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תאמר באביך ,ת"ל 0לא תקלל חרש ,דבר הכתוב באמללים שכאדם .הרי אתהדןייקיאיטיי
כנין אבמכין שלשתן ,לאהרידיין כהרינשיא ,ולאהרי נשיאכהרידיין ,ולאזהוזה
כהרי חרש ,ולא הרי חרש כהרי והווה ,הצר השוה שבהן ,שהם בעמך ואתה מווהר
על קללתם ,אףאביך שבעמך ,אתה מוזהרעלקללתו.

י
10

פרשהו

אבל שמית כא כד

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

~יד

אשה ,לתלמודו הואבא.

15

(2

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

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

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

רבי

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

י)

 6יקום] אט מ וגו' ,כ

נ' והתהלך בחוץןבון ד ח' 7 -

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

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

-
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אומר ,הקיש אכן לאגרוף ואגרוף לאכן ,מה האכן שיש בו כדי להמית ,אף אכרוף
שיש בו כדי להמית ,ומה אכרוףכידוע ,אףאבןבידוע ,הא אם נתערבה כאבניים
אחרות ה"ו פטור - .ולאימו ת ונפל ל מ שככ .מגיד שהצהיבה מביאה לידי
מיתה - .ולא ימות ונפל למשכב ,הא אם הכהו מכה שיש בה כדי להמית
ה"ו פטור מן השבתומן הרפוי,
אםיקו ם וה תהלך* שומצ.אני בתוך הבית ,ת"ל בחוץ; אי בחוץ שומע
אסאףבשוקים,ת"לינאםיקוםוהתהלך בהוץ)4עלמשענתו,עלבוריו .זה אחד משלשה
שמות נב ב ונבריםשהיהריישמעלדורשבתורהכמיןמשלז כיוצאבו 0אם זרחה השמש עליו ,וכי
השמשעליו בלבד זרחה ,והלאעל כל העולם זרחה ,אלא מה שמש שלום בעולם אף
דברים כביז זזו אםידוע בו שבשלום עמו והרכוהריזהחייב; כיוצאבו 0ופרשו השמלה ,מחוורין
את הדברים כשמלה ,אףכאן אתה אומר ,על משענתו ,על בוריו.
ונקה המכה .שומע אני ,יתן ערבים ויטייל בשנק ,ת"ל אם יקום והתהלך
בחוץ ,מכיר שחוכשין אותו ער שמרפא- .ו נקה ה מכה,מן המיתהן שומעאנימן
השבת והריפוי ,ת"ל רק שבתו יתן ורפא ירפא,חוץ מצה שנותנין לו דמי איבריו
 .שומצאני לעולם ,ת"ל ורפא ירפא ,מה
נותניןלו דמי שבתווריפויו - .רק שבתויתן
,
י
ו
פ
י
ר
כך לא
ריפוי מחמת מכה ,אף שבת מחמת סבה 1או כשם שלא חלק מבלל
נחלוק מכלל השבת ,שכשם שהוא וקוק למפאת את זה ,כך הוא וקוק לרפאת את וה,
בפ-זמביא רק דרשת ר'נתן על דה"ב באבן וכו'ומסמיךלה
שנאמר ואם באבן יד וגו' הכהו] 3 :אחרות פטור .מכי'
דרשב"י תוספתא סנהדרין פ"יב ה"נ ב"ק צ; ורמב"ן עה"ח
 שהצהיבה .מריבה ,ז"ר ,ןובגליוןילק'ווינ'פי' הצערוג'כ'י'מ "שהשנאה" היא יותר מתאמת לבאור המלה צהיבה
וסו.,
:
ועי' ש=י וזי"נ] ועי'
מכדרשב"יילו 4לאהאמתאםפטוהרכ,הואבין
משמע דאב אמדוהו למיתה אפ
בתוספתא ב"ק פ"ט ה"ה מפורש להפך,ועי' מכדרשב-י8 :
בשוקים' שאינו מהלך בריא אלא על סמוכות ,זי"נ ובה"מ
פ"א מדכתיב בחוץ שומע שנשינו פטור אלא אם מהל
בשוקים וברחובות ועפ"ז הגיה בד"ל בשווקים ,עי' מ"ע
בהשמטותולפי הגר' אפילו מתנוונה הפי' פשוט אבל הגרס'
אי בחוץ מסייעא קצת להגר' שבפנים וכן משמע מן המכ'
דרשב"י ,ואפשר ג-כ דצריך לצרף ב' הגרסאותדאין להבין
איך נולדה הג' מתנונה מג'בשוקיםוכןלהמך' -עלמשענתו.
על בוריו .ולפ" 1אינו תלוי בהא אם הולך בשווקים ,ולפי
הג' אפילו מתנונה צריך להיות ת"ל אם יקום ,ובמלות על
משענתו מתחיל דבור אחר ניכ"ה במ"ח] - .זה שוחד
וכו' .ירושלמי כתובות כח ע"גסנהדרין כו ע"ג ולקמן מ'יג
ספרי דברים פ'רלז 10 :מחוורין וכו' .בבלי כתובותמו:.
 11על בוריו .וכן ת"א על בורייו-מ אבל יונתן תרגם
כפשוטו על מורניתיה ועי' לומן פ'יג ול"ב מדורש דר4-ן
בנו של רידה-ג מדה כו 13 :שחובשין וכו' .סנהררין
עת :כתובות לג 15 :לעולם .כלומר מה שבטל ממלאכתו

 1האבן] לפ אבן ,אפ נ' עדן שישן אכ שיהיה ,טפ
שיהאןבון ט ח'ן אף אגרוף] אב ואגרוף 2 -שישן א
כ שיהיה ,טפ (פ נ' עד) שיהאן כ בהן אכ או מהן פ
בידועה ,וכן בס'ן פ שאםןבאבנימן א אבנים ,פ ח' -
 3אפ באחרות ,פ נ'ואין ידועהןן ה"זן דפ ח'ן למשכב]
כ נ' הא אם הכהו מכה קיש בה כדי להמיתןשהצהיבהן
כ שהשנאה ,א שהצהבה ,ט שהציהבה (ובילק'ווינ' כג'
ך בו  5 --ה"ק ך
שלף)  4 --ולא] ט
חלבה]אכט וחא"
םן והתהלה דטפ מ
ח'ן ך מהשבת והרפף 6 --
בחוץן פ יכול בביתן א -בחוץן דפ ח'ן שומע אף] פ
יכול  7 -אףן אטכסאפילו,וכן רמב"ןןל בשווקים ,מפ
מתנונה ,רכז רמב"ן) ,ט מתנוונה ,א מתנווני ,כ מית'ן
כבמוסגר ב"ה בכל הגרס' וברמב"ן ורק ד ח'ן והתהלך
בחוץן בו וכן ברמב"ן ח'ן מ וזה  8 -ד יושב ודורשן
וק כמןן אטע ואם  9 -השמש וכו' זרחה אטכמעליו
חמה (טס חמה עליו) זורחת בלבד (כ ח' מ בלבד זורחת)
ד בלבד עליון והלא וכו' זרחה] מ ח'ן העולם] אט נ'
כלון זרחה] אטט זורחת (כ נ' היא)ן שמש] ד נ' זהן
שלום] א ח'  10 -ידוע] ט יורען בו] אטם ח'ן אטכ
שבשלום הלך (אכ ח ),הימנון עמן ד ח' 1והרגו] ד נהרג
 :ח'ן א אתה כאן או'  12 -ונקה וכו'
ן השמלה] אכ נ ,וגו,ןזל כברים מחוורין  11 -שורת) מ ח'ן אף וכו' בוריו]כ
שמרפא] ט ח'ןשומע אני] פ יכולןאנייחזן א ח'ןא והיטיילןוהתהלך בחוץ] מ ח' ונ' ונקה  13 -בחוץ] אפ ח' ,א
וגו'ן מגיד] פ מלמדן אכ שנתרפא ,מפ שיתרפאן שומע אני] מ ח' ,פ שומעני אףן מ ולא מן וכו'  14 -אטכמפ ומן
הרפוין ת"ל] בן שנ'ן חוץ וכו' ירפא עמו' הס' ש-ג] מ ח' ] כ.שנותןן כל אבריו ,ו אביריו  15 -נותנין] כ"ה נ ,:אדב
וילק'ווינ' ונותניןןורפויו] אטכ ח'ן רק שבתו] כ ח'ן ת"לן כ ח'  16 -אף וכו' מכהן א ח'ן או כשם שלא] כ-ה ט ,א
אי לא ,ול או לא ,כ אלא ,ק או כשיש לו  17 -נחלוק] אתחלוק ,טנחלקן א שבתן אטכ כשםן אט לרפות ,כ לרפאותן
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כשםשנותניןלו שבתלוה ,כךנותנין שבת לזה ,ת"ל רק שבתו יתן ,מכיד שחלוק
מכלל השכת,
ורפא ירפא ,שאם נתרפא וחזר ונתרפאוחזר אפי' ארבע פעמים וחמשה
חייב לרפאתו ,ה"ל ורפאירפא,עלובו צמחיםסביבות המכהי א 2מחמת המכהחייב
לרפאתו ,שלא מחטת המכה פטור ,וכשאמרה תורה ,רק שבתויתן ורפא ירפא ,מה
שבת מחמת מכה ,אף רפואה מחמת מכה; ד"א בא הכתוב ללמדך דרך ארץמן
התורה ,רק שכתויתן ורפא ירפא*

פרשה ן

וכי יכה איש את עבדה אף עבדוושפחתו ככלל,שנאמר מכהאיעז ומגוהרי
הכתג מולאו מכללו להקלילד ,שיהאנדקבים אוימים ,לכךנאמרה פרשה
 10זד - .וכי יכה איש ,אין לי אלא איש ,אשה מנין ,היה ר' ישמעאל אומר ,הואיל
ונאמרו כלהנזקין שבתורה סתם ופרטלך וכו' ,ר'יאשיה אומר ,איש ואשה למה
נאמרו וכו',רבינתז אומראינוצריךוכו' ,כרכתיבלעיל.
את עבדו או את אמתו .לחייבעל זהכפני עצמוועל זהבפני עצמו; רבי
%יעור אומר,בכנעני הכתוב מדבר; אתה אומרבכנעני הכתובמדבר ,אואצו מדבר%א
וא"תהיינו נזקי-להיינו רמספקאליה דלמא שגתו דקרא
היינו נזק ולא יטול כאלו הוא שומר קשואים בשבילחליו
ונמצא קולא לחובל דאינו משלם:אלא נזק לחודיה 16 :עמ'
הא' מחמת מכה .ר"ל מחמת חליו 17 :לרפאת את זה
וכו' .כדקגי לקמן דאס נתרפא וחזר אפילו ארבע פעמים
חייב לרפאותו או געלו בו צמחים מחמת המכה 1 :שחלוק

מכלל השבת' דשבתאינו נותן אלא פעם אחת וסתמא פר'
יהודה ,ב"קפה 5 :.מה שבתוכו' .כלומר דמה שבתאינו
נותן אלא מחמת המכה הראשונה אף רפוי כן ,אף תענין
זהאינם שווים דשבת אינונותן אלא פעם אתתורפוי כמה

פעמים ,כן פי' המפרשים ,ולבי מגמגם דמם-נ אם מקיש
רפוי לשבת צריך להקישם לגמרי ,ואם לאו א"א להקישם
כלל ועוד ק' לומר דהתנא יסתום דבריו כל כך דקאמר
לעיל או כשם שלא חלק וכו' ,ועדיין לא שמענו הרבוי
ידה12סחא
לענין רפוי וגם לא נדע אהיכא קאי"; ,בנראהל
שלפנינו משובשת ומן או כשם שלא וכו' עד מכלל השבת
שייך למטה גשורה ו אחר המלות מחמת מכה .ואולי גם
הלשון וכשאמרה כשורדה וכו' צריך תקון וצ"ל יכול אף

שלא מחמת מכה ת-ל רק שבתו וכו' וה"פ מלהחלהיליף
רפוי משבת דאינוחייב לרמאותו אלא מחמת המכה ומקשה
דלמא להפך דלא חלק מכלל רפוי וכמו כן לא נחלוק מכלל
שבת ומהדר דע"כ חלוק מכלל שבת מדכתיב רק שבתויתן
ורקמעוזיא הואוע"כ לא נשאר לנו אלא לומר להפך ,דגמו
דחלוק מכלל שבת כך חלוק מכלל רפוי ,והגר"א מגיה כל
המאמר וגי או כשם שח"קק מכלל רפוי כך נחלוק מכ'
שבת שכשם שהוא זקוק לרמאות את זה כךנותנין שברע
לזה ת"ל רק שבתויתן מגיר שחלוק מכלל רפוי הא שבת
אפילו מחמת מכה פטור וחכ"א שבתויתן ורפא ירפא מה
רפואה מחמת מכה חייב אף שבת מחמת מכהחייב ,ורפא
ירפא ,שאם נתרפא וחזר וכו' וכשאמרה תורה ד"א וכו'
ובסוף דבריו נראה רשעות המעתיק יש כאן דא"א שמחק
המלות בין וכשאמרה תורה וביז ד"א מבלי להגיהועיין
מכדרשב"י 6 :דרך ארץ וכו' .שמי שהוא חולו-ה ישבות
ממלאכתוויעסוק ברפואות ,ז"ר ומ"ע ,ובא"צ הגיה ורפא
ירפא שנתנה רשות לרופא לרפאות ולשון הפ"ז ד"א ורפא
ירפא מיכן שניתנה רשות לרופא לרמאות ,ועי' ב
.ק פה:.(ו)  8מכה וכו' .כ"ה גם ברש"י10 :איןליוכו' לעיל

רק וכו' לזה שוה"סן פז ח'ן א לרפות ,כ להפאות
לו] אכ ח'ן שבת בפ'בןביןח'ן גן תלמוד ,ותיבת לומר
ח'ן יתן] אכ ח'] אשכו שתלק  3 -שאם] אטכ ח,ן
ונתרפא] כס נתרפאןוחזר] ט ח,ן אטכסארבעהוחמשה
פעמים  4 -אליפותו ,ט לרפואתו ,כמ לרפאותון ת"ל
ורפא ירפא] מ ח'ן ך ועלוןבו] מ ח'ן ופק צמחיןן דפ
מחמת מכה (פ המכה) סביבות מכה (ס"מ פ ח') 5 -
לרפאתו] אטכמפ ח'ן שלא וכו' פטור] פ ח'ןרק] אטכ
ח'ןיתח אטכ ח' (ובילק'ווינ' ישנץן ירפא] אכ ח' -
 6פ שבתון אט המכהן אטכמפ רפוין ט המכהן ד"א
1-

וכו'
עסה"ד] מ ח' -
,
'
ח
8
)
ז
(
'
ו
מ
,
ף
א
ו
ן
]
ף
א
'
נ
כ
ז
א
ז
נשרת
כ
וק
ושפחתון אזטכמ ואמתון אזטמהיו בכללן שנ'] טס ח'ן
מכה וכו.ן כ"ה טמ (ט והכה) ,אדזכיהמית איש או
אשהן והרי] כזמ ח'  9 -הכתובן ילק'ווינ' והכתוב ,מ
והוציאו הכתו'ן כ מעליוןז שהואןנדון] א ח' ,מנ' בדין
ן ט נאמר ,כ נאמ'ןזו] אכ ח'  10 -וכי וכו'לעיל
ש'יג]  1ח'ןאיש בפ'אן כן נ' איש (ובילק' ווינ' אינו)ן
מגיזן וק נ' ת"לן אומרן ט נ' וכו' ,מ:דורשןהואיל וכו'
וכו'  [o~nleט ח'  11 -אכהניזקיןן מ סתם וכו'.כאמור
למעלהבדיןוכייריבון אנשים ,וכל השאר חסר ,אכ סתם
וגו'ן א ר'יושיהן א אישאשה 12-וכתן אכלפי שהוא
י אלא איש אשהמנין וגו'
או' וכי יפתח איש בור איןל
(ב ח' ונשנו ,בטעות המל'היה ר' ישמעאל אומר הואיל
ונאמרו כל הנזקין שבתורה סרתם וגו')ן אטכ ר'יונתןן
אינוצריךן ט ח'ן וכו'ן אט "' ,כ וגו'ן כדבתיבלעיל]
רק ד  13 -אח] מ ח'ן או את] וק ואתן בפ"ע] מ
בעצמוובן בס'  14 -אתה אומר בכגעגי] ב1מ ח'ן הכתוב
מדבר] זטמ ח'ןאו]  1ח"ן א"אוכו' בעברי]מח'ןמדבר]
דו ח' -
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ויקרא כה מדב:עבנך*י,רז"ל 0מהם תקנו עבד ואמה ,הקיש עבד לאמה ואמה לעבד ,מה עבד שגדלו
וקטנו עבד ,אף אמה שגדלה וקטנה אמה ,יצא עבדעברי ,שאע"פ שגדלו עכר ,אין
קטנועבד ,יצאת אמה העבריה ,שאע"פ שקטנה אמה,אין גדלהאמה .אמררבייצחק,
שומעאני עבד שלשנישותפיןועכלשחציועכדוחציובןחורין במשמע,ת"לעבדוואמתו
מה עבדו שכלו שלו,אף אמה שכלה שלו ,יצא עבר שלשנישוהפין ועבדשחציועבד
וחציו בןחורין ,שאין כלושלו .רבי ישמעאר אומר ,בכנעני הכתוב מדבר ,אואינו
אלאבעברי ,ת"ל לאיוקםכי כספו הוא ,מה כמפושקניינו קנין עולם ורשותו במורה
לו ,יסכך כל שקניינו קנין עולם ורשותו גמורה לו) ,4יצא עבדעברי אף על פי
שרשותו גמורה לו ,אבלאיןקניינוקניין עולם ,יצא עבד שלשנישותפין ועבד שחציו
עבדוחציובןחורין ,אף עלפישקנינוקנין עולם,אין רשותו גמורהלו - .ב שבט.
במדבר להיחעודבמעאניבזין שישבוכדי להמיתוביןשאין בו כדי להמית ,ת"ל 0או ככלי עץ יד
אשרימותוגו' ,מגיד שאינוהייה עדשיכנו בדבר שיש בוכדי להמית;ומנין אל מקום
וסריםיטיא שהואכדי להמית תלמוד לומר 0וארבלו וקם עליווגו' ,מגיד שאינוחייב עדשיכנו
בדבר שישבוכדילהמית אלמקום שישבוכדי להמית;עד שלא יאמרישליבדין,
ומה אם ישראל שהחמירבו שאינוכיום אויומים ,אינוחייב עדשיכנו בדבר שישבו
כדי לגומא ולמקום שישבוכדי להמית ,כנעני שהקלבו שהואכיוםאו ביומים,דין
הוא שלא יהא היים עד שירוא בו כדי להמית ובמקום כדי להמית; אם אמרתכן
 1תחלן מ שנ' כאן עבדו ואמתו ונאמר להלן מדהם תקנו
עבד ואמה מה להלן בכנענים הכ"מ אף כאןבכנענים הכ"מ,
וכל הפיסק' :עד ר' ישמעאל חסרהן הקיש וכו' לעבד]כ:

ת"ו 1 :רא"ל מהכף וכו' .בא-צמגיה ת"ל את עבדו או
את אמתו ,ובז"ר כחב דמש"ה ניחאליה יותר להביא קרא
דויקרא משום דבקרא דהכא א ת מפסיקבין עבד ע-נאמרה
ולי נראה דצ"ל ת"ל עבד ואמה כלומר דהקיש הבתוה עבד
ואמה והכוונה לקרא דהכא ,כשבק-ן ו-הסופריב ):טעו והשבו
דהכוונה לפסוק דויקרא משום דאינו לשון הכתוב שלפנינו
ממש וע"כהוסיפווגי ת"ל מהם תקנו עבד ואמה ושבשתא
כיון דעל על ,ועיין מכדרשב"י והזהיר רף סז 2 :כשין
קטנו עבד .שאינו נמכר בע"ע 3 :אין גדלה אמה .שאינה
י כספו -1ה41ן
מוכרת את עצמה 5 :שכלו שלו .דכתיבכ
ואעבד קאי מדאפקיה בלשון זכר ,ז-ר ,ובא"צ מוחק מע]-ת
אף ומלת מה וקצת משמע כן מלשון הפ"ז דמעתיק בקצור
ר-ע*ל עבדו ואמתו שכלו שלו יצא של שותפין ושחציו בן
חורין ןועיין במ"המ שתמה על הגירס' שלפנינו שקשו-ה
להולמה וסובר שעל כרה' מגופיה דקרתם כלמוד מדכתיב
עבדו וא מתו ולא כתיב עבד ואמה ומזה מוכהשיהא כולו
שלו ,ולפ"ז כל הפסק' מה וכו' מיותרת] ועי' ב"קצ .ב"ב
נ
 .ירושלמי קדושין סגע"ג והזהיר דף סח'  6ר' ישמעאל
וכו' .בא"צ ג' ר' ישמעאל אומר ת"ל וכו' ומה שבנתיים
מוחק 10 :אין רשותו וכו' .והזהיר שם 12 :זומניןאל.
גירסת הילקוט היא ואל וכו' ,וכ"ה גם בכנה"ג ד'ליוורני,
שנ'תיח ,דף קלו עג שגירסתו בפיס'זו מתאמת כמעט בכל
לגירסת הילקוט] 13 :ת"ל וארב לו ובו" עי' לעיל פ"א
ד"ה והכה איש את רעהו וכו' 14 :עד שלא יאמרוכו'.
צ"ל והרי דברים ק"ו ומה ,כאשר הוא ברש"י ,וכל הלשון
י
משובש וצ-ל לקמן הא מה ת"ל בשבט בדבר שיש בו כד
להמית ,כלומ' ע"כ בשבט דקרא בדבר שיש בו כדי להמית,

ח'ן אוטכ שגודלו וקוטנו  2 -אזטכ שגודלה וקטנהן
3
שאע"פ] זט ח'ן אזטכ שגודלון אזטכ אבלאין -
אזטכפקיטנון אטכ יצא,ז יצאתהן אזט עבריהן אטכ
אעפ"ין אזטפ שקוטנהן אזטכ אבלאיןן אזטכפ גודלה
  1 4שומעני .פ שמענון ט %ף עבדןשני] אכ ח'ןעבד וחציו] ד ח'  5 -אמה] אוטכ אמתון שלו בדב] ן
ק שלהן שני] אכפ ח,ן עבדוחציו]דו ח' 6 -מדברן אזכ
נ' אתה אומר בכנעני הכ"מ (ז ח')ן אא"א בעגרי] מ ח'ן
אינו] אכ נ' מדבר  7 -ת"ל] מ שנ'ןיוקא כ נ' וגו'ן
כי כספו הוא] כ ח'ן כספו בדב] אנ' שנ'ן ורשותו] ילק'
ווינ' ורשות ,אכיייישת
ו 8 -המוסגר רק כסן ורשותו]
א
צ
י
'
ח
ן
גירסת כ'י'מ וירושתו
'
ו
כ
ו
ן
]
ם
ל
ו
ע
עבד]
1
מז ת'  9 -ס! שרשות ,אס שירושתון גמורהן ד קנויהן
אבל] מ ח"ןקניינו] ט ח'ן שלן ן ח'ןשנין אכט"'ן
ועבד]ז ח' ,מומייז ושחציו]  10 -עבד וחציו] רז ח'ן
מ שאסק"ין עולמן סזכ נ' אבלןא מיןןאין רשותו] ט
ו ח' 11 -
רשותו אינהן בשבט וכו'שותפין עה"ס טחןנ
ישומעגיןוביהטביו]יר וכו:וגו'רח'  12 -אשר וכו']
ז ח' ] ימות וגו'] כ ח' ] וגו'] רק א] ט שאין] שימו
בדברן ד חג' פ שיכהוןומנין] זטכ ח'ן אל וכו' להמית
שוה"ס] ו ח'ן ב! ואל  13 -א כדי שהואן ת"ל וכו' -2כהמירה בפ'ב שוה"ס] זטכ ח'ןוגו'] רק א  14 -שיש בו] א
שהוא  15 -אטכ שהוחמרןשאינו] וק שאין (ובכנה"ג ג'בדיןיום אויומים)ןאינה א שלא יהא  16 -ולמקום] אוטב אל
 :שיש בו (ובכנה"ג ג'
(ט ואל) מקוםןשיש בו] אטכ שהואן להמית בפ'בן וק למותן אטכ שהוקל ,זל שהקילן שהוא]פ
בדין וכו')ן אזטכיומיםןדין הוא] אח' .זטכ אינודין 17יהא] אליהיהןשיהא] אזטכ שיכנו בדבר שישןובמקום]

-
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הבאת עונשמןהדין ,לכך נאמר בשבט ,ללמדךשאיןעונשין מןהדין*  -דבר אהה
בשבט למה באמר ,עד שלא יאמרישליבדין ,אם ישראלשאינוביוםאויומים אינו
חייב עדשיכנו בדבר שיש בוכדילהמית אל מקום שהואכדילהמית ,כנעני שהקל
בו שהוא ביום אוביומים אינודין שלאיהא חייב ער שיכנו בדבר שיש בו כרי
להמית אל מקום שהואכדי להמית; לא ,אם אמרתכן ,ענשתמן הדין ,לכך נאמר
בשבט .ומה תלמוד לומר בשבט ,אלא מופנה להקישלדון נזרה שוה ,נאמר כאן
בשבט ונאמר להלן סהשבט ,מה להלן להוציא הלקוח של שני שותפים ,אף כאןייקי
א כז לב
להוציא הלקוח של שנישותפין- .ומת תחתידו ,שתהא מכתוומיתתו ברשותו
הא אם הכהו ומכרו לאחר .ומתהריזה פטור,
נקם ינקם .מיתה; אתה אומר מיתה ,אואינו אלא ממון ,היהרינתן אומה
נקימה ונאמר להלןנקימה ,סוהבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית ,מה שם נו כה
נאמר כאן
כאן חרב;יצרי עקיבא אומר ,נאמרכאןנקימה ונאמרלהלן 0נקם נקמת במדגר לא ג
להלן חרב ,אף
בני ישראל ,מהלהלן בחרב אף כאן בחרבים מה כאן בב"ח ,אףלהלןבב"ד.
והמפרש'האריכומאדבישוב המכי'עי'ברא"םובכנה-גלא-ח
[ליוורניתיחדףקלון בלש' הרמב"םהל'רוצחובס'דעתזקנים
ורשב-ץ בספ' יגין שמועה ושאר אחרונים הביאוש הש-י
וזי-ג וז-ר ומ-ע ומ"פ ותורף דבריהם דס"ל להמכי'ראין
עונשין מןהדין אף להקל ,וזה דברשאין הדעת סובלתו,
דאיךשייך עומראיןעונשין מןהוין והק"ו לא באלחייבו

אלא לפוטרו ,אלא נראה כאשר כתבנו ,והגר"א מוחק המל'
עד שלא יאמר ישליבדיןוכן מוחק לקמן מן אם אמרת
כן וכו' עד לכך נאמר בשבט ש'ו ועי' מכדרוטב-י ופ"ז:
 1ד"א בשבט וכו',עי' הגהת הגר"א בהערה הקודמת ואם
באנו לקיים הלשון 'אפשר להגיה ד-א בשבט שומע אני
4וף וכו' כל הדישון כדלעילואין חלוק ביניהן רק במאי
דמוניים ,ומה ת"ל בשבט מופנה וכו' ,ואפשר ג"כ לומר
דהוא דבור אחד עם מאידמוניים לעיל הא מה ת-ל בשבט,
בדבר שיש בוכדי להמית ,כפי הגהתנו ,וע"ז אמר הא עד
שלא יאמרישליבדין וכו' והמלות ד"א בשבט למה נאמר
צריכין להמחק וכן בסיוהזהיר מצרף עגיהם למאמר אחד
וגורסלעיל כאשר הוא בפניכם,לכך נאמר בשבס ללמדך
שאין עונשין מן הדין ,ומה ת"ל נשבט אלא מופנה להקיש
וכו' 5 :לא וכו' נאמר בשבט .מיותר 7 :מה להלן וכו'.
בא-צ מגיה מה כאן אף להלן ,ואינו מוכרח - .ו-הלמקוח
ופו" בא-צ מוחק מלת הלקוח כאןולקמן ,וכן נראה,ולקיים
הגרס' שלפנינו אפשר לומר דהכוונה הוולדותשלזה שלקחו
השותפיןראינן נכנטין לדיר להתעשר דלקות עצמו בלא"ה
פטור אפילו אינו של ב'שוהפין ,ונקט הלקוח של עותפין
למעט מה שירשו האחין השותפין דוהחייב במעשר בהמה
עי' בכורות פ'ט מיג,ויותר נרא' דלקוח אינו אלא אשגרה,
ולג' הילקוט דגי הלקוח ושלשגי שותמין זריך לומ'דאינו
בדיןיום אויומים אלא עבד הנולד בביתו ,וזה דבר שלא
שמענו נשום מקום,ועיין מ-ע שמחזיק בג' הילקוט ומעיר

אזטכ אל (ט )41מקום ,אטע נ' שהוא,ז ג' שישבוןא
כ אלא אם  1 -ושבארץ עונש] אט ענשת ,כ ענשתהן
ללמדך] ט"'] ד"א וכו' ישראל שוה"ס]ז ח'ן אבי'
אומ' (א או') ,ט רבי אומר 2 -בדין] כ ברק עם(ן
ישראל]אטכ נ' שהוחמר,אכנ'בו ,םנ'וכו'ן שאישוגו'

בשבטש'ובס'א]זטח'ן ךשאיןבויום 3-אלוכו'להמיה]
ד ח ,ןאכ שהוקל ,ל שהקיל4-אכיומיםןכיהיה -
 5לא וכו' הדין] אכק ח'  6 -בשבט בדב] אכ השבטן
מופנה] אזטכ מפניןל ולדון  7 -השבט] דטכ בשבטן
מה] אטכ נ' השבט שנאמר (כ הנאמר)ן להוצת] אזטכ
נ' אתןשלן ט ושלןשגי] אטכ ח'ןאף]אטכ נ ,בשבט
שנאמר  8 -להוציא] אזככ נ' אתן של] ט ושל ,כ
נשנה בטע'ןשני] אטכ ח'ןידו]  1נ' נקםינקםן מכהו]
ז ח'ן1מיתתו ,פ מיתחו ומכתו  9 -פ ומוכרוןומת] א
ח'ןהרי זה] מ ח'  10 -מיתה] אם ח' ז במיתהן א"א
וכו' חרב בדב ש'יב] מ ח'ןאינוןוקנ' אוןהיה]ול ח'ן
ר'נחן]אר'יונתןן ךאו'-מנקימהבפ'א]זנקם ,שנקמהן
נקימה בדב] פ ח'ן והבאתי עליכם חרב] דו ח'ן נוקמת]
ט ה'ן נקם ברית] אטכ ח' ,אכ וגו'  12 -חרבן אטכ
ף מנקום נבע
בחרב,וכן בס'ן המוסג' ח' דןאומר]פילי
והשאר ח'  13 -בחרב] ן חרב וכן בס'ן מה בדב] א נ'

.:ין::2וב:ן222:נ:ניי2ב:::בה
בי:22בך11

אם ,מ ומהןכאן בדב] א כן ,מ וילק'ווינ' להלןןלהלן
בדב] זטמ כאן -

קן24סק הרמב"ם ןבפ-ב מהלכות רוצח ה'טו] ובש"סומ"ע
מרשוין מקום לב-קצ] .במ"מ נרשם בטעות סנהדרין צ'] וירושלמי קדושין סג ע"ג ,ומאד נפלאתי על דבריהם דאין הנדון
דומה לראיה ,דהתהמיירי במי שללכדה את עבדו שהוא קטי לולקניןפירות וגופו מכור לאחר משא-כ הכא דבשעת הכאה
הוא ברשות אדון זה לגמרי ובשעת מיתה הוא ברשות אדון אחר לגמרי[ ,לחנם המה על המ"ע דבאמת הביא רק את דבריהזי"נ
ן ~ aeiger. Ursdtrifצד תמז ודרכה של תורה אות קסג:
וגם השיג עליהם] ועי' מכדרשב-י והזהיר דף סט .ופ"ז וחזקוני,ועיי
 10ר' נרצןוכו' .והזהיר שם ופ-ז 13 :בב"ד .ע" ספרי דף ריא:
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אך אם יום ,ולשומע אף כשמועו ,ת"ל או יומים) 14או יומים .שומע אם
כשמועו ,ת"ל אך אםיום ,כיצדיתקיימושני מקראותהללו ,יום שהואכיומיםויומים
יהבלילי אומר ,אך אםיום ,שומעאני כשמועו
שהןכיום .האכיצד מעת לעתןרביימ
,
ר
מ
ו
א
בכנעניהכתוב מדבר
ת"ל אך,חלק- .לאיוקם וכו',והושהיהרבי ישמעאל
ר'שמעוןבןיוחאי אומר ,למה נאמר ,עד שלאיאמרישליבדין,הואיל ושורו במיתה
על עבדו ועל אמתו ,ושור אחר במיתה על עבדו ועל אמתו ,הוא במיתה על עבדו
ועל אמתו ,ואחר במבזה על עבדוועל אמתו ,אם למדת שלא חלק בין שורו לשור
אחר במיתה על עבדוועל אמתו ,לאנחלקבינולבין אחר למיתה על עבדו ועלאמתו.
ת"ל לא יוקם כי כספו הוא ,ממד הכתוב שאע"פ שלא חלק בין שורו לשור אחר
במיתה על עבדו ועל אמתו ,נחלוק בינו לבין אחר במיתה על עכדו ועל אמתו ,הא
מה ת"ל לאיקם כי כמפו הוא.

פרשה ח
ע ש ת ט עוכיי נצן אנשים למה נאמרה פרשה לפי  alnwאדמת תכי ידד איש לא
שמענו אלאעלהמתכוין להכות שונאו והכה שונאו שהוא במיתה ,אבלהמתכוין
להכות שונאו והכה אוהבו לא שמענו ,ת"ל וכיינצו אנשים - .ואם אסון יהיה ,בא
הכרעוב ללמדך ,על המבזכוין להכותשונאו והכה אוהבו שהוא במיתה ,לכך נאמרה
פרשהוו .רבי אומר ,אם נתכוון להכות שונאו זה והכה אחר שהואשונאו פטור,
המתכוון להכות שונאו והכה אוהבו,דין הוא שיהא פטור ,אכל בא הכתובללמדך,
שחבל אשה לבעל ודמיוולרותלכעל ,וכל המתחייב מיתה פטורמןדהשלומין.רכי

"

 1אך וכו' עד סוף הפרשהן ס ח'ן המוסגררקאיהזהירן
ןשומעניןז כשומעון או] א ח'ן או יומים בפ'ב] כ ח',
אאייומיםןז שומעני 2 -כשמועו]זכשומעו,ט כמשמעון
אך]דו "' ] שני] ט שמם ,ונילקוט חינ' קנין אזטכפ
כתוביםן הללו] אט ח'ןיום] מ נ' או יום ,ובילק'ווינ'
אין יחור זה  1כיומיבטן אכ ביומים  3 -שהן] זטכפ
שהואןכיוכם] אכביוםןאך] דזט ח'ן אםיום] ט ח'ן
ו שומעניןז כשומעו ,ט כמשמעו  4 -וכו'] זטכ ח' ,א
וג'ןזהוןז הוא ,ד והוא ,אכ 11היא (כ הוא) ,טזההוא
יןהואיל] א ח'ן א הוא ושורו  6 -ושור
  5אזטכייחוכו' אמתו בפ'ב שוה"ס]א ח'ן אחר]ל נ' א' 1,אחד א',
ק א',ז אחד ן במיתה] כ מיתהן הוא וכו'ןז על עברו
ועל אמתו הוא במיתהן מכ והואן ואחר] וזק ואחד 7 -

 3מעתלעת .והזהיר שם פ-זוכן ת"יאיןיומא חדמעיון
לעידן או תרין יומין קטיעין וכו'.
ועי'רש-יורמב"ן -
רירה"גוכו' .ומשמעורה דורשין סיגיהן והתפשר דריה"ג
פליג וט-ל דלאבעי מעת לעת ודי במקצתיום אויומיב:מ
כגון שהכהו במקרת היום אם עמד גםהלילה שאחריו שהוא
יומים ואם הכהו בחצי ה-2עיריה אם עמד גםיום שאחריו
ועי' מהתו-ה 4 :זרתו .בש"י מגיהכי בססו הוא זהו
שהיה ובר-1 10 :ה4ש מה רץ"ל' בא"צ מגיה לכך נאמר,
ואפשר דלשון משונה הוא והכוונה אחת ע" מ"מ ,ובש"י
מפרש הא לא נאמר לאיוקם אק]-אלמי שהוא כספו,עיין
פ-זוהזהיר רף סט :ורש-י:
(ח)  13שהואבמיתה .פ"ז,מ-א117:המתכוון .המלותאבל
.
 .שלא שבגירס' הדפ' ובכ'י'מ מיותרות ,וכך הגיה בא"צן:
דיןהוא .בא-צמגיה אינודין וא-צ .ועי' ספרי זוטא
ד-
ף שלג הערה כה 18 :שתגל אשה לבעל' צ-ל ל,4שדע

חלקןבמיתה] מ! ח'  11לא יוקם] ק ח'ןהוא]ילקיווינ' נ' וכו'
דוגו'ןאיש] אכ נ' על רעש ,א נ' וג'
(ח)  12טכין -אנשים] אכ נ' וגו'ן שה"א] מ שנ'ן מיזי
נ' אתן פ לשונאון אטכס והכהון שונאו בפ'ב] אטכוס ח'ן פ (כ"י פ-ב)חייב מיתה  14 -אטכ את שוטר ..את אוהבון
אנשים] אכ נ'וגו'ן ואם וכו'ינצו עה"ס ש'ה] מ ח'ן א אסון וגו'ןיהיהן טכ נ'וגר 15עלן ט ח'ן להכות]םזכנ' אתןוהכה]
אףןנחכווח אטכ המתכתן (א ר שלח)ן
אפכ ג' אתן א  ,'aaכ נאמ'  16 -ק בפרשהןזו] אבק ח'ן אם] אמכ אט
אוהבון אם ח'ן אחר שהואשונאו] כ ח'  17רב אגל המתכתן שלא להכותן ש!1א ]1כ
שונאוזה] אפכ ח'ןאחרוכו'
ח'ן אוהבו] כ ח'ןשיהאן ט שהוא  18 -כ שחבלהןפ! כמיהה

 13 -להגותן טכ

י,

10
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יצחק אומר ,אף המתכווין להכות והכה פטור עד שיאמר לאישפלוני אני מכה,
שנאמרויארב לו וקם עליו והכהו נפש ,ומה ת"לוכיינצ
ו אנשים ,לפי שהוא אומר דמיםיטיא
0ואישכי יכה כל נפש אדם ,שומע אני אף כן שמונה ,ת"ל וכיינצו אנשים,מגידייקיא כדיז

שאינוחייב עד שיהרגבן שלקיימא.
וכי ינצו אנשים .איןלי אלא אנשים ,נשיםמנין ,היה רבי ישמעאל וכו'
כדלעיל- .רבי יאשיה אומר ,איש איש למה נאמרוכו' ,רבייונתן אומר ,אינוצריך,
והלא כבר נאמר בעל הבור ישלם וכו'כדלעיל.
ונכפו א שה הרה ויצאוילדיה .אבאתנין משום ר'אליעזראומר,ונגפו
אשה הרה ,למה נאמר,לפי שנאמרויצאוילדיה ,האלמדנו שהיא הרה ,ומה תלמוד
לומר הרה ,שאם הכה על ראשה אועל אחד מאיבריה ,שומעאנייהא חייב ,תלמוד
לומר הרה ,מכיר שאינו חייב עד שיכנה במקום עוברה - .דבר אחר ונכפו אשה
הרה ,מה תלמוד לומר ,לפי שנאמר כאשרישיתעליו בעל האשה ,שומע אני אף על
פי שאיןההריון שלו ,תלמוד לומר הרה ,מכידשאינוחייב אלא לבעלההריון,
ן אפילו אחר ,תלמוד לומר הרה,
ויצאוילדיה .מיעום ולדות שנים ,ומני
מכל מקום - .ולאיהיה אםון ,באשה ,ענו שיענש ,בולדותן אתה אומר
כדמוכח מן התוספתא ב-ק פ'ט ת"כ ובבלי שם מב :מט.
[וע" שם ברש"י וכתובות פ'ו מ'אן ,ובתוספתא שם איתא
אףרפוי ושבת שלא כדעת התוספות ב"ק מב ד"ה נותן
ועי' בפירוש על הירוש'נזיקין למו-ר הרבר' ישראלהלוי
דףקכד ולכאורההיה אפשר לפרש ג"כ דחבל אשההיינואם
מתה האשה מאחרד4יבאדרביקיימינן דם-לונתת נפש תחת
נפש ]סנהד'עט].היינו ממון ואותו ממון יורש הבעל ,אבל
לפ"זהיינומוכרחים למחוקלקמןמלות שחבלאשהלבעלוגם
לשון חבל לא משמעכן 18 :עמ' הק' וכלוכו'התשלומין.
שייך לעיל שורה ו' קודם לכך נאמר,עיין בפירוש הנ"ל
ובא"צ מוחק מלות אלו לגמרי,ועיין כתובות פ"ג מ-ב1 :
לאיש פלוני וכו' .ונראה דהיינו מאי דאמר ר'ינאי דמן
וארב לו וקב):עליו ממעטינן זורק אבן ר)גו כתובותסו.
וסנהד'עט .אך בגמרא שם השתמשו במאמר ר'ינאי לפרש
שיטת רבנן דס"ל דנתכוון להרוג את זה והרג את זהחייב
וע"כ הוצרכו לפרש במחצהישראליםוכו' .אבלעקר מאמרו
של ר'ינאי אפשר דלא נאמר כלללעניןזה אלאהיינו דעת
ר' יצחק דאינוחייב אלא באומר לפלוניאני מתכוון וד"א
בזורק לחבורה' ועיין ירושלמי סנהדרין בז ע"ב היה עומד
בצד סיעה שלבני שודם ובו" ותוספתא שבועות פ"ג ת"ח
פרט לשזרק תובן בר"ת 3 :בן שמונות .אשגרת לשון
מלעיל פ'ד היא ולאו דוקא בן שמונה קאמר אלא אפילובן
ט' כ"ז שלאיצא לאויר והעולצת ודלא כמו שכתבגייגר
בספרו  UtSdltiftע' הלז זלפי ההלכה הישנה חייב אף על
העוברין הוכם ושבם בני קיימאוכי נשאר זכר להלכה זו
במכילתא כאן ובשטהזו הלכו השבעים שתרגמו דאםיהיה
אסון ולאיהיה אסוןקאי ,4ולדורץ והחלוק הואבין כשכם
הםבני קיימא או לא וכמין סעד הביאלסברתו ממםדאיתא
בסנהדריןגז :דלר' ישמעאלבן נח חייב
רןעל העוברין ולפי
דעת רא"ג ר' ישמע 4לשיטתו דאף יש חייג על העובר'
אם הםבניקיימא והחמיר בבן נחלענין זה ,דחייב אף אם
אינםבני קיימא ,וליתאדאדרב' משם תברא דהא ר'ישמע4
סתם קאמר ומנה דישר4של לעולם אינוחייב על העוברין
משא"כ בבן נח,ולמי דעת רא"גהרי העקר חסר,ועי' בס'
י וכו' .לעיל פ"ו ועי' פ"ז:
דרכנה של תורה לר' צ-הפיניליש( ,אות קם דף ק"צ) 4 .בן שד)קיימא .עי' פ"ז 5 :איןל
 8אבא וכו" ב"ק מט .בשם ראב-י ובירושלמי שם ה' ע-א בשם אבאיוסי בן חנן 11 :במקום עוברה .מ"ז 1שם הג' :מלמד
 1לאיש פלוני אני מכה] כ נשנה פעמים  2 -שנאמר]
כ"ת עפ"י גירס' פ ,ש"ג ת"לןוהכהו נפשן אטכ ח' ,אט
וגו'1אנשימן דח' מ' שומע 3 -ואישוכוח דוכייכה נפש
אדםן שמונה] כ)כ נ' במשמע  4 -שיתברגן ט שיסגר,
ילק'ווינ' שיכהן א ברן של] אטכ ח' 5 -וכיינצו] מ
ח' ן ר' ישמע'] אטכ נ' אומר ,מ ג' דורשןוכו'] אכ
וגו' ,ט כו' ,מ נמו שנאמר למעלהבדיןוכייריבוןאנשים
  6כדלעיל] אכוכמק ח'ן ר' יאש' וכו'כדלעיל שוה"ס]מ ח'ן א ר,יושיהןאישאיש למה נא'] ט ח'ן אכ איש
ואשהן וכו] כ ח' ,א וגו' ,ט כו'ן א"צ וכו' ישל)סן ט
ח 7 - ,וכו' אבק ח ,ט כו'ןכדלעיל] רקול 8 -ויצאו
ילדיה] אטכס ח,ן אבאחנין] מ ח' ,טכ אבא חנן ,אכ
נ' אומרןמשום] מ ח' ,ט משםןאומרן כ"ה טלמ ,וק
ח'ןונגפו אשה הרה] ט מ ח'  9 -לתמה נאק אסב מה
ת"ל ,מפ ממשמען לפי] מפ ח'ן שנאמר] אט שה"אן
הא למדנו] מ שומע אני ,פאינייודען ומה ת"ל] פ א-כ
למה נא'  10 -שאט וכו' הרה] מ ח'ן אטכ אלא אםן
על ראשה או] כ ח'ן ד אחתן אכיהיה  11 -ד שיכהן
במקומן מ כנגדןעוברה] ילק' תינ' עבורה ,כ שעיברה,
מ בית והריוןןונגפו אשה הרה] טס ח'  12 -מה ת"ל]
ט ח'ן שומעאני] ד ח'  13 -ת"ל הרה] א ח'ןחייבן א
טכמפ משרקם ,פ נ' לבעל אחר  14 -ד הוולדות ,כ
וולדות ,מילדיםןבז שאפילו  15 -ולא] אוק לאן אתה
וכו'יענש בפ'ב עה'ס '9ד] מ ח'ן אתה אומר] ט ח' ,ק
אתה או איש כן ,א את או' (ועל מלת את נקודות המחק
ובשוליהגליון רשומה מלתאיש)--
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כן ,אואינו אלאאמון בולדות וענוש באשה ,תלמוד לומר ואם אסון יהיה ,הא מה
תלמוד לומר לאיהיהאמון ,באשה ,ענשיענש ,בולדות; או לאיהיהאמון לא באשה
ולאבוולדות4 ,א אם אמרתכן ,אף הואצריךליתן שכר חיה; הא מה תלמוד לומר
לאיהיהאמון ,באשה ,ענושיענש,בוולדות - .ענו ש יענש,ממון .אתה אומרממון,
ונרים כביטאואינו אלא מיתה ,הרי אתהדן ,נאמרכאן ענוש ונאמרלהלז 0וענשו אותו ,מהלהלן
ממון ,אףכאןממוז.
כאשר ישית עליו בעל האשה .בא ללמדך הכתוב שחבל אשה לבעל
ודמי וולדות לבעלוכל המחויב מיתה פטורמןהתשלומין .ולדבר אחר כאשרישית
עליו בעל האשה ,שומעאני אע"פשאיןההריון שלו ,ת"ל הרה ,מגיד שאינו משלם
4א לבעל ההריון) - 4דבר אחר כאשר ישיתעליובעל האשה ,שומעאני כל שירצה,
ת"לונתןבפלילים ,מגיד שאינו משלם אלאעלפידיינין ,שנ'ונתן בפלילים,אין
דברים לב לאפ1ליליכ! אלאדיימן שנא'סואויבנופליליםוכתיב מאם יחטא איש לאיש ופללו אלהים.
ואם אםוןיהיה* איןאמון אלא מיתה ,ואףעלפי שאין ראיה לדבר זכר
בראש' מבלח לזוכר ,מוקראהו אמון; ונתת נפ ש תחת נפש ,נפש תחת נפש הוא משלםואינו
משלם ממון תחת נפש ולד"א ונתת נפש תחת נפש ,נפש הוא משלםואינו משלם נפש
וממון תחתנפשית ,רבי אומר ,ונתת נפש תחת נפש ,ממון; אתה אומר ממון אוא.נו
אלא מיתה,הרי אתהרן ,נאמרכאן השיתה ונאמר להלן השיתה ,מהלהלן ממון ,אף
כאן ממון*
 1כן] אטכ ח ,,כ במקום כן ,לא יהיה אסון באשה ענוש
יענש בוולדותן או וכו' או שוה'ס] א ח'ן אינו] ק ח'ן
4ול4ש] טכ נ' לאיהיהן בולדות וכו']ס :לא באשה ולא
בולדותן וענוש] כענוש,נ' יענשןואמן טכ אם  2 -לא]
ט ולאן באשה] ט ח'ן ענש וכו' באשתן סק ח'  3 -ולא
במלדמק ט ח'ןאלאן טק ח'ןאף] א ח'ן הוא ד ח'ן

שכרןדמדמיןכפיהןמה]ט ח' 4--טלילא]עטש]
ילק' בע' ערשוכזבס'ן אתהאר ממק]טס"'5--הריאתה
דח טס ח],ענחק ט  1ישק ,דב עונשןוששו אותל

שאיתחייב עד שיכה בית הריון שאם הכה על ראשה או
על ידה אינוחייב אלא על מקום עוברהן 'by 13 :הקו'
שאין ההריון וכר* כגון שנשא מעוברת חברו [ב"ה פיז

שאם נשא מששדהוהיא מעוברת ונגפה אין משלם המזיק
לבעלה וכו'] - .לבעל ההריון .ירושלמי שם תוספתא
ב"ק פ"ט ה"כ פ"ז 14 :ויצאוכו' .בא"צ מגיה ד"אלפי
שנ' ויצאו וכו' 15 :מגן] מקובנ)' מכדרשנ"י פ"נ1 :
ת"ל וא 4אסוןיהיה .וזהוראיאי אפשר לומר ריעוש על
הולרות מיתה ועל האשה ממון 3 :אף הוא וכו' .אדרבה
הרי ההבעלן הרויח שכר חיה והיה לוליחן להנוגף שכר
חיה.,זי.נ ושאר מפרשים ,ובמ"ע פירש וכי במה יענש וכי
יתן לו שכר חיה הרי לא 4ופסדירה כל ,ם ,ואין הלשון
משמעכן .שכר .מחקתי מלתדמי שבדפוס וב' נוסחאות
וי-ידורע' מכדרשב-י ,פ"ז - :ממון .פ"ז:
נינהו 4 :ב
 7שחבל אשה לבעל .צ"ל לאשה,עי'לעיל 8 .ד-א' בא-צ
מוחק 11 :שנ' .במ"ע מוחק מלת שנ' ומחלק הדבור לשני
מאמרים,ועי' בח-ג גרסת הרמב"ן וג' הפ"ז - .בפלילים.
וכו' .מכדרשב"י ספרי דגר' פ' שכג ומ-ת דף ר' ,סנהרר'
קיא :ופ"ז כאזירש"י 14 :וקראהו אסון .כתוגותל16 :
וממוןוכו '.נ-לדווהיא הג'הנכו'והג'נפשובממוןמוטעת,ונ'
דלפי ג' הילקוט בלשון הראשוןיליף דגשינו יכון) לפטור
עצמו בממון החת נפש ,דמ"ר דהא דכתיב ולא תקחו כפר
לנפש רוצח היית דוקא במתכוין ובלשון השגייליף דאינו
משלם ממון ונפש תחת נפש ,אדוכא קיםליה בדרבה מניה
ועי' מכדרשג"י 17 :כיהעמן השיתה אם כפר יושתעליו

אטעמש,כפע1נש(פ רוענשואותומאה כסף)7-כאשר
תף אלמםשיגן מ ח'ן אטכ הכתת ללמדך (ט ללמד)ן ט
אטכפ לנעלה  8 --לנעל פ לבעלהן
פ האשהן
אכפ המתחחבן המוסגר ד ח'  9 --בעל האשה] ט ח'ן
ממד וכףההריח ט ח'  10 --בעל האשק אנן ח'ן
] א ח' לכן 1ם
רמב"ןפ מה  11 '-.מגיד מא'ממילים
גיפ מלמרן טפ הדחתןן שף תתן בפ יעל פ
ברמנ"הן
ח'ן אץ] אטכפ ואץ~כן ברמב"ח  12 --פלילים] רמב"ן
בפלילים]וכתיב] אטכיאומרו אמן ךכי  13 -אכ אם1
יהיה] מ נ' באשהן מואין] אטכ אעפ"י  14 -אכמפ
1קרהוןאסון] אטכסנ' בדרךןונתתוגו'נפש בפ'אשוה"ס]
מ נעתק למטה] פ ונזתה ,כבמקר' ,כינחת נפש תחתנה
נפש תחת נפש הוא משלם נפשו ...ממון תחת נפש ד"א
וכו' 1ננפש בפ'גן ט ח' 1תחת נפשן ד ח'] ת"נ הוא משלם] ט משלם תחת נפש  15המוסגר ח' דכ] ונתתן ט ח' 1נפש
או'] כ ד"א]מ ונתת נפש תחתנפוי ,ר' אומרממון ]וגהת]
הוא] ט ח'ןא שהוא]נפש וממוזן ט נפשו בממון  16 -רבי
 17מיתה] מ נפש ממש ] מ נא' שיתה למעלה ונאי שיתה למטה] אטכ השתה ".השתה]
ר ח' ] אתה או'ממוזן טמ ח' -
 18ממון] מ נ' ודעת אחר אומ' ונתת נפש תחת נפש נפש תחת נפש הוא
)
ר
מ
ו
מה] אכ נ' השתה האמור (כ הא
-

למין

כ"
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עין תחת עין,ממון .אתה אומרממון ,אואינו אלאעין ממש,היהרבי ישמעל
כא
אומרןהרי הוא אומר 0מכה בהמהישלמנה ומכה אדםיומת ,הקיש הכתוב נזקי אדםייקי"יי
לנוקי בהמהונוקי בהמהלנזקי אדם ,מהנוקי בהמהלתשלומין,אףנוקי אדםלתשלומין.
 ,והרי דברים קל וחומר ,מה שמות כא ל
רבייצחק אומר ,הרי הוא אומר0 ,אם כופר יושת עליו
הכמקים שענש הכתוכמיתה לא ענש אלאממון ,כאן שלא ענש מיתה,דין הוא שלא
יענש אלאממון - .רביאליעזר אומר,עין תחתעין ,שומעאניביןמתכוין ביןשאינו
שתכויןאינו משלם אלא ממון ,והרי הכתוב מוציא המתכוון לעשות בו מום שאינו
כד יט
משלם אלא יכממש) ,4שנאמריאישכייתן מוםבעמיתו ,כלל,עין תחתעין ,פרנו ,תקי"
ק מום באדם ,חזרים שם כ
כלל ופרט,אין בכלל אלא מה שבפרט; וכשהוא אומר סכאשריו
וכלל ,או כלל כלל הראשון ,אמרתלאו ,אלא כלל ופרטוכללאי אתה דן אלאכעין
הפרט ,מה הפרט מפורש,מזמין הקבועין בו וראשי איברים ,בבלוי ובמתכוין שאינו
משלם אלאממון ,אף כלמומיןהקבועיןוראשיאיברים,בגלויובמתכוין משלםממון,
תלמוד לומר כאשריתן מום באדם ,עדשיתכוין לעשותבומום.
ונתן פדיון נפשו.ובבלי סנהדרין עמ' הג' נאמרה גרעיניה
ימם תאירה נר,ינדץ למעלה ר"ל גבי ונרטן בפלילים
ורבי לשיטתית דם-ל דנתכוון להרוג את זה והרג את זה
פטור ,עי' בבלי שם וירושל' בז ע"א 2 :מכה בהמהוכו'.
ע" ת=כ אמור פרק כ' ה"ז וב"ק פג :ועי' ג' המ"ח ונראה
להקן הנוסחא מפני קושית הגמ' ,ובאמת ההקש קשהלהבין
בין אם נאמר דמכה אדםמיירי בחבלבאביו ואמו,בין אם

משך)כמואינו מ)-19ם ממון החת נמש ,וגם נפש תחת
1
נפש הוא משלם ואיש משלם ממון ונפש תחת נפש -
עין וכף לתשלומין בדב שורה ג] פ ח'1ממוןן כ ח'וע'
וגו'ן אתה אומר ממון] מ ה'1עין] א ח'  1ר'
ב"ה אכמפ ,ד ר' אלעזר 2 -הרי הוא אומרי]שמדעאחל'י
1
מכה וכו' לתשלומין] מ מכה אדם ומכה בהמה מה מכה
בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין  1מכה] פ ומכה,
כבמקרא1ומכה] כמכה1פ מקיש1הכתוב] אכפ ח'1אב
בהם*" אדם,אדם" .בהמה 3 -דימה 1אכפ בתשלומין"'
בתשלומין  4 -עליו] א נ' וגו'1מה] פ ומה ,אטב ג'
אם  5 -הכחוב] אטכס ר1אכ וכאן 1כנענש 1מאייו
דין  6 -אטכ נענו1ר' ושליעזר] כ"ה אטכמ ,ר ר'
יצחק 1עין בדב] ,כ נ' וגו' ,מ נ' מ מ ש ומתחיל שוב
דבור חדש:עין תחת עין שן תחת שן כויה תחת

מפרשדמיירי באדם בעלמא שהרגו עכ"פ והא קרא בקטלא
כתיב ועי' בסהתו"ה לת"כ שם שהסביר הדגר וכתב דעקר
הלמוד הוא סדכפי)דין מכה בהמה והפסיקע"י הכרעוב
ומכה נפש בהמה ישלמנהביןדיני מכה אדם ודורש דלכך
הפסיק לומר דבבהמה אף מכה נפשהדי בממון ובאדם אם
נתן בו מום ישלט ,ג"כמומו - .ונזקי בהמה לנזקי אדם'
בא"צ מוחק אלו המלות וכן בפ"ז להזייתו ,ובאמת דאינן
אלא אשגרה 8 :ממש .כן תקנתי ע"פ ג' כ'ימ' ולפ"ז
הענין מובן דר-א ס-ל דבמתכווןעין תחתעין ממשובאינו
מתכוון משלם ממון ,וכן סובר ר-א להדיאבבריית'שהביאו
בבבלי ב"קפד .ומאחר שהיה רחוק בעיניהכם לומר דר"א
כויה1מ במתכויןומס שאין  7 -איש] מ ח' ,טאיןו
הלקעלכל התנאים שם,פירשו בה דר"לראיןשמיןבניזק
נלא] מ ח'ןוהרי] מ ח ,טהרי1הכתובוכו' ממש] מ ח'1
אלא במזיק אבל הלשון לא משמע כןועי' ג' המ"ח דגורס
בתחלה ר-א אומרעין תחתעין ממש וכן משמע מן הפ-ז
שנ'] מ ת"לן כמוצא את 1משאין 8 -ממשןכ-ה  CRש"ג
שהיתה לפניו גרס' משונה מנוסחא הישנה כי אחר שהביא
ממן ,ק נ' הרי הכרהוב מוציא  1א מום וגו' ן כ
דרי ישמעאליליף ,דמה נזקי בהמה נתרשע-יומין אף נזקי
בעמרו וגו'1כללן כ ח' ונרשם כ-נ 1עת"ען אכמנ'שן
אדם בתשלומין ,כותב בזה"ל וא"ת והא כתיב ואישכייתן
'
ו
כ
ו
תחת שן וגו' (מ ח')  9 -כלל וכשה"א]בו ח' 1א
מוכם בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו,ינתן בו ממש ,ר'
אליעזר אומר הואיל ונתכוין לתת בו מוםאינו משלם ממון
טכ פרט וכלל  1אם כשהוא או'1כ מום וגו' 1באדם] מ
אלא נזקיגהק בו ממש,ע-כ,הרי כדברנו1 .אעפ-כה-2ישון
ג'כןינתן בו  10 -או וכו' אלא] מ ח'  1אטכאי כלל
שלפנינו צריך והקון דלכאורה היה ראוי ההיורה להפך,
'
ק
ל
י
ו
'
נ
י
ו
ו
ו
א
ל
-2ן4ש
ל
ל
כ
ב
ן
י
א
)
ל
ל
כ
כ
ן1
(כ
1כ
ן אכאי
שומעאניבין מתכויןבין שאינומתכוין אינו משלם אלא
אלא] א ח'  11 -טכ לומר מהו אטכמפ קבועין  1בו]
ממשוהרי הכתוב מוציא אתשאינומתכוין לעשות בו מום
שני וכו' כלומר דכא הכתוב דפם
שאינו משלם אלא ממוז
אטכמפ ןט ובגלוי 1כ ושתכוין  1שאיש וכו' ממוח פ
אמור ומיעט את שאינו מתכוין ,אבללפי הגרסא שלפנינו
ר  1שכשיגון מ ח'  1טשאין  12 -אלא] מ ח' 1אף
משמע דס"לדעין ו-נחו!-עיןהיינו ממון ,וסיירי בחשינו
וכו' ממון] טכ חן 1אף כל] א אףאיןלי 4וי)4שמומין
מתכוין וקשה דמנא ליה לפרש כן ,ועוד דהרי הוא סומרר
את עצמו דמצד הסבראהיינו אומרים דאף שאינו מתכוין
קטרין 1מ קטעים 1אכגמי 1א שאינו משלם אלא ממת
 13ת-ל] מ לכך נאמר 1באדפן אטכמ ח,
אינו משלם אלא ממש ,ומפס' דפ' אמור הואדיליף דמשלם
ממון ,ע"כ נראה יותר דהלשון בתחלה אינו מדוקדק או
דצ"ל והרי הכתוב מוציא את שאינומתכוין ר)עשוו !-וכר
שאינו משלם אלא ממון .והגר"א מגיה ר"י או'עין תחתעין למה נאמר לפי שנא' ואישכי וכו' אף כל מומין הקבועין ור"א

י

י

מתכוין משלם ממון:

11

שאינווכו..

צ"ל אלא ממש אף כלמומין וכו' ובמתכויןאינו משלם אלא

 13ת"ל
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פרשה ה-ט

יה תחת כךיה* אם תאמך שפרעך ומוציא אה דמו ,והלא ככר נאמר
כך
פצע תחת פצע; אם תאמר שעשהבו חכורה ,והלא ככר נאמר חבורה תחת חבורה;
ומה תלמוד לזמרכויה תחתכויה ,אלאכוואו עלציפרנו ועל כף רכלו ולא רשם בו,
תינו אבניםוציערו ,הטיל שלב על ראשווצננו ,הרי זהנותןלודמי צערו; אבל אם
היה מרוכך,מעודן,מפונק ,כל שכן שכפולבו צערו,זהוהצער האמור בתורה -כויה
תחתכויה.

פרשה פ

ויקרא כה מו ךכני יכה איש אתעיז ככדו .למה נאמ' ,לפי שהוא אומר 0לעולם בהם תעבודו,
שומעאני אף המיל אתשנו וסמא אתעינו ,תלמוד לותרוכייכ" איש את עין
עבדווגו' ואםשן עכדווגו',והרי הכתוב מוציא עכרכנענימכללו להחמירעליו שהוא
יוצא בראשי איברים ,לכך נאמרה פרשהוו.
וכייכה איש ,אשהמנין ,היה רבי ישמעאל אומר וכו';רכי יאשיה אומר
איש ואשה למה נאמרוכו'; רבייונתן אומר ,והלא כבר נאמר בעל הבור ישלםוכו',

כדלעיל.

את עין עבדו או את עין אמתו ,לחייב על זה בפני עצמו ועל זהכפני
עצמו;רביאליעור אומר,בכנעניהכתוב מדבר ,אתה אומרבכנעניאואינו אלאבעברי,
%כוויו לוכדי Qncoתקנו עבדואמה.
שם שם מד
 1א מםן שפצעו] מ שכואון א ויוצען אתן אטב ח'1
דמו] ד מוחו  2 -אטכס ואםן בו] ט כן (ובילק'ווינ'
ח ,,ער]
בו)  3 -אטכמ כואון צפרנוועלן אטכפ מ
כף רגלו או על צפורנון כף] ד ח,ן מ רגלן פ ולא עשה
בו רושם  4 -ס הטילעליו שלגוצינן עלראשווציערון
שלג] א נ' בתעותוצונין על שלג] ה-ז] מ"ריהואןאבלן
פ"'ן אם] אכת ,,פ ואם 5 -היה] ט ח'ןמרוכך] פ
ח'ן אטכמ ומעודן (מ מעודן) ומפונק ,פ מפונק ומעודןן
שכפול בו] אטכמפ ח'ן צערו] פ שצערו ,א ציערו,

כמט נ' מכשל ,ט מטפל (ילק'ווינ' מטופל ,א מכופרן
זהו וכו'] פ ח'ן אכ זה הוא ,מ וזהו -
(ט) יכה] ט ח' 1ובילק' ווינ' ישנ')ן עבדו] אט נ'
וגו'ן לבהן מ ח'ן נאמ'] אק נא' ,ט אמר ,ל נאמר ,מ

וכו' .עי' גר' המ"ח דגר' לכך נאמר כמושר ,ולפי הג'
שלפנינו אמשר דצ"ליכול נשף שןזינו מתכוין'  -כאשר
יתן וכו' .ואע"ג דכבר אפיקתיה לכללא בחרא הא נמי
שמעינן מנה ,ואולי צ-ל כאשר עשה כן יעשה לו ,מ"פ,
וס"ל דקרא זה מורה על מתכוין דכמו רכן יעשה לו ודאי
במתכוין אף הוא ג"כ במתכוין ועי' כל הענין ב"ק ת"ג:
ופר .וירושלמי ו' ע"ב ומגילת תענית 4 :אבל אם .בא"ב
מגיה ואם וב-ה בפ"ז 5 :זהו צער וכו' .ירושלמי ב-ק '1
ע"ב ובבבלי פד :מביא ברייתא שנדלקו בה ר ובן
י
אק
זי
אבוימר חבוער
דרבי אומר כויו-ז נאמרה תחלה ובן עזאי
ענין פלוגתתם הבא ורב
נאמרה תחלה וטרחו שם
פפא שוביםבין לרבאבין לר'
לבא-פפא עדיין לא נדע פתרון
המלות נאמרה תחלה דהרי בוראי לא פליגי מה נאמר תחלה
בתורה ,ולא ראיתי לאחד מן המפרשים שהמתעורר בזה
ונראה כי הוראת המלות נאמר תחלה כאן כמו לקמן פ'טו
ג ונקרב בדה"ב %ל אלהים שמשתמש ר'יונתן בלשון זה
ובאיומר הראשוןתחיה נאמר ואין דורשין תחלות ,וכן דעת
רבי דכויה בע"כ נכתבה מאיזו טעם ואין למדין ממנה ,ובן
עזאי סובר דחבורה נכרהבה לצורךואין למדין ממנה ,אבל
לענין טה נחלקו וטעם פלוגתתמ עדיין צריך באור ,ועיין
מכדרשב"י ופ-ז ורש-י וראב"ע!
(ט)  9לדהחמירעליו .על האדון שיצא מחרורת,
משא"כ בבן חורין שאינו משריכם לו אלא דמיעינו ושנו,
וג' הילק' להקל עליווקאי על העבד והגר"א(כ"י סהתו"ה)
מוחק מלות להחמירעליו 11 :היה ר' ישמעאל וכו'.עיין
ל פ"ו 16 :ת"לוכו' .הגר"א מגיה ת"ל עבדו ואמתו,
יעי
ולי נראה דגם כאן צ"ל ת-ל ענד ואמה ,עי' לעיל פ'ז:

נאמרה; אטכ נ' פרשה זו ,מ נ' זאת הפרשהן והוא
אומר] מ ח' ונ' שבעבדכנעני הכתו' מדברשנ' מהם תקנו
עבד ואמה ועליהם נאמ'ןלעולם בדפס רעענזדז] אטכמ
ח' והובא תחלת הכתו' והתנחלתם אתם (טס אותם)לבניכם
(טרו ח') ,כ:כ נ' וגו' -6 -אף] אכ אפי' ,טמ אפילו -
 9עבדו] ל נ' או אתעין אמתון וגו' וכו' וגו'] כ-ה הג'
אטכ ,דם ח ,,וקיאת שן אמתון והרי] מ הרין וק
כתוב] מ מוציאי 1עבד] מ ח' ,ד עבדוןכנעני] כ עברין
ט מכללן להתמיר]כן להקלן שהואו אס שירשרש ,כק
שהו  10לכך וכו'זון מ ח'ן אל כא' ,טכ נאמר] זו]
י אלא אישןוכו'] אטכ וגו'ןאומר] אח'
כ ח'  11 -וכי וכו' ואמה ש'טז] מ ח'ןאיש] ט נ' אתעין עבדו ,אטכ נ'איןל
ההוא אומר יפתח איש בור וגו' (א ח')ןר"י אוץ אטב נ'אינו צריך,
וכי
  12איש ואשה ל"ג] ט ח ],נאמר] אב נ'לפיאב וגו'  13כדלעיל] רק ול  15ט ר' אלעזרן אתה או' בכנעני] ט ח'ן
ט וכו'ן והלא וכו' ; צמו ש'טו] ט ח'ן וכו']
ו
נ
ק
י
ת
1
6
כ
בכנענין אב נ' הכ"מן א"א] כ נ' מרבה -
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ין עבדו ,שומע אניאפילו העלת חורור ,תלמוד לומהו שהתה ,לא
אהע
אמרתי אלא מכה שיש בה השתתהומכאז אמרו טפח עלעינוומימהו ,עלאזנו וחרשו,
הרי דה יוצא בן חורין ,כנהעינו ואינו רואה ,כנכר אזנו ואינו שומע ,הרי זה אינו
י יכהאיש ,עד שיעשה מעשה1
יוצאכןחורין ,דברירכיחנינאבןגמליאל ,שנאסרוכ
הפיל שתישיניו כאחת ,סימא שתיעיניו כאחת,הריוהיוצאבןחוריןואינונוטלכלום,
תלמוד לומרעיןעין שןשן;וו אחרוו,יוצא על הראשונה ונוטל נזקי שנייה ,תלמוד
לומר תחתעינו תחתשנו.
לח פשי ישלחנו ,שומע אני יכתובלו גט שחרור ,תלמוד לומר תחת עשו,
יאליעזר אומר נאמר כאן שילוח ונאמר להלן שילוח ,מהלהלן גט אףכאן גטן
רב
איןלי אלא שיכול להשתלח ,שאינויכול להשתלחמנין ,תלמוד לומר לחפשיישלחנו
תחתעינו ,מכל מקום ,רני ישמעאל אומר ,הואיל ואמרה תורה כמשלה ואמרה
במשתלח ,אם למדת על משלח שאינו משלח אלאמי שהואגדול,יכול אף המשתלח
לאיהא משתלח אלא כדול ,תלמוד לומר לחפשיי שלחנו תחתעיני ,מכלמקום.
א ם שן עברווגו" ,שומע אניאפילו הפילשן של חלב ,תלמוד לומדהעין,
מההעין שאינהיכולהלחדוראףהשןשאינהיכולהלחוור.א.ןלי%אהשןוהעיןמיוחדות,
שאר כל ראשי איבריםמנין ,הרי אתה אומרודןבנין אבמבין שניהם ,לא הרי השן
כהריהעין ,ולאהריהעין כהרי השן ,הצד השוה שבהן שהם מומין קבועין וראשי
איבריםוכגלויובמתכיין שאינן יכולין לחוור יוצא עליהם בן חורין ,אף כל ראשי
 1חורור .לובן שבעין,ונשנהבין מומי בכור ,בכורות פ'ו
מ"ג 2 :מכאןוכו' .הגר"א מגיהיכול אפילו לא עסה בו
מעשה ,ת-ל וכי יכה ,מכאן אמרו וכו' ומוחק לקמן מן
דברי ר"ח עד מעשה ,ולישב הגרסא שלפנינו אפשר לומר
דרק מפני הדמיון שביגיהם קושרשניהענינים אע-ג דאית
שוים לגמרי ,וא-כאין תימא רוכם עקר הלמוד כאן מן
ושחתה ועם מןוכי יכהדיליף מניה רצריך לעשות מעשה
בגוףהעין ,ועי' מכדרשב"י ותוספתא ב"ק פ'ט רכוקדושין
כד :ב"ק צא .ותוספ' ד"ה לא ,ועיין פ-ז 3 :כנגד ובו"
עי' ג' כ.י'מ 4 :שנ' .בילקוט לא גרס מלת שנ' ולפ"ז
משמע דמלתא באפי נפשה היא אבל אי אפשר יגרוס כן:
 6ת"ל /יןוכו' .הנוס' היטה ת"לעין תחתעין שן תחת
שן מחק בא"צ ,ובזי-ג דמה ענין עין תתהעין לכאן ,ופי'
המ"ע דחוק ,אבל לפי הג' שבפנים שהיאג
 .כ'י'מ א"ש,
וכפל מלתעין הורש דהוהליה למכתב וכי יכה איש אתעין
עבדו או אמתווכןגסי שןויליף מנה ויאפילו שרגי עיניו
או שתי שניו בבת אחת יוצא )7חירורת ואינו נוטל כלוב:
ר-ח"ולנ.וטל נזקי וכו'.גיטין מב :ירוש'  Qoמה ע"ד ,פ-ז- .
בא"צ מגיהמניין ת"ל ,וא"צ ,ועי' בת-ג 9 :להלן
גבי אשה .ועי' קדוש' כד:ירוש'גיטין מה ע'ד 10 :שאינו
יכול להשתלח' כגון קטן א"נ כולל ג"כ זקן וחולה ,וזה
ן
החלוק שבין ת-ק ור' ישמעאל דמרבה בפרטות סטן ועיי
לקמן 11 :ר' ישמעאל אוגר וכו' .אע"ג דיש לירש הג,
שלפנינו ,רגלים לדברכי מלות ר'ישמעל נשתרבבו מלמטה
לכאןעי' עה"ס ש'ה ,ולפ"ז אפשר דצ-ל שהיהגדין הואיל
וכו' אבל אפשריכל המאמר הואיל וכו' עד תחת עינו הוא
גליון ונכיס בפנים ,והגר"א מגיה שאינו ינול להשתלפח
מנין שיכול הואיל וכו' ומה שבנתיים מוחק ,אבלאין סגנון
הלשון יפה;  12עדנות ,גדול .דהא וכייכה איש כתי',
ז"ר,ועי' מכדרשב"י 14 :אם שן וכו' .כן הלשון ע
י
לויפ
ן.
כ'י'מ וכ"ה בפ"ז וכן הגיה בם-ע 18 :ובגלוי ובמתכ
הגר"א מוחק מלת ובמתכוין ובם-ע מגיה שאינן יכולין

 1עבדו] כ ג' וגו'ן ול העלה ,מ העלתהן ילק' ווינ'
חוורוד (]) ,דירוד  2 -אטכ נדי השחתהן מכאן וכו'
מעשה ש'ד] מ ח'ן ך עלאזנווחרשועלעינווסימאאותון
א וסימה ,כ וסימוה  3 -קיוציאן ב"ח] כ נ' כלום ,פ
בו לחירות,ן הזזן ד ח'  4 -ב-ח] פ לחירותן אכ דור
חנניה ,פ ח'ן שנ'] ט ח'ן פ עד שנעשה בו מעשה 5 -
אכיהפילן טשנין ט כאחדן אטש וסימא ,כ וסימהן
ד שנין ט כאחדן ה"ז] מ ח)] ב"ח] מ לחירות 6
ת-ל] מ שנ'ן דטמעין תחתעין שן תחת שןן זא"ז] מ
בזה אחר זהןעל הראשונה] פ נ' לחירותן ול נזקון ך
עלהשנייה] ת"ל]כ 1שנ' 7 -תחתן כח' 8-ישלחנו]מ נ'
תחתשנו 1לוןאח'ן ת"לוכו'מניןש"י] מ ח'9-שילוח]
ט נ' וכו'ן ונאמר וכו' גט בפ'ב]נו ח'ן מה] אכנ'שילוח
האמורן פ בגט וכן בס'ןאףן אב ג' שיטח האמור -
 10שיכולן אכ שהואיכולן ת"לן פן ח'  11 -תחתעינו]
מ ח' ,ד ת'שיגון ר"י וכף עד סוף הפרשה] מ ח'ן
ואמרה בפ'בן כ ח' ,ט ואמר ,א נ' תורה  12 -במשתלח]
כ ח'ןיכול] אט ח'ן המשתלח] א המשלח  13 -אלא א
כזבנ'מי שהוא Da 14 -שןעבדו וגוץ דטח',פ כבמקרא
ואםן שומע וכו' מ"מ עה"ס שורה דן ס 8ח'ן א אפי'
שהפיל]שזן א ח' ,כ של שלןהעיןןפ עינו 15-העין]
אכל עין ] יפק להחזיר ,וכן בס' ן אף וכו' לחזור]
פ שעון כ משחדת  % -.אכ ושארן ראשק
א ח'ן
ר ח'ן אכ אתהדןן א שתקן  17 -.שהם] אכ ן ] כ
ראשי  18 --אכ בגטי] שאיל יכולץ לחטר]  DCNח' ]

הש"
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איברים שאינ' יכולין לחוור יוצא עליהן כן חורין .לחפשי ישרהנו ,שומע אני
יכתוב לו גט שחרור ,ת"ל ישלחנו ,נאמרכאן שלוח ונאמר להלן שילוח ,ואץלי
אלא שיכול להשתלח ,שאינו יכול להשתלה מנין ,תלמוד לומר לחפשיי שלחנו,
מכלמקום.
רבי ישמיאל אומר ,עכר כנעני אין לו פדיון לעולם ואינו יוצא אלא לרצון
ויקרא כה מור4ב:ן שנאבר ההתנחלתםאותם- .לפי דרכנולמדנו שעכר כנעני כשדה אחווה לעולםן
אבל אםהיה רבו רורהו והפיל אתשנו וסמא אתעינו או אחרמאיבריו שהםראשין
וכלויים,הרי וה קונה עצמובימורין .והרי דברים קלוחומר ,מה אם מידי בשר ודם
תהליםקיאיח קנה בייסורין ,ק"ומידישמים ,וכן הוא אומר0ימורימרנייהולמות לאנתנני.

עצמי

פרשהי
וכייגח שור איש .אף השור היה בכלל שנאמר והמית איש או אשה,והרי
הכתובמוציאו מכללו להחמירעלי
ו שיהא במקילה ,לכך נאמ' בפרשה 111
וכי יגח שור .איןלי אלא שור ,מנין לעשות נל הבהמה כשור הרים דן,
נאמר כאן שור ונאמרלהלןשור ,מה שור האמורבמיני עשהבו כל בהמה כשור,אף
שור האמורכאןדין הוא שנעשהבו כל בהמהכשור.ומנין לעשות כלהמיתותכנמחה,
הרי אתהדן ,הואיל ומועד בכקילה ותם במקילה ,אם למרת על המוער שעשה בו
אף וכו' ב"ח] אכק ר ,פ"ף כלכיוצא בהן ,אכ נ' או
אפילו חתך הימנו בשרת-להשןוהעיןמיוחדות(כמיוחדת
מיותרת)מומין קבועין וראשי (כ ראשי) איברים בגלוי
ובמתכויןשאיןיכולין (א שאינהיכולה)לחזוריוצאעליהן
אףאיןלי אלאמומיןקבועיןראשיאיבריםבגלויזבמתכוין
1
שאינןיכולין לחזוריוצא (א ח')עמקיהן בןחורין -
שומעאני] ד ח'2 -ת-לישלחנון אכ ח'ןשילוח] אכ '1
וגו'ן ונא' להלן שילוח] אכ ח'] אאיןלי 3 -מניןן א
ן ישלחנו] כ מ תחתשינו 6 -רבון ד ח']איתם] א
יןכנעני] ק נ'יוצא (])
נ' וגו' ,כ נ' לבניכם וגףןד ולפ
  7את ב"א] א ח'ן אכ וסימה]מאיבריו וכרן א"כמכל ראשיאיברים (מ האיברים) גלוים בו (ט כן ,ילק'
ווינ' ח')  8 -קמיסוריןןמה] אכ"' ,טימהן ודם] א

י

טכ נ' אדם  9אטכ קונה ,א ג' את] מה] א ח ,,כ נ'
-

וגרן
וכו'] כ-ה אטש -
(י)
ול0מ"1ל את איש ,כבמקרא1איש] אטכס ח' ,פ
או אשהן השור] מ שורן מ בכלל ומכה איש ומתןוהרי]
מ ח' 11-מ והכתו' הוציאוןאשיהיהן טבק נאמר ,לס
נאמרה,ן בפרשה] כ-ה וק ,אטכלמ פרשהןזו] אכ ח'
 12וגי וכףבנהרגיםעה-ס ש'יח] מ ח'ן אכומנין] טבהמהן אטכ הריאני  13 -אכש ונאמ'בסיני שורןבו]
ן] אכ "ברתמה  14 -האמור] אטכ שתמרןדין
טיי
']
דהומת] פ ח'ן ~ Inmwט שעשה ,פ עשהןבו] רט"
נל] אטכ אתן אטכפ הבהמהן לעשות] פ לרבותן ט
בנגיחה  15 -אטהריאני דןן המועד] אטכ מתד -

נ'

לחזורובגלויובמר,כוין ובפ"זחסרין המלותשאינןיכולין
כד.
לחזור 1 :יוצאעליהןגןחורין .מכדר
שב"מיקוקםדושין -
לחפשיוכו" בא-צ מוחק מכאן עד מכל
שכבר
לפי
איתאלעיל ,אבל א"צ,כידרכו של המסדר לכפול הדרשות
אצל הפסוקים הראויםעיי לעיל פ"ה ד"א כאשר ישית
עליו בעל האשהוכן כאן חוזר ודורש האמורלעילנכיעין
אצל שן ,וצריך להגיה כדלעיל,ועיין מ"ע 5 :ר' ישמעאל

וכו" ג' הפ-ז ר' שמעון וכןילקוט תהלים תתע-ה ועי'
ברכותה:.
(י)  10בכלל שנ' ולהמירתוכו' .בא"צ מגיה בכלל
שבי מכה איש ומת וכן הגיה בז"רוזי"נ וש"י וכיה במ"ח,
ש לפקפק בהגההזו דמנאלן לכלול שור שאינו בר דעת
וי
בקרא המדבר באדם שהוא בר דעת ,ע"כ דעתי נוטהיותר
דיש להגיה בסוף ,ואולי צ"ל להחמירעליו ולהקלעליו,
להחמיר עליו שיהא בסקילה ולהקל עליו שיהא פטורמן
הכופר ,כלומר לענין מיתה אין חלוקבין תם למועד ,ולא
הוציאו הכתוב אלא לו-הקלעדייו שיהא פטור מן הכופר,
ולהחמירעליוהיינו להשמיענו דאף שהוא פטור מן הכופר
חייב מיררה ,ובמ"ע פיר' דמקשה דלמה רהליירה הכתוב
בשור ולא הוהליה למתלי אלא בבעלים 'ולומר כי יהירה
ע-יאיש שור נגח והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית כשיש
חן אשה השור ןסקל ולא יאכל את בשרו וגם בעליו יומת,
ומארץ רבא הכתוב ללמדנו ראין :-1סקיי)הכדי להפסיד
ולעונשו אלא להחמיר על השור עצמו שיהא בסקילה אפי'
אין לובעלים ,ומשוםהכי לא כתיב שור איש כדלקמן בה'
וכייגוף וכו' ,ולאהבינותי ,שהרי אלוהיה כתיב כדקאמר
בסקילה 13 :להלן שור.
לא הוהירעיגן רגם שור רהטם
דברי היד בדברות השניות - .כל בהמה כשור .מכדרשב-י
תוספהא ב"ק ט"ו הי"ח בבלי שם נד :סנהדרין פ"א מ"ר
קדושין כר :ש"ז ורש"י 15 :המועד שעשה וכו' .רגביה
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כל המיתות כנמחה ,אף התם נעשה כל המיתותכנגיחה; לא ,אם אמרת במועד שכן
משלם את הכופר ,תאמר בתם שאינו משלם אתהכופר ,שאין תלמוד לומר והמית
אישאו אשה אלאלהקישולדון גזרה שוה ,נאמרכאן איש או אשה ונאמרלהלן איש
או אשה ,מהלהלן עשה כל המיתותכנגיחה ,אף כאןדין הוא שנעשה כל המיתות
כנגיהה .ומנין לעשות הקטנים כגדולים הרינידןהואיל ותם במקילה ומועד במקילה,
אם למדת על מועד שעשה בו קטנים כגדולים ,אף התם נעשהבוקטנים כגדורים;
לא ,אם אמרת במועד שמשלם את הכופה לפיכך עשה בו את הקטניםכגדורים,
תאמר בתםשאינו משלם את הכופר ,שנעשה בו קטניםכגדולים ,תלמוד לומראובן
יגחוגו'ינשאין ת"ל) ,4אלא מופנהלהקישולדוןגורה שוה ,נאמרכאןיגח ונאמרלהלן
יכח ,מה להלן עשה כו קטמםכגדולים ,אף כאן עשהבו קטניםכגדולים ,ר'שמצון
בןיוחאי אומר למה נאמר,עד שלא יאמר ישליבדין ,ומה אם במקום שלא עשהבו
קטניםכגדוליםבהורגין ,עשהכו קטניםכגדוליםבנהרגין ,מקום שעשהקטניםכגדולים
כהורגין,אינודין שנעשהקטנים כגדולים כנהרגין; לא ,אם אמרת להלן עשה שאינו
מתכוין כמתכויןבנזוקיו ,לפיכך עשהבו קטנים כגדולים בנהרגין ,תאמר כאן שלא
עשה בושאינו מתכויןכמתכוין שנעשהבו קטניםכגדוליםבנהרגין ,תלמוד לומר או
בןיגחאו בתיגח ,מופנה להקישולרון בורהשוה,נאמרכאןיגח ונאמרלהלן עת,יכמה
להלן עשה בו קטניםכגדולים בנהרגים ,אףכאןדין הוא שנעשהבו קטנים כגדולים
281

בנהרגים).4

סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרה למה נאמר ,ממשמע
י
נ
ש
מקליקל השוהאייידע שכשרואמי באשלה מה תלמודימ
ר לא יאכל את

ירא כתיב אלא והמית איש או אשה 2 :ששויןוכו' .בא"צ
 1אף וכו' כנגיחה] א ח'ן פ תםןנעשה] פ עשה ,טכס
מגיה ת"ל והמית איש או אשה שאין ת-ל איש או אשה
נ' בוןשכזן אטב שהש  2 -הכופר בטא] אכ לפיכך
ן וכו" פ"ז8 :
אלא להקיש וכו' ועי' ג' הילקוט 4 :די
עשה (א עושה) בו כל המיתות כנגיחהן הכופר בפ'בן ט
רץ"כם אובן וכו' .והיה לו לומר או בן או בתיגח וא"ב
,
נ
נ' ת"ל איש או אשה ,אכ לפיכך נעשה בו כל המיתות
יגח בפעמם בשחררם מיותר לבה"מ כאן ,ועיין ב"ק מד.
כנגיחה (א  1איש או אשה)ן שאין ת"ל] א ח'ן והמית
ורש"י שצן 11 :שלתא עשה וצו" דקטן שדירג פטור
וההורגוחייב רעיל ריש פ'ד ושם בהערות ,ב"ק מג:ומד.
איש או אשה] ם ח'  3 -אלאן כ ח'] אכ לדוןן נאמר
ד
סנהדרין פד 13 ]:עשה שאינו מתכוין וכו' .דאדם מוע
וכו' אשה] ט ח'  4 -עשה] א ח' ,טנ' בו ,כ מ בהן
לעולם מה שאין כן בבהמה ,ואזיל ר' שמעון לשיטתינו
כ מיתות וכן בס'ן ט בנגיחה וכן בס'ןדין הוא שנעשהן
בבבא קמא מד :דשור פטור בנזקין ש1-2א בכוונה,עיין
א"'] שנעשה] טכ נ' בהן  5 -לעשות] אכ נ' כלן ט
תוספתא ב"ק פיד ה'ווירושלמי שם ד ע"ג 17 :עשה וכו"
צ"ל מה להלן עשה וכו',ועי' מכדרשב"י בד"ה או בן יגח,
פ קטניםןהריני] אט הריאני ,כ הרי אתן אטכ ומהד
'
ח
ן
6
ה
ש
ע
י
ש
ם
ת
ו
ן
]
ו
ב
ה
ל
י
ק
ס
ב
ה
ל
י
ק
ס
ב
 אכאט אף
וא' כגדולים] כ ח'ן אט תם  7 -אילאן אס] כ ח'ן שמשלם] אכ שהש משלם ,ט שכן משלםן הכופר]מן נ' וכו'ןלפיכך
ח,
וכו' כגדולים שש"ס]  !0ח'ן את] אכ ] אכ קטנים  8 -תאמר וכו' כגדוליסןכ ח'ן שנעשה] א לפיכך לא נעשהן ת"לן
אכ שאין ת"ל  9 -מו'] ק וכו' ,אט ח' ,א נ' או בתיגחן המוסגר רק טן חסכ מפנין אטכ לרוןן שוה] א ח'  10 -מה
להלזן מ! חןובון ט ח'ןמז כגדולים וכו'ן אף וכו' כגדוליכן ט ח'ןאף] כ אס ,אכ נ'יגח שנ'ןכאזן אכ נ'דין הואן אכ
שנעשהןקטנים] כ ח'  11 -אטכיוחיןבדין] כ ביתדיןן אטכ מהןבון כ ח'  12 -כגדולים] ק נ' אדם שהמיתן בון
רק א ,דאב ח'] מקוס] אסכ וכאן  13 -בהורגין]
ק בהרוגיןן א אמרנהן עשה] אכ שעשה ,ט שנעשה ,אטכ נ' את -
 14א בנזקין ,סבנזיקין ,כ בנזקי' ,ק בנזקיון א לא עשהןבו] אטכ ח'ן אפכ שלא עשה את שאינו מתכוין כמתכוין (ט
המתמין כאיש מתכוון)בנזיקין (כ בנזקף) לפיכך (ט לפי') לא עשה בו  15 -בנהרגין] אכ נ' שאין ת"ל אובןיגח או בת
יגחן אכ ומה ת"לן אובזן כ! ח'  16 -או וסו' ולדון] כן ח'ן אכ אלא מפנין אכ לדוז ] ט לג-ש וכו' ן נאמר וכו'
נאמר עה"ס ש"ב] ט ח'ן המוסגר ד ח' ונ' כדכתיב לעילן מה להלן] כ ח'  19 -ולא וכו' בשרו] אדב ח,ן למה נאמר] מ
ח"אלפי ממשמען וק נאמר 20-סקולן מ ח"ן מ השור יסקל ]השור] אכ ח,ןאינייודע] אכ"א למדנו]אכלמומה -
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בשרו ,אלא שור שיוצא ליםקל וקדמו בעלים ושחטוהו ,בשרו אמור באכילה ,לכך
נאמר לאיאכל את בשרו; איןלי אלאכאכילה ,מנין שאף בהנאה אמור ,אמרתקל
וחומר ,ומה עגלה ערופה שהיא מכפרת על שפיכות דמים ,הריהיא אמורה בהנאה,
שור הנסקל שהוא שופך דמים,אינודין שיהא אמור בהנאה; או חילוף ,ומה שור
הנסקל שהוא שופך דמים מותר בהנאה ,עכלה ערופה שהיא מכפרת על שפיכות

דברים נא דדיגים ,אינודין שתהא מותרת בהנאה ,תלמוד לומר 0וערפו שם את העגלה בנחל;
דנתיוחלפתי ובטל ההלוף ,וזכיתי בדין מיתחלה ,מה עגלנה ערופה שמכפרת על
שפיכות דמים ,הרי היא אמורה בהנאה ,שור הנמקל שהוא שופך דמים,אינודין שיהא
אסורבהנאה .ר'יצחק אומר ,מה עכלה ערופה שאינה מטמאה אתהארץ ולא ממלקת
את השכינה ,הרי היא אמורה בהנאה ,שור הנמקל שהוא מטמא את הארץ וממלק את
השכינה ,אינו דין שיהא אמור בהנאה .רבי אומר ,מה פרים הנשרפים ושעירים
הנשרפים שהןבאין לכפרה לעולם אמורין בהנאה ,שור הנמקל שאית בא לכפרה
לעולם ,אינודין שיהא אמור בהנאה; אין לי אלא בשרו ,עורו מנין ,הרי היה רבי
ישמעאל אומר קל וחומר,ומה חטאת שבשרה מותר בשחיטה ,עורה אסור במיתתה,
שור הנמקל שבשרו אמור בשחיטתו,דין הוא שיהאעורו אסור במיתתוו נבלהתוכיח
אף עלפי שכשרה אמור בשחיטתה ,עורה מותר במיתתה ,היאתוכיחעל שורהנמקל
שאף על פי שבשרו אמורבשחיטתו ,דין הוא שיהאעורו מותר במיתתון אמר אחד
 1אכמ שהוא יוצאן כ להסקלן לכך וכו' בשרו] מ ח' -
 2אלא] אכ נ' שהוא אסור ,ט איסור אכילהן מ בהנאה
מניןן טומניןן שאף וכו' אסור] מ ח' ,אטע שהוא אסור
בהנאהן ק"ו] אכ נ ,הוא  3 -ומה] מ מה ,אטכ נ' אםן

פ"ז 1 :ושחטובנו .מכדרשב"י ,בכלי ב"ק מא .פסחים
כב :קדושיןנו :ירושלמי פסחים כח ע"ג פ-ז 1שהוא יוצא
ליס' אחר שנגמר דינו] רש"י ורשב"ם ות"י ולחש יתעכס
למיכול ית בשריה 6 :וערפו שכם וכו' .ודרשינן שם
רעד~-ש קבורר:ה ,מ-ת דברים כא ד דף קכד כריתותו.
ועיין קדושין נז' ותוספות ד"ה כפרה וספרי דבריכם פ"רז:
ן מ"ת שם - .ר' יצחק רכו' .בא*צ
 9בדהנ4לדה' עיי
מוחק כל חמאמר דר' יצחק ,וא"נ ,ואין חלוקבין הת"ק ור'
יצחק 4א בלשון ,ומלו' "א-צ"מחקתי ע-פ ג' מ"חוכןאינם
במ"ת דף קכה ואפילואי גרסינן להו"ין פי' כמו בעלמא
אלא המסדר מעתיק כל הלשון דר' יצחק ור' יצחק לאו

מ שמכפרתןהריהיא אסורה] כאינודין שתהא מותרתן
בהנאה] א בהגייה וכן נס' ,מ נ' שנ'וערפו שם אתהעגלה
בנחל  4 -אכ ושורןאישדין] אטכסדין הואן או וכו'
בהנאה  [u'eמ ח'ןחילוףן ט נ' הדבריםן ומה] אטכ
אם  5 -אטכ הרי הוא מותרן א בהניה וכן בס'ן אכ
את-ק אמרה אלא מלתא באפי נמשיה אמרה דא-צ ,כלומר
ועגלה  6 -אח] ט ח'ן בנחל] אט ח'  7 -אכ חילפתין
אין ספק שכן הוא מק"ו ,ובמ"ע פי' דק"ו דר' יצחק עדיף
אכ בטל ,ט בשלן טזכיתין אטכ לרון בתחלהן מה
רעל ק"ו דת"ק יש להשיב או חלוף דליכא שכנגדו יוכיח,
וכו' בהנאה ש'טן ט ח'ינ
' וכו'ן אכ מה אםן אכ שהיא
אבל על ק"ו דר' יצחק ליכא למימר או חלוף משום דכמה
יוכיחו שאינן מטמאין וכו' ואינן ממעמקין ואפ"ה אסורין
מכפרת  8 -אכ ושורןאינודין] אכדין הואן אבהנייה
כמו בשר בחלב וחמץ בפסח ,ולפי דעתיאין זה אלא חדוד
 9ר"י או'] אדטכ נ'אינו צריךן טכ ומה אם ן עגלה
בדברים 10 :שהוא מטמא .סוף ספרי במדבר 12 :שהן
ערופהן א ח'ן אכ שאיגה לא לטמאן ט מטמא (ילק'ווינ'
נתמין וכו' .בא"צ מגיה שאין באין עמכפ-רה וכו' עגלה
 10הרי היאן מ ח'ן בהנאה] ט ח',
ערופה שבאה לכפרה וכו' ,ובמ-ת שם הג' שהן כפרה על
מטמאת)ן ט מסלק -
כל ישראל הרי הן אסורין בהנייה שור הנסקל שהוא שופך
א בהנייה] אכ ישורן א ימסלקת  11 -א"ד] אטבם
דמיםדין הוא שיהא אסור בהנאה 13 :הרי .במ"ע מוחקוכן
דין הואן ר-א וכו' בהנאה ש'יג] מ ח'ן אטכ ומה אםן
ברוב גרס' ליתא 15 :נבלה .בא"צ מגיה טמאה וכן בכמוך
ט הנשרפיןן ושעירים הנשרפים] כן ח'  12 -שהזן ט
וטעמו מעום דלא שייך גבי נבעיה לומר שבשרה תמסור
שאיןןבאין] א בהןן וכפרה] אכ כפרה ,ט אלא לכפרהן
בשחיטתה ,ואינו מוכרח דאפשר דר"ל גבלהמחייבני כגון
נקובת הושט ופסוקת הגרגרת לר' ישבב חולין לב ,.ואלו
אכ לפיכך אסורין (כ אסו')ןול אסור ,ק אסו'ן כ ושורן
הנסקל א ח'ןא אעוןאכ נפרה  13 --א"ק אטכ דע
יאן מרח מ שאסר בהנאהן הרק אטכלמ ח'1היה
אטכ ר אמרתן אטכ מה א= ,מ מהן אטבם בשחשחה  15 --מ יע דןן
 אאוץ מאמר
מ ן
ר"סור שה"סןאט
ריח'ן אכ הרי נבלה ,מ הרי טריפה  16 --עורהן א עורן היא תוכיח על] מ כהא
היא] כ ח'
ר-ן במיתתו וכר א
וט
גם  17 --אכמ אעפ"יןוש בשריטהןדין הואו מ ח'ן מ יהא אמר וא'ר-י
ן מ ח' --

י

י
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מתלמידירבי ישמעאל ,לא ,אם אמרת בנבלה שהיא מותרת בהנאה ,לפיכך עורה
מותר במיתתה ,תאמר בשור הנסקל שהוא אמור בהנאה ,לפיכך יהא עורו אסור
במיתתו*  -מקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו .את למה נאמר ,להביא דמו
וחלבוועורו.
 .ר'יהודה בן בתירה אומר ,נקימירי שמים ,שהיהבדין,
ובעל ה שור נקי
הואיל ומועד בסקילה ותם במקילה ,אם למדת על מועד ,אע"פ שיצאו כעליו מידי
ביתדין בשר ודם לא יצאו מידי שמים ,אף התם אףעלפי שיצאובעליו מידי בית
דין של כשר ודם לאיצאומירי ביתדין של שמים ,הא מהתלמוד לזמר ובעל השור
נקי,נקיבידישמים .שמעיןבןעזאי אומר ,ובעל השור נקי ,נקי מחצי כופר ,שהיה
ברין הואיל ושור שהמית את השור בתשלומין ושור שהמית את האדם בתשלומין,
מהלהלן מועד משלם נדק שלם ותם משלםחצינזק ,אף כאן באדםכן; ומה תלכוד
לומר ובעל השורנקי,נקי מחצינזק .רבן גמליאל אומר ,ובעל השורנקי ,נקי מדמי
עבד ,שהיה בדין הואיל ומועד בסקילה ותם בםקילה ,אם למדת על מוער שהוא
משלםרמי העכר ,יכול אף בתםכן ,ומה תלמוד לומר ובעל השורנקי ,נקי מדמי
עבד ,רבי עקיבא אומר בעל השורנקי ,נקי מדמי וולדות ,שהיה בדין הואילוחייב
באדםוחייב בשור ,אם למדתעל אדם שהוא מחכוין להכרו והכה אשהויצאו ילדיה,
משלםדם .וולדות ,אף שור המחכוין לחבירו והכה אשה ויצאוילדיה ,משלם דמי
ולדות ,הא מה תלמוד לומר ובעל השורנקי,נקי מדמיולדות.
אם שור נגח הוא ,בא הכתוב לחלוקבין שור תם למועד ולחמשה דברים
בין שור תם למועדפי מועדצריך עדים ותםאיןצריך עדים ,מועד משלם את הכופר
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,

דחשיבחולין כא ,:ועי' מ"ע וג' המ"ח טרפה 2 :לפיכך
 1אם] כ ח,ן בנבלה] מ עלהגליון ס"א בטרפהן ט שהיא
,
ר
ת
ו
מ
שמותרת
ן
יכף .נדהגה .תוספות ד"ה שמא 4 :ועורו .מכדרשב"י
,
ת
ר
ת
ו
מ
מ
ה
ר
ו
ע
ט מותר עורה 2 -
וק
ב"ק מא :פסחים כב :קדושין נו[ :ובת"ז כבגמ' את הטפל
ט במיתהן יהא] מ ח'  3 -במיתתו] אטכס בהנאה (א
לבשרון והדרשה הזו היא כנראה מבית מדרשו של ר"ע
בדחנייך)ן סקול יסקל] כ:מ ח'ן השור] אטכמ ח'ן
דדריש אתי"ן,עיין בגמרא שם ובמ"פ ,ופליג על ברייתא
דלעיל דלמדה עורה מקל וחומר 9 :בידי שמים .עי' ת"י.
ולא וכו' ועורו] מ ח'ן אומק לאן את] אב ח'ן בשרון
 שב"ע .ע ' כלהענין ב"ק מא :ומב[ .וסדר המאמר' שםאח'ןאתבפ'ב]כ"הכ,אדטח',ד בשרון נאמר]ךח'ן
כך הוא :ד-ר אליעזרנקי מחצי כופר ,דריה-ג נקי מדמי
קלעא5-בןבתיק דרןטמ בתיאן"קמן]
ולדות ,דר"ענקי מדמי עדן וירוש' שם ד ע"ב לושם ר'
ט מה  6 -אש מ ] אט"ט ד ך ,פ שאדםן מ
אלעזר ,ר"ע וסתם] ומכדרוב"י ופ-ז 11 :ומה .בא"צ
מוחק מלת ומה כאן ובס' וכן מלות הא מה בסה-ד12 :
ד"בעליבם ן מידי וכו' יצאו שורה ח] כ ח'  7 --בי"ד
מדמיעבד .וכן ת"י 20 :עדים .ר"לעדי התראה מדכתיב
בפ'א] אטמפ נ של ן לא יצאו] א לא יצא ,אפ נ'
נ,
נ,
בעליו ,בז בעליםןמידי] אטמפ ביתדין שלן ומים] פ מעלהן אף התם] אס ח' ,טפ נ' כןן אע-פ וכו' שמים] אטמ
)
ב
ב
י
מ
ש
 8י-הא מהן טמפ ח' ן רת"רן] פ לכך נאמר 9 -נקי בפ'ב] ד ח' ן אטכמ מידיןח' ,פיהיהדינובידי
שב"ע] מ ח' ,ט רשב"ע ,פ ד"אן אכ בעלן ובעל השורנקי] טס ח'ןנקי וכו' ולדות] ש'יח] מ ח'ן אטכפנ"י מחצי נזקן
שהיהבדיזן פ שלא תאמר  10 -ושור] כ שור  11 -אף וכו' נזק שה"ס] א "' ] כאן] ט ח'ן באדם] טכס ח'ן גן] כפ
ח' ונ' מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק ,ט כן משלם הצי נזקן ומהן טפ ר ,כ הא מה  12 -ד בעלןנקי בפ'ב]
דט ח'ן ק מן מחצין מחצי נזקן כן ח'ן ר"גן פ רשב"גןובעל השור נקי] ט ח'  13 -חכפ העבד 1שהיה וכו' עבדש'טון
ח' ן שהיהבדין] פ שלא תאמר ן ותם בסקילה] אכ ח'ן אם וכו' שהוא] פ כשם שהמועד  ;4 -פ עבדןיכול] פ ח'ן
בתם] אכ התם ,פ תםןכן] אכפ ח' ונ' משלם (א ישלח) דמי העבד (פ עבד)ן ומה] פ ח' ,אכ הא מהןומ בעלןנקי בפ'ב]
פ ח'  15 -אכ העבדןוק געלןובעל השורנקי] טפ ח'ןנקי בפ'ב] ד ח'ןמדמי] א נ' בטעו'העבדןוולדותן ט נ' וכו'ן
שהיה וכו' ולדות ש'יח] ט ח'  16 -שהואו אכ שהיהן א את האשה  17 -אכ ישלםן אכ השורן אכ שהיה מתמוין  1א
ולדיהן אכ ישלם  18 -ולנות] ך נ' וכו'  19 -לפ ואם כבמקראן מפ לחלקן שור] מפ ח'ן המוסגר ח' דן מ וחמשהן
 20בין וכו'] מ ישבין זה לזהן שור] פ ח' 1מועד וכו' עדים בפ'ב] מ ח' כאן ונ' במה"ד מועדאינו צריך ותכר צריךן ק ח',
עדיםן ותם] פ תםואי
אטכס אינון את הכופר] מ דמי כופר -

י

כי
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ורעםאינו משלם את הכופר ,מועדנותן שלשים מלע ותםאינונותן שלשים מלע ,מועד
משלםנזק שלם ותם משלםחצינזק ,מועד משלםמןהילייה ותםמכופו.
מתמול של שומ .יום ואמש ושלפניו .איוהו שור ראפואיזהו שור מועד,
מועד שהעידו בו שלשה פעמים יכותם כדי שיהא המזינוק ממשמש בקרניו ,דברי
ר' מאיר; ר'יהודה אומר ,מועד שהעידו בו שלשה ימים 4:ותםשיחזור בו שלשה
ימיםזה אחר וה 1רייומי אומר,אפילוהעידו בו שלשה פעמיםביום אחד זה אחר
זהחייב ,ומה תלמוד לומר מתמול שלשום ,אלא אם התרהכו שלשהימים שלא בזה
אחר וה,אינונידון אלאכתם.
והועד .מגירשאינוהיים עד שיתרובו.
 .להביא שומר חנם;ולא ישמרנו ,כראוילו,מכאןאמרו ,שמרו
ולאי שמרנו
כראוי פטור ,שלאכראויחייב; קשרו במומרהויצאוהזיק ,תם פטורומועדחייב שנ'
ולאישמרנובעליו ,ולא שמור הואזה ,דברירבי מאיר,רבייהודה אומר ,תם חייב
ומועד פטור שנאמר ולאישמרנובעליו ,ושמור הוא זה .רבי אליעזר אומר אין לו
שמירה אלאמכין .רביאליעזרבןיעקב פוטר בזהובזה.
והמית איש או אשה ,מופנה ,להקיש.ולדון בורהשוה.
 .למה נאמר ,עד שלא יאמר ישלי בדין ,אם התם במקילה
ה שוריםקל
מועד לאיהא במקילה ,לא ,אם אמרת בתם שאינו משלם את הכופר ,לפיכך הוא
במקילה ,תאמר במועד שהוא משלם את הכופר,לפיכך לא יהא במקילה ,תלמוד
לומר השוריסקל .דבר אחר היה בכלל ויצא לירון בחכר חדש והחוירו הכתוב
.

1אינו וכו'] אטכמפ פטור מןהכופרןמתזן ט משלםוכן
בס'ן טכ סלעיםוכן בס' ,פ שקלוכן בס'ן מ ותם פטור

משרישיכם 2העלייה] ט העליונה ] ותם] אטכמפ נ'
משלם  3 -מתמול וכו' ושלפניו] טס ח']] ל שלפניון
איזהו] ב"ה אב ,ד זהון איזהו וכו' כתם שורה ח] ט
ח' ,מאיזהו הם ואיזהו מועד מועד שהעידו בו שק)-ש-1ע
ימים ותם משיחזור בו שלשהימים זה אחר זה דברי ר'
יהודה ,ר' מאיר אומ' מועד שהעידו בו ג' פעמים ותהא
(]) משידכא כשינוק ממשמשבין קרניו ואיט נוגח ,ר'
ישי א"' מועד שהעידו ג' פעמיט אפילו ביום אחד ולא
אמרו שלשהימים אלא לחזרהן שור] פ ח' וכן בס'ן וק
ואי זה הוא  4 -המוס' ח' ד 5 -ימימן א פעמים,וכן
ה,
בס'  6 -ימים]כח,ן והבנ"א]זקוזה 1זהאחרזיק אב
  7אכ הרי זה חייבן אם] אכ נ' כןן התרה בון קהקרה בו ,אכ חזר בון שלא בזאת-ז] אכ זה אחר זה (כ

נ' תה ושהר זה

י

 8 -כ ברטט  9 -ובועך] אסכטפ נ'

בבעלי שיתרון אטכפ שהתרוןבת טג' שלשהימים -
א וכו' גז"ש (שורה טו)ן מ ח'יאופק לאן וק
 10ול

והועד בבעליו ,וג' מ"ח להפך,ולפי ג'זו הכוונה דתםאינו
משלם ע-פ עצמו משא"כ במועד וע" ב-ק סו 2 :מגופו'
ב"ק סוף פ"א במשנהופ"ז 41 :פ"ז,כדי שיהו התינוקות
וכו' .עי' ובהוספתא ב"ק פ'ב הל' ב' 51 :שלשה ימיבב).
ולשון הפ"ז ,שלישהימים זה אחר זה ומקרא מסייעו לר'
יהודה דכתיב מתמול שלשום ,ומאמר ר'יוסי ח'] 7 :ומה
רה-ד) וכוח ע" בח"גיבפ'לירושלטי מס'נזיקין דף גז
הערה ורעתולהגיה דצ-ל בדברי ר' מאיר ומה ת"ל מתמול
שלשום אלא אם התרה בו שלשה ימים שלא בזה אחר זה
אינו נדון אלא כתם דברי ר' מאיר ובדברי ר' יוסי יש
לגרר כמו שהוא בכ'ימ ובכ"י אקספ'ועי'כלהענין במשנה
ב-ק פ"ב מ-ד ובבלי שם כד.ודעת ר' יוסי במכיל' אינה
מסכמתעםדעתובברייתא שם[נ'דב' ר-שנטםמתאימיטבלשו
לג' מ"חבדברי ר'יוסי] 10 :שומר חנם וכו' .מכורשב"י
ב"ק פ"ד מ"ט תוספתא פ"ה ה"דבבלי מה' 11 :תם פטור
וטח

וכ"ה בתוספתא פ"ה ה"ז אבל במשנה שם אחד הם

ואחד מועדחייב אבל מן הירושלמי שם ד ע'ג א"ר לעזר
דברי ר' מאיר שמירתנזקין כשמירת שומר חנם ןומהצעת
הדברים שאח"ו] יוצא להריא דגם אמוראיא"י גרסו במשנה
תם פטור רמועדחייב 13 :ר' אליעזר* מו"ר ר' ישראל
הלוי נ"ע בסי' ירושלמי מס'נזיקין משער דצ"ל ר' אלעזר:
 15מופנה וכוי לעיל ריש פ"י:

להבאן*] פ ח'ן אפ מיכן  11 -כראוי במ'א] פ נ' לון
קשרו וכו' גז"ש ש'טו] ט ח'ןא מועד 12-אכ לא שמרו זהןאומרן כ ח'  13 -כ מועדן כ שמור זההואןזה]דנ'דבריר'
ה  15אמפניןולדון]אלדון,כלדין ,פג' ממןן שוה]כח' ,פנ'לכלהמזקין שבהורה ,אחדהאישואחד
מאיר 14 -ובזה]דיז -
האשה  16עד וכו'נדיח מ ח' ] ישלי] אפ ח'ןבדין] פ ח'] אם וכו' בסקילה בטש ש'יח] פ ח'ן ט ומה אם  17 -מ כל
שכןמועדןלאיהאבסקילה] מ ח' ] אכ ]לא בפ'ב] מ ח'ן הוא] ךח'  18 -תאמר] מח'] פ שלא האמר ]במיעד] פ
"
י
פ
י
בחדש
ח' ,מ מועדן פהואילומשלםןלפיכך] מפ ח'ן אכיהיה  19 -ד"אוכו'לכללו]נ)פ ח']בדברן אכ  ]1מ החדש,אכ
-
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לכללו* רביעקיבא אומר השוריסקל וכםבעליו יומת ,הקיש מיתת השור למיתת
בעלים ,מה מיתתבעלים בעשרים ושלשה ,אף מיתת השור בעשרים ושלשה.
ובם בעליו יומת .יוסתבידי שמים ,אתה אומרבידי שמים או איה אלא
בידי אדם ,כשהוא אומר אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ,הא נותנין פדיון
י אומר במדבר לה כא
 5למומתיןבידי שמימן; ומה תלמוד לומר0מותיומת המכה רוצה הוא,ועדייןאנ
י אדם ,כשהוא אומר 0לא שם שם לא
ייב1ר2בידי שמים ,אתה אומרבידי שמים אואינו אלא ביד
תקהו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות ,הא אין נותנים פריון למומתין בידי
ארם ,אבלנותניןפדיון למומתיםבידישמים.
ששו).
של המת,
אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשוי (.פדרן
 10דברי רבייםמעאל ,רבי עקיבא ~מר פרען נפשו 'טל ממיה וק מצעו שאק מתרן
ש כט
ק
י
י
ןאיןלהןפדיון שנאמר 0כל
כ'
פדיוןלמומתיןבידי אדם בכל מקום,חייבימיתות ביתדי
.
ו
ש
פ
נ
חרם אשר יחרם מן הארם לא יפדה מות יומת ,אבל כאן ונרנןפדיון
רכי
285

 2מה מיתתוכו' .מכדרשב"י סגהד' פ"א מ"ד ירוש'סנהי'
יח ע"ב 4 :האנוהניןוכו' .עי' בח"ג ולשון הפ"זיומת
בידי שמים ,שאם תאמרבידי אדםהרי הוא אומרולא תקח
וכו' למותכי מות יומת למדנושאיןנותנין פדיון למומתין
בידי אדם ,ונראה קצת דג' ג"כ כגר' הרא"ם ,וגר' הילקוט
פשוטה אבל נראה דקטיעה היא וג' המ"ח אינה צריכה 4א
תקון קל בתחלה הא [נוהניןפדיון רממומתיכםבידי שמים
אבל] אין נותנין וכר אבל אפשר דבעל מ"ח נסח כן ע"פ
הגמרא דסנהדרין סו :ולפי הג' שבפנים קרוב לומר דצ"ל
האנותניןפדיון רימומתיבב1בידי שמיםןואיןנותניןפדיון
למומתיםבידי אדם] ובמקום ומה ת"ל וכו' אפשר דצ"ל
ועדייןאני אומריומתבידי אדם,ומה ת"ל מותיומת המכה

 1א"ע וכו'ושלשה בפ'ב] ט ח'ן אביסקל וגו'ןיומת] רק
פ ] ד מיתת בעלים למיתת השורן מ שור 2 -בעלים

בפ'א] כ הבעליםן בעלים בפ'בן אכ "בעליםן בכ"ג
בפ'א] פ בשלשה ועשרים 3 -יומת בפ'בן רק אפן א"א
בידי ששיטן טס ח' 4 -יושתעליו] ט ח'ן ונתןפדיון
נפשו] אטכס ח' ,א וג' ןהא] ם הויןמ אין שתנין -
 5בידי שמימן מק רא"םבידי אדםן 11מת"ל וכו' הוא]
כ"ה ד ,אטכס רא"ם ח' ,מ רא"ם שנ' (רא-ם והתורה
אמרה) לא (רא-ם ולא) תקחו כופר לנפש רוצחןועדיין
6
וכו' שמים שוה"ס בפ'ג] ס :רא"ם ח'ן אכ עדין -
יומת] מ מיתהן אתה או'] מ ה' ,אכנ'יומת1בידישמים]
מ ח'ן אלא] מ נ' מיתה ],ט נ' למומתין] כשח"א] רא"ם
ח'ן לא וכו' למות] מ רא"ם ח' ,מ מותיומת המכה רוצח
הוא  7 -לנפש רוצחן כ ח'  1אשר הוא רשע למות] אט
כ ח' ,א וג'ואין] אאינן ,כ אינ'1למומתין וכו' פדיוןן
כ ח'  8אבל וכו' ער מה"ד]בז ח'  9 -אם וכו' ר'
ישמעאל]מז ח'1כופר וכו' כאן שורהיב] מ ח'1אעליו
וגו' 1המוסגר ח' ד 10-שאין] א שאיל  11 -למומתין]
ד מומתים  1ט בירן חייבי] ט שהןחייביןןמיתות] ט
' מיתתןלהן] 1לתן 12 -יחרם] כנ'וגו' ]
מיתה ,ילק'ווינ
מן האדם] טכ ח' ,א נ' וגו' 1לא וכו' נפשו] אטע ח 1,מ
ונתןפדיון נפשו ,אמר ר' ישמעאל -

רוצח הוא בשלא נתן את הכופר (או דומה לזה) כלומר
את הכופר כשבג)-
דגימא דקרא לאמיירי אלא אם לא גתן
אם נתן את הכופר אין ה-נ דפוטרין אותו ,והמלות אתה
אומרבידי שמיםאו אינווכו' אדם ,אפשרדנשתרבבומלעיל
או אתשר דצ"לכפיסגנון המכילתא אתה אומרבידי שמים
(יאני אומר] בירי אדם ,כשהוא אומר ולא תרקחו ,ובא-צ
מגיה כשהוא אומר אם כופר וכו' נפשו הא אתה אומר
בידי שמים אא"8בידי אדם כשהוא אומר י)4ש תקחו וכו'
אבלנותניןפדיון למומתים ביו"ש וכן מצינו שאין נותנין
וכו' אבל כאן ונרטןפדיון נפשו (ומחקו לקמן) ואם נפשך
לומר ת"ל מות יומה המכה ,על רציחתו אתה הורגו ,ואי
אתה הורגו על רציחת שורו ,ובזי*נ מסרס וגורס אואינו
אלאבידי אדם ת-ל מות יומת המכה וכו' ועדין אני אומר
יומתבידי שמים כשהוא אומר אם כופר וגו' ה4ונותנין
פדיון למומתיןביירש אתה אומר ביד"ש אא-אבידי אדם
כשהוא אומר לא תקחו וכו' ,האאין נותנין כופר למומתין
בידי אדם וכו' ,ובמ"מ מגיה האנותנין וכו' ביד"ש אתה
אומר ביד"ש אא-אבידי אדם ,כשהוא אומר לא תקחו וכו'
האאין וכו' אבל וכו' ביד"ש ועדין אני אומר יומתנידי אדם ,ת"ל מותיומת המכהרוצח הוא ,ובמ"ע כתב דשתי כנסחאות
נינהו והראשונה מגיעהעדועדיןאני אומר וקטועה והשניה מתחלת יומת ביד-ש ועיין מכדרשב"יכתובות לז :ות"א ואף מריה
יתקטיל ותמהעליו הרמב"ן אבליונתן חרגם ואזף מריה יתקטיל במיתותא דמשתדיח4ש עלוי מן שמיא 10 :של ממית'
כן דעת ר' ישמעאל בנו של ר'יוחנן בן ברוקה במכורשב"י ובתוספתא ב-ק פ"ר ה"ז בבלי ב"קכז.מ .מכות ב :ובירושלמי
כתובות כח ע"א וב-ק ד ע"ג שבועות לו ע'ג נשנה הפלוגתא בסתם וע" בספר דרכה של תורה אות קסד שהאריך לבטל דעת
רא"ג שרצה לחדש בספרו  Ursdlriftעמ' תמת דלפי ההלכה הקדומהעונשין את הבעלים במיתהנידי אדם ,וכן היא שטת
ר' ישמעאל וע-פ סבראזו מכריע ג-כ דעקר הגרסא דר' ישמעאל סוברפדיון נפשו של ממית ור"ע סובר של מומת ורצ-ה
פיניליש סותר דעתו בענין ההלכה הקדומה ולענין הגרי כאן העלה דר' ישמעאל דמכילתא הוא ר' ישמעאלבנו של ר' יוחנן
בן ברוקה ובר פלוגתיה הוא ר'יהודה דתוספהא ולפ-וצ-ל של מומה דברי ר' ישמעאל ר' יהודה אומר של המת ,ושל מומת
היינו בעל השור משום שניבו וגםבעליו יומת ,ורוח ההשערה הוליכתו להמחבר תועה,והעקר כגרסתנו וכ"ה בפ"ז וכעין
שנחלקו כאן פלוגתתם לקמן פרשהידגבי ובער בשדהאחר - .וכן מצינווכו' .אין לו המשך למה שקדם ,ובמ"ע מפרש
דהאי וכןמצינו פירושו וכאן מציגו אבל בזה לעש הונח לנו ,ואפשר דבזה צדק הגר"א דצ"ל לעיל שורהיד אחר בידי
שמים ,או אפשר דצריך להיות לקמן ש'כג קודם נמצינו וכו' ועי' כתובות לז[:ועי' ע-ז ועל הקו' בהערותי בסו' הספר ,רב'.ן
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ישמעאל אומר ,בא וראה רחמיו של מי שאמר והיה העולם על בשר ודם ,שאדם
ו אתעצמו בממוןמידי שמים ,שנאמר 0כי תשא את ראשבני ישראל לפקודיהם
שמות ליבקיני
ומוגו' ,ואומר 0איש כסף נפשות ערכו ,ואומר 0כופר נפש איש עשרו ,ואומר 0להן מלכא
עלך וחטאך בצדקה פרוק ,ואומר 0אם ישעליו מלאךמליץ אחדמניאלף
איוב לג בגכמלניי
,
ר
פ
ו
כ
נמצינו
שם שם כדלהכיד לאדם ישרו ,ואומר0ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי
שיםיש להםפדיוןוקדשיםאין להםפדיון ,אמורים באכילהיש להםפדיון,
למדים קד
~-DW
ולאמורים כאכילהאין להםפדיון ,אמורים כהנאהיש להם פדיון),4אמורין כהנאהאין

5

להםפדיון ,שדות וכרמים יש להם פדיון ולשדותוכרמינו אין להם פדיון ,עבדים
ושפחותיש להןפדיון עבדים ושפחותאין להם פדיון ,חייבי מיתות יש להן פדיון
חייבי מיתותאיןלהןפדיון; אףלעתיד לבאסייש שיש להםפדיוןויש שאין להםפדיון,
תהלים מט ח אדרדראין להםפדיון ,שנ'0אח לא פדהיפדה אישולאיתן לאלהים כפרומויקרפדיון
ישע" מגג נפשם חביבין ישראל שנתן הקב"ה אומות העולם כפרה תחתנפשותיהם שנאמ' 0נתתי
שם שם ד כ:כ8ן4ך מצרים כושוכו',מפני מה 0מאשריקרתבעיני נכבדתואני אהכתיר ואתן אדם
תחתיך ולאמים תחתנפשיך.
ן

פרשהיא

או בן יגח או בת יגח .למה נאמר ,לפי שהוא אומר והמית איש או אשה ,אין
לי אלאגדולים ,קטניםמנין ,תלמוד לומר אוכןיגח או בתיגח ,איןלי אלאבן
גמור או בת כמורה ,טומטוםואנדרוכינוםמנין ת"ל אובןיגח או בתיגח ,איןלי אלא
בנו ובתו של אחר,בנו ובתו שלומנין ,ת"ל או בןיגח או בתיגח מכלמקום.
 1ט שרחמיו ,ל רחמנותו ,מרחמים1מי שא'והיההעולם]
ט הקב"ה  2 -אתן מ ח'ןבממון] א"' ,ט וממון 1אט
ן אט ראש וגו'  1לפקודיהם וגו'] כס ח' ,מ נ'
לביוי
ונתש איש כופר נפשו (ובילקוט המכירי ,ישעיה מג דף
קלו ,שנ' ונתנו איש כופר נפשו לה') 3 -א"כיאו' (ט
ח') כופר נפש איש עשרו (א ח') ואו' איש כטף נפשות
ערכו 1ואומר בפ'ב וכו' עשרו] מ ומכירי ח'ו ואומר במג
וכו' עלך] מ ח' (ונ' ואמרדניאל לנבוכדנצר)  4 -עלך]
כ לך ,אב וגו'ןוחטאך] טסח'] בצדקהפרוקן ט ח'ן ט
מלאךוגו'] אכמליץוגו' אחדוכו'ישרו] מ ח' 5 -ואומר]
כמ ח' 1פדעהו וגו'] א וטחת וגף  6 -מישקדשיםשיש
וכו' ] וקדשים] אטכ קישיםן אין] ט שאין (ילק'ווינ'
ן  7 -המוסגר ח' דן פדיון בסב]
אין)ןיש בפ'בן אאי
כ ג'אסורי' בהנאהויש להןפדיון  8 -שדות וכו'פדיון
בדב] כ ח'] המוס' ח' ד 9 -מיתות] אטכנ' ב"רוכן בס'

ייש

]שיש] אטכ"'וויש וכו'פדיון שוה"ס

 1בא וראהוכו' .ת"ז;  6קדשים יש להם פדיון .כגון קדשי
ב"הואין לרעם פדיון כגון קדשי מזבח ,ז"ר ,ובא"צ מגיה
קדשיםיש להםפדיון וקדשיםאין להםפדיון ,בעלימומין
ן להם פדיון ,שדות וכרמים שיש ק)-הכ):
יש להם פדיוןואי
פדיוןויששאין להם פדיון ,עובדי חמגים אין להם מדיון
אח לא וכו' וטעמו נעלםממני - .באכילהיש להםפדיון.
כגון נטע רבעי ,ומ"ש ואין להםפדיון כגון כל הטרפות,
ז"ר 7 :בהנאהיש להם פדיון* כגון פטר חמור,ואין להם
פדיון ,שאר אסורי הנאה כגון בשר בחלב 8 .שדות וכרמים
וכו' .כגון שדה אחוזה ומקנה קודם היובל ,ואין להםמדיון

כגון שדה
הוחוורה שפגעה בו היובל ,א"נ הרמי כרן' -
ובון

יבריר
כגון עבריועבריה ,ואין להבפריוןכבענייה.
מ"ע 9 .חייבי ובו" מיתהבידי שמים ,ואין להם פדיון
שחייבים מיתהבידי אדם 17 :ת"ל או וכו" מדכתיביגח
ב' פעמים ,וי"ג ,ובמ"ע פף דאו גן או בת דריש דמשמע
שאינו מבורר לך וכן לשון הפ"ז ת"ל או או לרבות אפילו
טומטום ואנדרוגינוס 18 :ת"ל אובןוכו' .מראפקיה בלש'
בן או בת משמע רבא לרבות בנו ובתו שד) בעלן השור
עצמו ,מ"מ .וג' הפ"ז כג' הילק' וכ'י'מ ת"ל כמשפט וכו':

 10יש]דבטא] אטכ ח 11 - ,לסאימות העולם1ל להן ] שג']
רק ם ,ארטב ת"ל]אח] כ אך(וכן ח' כ-י tKennicoU-~De 110481ועי' הוצ' גיגצבורג) אישןכח'ונ'וגו']ולאוכו'כפרו]
אטכס ח ,,א נ' וג'ול לא כבמקראלוי"א
עי' גינצג')  12 -נפשם] אטכ נ' וגו' וא הק' ,ט הב"חו אוה"ען ד נ'
תחתיהן  13 -א מצרים וגו' 1כוש וגץ דטמ ח' 1אטכבעיני וג' והשאר ח'וואני וכו' עסה-דן מ ח'
(יא)  15יגח בפ'ב] מז נ' וגו'] טס לפי שג'  17 -גמורן רק ד] גמורה] אטכ גמור ,מ גמוריםןיגח] מ ח'וכן
בסלאו בתיגח] ט ח'ונ' וט'  18 -ובתו בפע] א ח,ןשלון אמכם של עצמו ואו וכו' מ"מ] אכ כמשפט הבנותיעשה
לה ,טמ כמשפט הזה יעשה לו

ילא
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כמשפט הוה יעשהלו .איןלי אלא ישראל,גריםמנין ,ת"ל כמשפטהוה

יעשהלו.

אם עבד יגח השור או אמה .אף עבד ואמה היו בכלל והמית איש או
אשה,והרי הכתובמוציאו מכללו להקלעליו ולהחמירעליו ,להקלעליו ,שאם היה
יפה מאה מנה נוהן שלשים סלעים ,להחמיר עליו ,שאם לא שוה אלא דינר נותן
שלשיםמלעים - .אם עבדיגח ה שור או אמה ,לחייב עלוהבפני עצמוועל
והבפניעצמו- .ד"א אם עבדיגח ה שור או אמה,בכנעני הכתוב מדבר,או
אינו אלאבעברי ,כשהוא אומר כסף שלשים שקליםיתןלאדוניו ,הויככנעני הכתוב

מדבר.

10

כמף שע]שיכפ שקלים ירקן 'להידונה .אחריש

ואחד אשה ,רא

(והשור יסקל למה נאמר) ,היה בכלל מצא לירק בדבר חדעז והחדרו הכתוב

לכללו.
15

ה שורימקל למה נאמר ,עד שלא יאמר ישלי בדין ,הואיל והוא במיתה
על עבדו וער אמתו ואחר כמיתה על עבדו ועל אמתו ,ושורו במיתה על עבדוועל
אמתו ושור אחר במיתה על עבדוועל אמתו ,אם למדת שחלקבינולבין אחרכמיתה
עלעבדוועל אמתו,כךנחלוקבין שורו לשור אחר במיתה על עברו ואמתו ,ת"ל
שלשים שקלים והשורימקל ,ולמגיד הכתוב אע"פ שחלק בינו לבין אחר במיתה על
עכדוועל אמתו ,לאנחלוקכין שורו לשור אחרעל עכדוועלאמתותי.
יכוכייפתח א
יש .איןלי אלא איש ,אשהמניןוכו' ,ר'יונתן אומרוכו' ,ר'
יצחק אומרוכו') .4כייפתח אי ש בור ,למה נאמר ,עד שלא יאמרישליברין,
הואיל והשור ממור ,והכור ממוש ,אם למרת שהוא חייב עלידי שורו אינו חייבעל
בורו ,לא ,אם אמרת בשור שדרכו לילך ולהויק ,תאמר בבור שאין דרכו לילך
ולהזיק ,ת"ל וכי יפתח איש בור או כי יכרטס איש ,לפי שע"א וכיריי בדין צריך

י

 1ת"ל כמשפטוכו" וכתיב בגר משפט אחדיהיה לככבו,
מ"פ ,ובא"ב מוחק כמשפט וכו' לעיל וגורס גריםוכנענים
מנין ת"ל אם עבד וכו',וא"נ 5 :סלעים .ב"ק פ-ד מ-ה,
פ-ז,רש-י 6 .אם עבד וכו' .בא*צ מוחק כל המאמר7 :
בפני עצמה פ"ז - .ד-א' בא"ב מוחק מלתד"א,וכןבילק'
ליתא8 :הויבכנעניוכו" פ-ז 10 :ד"א וכו'לכללו .שייך
לקמןבסוףהדבור כאשרהגיה בא"בוש"י,ועייןמכדרשב"י:
 16על עברו בפ'א וכו' .לעניןדיןיום אויומים 18 :לשור

 1כמשפט וכו'לון אטכס ח'ן כמשפט וכו' בפ'בןד ח',
א כמשפם הבנות יעשה לה הזה יעשה לו  3 -אס] אאו1
יגח] א וגף 1השור או אמה] אם ח'1היון ילק'ווינ'היה1
בכלל] אטב נ' שנ'  4 -מ והכתו' הוציאו1מכללו] ד
ח' ,מ מכלל1עליו בפ'ב] מ ח'ן היה] ד ח'  5 -נותן
בפ'א] א נ' לון אם סלע ,מ נ' לבדו ט ולהחמיר  1ד
עליהם 1לא] אטאינו ,כ אי' ,מ לא היהו שוה] אטכמ
יפהודינר] אט ב זהב ,כ נ' והיה1נותזו אט נ' לו -
 6סייעים] ד נ' אם ,אמ סלע  1אם וכו' אמה שוה"ס]
ח'ן
מ ח'1עבד] ט ח'  1השור] טכ ח'ן או אמהן
לחייב] כ ח'  7 -ד-א] ט ח'1יגח השור] ם ח'] או אמה] אכ ח'  1ט בעברכנעני ,מ ובעבר הכנעני  1מדבר] כ נ' אתה
אומרבכגעגי הכ"מ 8 -איכון אכ נ' מדברןאלא] מ ח' 1ט בעבדעברי1שקלים] כ ח'ויתןלאדוניו] אטכ ח 1 ,הוי] מ
ח' ,א הרי ,טכ הא1בכנעני] ק בכלל  10 -כסף שלשים שקלימן מ ח'ןיתן לאדוניו] אטכ ח,ו ט האיש".האשהו ד"אן מ
ח'  11 -המוסגר רק ט בדבר] אם"'ן חדש] טכ החדש ,אמ בחידוש 13 -השורוכו'אמרובם'בש'יח] מ ח' 1מ משורו
א הוא  14 -ואחר]ו ואחד 1ושורו] א ועל שורו  15 -אחר]  1אחד 1אם וכו' כך] כ ח'  16 -כך] אם ח' 1אחרן ן אחד1
במיתה]טח' 1ממתו] אטכועל אמתו ,ד ושפחתו  17 -שלשים שקלים]אטבח' 1אטכ השור 1המא' ח'ד1לבין]טובין-
 18אחר] אנ'במיתה ,כ נ'המיתה 1אמתו]אכנ'ת"לכסףשלשים שקלים  19 -המוס' רקמז 20-עדוכו'בדיזן מהייתישומע
מןהדין 21 -נזוהבור ..והשור] מואם 1למדת]מ למדנו ,אכ נ'עלן שהואחייבןט שחיב בעלחייב] א אונ'שור1אינון
י  22 -לא וכו' ולהזיק שוה-ס] אטכ ח' 1מ בשורו1לילך] דח' 1ד להזיק 23 -
אטכמ לאיהא (איהיה) 1אטכמ עליד
וכייפתחאיש]אנןכח' 1או וכו' ד"אעה-ס ש'בן מחי 1אוכי]כאיש כי 1איש]כוח' 1אכוכהא1בנ' ת"ל)לפיןכזיכהון אטכ

א"כ
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הכתש להכוצו בפר עצמה -א וכייפתח איש בור או כי יכרה איש כור
ומ /לח"ב על זה כפף עצמו ועל זה בפס עצמה ד"א וכי יפתח איש אץלי
ה-ל 1כייכרהיע ,עד 'טלא יאמר"טלי בדק ,אם הפותח
אלא שתת ,כורה
כן ,הא אם אמרת כן ענשת מן הדין ,לכך נאמר אוכי יכרה,
חייב
לא כל
סףש"
ללמדךשאיןעונשין מןהדין .ד"א כייפתח איש בור ,הקיש פותח לכורה וכורה
לפותח ,מה פותח ברשות פטור אף כורה ברשות פטור ,ומה כורהבשיעור אף פותח
בשיעור .רבייהודהבן בתירא אומר לאהרי פותח כהרי כורה ולאהרי כורה כהרי
פותח ,הצר השוה שבהן כל שהוא חייב בשמרו חייב בנוקו ,אף כל שהוא חייב
כשמרוחייכ בנזקו;איןלי אלא פותח וכורה,ציירווכיירווסיידוועשה בו מעשהמנין,
תלמוד לומר ולאיכמנו ,הא לא פתיחה גורם ולא כירהגורם ,אלאכיסוי גורמי
לא יכמנו .להביא שומר חנכם .ד"א לא יכמנול שלא כימה כראוי ,מכאן
אמרו כיטהו כראוי פטור שלאכראויחייב ,כימהווגילהו אחר ,המגלהחייב;השוהפין
שכמו את הבורוגילהו אחד מהם ,המגלהחייב ,נתגלהוידע בו אחד מהם,זה שידעבו
חייב ווה שלאידעבופטור.
 .חייב על זה בפמ עצמו ועל זה בפני עצמו;
ונפל שמה שור או חמור
שורולא שורוכליו ,חמורולא חמורוכליו ,שהיהבדין ,ומה אם במקום שלא חייב
ehh~h*hfi

אתר.צריךלהשליםבמיתה,כנ"ל22 :עה"ק תאמרוכוי משנה
ריש ב-ק 2 :ע"זבפניובו" ר-ל על הכרייהועל הפתיחה
ובא"במוחקמןד"אעד ד"אהשני,ועי' :T~Dן4לא כש"כ'עי'
ב"קנ.ונא - ].הא אםוכו'
 .בא"ב מא' מכאןעדבור ש'ו5 :.
שאיןעונשיןוכו' .ובתוספו' ריש ב"ק ד"הולאמביא' הלש'
שאיןעונשיןממוןמןהדין וכןה1יהבא"א ,פ"ז 6 :מה פותח
ברשותוכו' .שאם פתחושאבמים ובהוךכךנפל שמה שוראו
חמור פטור אף כורה ברשות.לרביםפטור ,ש"י,ועי' תוספת'
ב"ק פ-ו ה"ה בבלינ ,.ובמ-ס פירש דמה פותח ברשושם
פטור ,תייגו ברשות עצמו ולא הפקיר רשושנו ,ומוכח מן
הכתוב עצמו דפטור ,דאל"כ וכי יפרמט איש בורו היה לו
לומר אבלבכרייה לאשייך לומר בורו שהרי עדיין אינו
בור ,ע"כ הוצרך להוכיח מן ההקשדגיכם בכורה ברשוית
פטור,וע" מכדרשב"י ,פ"ז - :כורה בשעור וכו" דהיינו
במיתרה עשרה טפחים ולהזיק כל שהוא ,ב"ק פ"ה מ-ה
ותוספתא שם פ"וה"יב - .אף פותח בשיעור' אבל כשכם
פתח מעט ונתרחג פטור ,ז"ר פ-ז 7 :לאהריוכו' .מכי'
דישב"י נולשון הפ"זר"י ב"ב או' מה פותח וכורה שהוא
חייב וכו'] 8 :אף כל וכו' .מרבה כל תקלהכעין בור כגון
אבנווסכינו ומשאו שהניחן בר"ת ,תוספתא ב"ק פ"ו ה"יד
בבליג
.ועי' מש' שם פ"אמ'בותוס'ריש ג"ק ןושם פ'בה'ד]
ועי' פ"ז9 :וכיירווכוי נררף עםציירו ר"ל עשהציורים
וע"תוס' ב"ק פ"ו ה"ה ושם הגרס',האחרוןחייבוב"ח ב"ק
גא .אבלבירוש' שם ב ע"גשניהןחייבין ומפרש שם כשאמר
לו סוד וכו' וקנה אותו או בשפר בחולות ,ובבבלינא :מפר'
משהסיף הבל ,אבל מן המכי' לא משמעכן אלא דהאחרון
שעשה בו מעשה ולא בהוהיים ,ואפשר לפרש התוספתא
ג"כ על דרך זה ,והא דו-כנא אחד חפר עשריה ואחד חפר
עשרים וכו' כלהוןהיינו כשלא נסתלק הראשון וחפר האחד
במעמד חברו אבל אם נסתלק ,האחרון חייב ,ועי' בפירוש
לירושלמי מס'נזיקין למו"ר ר' ישר 4הלוי רף לד 11 :לא
יכפנו .גא"צ מגיה ד-א ולאוכו' - .שומר חנם .מכילתא
דרשב"י - :כראוי .מדלא כתיב ולא יכסה משמע כסף
הראוי לו ,ש"י ועי' ב"ק פ"ה מ 1-תוספתא פ"ו ה"ו מכי'
דרשב"י.פ"ז 1% :המגלה חייב
 .ב"ק פ"ה מ"ו תוספהא
פ"ו ה"י פ"ז - .נתגלה וכו" משנה שם עברעליו הראשון

 1ס להביא1בפ"ען אטב  11רטכיןאיש] טת'ןבורן
דט ח' ] אווכו'וגר] רק א  1וכי יפתחאיש] מ אוכי
יכרה איש בור למה נאמר וכו'  1איש] טכ ח' 2 -אין
וכו'שוה"סבדיזןמ ח' 3 -או]ד ח'ןאיש] כ ח'ןעד וכו'
4בהן]פח'ןשמטכשמר1ככדע1אש ם,ד ש-
פמיהן לא נק"ל אטכ לא שיה חיבן
מ ח' 1
הא וכף יכרהןפ ח'ןט אמרה ]אט דט ח'  5 -ללמדך]
פ למדעןר"א] מי ,כ הא1כי וכר בוט אנוכמפ"'1
הקישוכו'בשיעורש' ]:מ ח' 6 -פטור -.פטור] אטכח'ן
אטכ מה 1אטכ הכורהו אטכ כשעור  7 -אט כשעור1
בן בתירא] מ ח' ,אכפ בן בתירהוהרי בפ'ב] א ח' 8 -
כל] אטכס ח'ן קבהימירו ,מ גשמירהו מוחייבבנזקןן
אף וכו' בנזקו] א ח'  9 -ק בשערו ,מפ בשמירתו1
י וכו' ת"ל] פ ח' ] אלא] ל ח'ו טותח] ט נ' ביד1
איןל
וכורהן אט ח' ,מ נ' אבל אם ]ציירו וכו'] אכמ סיידו,
א סידו ,כ שיירו) וכיירו וציירו ,ט וכיירו(ילק' ווינ'
כיירו)וסיידו (ילק'ווינ' ח')וציירו 1ועשה בו] ם ח' 1א
כ עשה :מעשה] אט ח'  10 -ולא] א לא 1הא] כ הלא,
פ ח1,גורם] אטכמפ"' 1אטכלמפ כרייהן אטכס
גרמהן אלאכיסוי גורם] ט ח' 1טפ גרם  -זג לא וכו'

הי

חנם] מפ ח'] טלילא ,כבמקרא 1ד-א] אטכמפ ח 1,ט
נ,
לס ולא  1שלא כיסה] אטכמפ ח1,כראוי] אטכמפ
לו 1אפמיכן  12 -כיסהווגילהווכו'נשיכה (ש'טועה-ס)
נ,
מ ח' ן אחר] אטכפ אחד ףלק'ווינ' אחר) ,פ מהם 1
השותפין וכו'חייב] פ ח' 13 -וגילהו] אטכ אם גילה
(אגילהו) 1טכל מהז] אחד בפ'בן אב אחר 1מהם] אטכ
ח' ,פ מהשותפין1והן פמי  14 -וזה ובר מסורן פ ח'
 15או חמורן א ח'חייב וכו' בפ"ע בפ'ב] אטכ ח,
 16ומה] ט ח' 1אם] א ח'ן שלא] א שאינו -

10

15
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על הבהמה חייבעל הכלים ,וכאןשחייבעל הבהמה אינודין שיהאחייבעל הכלים,
ת"לונפל שמה שור או חמור ,שור ולאכליו ,חמורולאכליו.
ונפל שמה ,בררך הילוכו ,מכאן אמרו ,נפללפניומקול הכריהחייב,לאחריו
ן לאחריו חייב .בעל הבור ישל ם,
מקול הכריה פטור ,אכל ככור כיןלפניו וכי

10

מכל מקום.
כםףי שיב לכעליו ,אין לי אלא כסף ,בהמהמנין ,הרי אתה דן ,נאמר
כאן והמת יהיה לו ,ונאמר להלן והמת יהיה לו ,מה להלן בהמה אף כאן בהמה,
מה כאן כמף אף להלןכמף.
והמתי היה לו,לניזק .אתה אומרלניזק אואינו אלאלמזיק ,אמרת ,אלוכן
היה ,מה תלמוד לומר והמתיהיהלו ,לניזק ,אלא מגיד ששמיןדמי נבלתו ומנכה לו
דמינוקו.

פרשהיב

15

וכייגוף .בכללנגיפהנביחה דחייה רביצה בעיטה נשיכה ,דברירבי יאשיהן אבא
חנן אומר משום רביאליעזר ככלל נכיפה נכיחהדחייה רביצה בעיטה ,נשיכה
מנין ,ת"ל ולאישמרנובעליו,והרי דברים ק"ו ,אם כששמרו ויצאוהזיקחייב ,לא כל
שכן עד שלא ישמרנו בעליו ,ומה תלמוד לזמר ולא ישמרנו ,הוסיף לו הכתוב עוד
שמירה אדרת,ואי1ד זו,וו נשיכהי
ולא תהו והשני ולא מסתחייבועי' בפ' לירוש' מס'נזיקין
שם למג-ר ר' ישראלהלוי דמשער דצ"ל שניהןחייבין
ועי' פ"ז 15 :ע"ז וכו' .ב"ק נד 16 :ולא שורוכליו .ב"ק
פ"ה מ"ו תוספתא פ"ו ה"יר ושם בטעות ומכרו את השור
החי וצ"ל והמתיהיה לו יצאו כלים וכו' ,מכדרשב"י פ"ז:
 במקום שלאחייבוכו' .ר"ל בבור שלנזקין ירוש' ב"קה ע"א 3 :בדרך הלוכו .ולא אם נדחף ,ז"ר ,וא"נ רק

 1טל כאןן שיהאחייב] אב לחייב ,טשנחייב  2 -או
חמורן אכ ח,ן שור בפ'ב וכו'] אטכ שור ולא שור
וכליו חמור ולא חמור וכליו  3 -שמה] אטכ נ ,שורןא
כדרךן מקולן א מכל וכן בס'ן אטכ הכרייהן כלאהוריו

 4 -אטכלק הכרייהן אטכ מלפניוןוביזן טכביןןא

ט מלאחריו ,כ מאתריו מהמלוה בעל וכו' מ"מ סמוכות
למלת מאחריו ומפורדות מהדבור כסףוכו' ,וכ"הגם בנוסח'
הדפ'
 6איןלי אלא כסף] א ח'  7 -יהיה לו
בפ'אן א ח'  8 -ט מה להלן כסף אף כאן כסף  9 -כ
לניזוקוכן בס'ן אתה או'לניזקן ט ח'ןלמזיק] כ מזיק -
 10לניזקן ילק' ווים ח'ןמגיד] אטכפ נ' הכתוב -
(יב)  11ר בכלל נגיחה טיפהן כ רביעהן נשיכהן
אטפ ח' ,כ נ' מניין ת"ל 13 -חנזן ט ח' (ילק'ווינ'
ש א1ל) אכ תניןן משום] ט משם ,כ שר'ן בכלל] ך ח'1
ר נגיחה גגיפהן כ רביעהן אכ ובעיטהן א ונשיכה14 -
ט ומה אםן כששמרו] א כשישמרו ,ד כשלא שמרו ,ט
שומרוןויצא והזיקן ך ח' ,כ והזיק ויצאן ך כשהזיק לא
כש"כן לא כש"כ] אטכ קל וחומר  15 -בעליו] אט
כ ח'ן אט רכש]ישמרנו] אטכ ף בעליון אטכ אלא
שהוסיף (טלהוסיף)ןלו] אט ח],עוד] ד ח 16 - ,אטבל

הוא נתינת טעם למה שמח"קקבין לפניוובין לשוחריו- .
לשפניו וכו' .ב"ק פ"ה מ"ובבלי נב:גג .פלוגתא דרב
ושמואל ,ולכאורה בלשון המשנה היה אפשר לפרש דלפניו
היינו שנפל לתוך הגור כדרך הלוכו ,ולאחריוהיינו שנתקל
ונפל לאחוריו חוץ לבור ,וגם דברי שמואל היה אפשר לפ'
על דרך זה ,עי' בש"י ,כשגו) באן מפורש בהדיא דבבור
עצמו לעולכנ) חייב וחוץ לעבור יש חלוק בין לפניו ובין
לאחריו וב-ה בתוספתא פ"ו ה"יגועי' מכדרשב"י ,ודברי
הרמג"ם ה'נזקי ממון פ"יב ה-יח נראה דמשובשין ,וקא"צ
מגיה וגפרן שמה גדרך נפילה מבאן אמרו וכו' פטור וזה
וזה בבור ,חוץ לבורבין לפניובין לאחריו פטור 5 :מ"מ.
בין שנפל לפניו או לאחריו .ז"ר וזה כג' כ'י'מ דהוא דבור
אחד עם הךדלעיל .ובמ"מ פי'בין שהוא הכורה ולא כמהו
בין שאחר הכורה והוא פתחו ולא כסהו ,ובש"י וסהתו"ה
פי' אפילו לקח או ירש אוניתן לו במתנה כמבואר בירוש'
ה' ע"א ועי' מכדרשב"י והעקר כפירוש המ"ע דסתמא בר'
יונתןלעיל פ"ובין אישבין אשה וכ"ה במכדרשב"י ועיין
פ"ז 7 :להלף גבי שור המזיק שור תחת השור 8 :כסף'
ב"ק פ"א מ"ג בגליז
 .ירושלמי גיטין מו ע"ג פ"ז רפ"י:
 9אמרת וט" כלומר דא"כ פשיטא דמאחר שמשלב ):כל
הנזק פשיטא שהנבלה למזיק ,ובא"צ מגיה אמרת והלא כן היה ומה ת"ל וכו' ,וא"צ ועי' ב'.קי:
(יב)  12בכלל וכו' .דפתח בנגיפה ומסיים בנגיחה ב"ק ב - .:דחייה .בגוף ,ונגיחה בקרן 14 :כששמרו וכו'
רגבי תם לא בתים ולא ישתרגו א"ב אפילו שמרו חייב וכש"ב מוער ,ז"ר 16 :נשיכה.
ב"ק פ"א מ"ר- .

לקי -
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שור איש .להוציא שור של קטן .שור איש ,להביא שור של אחרים.
את שור רעהו ,להביא שור של קטז 1רעהו ,להוציא שור של נכרי שור של
כותי שור של גרתושב.
ומכרו את השור החי וחצו וגו' .יכול בשוים הכטוב מדבר ,או אינו
אלאבשוים וכשאינן שוים ,אמרת ,מה דרך המזיקים נשכרים או מפמידין ,הוי אומר
מפמידין ,אף דרךהניוקיןנוטליןנוקן או יתר עלנוקן,הוי אומרנוקןולא יותר עלנוקן,
רי אומר נאמרהחציהבחי ונאמרהחציה כמת ,האבשוין הכתוב מדבר.
וכם את המתיחצון
 .מכאן אמרו ,שור שוה מנה שנבח שור שוה מנה או
;
ו
י
צ
ח
שוה מאתים שנגח שור שוה מאתים נוטל
שור שוה מנה שנכח שור שוה מאתים
נוטלכולו; שוה מאתים שבכח שוהמנה נוטל רבעו; שוה מאתים שנבח שוה מאתים,
אמררבי מאיר ועלזה נאמר ומכרו את השור החיוגו'; אמרלורבי עקיבא קרא את
כל המקרא הוהובם את המתיחצון,ואי זה וה ,זה שור שוה מאתים שנכח שור שוה
מאתים והנבלה שוה מנה ,מוכרין את החי והמתחולקין בשוה ובעל הנכלה מטפל
בנבלתו ,לכך נאמרוכם את המתיחצון.
או נודע
 .בא הכתוב לחלקבין שור תם למוערוכו' - ,מתמול של שומי
יום ואמש ושללפניו- ,ולאי שמרנו ,להביא שומר חנם וכו',
וםלמ יורן ריי אק  4אלא בבהמה כסף מרההרי אתהדן ,נאמר כק
והמתיהיהלו תאמרלהלן והמתיהיהלו ,מהלהלן בהמה אף כק בהמה ,מה כק
ואיזוו זו בפ'בן טכ ח'  1 -מ וכייגוף שור אישן
להוציא] מ ולא  2 -את שור] אטכ ח1,רעהו וכו'קטןן

 1שריקטן .ב"ק פ"ר מ"ד:
ח"ד מ"ג תוספתא ח"ד ה"ג 2 :של נכרי.
ותוספתא פ"ד ה"ג,ודין כותי לא נשנה רק בתוספתא וכאן
ליתא מלת פטור בשור של ישראל שנגח לשור של כותי,
כמו בבבלי לח :ועי' שם לח' וירושלמי ד ע'ב 4 :יכוה].
מיותר ,ובא-צ מוחק המלות וחצו וגו' יכול 7 :ר' אומר
נאמר חצייה וכו' .נראה דרבי כר"מ ס"ל דממרש הכתוב
וגם את המתיחצון דפחת שפחתומיתהמחצייובחי[ ,ב"ק לר].
וזהאי אפשר אלא בשוין ,ואולי יש לגרו' ר'מאיר במקום
רבי דהחלוףביןשני אלו השמות מצוי מאר ועי' פי' ר"י
הלויעלהירוש'נזיקין עמ'ע' ( )94הערה ב'ן ועי' גרסת
וכו'.
 של 4וחריב:מ' ב"קב"ק פ"ד מ"ג

א ח,ןלהביא] כ להוציא]קטן] טכ נ' רעהו להביא (כ
להוציא) שור של אחריםן פ ד"א אז שור רעהוןלהוציאן
מ נ' שור של אחרים 1שור בפ'ג] פ ח' וכן בס'ן ד שור
של כותי שור נכרי  1של בפ'ג] אכ ח' וכן בס' ,פ ושל
וכן בס'  3 -ד תושב גרן תושב] אטכפ ח'  4 -ומכרו
וכו' וגתן אטכס ח'1יכול וכו' כדלע' עה"ס ש"ב] מ ח'1
אטכאויכול אתה אומר ,ק אי אתה יכול ] בשוים] כ
יןאינו אלא] אטכ ח' 5 -
ב"ק פ"נ מ'ט
הילקוט רגור' ר"ע 8 :מכאן אמרו
בשוורים וכן בס'ן או] כןא
תוספתא פ"ג ה"ג בבלי לד .ירוש' ג ע"ד 11[ :ר"ע .בא"צ
וכשהשינן] כ"ה וכק ,א או בשאינן ,ל ומשאינן,
ט
ג' ר' יהודה]  13מטפלוכו' .הוטפתא ריש ב"ק ירושל'
ובשאין ן נשכרימן אכ נשכרין ,ק ניכרים ,ט נפסדיםן
:טו .גג 15 :בא הכ'לחלקוכו' .לעי' פ"י ד"ה
ב ע"בבבליי
ן
הוי אומר] אטכ ח' 6 -מפסידיזן ט ח'ן אף] ק אם
.
'
ו
כ
ו
אם שור נגח6 :נ ולא ישתרגו
לעיל שם 17 :כסף'
רו נזקן]
דרךן אט ח'ו כ הניזוקיןן כ ניטליןן טכיית
לעיל ד"ה והמת יהיה לו והועתק משם וצ"ל להפך כאן
בהמה אף להלן וכו' מה להלן כסף אף כאן כסף:
כניזקין1הוין אכ ח'ן אומר] אטכ ח ],נזקן בפ'גן דם
ח'  7 -ר'] ל רבי ,אטכ ר' (ט רני)עקיבא (א עקיב')ו
אנאמ',טכנאמרו1חצייהוכןבס' 1אמא' ,סכלינאמר 8-אושוהוכו'] אטכ שור שוה מחתים שנגחשור שוהמנה (כנ' שנגח
 :נ'
שור שוה מנה שנגח  7111מאתים) נוטל חציו (אכ נ' שור שוה מנה נוטל חציו)  9 -מנו-ה] ך מאתים  10 -בולון נ
חציו11שוהן אטכ שור שוה ] שוה במ'בן אט שר שוה :מנה] אטכ מאתים 1א רביעי ,טרביע ,כ רביען ] שוה מאתים וכו'
מאתים] אטכ ח 11 - ,ועלן אטכ עלן החי] כ ח'ןוגו'] בז ח' ,ק וכו' ]לו] כ! ליה  12 -אטכ ואיזהו זה בפ'גן טכ
ן מיטפל  14א נא' ,נאמ'  15או נודע ובו,
ח'  13 -שוה] אכ ח ,,פיפהן אטכפ ואז המתן אכפ וחולקין כ
כ
כדלעיל] ט ח' 1נודע] א נ' וג' ,כ נ' כי שור וגו'  1הכת'] א נ' וגו' ו אכ לחלוקן למועדן כ לשור מועד .אכ נ' חמשה
דברים בין שור תם למועד כו' (א וגו')  16 -יום] ר ח'ן ואמש] כ ח'ן אכלישלפניו ,אכ נ' וגו']ישמרגו]א נ' בעליון
וכו'] א וג' ,כ כו'  17 -אכ בהמה  18 -להלן בפ'ב] אכ כאן 1ר בבהמה וכן בס'1כאן] אכ להלןן אכ להלן.
 .כאן -
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כסף אףלהלן כמף ,והמת יהיה לו .לניוק ,אתה אומרלניוקוכוי או אתה אומר

5

10

15

למויקוכו'כרלציל.
ושכניים,יגנוב אישוכו' .אף הטובח והמוכרהיו בכלל שנאמר 0אםימצאהגנבשמית כבי
ישלם
והרי הכתוב מוצ.או מכללו להחמיר עליו לשלם ותשלומי ארבעה
,
ה
וחמש למך נאמרה פרשהזו.
שור או שה ,לחייב על זה בפני עצמו ועל זהבפניעצמו .ו טבחו,איןלי
אלא טובח ,מוכרמנין ,תלמוד כ'ומר או מכרו ,עד שלא יאמרישליבדין ,אםהטובח
חייב ,מוכר לא יהאחייב ,אם אמרתכן ענשתמןהדין ,לכך נאמר או מכרו ,ללמדך
שאיןעונשיןמןהאיזי ד"א הקיש טובח למוכר ומוכר לטובח ,מה מכירהחוץ לרשותו
אף טביחהחוץ לרשותו ,מה מכירה מותרת באכילה אף טביחה מותרת באכילה ,מה
מכירה מותרת בהנאה אף טביחה מותרת בהנאה ,מה טביחה שאינהיכולהלחוור אף
מכירה שאינה יכולה לחוור ,מה טביחהכילה אף מכירה כולה - ,ד"אוכייגנוב
איש .אףמוקדשיןהיו בכלל ,שאםגנבן ושחטןבחוץ משלםתשלומיארבעהוחמשה,
והרי הכתוב מוציאן מכללן להחמיר עליהם לזוקקן לף-כררי; יכול שיהו חייבין
בתשלומין,והדיןנותן ,אםחייביןעל כרת החמור לא יהיו חייבין בתשלומין הקלים,
ייקראיז ב
ת"ל"זה הדבר אשר צוהיי ,לכלל כרתיצאו ולאיצאו לכללתשלומין.
חמשה בקר ישלם ,ארבעהוהוא .וארבע צאן ,שלשהוהוא .אמררבי
מאיר ,בא וראה כמה חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העורם ,שור שיש לו
 1לניזק בפ'א] ד ח'] וכתן אכ ח,ןאו וכו'] ק ח' ,אכ
אואינו אלא למזיקוגו'  2 -כדלעיל] אבק ח' 3 -וכי]

 3אם ימצא ובו /והאדלא קאמר בכלל אם המצא תמצא
בידו הגנבה משום דלא שייך לומר כן על
מ'כ.ירה ובש"י
הניח בצ"ע ולדעתי הדבר פשוט 7 :מוכרוכו
ו
א
י
צ
ו
ה
ש
כ"ה בכל גירס' המכילתא וברוב ג' הילקוט ,ובמקרא כי,
מרשותו ובא"צ מוחק מן עד שלא יאמר עדאין עונשין מן
ועי'הוצ'גינצבורג בס"אוכי וכ"ה בח"ש ,בת"ע ובת-חן
הדין 10 :אף טביחה וכו' .לאפוקי טבח ברשות הבעליבה
ב-ק פ"ז מ"ה - :אף טביחה וכו' .לאפוקי שוחט ונמצאת
וכי וכו' זו (שורה ה')  1כ ח'ןאיש] אטם נ' שור ,ט
טרפה טר"ש ב"ק ת"ז מ"ב ולאפוקי גנב שור הנסקל וטבחו
מ נ' או שה ,מ נ'וטבחואומכרוןוגו'] כןמ ח'ן שנאמר]
שאסור בהנאה ב"קעא .ובש"י רוצה להגיה מה טביחה
'
ג
ו
'
ח
'
נ
ם
ל
ש
י
4
]
ב
נ
ג
ה
'
ח
ן
]
ם
י
נ
ש
מ
1
א
אטמ
-והרי
מותרת באכילה אף מכירה והיינו כר"ל ב"ק עז :דמוכר
הכתוב] מ והכתו'ן מ הוציאון לשלם] אטמ שישלםן א
טרפה פטור וכן לענין מכר שזר הנסקל 11 :אף מכירה
שאינה .פרט לשהקנה לל' יום ,ב"ק סח' 12 :אף מכירה
תשלוםן וטל ד' וה'ן לכך וכו' זוןבו ח'  5 -א נא' ,ט
כולה' פרט למוכר
אחדכו'.ממא :שבו ב"ק פ"ז מ"ה בבלי
'
ח
ר
מ
א
נ
]
הפרשה
ן
6
]
ו
ז
ב
נ
ג
י
אט
(ט
אפ  -אטבוכי
עת:ועי' פ"ז 14 :והריו בא-צמוחק מכאן עד
ן
י
מ
ו
ל
ש
ת
ב
יגנוב) איש שור או שהן שור וכו' ת"לן מ ח'  7 -או]
שוה'ס בפ'א 16 :לכלל כרת וכו' .כן הוא בם-ח ,ובא"צ
אטכ ח,ן מכרון אטכ ומכרו ,מ נ' למה נאמרן עד וכו'
מגיה לכלל כרת יצאו ולאלתשלומין ובמ"מ ג' מכלל לכרת
וכו' מכלללתשלומין .משמע רס"ללהאי תנא דשחיטהשאינה
בדין] מ ח'ן יאמר] כ אמרן ט טובח  8 -מ המוכרן פ
ראויה שמה שחיטה דאל"כ בלא"ה אימעוט וצ"ע דתנא
לא כל שכן  1אכל יהיהן אכ אלא אם 1אט ומכרו1
דלעיל בפירוש אית ליה דשחיטה שאינה ראויה לא שמה
,
ב
'
ג
'
ח
'
ו
כ
ו
]
ן
י
ד
ה
9
ך
ד
מ
ל
ל
]
א
"
ד
ו
א
ו
ח
ב
ט
ו
ו
ר
כ
מ
ן
פ
שחיטהונ'דפליגי1ועי'ז"ר"בה"מוש"י]ועודצ"עדלאמיעט
ומוכר לטובחן פ ח'ן מ מרשותווכן בס'  10 -טביחהן
קדשים ממלתרעהואומן מבית האיש ואפשר רבא למעט גם
קדשים קל'ואליבאדריה"ג אוקרשי'שישלהםאחריו'אליבא
פ טבח 1מפ ומהן מה בפ'ב וכו' בהנאה בפ'ב] פ ח'ו מ
דר"ש,ועי' ב"ק פיז מ'רתוס'פ'ז דכאובבליעו.וים[ :שבוע'
ומה  11 -א בהגייה וכן בס'ן מפימהן יכולה לחזור]
פ'ומ'ה,בבלימב:יר'לזע'ב] 17 :ארבעהוהוא,שלשה והוא.פ"ז:
מ חוזרתוכן בס'  12 -מפ ומהן ד"א] אטכס"'ן ל
כי  13 -אישן מ נ' שורן אטכמ המוקרשיןן אט גונבן ושוחטן ,כ גנבו
ו,שוחטו1תשלומי] ט ח' 1טל ד' וה'  14 -והרי
הכת'] מ והכתו'ן מ הוציאםן כ מכללו ,מ מכללםו מ בכרת1יכולן אטכ ח ]שיהון אטכ שהיו ,ל שיהיו,
ו
י
ה
י
15
מ
בתשלומיך ךנ'קלים (לקלין)ן ש ומה אםןבו חייבתןעלן מ עליהםוא הכרת ,מ בכרת 1ט חמורווק יהא ,אטכ יהון ט
ל הקלין ,אכ קלין ,מ הקל  16 -צמן בו דבר] לכלל .לכלל] כ"ה מ ,ש'ג מכלל..מכללן יצאו בפ'בן ט ח' 17--
חמשה וכו' רע-א עה'ס  [x(wמ ח'] ט ה' בקר ישלם ארבעה ולא שלשה והשאר ח'ן וארבע צאן] אכ ח,ן אמר ר"מ] אכ ר'
מאיר אומר ,ט היה ר"מ אומר  18 -פ שהרי שור 1אטכלפי שיש לו ,פלפי שעושה -
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מלאכה משלם חמשה ,שה שאיןלו מלאכה משלם ארבעה ,רבייוחנןבןזכאי אומר
הקב"ה חם על ככודן של בריות ,שורלפי שהואהולךברכליו משלםחמשה ,שהלפי
שהוא טוענו על כתפו משלם ארבעה- ,רבי עקיבא אומר תחת שור תחת שה,
להוציא את החיה ,שהיהכדין הואיל והבהמהחייב כתשלומין והחיה חייב בתשלומין,
אם למרת על בהמה שהוא משלם ארבעה וחמשה אף החיה ישלם ארבעה וחמשהו
לא ,אם אמרת כבהמה לפי שהיא קריבה עלכבי מזבח ,תאמר כחיה שאינה קריבה
לכבי מוכח ,לפיכך אינו משלם תשלומי ארבעה וחמשה 1והרי בעלת מום תוכיח
שאינה קריבה,וחייביןעליהתשלומין ,והיא תוכיח על החיה שאףעלפי שאינהקריבה
ישלם ארבעה וחמשה1לא ,אם אמרת בבעלת מוםשאיןבמינה קריבה על בבי מובח
תאמרבחיהשאין ממינה קרב עלככי המזבח ,הא מה תלמוד לומר תחת שור החת
שה ,כהוציאחיה.

5

10

פרשהיג

אם במחתרת ימצא הגנב ,ומה וה ,ספק שכא לשב םפק שכא להרוס אתה
אומר מפק שהוא באלגניכ ומפקלהרוכ ,או אינו אלא מפק לכנוכ וספק שלא
לכנוב ,אמרת ,אם כשיכנובוראיוהרכוהרי זהחייב ,ק"ווה שמפק באלכנוס מפקלא בא
לכנוע; מכאן אתהדן על פקוח נפש יכשמפיקו דוחה את השבת41ימה שפיכות דמים
שמטמאה את הארץ וממלקת את השכינה היא דוחה את המפק ,וכק"ו לפיקוח נפש
 1אטכ ישלםן אטכ ושהן שאין לון אאין לו ,פ
שאינועושהן משלס] אטכ
אכ רבן  2 -הקב"ה חס] אטכ חס המקוםן כ כבודון
פ השורןלפי] טפ ח'ן שהוא] אכפ ח'ן א שהילך ,כ
שהולך ,פ הולךן אטכפ ישלםן לפין פ ח 3 - ,שהוא]
אטכס ח' 1אטבשטענו,פ שטוענווע' הגנבןעלכתפו]א
טכפ ח,ן אטכישלםן שה] מ נ' מה ת"ל  4 -שהיה וכו'
בחיהש'ו]בוח'ן אטכיבהמהןחייב] אטכ ח'וכן בס'ן א
טכוחיה  5 -משלם] אטכ נ'תשלומיןישלם] אט משלס,
אטכ נ'תשלומי 6 -לפי] אטכ ח'ן מזבח]אטכ המזבחונ'

ישלם ,פנ'תחתיון טפ ארבע]

 1משלם ארבעה .תוספתא ב"ק פ"ז ה"יבבלי עט :פ"ז
ועי' יונתן שתרגם אליבא דר"מ 3 :ר"ע אומר וכו'.
פ" 7 :1בעלת מום ובו" תוספתא פ"ז ה"טו ב"ק ע"ח.:
 8ר-"wr-יומין .צ"ל תשלומי ארבעה וחמשה 9 :שאין
וכו' .בא"צ מגיה שיש במינה ואולי צ"ל שכן במינו-ה
זוכן גרס' דפוס ליוו'] או שמינה קרב 10 :שכשין וכו'
י
המזבח' במע"צ מוסיף או נאמר כאן שור ונאמר בסינ
שורוכו' .וא"צועי' ב"ק מז :ורש"י - .האמהוכו' .בא"צ
מוחק מלותדהיתן מדה:
(יג)  12ובה' בא"צ מוחק וכן ליתא בילק' ונראה
דצ"ל כלקמן פ' כי תשא ומה זה הוא ספק וכו' .ועי'
ירושרימי סנהדרין כו ע-ג וצויך להגיה ע-פ המכילתא
כאן ועי' תוספתא סנהדר' פ"יא ה"ט 16 :היאוכו' .בא"צ
מגיה נדחה ובת' הסק ובמ"פ מגיה היה דוחה אותה הספק
אבל גם בירושלמי שם הגר'ורוחין בה את הספק וכן צריך
למפרש כאן דדוחין על ידי ופיכורת דמיבנ) את הספק
שמא בא להורגו - .ק"ו וכו" רצה לומר ק"ו דמותר

לפיכך משלם (כ) לא ישלם) תשלומי ארבעה וחמשהו ט
שאין  7 -לגבי] אטכס עלגבין מזבח] אטכמ "מזבח,
מ נ' כשור ושהןלפיכך] מס ח'ן אינו משלסו מ ח' ,א
ט לא ישלם ,כ 1מ שלםן תשלומי וכו' להרוג עה"ס
שורהב] מ ח'] טהרין ט בעלן אכ מומין ,ם המום -
 8ט שאיןןקריבה] אטכ נ' עלגבי המזבחןוחייבין עליה] אכ ומשלס ,ס :והוא משלםן תשלומיזן אטכ תשלומי ארבעה
וחמשהןוהיא] אטכ היאןשאףן א אף וקריבה] אטכ נ' עלגבי המזבח  9 -ישלם] אטכ נ' תשלומיןלא]אח'1כשמיןן
שאין] כ"הא,טשאינה,וסנןשמין,לשכן 1במינה] ט ח' ,אכ מינה] כ קרבן מזבח] אטכ המזבחונ' לפיכך (א נ'לא)ישלם
תשלומי (ילק' ווינ' תשלומין) ארבעה וחמשה  10 -תאמר וכו' המזבחן א ח'ושאיזן ד נ'מיןן ממינה] ב"ה כ ,ד במינה,
ט מינה 1המזבח] טכ נ' לפיכך לא ישלם תשלומי (ט ח') ארבעה וחמשהן הא מהן ח'ן שורן א ח'  11 -אטכ את החיה
(יג)  12כ ימצא וגו'ן א הגנב וג'ן ומה] ט ח' ,ק נ' אםן ק שספק 1שבא] אכ שהוא בא ,סק בא ] שבא בפ'בן
אכ שהוא בא ,ק באן א"א וכו' להרוג] ט ח'  13 -ספק בפ'אוכו' אלאן א ח'ו שהוא] ק ח'] וספק בפ'א] כ ספק ונ' שהוא
באןספק בפ'בן אטכ נ ,שהוא (ט ח') באןוספק בפ'ב] אטכ ספקןשלאן אטכ שאינו בא  14 -א ורייןוהרגו] קיהרגמן
זח בפ'ב] אטכ ח'ן שספקן אטכ ספק שהוא 1באן כ ח'ן לא] טשאינו] לא בא לגנובן אבק שהוא (ק ח') בא להרוג  15 -א
פמיכןןאתהן כאין ,ק נ'בא1דזןפ למדןלפיקוחנמש] פג'מןהתורהן המוסגררקק1ומהשפיכותן כ"הפק,ש,גששפיכות
  16אטכ מטמא ,פ שמטמאןהארזן ק נ' חמורן פ ימסלקן השכינה] פנ' אמרה תורה והכה ומת אע"פ שעל ספקבא ]היאןק ח' ,כ הוא,ול היהן דוחה את הספק] ק ספקו דוחה את השבת הקלדין הוא שתהא ספק דוחה אותון המוסגר ח' ול -
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