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 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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 אכרוף אף להמית, כדי בו שיש האכן מה לאכן, ואגרוף לאגרוף אכן הקישאומר,
 כאבניים נתערבה אם הא בידוע, אבן אף כידוע, אכרוף ומה להמית, כדי בושיש

 לידי מביאה שהצהיבה מגיד כ. כ ש מ ל ל פ נ ו ת ו מ י א ל ו - פטור. ה"ואחרות
 להמית כדי בה שיש מכה הכהו אם הא למשכב, ונפל ימות ולא -מיתה.
 הרפוי, ומן השבת מן פטורה"ו

 שומע בחוץ אי ; ץ ו ח ב ת"ל הבית, בתוך אני שומצ. ך* ל ה ת ה ו ם ו ק י םא
 משלשה אחד זה בוריו. על משענתו, על בהוץ(4 והתהלך יקום ינאם ת"ל בשוקים, אףאס

 וכי עליו, השמש זרחה 0אם בו כיוצא משלז כמין בתורה דורש ישמעל רי שהיה ונברים ב נבשמות
 אף בעולם שלום שמש מה אלא זרחה, העולם כל על והלא זרחה, בלבד עליוהשמש

 מחוורין השמלה, 0ופרשו בו כיוצא חייב; זה הרי והרכו עמו שבשלום בו ידוע אם זזו יז כבדברים
 בוריו. על משענתו, על אומר, אתה כאן אף כשמלה, הדבריםאת

 והתהלך יקום אם ת"ל בשנק, ויטייל ערבים יתן אני, שומע ה. כ מ ה ה ק נו
 מן אני שומע המיתהן מן ה, כ מ ה נקה ו - שמרפא. ער אותו שחוכשין מכירבחוץ,
 איבריו דמי לו שנותנין מצה חוץ ירפא, ורפא יתן שבתו רק ת"ל והריפוי,השבת
 מה ירפא, ורפא ת"ל לעולם, אני שומצ יתן. שבתו רק - וריפויו. שבתו דמי לונותנין
 לא כך ריפוי, מבלל חלק שלא כשם או 1 סבה מחמת שבת אף מכה, מחמתריפוי
 וה, את לרפאת וקוק הוא כך זה, את למפאת וקוק שהוא שכשם השבת, מכללנחלוק

 טפ שיהיה, אכ שישן ן עד נ' אפ אבן, לפ האבן[1
 א שישן 2 - ואגרוף אב אגרוף[ אף ן ח' ט בון ןשיהא
 פ ן מה או אכ ן בה כ ן שיהא עד( נ' )פ טפ שיהיה,כ

- ח' פ אבנים, א באבנימן ן שאם פ ן בס' וכןבידועה,  
 למשכב[ ן ח' דפ ה"זן ן ידועהן ואין נ' פ באחרות, אפ3
 שהצהיבהן ן להמית כדי בה קיש מכה הכהו אם הא נ'כ
 כג' ווינ' )ובילק' שהציהבה ט שהצהבה, א שהשנאה,כ

 ך ה"ק 5 -- בו ך ח" ט חלבה[ ט ולא[ 4 --שלף(
 מ דטפ והתהלה ן ואם אכ 6 -- והרפף מהשבת ך ןח'

 פ אף[ שומע ן ח' דפ בחוץן א- ן בבית יכול פ ןבחוץ
 מפ בשווקים, ל ן רמב"ן וכן אפילו, אטכס אףן 7 -יכול

 ן מית' כ מתנווני, א מתנוונה, ט רמב"ן(, רכזמתנונה,
 והתהלך ן ח' ד ורק וברמב"ן הגרס' בכל ב"הכבמוסגר
 ן ודורש יושב ד 8 - וזה מ ן ח' ברמב"ן וכן בובחוץן
 עליו אטכמ זרחה וכו' השמש 9 - ואם אטע ן כמןוק
 זורחת( בלבד מ ח' )כ בלבד זורחת עליו( חמה )טסחמה
 נ' אט העולם[ ן ח' מ זרחה[ וכו' והלא ן עליו בלבדד

 ן זה נ' ד שמש[ ן היא( נ' )כ זורחת אטט זרחה[ ןכלו
- ח' אשלום[  אטכ ן ח' אטם בו[ ן יורע ט ידוע[ 10 

 נהרג ד והרגו[ 1 ח' ד עמן ן הימנו ח,( )אכ הלךשבשלום

 לה ומסמיך וכו' באבן דה"ב על נתן ר' דרשת רק מביאבפ-ז
 מכי' פטור. אחרות 3 הכהו[: וגו' יד באבן ואםשנאמר
 עה"ח ורמב"ן ; צ ב"ק ה"נ פ"יב סנהדרין תוספתאדרשב"י

 וג' הצער פי' ווינ' ילק' ןובגליון ז"ר, מריבה, שהצהיבה.-
 צהיבה המלה לבאור מתאמת יותר היא "שהשנאה"כ'י'מ
 וסו,. הכהו אם הא 4 : מכדרשב"י ועי' וזי"נ[ ש=יועי'

 אבין פטור, מת לא אפילו למיתה אמדוהו דאבמשמע
 8 : מכדרשב-י ועי' להפך, מפורש ה"ה פ"ט ב"קבתוספתא
 ובה"מ זי"נ סמוכות, על אלא בריא מהלך שאינובשוקים'

 מהל אם אלא פטור שנשינו שומע בחוץ מדכתיבפ"א
 מ"ע עי' בשווקים, בד"ל הגיה ועפ"ז וברחובותבשוקים

 הגרס' אבל פשוט הפי' מתנוונה אפילו הגר' ולפיבהשמטות
 המכ' מן משמע וכן שבפנים להגר' קצת מסייעא בחוץאי

 להבין דאין הגרסאות ב' לצרף דצריך ג-כ ואפשרדרשב"י,
 משענתו. על - להמך' וכן בשוקים מג' מתנונה הג' נולדהאיך
 ולפי בשווקים, הולך אם בהא תלוי אינו ולפ"1 בוריו.על
 על ובמלות יקום, אם ת"ל להיות צריך מתנונה אפילוהג'

 שוחד זה - במ"ח[. ניכ"ה אחר דבור מתחילמשענתו
 מ'יג ולקמן ע"ג כו סנהדרין ע"ג כח כתובות ירושלמיוכו'.
 מו.: כתובות בבלי וכו'. מחוורין 10 פ'רלז: דבריםספרי
 תרגם יונתן אבל בורייו-מ על ת"א וכן בוריו. על11

 דר-4ן מדורש ול"ב פ'יג לומן ועי' מורניתיה עלכפשוטו
 סנהררין וכו'. שחובשין 13 כו: מדה רידה-ג שלבנו
 ממלאכתו שבטל מה כלומר לעולם. 15 לג: כתובותעת:

 וכו' ונקה 12 - או' כאן אתה א ן ח' כ: בוריו[ וכו' אף ן ח' מ שורת( 11 - מחוורין כברים זל ן וגו, נ, אכ השמלה[ן

 א ח', אפ בחוץ[ 13 - ונקה ונ' ח' מ בחוץ[ והיטיילןוהתהלך ח'ןא א יחזן יכולןאני פ אני[ ח'ןשומע טשמרפא[
- וכו' מן ולא מ ן אף שומעני פ ח', מ אני[ שומע ן שיתרפא מפ שנתרפא, אכ ן מלמד פ מגיד[ ןוגו'  ומן אטכמפ 14 
 אדב נ:, כ"ה נותנין[ 15 - אביריו ו אבריו, כל ן כ.שנותן [ ח' מ ש-ג[ הס' עמו' ירפא וכו' חוץ ן שנ' בן ת"ל[ ןהרפוי
- ח' כ ת"לן ן ח' כ שבתו[ רק ן ח' אטכ ורפויו[ ן ונותנין ווינ'וילק'  א ט, כ-ה שלא[ כשם או ן ח' א מכהן וכו' אף 16 
 ן לרפאות כ לרפות, אט ן כשם אטכ ן שבת א ן נחלק ט תחלוק, א נחלוק[ 17 - לו כשיש או ק אלא, כ לא, או ול לא,אי
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 שחלוק מכיד יתן, שבתו רק ת"ל לזה, שבת נותנין כך לוה, שבת לו שנותניןכשם
 השכת,מכלל

 וחמשה פעמים ארבע אפי' וחזר ונתרפא וחזר נתרפא שאם ירפא,ורפא
 חייב המכה מחמת א2 המכהי סביבות צמחים בו עלו ירפא, ורפא ה"ל לרפאתו,חייב

 מה ירפא, ורפא יתן שבתו רק תורה, וכשאמרה פטור, המכה מחטת שלא לרפאתו,5
 מן ארץ דרך ללמדך הכתוב בא ד"א מכה; מחמת רפואה אף מכה, מחמתשבת

 ירפא* ורפא יתן שכתו רקהתורה,
 ןפרשה

 והרי ומג איעז מכה שנאמר ככלל, עבדוושפחתו אף עבדה את איש יכה כיו
 פרשה נאמרה לכך ימים, או בים נדק שיהא ילד, להקל מכללו מולאוהכתג

 הואיל אומר, ישמעאל ר' היה מנין, אשה איש, אלא לי אין איש, יכה וכי - זד.10
 למה ואשה איש אומר, יאשיה ר' וכו', לך ופרט סתם שבתורה הנזקין כלונאמרו
 לעיל. כרכתיב וכו', צריך אינו אומר נתז רבי וכו',נאמרו

 רבי עצמו; בפני זה ועל עצמו כפני זה על לחייב אמתו. את או עבדואת
 %א מדבר אצו או מדבר, הכתוב בכנעני אומר אתה מדבר; הכתוב בכנעני אומר,%יעור

 דקרא שגתו דלמא ליה רמספקא היינו י-ל נזק היינווא"ת
 חליו בשביל קשואים שומר הוא כאלו יטול ולא נזקהיינו
 עמ' 16 לחודיה: נזק אלא משלם: דאינו לחובל קולאונמצא
 זה את לרפאת 17 חליו: מחמת ר"ל מכה. מחמתהא'
 פעמים ארבע אפילו וחזר נתרפא דאס לקמן גי כדקוכו'.
 שחלוק 1 : המכה מחמת צמחים בו געלו או לרפאותוחייב
 פר' וסתמא אחת פעם אלא נותן אינו דשבת השבת'מכלל
 אינו שבת דמה כלומר וכו'. שבת מה 5 פה.: ב"קיהודה,
 תענין אף כן, רפוי אף הראשונה המכה מחמת אלאנותן
 כמה ורפוי אתת פעם אלא נותן אינו דשבת שווים אינםזה

 מקיש אם דמם-נ מגמגם ולבי המפרשים, פי' כןפעמים,
 להקישם א"א לאו ואם לגמרי, להקישם צריך לשבתרפוי
 דקאמר כך כל דבריו יסתום דהתנא לומר ק' ועודכלל
 הרבוי שמענו לא ועדיין וכו', חלק שלא כשם אולעיל
 דה12סחא לי נראה ;"ב קאי, אהיכא נדע לא וגם רפוילענין

 השבת מכלל עד וכו' שלא כשם או ומן משובשתשלפנינו
 גם ואולי מכה. מחמת המלות אחר ו גשורה למטהשייך
 אף יכול וצ"ל תקון צריך וכו' כשורדה וכשאמרההלשון
 יליף מלהחלה וה"פ וכו' שבתו רק ת-ל מכה מחמתשלא
 ומקשה המכה מחמת אלא לרמאותו חייב דאינו משבתרפוי
 מכלל נחלוק לא כן וכמו רפוי מכלל חלק דלא להפךדלמא
 יתן שבתו רק מדכתיב שבת מכלל חלוק דע"כ ומהדרשבת
 דגמו להפך, לומר אלא לנו נשאר לא וע"כ הוא מעוזיאורק

 כל מגיה והגר"א רפוי, מכלל חלוק כך שבת מכללדחלוק
 מכ' נחלוק כך רפוי מכלל שח"קק כשם או וגיהמאמר
 שברע נותנין כך זה את לרמאות זקוק שהוא שכשםשבת
 שבת הא רפוי מכלל שחלוק מגיר יתן  שבתו רק ת"ללזה

 מה ירפא ורפא יתן שבתו וחכ"א פטור מכה מחמתאפילו
 ורפא חייב, מכה מחמת שבת אף חייב מכה מחמתרפואה
 וכו' ד"א תורה וכשאמרה וכו' וחזר נתרפא שאםירפא,
 שמחק דא"א כאן יש המעתיק רשעות נראה דבריוובסוף
 ועיין להגיה מבלי ד"א וביז תורה וכשאמרה ביןהמלות

 ישבות חולו-ה שהוא שמי וכו'. ארץ דרך 6מכדרשב"י:
 ורפא הגיה ובא"צ ומ"ע, ז"ר ברפואות, ויעסוקממלאכתו
 ורפא ד"א הפ"ז ולשון לרפאות לרופא רשות שנתנהירפא
 פה.: ב-ק ועי' לרמאות, לרופא רשות שניתנה מיכןירפא

 לעיל וכו'. לי אין 10 ברש"י: גם כ"ה וכו'. מכה 8)ו(

 1 - להפאות כ לרפות, א ן ח' פז שוה"סן לזה וכו'רק
 לומר ותיבת תלמוד, גן ן ביןח' בפ'בן שבת ן ח' אכלו[
 ן ח, אטכ שאם[ 3 - שתלק אשכו [ ח' אכ יתן[ ןח'

 וחמשה ארבעה אטכס ן ח, ט וחזר[ ן נתרפא כסונתרפא[
 ת"ל ן לרפאותו כמ לרפואתו, ט ליפותו, א 4 -פעמים
 דפ ן צמחין ופק ן ח' מ בו[ ן ועלו ך ן ח' מ ירפא[ורפא
 5 - ח'( פ )ס"מ מכה סביבות המכה( )פ מכהמחמת

 אטכ רק[ ן ח' פ פטור[ וכו' שלא ן ח' אטכמפלרפאתו[
 - ח' אכ ירפא[ ן ישנץ ווינ' )ובילק' ח' אטכ יתח ןח'
 ד"א ן המכה ט ן רפוי אטכמפ ן המכה אט ן שבתו פ6

 - ח' מ עסה"ד[וכו'
 - נשרת נ' וק ואף, כ ח', ז אף[ ן מו' אזכ 8)ז(
 ן ח' טס שנ'[ ן בכלל היו אזטמ ן ואמתו אזטכמושפחתון

 או איש יהמית אדזכ ה(, כ ה ו )ט טמ כ"ה וכו.ןמכה
- ח' כזמ והרי[ ןאשה  מ והכתוב, ווינ' ילק' הכתובן 9 

 בדין נ' מ ח', א נדון[ ן שהוא ז ן מעליו כ ן הכתו'והוציאו
- ח' אכ זו[ ן נאמ' כ נאמר, טן  לעיל וכו' וכי 10 

 ן אינו( ווינ' )ובילק' איש נ' כן בפ'אן איש ן ח' 1ש'יג[
 וכו' הואיל ן מ:דורש וכו', נ' ט אומרן ן ת"ל נ' וקמגיזן
 וכו'.כאמור סתם מ ן הניזקין אכ 11 - ח' ט o~nle]וכו'

 סתם אכ חסר, השאר וכל אנשים, יריבון וכי בדיןלמעלה
 שהוא לפי אכ וכתן אישאשה-12 א ן ר'יושיה א ןוגו'
 וגו' מנין אשה איש אלא לי אין בור איש יפתח וכיאו'
 הואיל אומר ישמעאל ר' היה המל' בטעות ונשנו, ח')ב

 ן יונתן ר' אטכ ן וגו'( סרתם שבתורה הנזקין כלונאמרו
 לעיל[ כדבתיב ן וגו' כ "', אט וכו'ן ן ח' ט צריךןאינו
 מ בפ"ע[ ן ואת וק את[ או ן ח' מ אח[ 13 - דרק

 הכתוב ן ח' ב1מ בכגעגי[ אומר אתה 14 - בס' ובןבעצמו
 בעברי[מח'ןמדבר[ א"אוכו' ח"ן 1 ח'ןאו[ זטממדבר[
- ח'דו  
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 שגדלו עבד מה לעבד, ואמה לאמה עבד הקיש ואמה, עבד תקנו 0מהם רז"ל ב:עבנך*י, מד כהויקרא
 אין עכר, שגדלו שאע"פ עברי, עבד יצא אמה, וקטנה שגדלה אמה אף עבד,וקטנו
 יצחק, רבי אמר אמה. גדלה אין אמה, שקטנה שאע"פ העבריה, אמה יצאת עבד,קטנו
 ואמתו עבדו ת"ל במשמע, חורין בן וחציו עכד שחציו ועכל שותפין שני של עבד אנישומע
 עבד שחציו ועבד שוהפין שני של עבר יצא שלו, שכלה אמה אף שלו, שכלו עבדומה
 אינו או מדבר, הכתוב בכנעני אומר, ישמעאר רבי שלו. כלו שאין חורין, בןוחציו
 במורה ורשותו עולם קנין שקניינו כמפו מה הוא, כספו כי יוקם לא ת"ל בעברי,אלא
 פי על אף עברי עבד יצא לו(4, גמורה ורשותו עולם קנין שקניינו כל יסכךלו,

 שחציו ועבד שותפין שני של עבד יצא עולם, קניין קניינו אין אבל לו, גמורהשרשותו
 ט. ב ש ב - לו. גמורה רשותו אין עולם, קנין שקנינו פי על אף חורין, בן וחציועבד

 יד עץ ככלי 0או ת"ל להמית, כדי בו שאין ובין להמית כדי בו שיש בזין אני עודבמע יח להבמדבר
 מקום אל ומנין להמית; כדי בו שיש בדבר שיכנו עד הייה שאינו מגיד וגו', ימותאשר

 שיכנו עד חייב שאינו מגיד וגו', עליו וקם לו 0וארב לומר תלמוד להמית כדי שהוא יא יטוסרים
 בדין, לי יש יאמר שלא עד ; להמית כדי בו שיש מקום אל להמית כדי בו שישבדבר
 בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו יומים, או כיום שאינו בו שהחמיר ישראל אםומה
 דין ביומים, או כיום שהוא בו שהקל כנעני להמית, כדי בו שיש ולמקום לגומאכדי
 כן אמרת אם להמית; כדי ובמקום להמית כדי בו שירוא עד היים יהא שלאהוא

 תקנו מדהם להלן ונאמר ואמתו עבדו כאן שנ' מ תחלן1
 הכ"מ, בכנענים כאן אף הכ"מ בכנענים להלן מה ואמהעבד
 כ: לעבד[ וכו' הקיש ן חסרה ישמעאל ר' עד הפיסק':וכל
 ן וקטנה שגודלה אזטכ 2 - וקוטנו שגודלו אוטכ ןח'

 3 - אין אבל אזטכ ן שגודלו אזטכ ן ח' זטשאע"פ[

 אטכ ן עבריה אזט ן יצאתה ז יצא, אטכ ן קיטנואזטכפ
 גודלה אזטכפ ן אין אבל אזטכ ן שקוטנה אזטפ ןאעפ"י

 ן ח' אכ שני[ ן עבד %ף ט ן שמענו פ שומעני. 1 4-
- ח' ד וחציו[עבד  ן בדב[ שלו ן אמתו אוטכ אמה[ 5 
- ח' דו וחציו[ עבד ן ח, אכפ שני[ ן שלהק  אזכ מדברן 6 
 ן ח' מ בעגרי[ אא"א ן ח'( )ז הכ"מ בכנעני אומר אתהנ'

- מדבר נ' אכאינו[  ן וגו' נ' כ יוקא ן שנ' מ ת"ל[ 7 
 ילק' ורשותו[ ן שנ' נ' א בדב[ כספו ן ח' כ הוא[ כספוכי

 ורשותו[ ן כס רק המוסגר -8 יייישתו אכ ורשות,ווינ'
 עבד[ ן ח' 1 עולם[ וכו' יצא ן וירושתו כ'י'מגירסת

 ן קנויה ד גמורהן ן שירושתו אס שרשות, ס! 9 - ת'מז
 ן "' אכט שנין ן ח' ן שלן ן ח' ט קניינו[ ן ח" מאבל[
 ן ח' רז וחציו[ עבד 10 - ושחציו[ ז י ומי מ ח', זועבד[
 ט רשותו[ אין ן מין א ן אבל נ' סזכ עולמן ן שאסק"ימ

- ח' נו טחן עה"ס שותפין וכו' בשבט ן אינהרשותו  11 

 וכו'[ אשר 12 - וכו:וגו'רח' יר [ וביהטביו ןישומעגי
 שימו [ שאין ט [ א רק וגו'[ [ ח' כ וגו'[ ימות [ ח'ז

 להמית וכו' אל ן ח' זטכ ומנין[ ן שיכהו פ חג' דבדברן

 או עבדו את ת"ל מגיה בא-צ וכו'. מהכף רא"ל 1ת"ו:
 קרא להביא יותר ליה ניחא דמש"ה כחב ובז"ר אמתו,את

 ע-נאמרה עבד בין מפסיק ת א דהכא דבקרא משוםדויקרא
 עבד הבתוה דהקיש כלומר ואמה עבד ת"ל דצ"ל נראהולי
 והשבו טעו ו-הסופריב:( כשבק-ן דהכא, לקרא והכוונהואמה

 שלפנינו הכתוב לשון דאינו משום דויקרא לפסוקדהכוונה
 ושבשתא ואמה עבד תקנו מהם ת"ל וגי הוסיפו וע"כממש
 כשין 2 סז: רף והזהיר מכדרשב"י ועיין על, דעלכיון
 שאינה אמה. גדלה אין 3 בע"ע: נמכר שאינו עבד.קטנו
 1-ה41ן כספו כי דכתיב שלו. שכלו 5 עצמה: אתמוכרת
 מע-[ת מוחק ובא"צ ז-ר, זכר, בלשון מדאפקיה קאיואעבד
 בקצור דמעתיק הפ"ז מלשון כן משמע וקצת מה ומלתאף

 בן ושחציו שותפין של יצא שלו שכלו ואמתו עבדור-ע*ל
 שקשו-ה שלפנינו הגירס' על שתמה במ"המ ןועייןחורין

 מדכתיב כלמוד דקרתם מגופיה כרה' שעל וסוברלהולמה
 כולו שיהא מוכה ומזה ואמה עבד כתיב ולא מתו ואעבדו
 ב"ב צ. ב"ק ועי' מיותרת[ וכו' מה הפסק' כל ולפ"זשלו,
 ישמעאל ר' 6 סח' דף והזהיר ע"ג סג קדושין ירושלמינ.

 שבנתיים ומה וכו' ת"ל אומר ישמעאל ר' ג' בא"צוכו'.
 אל. זומנין 12 שם: והזהיר וכו'. רשותו אין 10מוחק:
 ליוורני, ד' בכנה"ג גם וכ"ה וכו', ואל היא הילקוטגירסת
 בכל כמעט מתאמת זו בפיס' שגירסתו ג ע קלו דף תיח,שנ'

 פ"א לעיל עי' ובו" לו וארב ת"ל 13 הילקוט[:לגירסת
 וכו'. יאמר שלא עד 14 : וכו' רעהו את איש והכהד"ה
 הלשון וכל ברש"י, הוא כאשר ומה, ק"ו דברים והריצ"ל

 להמית, כדי בו שיש בדבר דקרא בשבט ע"כ כלומ'להמית, כדי בו שיש בדבר בשבט ת"ל מה הא לקמן וצ-למשובש

 א בו[ שיש 14 - א רק וגו'[ ן ח' זטכ שוה"ס[ בפ'ב 2-כהמירה וכו' ת"ל ן שהוא כדי א 13 - ואל ב! ן ח' ושוה"ס[
 אל אוטב ולמקום[ 16 - יהא שלא א אינה ן יומים( או יום בדין ג' )ובכנה"ג שאין וק שאינו[ ן שהוחמר אטכ 15 -שהוא
 ג' )ובכנה"ג בו שיש פ: שהוא[ ן שהקיל זל שהוקל, אטכ ן למות וק בפ'בן להמית ן שהוא אטכ בו[ שיש ן מקום ואל()ט

 ובמקום[ ן שיש בדבר שיכנו אזטכ שיהא[ ן יהיה אל יהא[ 17 - דין אינו זטכ ח'. א הוא[ דין ן יומים אזטכ ן וכו'(בדין

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



273 ז פרשה כמשפטים דנזיקיןמסכתא

 אהה דבר - הדין* מן עונשין שאין ללמדך בשבט, נאמר לכך הדין, מן עונשהבאת
 אינו יומים או ביום שאינו ישראל אם בדין, לי יש יאמר שלא עד באמר, למהבשבט
 שהקל כנעני להמית, כדי שהוא מקום אל להמית כדי בו שיש בדבר שיכנו עדחייב
 כרי בו שיש בדבר שיכנו ער חייב יהא שלא דין אינו ביומים או ביום שהואבו

 נאמר לכך הדין, מן ענשת כן, אמרת אם לא, להמית; כדי שהוא מקום אללהמית5
 כאן נאמר שוה, נזרה לדון להקיש מופנה אלא בשבט, לומר תלמוד ומהבשבט.
 לב כז ייקיא כאן אף שותפים, שני של הלקוח להוציא להלן מה סהשבט, להלן ונאמרבשבט

 ברשותו ומיתתו מכתו שתהא ו, ד י ת ח ת ת מ ו - שותפין. שני של הלקוחלהוציא
 פטור, זה הרי .ומת לאחר ומכרו הכהו אםהא

 אומה נתן רי היה ממון, אלא אינו או מיתה, אומר אתה מיתה; ינקם.נקם10
 כה נו שם מה ברית, נקם נוקמת חרב עליכם סוהבאתי נקימה, להלן ונאמר נקימה כאןנאמר

 ג לא במדגר נקמת 0נקם להלן ונאמר נקימה כאן נאמר אומר, עקיבא יצרי חרב; כאן אף חרב,להלן

 בב"ד. להלן אף בב"ח, כאן מה בחרבים כאן אף בחרב להלן מה ישראל,בני

 לא-ח ובכנה-ג ברא"ם עי' המכי' בישוב האריכומאדוהמפרש'
 זקנים דעת ובס' רוצח הל' הרמב"ם בלש' קלון דף תיח]ליוורני
 הש-י הביאוש אחרונים ושאר שמועה יגין בספ'ורשב-ץ
 ראין להמכי' דס"ל דבריהם ותורף ומ"פ ומ-ע וז-רוזי-ג
 סובלתו, הדעת שאין דבר וזה להקל, אף הדין מןעונשין
 לחייבו בא לא והק"ו ין הו מן עונשין אין עומר שייךדאיך
 המל' מוחק והגר"א כתבנו, כאשר נראה אלא לפוטרו,אלא
 אמרת אם מן לקמן מוחק וכן בדין לי יש יאמר שלאעד
 : ופ"ז מכדרוטב-י ועי' ש'ו בשבט נאמר לכך עד וכו'כן
 ואם הקודמת בהערה הגר"א הגהת עי' וכו', בשבט ד"א1

 אני שומע בשבט ד-א להגיה 'אפשר הלשון לקייםבאנו
 במאי רק ביניהן חלוק ואין כדלעיל הדישון כל וכו'4וף

 לומר ג"כ ואפשר וכו', מופנה בשבט ת"ל ומהדמוניים,
 בשבט, ת-ל מה הא לעיל דמוניים מאי עם אחד דבורדהוא
 עד הא אמר וע"ז הגהתנו, כפי להמית, כדי בו שישבדבר
 נאמר למה בשבט ד"א והמלות וכו' בדין לי יש יאמרשלא
 אחד למאמר עגיהם מצרף והזהיר בסי וכן להמחקצריכין
 ללמדך בשבס נאמר לכך בפניכם, הוא כאשר לעילוגורס
 להקיש מופנה אלא נשבט ת"ל ומה הדין, מן עונשיןשאין
 וכו'. להלן מה 7 מיותר: בשבט. נאמר וכו' לא 5וכו':
 ו-הלמקוח - מוכרח. ואינו להלן, אף כאן מה מגיהבא-צ
 ולקיים נראה, וכן ולקמן, כאן הלקוח מלת מוחק בא-צופו"
 שלקחו זה של הוולדות דהכוונה לומר אפשר שלפנינוהגרס'

 בלא"ה עצמו דלקות להתעשר לדיר נכנטין ראינןהשותפין
 עותפין של הלקוח ונקט שוהפין, ב' של אינו אפילופטור
 בהמה במעשר חייב דוה השותפין האחין שירשו מהלמעט
 אשגרה, אלא אינו דלקוח נרא' ויותר מיג, פ'ט בכורותעי'
 דאינו לומ' זריך שותמין שגי ושל הלקוח דגי הילקוטולג'
 שלא דבר וזה בביתו, הנולד עבד אלא יומים או יוםבדין

 ומעיר הילקוט בג' שמחזיק מ-ע ועיין מקום, נשוםשמענו

 א ן בו שיש ג' ז שהוא, נ' אטע מקום, 41( )ט אלאזטכ
 ן ענשתה כ ענשת, אט עונש[ ושבארץ 1 - אם אלאכ

 י' אב ן ח' ז שוה"ס[ ישראל וכו' ד"א [ "' טללמדך[
 ן עם) ברק כ בדין[ 2 - אומר רבי ט או'(, )אאומ'

 וגו' שאיש ן וכו' נ' ם בו, נ' אכ שהוחמר, נ' אטכישראל[
 להמיה[ וכו' -3אל ךשאיןבויום ן בס'א[זטח'בשבטש'ו

 - יהיה שהקיל-4אכיומיםןכ ל שהוקל, ןאכ ח,ד
- ח' אכק הדין[ וכו' לא5  ן השבט אכ בדב[ בשבט 6 

 ן בשבט דטכ השבט[ 7 - ולדון ל ן מפני אזטכמופנה[
 אזטכ להוצת[ ן הנאמר( )כ שנאמר השבט נ' אטכמה[
 בשבט נ, ח'ןאף[אטכ אטכ ושלןשגי[ ט אתןשלןנ'

 כ ושל, ט של[ ן את נ' אזככ להוציא[ 8 -שנאמר
 מכהו[ ן ינקם נקם נ' 1 ידו[ ן ח' אטכ שני[ ן בטע'נשנה
 א ומת[ ן ומוכרו פ 9 - ומכתו מיתחו פ מיתתו, 1 ן ח'ז
 א"א ן במיתה ז ח' אם מיתה[ 10 - ח' מ זה[ הרי ןח'
 ן ח' ול היה[ ן או נ' וק אינון ן ח' מ ש'יב[ בדב חרבוכו'

 ן שנקמה בפ'א[זנקם, מנקימה ךאו'- ןר'נחן[אר'יונתן
 נוקמת[ ן ח' דו חרב[ עליכם והבאתי ן ח' פ בדב[נקימה
 אטכ חרבן 12 - וגו' אכ ח', אטכ ברית[ נקם ן ה'ט

 נבע מנקום יליף פ אומר[ ן ד ח' המוסג' ן בס' וכןבחרב,

 נ' א בדב[ מה ן בס' וכן חרב ן בחרב[ 13 - ח'והשאר
 להלן ן להלן ווינ' וילק' מ כן, א בדב[ כאן ן ומה מאם,

 - כאן זטמבדב[

 ומ"ע ובש"ס ה'טו[ רוצח מהלכות ןבפ-ב הרמב"ם קן24סק בך11 י22: 22נ:ניי2ב:::בהב:.ין2::וב:ן:2
 הנדון דאין דבריהם על נפלאתי ומאד ע"ג, סג קדושין וירושלמי צ'[ סנהדרין בטעות נרשם [במ"מ צ. לב-ק מקוםמרשוין
 הכאה דבשעת הכא משא-כ לאחר מכור וגופו פירות לקנין לו קטי שהוא עבדו את שללכדה במי מיירי דהתה לראיה,דומה
 הזי"נ דברי את רק הביא דבאמת המ"ע על המה ]לחנם לגמרי, אחר אדון ברשות הוא מיתה ובשעת לגמרי זה אדון ברשותהוא
 : קסג אות תורה של ודרכה תמז צד .Ursdtrif~ aeiger ועיין וחזקוני, ופ"ז סט. דף והזהיר מכדרשב-י ועי' עליהם[ השיגוגם
 ריא: דף ספרי ע" בב"ד. 13 ופ-ז: שם והזהיר וכו'. נרצן ר'10
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 אם שומע יומים. או יומים(14 או ת"ל כשמועו, אף ולשומע יום, אםאך
 ויומים כיומים שהוא יום הללו, מקראות שני יתקיימו כיצד יום, אם אך ת"לכשמועו,
 כשמועו אני שומע יום, אם אך אומר, הבלילי ימי רבי לעתן מעת כיצד הא כיום.שהן
 מדבר הכתוב בכנעני אומר, ישמעאל רבי שהיה והו וכו', ם ק ו י א ל - חלק. ך, את"ל
 במיתה ושורו הואיל בדין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה אומר, יוחאי בן שמעוןר'
 עבדו על במיתה הוא אמתו, ועל עבדו על במיתה אחר ושור אמתו, ועל עבדועל
 לשור שורו בין חלק שלא למדת אם אמתו, ועל עבדו על במבזה ואחר אמתו,ועל
 אמתו. ועל עבדו על למיתה אחר לבין בינו נחלק לא אמתו, ועל עבדו על במיתהאחר
 אחר לשור שורו בין חלק שלא שאע"פ הכתוב ממד הוא, כספו כי יוקם לאת"ל

 הא אמתו, ועל עכדו על במיתה אחר לבין בינו נחלוק אמתו, ועל עבדו עלבמיתה
 הוא. כמפו כי יקם לא ת"למה

 חפרשה
 לא איש ידד תכי אדמת alnw לפי " פרשה נאמרה למה אנשים נצן י וכיעשתטע

 המתכוין אבל במיתה, שהוא שונאו והכה שונאו להכות המתכוין על אלאשמענו
 בא יהיה, אסון ואם - אנשים. ינצו וכי ת"ל שמענו, לא אוהבו והכה שונאולהכות
 נאמרה לכך במיתה, שהוא אוהבו והכה שונאו להכות המבזכוין על ללמדך,הכרעוב
 פטור, שונאו שהוא אחר והכה זה שונאו להכות נתכוון אם אומר, רבי וו.פרשה
 ללמדך, הכתוב בא אכל פטור, שיהא הוא דין אוהבו, והכה שונאו להכותהמתכוון
 רכי דהשלומין. מן פטור מיתה המתחייב וכל לכעל, וולרות ודמי לבעל אשהשחבל

 ן יהזהיר א רק המוסגר ן ח' ס הפרשהן סוף עד וכו' אך1
 ח', כ בפ'ב[ יומים או ן ח' א או[ ן כשומעו ז ן שומענין
 ן כמשמעו ט כשומעו, ז כשמועו[ -2 שומעני ז ן יומים איא

 אזטכפ ן קני חינ' ונילקוט שמם, ט שני[ [ "' דואך[
 ווינ' ובילק' יום, או נ' מ יום[ ן ח' אט הללו[ ןכתובים
 זטכפ שהן[ 3 - ביומים אכ  כיומיבטן 1  זה יחוראין

 ן ח' ט יום[ אם ן ח' דזט אך[ ן ביום אכ כיוכם[ ןשהוא
 א ח', זטכ וכו'[ 4 - כמשמעו ט כשומעו, ז ן שומעניו

 טזההוא הוא(, )כ היא 11 אכ והוא, ד הוא, זהוןז ןוג'

 ושור 6 - ושורו הוא א ן ח' א הואיל[ ן ייחי אזטכ 5-
 א', אחד 1 א', נ' ל אחר[ ן ח' א שוה"ס[ בפ'ב אמתווכו'

 עברו על ז וכו'ן הוא ן מיתה כ במיתה[ ן אחד ז א',ק
 7 - ואחד וזק ואחר[ ן והוא מכ ן במיתה הוא אמתוועל

 מעיון חד יומא אין ת"י וכן פ-ז שם והזהיר לעת. מעת3
 דריה"ג והתפשר סיגיהן דורשין ומשמעורה וכו'.רירה"ג - ורמב"ן רש-י ועי' וכו'. קטיעין יומין תרין אולעידן
 יומיב:מ או יום במקצת ודי לעת מעת בעי דלא וט-לפליג
 שהוא שאחריו הלילה גם עמד אם היום במקרת שהכהוכגון
 שאחריו יום גם עמד אם ה2-עיריה בחצי הכהו ואםיומים
 זהו הוא בססו כי מגיה בש"י זרתו. 4 מהתו-ה:ועי'
 נאמר, לכך מגיה בא"צ רץ"ל' מה 1-ה4ש 10 ובר:שהיה
 ובש"י מ"מ, ע" אחת והכוונה הוא משונה דלשוןואפשר
 עיין כספו, שהוא למי אק-[א יוקם לא נאמר לא האמפרש
 : ורש-י סט: רף והזהירפ-ז

 בא"צן: הגיה וכך מיותרות, ובכ'י'מ הדפ' שבגירס' שלא.. אבל המלות 1המתכוון. 17 מ-א: פ"ז, במיתה. שהוא 13)ח(

-
 זוטא ספרי ועי' וא-צ. דין אינו מגיה בא-צ הוא. דין
 ל4,שדע צ-ל לבעל' אשה שתגל 18 כה: הערה שלגדף

10

 ח' מ! במיתה[ ןחלק
-  

 וכו' נ' ווינ' ילקי הוא[ ן ח' ק יוקם[ לא 11
 וג' נ' א רעש, על נ' אכ איש[ ן וגו' יזיד מ ן שנ' מ שה"א[ ן וגו' נ' אכ אנשים[ ן כי ט 12)ח(

 טכ להגותן 13 -
 ן אוהבו את . . שוטר את אטכ 14 - מיתה חייב פ-ב( )כ"י פ ן ח' אטכוס בפ'ב[ שונאו ן והכהו אטכס ן לשונאו פ ן אתנ'

 והכה[ ן את נ' םזכ להכות[ ן ח' ט עלן 15 - וגר נ' טכ יהיהן ן וגו' אסון א ן ח' מ ש'ה[ עה"ס ינצו וכו' ואם ן וגו' נ' אכאנשים[

 ן שלח( ר )א המתכתן אטכ נחכווח ן אף אט י, אמכ אם[ ן ח' אבק זו[ ן בפרשה ק 16 - נאמ' כ aa', א ן את ג'אפכ
 כ ש1!א1[ ן להכות שלא המתכתן אגל רב 17 - ח' כ שונאו[ שהוא אחר ן ח' אם אוהבון וכו' אחר ן ח' אפכ זה[שונאו

 כמיהה פ! ן שחבלה כ 18 - שהוא ט שיהאן ן ח' כ אוהבו[ ןח'
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 מכה, אני פלוני לאיש שיאמר עד פטור והכה להכות המתכווין אף אומר,יצחק
 יא יט דמים אומר שהוא לפי אנשים, ינצו וכי ת"ל ומה נפש, והכהו עליו וקם לו ויארבשנאמר
 יז כד ייקיא מגיד אנשים, ינצו וכי ת"ל שמונה, כן אף אני שומע אדם, נפש כל יכה כי0ואיש
 קיימא. של בן שיהרג עד חייבשאינו

 וכו' ישמעאל רבי היה מנין, נשים אנשים, אלא לי אין אנשים. ינצווכי
 צריך, אינו אומר, יונתן רבי וכו', נאמר למה איש איש אומר, יאשיה רבי -כדלעיל.
 כדלעיל. וכו' ישלם הבור בעל נאמר כברוהלא
 ונגפו אומר, אליעזר ר' משום תנין אבא ה. י ד ל י ו א צ י ו ה ר ה ה ש א ו פ כ נו
 תלמוד ומה הרה, שהיא למדנו הא ילדיה, ויצאו שנאמר לפי נאמר, למה הרה,אשה
 תלמוד חייב, יהא אני שומע מאיבריה, אחד על או ראשה על הכה שאם ה, ר הלומר
 אשה ונכפו אחר דבר - עוברה. במקום שיכנה עד חייב שאינו מכיר הרה,לומר
 על אף אני שומע האשה, בעל עליו ישית כאשר שנאמר לפי לומר, תלמוד מההרה,
 ההריון, לבעל אלא חייב שאינו מכיד הרה, לומר תלמוד שלו, ההריון שאיןפי

 ה, ר ה לומר תלמוד אחר, אפילו ומנין שנים, ולדות מיעום ה. י ד ל י ו א צ יו
 אומר אתה ן בולדות ש, נ ע י ש ו נ ע באשה, ן, ו ם א ה י ה י א ל ו - מקום.מכל

 מט. מב: שם ובבלי ת"כ פ'ט ב-ק התוספתא מןכדמוכח
 איתא שם ובתוספתא מ'אן, פ'ו וכתובות ברש"י שם]וע"
 נותן ד"ה מב ב"ק התוספות כדעת שלא ושבת רפויאף
 הלוי ישראל ר' הרב למו-ר נזיקין הירוש' על בפירושועי'
 אם היינו אשה דחבל ג"כ לפרש אפשר היה ולכאורה קכדדף
 תחת נפש ונתת דם-ל קיימינן דרבי ד4יבא מאחר האשהמתה
 אבל הבעל, יורש ממון ואותו ממון היינו עט.[ [סנהד'נפש
 וגם לבעל אשה שחבל מלות לקמן למחוק מוכרחים היינולפ"ז
 התשלומין. וכו' וכל הק' עמ' 18 כן: משמע לא חבללשון
 הנ"ל בפירוש עיין נאמר, לכך קודם ו' שורה לעילשייך
 1 מ-ב: פ"ג כתובות לגמרי,ועיין אלו מלות מוחקובא"צ
 דמן ינאי ר' דאמר מאי דהיינו ונראה וכו'. פלונילאיש
 סו. כתובות ר(גו אבן זורק ממעטינן עליו וקב:( לווארב
 לפרש ינאי ר' במאמר השתמשו שם בגמרא אך עט.וסנהד'
 חייב זה את והרג זה את להרוג דנתכוון דס"ל רבנןשיטת
 מאמרו עקר אבל וכו'. ישראלים במחצה לפרש הוצרכווע"כ
 דעת היינו אלא זה לענין כלל נאמר דלא אפשר ינאי ר'של
 וד"א מתכוון אני לפלוני באומר אלא חייב דאינו יצחקר'

 עומד היה ע"ב בז סנהדרין ירושלמי ועיין לחבורה'בזורק
 ת"ח פ"ג שבועות ותוספתא ובו" שודם בני של סיעהבצד
 לשון אשגרת שמונות. בן 3 בר"ת: תובן לשזרקפרט
 בן אפילו אלא קאמר שמונה בן דוקא ולאו היא פ'דמלעיל

 גייגר שכתב כמו ודלא והעולצת לאויר יצא שלא כ"זט'
 על אף חייב הישנה ההלכה זלפי הלז ע' UtSdltiftבספרו
 זו להלכה זכר נשאר וכי קיימא בני ושבם הוכםהעוברין
 יהיה דאם שתרגמו השבעים הלכו זו ובשטה כאןבמכילתא

 כשכם בין הוא והחלוק 4,ולדורץ קאי אסון יהיה ולאאסון
 דאיתא ממם לסברתו הביא סעד וכמין לא או קיימא בניהם

 העובר' על חייג ישרן דאף לשיטתו ישמע4 ר' רא"גדעת ולפי העוברין על חייב נח בן ישמעאל דלר' גז:בסנהדרין
 אם אף דחייב זה, לענין נח בבן והחמיר קיימא בני הםאם
 ישמע4 ר' דהא תברא משם דאדרב' וליתא קיימא, בניאינם
  העוברין על חייב אינו לעולם דישר4של ומנה קאמרסתם

 שנאמר[ 2 - פעמים נשנה כ מכה[ אני פלוני לאיש1
 אט ח', אטכ נפשן והכהו ן ת"ל ש"ג פ, גירס' עפ"יכ"ת
 נפש יכה וכי ד וכוח ואיש 3 - שומע מ' ח' ד אנשימן 1וגו'
 שיסגר, ט שיתברגן 4 - במשמע נ' כ(כ שמונה[ ןאדם
- ח' אטכ של[ ן בר א ן שיכה ווינ'ילק'  מ ינצו[ וכי 5 
 אכ וכו'[ ן דורש ג' מ אומר, נ' אטכ ישמע'[ ר' ןח'

 אנשים יריבון וכי בדין למעלה שנאמר נמו מ כו', טוגו',
 שוה"ס[ כדלעיל וכו' יאש' ר' ן ח' אכוכמק כדלעיל[ 6-
 איש אכ ן ח' ט נא'[ למה איש איש ן יושיה ר, א ן ח'מ

 ט ישל(סן וכו' א"צ ן כו' ט וגו', א ח', כ וכו[ ןואשה
ח,

-  ויצאו 8 - ול רק כדלעיל[ ן כו' ט ח, אבק וכו' 7 
 אכ חנן, אבא טכ ח', מ חנין[ אבא ן ח, אטכסילדיה[

 וק טלמ, כ"ה משםןאומרן ט ח', מ אומרןמשום[נ'
 מה אסב נאק לתמה 9 - ח' מ ט הרה[ אשה ונגפו ןח'

 ן שה"א אט שנאמר[ ן ח' מפ לפי[ ן ממשמע מפת"ל,
 א-כ פ ת"ל[ ומה ן יודע איני פ אני, שומע מ למדנו[הא
 ן אם אלא אטכ ן ח' מ הרה[ וכו' שאט 10 - נא'למה
 ן שיכה ד 11 - יהיה אכ ן אחת ד ן ח' כ או[ ראשהעל

 שעיברה, כ עבורה, תינ' ילק' עוברה[ ן כנגד מבמקומן
 ת"ל[ מה 12 - ח' טס הרה[ אשה ונגפו ן והריון ביתמ
 א חייבן ן ח' א הרה[ ת"ל 13 - ח' ד אני[ שומע ן ח'ט

 כ הוולדות, ד 14 - אחר לבעל נ' פ משרקם,טכמפ
 אתה ן לא אוק ולא[ 15 - שאפילו בז ן ילדים מוולדות,
 ק ח', ט אומר[ אתה ן ח' מ 9'ד[ עה'ס בפ'ב יענשוכו'
 המחק נקודות את מלת )ועל או' את א כן, איש אואתה

 -- איש( מלת רשומה הגליוןובשולי
 בס' ועי' חסר, העקר הרי רא"ג דעת ולמי נח, בבןמשא"כ
 פ"ז: ועי' פ"ו לעיל וכו'. לי אין 5 פ"ז: עי' קיימא. שד( בן 4 ק"צ(. דף קם )אות פיניליש, צ-ה לר' תורה שלדרכנה

 מלמד הג': 1שם מ"ז עוברה. במקום 11 חנן: בן יוסי אבא בשם ע-א ה' שם ובירושלמי ראב-י בשם מט. ב"ק וכו" אבא8
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 מה הא יהיה, אסון ואם לומר תלמוד באשה, וענוש בולדות אמון אלא אינו אוכן,
 באשה לא אמון יהיה לא או בולדות; יענש, ענש באשה, אמון, יהיה לא לומרתלמוד
 לומר תלמוד מה הא חיה; שכר ליתן צריך הוא אף כן, אמרת אם 4א בוולדות,ולא
 ממון, אומר אתה ממון. יענש, ש ענו - בוולדות. יענש, ענוש באשה, אמון, יהיהלא

 להלן מה אותו, 0וענשו להלז ונאמר ענוש כאן נאמר דן, אתה הרי מיתה, אלא אינו או יט כבונרים
 ממוז. כאן אףממון,

 לבעל אשה שחבל הכתוב ללמדך בא האשה. בעל עליו ישיתכאשר
 ישית כאשר אחר ולדבר התשלומין. מן פטור מיתה המחויב וכל לבעל וולדותודמי
 משלם שאינו מגיד הרה, ת"ל שלו, ההריון שאין אע"פ אני שומע האשה, בעלעליו
 שירצה, כל אני שומע האשה, בעל עליו ישית כאשר אחר דבר - ההריון(4 לבעל4א
 אין ם, י ל י ל פ ב ן ת נ ו שנ' דיינין, פי על אלא משלם שאינו מגיד בפלילים, ונתןת"ל

 אלהים. ופללו לאיש איש יחטא מאם וכתיב פלילים סואויבנו שנא' דיימן אלא פ1ליליכ! לא לבדברים
 זכר לדבר ראיה שאין פי על ואף מיתה, אלא אמון אין ה* י ה י ן ו ם א ם או

 ואינו משלם הוא נפש תחת נפש ש, פ נ ת ח ת ש פ נ ת ת נ ו אמון; מוקראהו לזוכר, לח מבבראש'
 נפש משלם ואינו משלם הוא נפש נפש, תחת נפש ונתת ולד"א נפש תחת ממוןמשלם
 א.נו או ממון אומר אתה ממון; נפש, תחת נפש ונתת אומר, רבי נפשית, תחתוממון
 אף ממון, להלן מה השיתה, להלן ונאמר השיתה כאן נאמר רן, אתה הרי מיתה,אלא

 ממון*כאן

 ענוש באשה אסון יהיה לא כן, במקום כ ח,, אטכ כן[1
 ן ח' ק אינו[ ן ח' א שוה'ס[ או וכו' או ן בוולדותיענש

 ולא באשה לא ס: וכו'[ בולדות ן יהיה לא נ' טכ4ול4ש[
 לא[ 2 - אם טכ ואמן ן יענש נ' ענוש, כ וענוש[ ןבולדות

 ולא 3 - ח' סק באשתן וכו' ענש ן ח' ט באשה[ ן ולאט
 ן ח' ד הוא ן ח' א אף[ ן ח' טק אלאן ן ח' טבמלדמק

 טלילא[עטש[ ח'--4שכרןדמדמיןכפיהןמה[ט
 אתה הרי "'--5 טס ממק[ אר אתה ן וכזבס' ערש בע'ילק'
 אותל עונשןוששו דב ישק, 1 ט ח,[ענחק טסדח

 כסף(-7כאשר רוענשואותומאהאטעמש,כפע1נש)פ
 ט ן ללמד( )ט ללמדך הכתת אטכ ן ח' מ שיגן אלמםתף
 ן לבעלה פ לנעל 8 -- לנעלה אטכפ למין ן האשהפ

 ן ח' ט האשה[ בעל 9 -- ח' ד המוסגר ן המתחחבאכפ
 כ" ן ח' אנן האשק בעל 10 -- ח' ט ההריח וכףממד

 1ם לכן ח' א ממילים[ מא' מגיד 11 .-' מהרמב"ןפגי

 פ יעל בפ תתן שף ן הדחתן טפ ן מלמר פ ןברמנ"ה
 רמב"ן פלילים[ 12 -- ברמב"ח ~כן ואץ אטכפ אץ[ ןח'

 1 אם אכ 13 - כי ך אמן ו יאומר אטכ וכתיב[ [בפלילים
- אעפ"י אטכ [ ואין מ ן באשה נ' מיהיה[  אכמפ 14 

 שוה"ס[ בפ'א נפש וגו' ונתת ן בדרך נ' אטכס אסון[ ן1קרהו
 תחתנה נפש ינחת כ כבמקר', ונזתה, פ [ למטה נעתקמ

 או ראשה על הכה שאם הריון בית שיכה עד חייבשאית
 הקו' by' 13 עוברהן: מקום על אלא חייב אינו ידהעל
 פיז ]ב"ה חברו מעוברת שנשא כגון וכר* ההריוןשאין
 המזיק משלם אין ונגפה מעוברת והיא מששדה נשאשאם
 תוספתא שם ירושלמי ההריון. לבעל - וכו'[.לבעלה
 לפי ד"א מגיה בא"צ וכו'. ויצא 14 פ"ז: ה"כ פ"טב"ק
 1  פ"נ: מכדרשנ"י מקובנ(' מגן[ 15 וכו': ויצאושנ'
 על ריעוש  לומר אפשר אי וראי וזה יהיה. אסון וא4ת"ל

 אדרבה וכו'. הוא אף 3 ממון: האשה ועל מיתההולרות
 שכר להנוגף ליחן לו והיה חיה שכר הרויח ההבעלןהרי
 וכי יענש במה וכי פירש ובמ"ע מפרשים, ושאר .זי.נחיה,
 הלשון ואין ם, כל, 4ופסדירה לא הרי חיה שכר לויתן

 נוסחאות וב' שבדפוס דמי מלת מחקתי שכר. - כן.משמע
 פ"ז: ממון. - פ"ז: מכדרשב-י, בוי-ידורע' 4נינהו:

 בא-צ ד-א' 8 לעיל. עי' לאשה, צ"ל לבעל. אשה שחבל7
 לשני הדבור ומחלק שנ' מלת מוחק במ"ע שנ'. 11 :מוחק

 בפלילים. - הפ"ז. וג' הרמב"ן גרסת בח-ג ועי'מאמרים,
 סנהרר' ר', דף ומ-ת שכג פ' דגר' ספרי מכדרשב"יוכו'.
 16 ל: כתוגות אסון. וקראהו 14 ירש"י: כאז ופ"זקיא:
 ונ' מוטעת, בממון נפשו והג' הנכו' הג' היא דוו נ-ל וכו.'וממון

 לפטור יכון( דגשינו יליף הראשון בלשון הילקוט ג'דלפי
 כפר תקחו ולא דכתיב דהא דמ"ר נפש, החת בממוןעצמו
 דאינו יליף השגי ובלשון במתכוין דוקא היית רוצחלנפש
 מניה בדרבה ליה קים אדוכא נפש, תחת ונפש ממוןמשלם
 עליו יושת כפר אם השיתה כיהעמן 17 : מכדרשג"יועי'

 ד"א נפש תחת ממון נפשו... משלם הוא נפש תחתנפש
- נפש תחת משלם ט משלם[ הוא ת"נ [ ח' ד נפשן תחת 1 ח' ט בפ'גן ננפש 1וכו'  נפש 1 ח' ט ונתתן [ דכ ח' המוסגר 15 

 [וגהת[ אומרממון ר' נפוי, תחת נפש ונתת ד"א[מ כ או'[ רבי 16 - בממון נפשו ט וממוזן שהוא[נפש ח'ןא טהוא[

- ח' טמ ממוזן או' אתה [ ח'ר  [ השתה השתה." אטכ [ למטה שיתה ונאי למעלה שיתה נא' מ [ ממש נפש מ מיתה[ 17 

- האומר( )כ האמור השתה נ' אכמה[  הוא נפש תחת נפש נפש תחת נפש ונתת אומ' אחר ודעת נ' מ ממון[ 18 
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 ישמעל רבי היה ממש, עין אלא אינו או ממון, אומר אתה ממון. עין, תחתעין
 כא יי ייקי" אדם נזקי הכתוב הקיש יומת, אדם ומכה ישלמנה בהמה 0מכה אומר הוא הריאומרן

 לתשלומין. אדם נוקי אף לתשלומין, בהמה נוקי מה אדם, לנזקי בהמה ונוקי בהמהלנוקי
 ל כא שמות מה וחומר, קל דברים והרי עליו, יושת כופר 0אם אומר, הוא הרי אומר, יצחקרבי

 שלא הוא דין מיתה, ענש שלא כאן ממון, אלא ענש לא מיתה הכתוכ שענש הכמקים5
 שאינו בין מתכוין בין אני שומע עין, תחת עין אומר, אליעזר רבי - ממון. אלאיענש
 שאינו מום בו לעשות המתכוון מוציא הכתוב והרי ממון, אלא משלם אינושתכוין
 יט כד תקי" פרנו, עין, תחת עין כלל, בעמיתו, מום יתן כי יאיש שנאמר יכממש(4, אלאמשלם

 כ שם ים חזר באדם, מום יוק סכאשר אומר וכשהוא שבפרט; מה אלא בכלל אין ופרט,כלל

 כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרט כלל אלא לאו, אמרת הראשון, כלל כלל או וכלל,'1
 שאינו ובמתכוין בבלוי איברים, וראשי בו הקבועין מזמין מפורש, הפרט מההפרט,
 ממון, משלם ובמתכוין בגלוי איברים, וראשי הקבועין מומין כל אף ממון, אלאמשלם

 מום. בו לעשות שיתכוין עד באדם, מום יתן כאשר לומרתלמוד

 גרעיניה נאמרה הג' עמ' סנהדרין ובבלי נפשו. פדיוןונתן
 בפלילים ונרטן גבי ר"ל למעלה נר,ינדץ תאירהימם
 זה את והרג זה את להרוג דנתכוון דם-ל לשיטתיתורבי
 וכו'. בהמה מכה 2 ע"א: בז וירושל' שם בבלי עי'פטור,
 ונראה המ"ח ג' ועי' פג: וב"ק ה"ז כ' פרק אמור ת=כע"
 להבין קשה ההקש ובאמת הגמ', קושית מפני הנוסחאלהקן
 אם בין ואמו, באביו בחבל מיירי אדם דמכה נאמר אםבין

 בקטלא קרא והא עכ"פ שהרגו בעלמא באדם דמיירימפרש
 דעקר וכתב הדגר שהסביר שם לת"כ בסהתו"ה ועי'כתיב
 הכרעוב ע"י והפסיק בהמה מכה דין סדכפי( הואהלמוד
 דלכך ודורש אדם מכה דיני בין ישלמנה בהמה נפשומכה
 אם ובאדם בממון די נפשה מכה אף דבבהמה לומרהפסיק
 אדם' לנזקי בהמה ונזקי - מומו. ג"כ ישלט, מום בונתן

 דאינן ובאמת להזייתו, בפ"ז וכן המלות אלו מוחקבא"צ
 ולפ"ז כ'ימ' ג' ע"פ תקנתי כן ממש. 8 אשגרה:אלא
 ובאינו ממש עין תחת עין דבמתכוון ס-ל דר-א מובןהענין
 שהביאו בבריית' להדיא ר-א סובר וכן ממון, משלםמתכוון
 דר"א לומר בעיניהכם רחוק שהיה ומאחר פד. ב"קבבבלי
  בניזק שמין ראין דר"ל בה פירשו שם, התנאים כל עלהלק
 דגורס המ"ח ג' ועי' כן משמע לא הלשון אבל במזיקאלא

 הפ-ז מן משמע וכן ממש עין תחת עין אומר ר-אבתחלה
 שהביא אחר כי הישנה מנוסחא משונה גרס' לפניושהיתה
 נזקי אף נתרשע-יומין בהמה נזקי דמה יליף, ישמעאלדרי
 יתן כי ואיש כתיב והא וא"ת בזה"ל כותב בתשלומין,אדם
 ר' ממש, בו ינתן לו, יעשה כן עשה כאשר בעמיתומוכם
 ממון משלם אינו מום בו לתת ונתכוין הואיל אומראליעזר
 ה2-ישון 1אעפ-כ כדברנו. הרי ע-כ, ממש, בו יגהק נזקאלא

 להפך, ההיורה ראוי היה דלכאורה והקון צריךשלפנינו
 אלא משלם אינו מתכוין שאינו בין מתכוין בין אנישומע
 מום בו לעשות מתכוין שאינו את מוציא הכתוב והריממש
 דפם הכתוב דכא כלומר וכו' שני ממוז אלא משלםשאינו
 שלפנינו הגרסא לפי אבל מתכוין, שאינו את ומיעטאמור
 בחשינו וסיירי ממון, היינו עין ו-נחו-! דעין דס"למשמע
 סומרר הוא דהרי ועוד כן, לפרש ליה דמנא וקשהמתכוין
 מתכוין שאינו דאף אומרים היינו הסברא דמצד עצמואת
 דמשלם דיליף הוא אמור דפ' ומפס' ממש, אלא משלםאינו
 או מדוקדק אינו בתחלה דהלשון יותר נראה ע"כממון,
 וכר ר(עשוו-! מתכוין שאינו את מוציא הכתוב והרידצ"ל

 תחת נפש וגם נמש, החת ממון מ19-(ם ואינומשך(כמ
- נפש תחת ונפש ממון משלם ואיש משלם הואנפש  1 

 וע' ח' כ ממוןן 1 ח' פ ג[ שורה בדב לתשלומין וכףעין
 ר' 1 ח' א עין[ 1 ה' מ ממון[ אומר אתה ןוגו'

 1 ח' ד אומר[ הוא הרי 2 - אלעזר ר' ד אכמפ,ב"ה ישמעאלי
 מכה מה בהמה ומכה אדם מכה מ לתשלומין[ וכו'מכה
 ומכה, פ מכה[ 1 לתשלומין אדם מכה אף לתשלומיןבהמה

 אב 1 ח' אכפ הכתוב[ 1 מקיש פ 1 מכה כ ומכה[ 1כבמקרא
 בתשלומין"' אכפ 1 ימה ד 3 - בהמה אדם". אדם,בהם*"

 ג' אטב ומה, פ מה[ 1 וגו' נ' א עליו[ 4 -בתשלומין
 אייו מ 1 נענש כ 1 וכאן אכ 1 ר אטכס הכחוב[ 5 -אם
 ר' ר אטכמ, כ"ה ושליעזר[ ר' 1 נענו אטכ 6 -דין
 שוב ומתחיל ש מ מ נ' מ וגו', נ' כ בדב[, עין 1יצחק
 תחת כויה שן תחת שן עין תחת עין חדש:דבור

 טאיןו ח', מ איש[ 7 - שאין במתכויןומסכויה1מ
 1 ח' מ ממש[ וכו' הכתוב 1 הרי ט ח, מ והרי[ ן ח' מנלא[
 ש"ג CR כ-ה ממשן 8 - שאין מ 1 את מוצא כ ן ת"ל משנ'[

 כ ן וגו' מום א 1 מוציא הכרהוב הרי נ' קממן,
 שן נ' אכמ עת"ען 1 כ-נ ונרשם ח' כ כללן 1 וגו'בעמרו
- ח'( )מ וגו' שןתחת  א 1 ח' בו וכשה"א[ וכו' כלל 9 
 מ באדם[ 1 וגו' מום כ 1 או' כשהוא אם 1 וכלל פרטטכ
 כלל אי אטכ 1 ח' מ אלא[ וכו' או 10 - בו ינתן כןג'

 1 אין אכ אין ן לאו 2-ן4ש כ 1 ככלל( ווינ' וילק' )כבכלל
- ח' אאלא[  בו[ 1 קבועין אטכמפ ו מה לומר טכ 11 

 פ ממוח וכו' שאיש 1 ושתכוין כ 1 ובגלוי ט ן יאטכמפ
- שאין ט 1 ח' מ שכשיגון 1ר  אף 1 ח' מ אלא[ 12 
 מומין 4וי(4ש לי אין אף א כל[ אף 1 חן טכ ממון[וכו'

 ממת אלא משלם שאינו א 1 כגמי א 1 קטעים מ 1קטרין
 ח, אטכמ באדפן 1 נאמר לכך מ ת-ל[ 13-

- 

 ור"א הקבועין מומין כל אף וכו' כי ואיש שנא' לפי נאמר למה עין תחת עין או' ר"י מגיה והגר"א ממון. אלא משלםשאינו

 ת"ל13 אלא משלם אינו ובמתכוין וכו' מומין כל אף ממש אלא צ"ל וכו.. שאינו 11 ממון: משלםמתכויןי
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 נאמר ככר והלא דמו, אה ומוציא שפרעך תאמך אם ה* י ך כ ת ח ת ה י ךכ
 חבורה; תחת חבורה נאמר ככר והלא חכורה, בו שעשה תאמר אם פצע; תחתפצע
 בו, רשם ולא רכלו כף ועל ציפרנו על כוואו אלא כויה, תחת כויה לזמר תלמודומה
 אם אבל צערו; דמי לו נותן זה הרי וצננו, ראשו על שלב הטיל וציערו, אבניםתינו
 כויה - בתורה האמור הצער זהו צערו, בו שכפול שכן כל מפונק, מעודן, מרוכך,היה

 כויה.תחת
 פפרשה

 תעבודו, בהם 0לעולם אומר שהוא לפי נאמ', למה ככדו. עיז את איש יכה ךכני מו כהויקרא
 עין את איש יכ" וכי לותר תלמוד עינו, את וסמא שנו את המיל אף אנישומע

 שהוא עליו להחמיר מכללו כנעני עכר מוציא הכתוב והרי וגו', עכדו שן ואם וגו'עבדו
 וו. פרשה נאמרה לכך איברים, בראשייוצא

 אומר יאשיה רכי וכו'; אומר ישמעאל רבי היה מנין, אשה ש, י א ה כ י כיו
 וכו', ישלם הבור בעל נאמר כבר והלא אומר, יונתן רבי וכו'; נאמר למה ואשהאיש

כדלעיל.
 כפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב ו, ת מ א ן י ע ת א ו א ו ד ב ע ן י ע תא
 בעברי, אלא אינו או בכנעני אומר אתה מדבר, הכתוב בכנעני אומר, אליעור רביעצמו;

 ואמה. עבד תקנו Qnco לוכדי %כוויו מד שםשם

 1 ח' אטב אתן ן ויוצע א ן שכואו מ שפצעו[ ן מם א1
2 מוחו דדמו[ -  ווינ' )ובילק' כן ט בו[ ן ואם אטכס 
 ער[ מ ח,, אטכפ ועלן צפרנו ן כואו אטכמ 3 -בו(

 עשה ולא פ ן רגל מ ן ח, ד כף[ ן צפורנו על או רגלוכף
 ן וציערו ראשו על וצינן שלג עליו הטיל ס 4 - רושםבו

 אבלן ן הוא "רי מ ה-ז[ [ שלג על וצונין בתעות נ' אשלג[
 פ מרוכך[ ן ח' ט היה[ 5 - ואם פ אכת,, אם[ ן "'פ
 ן ומעודן מפונק פ ומפונק, מעודן( )מ ומעודן אטכמ ןח'

 ציערו, א שצערו, פ צערו[ ן ח' אטכמפ בו[שכפול
 ן מכופר א מטופל, ווינ' )ילק' מטפל ט מכשל, נ'כמט
 - וזהו מ הוא, זה אכ ן ח' פ וכו'[זהו

 נ' אט עבדו[ ן ישנ'( ווינ' 1ובילק' ח' ט יכה[)ט(

 מ נאמר, ל אמר, ט נא', אק נאמ'[ ן ח' מ לבהן ןוגו'
 והוא ן הפרשה זאת נ' מ זו, פרשה נ' אטכנאמרה;
 תקנו מהם שנ' מדבר הכתו' כנעני שבעבד ונ' ח' מאומר[
 אטכמ רעענזדז[ בדפס לעולם ן נאמ' ועליהם ואמהעבד
 לבניכם אותם( )טס אתם והתנחלתם הכתו' תחלת והובאח'

 - אפילו טמ אפי', אכ 6-אף[ - וגו' נ' כ:כ ח'(,)טרו
 הג' כ-ה וגו'[ וכו' וגו' ן אמתו עין את או נ' ל עבדו[9

 וק ן הרי מ והרי[ ן אמתו שן יאת וק ח,, דםאטכ,
 ן עברי כ כנעני[ ן עבדו ד ח', מ עבד[ 1 מוציאי מ [כתוב
 כק שירשרש, אס שהואו ן להקל כן להתמיר[ ן מכללט

 הג' ולפי כמושר, נאמר לכך דגר' המ"ח גר' עי'וכו'.
 כאשר - מתכוין' זינו שן נשף יכול דצ"ל אמשרשלפנינו

 נמי הא בחרא לכללא אפיקתיה דכבר ואע"ג וכו'.יתן
 מ"פ, לו, יעשה כן עשה כאשר צ-ל ואולי מנה,שמעינן
 ודאי לו יעשה רכן דכמו מתכוין על מורה זה דקראוס"ל

 ת"ג: ב"ק הענין כל ועי' במתכוין ג"כ הוא אףבמתכוין
 בא"ב אם. אבל 4 : תענית ומגילת ע"ב ו' וירושלמיופר.
 1' ב-ק ירושלמי וכו'. צער זהו 5 בפ"ז: וב-ה ואםמגיה

 עזאי ובן רבי בה שנדלקו ברייתא מביא : פד ובבבליע"ב
 חבוריק אומר עזאי ובן תחלה נאמרה כויו-ז אומרדרבי
 ורב הבא פלוגתתם ענין לבא- שם וטרחו תחלהנאמרה
 פתרון נדע לא עדיין פפא לר' בין לרבא בין שוביםפפא

 תחלה נאמר מה פליגי לא בוראי דהרי תחלה נאמרההמלות
 בזה שהמתעורר המפרשים מן לאחד ראיתי ולאבתורה,
 פ'טו לקמן כמו כאן תחלה נאמר המלות הוראת כיונראה

 זה בלשון יונתן ר' שמשתמש אלהים %ל בדה"ב ונקרבגבי
 דעת וכן תחלות, דורשין ואין נאמר תחיה הראשוןואומר
 ובן ממנה, למדין ואין טעם מאיזו נכתבה בע"כ דכויהרבי
 אבל ממנה, למדין ואין לצורך נכרהבה דחבורה סוברעזאי
 ועיין באור, צריך עדיין פלוגתתמ וטעם נחלקו טהלענין

 ! וראב"ע ורש-י ופ-זמכדרשב"י

 מחרורת, שיצא האדון על עליו. לדהחמיר 9)ט(
 ושנו, עינו דמי אלא לו משריכם שאינו חורין בבןמשא"כ

 סהתו"ה( )כ"י והגר"א העבד על וקאי עליו להקל הילק'וג'
 עיין וכו'. ישמעאל ר' היה 11 עליו: להחמיר מלותמוחק
 ואמתו, עבדו ת"ל מגיה הגר"א וכו'. ת"ל 16 פ"ו:יעיל
 פ'ז: לעיל עי' ואמה, ענד ת-ל צ"ל כאן דגם נראהולי

 זו[ [ נאמר טכ כא', אל ן ח' מ זון וכו' לכך 10 -שהו

- ח'כ  אח' וגו'ןאומר[ אטכ אישןוכו'[ אלא לי אין נ' אטכ עבדו, עין את נ' ט ח'ןאיש[ מ ש'טז[ ואמה וכו' וכי 11 

 צריך, אינו נ' אטב אוץ ר"י ן ח'( )א וגו' בור איש יפתח וכי אומר ההוא לפי נ' אב נאמר[ [ ח, ט ל"ג[ ואשה איש 12-

 ן ח' ט בכנעני[ או' אתה ן אלעזר ר' ט 15 - ול רק כדלעיל[ 13 - וגו' אב וכו'[ ן ח' ט ש'טו[ צמו ; וכו' והלא ן וכו'ט

 - תיקנו כ 16 - מרבה נ' כ א"א[ ן הכ"מ נ' אבבכנענין
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 לא ה, ת ה ש ו לומה תלמוד חורור, העלת אפילו אני שומע ו, ד ב ע ן י ע הא
 וחרשו, אזנו על ומימהו, עינו על טפח אמרו מכאז השתתהו בה שיש מכה אלאאמרתי
 אינו זה הרי שומע, ואינו אזנו כנכר רואה, ואינו עינו כנה חורין, בן יוצא דההרי
 1 מעשה שיעשה עד איש, יכה וכי שנאסר גמליאל, בן חנינא רכי דברי חורין, כןיוצא
 כלום, נוטל ואינו חורין בן יוצא וה הרי כאחת, עיניו שתי סימא כאחת, שיניו שתיהפיל
 תלמוד שנייה, נזקי ונוטל הראשונה על יוצא וו, אחר וו שן; שן עין עין לומרתלמוד
 שנו. תחת עינו תחתלומר

 עשו, תחת לומר תלמוד שחרור, גט לו יכתוב אני שומע ישלחנו, פשילח

 ן גט כאן אף גט להלן מה שילוח, להלן ונאמר שילוח כאן נאמר אומר אליעזררבי

 ישלחנו לחפשי לומר תלמוד מנין, להשתלח יכול שאינו להשתלח, שיכול אלא ליאין
 ואמרה כמשלה תורה ואמרה הואיל אומר, ישמעאל רני מקום, מכל עינו,תחת

 המשתלח אף יכול גדול, שהוא מי אלא משלח שאינו משלח על למדת אםבמשתלח,
 מקום. מכל עיני, תחת ו נ ח ל ש י לחפשי לומר תלמוד כדול, אלא משתלח יהאלא

 העין, לומד תלמוד חלב, של שן הפיל אפילו אני שומע ו", ג ו ו ר ב ע ן ש םא
 מיוחדות, והעין השן %א לי א.ן לחוור. יכולה שאינה השן אף לחדור יכולה שאינה העיןמה
 השן הרי לא שניהם, מבין אב בנין ודן אומר אתה הרי מנין, איברים ראשי כלשאר
 וראשי קבועין מומין שהם שבהן השוה הצד השן, כהרי העין הרי ולא העין,כהרי

 ראשי כל אף חורין, בן עליהם יוצא לחוור יכולין שאינן ובמתכיין וכגלויאיברים

 פ'ו בכורות בכור, מומי בין ונשנה שבעין, לובן חורור.1
 בו עסה לא אפילו יכול מגיה הגר"א וכו'. מכאן 2מ"ג:

 מן לקמן ומוחק וכו' אמרו מכאן יכה, וכי ת-למעשה,
 לומר אפשר שלפנינו הגרסא ולישב מעשה, עד ר"חדברי
 דאית אע-ג הענינים שני קושר שביגיהם הדמיון מפנידרק
 מן כאן הלמוד עקר רוכם תימא אין וא-כ לגמרי,שוים

 מעשה לעשות רצריך מניה דיליף יכה וכי מן ם ועושחתה
 קדושין רכו פ'ט ב"ק ותוספתא מכדרשב"י ועי' העין,בגוף
 ובו" כנגד 3 : פ-ז ועיין לא, ד"ה ותוספ' צא. ב"ק :כד
 ולפ"ז שנ' מלת גרס לא בילקוט שנ'. 4 כ.י'מ: ג'עי'

 : כן יגרוס אפשר אי אבל היא נפשה באפי דמלתאמשמע
 תחת שן עין תחת עין ת"ל היטה הנוס' וכו'. /ין ת"ל6
 ופי' לכאן, עין תתה עין ענין דמה ובזי-ג בא"צ, מחקשן

 א"ש, כ'י'מ ג. שהיא שבפנים הג' לפי אבל דחוק,המ"ע
 עין את איש יכה וכי למכתב ליה דהוה הורש עין מלתוכפל
 עיניו שרגי ויאפילו מנה ויליף שן גסי וכן אמתו אועבדו
 כלוב: נוטל ואינו 7(חירורת יוצא אחת בבת שניו שתיאו
 להלן 9 בת-ג: ועי' וא"צ, ת"ל, מניין מגיה בא"צרח"ל. - פ-ז. ע"ד, מה Qo ירוש' : מב גיטין וכו'. נזקי ונוטל-
 שאינו 10 : ע'ד מה גיטין ירוש' כד: קדוש' ועי' אשה.גבי
 וזה וחולה, זקן ג"כ כולל א"נ קטן כגון להשתלח'יכול
 ועיין סטן בפרטות דמרבה ישמעאל ור' ת-ק שביןהחלוק
 הג, לירש דיש אע"ג וכו'. אוגר ישמעאל ר' 11לקמן:

 מלמטה נשתרבבו ישמעל ר' מלות כי לדבר רגליםשלפנינו,
 הואיל גדין שהיה דצ-ל אפשר ולפ"ז ש'ה, עה"ס עי'לכאן
 הוא עינו תחת עד וכו' הואיל המאמר יכל אפשר אבלוכו'
 להשתלפח ינול שאינו מגיה והגר"א בפנים, ונכיסגליון
 סגנון אין אבל מוחק, שבנתיים ומה וכו' הואיל שיכולמנין
 כתי', איש וכייכה דהא גדול.  עדנות, 12 יפה;הלשון
 פי על הלשון כן וכו'. שן אם 14 מכדרשב"י: ועי'ז"ר,
 ובמתכוין. ובגלוי 18 בם-ע: הגיה וכן בפ"ז וכ"הכ'י'מ
 יכולין שאינן מגיה ובם-ע ובמתכוין מלת מוחקהגר"א

 ווינ' ילק' ן העלתה מ העלה, ול ן וגו' ג' כ עבדו[1
 וכו' מכאן ן השחתה נדי אטכ 2 - ירוד ד )[(,חוורוד
 ן אותו וסימא עינו על וחרשו אזנו על ך ן ח' מ ש'ד[מעשה
 פ כלום, נ' כ ב"ח[ ן יוציא ק 3 - וסימוה כ וסימה,א
 דור אכ ן לחירות פ ב-ח[ 4 - ח' ד הזזן ן לחירות,בו

 5 - מעשה בו שנעשה עד פ ן ח' ט שנ'[ ן ח' פחנניה,

 ן וסימה כ וסימא, אטש ן כאחד ט ן שני ט ן יהפילאכ
 6 - לחירות מ ב"ח[ [ ח( מ ה"ז[ ן כאחד ט ן שניד

 מ זא"ז[ ן שן תחת שן עין תחת עין דטמ ן שנ' מת-ל[
 ך ן נזקו ול ן לחירות נ' פ הראשונה[ על ן זה אחרבזה

 נ' -8ישלחנו[מ כח' תחתן 7 שנ'- ת"ל[כ1 [עלהשנייה

 ח'-9שילוח[ מ ש"י[ מנין וכו' ת"ל ן לוןאח'תחתשנו1
 שילוח נ' אכ מה[ ן ח' נו בפ'ב[ גט וכו' ונאמר ן וכו' נ'ט

 - האמור שיטח ג' אב אףן ן בס' וכן בגט פ ןהאמור
 תחתעינו[ 11 - ח' פן ת"לן ן יכול שהוא אכ שיכולן10
 ן ח' מ הפרשה[ סוף עד וכף ר"י ן שיגו ת' ד ח',מ

 במשתלח[ 12 - תורה נ' א ואמר, ט ח', כ בפ'בןואמרה
 א אלא 13 - המשלח א המשתלח[ ן ח' אט יכול[ ן ח'כ
 כבמקרא דטח',פ וגוץ עבדו שן Da 14 - שהוא מי נ'כזב
 אפי' א ן ח' ס8 דן שורה עה"ס מ"מ וכו' שומע ןואם

 העין[ עינו-15 שלןהעיןןפ של כ ח', אשהפיל[שזן
 לחזור[ וכו' אף ן בס' וכן להחזיר, יפק [ עיןאכל
 ן ח'א

 הש"
 ראשק ן ושאר אכ % .- משחדת כ ן שעו פ

 כ [ ן אכ שהם[ 17 .- שתקן א ן דן אתה אכ ן ח'ר
 [ ח' DCN לחטר[ יכולץ שאיל [ בגטי אכ 18 --ראשי
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 אני שומע ישרהנו, לחפשי חורין. כן עליהן יוצא לחוור יכולין שאינ'איברים
 לי ואץ שילוח, להלן ונאמר שלוח כאן נאמר ישלחנו, ת"ל שחרור, גט לויכתוב
 ו, נ ח ל ש י לחפשי לומר תלמוד מנין, להשתלה יכול שאינו להשתלח, שיכולאלא
 מקום.מכל

 לרצון אלא יוצא ואינו לעולם פדיון לו אין כנעני עכר אומר, ישמיאלרבי
 ן לעולם אחווה כשדה כנעני שעכר למדנו דרכנו לפי - אותם. ההתנחלתם שנאבר ר4ב:ן מו כהויקרא

 ראשין שהם מאיבריו אחר או עינו את וסמא שנו את והפיל רורהו רבו היה אםאבל
 ודם בשר מידי אם מה וחומר, קל דברים והרי בימורין. עצמו קונה וה הריוכלויים,

 נתנני. לא ולמות יה ימרני 0ימור אומר הוא וכן שמים, מידי ק"ו בייסורין, עצמי קנה יח קיאתהלים

 יפרשה
 והרי אשה, או איש והמית שנאמר בכלל היה השור אף ש. י א ר ו ש ח ג י י כו

 111 בפרשה נאמ' לכך במקילה, שיהא עליו להחמיר מכללו מוציאוהכתוב

 דן, הרים כשור הבהמה נל לעשות מנין שור, אלא לי אין שור. יגח כיו
 אף כשור, בהמה כל בו עשה במיני האמור שור מה שור, להלן ונאמר שור כאןנאמר
 כנמחה, המיתות כל לעשות ומנין כשור. בהמה כל בו שנעשה הוא דין כאן האמורשור
 בו שעשה המוער על למרת אם במקילה, ותם בכקילה ומועד הואיל דן, אתההרי

 או נ' אכ בהן, כיוצא כל "ף פ ר, אכק ב"ח[ וכו'אף
 מיוחדת )כ מיוחדות והעין השן ת-ל בשר הימנו חתךאפילו

 בגלוי איברים ראשי( )כ וראשי קבועין מומיןמיותרת(
 עליהן יוצא לחזור יכולה( שאינה )א יכולין שאיןובמתכוין

 זבמתכוין בגלוי איברים ראשי קבועין מומין אלא לי איןאף
 1 - חורין בן עמקיהן ח'( )א יוצא לחזור יכוליןשאינן

 1' אכ שילוח[ ן ח' אכ ישלחנון ת-ל 2 ח'- ד אני[שומע

 א מניןן 3 - לי אין א [ ח' אכ שילוח[ להלן ונא' ןוגו'
 א איתם[ [ ח' ד רבון 6 - שינו תחת מ כ ישלחנו[ ןי
 )[( יוצא נ' ק כנעני[ ן ולפי ד ן וגף לבניכם נ' כ וגו',נ'

 א"כ וכרן מאיבריו [ וסימה אכ ן ח' א ב"א[ את 7-
 ילק' כן, )ט בו גלוים האיברים( )מ איברים ראשימכל
 א ודם[ ן ימה ט "', אכ מה[ ן מיסורין ק 8 - ח'(ווינ'
 נ' כ ח,, א מה[ [ את ג' א קונה, אטכ 9 - אדם נ'טכ

 - אטש כ-ה וכו'[ ולמ" ןוגר
 נ' פ ח', אטכס איש[ 1 כבמקרא איש, את ל 10)י(

 והרי[ ן ומת איש ומכה בכלל מ ן שור מ השור[ ן אשהאו
 לס נאמר, טבק ן אשיהיה ן הוציאו והכתו' מ ח'-11מ

 ח' אכ זו[ ן פרשה אטכלמ וק, כ-ה בפרשה[ ןנאמרה,

 ט [ ומנין אכ ן ח' מ ש'יח[ עה-ס בנהרגים וכף וגי 12-
 בו[ ן שור בסיני ונאמ' אכש 13 - אני הרי אטכ ןבהמה
 דין ן שתמר אטכ האמור[ 14 - "ברתמה אכ [ ייןט

 [ "' רט בו[ ן עשה פ שעשה, ט ~Inmw ן ח' פדהומת[
 ט ן לרבות פ לעשות[ ן הבהמה אטכפ ן את אטכנל[

 - מתד אטכ המועד[ ן דן אני הרי אט 15 -בנגיחה

 יכולין שאינן המלות חסרין ובפ"ז ובמר,כוין ובגלוילחזור
 - כד. קדושין מכדרשב"י חורין. גן עליהן יוצא 1 :לחזור
 שכבר לפי מקום מכל עד מכאן מוחק בא-צ וכו"לחפשי
 הדרשות לכפול המסדר של דרכו כי א"צ, אבל לעיל,איתא
 ישית כאשר ד"א פ"ה לעיל עיי הראוים הפסוקיםאצל
 עין נכי לעיל האמור ודורש חוזר כאן וכן האשה בעלעליו
 ישמעאל ר' 5 : מ"ע ועיין כדלעיל, להגיה וצריך שן,אצל
 ועי' תתע-ה תהלים ילקוט וכן שמעון ר' הפ-ז ג'וכו"

 : ה.ברכות
 בכלל מגיה בא"צ וכו'. ולהמירת שנ' בכלל 10)י(
 במ"ח, וכיה וש"י וזי"נ בז"ר הגיה וכן ומת איש מכהשבי
 דעת בר שאינו שור לכלול לן דמנא זו בהגהה לפקפקויש
 יותר נוטה דעתי ע"כ דעת, בר שהוא באדם המדברבקרא
 עליו, ולהקל עליו להחמיר צ"ל ואולי בסוף, להגיהדיש

 מן פטור שיהא עליו ולהקל בסקילה שיהא עליולהחמיר
 ולא למועד, תם בין חלוק אין מיתה לענין כלומרהכופר,
 הכופר, מן פטור שיהא עדייו לו-הקל אלא הכתובהוציאו
 הכופר מן פטור שהוא דאף להשמיענו היינו עליוולהחמיר
 הכתוב רהליירה דלמה דמקשה פיר' ובמ"ע מיררה,חייב
 יהירה כי 'ולומר בבעלים אלא למתלי ליה הוה ולאבשור
 כשיש והמית ישמרנו ולא בבעליו והועד נגח שורע-יאיש
 יומת, בעליו וגם בשרו את יאכל ולא ןסקל השור אשהחן

 להפסיד כדי 1-:סקיי(ה ראין ללמדנו הכתוב רבאומארץ
 אפי' בסקילה שיהא עצמו השור על להחמיר אלאולעונשו

 בה' כדלקמן איש שור כתיב לא הכי ומשום בעלים, לואין
 כדקאמר כתיב היה אלו שהרי הבינותי, ולא וכו', יגוףוכי
 שור. להלן 13 בסקילה: רהטם שור רגם ירעיגן הוהלא

 מכדרשב-י כשור. בהמה כל - השניות. בדברות יד הדברי
 מ"ר פ"א סנהדרין : נד שם בבלי הי"ח ט"ו ב"קתוספהא
 רגביה וכו'. שעשה המועד 15 ורש"י: ש"ז כר:קדושין
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 שכן במועד אמרת אם לא, כנגיחה; המיתות כל נעשה התם אף כנמחה, המיתותכל
 והמית לומר תלמוד שאין הכופר, את משלם שאינו בתם תאמר הכופר, אתמשלם
 איש להלן ונאמר אשה או איש כאן נאמר שוה, גזרה ולדון להקיש אלא אשה אואיש
 המיתות כל שנעשה הוא דין כאן אף כנגיחה, המיתות כל עשה להלן מה אשה,או

 במקילה, ומועד במקילה ותם הואיל דן הריני כגדולים הקטנים לעשות ומניןכנגיהה.
 כגדורים; קטנים בו נעשה התם אף כגדולים, קטנים בו שעשה מועד על למדתאם
 כגדורים, הקטנים את בו עשה לפיכך הכופה את שמשלם במועד אמרת אםלא,

 בן או לומר תלמוד כגדולים, קטנים בו שנעשה הכופר, את משלם שאינו בתםתאמר
 להלן ונאמר יגח כאן נאמר שוה, גורה ולדון מופנהלהקיש אלא ת"ל(4, ינשאין וגו'יגח
 שמצון ר' כגדולים, קטנים בו עשה כאן אף כגדולים, קטמם כו עשה להלן מהיכח,
 בו עשה שלא במקום אם ומה בדין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה אומר יוחאיבן

 כגדולים קטנים שעשה מקום בנהרגין, כגדולים קטנים כו עשה בהורגין, כגדוליםקטנים
 שאינו עשה להלן אמרת אם לא, כנהרגין; כגדולים קטנים שנעשה דין אינוכהורגין,
 שלא כאן תאמר בנהרגין, כגדולים קטנים בו עשה לפיכך בנזוקיו, כמתכויןמתכוין
 או לומר תלמוד בנהרגין, כגדולים קטנים בו שנעשה כמתכוין מתכוין שאינו בועשה
 יכמה עת, להלן ונאמר יגח כאן נאמר שוה, בורה ולרון להקיש מופנה יגח, בת או יגחבן

 כגדולים קטנים בו שנעשה הוא דין כאן אף בנהרגים, כגדולים קטנים בו עשהלהלן
בנהרגים(4.
 את יאכל לא ימר תלמוד מה באשלה אמי שכשרו ידע איי השוה יקלמקל שני ממשמע נאמר, למה בשרה את יאכל ולא השור יסקלסקול

 בא"צ וכו'. ששוין 2 : אשה או איש והמית אלא כתיבירא
 אשה או איש ת-ל שאין אשה או איש והמית ת"למגיה
 8 : פ"ז וכו" דין 4 : הילקוט ג' ועי' וכו' להקישאלא

 וא"ב יגח בת או בן או לומר לו והיה וכו'. בן אורץ"כם
 מד. ב"ק ועיין כאן, לבה"מ מיותר בשחררם בפעמםיגח

 פטור שדירג דקטן וצו" עשה שלתא 11 שצן:ורש"י
 ומד. מג: ב"ק בהערות, ושם פ'ד ריש רעיל חייבוההורגו
 מועד דאדם וכו'. מתכוין שאינו עשה 13 פד:[סנהדרין
 לשיטתינו שמעון ר' ואזיל בבהמה, כן שאין מהלעולם
 עיין בכוונה, ש1-2א בנזקין פטור דשור : מד קמאבבבא

 וכו" עשה 17 ע"ג: ד שם וירושלמי ה'ו פיד ב"קתוספתא
 יגח, בן או בד"ה מכדרשב"י ועי' וכו', עשה להלן מהצ"ל

 טכס עשה, פ נעשה[ ן תם פ ן ח' א כנגיחה[ וכו' אף1
 לפיכך אכ בטא[ הכופר 2 - שהש אטב שכזן ן בונ'

 ט בפ'בן הכופר ן כנגיחה המיתות כל בו עושה( )אעשה
 המיתות כל בו נעשה לפיכך נ, אכ אשה, או איש ת"לנ'

 והמית ן ח' א ת"ל[ שאין ן אשה( או איש 1 )אכנגיחה
- ח' ם אשה[ אואיש  נאמר ן לדון אכ [ ח' כ אלאן 3 
 בהן מ כ בו, טנ' ח', א עשה[ 4 - ח' ט אשה[וכו'
 שנעשהן הוא דין ן בס' וכן בנגיחה ט ן בס' וכן מיתותכ
 ט ן כל נ' אכ לעשות[ 5 - בהן נ' טכ שנעשה[ [ "'א
 ומהד אטכ ן את הרי כ אני, הרי אט הריני[ ן קטניםפ

 אף ן ח' אט בו[ ן שיעשה אכ 6 - בסקילה ותםבסקילה
 לפיכך ן וכו' נ' מן הכופר[ ן משלם שכן ט משלם, שהש אכ שמשלם[ ן ח' כ אס[ ן ילא א 7 - תם אט ן ח' כ כגדולים[וא'
 ת"לן ן נעשה לא לפיכך א שנעשה[ ן ח' כ כגדוליסן וכו' תאמר 8 - קטנים אכ [ ח, אכ את[ ן ח' 0! שש"ס[ כגדוליםוכו'
 ח' א שוה[ ן לרון אטכ ן מפני חסכ ן ט רק המוסגר ן יגח בת או נ' א ח', אט וכו', ק מו'[ 9 - ת"ל שאיןאכ

 מה 10 -
 אכ ן הוא דין נ' אכ כאזן ן שנ' יגח נ' אכ אס, כ אף[ ן ח' ט כגדוליכן וכו' אף ן וכו' כגדולים מז ן ח' ט בון ו חן מ!להלזן
- ח' כ קטנים[ ןשנעשה - ח' כ בון ן מה אטכ ן דין בית כ בדין[ ן יוחי אטכ 11   בון ן שהמית אדם נ' ק כגדולים[ 12 

 - את נ' אטכ שנעשה, ט שעשה, אכ עשה[ ן אמרנה א ן בהרוגין ק בהורגין[ 13 - וכאן אסכ מקוס[ [ ח' דאב א,רק
 )ט כמתכוין מתכוין שאינו את עשה שלא אפכ ן ח' אטכ בו[ ן עשה לא א ן בנזקיו ק בנזקי', כ בנזיקין, ס בנזקין, א14

- בו עשה לא לפי'( )ט לפיכך בנזקף( )כ בנזיקין מתכוון( כאישהמתמין  בת או יגח בן או ת"ל שאין נ' אכ בנהרגין[ 15 
- ח' כ! בזן או ן ת"ל ומה אכ ןיגח  וכו' נאמר ן וכו' לג-ש ט [ לדוז אכ ן מפני אלא אכ ן ח' כן ולדון[ וסו' או 16 
- ח' כ להלן[ מה ן לעיל כדכתיב ונ' ח' ד המוסגר ן ח' ט ש"ב[ עה"סנאמר  מ נאמר[ למה ן ח, אדב בשרו[ וכו' ולא 19 
 - ומה למדנו[אכלמ "א אכ יודע[ ח,ןאיני אכ [השור[ יסקל השור מ ח"ן מ סקולן נאמר-20 וק ממשמען לפיח"א
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 לכך באכילה, אמור בשרו ושחטוהו, בעלים וקדמו ליםקל שיוצא שור אלאבשרו,
 קל אמרת אמור, בהנאה שאף מנין כאכילה, אלא לי אין בשרו; את יאכל לאנאמר
 בהנאה, אמורה היא הרי דמים, שפיכות על מכפרת שהיא ערופה עגלה ומהוחומר,
 שור ומה חילוף, או בהנאה; אמור שיהא דין אינו דמים, שופך שהוא הנסקלשור

 שפיכות על מכפרת שהיא ערופה עכלה בהנאה, מותר דמים שופך שהואהנסקל
 בנחל; העגלה את שם 0וערפו לומר תלמוד בהנאה, מותרת שתהא דין אינו דיגים, ד נאדברים

 על שמכפרת ערופה עגלנה מה מיתחלה, בדין וזכיתי ההלוף, ובטל וחלפתידנתי
 שיהא דין אינו דמים, שופך שהוא הנמקל שור בהנאה, אמורה היא הרי דמים,שפיכות
 ממלקת ולא הארץ את מטמאה שאינה ערופה עכלה מה אומר, יצחק ר' בהנאה.אסור
 את וממלק הארץ את מטמא שהוא הנמקל שור בהנאה, אמורה היא הרי השכינה,את

 ושעירים הנשרפים פרים מה אומר, רבי בהנאה. אמור שיהא דין אינוהשכינה,
 לכפרה בא שאית הנמקל שור בהנאה, אמורין לעולם לכפרה באין שהןהנשרפים
 רבי היה הרי מנין, עורו בשרו, אלא לי אין בהנאה; אמור שיהא דין אינולעולם,
 במיתתה, אסור עורה בשחיטה, מותר שבשרה חטאת ומה וחומר, קל אומרישמעאל
 תוכיח נבלה במיתתוו אסור עורו שיהא הוא דין בשחיטתו, אמור שבשרו הנמקלשור
 הנמקל שור על תוכיח היא במיתתה, מותר עורה בשחיטתה, אמור שכשרה פי עלאף
 אחד אמר ן במיתתו מותר עורו שיהא הוא דין בשחיטתו, אמור שבשרו פי עלשאף

 - ח' מ בשרו[ וכו' לכך ן להסקל כ ן יוצא שהוא אכמ1
 בהנאה מ ן אכילה איסור ט אסור, שהוא נ' אכ אלא[2

 אסור שהוא אטע ח', מ אסור[ וכו' שאף ן ומנין ט ןמנין
 ן אם נ' אטכ מה, מ ומה[ 3 - הוא נ, אכ ק"ו[ ןבהנאה
 ן מותרת שתהא דין אינו כ אסורה[ היא הרי ן שמכפרתמ

 העגלה את שם וערפו שנ' נ' מ נס', וכן בהגייה אבהנאה[
 וכו' או ן הוא דין אטכס דין[ איש ן ושור אכ 4 -בנחל
 אטכ ומה[ ן הדברים נ' ט חילוףן ן ח' מ u'e]בהנאה
 אכ ן בס' וכן בהניה א ן מותר הוא הרי אטכ 5 -אם

 ן חילפתי אכ 7 - ח' אט בנחל[ ן ח' ט אח[ 6 -ועגלה
 מה ן בתחלה לרון אטכ ן זכיתי ט ן בשל ט בטל,אכ
 שהיא אכ ן אם מה אכ ן וכו' ינ' ח' ט ש'טן בהנאהוכו'

 - בהנייה א ן הוא דין אכ דין[ אינו ן ושור אכ 8 -מכפרת
 עגלה ן אם ומה טכ ן צריך אינו נ' אדטכ או'[ ר"י9

 ווינ' )ילק' מטמא ט ן לטמא לא שאיגה אכ ן ח' אערופהן
 ח', ט בהנאה[ ן ח' מ היאן הרי 10 - מסלק ט ןמטמאת(

 אטבם א"ד[ 11 - ימסלקת א ן ישור אכ [ בהנייהא
 ן אם ומה אטכ ן ח' מ ש'יג[ בהנאה וכו' ר-א ן הואדין
- ח' כן הנשרפים[ ושעירים ן הנשרפיןט  ט שהזן 12 

 ן לכפרה אלא ט כפרה, אכ וכפרה[ ן בהן א באין[ ןשאין
 ן ושור כ ן אסו' ק אסור, ול ן אסו'( )כ אסורין לפיכךאכ

 פסחים מא. ב"ק בכלי מכדרשב"י, ושחטובנו. 1פ"ז:
 יוצא 1שהוא פ-ז ע"ג כח פסחים ירושלמי נו: קדושיןכב:
 יתעכס ולחש ות"י ורשב"ם רש"י דינו[ שנגמר אחרליס'

 שם ודרשינן וכו'. שכם וערפו 6 בשריה: יתלמיכול
 ו. כריתות קכד דף ד כא דברים מ-ת קבורר:ה,רעד-~ש
 : פ"רז דבריכם וספרי כפרה ד"ה ותוספות נז' קדושיןועיין

 בא*צ רכו'. יצחק ר' - שם. מ"ת עיין בדהנ4לדה'9
 ור' הת"ק בין חלוק ואין וא"נ, יצחק, דר' חמאמר כלמוחק
 אינם וכן מ"ח ג' ע-פ מחקתי "א-צ" ומלו' בלשון, 4איצחק
 בעלמא כמו פי' "ין להו גרסינן אי ואפילו קכה דףבמ"ת
 לאו יצחק ור' יצחק דר' הלשון כל מעתיק המסדראלא
 כלומר דא-צ, אמרה נמשיה באפי מלתא אלא אמרהאת-ק
 עדיף יצחק דר' דק"ו פי' ובמ"ע מק"ו, הוא שכן ספקאין
 יוכיח, שכנגדו דליכא חלוף או להשיב יש דת"ק ק"ורעל
 דכמה משום חלוף או למימר ליכא יצחק דר' ק"ו עלאבל

 אסורין ואפ"ה ממעמקין ואינן וכו' מטמאין שאינןיוכיחו
 חדוד אלא זה אין דעתי ולפי בפסח, וחמץ בחלב בשרכמו

 שהן 12 במדבר: ספרי סוף מטמא. שהוא 10בדברים:
 עגלה וכו' עמכפ-רה באין שאין מגיה בא"צ וכו'.נתמין
 על כפרה שהן הג' שם ובמ-ת וכו', לכפרה שבאהערופה

 שופך שהוא הנסקל שור בהנייה אסורין הן הרי ישראלכל
 וכן מוחק במ"ע הרי. 13 : בהנאה אסור שיהא הוא דיןדמים
 בכמוך וכן טמאה מגיה בא"צ נבלה. 15 : ליתא גרס'ברוב
 תמסור שבשרה לומר נבעיה גבי שייך דלא מעוםוטעמו

 כגון מחייבני גבלה דר"ל דאפשר מוכרח ואינובשחיטתה,
 ואלו ., לב חולין ישבב לר' הגרגרת ופסוקת הושטנקובת

 דע אטכ א"ק 13 -- נפרה אעוןאכ ח'ןא אהנסקל
 היה 1 ח' אטכלמ הרק ן בהנאה שאסר י מ מרח ןיא
 ר- ן ימ

 א - ר" מאמר אוץ
 אטרי

 ן דן יע מ 15 -- בשחשחה אטבם ן מה מ א=, מה אטכ ן אמרת ר אטכ
 כהא מ על[ תוכיח היא ן עור א עורהן 16 -- טריפה הרי מ נבלה, הרי אכ ן ח' וט שה"סן אסור וכר במיתתו ן ח' כהיא[
 -- ח' מ ר-ין וא' אמר יהא מ ן ח' מ הואו דין ן בשריטה וש ן אעפ"י אכמ 17 --גם
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 עורה לפיכך בהנאה, מותרת שהיא בנבלה אמרת אם לא, ישמעאל, רבימתלמידי
 אסור עורו יהא לפיכך בהנאה, אמור שהוא הנסקל בשור תאמר במיתתה,מותר

 דמו להביא נאמר, למה את בשרו. את יאכל ולא השור יסקל מקול -במיתתו*
 ועורו.וחלבו
 בדין, שהיה שמים, מירי נקי אומר, בתירה בן יהודה ר' י. ק נ ר ו ש ה ל ע בו
 מידי כעליו שיצאו אע"פ מועד, על למדת אם במקילה, ותם בסקילה ומועדהואיל
 בית מידי בעליו שיצאו פי על אף התם אף שמים, מידי יצאו לא ודם בשר דיןבית
 השור ובעל לזמר תלמוד מה הא שמים, של דין בית מירי יצאו לא ודם כשר שלדין
 שהיה כופר, מחצי נקי נקי, השור ובעל אומר, עזאי בן שמעין שמים. בידי נקינקי,
 בתשלומין, האדם את שהמית ושור בתשלומין השור את שהמית ושור הואילברין
 תלכוד ומה ; כן באדם כאן אף נזק, חצי משלם ותם שלם נדק משלם מועד להלןמה
 מדמי נקי נקי, השור ובעל אומר, גמליאל רבן נזק. מחצי נקי נקי, השור ובעללומר
 שהוא מוער על למדת אם בםקילה, ותם בסקילה ומועד הואיל בדין שהיהעבד,
 מדמי נקי נקי, השור ובעל לומר תלמוד ומה כן, בתם אף יכול העכר, רמימשלם
 וחייב הואיל בדין שהיה וולדות, מדמי נקי נקי, השור בעל אומר עקיבא רביעבד,
 ילדיה, ויצאו אשה והכה להכרו מחכוין שהוא אדם על למדת אם בשור, וחייבבאדם
 דמי משלם , ילדיה, ויצאו אשה והכה לחבירו המחכוין שור אף וולדות, דם.משלם
 ולדות. מדמי נקי נקי, השור ובעל לומר תלמוד מה האולדות,

 דברים ולחמשה למועד תם שור בין לחלוק הכתוב בא הוא, נגח שוראם
 הכופר את משלם מועד עדים, צריך אין ותם עדים צריך מועד למועדפי תם שורבין

 מכדרשב"י ועורו. 4 שמא: ד"ה תוספות גה. נדהיכף. לפיכך 2 : טרפה המ"ח וג' מ"ע ועי' :, כא חוליןדחשיב
 הטפל את כבגמ' ]ובת"ז : נו קדושין : כב פסחים : מאב"ק

 ר"ע של מדרשו מבית כנראה היא הזו והדרשהלבשרון
 ברייתא על ופליג ובמ"פ, שם בגמרא עיין אתי"ן,דדריש
 ת"י. עי' שמים. בידי 9 וחומר: מקל עורה דלמדהדלעיל
 שם המאמר' ]וסדר ומב. מא: ב"ק הענין כל ' ע שב"ע.-
 מדמי נקי דריה-ג כופר, מחצי נקי אליעזר ד-ר הוא:כך

 ר' לושם ע"ב ד שם וירוש' עדן מדמי נקי דר"עולדות,
 בא"צ ומה. 11 ופ-ז: ומכדרוב"י וסתם[ ר"עאלעזר,
 12 בסה-ד: מה הא מלות וכן ובס' כאן ומה מלתמוחק
 מדכתיב התראה עדי ר"ל עדים. 20 ת"י: וכן עבד.מדמי

 שהיא ט ן בטרפה ס"א הגליון על מ בנבלה[ ן ח, כ אם[1
 2 - עורה מותר ט מותרת, עורה וק ן שמותרת ממותר,
- ח' מ יהא[ ן במיתהט  )א בהנאה אטכס במיתתו[ 3 

 ן ח' אטכמ השור[ ן ח' כ:מ יסקל[ סקול ןבדחנייך(
 בשרון ן ח' אב את[ ן לא אומק ן ח' מ ועורו[ וכו'ולא

 ן נאמר[ךח' ן בשרואח'ןאתבפ'ב[כ"הכ,אדטח',ד
 בתיאן"קמן[ דרןטמקלעא-5בןבתיק

 מ ן שאדם פ ך, ד אט"ט [ י מ אש 6 - מהט
 בי"ד 7 -- ח' כ ח[ שורה יצאו וכו' מידי ןד"בעליבם

 נ' אפ יצא, לא א יצאו[ לא ן של נ אטמפבפ'א[
 אטמ שמים[ וכו' אע-פ ן כן נ' טפ ח', אס התם[ אף ן מעלה פ ומים[ ן של דין בית נ, אטמפ מידי[ ן בעלים נ, בזבעליו,

 ן מידי אטכמ ן ח' ד בפ'ב[ נקי 9 - נאמר לכך פ רת"רן[ ן ח' טמפ ן מה י-הא 8 - שמיבב( בידי דינו יהיה פח',
 ן נזק מחצי נ"י אטכפ ן ח' מ ש'יח[ ולדות[ וכו' נקי ן ח' טס נקי[ השור ובעל ן בעל אכ ן ד"א פ רשב"ע, ט ח', משב"ע[
 כפ גן[ ן ח' טכס באדם[ ן ח' ט כאן[ [ "' א שה"ס[ נזק וכו' אף 11 - שור כ ושור[ 10 - תאמר שלא פ בדיזןשהיה
 בפ'ב[ נקי ן בעל ד 12 - מה הא כ ר, טפ ומהן ן נזק הצי משלם כן ט נזק, חצי משלם ותם שלם נזק משלם מועד ונ'ח'
- ח' ט נקי[ השור ובעל ן רשב"ג פ ר"גן ן ח' כן נזקן מחצי ן מחצי מן ק ן ח'דט  ן ח' פ יכול[ ן עבד פ 4; - שהמועד כשם פ שהוא[ וכו' אם ן ח' אכ בסקילה[ ותם ן תאמר שלא פ בדין[ שהיה ןח' כי ש'טון עבד וכו' שהיה 1 העבד חכפ 13 
 בפ'ב[ נקי ן בעל ומ ן מה הא אכ ח', פ ומה[ ן עבד( )פ העבד דמי ישלח( )א משלם ונ' ח' אכפ כן[ ן תם פ התם, אכבתם[
 וכו'ן נ' ט בטעו'העבדןוולדותן נ' א ח'ןמדמי[ ד בפ'ב[ ח'ןנקי טפ נקי[ השור געלןובעל העבדןוק אכ 15 - ח'פ

- ח' ט ש'יח[ ולדות וכו'שהיה  א 1 מתמוין שהיה אכ ן השור אכ ן ישלם אכ 17 - האשה את א ן שהיה אכ שהואו 16 
 ן וחמשה מ ן ד ח' המוסגר ן ח' מפ שור[ ן לחלק מפ ן כבמקרא ואם לפ 19 - וכו' נ' ך ולנות[ 18 - ישלם אכ ןולדיה
 צריך ותכר צריך אינו מועד במה"ד ונ' כאן ח' מ בפ'ב[ עדים וכו' מועד 1 ח' פ שור[ ן לזה זה בין יש מ וכו'[ בין 20-

 - כופר דמי מ הכופר[ את ן אינו אטכס ח', ק אין ו תם פ ותם[ ןעדים
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 מועד מלע, שלשים נותן אינו ותם מלע שלשים נותן מועד הכופר, את משלם אינוורעם
 מכופו. ותם הילייה מן משלם מועד נזק, חצי משלם ותם שלם נזקמשלם
 מועד, שור ואיזהו ראפ שור איוהו ושלפניו. ואמש יום מ. ו ש ל ש ל ו מ תמ
 דברי בקרניו, ממשמש המזינוק שיהא כדי יכותם פעמים שלשה בו שהעידומועד
 שלשה בו שיחזור ותם ימים:4 שלשה בו שהעידו מועד אומר, יהודה ר' מאיר;ר'

 אחר זה אחד ביום פעמים שלשה בו העידו אפילו אומר, יומי רי 1 וה אחר זהימים
 בזה שלא . ימים שלשה כו התרה אם אלא שלשום, מתמול לומר תלמוד ומה חייב,זה

 כתם. אלא נידון אינו וה,אחר
 בו. שיתרו עד היים שאינו מגיר ד. ע הוו

 שמרו אמרו, מכאן לו, כראוי ישמרנו, ולא חנם; שומר להביא ו. נ ר מ ש יולא
 שנ' חייב ומועד פטור תם והזיק, ויצא במומרה קשרו חייב; כראוי שלא פטור,כראוי
 חייב תם אומר, יהודה רבי מאיר, רבי דברי זה, הוא שמור ולא בעליו, ישמרנוולא

 לו אין אומר אליעזר רבי זה. הוא ושמור בעליו, ישמרנו ולא שנאמר פטורומועד
 ובזה. בזה פוטר יעקב בן אליעזר רבי מכין. אלאשמירה

 שוה. בורה להקיש.ולדון מופנה, אשה, או אישוהמית
 במקילה התם אם בדין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה ל. ק ם י ר ו שה
 הוא לפיכך הכופר, את משלם שאינו בתם אמרת אם לא, במקילה, יהא לאמועד

 תלמוד במקילה, יהא לא לפיכך הכופר, את משלם שהוא במועד תאמרבמקילה,
 הכתוב והחוירו חדש בחכר לירון ויצא בכלל היה אחר דבר יסקל. השורלומר

 וכן משלם ט מתזן ן הכופר מן פטור אטכמפ וכו'[ אינו1
 פטור ותם מ ן בס' וכן שקל פ בס', וכן סלעים טכ ןבס'

 נ' אטכמפ ותם[ [ העליונה ט העלייה[ 2 -משרישיכם
 ן שלפניו ל [ ח'[ טס ושלפניו[ וכו' מתמול 3 -משלם
 ט ח[ שורה כתם וכו' איזהו ן זהו ד אב, ב"האיזהו[
 שק-(ש1-ע בו שהעידו מועד מועד ואיזהו הם איזהו מח',

 ר' דברי זה אחר זה ימים שלשה בו משיחזור ותםימים
 ותהא פעמים ג' בו שהעידו מועד אומ' מאיר ר'יהודה,

 ר' נוגח, ואיט קרניו בין ממשמש כשינוק משידכא)[(

 ולא אחד ביום אפילו פעמיט ג' שהעידו מועד א"'ישי
 וק ן בס' וכן ח' פ שור[ ן לחזרה אלא ימים שלשהאמרו
 וכן פעמים, א ימימן 5 - ד ח' המוס' 4 - הוא זהואי
6בס' -  ה, אב זיק זהאחר 1 זקוזה והבנ"א[ ן ימים[כח, 

 ק בון התרה ן כן נ' אכ אם[ ן חייב זה הרי אכ 7-
 )כ  זה אחר זה אכ בזאת-ז[ שלא ן בו חזר אכ בו,הקרה
 נ'  אסכטפ ובועך[ 9 - ברטט כ 8 - זה ושהר תהנ'

 -  ימים שלשה ג' ט בת ן שהתרו אטכפ שיתרון יבבעלי
 וק ן לא יאופק ח' מ טו(ן )שורה גז"ש וכו' ולא10

 ן לו נ' פ במ'א[ כראוי 11 - מיכן אפ ן ח' פ *[ ןלהבא

 אינו דתם הכוונה זו ג' ולפי להפך, מ"ח וג' בבעליו,והועד
 מגופו' 2 סו: ב-ק וע" במועד משא"כ עצמו ע-פמשלם
 התינוקות שיהו כדי פ"ז, 41 ופ"ז: במשנה פ"א סוףב"ק
 ימיבב(. שלשה 51 : ב' הל' פ'ב ב"ק ובהוספתא עי'וכו'.
 לר' מסייעו ומקרא זה אחר זה ימים שלישה הפ"ז,ולשון
 ומה 7 ח'[: יוסי ר' ומאמר שלשום, מתמול דכתיביהודה
 גז דף נזיקין מס'  לירושלטי יבפ' בח"ג ע" וכוחרה-ד(
 מתמול ת"ל ומה מאיר ר' בדברי דצ-ל להגיה ורעתוהערה
 זה אחר בזה שלא ימים שלשה בו התרה אם אלאשלשום
 יש יוסי ר' ובדברי מאיר ר' דברי כתם אלא נדוןאינו
 במשנה הענין כל ועי' אקספ' ובכ"י בכ'ימ שהוא כמולגרר
 אינה במכיל' יוסי ר' ודעת כד. שם ובבלי מ-ד פ"בב-ק

 בלשו מתאימיט נטם ר-ש דב' ]נ' שם בברייתא דעתו עםמסכמת
 מכורשב"י וכו'. חנם שומר 10 : יוסי[ ר' בדברי מ"חלג'
 פטור תם 11 מה': בבלי ה"ד פ"ה תוספתא מ"ט פ"דב"ק
 הם אחד שם במשנה אבל ה"ז פ"ה בתוספתא וכ"הוטח
 לעזר א"ר ע'ג ד שם הירושלמי מן אבל חייב מועדואחד
 ןומהצעת חנם שומר כשמירת נזקין שמירת מאיר ר'דברי

 במשנה גרסו א"י אמוראי  דגם  להריא  יוצא  שאח"ו[הדברים
 ישראל ר' מו"ר אליעזר* ר' 13 חייב: רמועד פטורתם
 אלעזר: ר' דצ"ל משער נזיקין מס' ירושלמי בסי' נ"עהלוי
 פ"י: ריש לעיל וכוי מופנה15

 ר' דברי נ' ד זה[ ן הוא זה שמור כ ן מועד כ 13 - ח' כ אומרן ן זה שמרו לא אכ 12 - מועד א ן ח' ט ש'טו[ גז"ש וכו'קשרו

 ואחד האיש אחד שבהורה, המזקין לכל נ' פ ח', כ שוה[ ן ממן ג' פ לדין, כ לדון, א ולדון[ ן מפני א 15 - יזה ד ובזה[ 14 -מאיר

 כל מ 17 - אם ומה ט ן ח' פ ש'יח[ בטש בסקילה וכו' אם [ ח' פ בדין[ ן ח' אפ לי[ יש [ ח' מ נדיח וכו' עד 16 -האשה

 פ במיעד[ [ האמר שלא פ [ ח' מ תאמר[ 18 - ח' ך הוא[ ן ח' מ בפ'ב[ לא [ יפי" אכ [ ח' מ בסקילה[ יהא לא ן מועדשכן
1 אכ בדברן [ ח' נ(פ לכללו[ וכו' ד"א 19 - יהיה אכ ן ח' מפ לפיכך[ ן ומשלם הואיל פ ן מועד מח',  - בחדש אכ החדש, מ [ 

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



285 י פרשה כמשפטים דנזיקיןמסכתא

 למיתת השור מיתת הקיש יומת, בעליו וכם יסקל השור אומר עקיבא רבילכללו*
 ושלשה. בעשרים השור מיתת אף ושלשה, בעשרים בעלים מיתת מהבעלים,

 אלא איה או שמים בידי אומר אתה שמים, בידי יוסת יומת. בעליוובם
 פדיון נותנין הא נפשו, פדיון ונתן עליו יושת כופר אם אומר כשהוא אדם,בידי

 כא לה במדבר אומר אני ועדיין הוא, רוצה המכה יומת 0מות לומר תלמוד ומה שמימן; בידילמומתין5

 לא שם שם 0לא אומר כשהוא אדם, בידי אלא אינו או שמים בידי אומר אתה שמים, בידיייב1ר2

 בידי למומתין פריון נותנים אין הא למות, רשע הוא אשר רוצח לנפש כופרתקהו
 שמים. בידי למומתים פדיון נותנין אבלארם,

 המת, של ששו(. .)פדרן נפשוי פדיון ונתן עליו יושת כופראם
 מתרן שאק מצעו וק ממיה 'טל נפשו פרען ~מר עקיבא רבי םמעאל, י רבי דברי10

 כט כ' ייקש 0כל שנאמר פדיון להן אין דין בית מיתות חייבי מקום, בכל אדם בידי למומתיןפדיון

 רכי נפשו. פדיון ונרנן כאן אבל יומת, מות יפדה לא הארם מן יחרם אשרחרם

 סנהי' ירוש' מ"ד פ"א סגהד' מכדרשב"י וכו'. מיתת מה2
 יומת הפ"ז ולשון בח"ג עי' וכו'. נוהנין הא 4 ע"ב:יח
 תקח ולא אומר הוא הרי אדם בידי תאמר שאם שמים,בידי
 למומתין פדיון נותנין שאין למדנו יומת מות כי למותוכו'
 הילקוט וגר' הרא"ם, כגר' ג"כ דג' קצת ונראה אדם,בידי

 4א צריכה אינה המ"ח וג' היא דקטיעה נראה אבלפשוטה
 שמים בידי רממומתיכם פדיון ]נוהנין הא בתחלה קלתקון
 ע"פ כן נסח מ"ח דבעל אפשר אבל וכר נותנין איןאבל[
 דצ"ל לומר קרוב שבפנים הג' ולפי : סו דסנהדריןהגמרא

 פדיון נותנין ןואין שמים בידי רימומתיבב1 פדיון נותניןהא
 דצ"ל אפשר וכו' ת"ל ומה ובמקום אדם[ בידילמומתים
 המכה יומת מות ת"ל ומה אדם, בידי יומת אומר אניועדיין
 כלומר לזה( דומה )או הכופר את נתן בשלא הוארוצח
 כשבג-( הכופר את גתן לא אם אלא מיירי לא דקראדגימא

 אתה והמלות אותו, דפוטרין ה-נ אין הכופר את נתןאם
 מלעיל דנשתרבבו אפשר אדם, וכו' אינו או שמים בידיאומר
 שמים בידי אומר אתה המכילתא סגנון כפי דצ"ל אתשראו
 ובא-צ תרקחו, ולא אומר כשהוא אדם, בירי אומר[)יאני
 אומר אתה הא נפשו וכו' כופר אם אומר כשהואמגיה
 וכו' תקחו י(4ש אומר כשהוא אדם בידי אא"8 שמיםבידי
 נותנין שאין מצינו וכן ביו"ש למומתים פדיון נותניןאבל
 נפשך ואם לקמן( )ומחקו נפשו פדיון ונרטן כאן אבלוכו'
 ואי הורגו, אתה רציחתו על המכה, יומה מות ת"ללומר
 אינו או וגורס מסרס ובזי*נ שורו, רציחת על הורגואתה
 אומר אני ועדין וכו' המכה יומת מות ת-ל אדם בידיאלא
 נותנין ה4ו וגו' כופר אם אומר כשהוא שמים בידייומת
 אדם בידי אא-א ביד"ש אומר אתה ביירש למומתיןפדיון
 למומתין כופר נותנין אין הא וכו', תקחו לא אומרכשהוא
 אתה ביד"ש וכו' נותנין הא מגיה ובמ"מ וכו', אדםבידי
 וכו' תקחו לא אומר כשהוא אדם, בידי אא-א ביד"שאומר

 רק יומת[ ן וגו' יסקל אב ן ח' ט בפ'ב[ וכו'ושלשה א"ע1
 בעלים 2 - שור מ ן השור למיתת בעלים מיתת ד [פ

 בכ"ג ן "בעלים אכ בפ'בן בעלים ן הבעלים כבפ'א[
 א"א ן אפ רק בפ'בן יומת 3 - ועשרים בשלשה פבפ'א[

 פדיון ונתן ן ח' ט עליו[ יושת 4 - ח' טס ששיטןבידי
 - שתנין אין הויןמ ם ןהא[ וג' א ח', אטכסנפשו[

 הוא[ וכו' 11מת"ל ן אדם בידי רא"ם מק שמימן בידי5
 והתורה )רא-ם שנ' רא"ם מ ח', רא"ם אטכס ד,כ"ה

 ועדיין ן רוצח לנפש כופר תקחו ולא( )רא-ם לאאמרה(
 6 - עדין אכ ן ח' רא"ם ס: בפ'ג[ שוה"ס שמיםוכו'

 שמים[ בידי 1 יומת נ' אכ ה', מ או'[ אתה ן מיתה מיומת[
 רא"ם כשח"א[ [ למומתין נ' ט [ מיתה, נ' מ אלא[ ן ח'מ
 רוצח המכה יומת מות מ ח', רא"ם מ למות[ וכו' לא ןח'
 אט למות[ רשע הוא אשר 1 ח' כ רוצחן לנפש 7 -הוא
 פדיוןן וכו' למומתין 1 אינ' כ אינן, א אין[ ו וג' א ח',כ
 ר' וכו' אם 9 - ח' בז מה"ד[ ער וכו' אבל 8 - ח'כ

 עליו א 1 ח' מ יב[ שורה כאן וכו' כופר 1 ח' מזישמעאל[
 למומתין[ 11 - שאיל א שאין[ -10 ד ח' המוסגר 1וגו'
 ט מיתות[ ן חייבין שהן ט חייבי[ ן ביר ט 1 מומתיםד

 [ וגו' נ' כ יחרם[ 12 - לתן 1 להן[ ן מיתת ווינ' ילק'מיתה,

 מ 1 ח, אטע נפשו[ וכו' לא 1 וגו' נ' א ח', טכ האדם[מן
 - ישמעאל ר' אמר נפשו, פדיוןונתן

 כנסחאות דשתי כתב ובמ"ע הוא, רוצח המכה יומת מות ת"ל אדם, נידי יומת אומר אני ועדין ביד"ש וכו' אבל וכו' איןהא
 מריה ואף ות"א : לז כתובות מכדרשב"י ועיין ביד-ש יומת מתחלת והשניה וקטועה אומר אני ועדין עד מגיעה והראשונהנינהו
 ממית' של 10 : שמיא מן עלוי דמשתדיח4ש במיתותא יתקטיל מריה ואזף חרגם יונתן אבל הרמב"ן עליו ותמהיתקטיל

 ובירושלמי ב: מכות מ. כז. ב"ק בבלי ה"ז פ"ר ב-ק ובתוספתא במכורשב"י ברוקה בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' דעתכן
 דעת לבטל שהאריך קסד אות תורה של דרכה בספר וע" בסתם הפלוגתא נשנה ע'ג לו שבועות ע"ג ד וב-ק ע"א כחכתובות
 שטת היא וכן אדם, נידי במיתה הבעלים את עונשין הקדומה ההלכה דלפי תמת עמ' Ursdlrift בספרו לחדש שרצהרא"ג
 ורצ-ה מומת של סובר ור"ע ממית של נפשו פדיון סובר ישמעאל דר' הגרסא דעקר ג-כ מכריע זו סברא וע-פ ישמעאלר'

 יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' הוא דמכילתא ישמעאל דר' העלה כאן הגרי ולענין הקדומה ההלכה בענין דעתו סותרפיניליש
 מומת ושל המת, של אומר יהודה ר' ישמעאל ר' דברי מומה של צ-ל ולפ-ו דתוספהא יהודה ר' הוא פלוגתיה ובר ברוקהבן

 וכעין בפ"ז וכ"ה כגרסתנו והעקר תועה, להמחבר הוליכתו ההשערה ורוח יומת, בעליו וגם בו שני משום השור בעלהיינו
 מפרש ובמ"ע שקדם, למה המשך לו אין וכו'. מצינו וכן - אחר. בשדה ובער גבי יד פרשה לקמן פלוגתתם כאןשנחלקו
 בידי אחר יד שורה לעיל דצ"ל הגר"א צדק דבזה ואפשר לנו, הונח לעש בזה אבל מציגו וכאן פירושו מצינו וכןדהאי
 רב'.ן הספר, בסו' בהערותי הקו' ועל ע-ז ]ועי' : לז כתובות ועי' וכו' נמצינו קודם ש'כג לקמן להיות דצריך אפשר אושמים,
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 שאדם ודם, בשר על העולם והיה שאמר מי של רחמיו וראה בא אומר,ישמעאל
 לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא 0כי שנאמר שמים, מידי בממון עצמו את קיניו יב לשמות
 מלכא 0להן ואומר עשרו, איש נפש 0כופר ואומר ערכו, נפשות כסף 0איש ואומר וגו', מ ו5
 כמלניי בג לגאיוב

-DW~ 

 אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש 0אם ואומר פרוק, בצדקה וחטאך עלך
 נמצינו כופר, מצאתי שחת מרדת פדעהו ויאמר 0ויחננו ואומר ישרו, לאדם להכיד כד שםשם

 פדיון, להם יש באכילה אמורים פדיון, להם אין וקדשים פדיון להם יש קדשיםלמדים
 אין כהנאה אמורין פדיון(4, להם יש כהנאה אמורים פדיון, להם אין כאכילהולאמורים

 עבדים פדיון, להם אין וכרמינו ולשדות פדיון להם יש וכרמים שדות פדיון,להם
 פדיון להן יש מיתות חייבי פדיון, להם אין ושפחות עבדים פדיון להן ישושפחות

ן
 פדיון, להם שאין ויש פדיון להם שיש יש לבאסי לעתיד אף פדיון; להן אין מיתות חייבי

 פדיון מויקר כפרו לאלהים יתן ולא איש יפדה פדה לא 0אח שנ' פדיון, להם איןאדרדר ח מטתהלים
 0נתתי שנאמ' נפשותיהם תחת כפרה העולם אומות הקב"ה שנתן ישראל חביביןנפשם ג מגישע"
 אדם ואתן אהכתיר ואני נכבדת בעיני יקרת 0מאשר מה מפני וכו', כוש מצריםכ:כ8ן4ך ד שםשם

 נפשיך. תחת ולאמיםתחתיך

 יאפרשה
 אין אשה, או איש והמית אומר שהוא לפי נאמר, למה יגח. בת או יגח בןאו

 בן אלא לי אין יגח, בת או יגח כן או לומר תלמוד מנין, קטנים גדולים, אלאלי
 אלא לי אין יגח, בת או יגח בן או ת"ל מנין ואנדרוכינום טומטום כמורה, בת אוגמור
 מקום. מכל יגח בת או יגח בן או ת"ל מנין, שלו ובתו בנו אחר, של ובתובנו

 העולם[ והיה שא' מי 1 רחמים מ רחמנותו, ל שרחמיו, ט1
 אט 1 וממון ט "', א בממון[ ן ח' מ אתן 2 - הקב"הט
 נ' מ ח', כס וגו'[ לפקודיהם 1 וגו' ראש אט ן ביויל

 דף מג ישעיה המכירי, )ובילקוט נפשו כופר אישונתש
 )ט יאו' א"כ 3 - לה'( נפשו כופר איש ונתנו שנ'קלו,
 נפשות כטף איש ואו' ח'( )א עשרו איש נפש כופרח'(
 במג ואומר ו ח' ומכירי מ עשרו[ וכו' בפ'ב ואומר 1ערכו

 עלך[ 4 - לנבוכדנצר( דניאל ואמר )ונ' ח' מ עלך[וכו'
 ט ן ח' ט פרוקן בצדקה [ ח' טס וחטאך[ ן וגו' אב לך,כ

 ואומר[ 5 - ח' מ ישרו[ וכו' אחד וגו' מליץ אכ [ וגו'מלאך
 שיש קדשים יש מ 6 - וגף וטחת א וגו'[ פדעהו 1 ח'כמ
 ווינ' )ילק' שאין ט אין[ ן קישים אטכ וקדשים[ [וכו'
 בסב[ פדיון ן ד ח' המוסגר 7 - אין א בפ'בן יש ןאין(

 פדיון וכו' שדות 8 - פדיון להן ויש בהנאה אסורי' ג'כ
 בס' וכן ב"ר נ' אטכ מיתות[ 9 - ד ח' המוס' [ ח' כבדב[

 שוה"ס פדיון וכו' ויש ו "' אטכ שיש[ [ ייש ד יש[ 10-
 ח, אטכבטא[

 שג'[ [ להן ל 1 העולם אימות לס 11 -

 קדשי כגון פדיון. להם יש קדשים 6 ; ת"ז וכו'. וראה בא1
 מגיה ובא"צ ז"ר, מזבח, קדשי כגון פדיון לרעם ואיןב"ה

 מומין בעלי פדיון, להם אין וקדשים פדיון להם ישקדשים
 ק-(הכ:( שיש וכרמים שדות פדיון, להם ואין פדיון להםיש

 מדיון להם אין חמגים עובדי פדיון, להם שאין וישפדיון
 פדיון. להם יש באכילה - ממני. נעלם וטעמו וכו' לאאח
 הטרפות, כל כגון פדיון להם ואין ומ"ש רבעי, נטעכגון
 להם ואין חמור, פטר כגון פדיון* להם יש בהנאה 7ז"ר:
 וכרמים שדות 8 בחלב. בשר כגון הנאה אסורי שארפדיון,
 מדיון להם ואין היובל, קודם ומקנה אחוזה שדה כגוןוכו'.
  כבענייה.  פריון להב  ואין  ועבריה, עברי  כגון  ובוןיבריר - כרן' הרמי א"נ היובל, בו  שפגעה  הוחוורה שדהכגון
 פדיון להם ואין שמים, בידי מיתה ובו" חייבי 9מ"ע.

 יגח מדכתיב וכו" או ת"ל 17 אדם: בידי מיתהשחייבים
 דמשמע דריש בת או גן דאו פף ובמ"ע וי"ג, פעמים,ב'

 אפילו לרבות או או ת"ל הפ"ז לשון וכן לך מבוררשאינו
 בלש' מראפקיה וכו'. בן או ת"ל 18 ואנדרוגינוס:טומטום

 השור בעלן שד( ובתו בנו לרבות רבא משמע בת אובן
 וכו': כמשפט ת"ל וכ'י'מ הילק' כג' הפ"ז וג' מ"מ.עצמו,

 כפרו[ וכו' ולא [ וגו' ונ' ח' כ אישן גיגצבורג( הוצ' ועי' tKennicoU-~De 110481 כ-י ח' )וכן אך כ אח[ [ ת"ל ארטב ם,רק
 נ' ד אוה"ען ו הב"ח ט הק', וא וגו' נ' אטכ נפשם[ 12 - גינצג'( עי' ילא  לוי"א  כבמקרא  לא  וג'ול  נ' א ח,,אטכס

 ח' מ עסה-דן וכו' ואני ו ח' והשאר וג' בעיני אטכ 1 ח' דטמ וגץ כוש 1 וגו' מצרים א 13 -תחתיהן
-  

 וכן ח' מ יגח[ ן גמורים מ גמור, אטכ גמורה[ [ ד רק גמורן 17 - שג' לפי טס [ וגו' נ' מז בפ'ב[ יגח 15)יא(
 יעשה הבנות כמשפט אכ מ"מ[ וכו' ואו עצמו של אמכם ח,ןשלון א בפע[ ובתו 18 - וט' ונ' ח' ט יגח[ בתבסלאו

 לו יעשה הזה כמשפט טמלה,
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 הוה כמשפט ת"ל מנין, גרים ישראל, אלא לי אין לו. יעשה הוהכמשפט
 לו.יעשה

 או איש והמית בכלל היו ואמה עבד אף אמה. או השור יגח עבדאם
 היה שאם עליו, להקל עליו, ולהחמיר עליו להקל מכללו מוציאו הכתוב והריאשה,
 נותן דינר אלא שוה לא שאם עליו, להחמיר סלעים, שלשים נוהן מנה מאהיפה

 ועל עצמו בפני וה על לחייב ה, מ א ו א ר ו ש ה ח ג י ד ב ע ם א - מלעים.שלשים
 או מדבר, הכתוב בכנעני ה, מ א ו א ר ו ש ה ח ג י ד ב ע ם א ד"א - עצמו. בפניוה
 הכתוב ככנעני הוי לאדוניו, יתן שקלים שלשים כסף אומר כשהוא בעברי, אלאאינו

מדבר.
 רא אשה, ואחד יש אחר 'להידונה. ירקן שקלים שע[שיכפכמף
 הכתוב והחדרו חדעז בדבר לירק מצא בכלל היה נאמר(, למה יסקל)והשור
לכללו.
 במיתה והוא הואיל בדין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה ל ק מ י ר ו שה

 ועל עבדו על במיתה ושורו אמתו, ועל עבדו על כמיתה ואחר אמתו וער עבדועל
 כמיתה אחר לבין בינו שחלק למדת אם אמתו, ועל עבדו על במיתה אחר ושוראמתו
 ת"ל ואמתו, עברו על במיתה אחר לשור שורו בין נחלוק כך אמתו, ועל עבדועל

 על במיתה אחר לבין בינו שחלק אע"פ הכתוב ולמגיד ימקל, והשור שקליםשלשים
 אמתותי. ועל עכדו על אחר לשור שורו כין נחלוק לא אמתו, ועלעכדו

 ר' וכו', אומר יונתן ר' וכו', מנין אשה איש, אלא לי אין ש. י א ח ת פ י י כיכו
 ברין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה ר, ו ב ש י א ח ת פ י י כ י וכו'(4. אומריצחק
 על חייב אינו שורו ידי על חייב שהוא למרת אם ממוש, והכור ממור, והשורהואיל
 לילך דרכו שאין בבור תאמר ולהויק, לילך שדרכו בשור אמרת אם לא,בורו,
 כי או בור איש יפתח וכי ת"לולהזיק,

 ח', ד בפ'בן וכו' כמשפט ן ח' אטכס לון וכו' כמשפט1

 1 או א אס[ 3 - לו יעשה הזה לה יעשה הבנות כמשפםא
 1 היה ווינ' ילק' היון 1 ח' אם אמה[ או השור 1 וגף איגח[
 ד מכללו[ 1 הוציאו והכתו' מ 4 - שנ' נ' אטבבכלל[
 נותן 5 - ח' ד היה[ ן ח' מ בפ'ב[ עליו 1 מכלל מח',

 ד 1 ולהחמיר ט ו לבד נ' מ סלע, אם ן לו נ' אבפ'א[
 אטכמ שוה[ ו היה לא מ אי', כ אינו, אט לא[ 1עליהם
 - לו נ' אט נותזו 1 והיה נ' כ זהב, ב אט דינר[ ויפה
 שוה"ס[ אמה וכו' אם 1 סלע אמ אם, נ' ד סייעים[6
 ן ח' א"כ אמהן או ן ח' טכ השור[ 1 ח' ט עבד[ 1 ח'מ

 צריך בדין וכיריי שע"א לפי איש,יכרטס
 לככבו, יהיה אחד משפט בגר וכתיב וכו" כמשפט ת"ל1

 וכנענים גרים וגורס  לעיל וכו' כמשפט מוחק ובא"במ"פ,
 מ-ה, פ-ד ב"ק סלעים. 5 : וא"נ וכו', עבד אם ת"למנין
 7 : המאמר כל מוחק בא*צ וכו'. עבד אם 6 רש-י.פ-ז,
 בילק' וכן ד"א, מלת מוחק בא"ב ד-א' - פ"ז. עצמהבפני
 שייך לכללו. וכו' ד"א 10 : פ-ז וכו" בכנעני הוי 8 :ליתא
 מכדרשב"י: ועיין וש"י, בא"ב הגיה כאשר הדבור בסוףלקמן
 לשור 18 יומים: או יום דין לענין וכו'. בפ'א עברו על16

10

15

 אתה נ' כ מדבר[ 1 הכנעני ובעבר מ כנעני, בעבר ט 1 ח' אכ אמה[ או [ ח' ם השור[ יגח 1 ח' ט ד-א[ 7 - ח' כלחייב[
 מ הוי[ 1 ח, אטכ לאדוניו[ יתן ו ח' כ שקלים[ 1 עברי בעבד ט 1 ח' מ אלא[ ן מדבר נ' אכ איכון 8 - הכ"מ בכגעגיאומר
 מ ד"אן ו האיש".האשה ט ו ח, אטכ לאדוניו[ יתן ן ח' מ שקלימן שלשים כסף 10 - בכלל ק בכנעני[ 1 הא טכ הרי, אח',
-ח'  ו משור מ 1 ח' מ ש'יח[ בם'ב אמרו וכו' השור 13 בחידוש- אמ החדש, טכ חדש[ ן "' אם בדבר[ ט רק המוסגר 11 
 1 אחד ן אחרן 1 ח' אם כך[ 16 - ח' כ כך[ וכו' אם 1 אחד 1 אחר[ 15 - שורו ועל א ושורו[ 1 ואחד ו ואחר[ 14 - הואא

 ובין- לבין[ט 1 ח'ד המא' 1 השור אטכ 1 שקלים[אטבח' שלשים 17 - ושפחתו ד אמתו, ועל אטכ ממתו[ 1במיתה[טח'
 שומע הייתי מ בדיזן -20עדוכו' מז רק המוס' 19 - שקלים שלשים כסף אמתו[אכנ'ת"ל 1 נ'המיתה כ אנ'במיתה, אחר[18

 1אינון שור אונ' א חייב[ בעל שחיב חייבןט שהוא ן נ'על אכ למדנו, למדת[מ 1 מואם [ והשור 21נזוהבור.. -מןהדין
 23 - להזיק ד 1 ח' ד לילך[ 1 בשורו מ 1 ח' אטכ שוה-ס[ ולהזיק וכו' לא 22 - ידי על אטכמ 1 יהיה( )א יהא לאאטכמ

 אטכ ן כזיכהו ן לפי ת"ל( אכוכהא1בנ' 1 איש[כוח' 1 כי אוכי[כאיש 1 מחי ש'בן עה-ס ד"א וכו' או 1 אנןכח' איש[ יפתחוכי
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 כור איש יכרה כי או בור איש וכייפתח -א עצמה בפר להכוצוהכתש
 לי אץ איש יפתח וכי ד"א עצמה בפס זה ועל עצמו כפף זה על לח"בומ/
 כורה שתת,אלא

 סף"
 הפותח אם בדק, לי "ט יאמר 'טלא עד יע, יכרה כי 1 ה-ל

 יכרה, כי או נאמר לכך הדין, מן ענשת כן אמרת אם הא שכן, כל לא ehh~h*hfiחייב
 וכורה לכורה פותח הקיש בור, איש יפתח כי ד"א הדין. מן עונשין שאיןללמדך
 פותח אף בשיעור כורה ומה פטור, ברשות כורה אף פטור ברשות פותח מהלפותח,
 כהרי כורה הרי ולא כורה כהרי פותח הרי לא אומר בתירא בן יהודה רביבשיעור.
 חייב שהוא כל אף בנוקו, חייב בשמרו חייב שהוא כל שבהן השוה הצרפותח,
 מנין, מעשה בו ועשה וסיידו וכיירו ציירו וכורה, פותח אלא לי אין בנזקו; חייככשמרו
 גורמי כיסוי אלא גורם, כירה ולא גורם פתיחה לא הא יכמנו, ולא לומרתלמוד

 מכאן כראוי, כימה שלא יכמנול לא ד"א חנכם. שומר להביא יכמנו.לא
 השוהפין חייב; המגלה אחר, וגילהו כימהו חייב, כראוי שלא פטור כראוי כיטהואמרו
 בו שידע זה מהם, אחד בו וידע נתגלה חייב, המגלה מהם, אחד וגילהו הבור אתשכמו
 פטור. בו ידע שלא ווהחייב

 עצמו; בפני זה ועל עצמו בפמ זה על חייב ר. ו מ ח ו א ר ו ש ה מ ש ל פ נו
 חייב שלא במקום אם ומה בדין, שהיה וכליו, חמור ולא חמור וכליו, שור ולאשור

 משנה וכוי תאמר עה"ק 22 כנ"ל: במיתה, להשלים צריךאתר.
 הפתיחה ועל הכרייה על ר-ל ובו" בפני ע"ז 2 : ב-קריש

 עי' כש"כ' לא ןT~D 4: ועי' השני, ד"א עד ד"א מן מוחקובא"ב
 5 ש'ו.: בור עד מכאן מא' בא"ב וכו'. אם הא - ונא.[ נ.ב"ק
 הלש' מביא' ולא ד"ה ב"ק ריש ובתוספו' וכו'. עונשיןשאין
 פותח מה 6 פ"ז: וכןה1יהבא"א, הדין מן ממון עונשיןשאין
 או שור שמה נפל כך ובהוך מים ושאב פתח שאם וכו'.ברשות
 תוספת' ועי' ש"י, פטור, לרבים ברשות. כורה אף פטורחמור
 ברשושם פותח דמה פירש ובמ-ס נ., בבלי ה"ה פ-וב"ק
 מן ומוכח רשושנו, הפקיר ולא עצמו ברשות תייגופטור,
 לו היה בורו איש יפרמט וכי דאל"כ דפטור, עצמוהכתוב
 אינו עדיין שהרי בורו לומר שייך לא בכרייה אבללומר
 ברשוית בכורה דגיכם ההקש מן להוכיח הוצרך ע"כבור,
 דהיינו וכו" בשעור כורה - : פ"ז מכדרשב"י, וע"פטור,

 מ-ה פ"ה ב"ק שהוא, כל ולהזיק טפחים עשרהבמיתרה
 כשכם אבל בשיעור' פותח אף - ה"יב. פ"ו שםותוספתא

 מכי' וכו'. הרי לא 7 פ-ז: ז"ר פטור, ונתרחג מעטפתח
 שהוא וכורה פותח מה או' ב"ב ר"י הפ"ז נולשוןדישב"י
 כגון בור כעין תקלה כל מרבה וכו'. כל אף 8 וכו'[:חייב
 ה"יד פ"ו ב"ק תוספתא בר"ת, שהניחן ומשאו וסכינואבנו
 ה'ד[ פ'ב ןושם ג"ק ריש ותוס' מ'ב פ"א שם מש' ועי' ג.בבלי
 ציורים עשה ר"ל ציירו עם נררף וכוי וכיירו 9 : פ"זועי'
 כשאמר שם ומפרש חייבין שניהן ע"ג ב שם בירוש' אבלגא. ב"ק וב"ח חייב האחרון הגרס', ושם ה"ה פ"ו ב"ק תוס'וע"
 מפר' נא: ובבבלי בחולות, בשפר או אותו וקנה וכו' סודלו

 דהאחרון אלא כן משמע לא המכי' מן אבל הבל,משהסיף
 התוספתא לפרש ואפשר היים, בהו ולא מעשה בושעשה
 חפר ואחד עשריה חפר אחד דו-כנא והא זה, דרך עלג"כ

 האחד וחפר הראשון נסתלק כשלא היינו כלהון וכו'עשרים
 בפירוש ועי' חייב, האחרון נסתלק, אם אבל חברובמעמד

 מכילתא חנם. שומר - וכו'. ולא ד-א מגיה גא"ציכפנו. לא 11 לד: רף הלוי ישר4 ר' למו"ר נזיקין מס'לירושלמי
 כסף משמע יכסה ולא כתיב מדלא כראוי. - :דרשב"י
 מכי' ה"ו פ"ו תוספתא מ-1 פ"ה ב"ק ועי' ש"י לו,הראוי

 תוספהא מ"ו פ"ה ב"ק חייב. המגלה 1%דרשב"י.פ"ז:
 הראשון עליו עבר שם משנה וכו" נתגלה - פ"ז. ה"יפ"ו

1 אטב בפ"ען 1 להביא ס1  בורן ן ת' ט איש[ ן כי רט 1 
 כי או מ איש[ יפתח וכי 1 א רק אווכו'וגר[ [ ח'דט
 אין 2 - ח' טכ איש[ 1 וכו' נאמר למה בור אישיכרה
 וכו' עד ן ח' כ איש[ ן ח' ד או[ 3 - ח' מ בדיזן שוה"סוכו'

 ש- ם,דבהן[פח'ןשמטכשמר1ככדע1אש
 1 ח' מ הי ן חיב שיה לא אטכ נק"ל לא ן מיה פ4
 ללמדך[ -5 ח' דט [אט אמרה ח'ןט יכרהןפ וכףהא
 אנוכמפ"'1 בוט וכר הא1כי כ י, מ למדעןר"א[פ

 ן ח' אטכ פטור[ פטור.- 6 - ח' מ ש':[ בשיעור וכו'הקיש
 1 כשעור אט 7 - כשעור אטכ ו הכורה אטכ 1 מהאטכ
 8 - ח' א בפ'ב[ הרי ו בתירה בן אכפ ח', מ בתירא[בן
 ן בנזקן וחייב מ ו גשמירה מ בהימירו, ק ן ח' אטכסכל[
 1 בשמירתו מפ בשערו, ק 9 - ח' א בנזקו[ וכו'אף
 1 ביד נ' ט טותח[ ו ח' ל אלא[ [ ח' פ ת"ל[ וכו' ליאין

 סיידו, אכמ וכו'[ ציירו [ אם אבל נ' מ ח', אטוכורהן
 ווינ' )ילק' וכיירו ט וציירו, וכיירו שיירו( כ סידו,א

 א 1 ח' ם בו[ ועשה 1 וציירו ח'( ווינ' )ילק' וסיידוכיירו(
 הלא, כ הא[ 1 לא א ולא[ 10 - ח' אט מעשה[ : עשהכ
 אטכס ן כרייה אטכלמפ 1 "' אטכמפ גורם[ 1 ח,פ

 וכו' לא זג - גרם טפ 1 ח' ט גורם[ כיסוי אלא ןגרמה
 ט 1 ח, אטכמפ ד-א[ 1 כבמקרא ילא, טל [ ח' מפחנם[
 נ, אטכמפ כראוי[ 1 ח, אטכמפ כיסה[ שלא 1 ולאלס

 עה-ס( )ש'טו נשיכה וכו' וגילהו כיסהו 12 - מיכן אפ 1לו
 1 מהם נ, פ אחר(, ווינ' ףלק' אחד אטכפ אחר[ ן ח'מ

- ח' פ חייב[ וכו'השותפין  גילה אם אטכ וגילהו[ 13 
 אטכ מהם[ 1 אחר אב בפ'בן אחד [ מהז טכל 1 גילהו()א
 ח' פ מסורן ובר וזה 14 - מי פ והן 1 מהשותפין פח',

 ח, אטכ בפ'ב[ בפ"ע וכו' חייב ח' א חמורן או 15-
- 

 - שאינו א שלא[ ן ח' א אם[ 1 ח' ט ומה[16

10

15
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 הכלים, על חייב שיהא דין אינו הבהמה על שחייב וכאן הכלים, על חייב הבהמהעל
 כליו. ולא חמור כליו, ולא שור ר, ו מ ח או ר ו ש שמה ונפלת"ל

 לאחריו חייב, הכריה מקול לפניו נפל אמרו, מכאן הילוכו, בררך ה, מ ש ל פ נו
 ם, ישל הבור בעל חייב. לאחריו וכין לפניו כין ככור אכל פטור, הכריהמקול

 מקום.מכל
 נאמר דן, אתה הרי מנין, בהמה כסף, אלא לי אין ו, י ל ע כ ל ב י ש י ף םכ
 בהמה, כאן אף בהמה להלן מה לו, יהיה והמת להלן ונאמר לו, יהיה והמתכאן
 כמף. להלן אף כמף כאןמה

 כן אלו אמרת, למזיק, אלא אינו או לניזק אומר אתה לניזק. ו, ל ה י ה י ת מ הו
 לו ומנכה נבלתו דמי ששמין מגיד אלא לניזק, לו, יהיה והמת לומר תלמוד מההיה,

 נוקו.דמי
 יבפרשה

 אבא יאשיהן רבי דברי נשיכה, בעיטה רביצה דחייה נביחה נגיפה בכלל ף. ו ג י י כו
 נשיכה בעיטה, רביצה דחייה נכיחה נכיפה ככלל אליעזר רבי משום אומרחנן

 כל לא חייב, והזיק ויצא כששמרו אם ק"ו, דברים והרי בעליו, ישמרנו ולא ת"למנין,
 עוד הכתוב לו הוסיף ישמרנו, ולא לזמר תלמוד ומה בעליו, ישמרנו שלא עדשכן

 נשיכהי וו זו, 1ד ואי אדרת,שמירה

 נזיקין מס' לירוש' בפ' ועי' חייב מסת ולא והשני תהוולא
 חייבין שניהן דצ"ל דמשער הלוי ישראל ר' למג-רשם
 ב"ק וכליו. שור ולא 16 נד: ב"ק וכו'. ע"ז 15 פ"ז:ועי'
 השור את ומכרו בטעות ושם ה"יר פ"ו תוספתא מ"ופ"ה
 פ"ז: מכדרשב"י וכו', כלים יצאו לו יהיה והמת וצ"להחי
 ב"ק ירוש' נזקין של בבור ר"ל וכו'. חייב שלא במקום-
 רק וא"נ ז"ר, נדחף, אם ולא הלוכו. בדרך 3 ע"א:ה

 דרב פלוגתא גג. נב: בבלי מ"ו פ"ה ב"ק וכו'.לשפניו - לשוחריו. ובין לפניו בין שמח"קק למה טעם נתינתהוא
 דלפניו לפרש אפשר היה המשנה בלשון ולכאורהושמואל,
 שנתקל היינו ולאחריו הלוכו, כדרך הגור לתוך שנפלהיינו
 לפ' אפשר היה שמואל דברי וגם לבור, חוץ לאחוריוונפל
 דבבור בהדיא מפורש באן כשגו( בש"י, עי' זה, דרךעל

 ובין לפניו בין חלוק יש לעבור וחוץ חייב לעולכנ(עצמו
 ודברי מכדרשב"י, ועי' ה"יג פ"ו בתוספתא וב-הלאחריו
 וקא"צ דמשובשין, נראה ה-יח פ"יב ממון נזקי ה'הרמג"ם
 וזה פטור וכו' אמרו מבאן נפילה גדרך שמה וגפרןמגיה
 מ"מ. 5 פטור: לאחריו בין לפניו בין לבור חוץ בבור,וזה
 דבור דהוא כ'י'מ כג' וזה ז"ר לאחריו. או לפניו שנפלבין
 כמהו ולא הכורה שהוא בין פי' ובמ"מ דלעיל. הך עםאחד
 וסהתו"ה ובש"י כסהו, ולא פתחו והוא הכורה שאחרבין
 בירוש' כמבואר במתנה לו ניתן או ירש או לקח אפילופי'
 בר' דסתמא המ"ע כפירוש והעקר מכדרשב"י ועי' ע"אה'

 ועיין במכדרשב"י וכ"ה אשה בין איש בין פ"ו לעיליונתן
 כסף' 8 השור: תחת שור המזיק שור גבי להלף 7פ"ז:
 רפ"י: פ"ז ע"ג מו גיטין ירושלמי ז. בגלי מ"ג פ"אב"ק
 כל שמשלב:( דמאחר פשיטא דא"כ כלומר וט" אמרת9

 או 2 - שנחייב ט לחייב, אב חייב[ שיהא ן כאן טל1
 שור ולא שור אטכ וכו'[ בפ'ב שור ן ח, אכחמורן
 א ן שור נ, אטכ שמה[ 3 - וכליו חמור ולא חמורוכליו
 לאהוריו כ ן הכרייה אטכ ן בס' וכן ל כ מ א מקולן ןכדרך
 א ן בין טכ וביזן ן מלפניו אטכ ן הכרייה אטכלק 4-
 סמוכות מ"מ וכו' בעל מהמלוה מאתריו כ מלאחריו,ט

 בנוסח' גם וכ"ה וכו', כסף מהדבור ומפורדות מאחריולמלת
 לו יהיה 7 - ח' א כסף[ אלא לי אין 6 - לקיהדפ'
 כ 9 - כסף כאן אף כסף להלן מה ט 8 - ח' אבפ'אן
 - מזיק כ למזיק[ ן ח' ט לניזקן או' אתה ן בס' וכןלניזוק

- הכתוב נ' אטכפ מגיד[ ן ח' ווים ילק' לניזקן10  
 נשיכהן ן רביעה כ ן טיפה נגיחה בכלל ר 11)יב(
 ווינ' )ילק' ח' ט חנזן 13 - ת"ל מניין נ' כ ח',אטפ
 1 ח' ך בכלל[ ן שר' כ משם, ט משום[ ן תנין אכ ל( 1 אש
 14 ונשיכה- א ן ובעיטה אכ ן רביעה כ ן גגיפה נגיחהר
 ט שמרו, כשלא ד כשישמרו, א כששמרו[ ן אם ומהט

 לא כשהזיק ך ן ויצא והזיק כ ח', ך והזיקן ויצא ןשומרו
 אט בעליו[ 15 - וחומר קל אטכ כש"כ[ לא ןכש"כ
 אלא אטכ ן בעליו ף אטכ ישמרנו[ [ רכש אט ן ח'כ

 ח, ד עוד[ [ ח, אט לו[ ן להוסיף( )טשהוסיף
-  אטבל 16 

10

15

 י: ב.'ק ועי' וא"צ וכו', ת"ל ומה היה כן והלא אמרת מגיה ובא"צ למזיק, שהנבלה פשיטאהנזק
 וכו' כששמרו 14 בקרן: ונגיחה בגוף, דחייה. - ב:. ב"ק בנגיחה ומסיים בנגיפה דפתח וכו'. בכלל 12)יב(
 - מ"ר. פ"א ב"ק נשיכה. 16 ז"ר: מוער, וכש"ב חייב שמרו אפילו א"ב ישתרגו ולא בתים לא תםרגבי
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 אחרים. של שור להביא ש, י א ר ו ש קטן. של שור להוציא ש. י א ר וש
 של שור נכרי של שור להוציא ו, ה ע ר קטז1 של שור להביא ו, ה ע ר ר ו ש תא

 תושב. גר של שורכותי
 אינו או מדבר, הכטוב בשוים יכול וגו'. וחצו החי השור אתומכרו

 אומר הוי מפמידין, או נשכרים המזיקים דרך מה אמרת, שוים, וכשאינן בשויםאלא
 נוקן, על יותר ולא נוקן אומר הוי נוקן, על יתר או נוקן נוטלין הניוקין דרך אףמפמידין,

 מדבר. הכתוב בשוין הא כמת, חציה ונאמרה  בחי חציה נאמרה אומררי
 או מנה שוה שור שנבח מנה שוה שור אמרו, מכאן ן. ו צ ח י ת מ ה ת א ם כו
 מאתים שוה שור שנכח מנה שוה שור חציו; נוטל מאתים שוה שור שנגח מאתיםשוה
 מאתים, שוה שנבח מאתים שוה רבעו; נוטל מנה שוה שבכח מאתים שוה כולו;נוטל
 את קרא עקיבא רבי לו אמר וגו'; החי השור את ומכרו נאמר זה ועל מאיר רביאמר
 שוה שור שנכח מאתים שוה שור זה וה, זה ואי יחצון, המת את ובם הוה המקראכל

 מטפל הנכלה ובעל בשוה חולקין והמת החי את מוכרין מנה, שוה והנבלהמאתים
 יחצון. המת את וכם נאמר לכךבנבלתו,
 מי ו ש ל ש ל ו מ ת מ - וכו', למוער תם שור בין לחלק הכתוב בא ע. ד ו נ וא
 וכו', חנם שומר להביא ו, נ ר מ ש י א ל ו - לפניו, ושל ואמשיום

 כק נאמר דן, אתה הרי מרה כסף בבהמה אלא 4 אק  ריי  יורןוםלמ
 כק מה בהמה, כק אף בהמה להלן מה לו, יהיה והמת להלן תאמר לו יהיהוהמת

 ן איש שור יגוף וכי מ 1 - ח' טכ בפ'בן זו וואיזו
 קטןן וכו' רעהו 1 ח, אטכ שור[ את 2 - ולא מלהוציא[

 )כ להביא רעהו נ' טכ קטן[ [ להוציא כ להביא[ ן ח,א
 להוציאן ן רעהו שור אז ד"א פ ן אחרים של שורלהוציא(

 שור ד ן בס' וכן ח' פ בפ'ג[ שור 1 אחרים של שור נ'מ
 ושל פ בס', וכן ח' אכ בפ'ג[ של 1 נכרי שור כותישל
 ומכרו 4 - ח' אטכפ תושב[ ן גר תושב ד 3 - בס'וכן
 1 ח' מ ש"ב[ עה"ס כדלע' וכו' יכול 1 ח' אטכס וגתןוכו'
 כ בשוים[ [ יכול אתה אי ק אומר, אתה יכול אואטכ

 5 - ח' אטכ אלא[ אינו ן אי כן או[ ן בס' וכןבשוורים
 ט ומשאינן, ל בשאינן, או א וכק, כ"הוכשהשינן[
 ן נפסדים ט ניכרים, ק נשכרין, אכ נשכרימן ןובשאין
 ן אם ק אף[ ן ח' ט מפסידיזן 6 - ח' אטכ אומר[הוי
 נזקן[ ו ייתר טכ ן ניטלין כ ן הניזוקין כ ו ח' אטדרךן
 דם בפ'גן נזקן [ ח, אטכ אומר[ ן ח' אכ הוין 1 ניזקיןכ
-ח'  ו עקיב'( )א עקיבא רני( )ט ר' אטכ רבי, ל ר'[ 7 

- מ"ד: פ"ר ב"ק קטן. שרי1  ב"ק 4וחריב:מ' של 
 מ"ג פ"ד ב"ק נכרי. של 2 : ה"ג ח"ד תוספתא מ"גח"ד

 וכאן בתוספתא רק נשנה לא כותי ודין ה"ג, פ"דותוספתא
 כותי, של לשור שנגח ישראל של בשור פטור מלתליתא
 יכוה[. 4 ע'ב: ד וירושלמי לח' שם ועי' לח: בבבליכמו

 אומר ר' 7 יכול: וגו' וחצו המלות מוחק ובא-צמיותר,
 הכתוב דממרש ס"ל כר"מ דרבי נראה וכו'. חצייהנאמר
 לר.[ ]ב"ק בחי, מחצייו מיתה שפחתו דפחת יחצון המת אתוגם
 במקום מאיר ר' לגרו' יש ואולי בשוין, אלא אפשר איוזה
 ר"י פי' ועי' מאר מצוי השמות אלו שני בין דהחלוףרבי
 גרסת ועי' ב'ן הערה )94( ע' עמ' נזיקין הירוש' עלהלוי

 מ'ט פ"נ ב"ק וכו'. אמרו מכאן 8 ר"ע: רגור'הילקוט
 בא"צ ר"ע. ]11 ע"ד: ג ירוש' לד. בבלי ה"ג פ"גתוספתא

 ירושל' ב"ק ריש הוטפתא וכו'. מטפל 13 יהודה[ ר'ג'
 ד"ה פ"י לעי' וכו'. לחלק הכ' בא 15 גג: טו. י: בבלי ע"בב
 כסף' 17 שם: לעיל וכו'. ישתרגו ולא 6נ נגח: שוראם
 כאן להפך וצ"ל משם והועתק לו יהיה והמת ד"הלעיל
 : כסף כאן אף כסף להלן מה וכו' להלן אףבהמה

 שנגח )כנ' מנה שוה שור שנגח מחתים שוה שור אטכ וכו'[ -8אושוה ינאמר סכל אמא', 1 בס' וכן חצייה 1 ואנאמ',טכנאמר
 נ' נ: בולון 10 - מאתים ך מנו-ה[ 9 - חציו( נוטל מנה שוה שור נ' )אכ חציו נוטל מאתים( 7111 שנגח מנה שוהשור
 וכו' מאתים שוה [ רביען כ רביע, ט רביעי, א 1 מאתים אטכ מנה[ : שוה שר אט במ'בן שוה [ שוה שור אטכ שוהן 1 1חציו

 ח, אטכמאתים[
 טכ בפ'גן זה ו ואיזה אטכ 12 - ליה כ! לו[ [ וכו' ק ח', בז וגו'[ ן ח' כ החי[ ן על אטכ ועלן 11 -

-ח'  ובו, נודע או 15 - נאמ' כ נא', א 14 - מיטפל כ ן וחולקין אכפ ן המת ואז אטכפ ן יפה פ ח,, אכ שוה[ 13 

 חמשה נ' אכ מועד. לשור כ למועדן ן לחלוק אכ ו וגו' נ' א הכת'[ 1 וגו' שור כי נ' כ וג', נ' א נודע[ 1 ח' טכדלעיל[
- וגו'( )א כו' למועד תם שור ביןדברים  ן בעליו נ' א ישמרגו[ [ וגו' נ' אכ ישלפניו, אכל ן ח' כ ואמש[ ן ח' ר יום[ 16 
- כו' כ וג', אוכו'[  - כאן . . להלן אכ ן להלן אכ כאן[ 1 בס' וכן בבהמה ר 1 כאן אכ בפ'ב[ להלן 18 - בהמה אכ 17 
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 אומר אתה או וכוי לניוק אומר אתה לניוק, לו. יהיה והמת כמף, להלן אףכסף
 כרלציל. וכו'למויק

 י כב שמית הגנב ימצא 0אם שנאמר בכלל היו והמוכר הטובח אף וכו'. איש יגנובוכי
 ארבעה ותשלומי לשלם עליו להחמיר מכללו מוצ.או הכתוב והרי שנים,ישלם

 זו. פרשה נאמרה למךוחמשה,5
 לי אין ו, ח ב ט ו עצמו. בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב ה, ש ו א ר וש
 הטובח אם בדין, לי יש יאמר שלא עד מכרו, או כ'ומר תלמוד מנין, מוכר טובח,אלא
 ללמדך מכרו, או נאמר לכך הדין, מן ענשת כן אמרת אם חייב, יהא לא מוכרחייב,
 לרשותו חוץ מכירה מה לטובח, ומוכר למוכר טובח הקיש ד"א האיזי מן עונשיןשאין

 מה באכילה, מותרת טביחה אף באכילה מותרת מכירה מה לרשותו, חוץ טביחה אף10
 אף לחוור יכולה שאינה טביחה מה בהנאה, מותרת טביחה אף בהנאה מותרתמכירה
 ב ו נ ג י י כ ו ד"א - כולה, מכירה אף כילה טביחה מה לחוור, יכולה שאינהמכירה

 וחמשה, ארבעה תשלומי משלם בחוץ ושחטן גנבן שאם בכלל, היו מוקדשין אף ש. יא
 חייבין שיהו יכול לף-כררי; לזוקקן עליהם להחמיר מכללן מוציאן הכתובוהרי

 הקלים, בתשלומין חייבין יהיו לא החמור כרת על חייבין אם נותן, והדין בתשלומין,15
 ב יזייקרא תשלומין. לכלל יצאו ולא יצאו כרת לכלל יי, צוה אשר הדבר "זהת"ל

 רבי אמר והוא. שלשה צאן, וארבע והוא. ארבעה ישלם, בקרחמשה
 לו שיש שור העורם, והיה שאמר מי לפני מלאכה חביבה כמה וראה באמאיר,

 תמצא המצא אם בכלל קאמר דלא והא ובו/ ימצא אם3
 שהוציאו וכו'. מוכר 7 פשוט: הדבר ולדעתי בצ"עהניח ובש"י מכירה על כן לומר שייך דלא משום הגנבהבידו

 מן עונשין אין עד יאמר שלא עד מן מוחק ובא"צמרשותו
 הבעליבה ברשות טבח לאפוקי וכו'. טביחה אף 10הדין:
 ונמצאת שוחט לאפוקי וכו'. טביחה אף - מ"ה: פ"זב-ק
 וטבחו הנסקל שור גנב ולאפוקי מ"ב ת"ז ב"ק טר"שטרפה
 טביחה מה להגיה רוצה ובש"י עא. ב"ק בהנאהשאסור
 דמוכר עז: ב"ק כר"ל והיינו מכירה אף באכילהמותרת
 מכירה אף 12 : סח' ב"ק יום, לל' לשהקנה פרטשאינה. מכירה אף 11 הנסקל: שזר מכר לענין וכן פטורטרפה
 בתשלומין עד מכאן מוחק בא-צ וכו'. והרי 14 : פ"ז ועי' :עת בבלי מ"ה פ"ז ב"ק שבו ממא: אחד למוכר פרטכולה'
 ובא"צ בם-ח, הוא כן וכו'. כרת לכלל 16 בפ'א:שוה'ס
 לכרת מכלל ג' ובמ"מ לתשלומין ולא יצאו כרת לכללמגיה
 שאינה דשחיטה תנא להאי רס"ל משמע לתשלומין. מכללוכו'
 דתנא וצ"ע אימעוט בלא"ה דאל"כ שחיטה שמהראויה
 שמה לא ראויה שאינה דשחיטה ליה אית בפירושדלעיל
 מיעט דלא צ"ע ועוד וש"י[ "בה"מ ז"ר 1ועי' דפליגי ונ'שחיטה
 גם למעט רבא ואפשר האיש מבית מן או רעהו ממלתקדשים
 אליבא אחריו' להם שיש קרשי' או דריה"ג ואליבא קל'קדשים
 ]שבוע' וים: עו. ובבלי דכא פ'ז תוס' מ'ר פיז ב"ק ועי'דר"ש,
 פ"ז: והוא. והוא,שלשה ארבעה 17 ע'ב[: לז יר' מב: מ'ה,בבליפ'ו

 אכ ח', ק וכו'[ או ן ח, אכ וכתן [ ח' ד בפ'א[ לניזק1
 וכי[ 3 - ח' אבק כדלעיל[ 2 - וגו' למזיק אלא אינואו
 י, כ ובמקרא הילקוט, ג' וברוב המכילתא גירס' בכלכ"ה
 ן ובת-ח בת"ע בח"ש, וכ"ה י כ ו בס"א גינצבורג הוצ'ועי'
 ט שור, נ' אטם איש[ ן ח' כ 1 ה'( )שורה זו וכו'וכי
 שנאמר[ ן ח' כןמ וגו'[ ן מכרו או וטבחו נ' מ שה, או נ'מ
 והרי ן ח' אטמ שנים[ ישלם 4 -- וג' נ' א הגנב[ 1 ח'מ

 א ן שישלם אטמ לשלם[ ן הוציאו מ ן והכתו' מהכתוב[
- ח' בו זון וכו' לכך ן וה' ד' וטל ןתשלום  ט נא', א 5 
- ח' אפ זו[ ן הפרשה אט [נאמר  )ט יגנב וכי אטב 6 
- ח' מ ת"לן וכו' שור ן שה או שור אישיגנוב(  או[ 7 
 וכו' עד ן נאמר למה נ' מ ומכרו, אטכ מכרון ן ח,אטכ
 פ ן המוכר מ 8 - טובח ט ן אמר כ יאמר[ ן ח' מבדין[
 1 ומכרו אט 1 אם אלא אכ ן יהיה אכל 1 שכן כללא

 ן מכרו או וטבחו ג' פ ד"א[ 9 - ח' ב, הדין[ וכו'ללמדך
 טביחהן 10 - בס' וכן מרשותו מ ן ח' פ לטובחןומוכר
 מ ו ח' פ בפ'ב[ בהנאה וכו' בפ'ב מה ן ומה מפ 1 טבחפ
 לחזור[ יכולה ן ימה מפ ן בס' וכן בהגייה א 11 -ומה
 ל ן "' אטכס ד"א[ ן ומה מפ 12 - בס' וכן חוזרתמ

 והרי 14 - וה' ד' טל 1 ח' ט תשלומי[ 1 ושוחטו גנבו כ ושוחטן, גונבן אט ן המוקרשין אטכמ ן שור נ' מ אישן 13 -כי
 15 - יהיו מ שיהיו, ל שהיו, אטכ שיהון [ ח, אטכ יכולן 1 בכרת מ ו מכללם מ מכללו, כ ן הוציאם מ ן והכתו' מהכת'[

 ט ן יהו אטכ יהא, וק ו חמור ט 1 בכרת מ הכרת, א ו עליהם מ עלן ן חייבת בו ן אם ומה ש ן קלין( )ל קלים נ' ךבתשלומיך
 --17 ח' ט בפ'בן יצאו ן מכלל..מכלל ש'ג מ, כ"ה לכלל[ לכלל. דבר[ בו צמן 16 - הקל מ קלין, אכ הקלין,ל

 ר' אכ ר"מ[ אמר ן ח, אכ צאן[ וארבע ן ח' והשאר שלשה ולא ארבעה ישלם בקר ה' ט [ ח' מ x(w] עה'ס רע-א וכו'חמשה
 - שעושה לפי פ לו, שיש לפי אטכ 1 שור שהרי פ 18 - אומר ר"מ היה ט אומר,מאיר
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 אומר זכאי בן יוחנן רבי ארבעה, משלם מלאכה לו שאין שה חמשה, משלםמלאכה
 לפי שה חמשה, משלם ברכליו הולך שהוא לפי שור בריות, של ככודן על חםהקב"ה
 ה, ש ת ח ת ר ו ש ת ח ת אומר עקיבא רבי - ארבעה, משלם כתפו על טוענושהוא
 בתשלומין, חייב והחיה כתשלומין חייב והבהמה הואיל כדין שהיה החיה, אתלהוציא

 5 וחמשהו ארבעה ישלם החיה אף וחמשה ארבעה משלם שהוא בהמה על למרתאם
 קריבה שאינה כחיה תאמר מזבח, כבי על קריבה שהיא לפי כבהמה אמרת אםלא,
 תוכיח מום בעלת והרי וחמשה1 ארבעה תשלומי משלם אינו לפיכך מוכח,לכבי
 קריבה שאינה פי על שאף החיה על תוכיח והיא תשלומין, עליה וחייבין קריבה,שאינה
 מובח בבי על קריבה במינה שאין מום בבעלת אמרת אם לא, וחמשה1 ארבעהישלם
 10 החת שור תחת לומר תלמוד מה הא המזבח, ככי על קרב ממינה שאין בחיהתאמר

 חיה. כהוציאשה,
 יגפרשה

 אתה להרוס שכא םפק לשב שכא ספק וה, ומה הגנב, ימצא במחתרתאם
 שלא וספק לכנוכ מפק אלא אינו או להרוכ, ומפק לגניכ בא שהוא מפקאומר

 בא לא מפק לכנוס בא שמפק וה ק"ו חייב, זה הרי והרכו וראי כשיכנוב אם אמרת,לכנוב,
 13 דמים שפיכות ימה השבת41 את דוחה יכשמפיקו נפש פקוח על דן אתה מכאןלכנוע;

 נפש לפיקוח וכק"ו המפק, את דוחה היא השכינה את וממלקת הארץ אתשמטמאה

 פ לו, אין א לון שאין ן ושה אטכ ן ישלם אטכ1
 [ ארבע טפ ן תחתיו נ' פ ישלם, אטכ משלס[ ן עושהשאינו

 ן כבודו כ ן המקום חס אטכ חס[ הקב"ה 2 - רבןאכ
 כ שהילך, א ן ח' אכפ שהוא[ ן ח' טפ לפי[ ן השורפ

 ח, פ לפין ן ישלם אטכפ ן הולך פשהולך,
-  שהוא[ 3 

 א כתפו[ על ן הגנב וע' שטוענו פ שטענו, אטב 1 ח'אטכס
 וכו' שהיה 4 - ת"ל מה נ' מ שה[ ן ישלם אטכ ן ח,טכפ
 א ן בס' וכן ח' אטכ חייב[ ן יבהמה אטכ ן ח' בו ש'ו[בחיה
 משלס, אט ישלם[ ן תשלומי נ' אטכ משלם[ 5 - וחיהטכ
 ונ' המזבח מזבח[אטכ ן ח' אטכ לפי[ 6 - תשלומי נ'אטכ
 ט ו וחמשה ארבעה תשלומי ישלם( א ל )כ( משלםלפיכך
 "מזבח, אטכמ מזבח[ ן גבי על אטכס לגבי[ 7 -שאין
 א ח', מ משלסו אינו ן ח' מס לפיכך[ ן ושה כשור נ'מ
 עה"ס להרוג וכו' תשלומי ן ם ל ש מ 1 כ ישלם, לאט

 פ"ז עט: בבלי ה"י פ"ז ב"ק תוספתא ארבעה. משלם1
 וכו'. אומר ר"ע 3 דר"מ: אליבא שתרגם יונתןועי'
 ע"ח:. ב"ק ה"טו פ"ז תוספתא ובו" מום בעלת 7פ"1:

 שאין 9 וחמשה: ארבעה תשלומי צ"ל ר-wr"-יומין.8
 במינו-ה שכן צ"ל ואולי במינה שיש מגיה בא"צוכו'.
 וכו' שכשין 10 קרב: שמינה או ליוו'[ דפוס גרס'זוכן

 בסיני ונאמר שור כאן נאמר או מוסיף במע"צהמזבח'
 בא"צ וכו'. מה הא - ורש"י. מז: ב"ק ועי' וא"צ וכו'.שור
 : מדה דהיתן מלותמוחק

 ונראה בילק' ליתא וכן מוחק בא"צ ובה' 12)יג(
 ועי' וכו'. ספק הוא זה ומה תשא כי פ' כלקמןדצ"ל

 המכילתא ע-פ להגיה וצויך ע-ג כו סנהדריןירושרימי
 בא"צ וכו'. היא 16 : ה"ט פ"יא סנהדר' תוספתא ועי'כאן
 הספק אותה דוחה היה מגיה ובמ"פ הסק ובת' נדחהמגיה
 צריך וכן הספק את בה ורוחין הגר' שם בירושלמי גםאבל

 הספק את דמיבנ( ופיכורת ידי על דדוחין כאןלמפרש
 דמותר ק"ו לומר רצה וכו" ק"ו - להורגו. באשמא

 - המום ם מומין, אכ ן בעל ט ן הרי ט [ ח' מ ב[שורה
 ארבעה תשלומי אטכ תשלומיזן ן משלם והוא ס: ומשלס, אכ עליה[ וחייבין ן המזבח גבי על נ' אטכ קריבה[ ן שאין ט8

 תשלומיןלא[אח'1כשמיןן נ' אטכ ישלם[ 9 - המזבח גבי על נ' אטכ וקריבה[ אף א היאןשאףן אטכוחמשהןוהיא[
 נ'לא(ישלם )א לפיכך ונ' המזבח אטכ מזבח[ ן קרב כ [ מינה אכ ח', ט במינה[ 1 שכן ל ן, י וסנןשמ כ"הא,טשאינה,שאין[
 במינה, ד כ, ב"ה ממינה[ ן מין נ' ד שאיזן ו ח' א המזבחן וכו' תאמר 10 - וחמשה ארבעה תשלומין( ווינ' )ילק'תשלומי

 החיה את אטכ 11 - ח' א שורן ן ח' י1 מהן הא ן וחמשה ארבעה ח'( )ט תשלומי ישלם לא לפיכך נ' טכ המזבח[ 1 מינהט
 בפ'בן שבא [ בא סק בא, שהוא אכ שבא[ 1 שספק ק ן אם נ' ק ח', ט ומה[ ן וג' הגנב א ן וגו' ימצא כ 12)יג(

 שהוא ונ' ספק כ בפ'א[ וספק [ ח' ק שהוא[ ו ח' א אלאן וכו' בפ'א ספק 13 - ח' ט להרוג[ וכו' א"א ן בא ק בא, שהואאכ
 קיהרגמן ורייןוהרגו[ א 14 - בא שאינו אטכ ספקןשלאן אטכ בפ'ב[ באןוספק ח'( )ט שהוא נ, אטכ בפ'בןבאןספק

 א 15 - להרוג בא ח'( )ק שהוא אבק לגנובן בא לא [ שאינו ט לא[ ן ח' כ באן 1 שהוא ספק אטכ שספקן ן ח' אטכ בפ'ב[זח
 ששפיכות ש,ג פק, כ"ה שפיכותן ומה 1 המוסגררקק ן פג'מןהתורה נמש[ לפיקוח ן למד דזןפ 1 נ'בא ק כאין, ןאתהן מיכןפ
 [היאן ספקבא שעל אע"פ ומת והכה תורה אמרה פנ' השכינה[ ן ימסלק פ ן חמור נ' ק הארזן ן שמטמא פ מטמא, אטכ 16-
 - ול ח' המוסגר ן אותו דוחה ספק שתהא הוא דין הקל השבת את דוחה ספקו ק הספק[ את דוחה ן היה ול הוא, כ ח',ק
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