא אדוניו דאם קרא וא"כ סיירי ושפחה עגי לענין קדש יהיהולא

 בגפו-
 אומר ישמעאל ר' מגיה בא"ע וכו'. לפי 8 בגרסתו:ן אוקספורד כ-י נמשך שם רבא וסברת בגופו

 היחר במקוכם ששמענו לפי לה, קאמר עקיבא וא' לישבה יש שלפנינו הגרסא גם אבל יהודה בשבות פירש וכן לפי,א"צ
 כ. וקידושין מכדרשב-י ועיין לן, קמשמע נזק דמי אפילו לו לשלם חייב דאינו דעתך מלקא איברים בראשי יוצאדאינו
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 עברי איברים, בראשי יוצאה שאינה עבריה אלא לי אין יוצאים. שדהכנעניכםכדרך
 בראשי יוצאה אינה עבריה מה לעבריה, עברי הקיש העבריה, או העברי ת"למנין,

 יוצאה שהיא עבריה ומה ק"ו ועוד איברים; בראשי יוצא אינו עברי אףאיברים,
 יצא שלא הוא דין במימנין, יוצא שאינו עברי איברים, בראשי יוצאה אינהבמימנין,
 אינה לפיכך הגנבה, על נמכרת שאינה בעבריה אמרת אם לא, איברים;בראשי
 בראשי יצא לפיכך כנבתו, על נמכר שהוא בעברי תאמר איברים, בראשייוצאה

 בראשי יוצאה אינה היא מה לעבריה, עברי הקיש העבריה, או העכרי ת"לאיברים,
 איברים. בראשי יוצא אינו הוא אףאיברים,
 ישראל בבת ימר אתה מדבה הכתי ישראל בבת הוא, אשה בעלאם
 הרי אשה, לו יתן אדוניו אם אומר כשהוא בכנענית, אלא מדבר אינו או מדבר,הכתוב
 מדבר* הכהוכ ישראל כבת הוא, אשה בעל אם ת"ל מה הא אמורה,כנענית
 ת"ל מה מוציאה, שהכתוב הכיאה נמי אומר, יצחק רבי ו. מ ע ו ת ש א ה א צ יו

 הוא מעמך 0ויצא שנא' בניו, ובמזונות במוונותיה חייב שהוא הכיד עמד אשתן וינואה מא גהויק'
 ושומרת ארומה במזונות חייב יהא יכול הכנימה; על למד אתה יציאה מכלל עמו,ובמו
 עמו, שאינה ארומה להוציא עמו, אשתו, שאינה יבם שומרת להוציא אשתו, ת"ליבם,

 בפרשה
 כשהוא חובה, אלא אינו או רשות, אומר אתה רשות; ה. ש א ו ל ן ת י ו י נ ו ד א םא

 אם - ישמעאל* רבי דברי חובה, ולא רשות יצא, בנפו יבא בגפו אםאומר
 לו יתן אדוניו אם הפקר. כשפחת תהא עירא לו המיוחדת ה, ש א ו ל ן ת י ו י נ ואד

 מדבר אינו או מדברים, הכתוב בכנענית אומר יראתה מדבר הכתוב בכנעניתאשה.
 מדבר* הכתוב בכנענית הא לאדוניה, תהיה וילדיה האשה אומר כשהוא בעברית,אלא
 האשה ת"ל מנין, ואנדרוגינוס טומטום ובנות, בנים אלא לי אין בנים, לו דה ויל-

 את להביא אלא לו, וילדה ת"ל אין אומר, נתן רבי מקום; מכל לאדוניה, תהיהוילדיה

 ז 2 - ח' א איברים[ וכו' עברי ן לי אין או ק1
 וכו' ועוד ן יצא לא עברי אט 3 - אינו י ןמקיש
 ק"ו ט ן אם מה ק"ו זב ן עוד כ ן ח' א בשה"סןאיברים

 ז ן יצא שלא עברי א 4 - שיוצאה זט ן אם ימההוא
 ן יוצא א 6 - גניבה על אזטכ 5 - ח' א הואן ן דיןאינו
 ן בגניבו נמכר שכן ז ן ח' כ בביה"ס[ איברים וכו'תאמר
 אזטכ ן מקיש מ 7 - ייצא אק יוצאה, 1 ן יניבו עלא
 9 - יצא לא כ ן עברי אף אזטכ 8 - יוצא א ן עבריהמה

 מדבר ן ח' י ח'-10הכ"מ[ אם מדברן וכו' אהה ןאזכואם
 זב ן מקיים 1מהאני ן אמור -11זט זואם ן ח' זטכברב[

 אזכ ן ח' א או'[ ר"י ן ח' כ:ב1 עמו[ וכו'ואם-12ר'יצחק
- ח' 1 ת"ל[ מה ן ח' אב מה[ ןמביאה  מעמך ויצאה כ 3נ 
 כניסה אזטכ ן כל א ח', ט על[ ן לומד מ 14 - וכו'הוא
 שורה אדוניו וכו' אם 16 - שיהא כס ן חייב שהוא אט1

 רשות[ או' אתה ן חובה רשות1נ'ולא ן אשהןזח' ןיח[מח'
 א ח,, אזטכ יצא[ בגפו 17 ת"ל- כשה-א[אטכ ן ח'זט
 - אם אומר עקיבא ר' ד ן ח' ז חובה[ ולא ן ברשות ז ןוגו'

 וקלסה מהרימ"ט בשם אחרת ג' מביא ובש"י מ"מ גםזג"
 בראשי יוצאה אינה האמה יכול במכילתא ואיתא :וז"ל

 שאינו כנעני עבד ומה בדין שהיה יוצא העברי אבלאברים
 אמה וכ"א לב"ש, וכו' ע"ע בר-א יוצא וביובל בששיוצא

 אינה לכך בגנבתה נמכרת אינה שכן לאמה מהו-הוכיח
 ת"ל 2 וכו': מקיש העבריה או העברי ת"ל בר"איוצאה
 אברים. בראשי 8 : ק"ו ועור עד ת"ל מן מוחק בא"צוכו'.
 בבת 11 : וכו' תצא לא בפס' פ"ג לקמן נשנה העניןכל

 ועיין היא ישראל בת אנתתא מרי ואין ת-י ובכןישראל'
 שהאריך עבדים מהל' ה"ד פ"ג למלך ומשנה ורא"םרש-י
 בניו. 13 : בש"כ מותר ובנים אשה שאי"ל ע"ע אם הס'בענין
 ומל' מכדרשב-י. עף עמו' 14 שנ': מנין בניו מגיהבא"צ

 יבנו( ושומרתם ארוסה להוציא עמו אשתו ויצאההחזקוני
 וכו'. אם 17 אחרת: ג' כאן לו שהיתה משמע עמושאינן
 אמר מר ההיא הג' ולפי לר"ע מתיחס שהמאמר בח"געי'
 הא-צ צדק לס"ד אולם פליגי, ולא חדא אמר ומרחדא
 מתן אחת אשה : מכדרשב"י ועי' הפקר' 18 רע*א:שמחק
 מוחק ובא"צ ברלב"ג גם ועי' לשנים. אחת אשה ואיןלו
 נוהרי דייש דמאשה מהרימ"ט בשם ובש-י הושדהמלת
 שתהא ללמד אשה וקראה קדושין בה תפסי ולא היאשפחה
 אפשר ואי בפ-ז בעברית. 20 וא"נ: כאשה לומיוחדת

 רז מדבר[ ן כן או' אתה ז אכ, המוסג' ח'-19 מ ש"כ[ מדבר וכו' אם ן זמופקרת ן כשפחה זמ ן אזטכממיוחדת ן משהיא18
 לאדו'ןז ההיה ח'-22 [ ת"ל[ ן אובסת נ' כ ן אאובנות ן מנין ואנדרו' טומ' ובנות 21 הרי- הא[ט ן לאדו'[זח' תהיה -20ח'
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251 ב פרשה כמץ2מ1מדכפ דנזיקיןמסכהא

 כמוה, שולדיה מניד ת"ל, מה ה, י ד ל י ו ה ש א ה - עבדים, שולדיה שפחתו על שבאהרב
 שפחה מה אומר, ישמעאל רבי היה מנין, נכרית כמוה, שולחיה שפחה אלא ליאי7

 אדם מכל קידושין לה שאין כל אף כמוה, ולדיה אדם מכל קידושין לה שאיןכנענית
 שאינה מניד, ו. פ ג ב א צ י א ו ה ו - נכרית. שפחה ולד זה זה, זה ואי כמוה,ולדיה
 שאינה ישראל בת ישראל, בן מן כס צריכה שאינה אמה אלא לי אין גט; ממנוצריכה
 מה כה ייקיא לעבד, ואמה לאמה עבד הקיש ואמה, עבד תקנו 0מהם ת"ל מנין, העבד מן גטצריכה

 - נט. העבד מן צריכה אינה ישראל בת אף כט, ישראל מכן צריכה אינה אמהמה
 לי אין יעכור, שנים שש אומר שהוא לפי נאמר, למה ו פ כ ב א צ י א ו ה וד"א
 בכפו, יצא והוא ת"ל מנין נרצע בפרשה, האמור מנהכ בו שנוהג שש, עובדאלא

 יציאתו, הכתוב שמיעט שש העובד ומה צריך, אינו אומר, יצחק ר' הנרצע; אתלהביא
 שינהונ דין אינו יציאתו, הכתוב שריבה נרצע בפרשה, האמור מנהכ בו נוהג הואהרי
 מביא משמע החוזיהן את להביא ד. ו ב ע י מ י נ ש ש ש - בפרשה, האמור מנהכבו

אח

 וכחולד-

 מדבר הענין במי אמרת יעכור, שנים שש ת"ל הכורח, את ומביא
 לעבוד,בראוי

 ג' ו' פרשה בהר ת"כ וכו'. הרב 1 ישראל: בבתלומר
 ה"ו פ"ז ונחלות ה-א עבדים מהל' פ"ט הרמב"ם פסקוכן
 וכו'. כל אף 3 שחולקין: פ"ב יבמות ורא"ש רי"ףוע"

 ע-ד, ס"ד וקידוש' ע"א ד' יבמ' וירוש' מ"יב מ"גקידוש'
 מה 7 : ס-ו חקת ותנחומא סח: קידושי כב., יבמותבבלי
 מנהג 9 ומכדרשב"י: ג' ו' פרשה בהר ת"כ וכו'.אמה

 שמיעט 10 : לאדוניה תהיה וילדיה שהאשה וכו'. בפ'האמור
 אלא יוצא שאינו יציאתו וריבה מועט זמן אחר דיוצאוכו'.
 הל' משמעות אבל מפרשים, ושאר וזי"נ ז"ר מרובה,לזמן
 בנרצע משא"כ הבן את דעובד שמיעט ואפשר כן;אינו
 רהוטת אותו ועבדו, ד"ה לקמן )אבל האדון במיתתדיוצא
 ואפשר ן כן( לפרש אפשר אי וכו' הבן עובד ואינועובד
 נוהגת אינה בשש ד'ציאה היינו יציאתו שמיעט ג"כלפרש
 ג"כ דנוהגת ביוגל היציאה משא"כ ובנרצע לנכריבנמכר
 וכן להפך להיות צריך ואולי מובן, אינו לקמן הק"ו זהפ' לפי כי לקמן יתכן לא זה פרוש גם )אבל לנכריבנמכר
 לאחר שיוצא משום וכו' הכתוב שריבה שש עובד גבילקמן
 ; ביובשן( אלא יוצא שאינו שמיעט נרצע וגבי וביובלשש

 זה כפ' משמע לא בפ' ר 1 מ א ה מנהג הלשון אבלאברים, בראשי יוצא היגו היינו בפי האמור דמנהג פי'ובבה"מ
 : מ-ע עיין מדרשא, אלא אתיא לא בר"א יוצא דאינודהא
 אף יכול הבורח את להביא מגיה בא"צ וכו'. להביא12

 כל גורס זו הגהה וכפי וגו' יצא ובשביעית ת"להחורקה
 צ"ל אלא וא"נ אומנתו מלת אחר שעז רמח דף לעילהבבא
 שייקש החולה את להביא בגפו יצא והוא ד"א הת"ז,כ"ג
 ודפוס הפ"ז נוסחת עפ"י כאן להגיה דיש ונראה וכו'עבד

 קאמר יצחק ור' בגפו, יצא והוא ה"ל ומה ולגרוסקושטנט'
 מקומה היה שנים שש על הדרשה עקר היה ואילו2-ידה,
 : והזהיר לם' יהודה ובענפי במ"ע ועי' כמכדרשב"י,למעלה

 שבטל בריא מנין, בריא ומפרש ודעת טעם בטובליישבה והאריך הישנה הגי' מקיים ובמ"ע הבורח' את ומביא13
 מפורש ולכאורה להשלים. שא"צ מנין מה זמןמלאכתו
 יעבוד שנים שש ד"א : רז"ל קמט דף במכדרשב"יכדבריו
 על ומוטל החולה את ולרבות בשוק המטייל אתלרבות
 מ"ע, בעל כדברי ממש הרי המגין מן לו עולה שהואהמטה

 ז ן וילידיה האשה אלא נ, ד ח', זמ ת"לן אין ן ח'מ
 ן אלמא ז ח', דם אלאן ן ח' ז לון וילדה ן וילדיההאשה

 נ' מ עבדיפן ן שילדיה אל מלדיה. שהיא ז שילדה. ד1
 רק ת"ל[ מה ן לאדוניה תהי' נ' זב וילדיהן ן שנ'כמוה
 שולדיה[ ן שולדה ז שילדיה, אד ן ח' זכמ מח"ל, לדט,
 ן ח' ט אשה, א שפחה[ ן ואין 1 2 - עבדים נ'מ

 דו ח'. כ אומרן ן ח' ז כמוהן ן שילדיה אך ח', ןשולדיהן
 אם ומה( )ט מה אזטכ ן היא( )א הוא ק"ו אטב ק"ו,נ'
 - נכרית ן כל[ ן ואף כ אף[ ן ולדה זמ ילדיה, ד 3-
 מ שפחה[ ן ח' כס בפ'בן זה ן ולדה זמ ילדיה, ד4

 ן ח' ד מגיד[ ן ונכרית כ נכרית[ ן ח' ד ונכרית,כנענית
 גט ן שפחה מ אמה[ ן הימנו אט ממנון 5 - שאיןכ

 זטכ גט, העבד מן א העבד. מן גט ד מ, ב"המב-י[
 ?היכה שאינה ן ח' א ישראלית, ד ישראל[ בת ן גטמב"י
 ז ן גט העבד 6כמן - אח' העבדן חלמן אדגט[
 ן מב"י גט מ ח', ך מב"י[ 7 - ח' מ לעבד[ ואמה ןמקיש
 ש' לעבוד וכו' ד"א 8 - העבד מן גט זמ גט[ העבדמן
 יעבוד שגית )שש( : בקצותיו הקרוע הגליון ועל ח' מסו[

 החולה". את )מב(יא משמע-' הבורח." )את( להביא)מש(מע
 לפי ז ן ח' 1 ד"א[ ן ובשביע' מדבר הכתוב לעבוד שראויבמי
 בפרשת ט ן ח' ז בו[ ן נוהג כהוא ט 9 - ח' א יעבוד[ ןשנ'
 יעבוד שנים ת"לשש אדזכ ט, רק בגפו[ יצא ןוהוא מגלן טן
 גו נ' ט שמיעט[ ן אם מה אזכ את, נ, פ ומה[ ן אין כ 10-
 ן יציאתו הכתוב מיעט שלא ט שריבה[ ן בפרשת ט 11-

 נרצע נ' וויניציאה דפ' בילק' בפרשהן 12 - ח' זאינון
 וכו' שש ן יעבד שנים שש ת"ל אז ן וכו' שש ת"ל מהק

 ד"א פ ח', ט סו[ שו' לעבוד וכו' שש ן ח' כהבורח[
 א 13 - מביא שהוא ן ן החולה את להביא בגפו עאוהוא

 פ"קיח דבר' ספרי ועי' אמרת' ראית ומה גורס בא"צ אמרת. - שבפנים. הנוס' 4א לנו אין כאן במכי' אבל המנין; מן לועולה שהוא וכו' המטייל את לרבות יצא ובשביעית ת-ל והחולה בשוק המטייל אף יכול עבודה, שני להשלים ]חייב[ ברחשאם בורח אפילו יעבד שנים שש ד"א : זה כעין הגוסחא את שם לשער אפשר ואולי העבודה, שני להשלים ]חייב[ ברחואם בורח אפילו ההפך, את הללו המלים מן שלפ"ז במאמר למד בעצמו דמכדרשב"י שהתנא מאחר להשלים דא"צ יעבודשנים שש מן ללמוד צד בשום וא"א משובשת במכדרשב"י הגי' דע"כ ומתעה מוטעת אלא אינה זו שראיה מוכח העיון אחראבל
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 י ת ב ה א וישנה. שיאמר ער נרצע שאינו מגיד ד. כ ע ה ר מ א י ר ו מ א ם או
 לרבו rw ובנים, אשדר ולרבו ובנים אשה לו שיש כומן אלא לי אין ני. ארואת

 אלא נרצע, אינו לעולם אמרו, מכאן וגו'. אליך יאמר כי סוהיה ת"ל מנין, ובנים אשה טז סידברים
 ובנים. אשה ולרבו ובנים אשה לו יש כןאם

 על נכמים שנתברכו אוהבו, ורבו את'רבו אוהב הוא וכי'. אדוני אתאהבתי
 לך; שוה טובתו שתהא עמך, לו טוב כי - וגו' אליך יאמר כי והיה נאמר לכךידו,
 לו מום כי נאמר לכך משלו, והדכו ומשקהו מאכלו עליו רכו ישנה לא אמרומכאן
 נרצע. אינו סומא או חכר היה אם עמך, לו טוב כי ד"א -עמך.
 אומר רבי במוכריון שימלך הדיינין, אצל ם. י ה ל א ה ל א ו י נ ו ד א ו ש י ג הו
 עצמו. לבין בינו אלא נרצע אינו כאן אכל מדבר, הכתוב בנבתו על דין בכיתבנמכר

 שווה מה למווזה, דלת מקיש וגו'. המווזה אל או הדלת אלוהגישו
 מדה נורסן, והדין במזוזה, ירצצנו או כא, לכך אומר אתה מעומד. דלת אףמעומד
 שתכשר דין אינו למצוה, כשרה שהיא מווזה לרציעה, כשר למצוה כשר שאינוהדלת

 או במזוזה; נותן אתה אי אכל נותן, אתה בדלת ובדלת, באזנו 0ונתת ת"ל ע צ ל יז שטשם
 אתה ואי מעכיר אתה באונו במרצע, אזנו את אדוניו ורצע ת"ל ובדלת, באזנויעבור
 דלת הקיש הראשון, כלשון אלא האחרון כלשון לומר עליך אין הא בדלתןמעביר

 מעומד. דלת אף מעומר מזווה מהלמזוזה,

 ז, ב"ה הבורח[ את ומביא ן הבורח ואת החולה אתמביא

 ז כ"ה בראוי[ ן מדבר הכתוב במי ז ן מנין בריא ד ן ח'ד
 אט ן ח' מ העבד[ ן אם אכמ 1 - הראוי במי דכן

 ואת נ' מ אדוני[ 2 - פעמים שני( )א שתישיאמר

 [ אס לי[ ן ח' מ איזן ן נרצע שאינו מגיד בני ואתאשתי
 ואת אהבך גי ינ' ג' מ ובנים ן לרבו וגם מ ולרבו[ ןח,

 3 - ולרבו א ן ח' א שאין, בזמן זטכ איזן ןביתך

 ח'[ א אינו[ [ מ, 4וצ4ש כמש נ' ז י, אזכוגוץ

 5 - ורבו כ 4 - לו שיהא( )ז שיש עד אז א-כןאלא

 נ' ז נכסים[ ן ושנתברכו מ ן ח' אזטכמ הואו וכו'אהבתי

 לכך מנין ט ן ידיו אזטכק 6 -- נכסיו אס נכפין, 10שלו,
 סוג כי ונאמר אלהיך ה' ברכך אשר שנ' כ( וכו' לכךן
 מ אמש[ מכאן 7 - שיהא א ן ח' אזטכ וגר[ ן עמךלו
 והסיכו, 0ן והטיבו, אזן ן מאכלו רבו לו ישנה שלא מ ןח'
 [ תיל אטכ שנאמ', ז ח', מ ן נא לכך ן והרכיבו מ והסכו,ק

- ח' מ עמד[ לו טובכי  כפ-נ[ עמך ן ח' ז עמך[ ומ' ד"א 8 
 היה מ ן הוא חיגר ואם ז ן ח' כ אם[ ן לו שוה שתהיי נ'1

 אדוניו[ והגישו 9 - חולה או נ' מ סומא[ ן מהםאחד
 א ר"אן ן במוכיין ז ן שיומלך כ שימליך, א שימלוך, ו ן ח'מ

 זמ בב"ר[ ן עצמו במוכר ז בנמכר[ 10 - ~יעור ר' מד-א,
 אבל מ כן. אבל אז ן גנבו ט גניבו, על אזכ בגטו, מ ןח'

 מ ש'יזן מעומד וכו' יהגישו 11 - יביז א ן עצמומכר
 אזכ 12 - הקיש אזטכ [ ח' אזטכ וגו'[ וכו' או ןח'

 אזטכ ן ח' כ או[ ן נאמ' כ באן ן או באזר לכך ז ןהדלת

 שם ובבלי ע"א נ"ט קידוש' וירושל' פ-ה דף שםומ"ת
 ג-ט קידוש' ירושלמי וישנה. 1 פ"ב. עבדים ומס'ט"ז:
 עבד' מ"מ פ"ו, דף ומ"ת פ"קכא דבר ספרי כב- בבליע-ד
 שם האפפמאנן ועי' וישלש נ' כאן ןובמכררשב-י ות"י,פ"ג
 התשיה לו שיהא עד מגיה בא"צ וכו'. לי אין 2 ז[:הע'

 שהיא ונ-ל לזה מתא' אוק' ]וג' מני'; ובנים אשה לרבוובנים,
 בנסמן ועי' פו, דף דברי' המ"ת עפ"י להגיה ואפשרהנכונה[,
 ירצע. כך ובין כך דנין וס"ל מליג ר"ע פ-ג ענ' ובמס'לעיל

 לעי' בנסמן עיי ובו" מאכלו 7 לכך: מגין מגיה בא-א לכך'6
 מוחק בא"צ וגם ווי דפי ג' עיי רכו'- אם 8 ה'ג: פ'? בהרות"כ
 חולה או שהוס' מ"ח ולגרס' ]סומא. - שוה: שתהיהמלות
 אבל הם-ח ג' לפי וכו' כאן אבל 0] ב"ב.[: קידושיןעיין
 דאינו כאן אבל פ' ובבה-מ כפשוטן הדברים עצמומוכר
 בנמכר המלות לפ-ז אגל עצמו לבין בינו אלא בב-דנרצע
 דקרא סובר הת-ק גם דהרי ההמשך מפריעין הכ"מבב"ד
 ובמ"ע במוכריו, שימלתך מדק4ומר בב"ד הנמכרמיירי
 אל והגישו כלומר כאן אבל קידוש' הירושלמי לפימפרש
 עצמו לבין בינו אלא נרצע אינו עצמו במוכר שהואהדלת
 נתערבו ואולי המכיל'; בלשון זה כל להעמיס קשהאבל

 נרצע אינו כאן אבל ת-ק כדברי וצ"ע ור_י ת-קסברות
 איד עצמו מוכר אבל רבי ובדברי עצמו לבין בינואלא
 אלא מעתיק אינו הת-ק ומן רבי דברי השמיט ובפ-זנרצע;

 במוכריו שימן-(ך שהמלות ואפשר הדיינין וכווומהגישו
 במדרש ועי' בב"ד דנרצע ס"ל וח"ק רבי לדברישייכין
 ע"ג נ"ט קידוש' ירושל' פ-ג, עבדים מס' פ"ו, דףתנאים
 כלו' וכו" אומר אתה 12 רשותא: מנהון ויסב תרגםויונתן

 דמזוזה ההיקש מן נלמד או כך ההיקש מן לומדמתרעדה
 כשר  המזווה שתהיה או וג' מגיה והגר"א לרציעה,תכשר
 אינו וכו' הדלת מה נותן הדין שהרי א"צ אמרתלרציעה

 את(ןנותן[ )אב אתה ואין אזטכ אי[ אבל ן את ונתתהןאכ )כבמקרא( כ -14 שכשרה ז כשר, שהיא וק 13 - אטמה

- ח' ם ש'יז[ מעומד וכו' או ןח'  - מעבר את ואין מעבר את אכ [ ח' אזכ במרצען ן ח' אזכ אתן אדוניו ן יעבר אז 15 
 - הדלת אכ 17 - ראשון אחרון-' אזכ ן בלשון בלשון-. כ 16-
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 של ששלוחו מקום בכל שמצינו לפי נאמר, למה אזנו. את אדוניוורצע
 ~מר אתה מדבר; הכתוב ימין בשל ו. נ ז א - שלוחו. ולא הוא כאן אבל כמותו,אדם
 אזנו כאן נאמר דן, אתה הרי שמאל; בשל אלא אינו או מדבר, הכתוב ימיןבשל
 רבי דברי המלת, מן ו, נ ו א - בימין. כאן אף בימין להלן מה אזנו, להלןונאמר
 והן נרצע, כהן אין אומר, מאיר ר' שהיה ; המחום מן אף אומר מאיר רבייהורה,
 מכל שתרצע אוון ראתה ומה - נמכר. אומרים והן נמכר, כהן אין נרצע,אומרים
 ובנב, והלך תגנוב, לא ששמעה אזן : חומר כמין אומרה וכאי בן יוחנן רבן היהאיברי',
 אונו את אדוניו ורצע אמרה התורה דבר; בכל רצע, מ ב - אבריו. מכל תרצצהיא

 ו ד ב ע ו - כלבד. מתכת במין אני אומר אומר, רבי דבר; בכל אמרה והלכהבמרצע
 אלא קונה אינו הכל, וקונה כחו שיפה הכסף אם ומה בדין, שהיה ; היובל ער ם, ל ו על

 ת"ל מה הא שש, אלא תקנה שלא דין אינו עבדים, אלא קונה שאינה רציעהשש,

 הוא לתלמודו ובדלת באזנו אינו או לרציעה שתכשרדין
 לתרץ הגאון וכונת וכו' ת-ל ובדקאר: במתזנו שיעבירבא

 ההיקש לצורך רק מלה שתהיה מצינו דאיך הרא"םקושית
 בלח"מ ע-ז תרץ כבר אבל לגמרי הכתוב מעמעותותעקר
 דיש ה"ט עברים מהל'פ"ג

 לחלי
 הרציעה ובין ההגשה בין

 אם אלא אינו והספק המזוזה אצל כשרה דההגשהובודאי
 דברי גם דהכמ זה דרך ועל לרציעה גם המזוזהתתכשר
 ראיתי שוב כתב ובש"י ; במכדרשב"י וכ"ה שםהרמב"ם
 די דשא לות ירושל' תרגום בשם שכתב יהודה מנחתלהרב
 הדלת אל והגישו וה"פ ר ש hd במקום 1 4ש ד מזוזתאלות
 כתב וכן ע"ש מעומד דהיינו ו-מזוזיה מרצכן קבועאשר

 מזוזתא דלוח ובמקום ט"מ לפנינו יונתן ובתרגוםהחזקוני
 לות או אחת נוסחא נוסחאות ב' ובת"א מזוזתא דלותצ-ל

 ירושלמי ועי' מ"ע. עיין מזוזתא דילות ב' ונוסחאמזוזתא
 שם( בג' )וצ-ע פ"קכב דברים וספרי ע"ר נ"טקידושין
 ומס' כ-ב: קידוש' ובבלי ופ"ז( פ"ו )ד' י"ז ט"ו שםומ"ת
 נאמר למה 1 ורש-י: ס"א' וסף ס': דף והזהיר פ"געבדים
 מכדרשב"י, שלוחו. ולא הוא 2 : ז"ר אדוניו, מלתר"ל

 אזנו. להלן 4 : ס"א. דף והזהיר ע"א ס-ב קידוש'ירושל'
 דברים ספרי מכדרשב-י, בימין' - רש"י: מצורע,גבי

 פ"ג עבדים מס' ט-ו- בגלי ע"ד, נ"ט קדוש' ירוש'פ"קכב,
 וכה"י הספרים בכל כ"ה וכו'. אף 5 שם: והזהיר ת"יוכן
 מלת מוחק' ובש"י ובא"צ ס"א:, דף ובוהזהיר בפ"זוגם
 מן דאף אלא מדייק דאינו ומפרש הג' מקיים ובמ"עאף

 לרוצעו יבוא שמא במילת אף בכהן וגזרינן כשרההסחוס
 וירצע ע"ד נ"ט קידוש' בירושלמי שהקצה כמו הסחוסמן

 כרשיפה, לידי יבוא r_r~ ומתרץ הכרשייה מן פחותהסחוס
 להפך מוכח הירוש' מן ואדרבה לראיה דומה הנדוןואין
 לו היה יוו-ער דאל"כ הסחוס מן דוקא משויר לא'דס*ל

 פ"קכב דבר' הספרי מן נראה וכן המילת מן וירצעלהקשות

 ז ן במרצע נ' ז אזנון ן ח' מ נאמר[ למה ן ח' טס אזנו[ את1
 ח'ןאתה ז ח'ןהכ"מן מ ש"ח[ אבריו וכו' אזם שלוחו-2מ

 ן ח' אז הכ-מן ן ח' ז ימין[ בשל 3 - ח' ט מדברןוכו'
 ן שמאל ימין בשל א ן ח' א אלאן ן מדבר נ' אב אינו[או
 ן בס' וכן ימין בשל ז בימין[ 4 - את אכ ן מדין טהריו
 גליון )ועל הכלל ן המילת, בז המולת, כ הדלת. יהמלת[
 6 - בסי וכן נהן כ כהן[ ן הסכום א 5 - מילתכה"י(

 וכן כהן נ' 1 בס', וכן אומר ט בס', וכן אמ' אאומרימן
 כ אבריו, ט 7 - ראית כק ראת, אט ן מה אב ןבס'

 ט אומרה[ ן ח' ד זכאי[ בן [ ח' אזטכ היה[ ןהאברים
 מן אזב ח', ט חומר[ כמין ן תורה אמרה ונ' ח' זאומר,
 אזנו, אז2 אוזן [ אומר נ' וק חומר[ ן החמר( )אהחומר

 וגנב[ ן ששמע אט סיני, הר על נ' רש"י ששמעה[ ן אברט
 וזה נ' מ במרצע ן האיברים ז אברים, כ 8 - הוא נ'ב

 דברים משלשה אחת וזו נ' מ ח' ט דבר[ בכל ן )?(נוהג
 ן והתורה אדכ המורהן ן המקרא את )ן( עוקצתשההלכה
 אומ' את כ ח', זטכמ אזנו[ את ן ח' וטמ אדוניו[ורצע

 וכו' רבי ן שמרה אד ח', מ אמרהן ן ה' ד והלכה[ 9--

 אני בלבד מתכת במין אני או' מאיר ר' א ן ח' בץבלבד[
 מתכות ז ן במיני ז כמין, ו במיןן ן ח' ד אני[ אומר ןאו'

 ן מה אזכ ן ח' מ ש"ג[ עה"ם בפ'א יצא וכו' שהיה 10-
 ן קונה תהא אזט ח'. כ תקנה 11 - את נ' אזטכוקונה[

 וצ"ל ממקומה אף מלת שנשמטה אפשר אבל הא"צ, כהגהת ונראה מכדרשב"י, ועי' : כ"א קידוש' ובבלי פ"ו דף שםומ-ת
 אף אומר ר"י מאיר, ר' כדברי אזן של בגובה אלא נרצע שאינו פ-ג עבדים במס' וס"ה המילת מן אף יהודה ר'בדברי

 נמכר איש דלר"מ עיקר, כל נמכר 4שכ:! מכירה לענין פליגא רציעה לענין דפליגא משום כלומר וכו'. והן 6במיריתא:
 לענין הוא נמכר דאינו והא עצמו במוכר נרצע דאינו לומר דאיצטריך פ' ובז"ר רציעה. דין בו לקיים יכולים אנו שאיןמשום
 מוחק ובא"צ ב"ד, במכרוהו היא רציעה ולענין עצמו במוכר היא מכירה לענין דהפלוגתא להפך כתב ובש"י ב"ר,מכירת

 במקום אומר והוא להגיה דצריך כתב ובש"י נרצע. הוא המילת מן וא"ת כ-א: הבבלי ע"פ ומגיה וכו' נרצע אומרים והןמן
 ישראל בני לי כי סיני מהר ששמע לפי ה"ה פ"ז ב"ק בתוספתא וכו'. אוזן - וא"צ' יהודה ר' מלת למחוק או אומריםוהן

 מביא עצמו דלמוכר הלשונות ב' בין לישב השתדל וברש-י כב:, ובבבלי ע"ד נ-ט קידושי' בירוש' וכן וכו' הם עבדיעבדים
 לא ובחזקוני יהורה במנחת הגיהו תגנוב לא ובמק' ב"ד, אמכרוהו קאי תגנוב דלא והפסוק עבדים ישראל בני לי כיהפסוק
 דף במדבר ספרי עיין היטב נתבררה 7~4ש עדיין חומר כמין ומליצת וא-צ' נפשות לגונב דרשינן תגנוב דלא משוםתגנובו
 אמרה התורה המקרא, טז'( סוטה ע"פ עוקבת )או קובעת הלכה במרצע נאמ' ששם בפ"ז סמוכין יש הם-ח ולג' ]במרצע. 8יד:

 ספרי מכדרשב-י וכו'. מתכת 9 : להלן[ א-צ ג' ועי' ע"ד נט קידו' ירו' עפ-י שג' טז. סוטה רש"י ועי, דבר בכל והלכהבמרצע
 ובא"צ ס-א דף והזהיר עבדים מס' ט-ז. סוטה כ"א: בבלי ע-ד נ"ט קדושין ירוש' פ-ו דף י-ז ט-ו שם מ-ת פ"קכבדברים
 רגיל שאינו לשון ובו" ת"ל מה הא 11 וכו': המקרא עוקרת הלכה מקומות בג' דסוטה הגמ' ע"פ ומגיה המאמר כלמוחק
 איש ושבתם ת"ל כמשמעו לעולם ועבדו או לעולם ועבדו ת"ל צ"ל ואולי מכדרעב-י ועי' ממשמעו יוצא אינו ואעפ"כהוא
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 - אחוותו. אל איש 0ושבתם ת"ל כמשמעו, לעולב( ועבדן אן היובל; עד לערלם, וכנברן י כהויקרא
 הא היובל; 0עד - לעילכ( דעכדך שבא' שנה, המשים %א העולם שאין דיכאה בא ארי, רובץ מ שםשם

 הבן; עובד ואינו עוכל, הוא אותו ו, ד ב ע ו - יצא. האדון מת יצא, היובל הניעכיצד,
 הבן, ועובד עובדו הוא הרי יציאתו, הכתוב שמיעט שש העובד אם מה בדין,שהיה
 הוא אותו ועבדו, ת"ל הכן, ועובד עובדו שירוא דין אינו יציאתו, הכתוב שריבהנרצע
 הכת, את עוכד ואינו הכן את עובד עברי עבד אמרו, מכאן 1 הבן עוכד ואינועובד

 הכת. את ולא הכן את לא והעבריהנרצע

 גפרשה

 הכתוב בקטנה אומר אתה ן מדבר הכתוב בקטנה ו. ת ב ת א ש י א ר ו כ מ י י כו
 ורשאי נדריה בהפרעת ורשאי הואיל אמרת, בכרדלה; אלא אינו אומדבר
 ממקום בדולה1 ולא קטנה מכירתה אף כדולה, ולא קטנה נדריה הפרת מהבמכירתה,
 אותה ומוציאין הואיל אמרת, ; נערה כשהיא כאן אף נערה, כשהיא להלן מהשבאת,
 נמכרה. שלא עד ק"ו נערה, כשהיא כקידושיה רשאי שהוא אביה, מרשותהמימנים

 ועבדו או נ' א היובלן 1 - וענדו מקיים אני מה הא1
 מ א י[ [ י א R1ff'] [ ן ז שמן ן *~ם אי", זטכ 2 - כשומעו ז כשמועו, אב ן היובל עדלעולם

מב-רי
 יטכ ן מת ואם מ ן תבל זטכ 3 -- שנת

 ועברו ן לעולס עובד הוא כי ר מ עצא, כמ יצא[ [אדק
 ף זטכפ את, לא ר מ עובד[[ ואינו ן ח' מ עובד[וכרן

 ש'ו[ בפ'א הבן וכו' שהיה 4 - הבת את ולא נ' מ הבזן ןאת
 עובדו[ שיהא 5 - הבן את אזטכ ן עובד ז ן ומה ט ן ח'מ
 א עובר[ ואינו 6 - את נ'  אוסוכ שיעבד, ז ועונד[ ן ח'1

 ילק' 7 - אינו כ ן ח' ט הבת[ וכו' מכאן ן את נ'זטכ
 מ והעבריה[ ן ח' א הבתן וכו' נרצע ן נרצע א ו הוויניצ'

 - ועבריה קח',
 נ' זטפ בתו[ ן ח' מ ש'יב[ נמכרה וכו' וכי 8)ג(

 או 9 - ח' זסכפ הכ"מן [ ח' טפ בקטנה[ א"א ןלאמה
 בבתו( )ז בתו אז [ אפילו נ' אטפ אלא[ ן ח' כ אמרת[וכו'

 - רשאי אזדכ ט, רק ורשאי ן בהפר כ בהיפר, א ןגדולה
 כ גדולהן וכו' אף ן נדרים פ ן הפיר ל הפר, כ היפר, ד10
 ז ן שבאתה אטכ 11 - ממקום ואימא וויניצ' ילק' ןח'

 סימנין, אכ 12 - אותם וקל אותה[ ן כל כ כאןן ןשהיא
 כשהיא ק ן רשאי שהיא א שהוא[ ן אותה( )ז בסימניןזט

 ת"ל 1 היובל: עד לעולם ועבדו ת"ל מה הא אחוזתואל
 ועיי תשובו משפחתו אל איש להשלים צריך וכו'.ושבתם
 בבלי ז' פרק וסוף ב' פרק סוף בהר ות"כ שם דבריםמ"ת

 בא"צ וכו'. שנא' 2 יובלא: עד פלח עבד ות-י טהקידוש'
 להדיא איתא וכן וכצ"ל עולם עד שם וישב שנא'מגיה
 )הוצאת ל"ז דף דבפ"ז התדב"א ג' שהיתה נראה וכןבפ"ז

 עורקכם נקרא שנה חמשים חכמים אמרו איחבאפרידמאן(
 ולהלן שנה חמשים עולם עד שם וישב וגו' עלתה לאוחנה
 הלא שנה חמשים וגו' אזנו את אדוניו ורצע אומרהוא

 עולם נקרא י-הנבייש בשמואל שנאמרו שנה חמשיםשמענו
 והמקור ע"כ עולם נקרא בע"ע שנתאמרו שנהוחמשים
 ור' חזקוני ועי' בכאן המכילתא היא כנראה אלולדברים
 שהדרשה מוכח אוקס' כ"י ג' מתוך היובל' ]עד -בחיי'

 היא דברייתא סיומא וכו'. כיצד הא - כהוב'.[ מב'מצורפת
 צריך ואולי המאמר, כל מוחק ובא"צ מ-ע, רבי, מדבריולא

 שכן וכו' כיצד הא אדון של לעולמו לעולם ועבדו ד"אלהגיה
 כל עולם עבד לך והיה הפסו' על פ"קכב דבר' בספרידרשו
 ומ' שנה ל' נמכר אפי'( )וצ-ל הוא אף אדון של עולמוימי
 ע"ד 3"ט קידוש' בירוש' מפורש וכן וכו' היובל לפנישנה
 דהמל' לפ-ז ונמצא במכדרשב"י דכאן הפסו' על דרשווכן

 צורך ואין תתקון 4וכם4ן צריכין אינם וכו' לעולםועבדו
 הפט' להשלים וצריך חסרון שג' מלת ואחר לגמרילמוחקן
 אחר שיוצא כלומר וכו'. שמיעט 4 לעיל: כאמורדשמואל

 העובד אם ומה להפך שצ-ל אולי ונראה ודוחק מועטזמן
 הוא הרי וביובל( בשש )שיוצא יציאתו הכתוב שריבהשש
 עי' ביובל אלא יוצא שאינו וכו' הכתו' שמיעט נרצעוכו'
 קדושין הבת. את ולא 7 : בגפו יצא והוא ד-ה פ-אלעיל

 מרשושם 12 : ופ"ז מ"ב דף והזהיר : י"ז ובבלי ע"ג נ"ט קדוש' ירושלמי מכדרשב"י שם ומ"ת פ"קכב דברים ספרי מ"בפ"א
 משיאין דסימנין ור-ל שהוא במקום שרהיטם דצ-ל דאפשר כתב ובבה"מ שלפנינו הג' לפרש נתייגעו המפרשים וכו"אביה

 ובא"צ מ"ר. בקידושין דר"ל אליבא יהודה דר' כחכמים קדושיה לקבל יכולה עצמה שהיא זה לענין אביה מרשותממורהה
 הפירוש דלפ-ז ואע-ג תמכר, שלא ק"ו יוצאה כבר מכורה כס ערכין דגמר' כק"ו והיינו נערה כשהיא עד מרשות מןבוהק
 למוכרה יכול יאינו משום הטעם דעקר ונר' מקרא, לן דילפינן ואע"ג לן מנא בסימנין דיוצאה גופא דהא צ"ע עדייןפשוט
 גופא דהא השתא אבל כסף, אין חנם דויצאה הכתר על זה וסמכו בסימגין יוצאה כבר במכורה דגם אמרו וע"כ נערהכשהיא
 מהל' פ"ר ריש הרמב"ם ומלשון כבר, מכורה כשהיבש דיוצאה לו פשוט מהיכא גערה כשהיא למוכרה יכול אם לןמספקא
 משמע למוכרה יכול אינו שירצה מי לכל לקדשות לו ויש בה רשות לו יש שעדיין אע-פ שערות ב' דמשתביא שכ'עבדים
 ס"ב דף והזהיר מר: וכתובות ג: וקדוש' מכדרשב"י ועי' מובן אינו כאן בסהתו"ה שכת' ומה כלפנינו הגרסא לו דהיתהקצת
 : בסוף חסרוןיבפ"ז
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 כתה; את מוכרת האשה ואין בתך את מדלח האיש בתך. אוץ איש ינןמוראדכי
 הבום כרעו, את מוכר הוא הרי למכרו, רשאי אביו שאין הבן אם ומה בדין,שהיה
 מוכר איש איש, ימכור וכי ת"ל בתה, את שתמכור דין אינו למוכרה רשאישאביה
 בתה. את מוכרת אשה ואין בתואת

 ברין, שהיה בנו; את מוכר ואינו בתו את מוכר האיש ו. בת אה איש ימכורוכי5
 על נמכר שהוא הכן למכרה, רשאי אביה הכניבה, על נמכרת שאינה הבת אםמה

 מוכר האיש בתו, את איש ימכור וכי ת"ל למכרו, רשאי אביו שיהא דין אינוהבניבה,
 בנו. את מוכר ואינו בתואת

 עצמה; את מוכרת האשה ואין עצמו את מוכר האיש ש. י א ר ו כ מ י י כו
 הכת עצמו, את מוכר הוא הרי למכרו, רשאי אביו שאין הכן אם מה ברין, שהיה10

 נמכר שהוא כבן אמרת אם לא, עצמה; את שתמכור דין אינו למכרה, רשאישאביה
 לא לפיכך בגניבתה, נסכרת שאינה ככת תאבר עצטו, את תוכר הוא לכךכגמכתו,
 רשאי אביו שאין הכן אם מה נותן, והדין גניבתה, על ותמכר - עצמה. אתתמכור
 על שתמכר דין אינו למכרה, רשאי שאביה הבת גניבתו, על נמכר הוא הרילמכרו

 בבות תאמר בגניבתו, נמכר היא לכך נרצע, שהוא בכן אמרת אם לא, כניבתה;15
 שאין הכן אם מה נוהן, והרין ותרצע, - גניבתה. על תמכר לא לפיכך נרצעת,שאינה
 ת"ל שתרצע, דין אינו למכרה, רשאי שאביה הבת נרצע, הוא ה-י למכרו, רשאיאפיו

 הנותנת היא ואדרבה אמתי ק"ו כאן אין וכו'. בדין שהיה2
 מה עצמו את מוכר למוכרו רשאי אביו ראין כחו שיפהבן

 כח יפוי משום דלאו פ' ובמ"ע רמ"ס* בה"מ בבת,שא"כ
 לעצמו אדון וקונה תולך עבדות אסור משום אלא בודנו

 התרתה למוכרו רשאי אביו שאין הבן אם קאמ' שפירוא"ב
 סוטה וכו'. ואין 4 : כש"כ לא בת בתו את למכורלו
 והזהיר ע'ב יט שם וירושלמי כג: דף שם ובגמ' פ"נסוף
 בבלי סוטה משנה הגנבה. על נמכרת שמלינדה 6סב:

 וקומש מגיה בא"ב וכו'. איש ימכור וכי 9 שם:וירוש'
 המלו' מוחק ובמ"ע עצמה את מוכרת היא ואין אותהמוכר
 אבל ובוהזהיר, ואוק' בכ'י'מ בילק' אינן וכן איש ימכורוכי

 הביא שכן הדפוס כגרס' ג"כ היתה הראשונים שג'נראה
 כם4ש איש ימכור דוכי קרא דהא שלנו( המכילתא)והיית הספרי דרשת על שהקשו התוסר בשם ס"ד: גיטיןהרשם-א
 מוכרו-ה האשה דאין מינה יליף ואיך עצמו במוכרברירי
 איש ימכור כי מ"פ שמהרץ שם הרשב"א וע" עצמהאת
 עצמה את מוכרת הבת ואין בתו את מוכר איש בתו,את
 אע"פ nnsY 4שת מוכרת אשה דאין הכתוב למדךוכאן

 אין הא' ג' לפי דאף ובראה ע"כ. עצמו את מוכרשהאיש
 דאינה הדין אליו להסמיך בעלמא ציון אלא לראיההכתוב
 הלשון מפשט נראה וכו'. האיש - עצמה: נשרעמוכרת

 מעשה דאין בקטן מיירי דלא דאיש דומיא מיירימגדולה
 דאינה אמר באשה וכנגדו קאמר בגדול ע-כ אלא כלום,קטן

 ה"ט ת"ב סוטה התוספתא מן משמע וכן עצמה אתמוכרת
 האשה ואין לפרש מק' שיש ממני ברור הדבר אין Qvברם
 הרמב"ן כדעת ושלא בגניבתה.[ - ג"ד ע"י - לע"ענמכרת
 יב: ב"מ תוספ' ועי' אשה.[ לו יתן אדוניו אם 1בפס'עה"ת
 שהוצלח לעיל ורשב"א גביבתו ד"ה : כ"ג וסוטה מאיד"ה
 גושה וכן רגימין הגמי מן עצמה מוכרת אינה גדולהדאף

 [ ח, אטב בתו[ את 1 - ק"ו אף א ן וכו' ק"ו ה ר 1 כמ
 ח. דו בפג[ את ן אשה ו האשה[ ן ולא %כואיך

- 2 
 ט למכרו[ ן מה אכ ן ח' מ ש'ה[ האיש וכו' בדיןשהיה

 ן בתו את נ' זט איש[ ן כי ד ן בדין ז 3 - בת 1 ןבמכירה
 - האשה האיש-4טכ זטכ ח', ש'ה[א בתו וכו' בפ'באיש
 את מ בתו[ את מוכר האיש ן ח' דזכ ט, רק בתו[ את5

 ן ומה זט 6 - ח' מ ש"ח[ בנו וכו' שהיה ן מוכר הואבתו
 כ גניבו, אזלן הגניבה[ 7 - ח' כ על[ ן שנמכר 1 ן גניבהאטכ

 9 - ח' אזן בתו[ את ן ח' כ אביו[ ן שיהיה כ ןבגנ.בתו

 מ עצמו[ את ן איש מ האיש[ ן ח' אןטכ איש[ ימכורוכי
 לעצמה נמכרת מ א"ע[ מוכרת ן אשה מ האשה[ ןלעצמו

 ן ח' ך הואן הרי ן ומה ט ן ח' מ אמרת[ וכו' שהיה 10-
 ן הוא אטכייו דין[ אינו 11 - בבת תאמר א: זטבת,הבתן
 אז לכךן ן גניבו על ז בגנים, אט 12 - עצמו כעצמה[
 בבת[ ן ח' ד תאמר[ ן ח' ט את[ ן ח' ז הוא[ ן לפיכךטכ
 3נ - גניגתו על א גנינה, על זטכ כגניבתהן ן הבתד
 גניבתהן ן ותמכור כ נמכר, ותהי א ותמכר[ ן ת' אטכאתן
 ז אם[ ן ומה אטכ ן לא לפיכך ונ' גניבתו א גמבה,זטכ
 אזטכ דיז[ אינו ן בת ז ן גניבו חזט 14 - בן אטכ ןח'
 גניבו, על א ן לפיכך אזטכ ן גניבה זטכ 15 - הואדין
 לא ן נמכרת כ נרצעתן 16 - גניבתו על זמ גניבה, עלט

 נ' 1 ותתרצע[ ן גניבה אזטכ ן נמכרת אינה ןשהמכר[
 יין אזטכ ן בת 1 ן זה הרי ט 17 - ומה אזטכ ןהבת

 בש"י: ועי' עברי עבד הקנה כי ד-ה קיח דףממכדרשב-י
 ת"ל קושטנטינא דפוס ג' וכן עצמה, את מוכרת היא ואין אותה מוכר הוא איש, ימכור וכי ת-ל מגיה בא"ב וכו'. ת"ל17
 1ה מפסוק ללמוד יש דאיך זו בגרסן לפקפק יש אבל עצמה, את מוכרת מושדה ואין עצמו, אורץ מוכר איש איש, ימכורוכי

 ולפי המכילתא, סגנון כפי אייה הגהתו וגם כן, משמע הלשון ואין הק"ו נסתר נרצעת שאינה ועכשיו רציעה מידיגערות בסימני שר-וצום שכן כל האב מכירת מירי בסימנים יוצאה דאב וכו', מוציאה אם ומהרץ כן, משמע גן גם הכתובין שהרי ושתרצע, עצמה ושתמכור בגניבתה שתמכר ניתן דהדין פ' וכו' ימכר כי ונאמר מגיה ובסהתו"ה עצמה, מוכרתדאינה
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 מכר מיד הכתוב מוציאה אם אמרת, ; וגו' העברייה או העברי אחיך לך ינוכר 0כץ יב סודבריס
 קלה. רציעה מיד וחוטר קלהחמור,
 רשא- שהוא ומנין כמכירתה, רשאי שהיא למדנו הא ש. י א ר ו כ מ י י כו

 לידי וחומר קל אטהורע, לידי קידושיה מידי הוא מוציאה אם אמרה, ;בקידושיה
 שפחה אם ומה ק"ו אומר, ישמעאל רבי היה בכסף, נקנית שתהא ומניןקידושיה.
 אינו בבעילה, נקנית שהיא ישראל בת בכמף, נקנית בבעילה, נקנית שאינהכנענית

 להליכה, הוויה מקיש והיתה, ~הלכה ת"ל בשטר, אף ומנין ; בכמף נקנית שתהא ויין ג כדשם
 אחרת אם אומר, הוא הרי אומר, עקיבא ר' - בשטר. הוויתה אף בשטר, הליכתהמה
 ה. מ א ל - בכמף. תחתונה אף בכמף, עליונה מה לעליונה תחתונה כקיש לו,יקח

 נמצינו אוטר הכלילי יוסי רבי אטהות; לשתי מוכרה ואינו מוכרה הוא אחתלאמה
 קידוש אחר אמהוה לא אבל אמהות, אחר וקידוש קידוש אחר קידוש שמקדשהלמדין
 אמהות. אחר אטהות לומר צריךואין

 שרהכנעניכם כדרך איכרים בראשי תצא לא ם. י ד ב ע ה ת א צ כ א צ ת אל
 לא %א אינו או יוצאים, שהכנענים כדרך איכרים בראשי תצא לא אומר, אתהיוצאים;

- ח' אזטכ ת"ל[ ןהוא  אזטכ ול. רק וגו'[ וכו' כי 1 
 מוכרת אשה ואין עצמו מוכר איש איש, ימכר כי קח',

 ן הוא אזטב הכתובן ן אוציאה כ מוציאה[ ן ואם מ ןעצמה
- בס', וכן מדי ט קידושיה(, נ' )ז מידיא,טכ  מיד[ 2 

 ן בתו את נ' מ איש[ 3 - לרציעה ז ן מידי אטכ ח',ז
 ן בקדושין מ 4 - מנין ס ן במכירה ז ן ח' דמפהא[

 ק"ון ן קדושה אכ ן ח' מ קידושיהן מידי ן הוא נ' אאמרת[
 - מידי ק בפ'בן לידי ן קיישה( )אב קידושיה מידי נ'אזכפ

 אז שתהא[ ן קדושין מ קדושה, אכ ח', ז קידושיה[5
 מ ן מק"ו פ ן אמרת נ' אט אומר[ ן שנקנית משהיא,

 בבקהןאט מ ומפי--6זשיןןבבללהמהןאק
 ן העבריה אמה מ ישרי[ בת ן נקמת הש( )א היא הריכ

 אינו ן בביאה מ בבעילה[ ן ונקנית זטמפ נקני[שהיא
 שתקוה, אזטכ נקנ'[ שתהא 7 - הוא דין אזרכםדין[
 אט ח', מ מקיש[ ן אחר לאיש נ' זפ והיתה[ ן שנקניתמפ
 פ הווייתה, כ הויתה, אט ח' מ הוויה[ ן הקישכפ

 ן הליכתה[ 8 - להליכתה אטכפ ח/ ב, להליכה[ ןהוייתה
 ן הווייתה כק הויה, זמ הוויתהן ן להליכתה כ הליכה,מ

 ואם כ ן ח' ז לו[ וכו' הרי ן ח' מ ש"ט[ בפ'ב בכסף וכו'ר"ע

 ן התחתונה אטכ ן הקיש אטכ ן כששדה נ' כ לו[ 9-
 אחתן 10 - התחתונה אכ תחתונה[ ן העליונה כעליונה[

 פ ח', מ מוכרהן ן ולא מ ואין ט ואינה, זפ ואינון ן ח'ד
 - נמצאנו זכ [ ח' מ ש"ח[ עה-ס מיעד וכו' ר"י ןמכורה

 א וקידוש[ ן לקידוש ט קידוש[ ן מקדשה שהוא אטכ11
 13 - ילא א ן ח' א אבל[ אמהות, אחר ן קידוש טכח',
 אשהכנעניים ן צאר ח'ןאלא ן ש'ד[ עה-ס וכו' וכו'לא
 וכו' בר"א ן ח' טכ תצאן לא ן כן נ' ט אומר[ 14-

 אחרים ע"י נמכר דגבי דה"ק לומר אפשר היה שבפניםהג'
 בהר בפ' עצמו מוכר גבי אבל לעברי עבריה התורההשותה
 עבריה, נזכרה לא עצמו במוכר רמיירי אחיך, ימוך וכיגבי
 קלה, מרציעה כש"כ החמור ממכר הכתוב מוציאהואם

 בגניבתה, דתמכר הק"ו ג-כ נדחה ברציעה דליתאועכשיו
 משום חמור למכר וקורא נרצע, שכן לבן מה לתרץדיש

 את דעובד משום דמכר דחומרא פ' ובז-ר בכ"מ,דקונה
 דמלבד שלפנינו בג' לפקפק יש ובב"ז ברציעה, מעא"כהבן

 דחוק, קצת לך ימכר דכי הכתוב מן הלמוד לעניןדהפי'
 אם היה השאלה עקר דהא דפתח, במאי מסיים דאינוקשה

 ג-כ לנו יצא ומתן המשא ירי על ורק עצמה, אתמוכרו-ץ
 בלשון ומסיים העקר שביק אמאי כן ואם רציעה,לענין
 ע"כ רציעתה, לענין היתה דיננו תחלת כאלו ממנודנראה
 קלה רציעה מידי הכתוב מוציאה אם להפך, דצ-לאפשר
 בעברי הכתו' דפתח ממאי וה"פ החמור, מכר מיד וחומרקל

 דאזנו שמעינן עברי, אלא מזכיר אינו רציעה וגביועבריה
 היינו קלה רציעה מידי התורה דהוציאה ומאחר אזנה,ולא
 תחלת דהיינו חמור מכר מידי כש"כ שעבוד, סוףדהיא

 לשפחות למוכרה יכול אם ר"ל וכו'. אם אמרת 1שעבוד:
 לה, היא שזכות קדושיה לקבל שיכול ק"ו לה, היאשחוב
 כממוכרה יכול אם פי' ובש-י ובז-ר מגומגם, הלשוןאבל

 אינו כשדון ברשות שהיא שב-ז הקידושין, מןולהפקיע
 אבל קדושיה, לידי לביאה שהוא ק"ו להרעקדש,יכולה

 יכול אם גופא בהא יט: בבלי וכן ע"ג נט קדושיןבירושלמי
 ובסהתו"ה דהנאים, פלוגהא קדושין עיי' המכירהלהפקיע
 וכו' ק"ו אבהות מידי קדושין לידי הוא מוציאה אםמגיה
 מן דהא מכירה, ע-י לקדושין למוסרה רשאי ד4וכ:(פי'

 בקדושידה שורכה כ"ש יעוד, ג-[קרושי בתלהדהמכירדה
 וקדוש' מו: שם ובבלי מ"ד פ-ד כתובות ועי' מכרה,כשלא
 וכו'. בכסף שמתקדשת כלומר בכסף* נקנית שתהא 5ג:.

 ע-ב נח קדושין בירושלמי וכו'. כנענית שפחה אם ומה=
 בגיתה נקנית דאינה עצמה העבריה מאמה זה ק"ועביר
 וכר. הוויתה אף 8 ור:. ג: שם בבלי ועי' בכסףתקנית
 ירושלמי וכו'. תחתונה אף 9 ה.: שם ובבלי שםירושלמי

 מכרה שאם וק-ו לה היא שזכות קדוש. אחר [1שם:
 קדוש, אחר ל4ומךהורע וק"ו אמהות אחר לאמהות לא אבל מגיה בא"צ אבל שניה, פעם למוכרה רשאי שאינה לה הואדחוב
 בראשי רהצ4ש רמש 13 פ"א: עברים ומסבת בה בבגרו ד"ה ולקמן יח' בבלי ועי' ע"ג נט קדושין הירושלמי מן נראהוכן

 ,(91י0ם Urschrift עי' ובו" אלא איש או 14 כנענאי: עבדיא כמפקנות תיפוק לא ת"י וכן פ"א לעיל עי, וכו'.מסינריכם
 יש שאומר, פ"קיח דברים הספרי מן יוצא ושכן בשש, יוצאה אינה עבריה הישנה ההלכה לפי דבאמת להוכיח שהאריך .5 871
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 יב טי דביים מגיד וכו', העכרי אחיך לך ימכר 0כי ת"ל יוצאים, שהעברים כדרך וביובל כשניםתצא

 ועוד וכזע אברים בראשי יוצאה שאיבה עבריה אלא לי אין וביובל; בשנים יוצאהשהיא
 נמכרת שאינה בעבריה אמרת אם לא ונוי; במימנין יוצאה שהיא עבריה אם ומהק"ו

 וכו'. אברים כראשי יוצאה אינה לפיכךבכניבתה,
 אשר - לפניו. חמד נגמלה שלא אלא רעה אין אדוניה. בעיני רעהאם5

 לא אשר ד"א פדייה. למצות קורמת ייעוד מצות אמרו, מכאן ה. ד פ ה ו ה ד יע אל
 מנת על ימכור לא  כאחת1 לשנים ייעד לא אבן יפדה זה אדון יעדה לא אםיעדה,
 - מיעד. ליסד רצה אם הוא, מוכר עקיכאשאומר, רבי הגלילי; יומי ר' הכריליעד,
 מאחר ה, ב ו ר ג ב ב - לגוי. ימכרנה שלא דין לבית אזהרה זה הרי י. ר כ נ ם על

 לקיימה, רשאי אינו הוא אף הכנות, כמשפט בה נהג ולא בויון מנהג בה נהג בה, שבכד10
 יא ב מלאכי יהודה "בגדה שנאמר שקיררו, אלא בכירה ואין אבטלמום; בן יונתן ר'דברי

 בעבד שאין מה ובעבריה בעבריה שאין מה עבריבעבד
 שאין מה כסף, ובגרעון וביובל בשנים יוצא עבריעברי,
 בעברי כן שאין מה וכו' בסימנים יוצאה עבריה בעבריה,כן

 בעצמו הספרי והא מעצמן מרפרכים האלה והדבריםוכו'.
 בעבריה ויש בעבריה שא"כ מה בעברי שיש לפי האמסיים
 לומר והוצרך עברי לומר הכתו' הוצרך בעברי כן שאיןמה

 שש, לענין לעברי שוה דעבריה להדיא מפורש הריעבריה,
 מה בעברי יש : בתחלה שאמר דמה לפרש אתה צריךוע"כ
 אחר במקום בפ' נאמר דלא מאחר ה"ק וכו' בעבריהשאין

 דברים יש וכן בהם יוצא שהעברי בדברים יוצאהדעבריה
 לחזור כאן הכתוב הוצרך העברי ולא בהם יוצאהשהעבריה
 נתקשו יח. קדושין ובבבלי בפירוש, ועבריה עברילכתוב
 שפרשנו מה ולפי שיעדה, כגון ששת ר' ותרץ זובברייתא

 הבבא זה פי' דלפי משום כן בגמ' פי' דלא והא לזה,א"צ
 בעברי דיש להבבא דומה אינה בעברי שאין מה בעבריהדיש
 דעת על עלה לא ועכ"פ ריטב"א. עי' בעבריה, שאיןמה

 ואפילו בשש, יוצאה אינה דעבריה לומר מעולםהספרי
 הראב"ע כגון כהמכי' דלא הכתוב שפירשו המפרשיםלדעת

 בא ולא לגמרי בשש יציאה מכאן נתמעט לאורשב"ם
 שיציאתו הצדדי' בכל לעברי שוותה דלא לומר אלאהכתו'
 ואם ליעדה האדון על שמצוה בעבריה משא-כ בשש,לעולם
 רשב"ם עיי בסימנין שש קודם יוצאה לפעמים יעדהלא

 רענה ea'1 5 פינליס: להחכם תורה של ודרכהוראב-ע
 שרעה 4א רעה דאין שפי' אליעזר ר' מדעת לאפוקיוכו'

 המכי( כדעת ות"י : יט קדושי' ובגלי מכדרשב"יבנשואיה,
 ומה וכו' ייעד לא יעדה לא אשר ג' בא"צ וכו'. אשר5

 ספ"א משנה מכאן. 6 מיעד: מלת אחר ש"ח לקמן גו'שבכתים
 מוחק במ=ע וכו'. אדון ד פ"א: עבדים מס' ועי'ובכורות
 והפדה אדון זה דצ"ל ואפשר האב והפדה וג' זה מלתמוחק
 לא תו וא"ב אאב קאי דוחפיה סובר זה ותנא פי' אב,זה

 דמצוה מאחר פדיה למצות קודם יעוד דמצות לדרוששייך
 ת"י וכן בה"מ 1-ה4יב. על פדייה ומצות ו-הכשדון על11

 לא יעדה לא דצ"ל נראה ייעד' לא - אבוהא' יתהויפרוק
 כאחת לשנים - לעיל. א"צ והגהת והזהיר ג' ועי'ייעד
 לומר יכול דאין דר"ל במ"ע וביאר ולבן לעשב בז"רפי'
 לכשיברור מקודשת ותהא לבני או לי מקודשת אתהרי

 ח, אטכ אלא[ אינו ן ח' כ און [ [ח, טיוצאים
-  1 

 העברי[ ן שהעבדיכם ט ידק אובלק כ"חשהעברים[
- ח' כ וגו'ן ן ח'אט  ן בשש אטע ן יוצא שהוא אכ 2 

 הם עבדי כי ת"ל מניין וביובל כ ן ינו' א "', אטשיובלן
 כלשון אלא אחרון בלשון לדון עליך אין הא מקוםמכל

 כדרך נ' א אבריכן ן יוצא א ן שאין בז ן וכו' לי איןראשון
 ת"ל נ' כ וכו'(, )ט מניין עברי נ' טכ יוצא',שהכנ'

 אינה עבריה מה לעבריה עברי הקיש העבריה אוהעברי
 - אברים בראשי יצא לא עברי אף אברים בראשייוצאה

 אינה נ' כ בסימניזן ן ח' א יוצאה[ ן שיוצאה ד ן מה כ3
 הוא דין בסימנין יוצא שאינו עברי אברים בראשייוצאה
 ן ה' כ אם[ ן יכו' ט א, רק וגו'[ ן אברים בראשי יצאשלא
 ן לפי' ק ן וכו' לפיכך ט ן גניבה על אטב 4 - עבריהד
 נמכר שהוא בעברי האמר אברים כ יגו', א וכו'ן ן יוצאא
 העבריה או העברי ת"ל אברים בראשי יצא לפי' גניבתועל
 אברים בראשי יוצאה אינה עבריה מה לעבריה עברי קישו
 ן גמלה ט ן וגם 5אכ - אברים בראשי יצא לא עבריאף
- ח' ט פדיה[ וכו' אשר ן בפניואב  כ ן יבום א יעוד[ 6 

 יעדה[ לא והפדהןאם ג' אזם יעדה[ ח'-7 זטכ וד"א[פדוייה
 פ פיפדנהןאב[ יפדיה, א ח"ן אטכ זה[ ל"ין ןאשרטח',

 8 - ולא כאחד[ז יעדה[1ט לא ט'ובל[זהאב,זאבל,

 אזה ן רצה ואםןכלא ח'ןאזטכ אזטכ הוא[ ח"ן דהגלילי[
 זאת, נ' מ ימכר, ק ימכרנה[ ן זו ורמב"ן זמפ 9 -ייעד
 מ אבטלמוסן וכו' מאחר ן לנכרי ורמב"ן מ ן האב נ'פ
 ן ח, אטכ מנהג[ [ נוהג ק ונוהג, זב מ"ג, אט 10 -ח'
 בן יונתן. ר' דברי וק 11 - נוהג ולא אכ ן בבזיוןאכ

 כ אבטולמוס, זמש אבטולמס, א ן אין אומראבטלמוס
 ובה"א ז שנ'[ ן שיקור אזטכמפ ן ביגוד אין מ ןאבוטלמס

 הרמב"ם וב-כ מכדרשב"י עי' ה"א, במפיק יעדה מדכאת כן ודורש בבה-מ הגיה כאשר כאחת לשתים דצ-ל נראה ויותרהדבר.
 ברשות תלוי והיעוד לאמה אלא למכור יכול אינו דהאב וכר' ימכור לא - פ"א. עבדים מס' ועי' ה"ז עבדים מהל'בפ-ד
 יהודה בר' יופי בר' ס"ל דהכא דת-ק פי' ובסהרהו"ה וזי"נ, ז"ר באדון, תלוי הדבר ואעפ"כ הוא דמוכר ס"ל יר"עשהדון
 הוא דמוכר ס"ל ור"ע פרוטה, שוה של עבדות עליה יש א"כ אלא מיעד ואינו נתנו לקדושין לא הראשונות דמעות יח:קדושין
 לייער שלא ע"מ מגיה בא"ב אבל דחוק. ר"ע בדברי והפי' ראשון. קדושי עליה רחלו מיעד אחר קדשה אם ואף זהבאופן
 ,Gelger ועיין וכ"ג, יט: בבלי ע"ג נט קדושין ירושלמי בתורה, שכתוב מה על שהתנה מפני בטל נאו 1 אבל דמוכר סברור"ע
1885. ,llrsd]rif~ מגיה גא"צ דיז. לבית - מיד. האדון אשת היא דהאמה ריה"ג ויכבור ליעד ע"מ אלא ומגיה שהאריך 
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 אשר מדקאר הכתוב באשן אומרי ישמעאל רבי ישראל; בית בי בכדן בגדך סכי דאדכמר4 יא הירמיה
 כדו בב אונער, עקיבא רבי ; לקיימה רשאי אינו הוא אף ייעד, ולא לייעד מנת עללקחה
 עליה. בגדו שפרש מאחרבה,

 שאיני הבן ומה בדץ, שהיה ; לאחיו ולא ייעדנה לבנו יעדנה. י לבנו אםו
 לא, שייעדן הוא דין ליבום, תחתיו בא שהוא אחיו ייעד, הוא הרי ליבום, תחתיונכנס
 לאחווה תחתיו נכנם שאינו באחיו תאמר לאחווה, תחתיו נכנם שהוא בבן אמרתאם

 הכנות. פס כמש - לאחיו. ולא ייעד לבנו ייעדנה, לבנו אם ת"ל ייעד, לאלפיכך
 שארה זו מה למד, ונמצא ללמד בא זה הרי אלא הבנות, משפט על למדנו מהוכי

 רבי דברי יכרצ, לא ועונתה כמותה שארה ישראל בת אף יכרע, לא ועונתהכמותה
 בבת אלא אינו או כן, אומר אתה מדבר; הכתוב בעבריה אומר, יונתן רבייאשיה;
 כמשפם ת"ל ומה אמור, ישראל בת הרי לו, יקח אחרת אם אומר כשהואישראל,
 מדבר* הכתוב בעבריההכנות,
 במקום ; קטן כנו את להשיא אדם חייב אמרו, מכאן ו. ל ח ק י ת ר ח א םא

 בניך, בני לראות?את זכאי אתה אימתי בניך, ולבני לבניך 0והודעתם אומר מהו אהה ט דדירים
 0ואשר אומר הוא וכן מענותיה, אלו ה, ר א ש - קטנים. בניך משיא שאתה ונוכמן ג גמיכה
 ועונתה, ; כמשמעו כסותה, ; שאר כעפר עליהם מוימטר וכתיב עמי, שאר אכלו כז עחתהלים

- וג' א ותועבה, נ, אביהודה[  וכו' ואומר 1 
 מ ן יגו' אכ "', אזטכ ישראל[ בית ן ח' ד בי[ ן ח'מ ישראלי

 ח, כ אומר[ ן ישמעאל ר'אמר
-  מ שלקחה, אזטפ 2 

 מ ש'יב[ מדבר וכו' ר"ע ן ואף אכ ן יעדה ילא א ןשלקח
-ח'  שפירס ק שפירש, ו שפרס, אכ זט, כ"ס שפרש[ 3 

 ן ייעד אזח ח', כ בפ'ב[ "עדנה [ יעדנה זט ן אם אכ 4-
 ט בא, אכ נכנס[ 5 - שאין ט ן אם ומה אזנב ן כדיןכ
 ן הבן ט בכח 6 -- שנכנס ז בא[ שהוא ן ח' ט הרק ןקם

 ן לאחיו מ כ "עד, לפיכך מ אזנ לארחה[ ן קם פנכנס[
 ז באחת[ ן ח' ז תאמר[ ן ח' כ שה'ס[ לאחי וכרתאמר
 ליעודן שםן"עח ן [ד, ום ח'ןאמן א לא[ 7 --אביו
 יעשה ג' א"כ הבנות[[ ן ישד ואין ט מיעד, יאינו זילא[
 פ הוא, ד זהו ן ח' ז אלא[ ן מעתה נ' כז הבנות[ 8 -לה
 בעבריה א"א אזם 10 - ח' ט בת[ 9 .- זאת א ין ןח'

 אעו או חץ )אי"מ
 מדברי

 לטאח/כל 11 -- חץ
 מה כ ט "ק ן הכ"מ אטכ אמרן ן בבת אטע בתן ןאשה

 אש ן מ= אח מ 13 -- לה יעשה ך אכ עמק 12--
 זב מ"[ 14 -- עמים אזטכמ ן ר אטכס קטך [ ןמ
 יכהןאי י[מ כ במה שאן~מיט

 אזטכמ"-ט
 ן ברך " אטמ ן משחש, כ כשתשש, אטט ", זממח
 16 מח'-- שרןואשר[ מימתןא:טכמ הקטמםן:ממ

 ן עמתה אזטכמ ן כמשמעה פ ן ואומר 1 דכתע, כ ן שכלימ

 עצמו לפף מאמר הוא זה דלפי שכ' רמב"ן וע" וא"צ,לאב,
 מניעה היא אבל אחרת פעם ימכרנה שלא אזהרהואינה
 לעקר או בע"ע שאמר מפגי כי לעכו"ם ימכרנה שלאלגמרי
 ואפשר ע"כ, אסור, דב4ששה כאן השמיענו גרמשפחת
 שלא ב"ר על היא שהאזהרה הוציא ימשול ק-41ןדממלת
 אין מגיה בא"צ ובו/ מאחר 3 לנכרי: למוכרהיניחוהו
 רשאי איני וכו' בה שבגד מאחר וכו' שקירה אלאבגידה
 בטעות הבדילו קונסטנטינא ובדפ' רי"א: וכו' רע"אלמוכרה
 שני הם כאלו בן ומלת יונתן ר' בין מפסקת נקודהע"י

 שנא' שיקור אלא בגידה אין בה בבגדו הפ"ז ולשון ;תנאים
 ר' למוכרה רשאי אינו וכו' אומר ישמעאל ר' יהודהבגדה
 רשאי אינו הבנות וכו' מאחר אומר אבטולמוס בןיונתן

 ג' רכן ראיה אין כי ואף נשמטה ר"ע ודעת ע"כ.לקיימה,
 את לשמור מקפיד אינו פעמים כמה פ"ז דבעלבמכילתא

 הג' הוא דפן אפשר בכ"ז במכילתא, שהם כמו הדבריםכדר
 לדעת יותר נאות שקור אלא בגידה דאין דהפי'העקרית

 בדברי לקיימה במקום אבל יונתן, ר' מלדעת ישמעאלר'
 ישמעאל ר' ובדברי למוכרה, לגרוס נכון יותר יונתןר'
 ס"ל תרווייהו ור"ע דר-י נפרש ולפ"ז לקיימה לגרזםנכון
 הכתיב תופס ישמעאל דר' רק אאדון, קאי בה בבגדודמלת
 ולר' בוא"ו, לו הקרי תופס ור"ע באל-ף יעדה לאאשר

 והאזהרה והפדה למלת טעם נתינת היא בה בבגדוישמעאל
 כסרץמא מוסגר מאמר הוא שביתיים ימה ה4שדוז עלהיא

 לעם למלות טעם נתינת היא לר"ע אבל לעילדמכילתא
 לשפחות ימכרנה שלא האב על היא והאזהרה וכו'נכרי
 שתרגמו ויונתן אונקלוס תפסו ר"ע ובשיטת אישות,אחר

 דיקימה רבתה בעיני בישא אם ת"א שכן זה באופןהכתוב
 במשלטיה לזבונה רשו ליה לית אחרן לגבר ויפרקינהליה
 דשני חלף לזבונא רשו ליה לית אוחרן לגבר ת"י וכןבה
 במקום ט"מ בהן נראה יתה דזבין ומלות עלה, רשוההמרה

 אחר לשפחות למוכרה יכול דאינו האב, על היא והאזהרה אאב, קאי בה בבגדו יונתן ולר' מ-ה, אות מ"ע וע" יתה,דומיז
 מה לאחוזה תחתיו אחיו ויכנס ייעד לא מגיה בא"צ וכו'. באחיו תאמר 6 : ומכדרשב"י יח: ובבלי ע"ג נט ירושלמי ועי'שפחות,

 דהא המפרשים קושית לסלק כן והגיה וכו', ת"ל לאחוזה שקם דין אינו ליבום שקם אח ל4החוזדה קם ליבום קם שאינובן
 בעבריה 10 פ'א: עבדיר ומס' כה: ערכין יז: קדושין בבלי ע"ב יא יבמות ע"ב נט קדוש' ירוש' ועי' הכרח ואין ק"ו,איפרוך
 זיוגתן ואונקלוס יגרע, לא בד"ה לקמן לשיטתם הולכים שניהם יונתן ור' יאשיה ור' אדוניה שיעדה עבריה כמשפט כלו'וכו"
 ר' בשיטתתרגמו

 י4ושיו-

 בבל, ע"ג נט וירושלמי ה"יא פ"א קדושין תוספתא קטניכם. 15 וראב"ע: רש"י דעו-! וכן
 : מז כתובות מכדרשב"י וכו'. מזונותיה אלו - עו: סנהדרין סב: יבמותיט.
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 ג יי מאשית שארה אומר, יונתן רבי - יאשיה. רבי דברי ויענה, אותה חוישככ שנאמר ארץ דרךוו

 לא זקנה, זקנה, של לה יתן לא ילדה, היתה אם לשארה, נופל שהוא כטותכסותה,
 ימות של ולא הגשמים, כימות החמה ימות של לה יתן שלא ועונתה, ילדה; של להיתן

 ומה ק"ו אמרת מנין, מזונתיה בעונתהן ואחד אחד כל לה נותן אלא החמה, כימותהגשמים
 הוא דין נפש, קיום שהם דברים ממנה, למנע רשאי אתה אי נפש, קיום שאינןהכרים
 נשאת שלא דברים ומה ק"ו אמרת מנין, ארץ דרך הימנה; למנוע רשאי תהאשלא
 הוא דין מתחלה, עליהם שנשאת דברים הימנה, למנע רשאי אינו מהחלה,עליהם
 1 יח ייקרא כל אל איש 0איש שנ' ארץ, דרך זו שארה אומר ר' - הימנה. למנע רשאי יהאשלא

 יג-יד שם שם שנא' מזונות, אלו עונתה כמשמעו; כמותה אמך; שאר אביך, 0שאר וכתיב כשרושאר

 ג חדברים וין4עיבך0ויענך

 שומע לו, יקח אחרת אם שנא' לפי נאמר, למה אומר יאשיה רבי ע, ר ג י אל
 ממי יכרע, לא ת"ל בעכרית(4, אלא מדבר אינו ינאו מדבר, הכתוב ישראל בבתאני

 בכת אומר אתה מדבר; הכתוב ישרי בכת אומר, יונתן ר' כבר. לו שנתנו מטינ'רעים,
 עבריה הרי לה, יעשה הבנות כמשפט אומר, כשהוא בעבריה, אלא אינו אוישראל,
 מדבר. הכתוב ישראל בבת לו, יקח אחרת אם ת"ל מה האאמורה,
 אומר אתה פדה; או לבנך או לך ייער ה. ל ה ש ע י א ל ה ל א ש ל ש ם או
 אמור דבר אין אמרת, ועונתה, כסותה שארה אלא אינו או פדה, או לבנך או לךיעד
 פדה. או לבנך או לך ייעד אלה, שלש ואם ת"ל ומה בעבריה,אלא

 כריתות, ספר לה וכהב מקיים, אני ומה הגטן מן חנם שומעני ם. נ ח ה א צ יו
 ולא מהכסף חנם וגו', אלה שלש ואם ת"ל בעבריה, או מדבריה, חוץ הנשיםבשאר

 מהכת.חנם

 בעבריה דמיירי מוכיח הכתוב סוף כלומר וכף. דבר אין1
 אצת רקאי ועונתה כסותה אשארה רקאי למיתר ליבאוא"ב
 כרי דמכילתא כתמא הרי לעיל, יונתן ר' כדעתישראל
 במה"ד תשמטנה והשביעית ד"ה מ"כ לקמן מצינו וכןיונתן
 מ"מ, ישלם הבור בעל בד"ה פ'יא לקמן וכן שאמרנו""כענין
 מגיה ובא"צ אנש'ן. יריבון וכי בפס' בפ'ו יונתן ר' כדע'1שסתמ
 הפסוק ר"ל ישראל, בבת אלא אמור הדבר שאין אפשראי

 היא ראמה רס"ל משמע מהגט. חנם ולא 20 וא-צ:דלעיל
 יעוד בשעת הדבר ויבורר לבנו, או לו מכירה משעתארוסה

 בר' דר"י הב"ק ודעת המכילתא רעת בדבר, פלוגתותוג'

 אטט ו ירמיה ר' דברי פ ן ויעניה כ ן ובה"א ז ן זה י 1-
 פ היתהן ן שאם זפ ן הראויה פ שנופל, ז נופלה,והיא
 -2 היתה אם( ט ח', )מ ואם 1 אזטכמפ בפ'א[ זקנה ןהיא
 בימות חדשים לה, הראויה כסות או"א כל 4א נ' פילדהן
 מ ח,, אוטכפ ועונתה[ ן התמה בימות שחוקיםהגש',
 ולא ן כים" אב ן ח' דם לה[ ן ושלא ט ולא, 1 ןעונתה
 1 נותן[ ן ח' מ בעונתה[ וכו' אלא 4 - ושל אזכמשל[

 א אם, מ ומה[ ן מזונה חקר ו ח'ןואחד[ דוח'ןלה[
 את אין אזם ן בהם שאין מ שאין, ט 5 - אם ומהטכ
 ק"ו מ ן הימנה אטכ [ טכמלמנוע לימנע, אק ן אתה()ז

 מתחילה, א 7 - אם ומה ממנהןאכ אינוןלמ פ המאמ'ח'-6 זלכ"שוסוף ח', זמ הוא[ חייןדין שהןן1לדבריםןאזטל
 א 8 - בתחילה כן מתחילה או ן ממנה זמ ן לימנע ק למנוע, אאכלס ן אתה אי מ אתה(, )זט את אין אזטכ ן בתחילהט

- ח' ד אישן איש ן רבי מל ן ח' מ סה"דן עד אומר ר' ן ממנה טס ן לימנע ק למנוע, אטכלמ ן תהאטכס  בשרו א 9 
 ן ואומר כ ח', אט וכתיב[ ןוגו'

 1 ן מזונותיה אטכ ן כשמועו כ ן וא 1 נ' כ היא, נ' אט אמדן ן היא נ' ט הוא, נ' א אבידי
 אטכ 1 א"' נאמר[ למה שומענין נאמר למה לו יקח אחרת אם אומר ר"י 1 ן ח' מ יאשיה[ ר' וגו'-11וכה"א-10איייעיבך

 עסה"דן יונתן לוןר' נתש שכבר אזטכמ ן מי גורעהןך מ 13 - גורעים ממנו ז [ א רק המוסגר 12 אומר- שהואלפי
- ח' ן להן יעשה ן וכשהוא כ ן בעברית אטכ ן מדבר נ' אטכ אינו או 14 - ח' טכ ישר4[ וכו' אתה ן נתן ר' ך ן ח'מ  ן וגו' אלה אטכ ן אם אטכ 16 - גינצבורג[ הוצ' ]ועי' ואם דז כבמקרא, אאכל כ"ה אם[ ן מקיים אני מה 1 ן אמור, 15 
- אא"כ ז ח', זטכמ פדה[ וכו' אתה ן יעד ט יעוד.מ  ומה ן לעבריה ן 18 - אלא מדבר אינו מ ן יגרע לא יעינתה אזכ 17 

 ן אם אזטמ ן ח' דת"לן
 אלהי

 אומר אתה נ' כ פדה[ ן יעיד מ ן ח' אדז בפ'א[ שה"ס חנם וכו' ייעד ן יגרע לא נ' כ וגו', אד
 זב 20 - אני שומע טכמ ן ח' א שה"ס[ וגו' וכו' שומעני 1 טמ רק חנם[ ויצאה 19 - וגו' אלה שלש אם פדה או לבנךאו
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 מי בי ותצא הואיל בדק, שהיה בנעורים; כסף, אין בבערת חנם.ויצאה
 מי י הן הן אוכש, ה"רף אחרף אלא נאמר לא ומאלו בגלוח, בקמי [תצא לאהנעורים,
 אב מרשות יוצאה מה אדון, מרשות ויוצא אב מרשות ויוצא הואיל נותן, והדיןבברות,
 נשתנת ואימתי שהיית, ממה שנשתנת אדון, מרשות יוצאה אף שהיית, סמהשנשתנת
 לבעל מקום ליתן שלא שניהם, נאמר לכך וכנרה, נערה שהיית בשעה שהיית,ממה
 בבא, חנם, ויצאה אומר, יונתן רבי - בנעורים. כמף, אין בבכר, חנם, ויצאה - לחלוק,דין

 כמף, אין ככנר, חנם, ויצאה אליעזר, רבי משום אומר חק אבא - בנעורים. כמף,אין
 ככף, הן תורה, ואמרה הואיל או', נתז רבי - ן כסף בגרעון יוצאה שהיא מגידכסימנין,
 בה משיבואו כמף, התן בל אף הסימנין, באו שלא ער כמף, תן מה כמף, התןובל

 יומת.(4 מות ומת איש למומכה כמף אין אומר, הבלילי יומי ר' -םימנין.

 ן העבריה מן ~זטכמ נשים מ ן הנשים כל זטכ ן:שאר
 זטכ 1 כסף אין הנם הג'ל העבריה אף או מ ן ח' זטכאון

 שלש ואם ן ת"ל מנין 10 כתיב, ז ת"כ ן מנין נ' טובעבריה,
 אזבכ 1 ח' כ חנמן ן חנם ויצאה זכ וגו'[ ן ח' ןאלה[
 מ ש"י[ יומת וכו' ויצאה 1 - הגט מן . . . הכסף מןמפ
 א ן נבגרות 1 בבגדה(, וויניצ' )ילק' בבגרה אטכפ ןח'

 2 - בנעורים ט נעורים, בימי אז ן ייצאה זטכויוצא,

 - ח' א בפ'ב[ הן ן אחד ט ן ח' ט אלא[ ן נא' שאילואכ
 האב אזטכ ן ויוציא וויניצ' ילק' ויצאה, ז ויוצאה, ל8
 אזטכ ן יוצא וק [ מההמי זכ ן ויצאה ז יייצאה, ל ן בס'וכן
 טכ ן כשנשתנת ן שנשתנית, כל שנישתנית, א 4 -האב
 1 זל, ב"ה אףן ן ח' אטכ שהיית[ וכו' אף ן שהיתהל

 כשנשתנת, ז ן יוצא היית ק יוצאה, היא ז יוצאה[ 1 ואם קואף,

 ואימתי ן ואמתי ן אימתי, אט ן שהיתה ל ן שנשתניתל
 )בה"מ( ווילנא ובדפוס נשתנית, אל ן ח' כ שהייתןוכו'
 ן שהיתה טל 5 - שניצננה בכלן ולמעלה נשתנהכאן

 אטכ ן שהיית וב שהיתה, טבל ן בשעת כ ח', 1בשעהן
- ח' ק מקום[ ן שתיהן אזטכ ןנאמרו  וכו'[ ויצאה 6 

 ן ח' א חנם[ ן הקודם עם אחד דבור הוא ם יכן אכבכ"י
 א בנעורים[ וכו' יונתן ר ן בגרותה ז בנגרה, אכפבבגר[
 בבגרה טכ ן נתן ר' דברי בנעורים וכף ויצאה פ ן ח',זט

 כ אמר, ט ן תנין אכ ן אומר ר"א משום א"ת פ 7-
 ד ן בנעורים א בסי'[ 8 - בבגרה אזטכ ן אלעזר ז ןאמ'
- ח' ט אומר[ ן ייצא ארז ןשהוא  ן ח' מי כסף[ תן מה 9 
 ן משבאו אזטכ ן ואף דכ ן סימנין אזטכ ן בה נ' אכבאו[
 א ב"ה כסףן אין אומר ריה"ג אזטכסימנין-10 ן ח' זטבהן
 - כ רק המוסגר ן ח' בש"גכק,

 כשמיעדה קדושיה הן הן הראשונות דמעות דס"ליהודה
 לקידושי לאו הראשונות דמעות דס"ל יהודה בר' ר"יודעת
 אבל ,[כסיטם Urschrift .5 189 החכם דעת וכן מ"ע,נתנו,

 האריך קנא סי' תורה של דרכה בספרו פינלישו-החככני
 דאמה אורחאומשמיענו אגב דמרבה ומפרש זו דעהלסתור
 סמוכין למצוא ויש סתם, אמה לא אבל יעדה אם גטצריכה
 צריכה שיעדה דאבה שם רמרבה המדרשב"י מן זולסברא

 המכיל' דגם לומר הנמנע מן אין ולפ"ז הבנות כמשפט מןגט
 הכתוב' המשך כי להכחיש אין אבל גוונא, בהאי מיירידירן
 שלפנינו דבמכי' לומר ג"כ אפשר והיה המכי', לפי כןאינו

 אשאר קאי אלה דשלש דמפרש אליעזר ר' דעתנשמטה
 ומשנוי גט, דצריכה דורש ואליביה מכדרשב"י עי'כסוע"ו,
 ירי על נשתבשו שלפנינו דהנוסח' קצת משמעהגרסאות
 שבפנים הג' כפי הוא עכ"פ דיונתן התרגום אבלהמעתיקים,

 דף מ"ע ובהשמטות יט' בבלי ע"ג נט קדושין ירושלמיועי'
 גמליאל בן ר"ח שבין הפלוגתא קאי זה דבענין שכתב ענבקטו

 לשפחתו גרושין שטר כתב באם פ"א עבדים במס'וחכמים
 רר' הא מוחק בזי"נ בנעוריכם. וכו' יונתן ר' 6וצ-ע:
 בבגרן כסף אין בבעורים, חנם ויצאה מגיה ובא"ציונתן

 נשם מילתא להא לה דתני היא אחרינא דנוסחא כתבובמ"ע
 ועיין רישא, אלא מנה גר' ולא הסופרים וקיטעוה יונתןר'

 אינה לחודא נערות בימי אבל וכון בכימנין 8 :לקמן
 לימי הגיעה ואם סימנין הביאה כשלא בבגר ויוצאהיוצאה
 שלא כסף בגירעון יוצאה עכ"פ סימנין הביאה ולאנערות
 איילונית אבל והפדה בכלל היא ליעדה שראויה דמיתאמר
 כסף תתן ובל והפדה כסף תן ובו" כסף תן - מ"ע:לא,

 אינה נמי בגרות דבימי נתן לר' וס"ל כסף אין חנםויצאה
 אבא ובאמצמגיה מ"ע, בגרות, סימני שהביא עדיוצאה
 והפרה שכ' לפי  בסימנים בסף אין חנם ויצאה וכו'חצין
 ובל כסף תן תורה ואמי הואיל כסף בגירע' יוצאה שהיאמגיד
 כסף תן אלא הללו מקראות ב' יתקיימו היאך כסף,תתן
 לעיל הפ"ז ג' ועי' וכו', כסף תתן גל סימנין יבואו שלאעז

 בבגר, חנם ויצאה דצ"ל לומר אפשר היה ולפ"ז ו,שורה
 הואיל אומר נתן ר' שהיה נתן, ר' דברי בנעורים, כסףאין

 אין בסימנין חנם וכו' משום חנן אבא וכו', תורהואמרה
 ויצאה דורש למה טעם נותן נתן ר' פי' מגיד; בבגר,כסף

 כשיוצאה לאדון כסף תתן ובל כשמקדשה לאב כסף תןמרה
 הירושלמי כתירוץ וזה נערות בימי יוצאה כשהיא הוא כסף תתן בל %ף נערה היא כשעדיין הוא כסף דתן וכמומרשותו
 כסף אין התורה ואמרה אבגרות, כסף אין בסימנין, חנם דויצאה מפרש אליעזר ר' משום חנין אבא אבל ע"ב נטקדושין
 הביאה לא אם נערות בימי כסף יש אבל כסף אין בגרורת דבימי כסף בגירעון דיוצאה סימנין הביאה לא דאםללמדנו
 יוצאה דאינה וס"ל מלתא אכולה ופליג ר"א בדברי בסימנין מלת למחוק יש ואולי בגרות ימי קודם לצאת ורוצהסימנין
 שאינן מיתות לחייבי למדנו מה[ ןמצוה החנוך לשון וכו'. ריה"ג 10 בא: בגרעון שיוצאה ללמד כסף, ואין בבגרות,אלא

 מיתות לחייבי כופר דאין דיליף או פנים לב' לפרש יש הזה והלשון ע"כ, וגו' ומת איש ומכה כסף אין שנאמרבתשלומין
 מיתה אצל ממון דאין דיליף ג"כ ואפשר אחריתא למלתא הפסוק דדורש אפשר וכו' כופר תקחו לא כתיב דבהדיאואע"ג
 ומת איש מכה כסף אין לך לומר העליון לכתוב נסמך למה יומת וכו' איש מכה הפ"ז לשון וכן שוגגין, מיתות בחייביואפילו
 יד: הערה ג' צד במדבר ספרי עיין הדרש סגנון ואודח צ"ע, והדבר ומשלם, מת שאינו למדנו יומתמות
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261 ד פרשה משפעם דנזיקיןמסכתא

 רפרשה
 יי כי ייקרא נפש כל ה כ י כי 0ואיש שנאמר לפי נאמר, רמה ת. מ ד י ת ו מ ת מ ו ש י א ה כמ

 עד חייב שאינו מגיד, ת, מ ו איש מכה ת"ל מטירה מטרו אפילו שומעני,אדם,
 הקטן ואת האשה את הכה האיש, את שהכה אלא לי אין ש. י א ה כ מ - נפשו.שתצא
 שם שם לי אין הקשן; ואת האשה את שהכה את להביא אדם, נפש כל יכה כי סואיש ת"למנין,

 שהרבה האשה הקטן, ואת האשה את שהרג והאיש האיש את שהרגו ואשה איש אלא6
 ס' יה במיסי הקמן אף איש, מנה - בא. לתלמודו הוא, מרוצח ת"ל מנין, הקטן ואת חברתהאת

 נפש כל יכה כי יכואיש הקטן. את להוציא אדם, נפש כל יכה כי ואיש ת"לכמשמע,
 שיהרוג עד חייב שאינו מניד איש, מכה ת"ל במשמע, שמונה כן אף שומעניארם:י,

 קיימא.בן
 שלא אלא אינו או עדים, בהתריית אומר אתה עדים. בהתריית ת, מ י , ת ימ10

 י ט' יביים - עדים. בהתריית מותניומת, ת"ל מה הא ערים, שנים פי 0על ת"ל ערים,בהתריית
 ת"ל דין, בכית שלא אלא אינו או דין, בבית אומר אתה דין. בבית מת, יומווט
 יב יה במתי ת, מ ו י ת ו מ - דין. בכית יומת, מות ת"ל מה הא עמדו, עד הרוצח ימות"ולא

 יומת מות כאן נאמר דן, אתה הרי בחנק, אלא אינו או במייף, אומר אתהבסייף.
 י כ ייקיא למנאף מקישו אתה בחנק; כאן: אף כחנק, להלן מה יומת, אמות בנואף להלן ונאמר16

 ןמוכי דממ"א לטעות דאין ואע"ג וכו'. אני שומע 2)ד(
 אם חייב דאינו לומדים היינו הרא"ם[ קושית כ"תיריבון,
 דאין בפירוש לנו גלתה התורה אם חדוש אין סטירהסטרו
 אנשים יריבון וכי מן דאי תרץ בז"ר אבל בכלל, מכהכל
 התורה דחייבה והא בשוגג, דהיינו הו"א המכה ונקהוכו'
 בשאר אבל חבורה בלא אפי' הוא ואם אב בהכאתמיתה
 ד"ה ה פרשה לקמן ]עי' דוחק וכ"ז חבורה בעשה דוקאאדם
 כאן במ"מ שכתב ומה מ"א[ פ"יא וסנהדרין ואמו אביוומכה
 והזהיר פ"ז פד: וסנהדרין שלג דף ס"1 ועי' הבינותי'לא
 של כל מלת מחקתי שתצא' 3 ורא"ם: רש"י ס"ה:דף

 סנהד' ]ועי' ופת וכי"ג בילקוט ליתא וכן הישנההנוסחא
 איש מכה כדכתיב וכו'. אויש אכ"א לי שוין 4עח:[:
 איש אלא לי אין יכה כי ואיש מגיה ובא-צ בכללושניהם
 לי אין איש מכה ת"ל מנין האיש את שהכתה אשהשהכה
 שושה לרבות בא. לתלמודו 6 : וכו' ואשה אישארזא
 דה"ק פי' ובמ"ע וזי"נ ז-ר הקטן, ואת חברתה אתשהרגה
 למעוטי לאו יכה כי ואיש אשה, מרבה הוא דרוצחמאחר
 קטן למעוטי אלא אתי חברתה ואת הקטן את שהרגהאשה
 למה א"כ בהדיא כן וגורס מגיה ובא"צ לקמן כדאמרשהרג
 אפשר איש וגונב ד"ה פ'ה דלקמן הלשון ולפי איש,נאמר
 ועי' בא, לתלמודו איש נאמר למה א"כ מ"מ ושם כאןדצ"ל
 ות"כ סג עמ' ז"ל הלוי ישראל ר' מו-ר לכבוד היובלספר
 ואיש 7 שהכה: משלים בא"א הקטן. - ח"א. כ פרקאמור
 ספר פי על הוספתי וכו'. שומעני אדם נפש כל יכהכי

 בדפ' דאיתא מה מחקתי ולעיל רש-י ג' נראה וכןוהזהיר
 והזהיר, ובס' וכי"מ בילקוט ליתא וכן בא לתלמודושוחר
 אלא גורס אינו וכאן לעיל הדפוס גרסת מקיים בם-עאבל
 פ'ה לקמן ועי' וא"נ בש"י מגיה וכן הקטן את להוציאעד

 ן ח' מ ין שורה יומת וכו' למה ן ימכה; אזטכ ])ד(
 אני, שומע אטכפ 2 - נפשנוגו' כ ן אומר שהואאזטכ

 ט מגיד[ ן ומכה אטכ ן סטרא פ ן סרטה סרט ז ן שמעני1
 3 - ח'פ

 ן ימכה ז ן נפשה פ נפש, ז ן כל נ' אדי שתצאי
 דאתאיש-4אדם[ ן איטכפנ'איש 4א[ ן ומת נ' טאיש[

 כאת האישןאת[אח'ן טנ' ח', זפ בפא[אנ'וגו'ןאת
- ח' אט הקט[ מו' אין ן האשה ואתהקטן  ז ואשה[ 5 
 ן חברו-זה ואת הקטן את ד 6 - האשה ן האיש[ ןואיש
 שומעני איש נימכה וק בא[ ן הואבא 4ז "'[ כ הקטן[ואת

 להביא אדם נפש כל יכה כי ואיש ת"ל הקטן אתלהוציא
 את אביא )ק שמונ' בן אף משמע( )ק אני שומע הקטןאת

 שאינו מגיד איש מכה ת"ל במשמע שמונה( בן ואתהקטן
 בן המכה להוציא איש מכה פ ן קיימא בן שיהרוג עדחייב
 7 - הקטן אף שומעני ז ן ומכה ז ן קיימא בן שאינושמונה

 להוציא ן כמשמעו גדול אלא אינו או מ' ח' טבמשמען
 א יכול, ז 8שומעני[ - ז רק המוסגר [ ר אטכ הקטןאת
 שיהא עד ז ן "כה אזטכ ן אפי' כ אף[ ן אני שומעטכ
 אטכס אומר[ אתה ן בכלן וכן בהתראת אטכמפ 10-
 - ח' מ עדים[ וכו' איש או ן כן ז ח', אזטמ בה"ען ןח'
 וגו' נ, א ח', ז עדים[ ן וגו' שנים כ ן שמ מ ת"ל[11
- ח' כובס עדים[ וכו' מות ן ח' מס מת"ל[הא  מות 12 

 טכס בב"ד[ א"א ן הכ"מ נ' ז ת"ד[ ן ח' כיומת1בב"רן
 מ תילן ן ח' מ בב"ק שלא ן ח' כס אלאן אינו או ןח'

 עמדו[ עד ן הכ"מ בב"ד שלא הרי נ' ן הרוצח, ומכליימת ח', מ הרוצחן ים" ! לא אזטכק ח', ולש ולא[ -13שנ'
- ח' טכמ בב"ד[ ן מקיים אני ן ת"ל[ ן ח' כ:מ יומת[ וכו' הא ן העדה לפני נ' מ וגו', ך ט עומדו, טס ח',דז  1 בסייף[ 14 

 - ח' כ ש'ב[ עה"ס למגדף וכו' נאמר ן בסייף ז בחנק[ ן ח' ט בסייףן א"א ן ח, בזפ ש'גן עה"ס למנאף וכו' א"א ן בס' וכןבחנק
 - לנואף בס'ןז וכן מקישן שאתהןא עד 1 בסייףן בסייף... בנואףןאד יאת מות חלט זקן "הללן15
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 בסקילה, להלן מה יומת, 0מות במגדף ונאמר יומת, מות כאן נאמר למגדף, כמקישו דאגי טז כדויקרא
 ואני למגדף, מקישו פיאתה למנדף מקישו ואני למנאף מקישו אתה במקילה; כאןאף

 משאר דם לו יקיז אומר, אני עדין וכומ'; האדם דם 0שופך ת"ל r<-"sti כמקישו 1 טמאשית
 מקרבך, הנקי הדם תבער 0ואתה בנחל.; הצכלה את שם 0וערפו ת"ל וימות, איברים ד,טדברי'כא

 שופכי כל אף הראש, בהתזת ערופה עגלה מה ערופה, לעגלה דמים שופכיהקיש
 תרצח. לא ת"ל שמצנו, לא אזהרה שמענו, עונש הראש. מהתותדמים
 בא במזיד, נפש שהרג ואחד בשוגג, נפש שהרג אחד וגו'. ה ד צ א ל ר ש או
 יורר היה והרכתו, עליו ונפלה במצנניה מעכל היה כיצד, הא שוגב; ביד ונפלמזיד

 אבל בוניהן וה הרי והרגתו, עליו ונפלה בחבית משלשל היה והרגו, עליו ונפלבמולם
 דולה היה והרכו, עליו ונפל במולם עולה היה והרגתו, עליו ונפלה במעגלה מושךהיה

 וכן שובכ, ביד ונפר מזיד בא כולה, אינו זה הרי והרגו, עליו ונפל החבל ונפסקכחבית
 והאלהים צדה לא ואשר אמור והיכן וגומ', הקדמוני משל יאמר 0כאשר אומרהוא
 וגו'.אנה

 מנום נאמר דן, אתה הרי להיכן, שמענון לא אבל בם* ו ק מ ך ל י ת מ שו
 מנום אף קולטות, הלוים ערי לדורות, האמור מנום מה לדורות, מנום ונאמרלשעה,
 למה מקום, לך ושמתי אומר, עקיבא בן אימי - קולטות. הלוים מחנות לשעה,האמור

 אלפים אלו אומר, אתה אמה; אלפים %ו וגו', תחתיו איש 0שכו אומר, שהוא לפי נאבור, כט טזשמות
 מה מקום, להלן ונאמר מקום, כאן נאמר דן, אתה הרי אמות, ד' אלא אינו אואמה,

 אתה 2 - להלן נ' ט ונאמרו ן הקישו ז מקישו[ ואני1
 מקישו אתה [ 1 ח' כלו המוסגר ן ח' זלן שה"ס[ למנאףוכו'

 ת"ל, אף כ 3 - אני ק אב, כ"ה ואני[ ן ח' אלמגדףן

 דמו באדם נ' מפ וגו', באדם נ' כ ח', ז וגו'[ ן שנ'מפ
 ן יקיזנו מ ן א"רי' אנו ד ן ועדיין 1 ה', י4 עדין[ ןישפך

 ן ח' ז וים"[ 4 - בשני 1 משני. אדטכ מ, כ"המשאר[
 ד הנקי[ ן וגו' נ' כ ח', ך הדם[ ן ח' מ בנחל[ ן ח' מאת[
 הראש[ בהתז' ע"ע מה ן הוקשו בו 5 - ח' אדט מקרבך[ ןח'
- ח' אזם כל[ ן בס' וכן ראש א ן הצואר מן להלן מהמ  
 7 - מנין אזהרה אס ן הצואר מן מ הראשן בחתז'6

 לא ואשר במקומו ג' ט ח', טס יג[ שורה וגו' וכו'ואשר
 זח דאין ונראה ארבע וזרק שתים לזרוק לנתכוון פרטצדה

 את ז ן לידו אגה והאלהים 1 ח', כ וגו'[ ן המכילתאמן
 ן כאיצד 1 צד, באיזה כ ן על אכ ביד[ 8 - בס' וכןהנפש
 והרגוז וכ.' היה ן והרגתהו אכ ן במעגילה זל במעגל,א
 ד זכ, ונפלן 9 - עולה נ' ק עולה, זב יורד[ ן ח'א

 שוה"סן והרגו וכו' היה ן בס' וכן והרגתהו כ הרגון ןונפלה
 ן עולה יורר ק יורד, זכ ן בס' וכן והרגתהו כ 10 - ח'א
 והרגתהו אכ והרג, ז ן ח' ז עליו[ ונפל ן בחבל אז בחבית[11

 ח' ז וכו'[ והאלהים ן רשע יצא מרשעים הקדמוני כ 12-

 זמפ ח', ד מקום[ לך ושמתי 14 - לידו אכ וגו'[ 13-
 ן היכן ד ן שומעני ז שמעתי, ט ן שמה נ' זפ ינוס, אשרנ'

 ן לשעתא ז 5; - כא' הרי ך ן ח' מ דן[ אתה ן ח' דזמהרי[
 ן קולטת מחנה[מ מפ 16 - מה"ק כאן אף עה"ק[ז להלן מהז

 כעקביה, יעקב, אאסיןאעקבי',ט ן מח' וכו'עסה"דןאיסי

 וכו' פי על ת"ל הקוד' עמו' 11 ומכרו: איש וגונבד"ה
 ספרי ועיין קא דף 1 יז תנאים מדרש מ"ט פ"אמכוו-!
 ת"ל 13 סו: דף והזהיר ופ"ז וכ' יט הערה קבב דףבמדבר
 ריב דף במדבר ספרי ועי' שם והזהיר מ"ז וכו'. ימותולא
 מגיה בש"י הרי' הק' עמף 14 : ה'ד י פרשה ות-כורכא
 דדוקא ומגלן מאבריו מאחד כלומר אברים. משאר 3 :והרי
 אף 5 : דעתי לפי לישבה אפשר אי משני והג' הצוארמן
 שם וירושלמי : נב בבלי מ"א פ-ט סנהדרין וכר. שופכיכל
 צ"ל מקרביך הרע ובערת כאן נאמר ובמקום ב עמ'כד

 מכדרשב"י ועיין יג יט שופטים מישראל הנקי דםובערת
 הירושלמי דמן ודע שופטיכם, סוף ומ-ת וקכט קבהדף

 דאמר לר"י דהרי תתמה ואל עורף, ממול דנוהרגמוכח
 ותשמע כן דס"ל להדיא יוצא הסדן על ראשו אתמניחין
 מקובצת שטה והזהיר, לספ' יהודה ענפי ועי' לרבנןמניה

 Monatsschriit ,1906 .5 692 ומ-ע, לקמן ומכי' לזכתובו'

 לא ד"ה פ'ח בחדש מס' לעיל וכו'. עונש 6 ומ"ז:ות"י
 ש' גולה אינו עד מכאן מוחק בא"צ וכו'. ה"ז 9תרצח:
 נשגה או הוא לשון ואשגרת לכאן שייך דאינו ובאמתיא,
 ונפלה צ"ל וכו'. ונפל 11 למוחקו: אין אבל גרראאגב
 שם ובתוספתא דמכות ב פרק ריש ועיין וכהרגתו,עליו
 חייב ירידה ודרך פטור עליה דדרך הכת' מן דנלמדואע"ג
 לומר ודוחק לדבר טעם עיתן צריך מ"מ ז: שם בבליעי'

 אלא אינו ירידה ובדרך לארנס קרוב כמו הוי עלייהדדרך
 פ'ו רוצח הלכו' רמב"ם ועי' פסקא, דמאי שוגג,במדרגת
 בא המעשה ירידה דבררך הדבר דטעם נראה ויותרה'יב
 כ.ו ונראה מכחו בא איש המעשה הא עלייה בדרך אבלמכחו
 בשוגג גושמה דיהינו הדבר וכלל בעלמא, גורם רקהוא
 לא וזו נהרג היה במזיד כן עושה היה שאם במקוםאלא

 וכו'. אומר הוא וכן 12 ירידה: בדרך אלא להמשכחת
 קיז. זבחים יב מכות וכו'. מחנות 16 ומש"י: י:מכות
 ועי' . כא' עירו' וכו'. שהוא לפי 17 רש"י: סו: דףוהזהיר
 מקום מה גורס בא"צ וכו" מקום מה 18 : וש"ג רפז דףס"ז
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 וגוי. מקום לך ושמתי אמה, יפים כאן האמור מקום אף אמה, יפים להלן האמורמקום
 נפש כל יכה כי ואיש אומר, שהוא לפי זו, פרשה נאמ' למה ש. י א ד י ו י י כו
 בית ברשות והמכה שהמית והמרפא ואחרים והשוגג המזיד אף יכול וגו',אדם
 להוציא איש, השוגכ(4, את וכלהוציא יזיד, וכי ת"ל כמשמע, ובתלמידו כבנו והרודהדין

 את להוציא רעהו, 1 הקטן את להביא רעהו, האחרים; את להביא איש, הקטז1 את3
 דמים, שפיכות על מווהרים היינו תורה, מתן קודם אומר, עקיבא בן אימי -אחרים,
 ודינו ודם, בשר מדיני פטור אמרו, באמת הוקלו; שהוחמרו ותחרן תורה מתןלאחר
 לשמים.מסור
 ו רג ה ל - מערימין. שאיק וקטן, שוטה חרש להוציא ה, מ ר ע ב ו ג ר הל

 ובתלמודו בכנו והרודה דין, בית כרשות והמכה שהמית, מרפא להוציא מה, ר ע ב10
 מערימין. אינן מוידין שהיו פי עלואף

 ליהרכ, ויוצא מידו, העבודה שמבטלים מגיד ת. ו מ ל ו נ ח ק ת י ח ב ז מ מ עמ
 את ,התדחה רצחה על ללמדך הכתוב בא למות, רתקחנו מזבחימעכם

  11-א עתדה דוחתה, רצחה אק החתה, שעבודה שבת אם ומה בדק, שה"העב-ה;

 למות, תקחנו מזבחי מעם ת"ל דוחתה, רציחה תהא שלא דין אינו השבת, את דוחה13
 השבת את דוחה רציחה ותהא העבודה. את שתדחה רציחה על ללמד, הכתובבא

 שעבודה שבת דוחתה, רציחה הרי השבת, את דוחה שהיא עבודה אם ומהמק"ו,
 מצוה מת שקבורת בעכורה. אמרת אם לא, דוחתה, רציחה שתהא הוא דיןדוחתה,
 לפיכך דוחתה, מצוה מת קבורת שאין בשבת, תאמר דוחתה, רציחה לפיכךדוחתה,

 המאמר דעקר ונראה להלן האמור וכו' אלפים כאןהאמור
 ושמתי 1 מ"ע: לכפן, והועתק תחתיו איש דשבואקרא
 מגיה בא"ב וכו'. אף 3 : ליתא בילקוט וכן מיותרוכו'.
 וכו': והמרפא שהמיתו והשוטה והחרש אחרים ההורגאף
 הקטן ומביא שהכה הקטן ר"ל וכו', הקטן 4ת להוציא4

 ואין שהוכו אחרים ומוציא שהכו אחרים מביא וכןשהוכה
 אחרים להוציא רעהו הקטן את להוציא ג' ובא"א ישרהסדר
 ובפ-ז ]יכ71-ן. 3 בילקוט: ליתא וכן מוחק שבכתיםומה
 יצא בל"ז רעהו על איש יזיד וכי לפסז' זה דרשסמך

 המכה והרב בנו %ת והרודה דין בית ברשות ומכההרופא
 סברתו זה כגין וכו'. עקיבא בן פיסי 6 תלמידו[:את

 בלבד הלשוז בסגנון דמיון כאן ]יש : ריס דף במדברבספרי
 בא-צ בערמה' להרגו 9 יצחקן: ר' במאמר לקמןועיין
 דבמפרי ~א"נ לקמן מערימין שאינן ומוחק יזיד כימגיה
 כל שם ועי' ערמה ממלת שוטה ג"כ ממעט שלג דףזוטא
 הג'בכ"יאקספרד [וכן שהן מגיה בא"צ שהיו. 10הענין:
 בא"צ מגיד. 11 הנכונה[: שהיא ונראה וכ'י'מ,וילקוט
 שמבטלין 12 תקחנו: מזבחי מעם מלות וגם זו מנהמוחק
 וכ"ה מזבחי ע"ג ומשמש הוא כהנא אפילו בת"י וכ"הובו"

 מזבחי מעם איתא פה. יומא בגמ' אבל ירושלמיבתרגום
 דאי דשם הברייתא בלשון לדקדק וצריך מזבחי, מעלולא

 ותוספתא השא כי פ' לקמן ועי' בעקרה, כן דנשניתאפשר
 שובל יב' במכות ס"ה ביומא הגמ' וכשיטת ה'יז פ'טושבת
 ורש"י במחלוקת שנוי הדבר ע"ד לא שם. הירושלמילפי

 והרמב"ם לה: בסנהד' פי' וכן דירן דהגמ' אליבא פי'עה"ח
 בשיטת ג"כ דהולך נראה וי"ג ה"יב רוצח מהלכותפ"ה

 גירס ובא"צ וכו'. רציחה ותהא 15 ש"י: ועי'המכילתא

 וכי ומה בדין שהיה השבת את דוחה אינו מקוטעת: והג' כ"זח'

 כ"ה מקוס[ לך ושמתי 1 - ח' טכ וגו'[ 17 - עקביאל

 והשאר וגו' יזיד מ 2 - ח' ווילנא( )ובהוצ' ט ורקאדב
 ן נאמר וט נא', א ן וגו' נ' א ח', ט אישן ן ח'עסה"ד
 ן ח' אבק יכולן ן ח' אטכ וגו'[ 3 - ח' אט זוןפרשה
 ומרפא ט ן והחרים א ואחריסן [ בי1 ט ואף, אכקאףן
 הקטף וכו' להביא -5איש מן המוסגררק 4 - ומכה טפן
 אחרימן 6 - ח' כ בפ'ד[ את ן אחרים א האחריסן ן ח'בו
 - יעקב עקביא,ט כל עקביה, אסיןא האחריםןאט

- ח' מ: לאמ"ת[ וכו'ונהיינו  ן מוזהרין היינו נ' א תורה, 7 
 ודינן, ד ן הקלו ט ן שחומרו כ ן לאחר ג' א ח', אטכקתחת[
 כ מערימיך וכו' להרגו 9 - שמים בירי א 8 - ודיניא
 א מערימיך ן שאין טפ ן ח' מ .שוטהן ן להורגו אם ןח,

 ן להורגו כ ן וכו' והרופא דין בית שליח וכן נ' ממערמין,
 ן ח' מ מערימין[ וכו' )הוציא 10 - ר טמ בערמה[להרגו
 שהן אע"פ אטכ 11 - ותלמידו ט ן רופא ט ן ולהוציאט

 ד ן ח' בו ליהרג[ וכו' מעם 12 - מער' אין אבלמזידין
 ן ח' ד למות[ 13 - להרוג כ ן עבודה אמכ ן וגו'מזבחי
 וכו' שהיה 14 - ח' מ את[ ן הרציחה טפ ן ללמדטכס
 - אותה רוחה ט בפ'ב[ דוחתה ן ח' מ טזן שורההעבודה

- ח' ט למותן תקחנו15  מק"ו[ וכו' ותהא ן הרציחה ט 16 
 את דוחה ח'( )מ שהיא רציחה אכמק הילקוט, גרס'כ"ה

 ול בדין, שהיה השבת את דוחה אינו( )ק ואינההעבודה
 [ ח' כ שהיא[ ן מ.ח' ש"א[ עה-ס מתלמידי וכו' ומה 17-

- ח' אכ מהן ן ת' כ ריאל ן דין איש ט רבוא דין 44 שהה יופה אטכנחממה  ח' אכ מתן ן ח' א דוחתה[ 19 
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 0לא אומר, הוא הרי ישמעאל, ר' מתלמידי אחר תלמיד אמר דוחתה, רציחה תהא לא ג להשמות
 שריפה מה ללמד, ויצאת, בכלל היתה שריפה מושבורזיככ(, בכל אשתבערו
 ב"ר מיתות שאר כל אף השכת, את דוחה אינה ב"ר, ממיתות אחת שהיאמיוחדת

 אם ומה נותן, והדין השבת, את דוחה מצוה מת קבורת ותהא השבת. את ידחולא
 3 הוא דין דוחתה, שעבודה שבת, דוחתה, מצוה קכורת השבת, את דוחה שהיאעבודה,

 קבורת לפיכך דוחתה, שרציחה בעכורה אמרת, אם לא, דוחתה, מצוה קכורתשתהא
 דוחתה, מצוה קכורת תהא לא לפיכך דוחתה, רציחה שאין בשבת תאמר דוחתה,מצוה

 דוחה רציחה יקבר. ביום בו שנהרג ביום בו וגו', העץ על נבלתו תלין 0לא נאגור לכך כג כאדברים
 רציחה שאין שבת אם ומה בדין, שהיה העבודה; את דוחה נפש פקוח ואין העבודהאת

 10 דוחה נפש פקוח שיהא דין אינו דוחתה, שרציחה עבודה דוחתה, נפש פקוחדוחתה,

 שאין העכודה, על ללמדך הכתוב בא למות, תקחנו מזבחי מעם יכת"ל העבודה,את
 דוחה נפש פקוח ויהא אומר, מנמיא בן שמעון ר' היבורה(י. את דוחה נפשפקוח
 וכוס השבז את דוחה שהיא העבודה את דוהה רציחה אם נותן, והדין השבת,את

 - לכלות. ולא ללקות ולא לדון ולא למות למות, תקחנו מזבחי עםמ
 15 פי על אף המובח; בצד שסנהדרין למדין נמצינו למות. תקחנו מובחימעם

 וגו'. ויהוק ה' אהל אל יואב 0וינם לרכר, זכר לדבר ראיה ומאין כח במ"א

 משום מ וכתן אמר ן סחה ט ן ח' א רציחה[ [ ח' אכ לא[1
 - נאמר הרי מ הה"א[ ן ה' ק אמר[ [ אמרו ישמעאלר'
 ולהלן נ' מ מושבותיכמן ן וגו' אש ד וגו', הבערו ס2

 מושבותיכם בכל משמט לחקת לכם אלה והיו אומרהוא
 כ: ן דין בית כאן האמור מושבות אף דין בית להלןמה

 ן יצאת ולמה א ן ח' מ ללמדן וכו' שריפה ן שריפהוהלא
 ן ואינה טס ן אב:מלאכה נ' מ ע"ד[ 3 - ומה מ ן ללמודא
 העבודה וכו' ותהא 4 - דחו ס! ידחו[ ן ח' מ כלן ן יאףאכ
 - מה אכ [ ח' אכ מח[ ן מצות נ' כ ותהא[ ן ח' מש'יב[

 וכן מת נ' ט קבורת[ ן שבת ד ח', כ השבת[ ן ח' ד אתן5
 כמצ" קבורתןטנ'מת, ן ח' אכ לא[ 7 - שבסמ'רפעמ'
 אט וגו' ן ח' כ fPn] על ן ח' אטכק לכךן 8 -קבורה

- ח' ט בפ'ב[ ביום ן ח' אטע בפ'א[ בו ןח'  ט אם[ 9 
 בפ'ב[ דוחתה ן אסה נ' ט דוחה, אטכ דוחתה[ 10 -ס'

 נ' ט סיחה, אטכ בפ'ג[ דוחתה ן השבת את דיתהאטכ

 שרציחה עבודה השבת בטעו' ונשנה נ' א אתן 1 1 -אותה
 וכ ח' המוסגר ן את דוחה נפש פקוח שיהא דין אינודוחה
 שאיל ן עבדת א עבודה, ק ט, רק העבודה ן ללמד אט [ל

 ויהא[ ן מנסיא בן ישמעאל ר' ט 12 - שיהא אק ט,ס"ה
 שנ' נ' זה ובמקום ח' מ השבתן וכו' והדין 13 - ח'מ

 בידכם מסורה היא לכס היא קדש כי השבת אתושמרתם
 אם פ: ן רציחה דוחה אם אכ ן בידה מסורים 4שתכנ(ואי

 ד-השברץ את דוחה עבודה העבודה את דוחה שהיארציחה

 כ 14 - שכן כל לא העטוש את דוחה שהיא נפשפיקוח
 ולא ן ח' אמפ בפ'ב[ למות ן ח' מ מזבחי[ מעם ן מעםת"ל
 כ בפ'בן ולא ן לירון( ווינ' )ילק' לדין טמ ן לא פבפ'א[
 מעם 15 - ח' פ לגלותן ולא ן ח' מ ללקות[ ן ח' בולא,

 לסנהדרין למדנו מ ן מצינו כ ח', מ נמציטן ן ח' ממזבחי[
 אל ן ויגס שנאמר ווינ' ילק' 16 - ואעפ"י אטכס ןשהם

 1 : וכו' בדין שהיה השבת את דוחה שאינו לרציחהומנין
 את דוחה מצוה מת קבורת ותהא כאן הוסיף בא"צדוחתה.

 מצוה מת קבורכם שההא הוא דין וכו' נותן והדיןלהשברה
 ר(השליכנ( וצריך קטוע וגו'. אש] 2 לקמן: ומוחקהדוחתה
 לשון פי על מגיה ובא-צ ויקהל, פר' לקמן המכילתאע"פ
 מובא ע"ג ט שבת ובירושלמי בח"ג ועי' :י 1 דיבמותהגמר'
 ר' דמר מנגש[ דר' על ]וקשיא שם וצ"ל ירמיה ר'בשם
 וכו' דינים בתי על ללמד יצאת לצורך להבערתהירמיה

 דתימר מכיון : צ"ל אבדומא בר שמואל ר' שלבתירוצא
 שיצא ודבר לצורך שלא שיצאת כמי יצאת ]ללמד[)לצורך(
 גורס בא"צ וכו'. אם לא 6 ]חולק[ן: )מלמד( לצורךשלא
 לכך 8 וכו': אם לא הדין חזר ועתה לעיל הגהתו לפיכאן
 ובשבת קוברו אתה רוצחו שאתה ביום ודרשיגן וכו'.נאמר
 מפורש כן אסור קבורה אף התרוצחו רשאי אתהשאין

 הוא דגליון ואפשר ונאמר ג' ובא"צ לד, ס' ויחיבשאלתות
 שלא לפנים ובא אחר מאמר קודם לעיל להיות ראויוהיה

 וכו'. פקוח ואין 9 לה.: סנהדרין הענין כל ועי'במקומו
 ההלכה אל המכיל' שתסכים כדי כאן הגיהו המכי'מפרשי
 בא"צ מגיה ע"כ נפש פקוח בפני שעומד דבר לךדאין
 רע"כן ומן זכוי, ומה העבודה, את ווחה נפש לפקוחק"ו

 דוחו-ץ רציחדה בתחלה ומגיה הזו"נ גו' וכן גרס לאואילך
 ובז"ר וכו', בדין  שהיה עבודו-ה דוחה נפש ופקוחעבודה
 את נפש פקוח דחתה אם לא וצ"ל אחת בבא שחסירהכחב

 וכו' ת-ל חמורה שהיא עבודה תדחה קלה שהיאלהשברת
 מעל אפילו דלהחיות כלו' העבודה שדוחה פ"נ עלללמדך
 דוחה נפש פקוח וכן מגיה ובמ"מ פה: ביומא כדאיתאמזבחי
 מקיים ומ"ע בש-י אבל גר' לא וכו' ות"ל הוא ודיןעבודה
 היתה רכך לדבר סמוכין מביא מ"ע ובעל הישנההגרס'
 לה ואסמיך עבודה דוחה נפש פקוח דאין הקדומהההלכה
 מנסיא גן ר"ג 12 להחיות: ולא למות דכתיב אקראהכא
 ]ברם תשא כי פ' לקמן ועי' המאמר כל מוחק בא"צוכו'.
 נזכר מנסיא בן ר"ש ומאמר ר"ע בשם הדברים נאמרושם
 בכאן שנתערבו ואפשר :[ פה יומא ועי' מ"ח גרסת לפישם
 נפש פקוח כאן וצ"ל שונים ק"ו ב' הענינים דמיוןע"י
 דוחה שאינה רציחה ומה מרציחה ק"ו העבודה אתדוחה
 השבת את שדוחה נפש פקות העבודה את דוחה השבתאת
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 הפרשה
 כד כ" שטת וגו' עין תחת l~SO אומר שהוא לפי נאמר, למה ת. מ ו י ת ו מ ו מ א ו ו י כ א ה כ מו

 וו. פרשה נאמרה לכך במיתה, שיהא עליו להחמיר מכללו מוציאו הכתובוהרי
 אביו שלא ואמו אמו שלא אביו ואמו, אביו אלא לי אין ו, מ א ו ו י ב א ה כ ם ו-

 עצמו, בפני אחד אחד המקלל מה חייב, והמקלל חייב והמכה הואיל דן, אתה הרימנין,
 כחיים, המתים על חייב שהוא במקלל אמרת אם לא עצמו; בפני אחד אחד המכהאף

 המתים על חייב שאינו במכה תאמר עצמו, בפני ואחד אחר כל על הייכ הואלפיכך
 ואמו אכיו ומכה ת"ל שאין עצמו, בפני ואהד אחד כל יל ח"יכ אינו לפיכךכחיים,
 ומשמע כאחת, שניהם משמע אומר, יונתן רבי יאשיה; רבי דברי מהן, אחד אפי'אלא
 באת לא וכי אומר, יצחק רבי יחרוג הכתוב לך שיפרוט ער עצמו, בפני אחדאחד
 ואמו. אכיו ומכה ת"ל בו, הוקל בו שהוחמר מפני לא עליו, להקל או להחמיר %אאמו

 בה שיש מכה אימר, א-תה חכורהן בה שיש מכה ואמו, אביוומכה
 אינו מרובה, נזיקין מרת אם ומה אמרת, ן חכורה בה שאין מכה אלא אינו אוחבורה,
 חכורה. שישובה מכה ואמו, אביו מכה ת"ל מה האחבורה, כהכי שיעשה ער חייב יהיה לא מעוטה, עונשין מדת חכורה, בהן שיעשה עדחייב

 אתה אץ סתם, בתורה האמורה מיתה כל בתורה, מרה זו אמרת, בתורה;האמורות המייתורי מכל באחת אלא אינו או בחנק, אומר אתה בחנק. מת, יןמות

 דוחה פ"נ ומה מגיה ובז"ר העבודה את שתדחה ריןאינו
 תדחה פ"נ שיהא דין אינו שבת דחי והעבודהלהעבודה
 ת"ל שבת דוחה ואין עבודה שדוחה תוכיח רציחהשבת,
 שבת עליו חלל תורה אמרה לדורותיכם, השבת אתלעשות
 אם מגיה ובש"י וא"נ הרבה שבהות שישמור כדיאחד
 את ידחה לא השגת את דוחה שהיא העבודה אתדוחה

 15 דינו: נגזר לא שעדיין לדון. הקו', עמ' 14השבת:
 דאינו משמע רימות ריקחנו דמדכתיב וכר.שסנהדרין
 על מיוסד הזה דהלמוד ואפשר מ"פ, לקיחה, אלאמחוסר
 התנא על ויזליג למיתה דינו לגמור היינו דלמותהפנרו'
 ויחזק 16 : יתרו פ' סוף ולעיל מכדרשב-י ועי'דלעיל
 יודע שהיה והיינו אמות פה כי ויאמר דפיים פי'וכו'.
 דנכסיהן ב"ד מהרוגי להיות רצה אבל קולט המזבחשאין

 לא מכות בירושלמי כדאיתא מלכות מהרוגי ולאליורשין
 ובא"צ פ-כה, שמואל ומדרש מח: סנהדרין ובבליע"ד
 : ברח לסנהדרין וגו' יואב ויגס שנ' זהומגיה

 מה 4 מז: ודף כאן והזהיר רש"י, זר* פרשה 2)ה(
 ה'ב ט פרק קדושים ות"כ ומקלל בד"ה לקמן וכו'.המקלל
 ת"ל שאין 7 כז': שבועות : פה סו. סנהדרין ה"ה, י'ופרק
 כ פרק אמור ת"כ עי' יומת אדם ומכה ת"ל צ"לוכו';
 ובא"צ וש"י הגיה'בז"ר וכן אביו במכה דמיירי דמפרשה"ח
 במקומו הת"כ על בפירושו הר-ש כן הגיה וכבר רא"םועי'
 דריש דומכה דוי"ו פ' בבה"מ אבל מכדרשב"י ועי'שם

 ה"נ איירי ביחיד יזיד דכי דכשם ראשון ענין עלדנוסף

 - המזבח בקרנות רחזק אטם ן מ?לאהל ח', א ה'[אהל
 ט נאמר[ למה ן ח' מ יומת[ מות ן טמ'זמכה 1)ה(
 ן ח' מ ש"ח[ יאשיה ר' וכו' לפי ן נא' ולמה ז ח,,מפ

- ח' זטפ וגו'[ ן שנאמר פשד"א[  1 ן בא ן והרי[ 2 
 אבא ט ן ואין ן 3 - אלק'נא' כ-נאמ', נאמר, וז ןלהוציא

 המכה[ 5 מה-מקלל- זהוין הרי[ 4 - אמוואמאןואמו[ט
 קן לא אט יט[ ן ברע וק 7 - ביש ק ן יע מט
 ן מד אש. ר[ט ט א"[ 8 - נעה פ ן יה לאכ

 --9 מחד שא[7טמפ מ אכמ ממשמש זמקן
 אדזכ יחדל ן זה אחר בזה פ בפ"ע, או"א כל מש"אן

 1ח'ן אלאן 10 - ח' מ ש'יד[ וכו'.חבורה יצחקאחדןר'
 כ ן הקל ט הקיל, 7 ן שהחמיר ז ן עליו נ' אזטכלהחמיר[

 ן בו א ן ח' כי ואמו[ אביו ומכה ן ומכה ד"א כ 11 -מכה
 13 - נזקין ז ניזוקין, כ ן מה אז ח', כ ומה[ ן עליהז. בו, א בהן ן ח' בו אלא[ 12 - ח' אט חבורהן וכו'א"א
- בהן אזטכ 1 יהא לא אזטכל [ בהד  - ח' ט האן 14 
 מכל ן אחת ד ן ח' מ אלא[ איש ן ח' טס בחנקן א"א15
 אמרתן 16 - מיתות זט ן אחרות ממיתות מ בתורה[וכו'
 ח', א הכבמורוה[ ן כשמורדה 1' ט מדהן ן ח'מ

10

15

 ומכה הול-ל מקלל מדין לשנותו רוצה ואם-היה מקלל דין של הלשון באותו הכרעוב מדמשתמשן דהראיה פי' ובם-עביחיד
 להחמיר או להקל אמו התורה הוסיפה כונה דלאיזו כלומר וכו'. לא וכי 9 אתי: מקלל עם ע"כשלאקושי אלא אמו אתאביו

 דיתחייב להחמיר אלא להקל אמו שבאת סברא אין בלבד הכאה על מיתה לחייב זו בהכאה התורה דהחמירה דחזינןומאחר
 עין מכלל להוציאו הכתוב( בא דלהחמיר דכיון בש-י פי' זה וכעין סז דף והזהיר לסי יהורה וענפי מ"ע משניהם אחדעל
 יצחק ר' מדבר הכתוב מיתה בה שיש במכה או מגיה בא"צ אבל דחוק כאן הז"ר ופי' להקל, בגשת לא דאמו ע"כ עיןתחת

 אביו ומכה החמור בסייף דרוצח דנמצא פד: בסנהדרין שאמרו ק-עמדה והכוונה וכו' אלא ואמו אביו באת לא וכינשומר
 שיש במכה או וצ"ל חבורה מלת אחר ש'יר לקמן שייך יצחק ר' דמאמר לומר נכון יותר כן, להגיה נרצה אם אבל הקלבחנק
 ת-ל מה הא צ"ל לה גרסינן ואי בש-י מוחקו וכן מיותר ובו" ת-ל 10 וכו'.: אומר יצחק ר' ]היה[ מדבר הכתוב מיתהבה
 שיש במכה אלא נזק חייב ואינו ז"ר, מזיד בין שוגג בין דחייה מרובה' 12 : עצמו בפני ואחד אחד כל על לחייב ואמווכו'
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 מפני לא אומר, יונתן ר'  יאשיה; ר' דברי עליה, להקל %א עליה להחמיר למושכהרשאי
 אומר ר' בחנק; זו הרי סתם האמורה מיתה וכל מתם, שנאמרה מפני אלא קלה,שהיא
 רושם, בה שאין מיחה שמים, בירי שנאמרה מיתה מה שמים, בירי שנאמרהכמאה
 משקעין היו חנק, מצות אמרו, מכאן רושם. בה שאין מיתה כאן, שנאמרה מיתהאף
 להלן מושך זה צוארו, על וכורך ברכין קשין מודרין ונותנין ארכובותיו עד בזבלאותו
 שמענו, לא אזהרה שמענו עונש - חנק. מדר וה יוצאה, שנפשו עד להלן מושךוזה

 הוא הרי להכות, מצוה שהוא מי ומה ק"ו, הכרים הרי יומיף, לא יכנן 0אישב:עים ר"ל ג כהדברים
 להנות. שלא מוזהר שיהא הוא דין להכות, שלא מצוה שהוא מי להכות, שלאמוזהר

 נפש כונכ איש ימצא 0כי אומר שהוא לפי נאמר, למה ה ר כ כן ן ש י א בב נ ן ג ן ו כרשם
 - ומכרו. איש וכונב ת"ל מנין, מכירה על עדים גניבה, על עדים %א לי אין וכו',מאחיו

 ש, י א ב ב ו גו
 כי ת"ל מנין, הקטן ואת האשה את גנב האישה את שבנב איש %א לי איי

 איש אלא לי אין הקטן; ואת האשה את שגנב את להביא מאחיו, ש פ נ גונב אישימצא
 חברתה את שכנבה האשה הקטן, ואת האשה את שגנב והאיש האיש את שכנבוואשה

 מקום. מכל ההוא, ב נ ג ה 0ומת ת"ל מנין, הקטן גאת שםשם
 להוצ-א מאחיו, נפש כונב ש י א ימצא כי ת"ל במשמע, הקטן אף ש, י א ב נ ו גו-

 ש י א וגונב ת"ל במשמע, שמונה בן אף שומעני ש, פ נ כונכ איש ימצא כי הקטן.את
 - חציו. את שמכר ולא ומכרו. - קיימא. בן שיכנכ עד חייב שאינו מכידומכרו,

 -.1 ח'ןמנאי ך [סתמן ח, דם בתורהן ן שנאמרהמ

 ן ח' אדן בפ'ב[ עליה ן לדורשה ריניצ' ילק'למושכה[
 חז מיתותןהאחרה שנאמרןא 1 2 -- ח' טכסמפן

 ן אלא אעה מ מירןרזן כ ה"ק ן בתיה ר משנאמרה
 ן במיתה *דזכ טלמ, כ"ה כמיהה[ 3 -- חנק מבחנקן

 כס בפי[ שנאמרה ן והאמורה מ האמתה, טשנאמרה[
 אשם, ט רושמן ן ח' 1 בשבן מיהה ן שאמרת כהאמפה,

 מיתה ן האמורה ט ן ח' 1 שנאמרה[ מיתה 4 -- בס'וכן
 היו[ ן הנחנקין פ חנק, מיתת אנש חנקן מצות ן ח' זבפ'ב[

 א ברכיז[ ן קצה סודר מ 5 -- משקיעין ט [ ח'אזמ,:בעש
 מפ לחלח ן הרבץ( )פ הרכה לתוך מפ הרכנן, בתוךזטכ
 מ חנק סהר זה ן יצאה פ תצא, 1 6 -- בס' וכןאצלו
 7 - הזקוני וכן מנין, אזהרה מ ן בחנק ט החנק, כ ןח'
 1 עסה"דן וכו' הרי ן ולא אט ן וגו' כ ח', זכ יוסיף[לא
 מצווה, סלם ן אם נ' אט מה, א ומה[ ן והרי אטכס ןח'
 מ מוזהר[ 8 - זה הרי ל ח', מ הוא[ הרי ן חזק'וכן

 הואן דין ן חזק' וכן שאינו, מ שהואן ן ומי אב ןמצווה
- חזק' וכן דין, אעומ  אר ן ח' מ קיימא[ וכו' וגונג 9 
 מכירה[ על ן ח' אטב 111'[ ן ח, כ מאחיו[ 10 - וכיט

 - וכי אדטכ כי[ 11 - אבידה על וויניצ' שאלונ'ילק'
 נ' כ הקטלן ן ח' ט אתן ן ח' אכ מאחיון ן וגו' גונב ס12

 - ח' ט הקטלן וכו' לי אין ן איש ימצא וכי ת"למניין

 אמור ות"כ מכדרשב"י חבורה. בה שיש עה"ק 14 חבורה:בה
 וירושלמי הנחנקין אלו פרק ריש סנהדרין ח"ח, כ'פרק
 האמורה מיתה שכל פ"ז, ]בחנק. 15 פר: ובבלי ע"בל'

 16 נבל בסנה' יונ' ר' כדברי חנק, אלא אינו סתםבתורה
 פרק קדושת ות"כ נפש גונב גבי לקמן וכו'. בתורה מדהזו
 דברים תנאים ומדר' ורעג וקעח פ"קנה דברים ספרי ה'חי'
 בא"צ נכו" כמיתה 3 נב: ובבלי ע'ב כד סנהד' וירוש' יביז

 בידי מיתה ונאמר שמים בידי מיתה נאמר הגמ' ע"פמגיה
 הוא זה וכעין אדם, בידי שני מיתה אף וכו' מיתה מהאדם
 דברים תנאי ומדי מ"ב פ"ז סנהדרין וכו'. מכאן 4 :בפיז
 פ"ה: בבלי ע"א ל' ירוש' וכו'. ת"ל 7 ת"י: וע" יבין
 בירו וגבבא רכתיב רייק הכחוב מסוף וכו'. וגונב ת"ל10
 אם ד"ה ופ-יג ונמצא ד"ה כלקמן בעדים אלא מציאהואין
 דף ב יז שם ומ"ת ורעג פ-קמח דברים ספרי ועי'המצא
 עדים שראוהו בידו ונמצא שפי' ורש"י קנו דף ז וכדצט

 לשיטתו רהו7(ך מכירה קורם בירו וגמצ4, ומכרושגנבו
 בא"צ איש. אלא לי אין 11 מכדרשג"י: ועי' פה:בסנהדריז

 14 קנו: דף ז כד דברים מ"ת עי' וכ"ג, איש מלתמוחק
 פ"ר לעיל ודוגמתו מיותר, כאן בדפ' דנוסף מה מקום.מכל
 ומכדרשב"י שם דברים מ"ת ועיין וכו'. איש מכהר"ה

 גונב איש ת"ל מה א"כ מקום גורס ובא-צ פה:וסנהדרין
 ימצא וכי שנא' לפי ת"ל מה איש וגונב הקטן, אתלהוציא
 מוחק ובש-י וכו' שמונה בן אף שומעני נפש, גונבאיש
 מגיד נרי וא"נ: קיימא, בן עד ימצא וכי מן ש'טזלקמן
 חרש דבור מתחיל ואוקס' כ'י'מ הדפ', גירסת עפ"יוכו'.

 הבא לפניהם חלק מקום כה"י ובב' איש, יגנוב וכיבדה"ב
 עצמו:[ בפני דבור שכאןלהורות

10

15

 ימצא כי ת"ל מנין הקטן את להביא הקטן את להוציא איש וגונב נ' ד מקום[ 14 - ח' ד בפ'ג[ את ן שזנבת כ שגנתן13
 שאינו מגיד יבויש( יגנוב וכי נ' )ק ש י א וגונב ת-ל שמונה בן ואת הקטן את מבש משמע הקטן, את להביא ש נפ גונבאיש
 ח' אט מאחיו[ ן וגו' איש כ ן וכי ט 15 - קיימא בן( )ל בר שיגנו' עדחייב

- 
 ימצא ן כי( )ל וכי אד ח', ט כי[ 16

 ן איש יגבב וכי נ' אדכ ה,, אטע "כרו[ 17 - נפש א איש[ ן ח' א בזן ן אני שומע חטם 1 "' כ נפשן גונב ן ח', טאיש[
 טכ ן בר א בזן ן שיהרג אשיגנבו
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 ואע"פ רשותו, אלא מקום בכל בידו אין ו, ד י ב - בעדים. אלא מציאה אין א. צ מ נו
 מ2נתכטן: עשרה העבד 0ויקח ואומר מידו, ארצו כל את "ויקח לדבר, זכר לדבר ראיהשאין
 רשותו. אלא מקום בכל בידו אין הא וגו',במלים
 האמורות מיתות מכל באחת %א אינו או בחנק, אומר אתה בחנק, ת, מ ו י ת ומ
 רשאי אתה אין מתם בתורה האמורה מיתה כל בתורה, מדה זו אמרתבתורה;
 מפני לא אומר, יונתן רבי יאשיה; רבי דברי עליה, להקל אלא עליה להחמירלמושכה
 רבי  בחנק; וו הרי מתם שנאמרה מיתה וכל מתם, שנאמרה מפני אלא קלה,שהיא
 בה שאין מיתה שמים, בידי שנאמרה מיתה מה שמים, בידי שנאמרה כמיתהאומר,
 - וכוי. חנק מצות אמרו מכאן רושם; בה שאין מיתה כאן, שנאמרה מיתה אףרושם,
 לכונכ אזהרה זו הרי תגנוב, לא - תגנוב. לא ת"ל שמענו, לא אזהרה שמענועונש
 אומר כשהוא ממון, לכונב אזהרה אלא אינו או נפש, לגונב אזהרה אומר אתהנפשן
 יא יט ייקיא תגנוב לא ת"ל מה הא אמור, ממון לגונב אזהרה זו הרי וגו', תכחשו ולא תכנובו0לא

 נפש לגונב אוהרה והלה ממון לגונב אזה-ה זו הרי או נפש; לכונב אוהרה זוהרי
 מרעומה נלמד מתומה, ואחת מפורשות שרעיכם בענין, נאמרו מצות שלשאמרת

 מצוה מתומה אף דין, בית מיחזרה עליהן שהייבין מצות מפורשות מהממפורשות,
 זו ראשון, כלשון אלא אחרון כלשון לומה עליך אין הא דין, בית מיתת עליהשחייבין
 ממון. לנונכ אזהרה והלה נפש לגונבאזהרה

 ייקיאכיט אשר איש 0איש אומר שהוא לפי נאמר, למה וגו'. ואמו אביוומקלל
 ומקלל - ואמו. אביו ומקלל ת"ל מנין, אשה איש, אלא לי א.ן וגו', אביו אתקלל
 ת"ל מנין, אכיו שלא ואמו אמו שלא אביו ואמו, אכיו אלא לי אין ו. מ א ו ו י כא

 כאחד שניהם משמע אומר, יונתן ר' ; יאשיה ר' דברי מקום, מכל קלל, ואמואביו

 ועי' סיג לקמן רשותו. 3 : ות"י בהערה לעיל עי' בעדים.1
 לרשותו שיכניס' עד ד"ה פה נה' ו ובתוספו' רי דף במד'ספרי

 כהרי וגנבה גט גבי דמצריך : י רף מציעא מבבאשהקשו
 יש נמי כאן דדילמא ותרצו דוקא לאו דירו לרבוייקראי
 זה לתירוץ דליתא שלפנינו, המכילתא מן רואה והנךרבוי,
 ישמעאל דר' אליבא הם במדבר והספרי דהמכילתא העקר4א

 בחנק. 4 ר"ע: של מדרשו מבית !הם דצ"מוהברייתות
 9 : ת"י קנז, דף ז כד מ"ת רעג פ דברים ספרימכדרשב"י

 לגונב 11 אביו: מכה גבי לעיל כ"ז עי, וכו'. אמרומכאן
 דברים כ"ת תגנוב לא ד-ה פ'ח דבחדש מס' לעילממון.
 אין וגו' גורס בא"צ וגו'. אביו את 18 פו.: סנהדריןשם
 בא"צ קלל' 21 מוחק: שבנתיזי ונוה וכו' ואמו אביו אלאלי

 אביו ומקלל ת"ל מנין במתים בחיים, אלא לי איןמוסיף

 ונמצאן 1 - ח' אטכמ אתן ן ומכרו איש וגונב מ ןקיימה
 וגו', נ' כ ברשותו-צמידו[ ח'[מ א מקום[ בכל ן בידו נ'מ
- ח' מ וגו'[ וכו' רקח ן ח, אט ואומר[ ן ארנ' עד נ'א  
 ן וילך אד' מגמ' גמל' עשרה א וגו', מג' גו' עשרהכ
 אב ן ח' טס עסה-ד[ וכו' הא -3 בידו אדוניו טע וכלאס
 ן אחת ט ן ח' טכס בחנק[ ן ח' טס או'ן אתה 4 -דו

 ילק, ח'. מ האמורותן ן אחרות ממיתות מ מיתות[מכל
 בפ'ב שמים וכר אמרת ן ח' טמ בתורהן 5 - וגו' נ'וינ'
 למעלה כמו : ונוס' ח' י! ש'ט[ חנק וכו' כל ן ח' ס:ש"ח[
 ח, אכ האמורה[ ן אביובמכה

 הרי כ ן ח' אכ מפנין 7 -
 אותו כשיעין נ' כ חנקן ן שנ' א ק'שנאץ', שנאמר, ו ןח' כי 1כ1.[ אף 9 - במיתה אוכק ל, ב"ה כמיתונן 8 -זה

 וכורך הרכין בתוך קשין סוררין ונותנין ארכובותיו עדבזבל
 יוצא שנפשו עד להלן מושך וזה להלן מושך זה צוארועל

10

15

20

 זה הרי נ' אכ אומר[ 11 - זה אב זו[ ן ח' מ ש'יגן והלה וכו' בפ'ב תגנוב לא ן ח' א עונת-שמענון 10 - החנק סדרזה
 נפשן ן והלא וסל ן זה אכ בפ'ב[ זו ן זה א ווו 13 - זה אכ זו[ ן ח' א וגו'[ ן תשקרו ולא נ' א תכחשו[ ן לא א ולאן 12-
 אמ ן ממפורשת אס 15 - בעינין בפרשה א 14 - נפש לגונב אוהרה והלא ממון לגונב אזהרה זה הרי או בטעות נ'כ

 יהלא וכל 17 - בלשון כ ן בלשון אכ ן ח' מ עסה"דן וכו' הא ן מיתות א 16 - מצות ל 1 עליה אז.מ ן מצוה אמ ןמפורשת
 א וגו'[ ן ח' ט אגיו[ את ן איש כי אטב 1 ול רק וגו'[ 19 - יומת מות נ' ק ואמון ן ח' נ, בשוה"ס[ ואמי וכו' ומקלל 18-
 וכו' אין 20 - ח' כ בפ'בן ואמו אביו ומקלל ן ח' נ: ש"ח[ ואמו וכו' בפ'ב ומקלל ן ח' א בשוה"סן מנין וכו' ת-ל ן ח'טכ
- ח' מ יאש'[ ר' וא' ת"ל ן ולא אמו ט שלא[ ואמו ן ולא מ שלאן ן ח' מואמון  - באחת כ כאחת, אק 21 

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ה פרשה כמשפטים רנזיקיןמסכתא268

 אביו ומקלל ת"ל ומה אחד, הכתוב לך שיפרוט ער עצמו, בפני אחד אחרומשמע
 ומקלל ת"ל מנין, ואנדרונינום טומטום אשה איש, אלא לי אין איש, שנא' לפיואמו,
 - מקום* מכל ואמו, אכיו ומקלל ת"ל מנין, במתים בחיים, אלא לי אין ואמו;אביו

 שם 0בנקכו ת"ל שאין ככינוי, אלא אינו או המפורש; בנשם אמך, ך אבין ל ל ק כן ן טז כדיקרא
 אחאי ר' דברי המפורש, בשם שיקללם יד חייב איבו ואמו אביו המקלל להביאצמה,
 קלל תשבע, אל השבע תורה, ואמרה הואיל אומר, אידי בן חנינא רבי יאשיה;בר'
 בשם. תקלל אל אף בשם, קלל מה בשם, תעובע אל אף כשם, השבע מה תקלל,ואל

 מיתות מכל באחת אלא אינו או במקילה, אומר אתה במקילה. ת, מ י1ו ת ומ
 מה בם, כרמיהם להלן ובאמר בו כרמיו כאן נאמר דן, אתה הרי בתורה, האמורות בז שםשם
 אם תקלל; לא סאלהים ת"ל מנין, אזהרה שמענו עונש במקילה. כאן אף במקילה להלן כז כבשמות

 0ונשיא בכלל הוא הרי הוא, נשיא ואם תקלל, לא להים בכלל הוא הרי אביך, הוא דיין שםשם
 לא משניהם, אב בנין דן אתה הרי כור, אלא נשיא, ולא דיין לא אינו האור; לאבעמך
 ואתה בעמך שהם שבהן, השוה הצד דיין, כהרי נשיא הרי ולא נשיא, כהרי דייןהרי

 השוה הצד מה אי קללתון על מוזהר אתה שבעמך אביך אף קללתם, עלמוזהר
 קללתם, על עליהם מוזהר אתה לפיכך להן, גרמה וגדולתן ובעמך כדולים שהםשבהן,

 מ מזן בשם וכו' ומה ן יחדו מ באחד, א ב"ג[ אחד1
 1 ח' א ואמו[ ן י ח נ' א אביו[ 3 - וטומטום א 2 -ח'

 אתה ונ' מפורש אב המפורש[ן 4 - בחיים במתיםכ
 ן להביא אלא ט [ ח' אט יפת[ 5 - מפורש בשםאיר
 ן מפורש אכ ן יהא שלא א"כ אינו[ ן המקלל אתא"כ
 ן יושיה בר' ח"א ד יאשיה[ בר' 6 - יוחי כ אחי,אט
 אחי, א אידיו ן בר כפ ן חנינה פ חנניא, ט חנניה,אכ
 א ן ח' א תשבע[ ן ולא אט הל, ל אלן ן אריט

 א קללן ן לא אט אל[ ן ולא אט אל, כ ואל[ 7 -קילל
 בסקילה[ או' אתה 8 - לא א"כ בפ'ב[ אל ן מקלל טקילל,
 מיתה ט ן באחד ט ן ח' מ שוה"ס[ דן וכו' א"א ן ח'טס
 בו דמיו קלל ואמו אביו מ ן ח' מ כאזן ן חאמורה ט 9-
 ן סקילה סקילה... אכמ 10 - בו דמיו ט בפן דמיהםן

 לא בעמך ונשיא נ' מ ןתקללן ן שמענו לא אטבמניזן
 ן ח' א בכלל[ וכו' אל' 11 - דיין אביו אם מ ןתאור
 ן ח' מ בפ'ב לא 12 - אביך ר טכ הוא[ ן אם טכואם[
 - שניהם מבין אטכ ן מנין נ' מ בור[ ן ח' כ! בור[אלא
 14 - בס' וכן כראי מ כהריו ן בס' וכן ראי מ הריו13

 על מוזהר ואת בעמך שהן אביך הצד מה או א וכו'[אף
 ט קללתו[ ן ואתה פ: ן בעמך שהוא כ ן ח' מ אביך[ ןקללתו
 מעתיק ובילקוט ח', כים עסה"דן טס וכו'ן מה אי ןקללתן
 ל ן וכעמך 1 ן ח' א שהמן 15 - או א ן דסנהדריןהגמ'

 קללתכן ן ח, אכ עליהם[ ן ר אכ לפיכךן ן גרם ר ןוגרולתר
 וגרולתן ובעמך גרול שיהוא ואביך נ' אכ קללתו,אכל
- קללתו על מוזהר תהא לא לו גרמה יגדולתו()א  

 וכו' מגין מיתה לאחר גורס בא"צ וכו'. לי אין 3ואמו:
-וא"צ'  ואמו אביו ת"ל הגר"א כהגהת צ"ל וכו'. ת"ל 
 סו:[ סנה' מנ' ]השונה נ"א דהיא וכות' הג' מקיים ובמ-עקלל.
 וה"ו ה"ה י' פרק קדושיכם רץ"כ הענין כל עייןמ"מ.
 כאן מכדרשב"י ועי' : ופה סו. וסנהדרין וכו' ה"א טופרק
 ונוקב ת"ל משלים בא"א בכינוי' 4 ורש"י. מ-א פ"יאוסנה'
 תהיה ה' שבועת הדיינים שבועת גבי השבע. 6 וגו': ה'שם
 תשבעו ולא כדכתיב תשבע ואל י( כב )שמות שניהם,גין

 4שתכ( ה' יתן סוטה גבי קלל יב( יט )ויקרא לשקרבשמי
 - כא(: ה )במדברלאלה

 קדושים ת"כ פ"טז, לקמן בשם.
 מ"ח פ"ז וסנהדרין יט פרק סוף אמור ופ' ה"ו י'פרק
 דשמות ושרבעה, בן שם והיינו מפרשא בשםולאמיה לאבוי ודילויו דמתרגם ות"י. ולו. לה: שבועו' סו' שםבבלי

 בנגוד כן ונקראו נמחקין שאינן שמות כל היינוהמיוחדין
 פ'יא בא פ' לעיל עי' שנמחקין וחנון רחום כגון הכנויןאל
 הוא המפורש ושם ה"ה פ"ג ק"ש הלכות הרמב-ם כתבוכן
 בשם אבל ה"ב, פ"ו התורה יסודי רמב"ם דוקא, הויהשם

 כולל המיוחד דשם הרמב"ם ודעת ספק מקום ישהמיוחד
 מגדף גבי ה"ז פ"ב עכו"ם בהלכות פסק ע"כ אדני שםגם

 אותיות ארבע של המיוחד שם שיפרש עד חייבדאינו
 כתב ואמו אביו מקלל וגבי יו"ד, נו"ן דל"ת אל"ףשהוא
 מן בשם שיקללם עד חייב דאינו ה"ב פ"ה ממריםבהל'
 שאינן השמות לכל דכוונתו מלשונו ומשמ' המיוחדין.שמות

 ט-ס מפורש דמלת וכתב מ"ט בעל אחריו ונמשךנמחקין,
 הכנויים מלבר הגמורים השמות כל וכולל מיוחד בשםועקרו
 הרמב-ם שהביא מפרשים היש כדעת העקר 4א נראהואינו
 על אלא חייב דאינו מגדףגבי

~ff 
 כדעת הויה שם אל בערך כנוי נקרא אדנות שם אבלמקלל גבי הדין וכן הויה

 אפשר היה ולכאורה אלא, אינו או ר"ה לח. בסוטההתוספות
 חייב אעו אחאי דלר' פליגי בהא ורחב-א אחאי דר'לומר
 אחר אבל אדנות, בשם אפילו ולרחב"א המפורש בשםאלא
 להפך מוכח רחב"א שהביא הראיה מן ואדרבה אינו יןהן

 המפורש בשם דהיינו לקמן מפרשינן הדייגין שבועתדהאן
 וכן המפורש שם היינו שמי את רושמו כפים נשיאת לענין בסוטה דררשינן כמו המפורש שם היינו לשקר בשמי תשבעו לאוכן

 סו.: סנהדרין ה"ז י' פרק קדושים ת-כ מכדרשב"י, בסקילה. 10 וש"י: מ"עועי, : ג בתמורה משמע וכן המפורש בשם אלא לוקה דאינו חברו את מקלל לענין דאף דשבועות מ"ג סוף' הירושלמי מןמשמע
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269 ה-ו פלשה כהשפטףם דנזיקיןמסכתא

 יי יט ייקיא דן אתה הרי שכאדם. באמללים הכתוב דבר חרש, תקלל 0לא ת"ל באביך,תאמר
 וזה זה ולא דיין, כהרי נשיא הרי ולא נשיא, כהרי דיין הרי לא שלשתן, מכין אבכנין
 מווהר ואתה בעמך שהם שבהן, השוה הצר ווה, וה כהרי חרש הרי ולא חרש,כהרי

 קללתו. על מוזהר אתה שבעמך, אביך אף קללתם,על

 ופרשה

 כד כא שמית אבל עין, תחת 0עין אומר, שהוא לפי וו, פרשה נאמר' למה ם. י ש נ א ן ו ב י ר י י כי

 בו ללמד הכתוב כא ם, ו ק י מ א - אנשים יריבון וכי ת"ל שמענו, לא וריפוישבת
 מנין, נשים אנשים, אלא לי אין ם, י ש נ א ן ו ב י ר י י כ ו - בו. המחומריםדברים
 מהם באחד הכתוב ופרט מתם שבתורה הנזקים וכל הואיל אומר, ישמעאל רכיהיה

 נשים בהם לעשות שבתורה הנזקים לכל אני פורט אף כאנשים, נשים בושעשה
 שיהוא לפי אלא נאמר, למה ה, ש 14 ו א ש י א אומר, יאשיה רבי ;כאנשים
 יג כא שם השוה אשה, או איש רמח מנין, ~אשה איש, אלא לי אין בור, ש י א יפתח 0וכיאומר
 כבר והלא צריך, אינו אום-, יונתן רבי ; שבתורה הנזקין לכל לאיש אשההכתוב
 ~יד ש2 או איש ת"ל מה הא הבערה, את המבעיר ישלם 0שלם - ישלם הכור 0בעלנאמר
 בא. הוא לתלמודואשה,
 - עצמו. בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב ו. ה ע ר ת א ש י א ה כ הו

 או בא לכך אומר אתה הן, מיתה מימני ואגרוף שאכן יכמכיד ף, ו ר ב א ב ו א ן ב אב
 יהא דבר כל ובשאר חייב יהא באכרוף:4 או כאכן הכהו שאם ללמד אלא בא,אינו

 יז לה במדבר בדבר שיכהו עד חייב שאינו מכיף הכהומי, בה ימות יתאשר יד כאבן 0אם ת"לפטור,

 יא יט תרים מכיח עליו, וקם לו שארב ת"ל להמית, כדי בו שיש במקום ומנין להמיתי כרי בושיש

 נתן רבי ; להמית כדי שהוא ובמקום להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייבשאינו

 סנהדרין גם ועיין ה"ז י' פרק קדושיט ת"כ קליי"תה4
 :שם

 ז ורש"י פ"ז ורפו; שבת דהיינו בגי המחוסרים 37י(
 בא. הוא לתלמודו 14 מ"ע: שלם, ואומר צ"ל שלט.13

 ועייז נגיחה, בפי למטה האמורה לגז"ש פ' ובמ"חלגופו,
 רעהו 15 ה': דף במדבר ספרי ופ'יד, פ'ט פיח פ"זלקמן
 וכי הפ"ז ולשון א-צ. באגרוף, או באבן להשליםצריך
 וכו' רפוי אבל עין תחת, עין שנ' לפי וכו' אנשיםיריבון
 בפני הכאה על לחייב רעהו את איש והכה יריבון וכית"ל
 וכו'. ת"ל 18 בדבריו: חסרון כי לעין ונראה ע"כ,עצמה
 ת"ל )או ברזל בכלי ואם ת-ל להשלים וצריך בכאןחסרון
 אם ת"ל להמית כדי בו אין אפילו יכול יד( עץ בכליואם
 ואם ת"ל בתחילה דגורם רק בא"צ הגיה וכן וכו' ידבאבן
 עליו. 19 וכו': אסילו יכול עץ;וגו' בכלי ואם וגו' ידבאבן
 שעש במקום דהכהו רמשמע רייק נפש והכהו רקראסיפא
 נתן' 1ר' 20 ריז: דף במד' ספרי ועי' בה"מ הנמש, חיותבו

 ן מניין כ מבין[ 2 - באמיללים כ ן "' אכ באביך[תאמר
 א ולא[ 3 - הרי נ' ל כהרי, נ' וק לא, אכ גפ'ג[ולא
 וגף נ' אט אנשים[ ן ח' מ בס olnbn' יכ" יכי 5י( -- אז אכ אתק ן את כ שת, א תתק ןלא

 ח' אט זו[ פרשה [ נאמר טל נאמ', ב'פ[אוכ בס' אוכ"ה
- ח' ד בון ן בחוץ והתהלך נ' כ וגו', מ אט יקום[6 -  7 

 ן דורש ג, ד ישמעל[ ר' ן ח' ט היה[ 8 - מחוסריןאטכ
 באחת ט ן ח' אכמ הכתוב[ ן לך נ' ט ופרט[ ן ושכלר
 בז לכלן ן ח' טכ אנין 1 פרט כ 1 ח, אטכ אףן 9 -מהן
 ן הנזיקין ט הניזקים, וק ח' מ שבתורהן הנזק' ן לכלן מכל,
 ח' מבהם[

-  
 ן נ'והמית ד יישיה([אומר[ )א יאשיה ור' אכ 10

 מ ן ח' אטכס אלא[ ן אשה איש ט ואשה, אישאובק
- שנ'לפי  אטכ ן ואשה אדטכ אשה[ או ן כי ד וכי[ 11 

10

15

2(

 ט ן בכל אטב ן האשה את כוכ 12 - והשוה הכתובבא
 ן ח' כס הוא[ 14 - ואשה אדטכ אשה[ או ן ח' ט שלם[ 13 - אומר הוא הרי מ גאמ'[ כבר והלא ן הניזקין וקהנזיקין,

- ח' ט איש[ ן ח' מ עצמון וכו' והכה 15 - נגיחה במרשת למטה האמורה שוה לגזרה פי' נ' מבא[  יכול נ' מ באגרוף[ 16 
 ואם, ל -18 בכלןכיהיה הא ט כלן ובשאר ן לא אכ ט, כ-ה אינו[ 17 ממנו- כ ח'ןסימגי[ דםבאלוןהמוסגר

 שוה"ס להמית וכו' ומנין ן שהיה ט שיהא, מ שיהיה, אכ שיש[ 19 - שיכנו ט שיכה, ד שיכהו[ [ כמ רק המוסגר ןכבמקרא
 ח' מ שורה)ד[ עה'ם מיתה וכו' למותןמגיד מ ח'ןלהמית[ כמ ןבו[ שהוא כמ [שיש[ למקום כמ ןבמקופן ח' אטבשאן
 - שיהא ט ח', ד שהוא[ ן מקום ואל כן המקום, אל אכ ובמקום[ ן שיהיה כ שיש[ ן שיכהו כ שיכש[ 20-
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