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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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 כא ספק הראשון, כלשון אלא האחרון כלשון לזמר עליך אק הא המפק"מ אתשידחה
 להרוכ. בא מפקלגנוב

 זרחה, בלבד עליו השמש יכי אומרים ישמעל יכר' עליו. השמש ורחהאם
 הוא ידוע אם זה אף כעולם, שלום שמש מה אלא זרחה, כלו העולם כל עלוהלא

 י' כי יביים הדברים מחוורין וכו', השמלה 0ופרשו בו כיוצא ו חייב זה הרי והרכו, עמושבשלום
 יט כא שמית השמש, ורדה אם כז1 אומר אתה כאן ואף - בריו על משענתו, 0צל כו כיוצאכשמלה;

 ללילה, יום בין לחלק אלאים בא לא ,כאו בא לכך אומר אתה אומר, ישמעאלרבי
 כו כב יורים דבר תעשה לא 0ולנערה לזמר תלמוד פטור, יהא וכלילה הייכ, ביום הרכו אםלואר,

 חלק לא להלן מה למד, ונמצא ללמד בא וה הרי אלא מעתה, לרוצח למדנו מהוכי
 והרכו קדמו אם כאן מה ללילה, יום כין בו תחלוק לא כאן אף ללילה יום ביןבו

 והרגתו הימנו מושיעין לה היו להלן ומה פטורה, והרכתו קדמה אם להלן אףפטור,
 חייב, והרבו הימנו מושיעין לו היו כאן אףחייכת,
 כדי לפניו שהיו הרי אומר יעקב בן אליעור רבי ם, ל ש י מ ל ש ו ל ם י מד

 וה הרי והרבו עמו שבשלום יודע שהוא זמן כל חותר, כשהוא ושברן שמן וכדייין
 ישלם. שלם לו דמים נאמר לכךחייב,
 לעולם, אני שומע בגניבתו(4 ונמכר ,כאו ו. ת ב י נ ב ב ר כ מ נ ו ו ל ן י א ם או
 ונמכר - יוצא. ובשביעית שנים שש עובד שהוא מגיד וגו', יעבוד שנים ששת"ל

 יומא ובבלי תשא כי פ' לקמן ועי' הספק מפגי שבתלחלל
 הוא דהלמוד מחודד בדרך ופיר' שהאריך במ"ע ועי'פה.
 ואין בשבת בא אפילו במחרחרת הבא להרוג שהותרממה
 לעיל שייך וכו'. אין הא 1 המכילתא: בלשון זכר זהלכל
1D'Pרבי 3 בא"צ: הגיה וכן לגנוב בא לא ספק אחר 

 ישמעאל ר' כאן וג' הדפ' ג' מגיה בא"צ אומר.ישמעאל
 שגשלום 5 מכדרשב"י: ועי' לקמן המלות אלו ומוחקאומי
 ר' 7 פ"ו: לעיל ועי' דשם אידך וכתניא עב. סנהדריןוכו"

 וכו' עליו השמש וכי להשלים וצריך מקוטע וכו'.ישמעאל
 הא"צ הגהת היא שנכונה ולכ"ג המאמר כפל תמוה]ועדיין

 אחר לשון דמתחיל נ' אומר אתה ובמלות מקוטעת[ הילק'וג'
 : המאורסה נערה בענין שנא' ממה 4א ו, י ל ע ממלת יליףדלא
 וכו'. כאן אף 10 מרוצח: הג' ושם עג. סנהי' וכו'. לרוצח6

 רמב"ם ועי' פסחים ריש בבלי קמג דף נו כב דבריםמ"ת
 כשמשא פתגמא ברור אין וי"ת הראב"ד והשגת גנבה הל'סוף
 דלא עלוהי נפלת דסהדיא עינא אם ת"א אבל במכילתין,וכן

 ע.' ובסנהדרין וגו'. להלן אף 11 בש"י: ועי'כמכילתא
 דלא המ"ח כגרס' נראה יותר אבל בם-ת הוא וכןוהרגתו. - מכדרשב"י: ועיין המשוורתה מנערה רוצח להפךלמד
 סנהדרין בבלי ועיין עצמו, מדעת במ"ע הגיה וכן להגרם
 כשהוא 14 כאן: ורמב"ן ומש"י רמ"ג פ' דברים וספרישם

 אפילו דחייב בא להשמיענו ישלם שלם מדכתיב וכו'.חותר
 פ"יא סנהדרין תוספתא ועי' בלבד הגנבה על ולא הזיקאם
 ומכ' ע"ג בו וירושלמי עב. ובבלי ו פ"ח שם ובמשנהה"מ

 זמן וכל דגי הילקוט כג' תופס במ"ע אבל ופ-זדרשב"י
 ולמטה למעלה נדרש לו רדמים ס"ל דראב"י ומפרשבוי"ו
 השמש עליו זרחה אם היינו עמו שבשלום שיודע כ"זדחייב
ן כ"ז ג"כיחייב ח  דמים לו אין תורה אמרה ולא חותר 
 עדיין חותר שהוא בשעה אבל במחתרת נמצא כבר אםאלא
 כן על יהר והיינו בו שימלך אפשר דאכתי דמים לויש

 חזינן דהא וא"נ קעי ואמתניתין בתוספתא ראב-ידקאמר
 ומהיכי להרוג בא שמא הספק מפני דמו התירתהדהתורה
 דלא הוא יהסמריבנ( כל גרסת וגם ימלך שמא יפטרתיתי
 פ"א: לעיל עי' וכו'. לעולם 16 הילקוט:כג'

 אט [ השבת את ספקו ק הספקן את ן שדוחה ספק1
 שהוא נ, אטכ ספק[ 1 ראשון אחסד. אטכ ן בלשוןבלשון".

 עליון ן ח' ט ון כןשורה וכו' אם -3 נ'שהוא אכ ספק[ 2-
 א וכו'ן השמש 1 "' ד לוןהמוסגר נ'.דמים א וגו',מ

 זורחת חמה ח'( )כ בלבד עליו כס בלבד, זורחת עליוחמה

 זרחהן ן ח' כ כלו[ ו ח' א עלן ן ח' מ זרחהן וכו' והלא 4-
 מ ה-זן ו הימנו כ המנו, א עמו[ 5 - זורחת ה'( )א היאאב
 על כירב א ן ח' מ אומרן ר"י וכו' כיו"ב [ זה והרי וקח',

 כ מחוורין[ ן וכו' וגו' השמלה ופרשו כיו"ב בוריו עלמשענתו
 ן ח' כ אומר[ אתה ן אף א 6 - הדברים את א [ ומחווריןק
 השמשן ן השמש זרחה אם אומ' ר"י ט וכו'[ אם 1 ח' אככן[
 המוסגרח' 1 אומר את ט וגו'ן או'ןכנ' ר"י -7 וגו' נ'א
 [ לך אטכנ' מח', לחלוק-8לומרן לא[טאינוןאמ [ד

 אם בז ובלילהן ן יהא טמ והיה, נ' אכ ביומן ן שאםטס
 על איש יקום כיכאשר נ' מ דברן [ יהיה אכ ןהרגובלילה

 ובין ט ללילהן ן בס' ינן א רק בו[ 10 - נפש ורצחורעהו
 כאזן 1 ימה אטכס ן נחלק טמ נחלוק, אכ ן בס' וכןלילה

 1 פטור[אף[אאם 11 - אכנ'נןכח',אנ,אסכז[אם[

 א ן פטור ט ן קדמתו אטכ קדמהן ן נאו ט כן. אלהלח
 מ והרגתן ן בס' וכן ממנו מושיעים מ [ לו ן לה[ ן מהטכ
-ח'  ן שהוא ק ח', ול כשהוא[ 14 - לה ביכק לו[ 12 

 אי1כ יודע[ ן זבל ט כל[ ן לשלם חייב נ' ט ח', ולחוהר[
 המכילתא בגרס' ב"ה ואסן 16 - הימנו אטכ עמו[ ןבידוע

 ן גינצב'( עי' ם א 1 )וס"א כבמקרא אם לפ ורקוהילקוט
 וגוץ 17 - יכול פ אני[ שומע ן ח' דטמפ אכ,המוסגר

 - בשביעית ויוצא אטכס ן ח' אטכס שניסן ן דרק

5

10

15
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 אינו ששוה סמה פחות גנב אם אומר יהודה רבי יותר, ולא פחות לא ו, ת ב י נ ככ
 לאו, ואם ימכור, למכור רצה אם הבניבה, בעל ביד הרשות ששוה, ממה יותרנמכר,
 ששוה, ממה יותר נמכר, אינו ששוה ממה פחות בנב אימר אליעור רבי שטר, לוכותב
 מחצה. ולהתגייד מחצה להשתכרדיו

 מקום בכל בידו אין כידו, - בעדים, אלא מציאה אין תמצא, המצאאם
 מידו, ארצו כל את 0ויקח שנאמר לדבר, וכר לדבר ראיה שאין אע"פ רשותו, אלא כו כאנמדר
 רשותיו אלא מקים בכל ידי אין הא וכג'ו נמלים עשרה העכר הךיקח ךכנך2יבנ י כרבראשית

 חיים(4 ת"ל מיומה חיים, ת"ל שאין רע"א חיים. שה עד חמור עדמשונך
 מהים. ולא ישלם, שנים ם י י ח - החיה. את להביאאלא

 דעה כונכ שכגנבים הראשון ה10 גנכין שבעה אומר, אתה נמצא ם, ל ש י ם י נש
 כו ויודע בתקרובת רז והמרכה לקרותו, בלבו ואין לארחו להבירו והמסרבהבריות,
 במשקלות, והמשקר במדות, והמעוול לחנוני, מבורות והן חביותיו והפותח מקבל,שאינו

 מקבל אינו השמן שאמרו מפני כשמן; והחומץ בפול והחול כתלתן הכירה אתוהמערב
 דעת לכנוכ יכול היה שאם עליו שמעלין אלא עוד ולא מלכיפן בו מושחין לפיכךנכל,

 בית ולב דין בית ולב אביו לב גניבות, שלש שבנב באבשלום מצינו וכן גונבה;העליונה

 וכו' יהודה ר' ן יתר ופק ן שוה שאיש נ' מ בגניבתו[1

 פחת-- גר[[כ ק ח'[אם[אטכפק"["ק משטה
 ן ח' ט רצה ן ר=ת טכס ן על פ מ" ש אטכ ממה[2

 אם א ן ח' ט י 3 - אם א הטו ן "כר אטכפמטרן
 --5 הכדין דה --4 מה על אטכס בפע[מגוממה

 אין ן ח' ד בעדיםן ן הגנבה נ' פ בידה 1 מכמפתמצאו
 אע-פ 6 -- מקום כל פ ח" ד מקום[ בכל ן ח' פןבידק
 מידף וכר שם הוא זכר כ ן ח' אטמפ בפה לדברוכף
 ן ח'אט

 שנאמרי
 אטם וכתיבן 7 -- אומר הוא יכן מפ

 טע וכל מ ח', אטמפ וגו'[ וכו' ויקח ן ואומר כ ח,,פ
 עד 8 - יהא כ ן ח, אטמפ רשותו[ וכו' הא ן בידואדוניו
 ן ח' ש"ג ובכל מפ כ-ה חיים[ שה עד ן ועד טכבפ'א[
 מ ן ח' פ אלא[ וכו' שאין ן ח' אדש טכס, כ"חרע"א[
- ח' כ להביאן 9 - כ רק המוסגר[ ןאין  א נמצא[ 10 

 1 איהראשון ן גנבים ח'[אטכלמפ כס אתה[ ן נמצאתטכס
- שבהן אשבגנבים[  מ אדם, בני אטכמפ הברייתן 11 

 פ ן בחברו אטמפ ן והמסרהב ט המסרב, מפ ן ן ו ג כנ'
 [ יידע ד ן בתקרובות פ ן ח' ך לו[ ן לקראתו אטע ןאורחו
- ח' דםב)[  ן והמפחת א יהמפתח, כ ח', מ והפותח[ 12 

 מבורותן והן ן חביות ווינ' ילק' חביו', ט ח', מחביותיון
 במשקולות מ במשקולת, וק ן ח' אטכמ לחנונין ן ח'טס

 והמערה [אב עה'סש'ו[מח'-13והמערבובוזולברע
 הגררה, ק הגרר', ול הגירה, א ן ח' פ בתלתן[ הגירהאת
 1 ל 1 ה כ משקלותיו והטומן נ' כ בתלהן[ [ הגרדן ווילנאדפ'

 ונ' ה' כ בכול[ ן החול את( )פ ואת אטפ ה', כוהחול[

 א השמן[ ן החומץ את( )כ יאת אטכפ והחומץ[ ןוהמערב
-שמן  א ן מכל ד מעל, ט נוכל, א כפ, כ"ה נכלן 14 

- ח' א היה[ ן ח, א עליון 1 מעלין אטכ ןמלאכים  כ 15 
 א 1 ח' פ א'[ שורה עה"ס וגו' וכו' וכן ן גונבה היהפ

- אנשי אטכ בפ'בן בית ן שלשה ט ןשבאבשלום  

 דאינו פליז וא"א שנייה פעם בש"י פי' למכור. רצה אם2
 דלר"י פ' ובבה"מ כן, משמע לא דר"י הל' אבל ונשנה,נמכר
 או המותר ויפסיד מוכר רוצה אם הגנבה בעל בידהרשות
 הגנבה בעל ביד הברירה אין ולר"א דמיו על שטרמקבל
 אליעזר ר' ורעת המותר, ויפסיד אחת פעכ:( נמכראלא

 דאינו דהכא כת"ק כלל נמכר דאינו יח. דקדושיןבברייתא
 במכילתא וכ"ה יתר, או פחות הגניבה היתה אם כללנמכר

 בקדושין שפי' רי-ר כתוס' ודלא זפ'ב[ עבדים ובמס'דרשב-י
 לא אחת פעם להמכר אבל ונמכר חוזר דאינו ס"לרר"א
 תיק בדברי ג' דרש"י שם בקדוש' הגרם' שינוי ועי'פליג
 פ"נ המגיד ורב שם הילקוט גרס' אבל ונמכר וחוזרנמכר
 כ"ה רש"י וכג' ונמכר וחוזר ג' ולא נמכר ה"יר גנבהמהל'
 בסהתו"ה ועי' ר"א, דעת שהשמיט פ"ז ועי' עברים,במסכ'
 כאן ראין יותר ולא פחות לא המלות למחוק נוטהשדעתו
 סד: ב"ק פ"ה לעיל בעדים. 5 הכרח: ואין שיטות, ב'רק
 מכיל' ועי' ברשותיה, משתכחא בסהדיא אין יונתן תרגםוכן

 תמצא המצא אם וגור' המאמר כל מוחק ובא"צדרשב-י,
 שאין 8 ופ"ז: ס"ה לעיל רשותו. 6 פ"ז. וכו', ידו איןבידו
 החיה. 9 כפל: משלם מת נמצא אם אף דהרי וכו'.ת"ל

 מתים ולא - פ"1. סג: ובבלי ע"ר ה ב-ק ירוש'מכדרשב-י
 ר[גנכ. שמין דהוין לענין ע"ג ב p~a ירושע-ימיוכו'.
 ב"ק תוספתא ובו" גנביות שבעה 10 ורא"ם: רש"יועי'
 דמאי וירושלמי ה"יד פ"ו ב"ב תוספתא ג"כ ועי' ח"חפ"ז
 בפ"ז וכ"ה בז"ר הגיה כאשר המסרב דצ"ל נראהוהמסרב. - צד. וחולין פ"ח ארץ דרך ומסכת ע.ג לט ע"ז ע"אכד

 ג' ]וכן הגידה ב"ק בתוסמתא הגירה. 13 : ב"קובתוספתא
 המכונה הזרע והוא כבפנים, והעקר הנורה או הנירה ונ"אאוק'ן

PllanzennamcnAral11. LOw, "ע Juhannisbrodsamen 
 בת"כ ג"כ נשנו כאן המנויכ:! מאלו וקצת .5, 317 .תוחג2

 והחול - א. פסוק 1 טרשה רבה וקוהלת ה"נ כ-ג פרקחובה
 ע"פ הגיה בא"צ וכו'. מפני - : ב"ק בתוספתא ליבאבפול.

 ג"כ מפני הגרסא ולפי וכו' שכומרו b~yh4התוספתא
 המלכים בו מושחין לפיכך וכו' שאמרו דמפני הריהכוונה
 ואפש' ערמה ור"ל בפ"ז גם כ"ה נכל' 11 לרמותו: יכולואפ-ה
 אין ונתוספת" זיוף ור"ל נילק' שהוא כמו מעל ג-כלגרו'
 ולא - מ"סי עיי דלוס וצ"ל דלים ונ"א כלום מקכלהשמן
 לקמן וגו' גונבה עד עוד ולא מן מוחק בא-צ וכו'.עוד
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295 ינ פרשה והשפטים רנזיקיןמסכתא

 : ט '"ב הנכנב זה אומר הוי הנכנכ, או הגונב גדול מי וכי וגוי; אבשלום שיגנוב שנאמרישראל,

 לכנוב בקשו סיני הר על כשעמדו כאבותינו מצינו וכן מחריש; והוא נבנכ שהוא יורעשהוא
 י כד שמית בירן, דין בית לב ונכנב כביכול, ונשמע, נעשה יי דבר אשר סכל שנאמר העליונה,דעת

 כי ה יביים תלמוד לפניו, וידוע כלוי הכל שאין תאמר ואם להם; זה לבכם והיה יתן 0מישנאמר
 עחי~-יח ת"' עון, יכפר רחום 0והוא כן פי על ואף עמו נכון לא ולבם - בפיהם ~ויפתוהולומר
 כג כי מש" אמורי בנב מהן למעלה רע; ולב דולקים שפתים חרש על מצופה מיכים ~כסףואומר

 ארבעה תשלומי משלם ועוף חיה בהמה וכלים ופירות כמות מלשלם, פטורהנאה
 הגונב קרן, אלא משלם אינו והקדשות, וקרקעות שטרות ושפחות עבדיםחמשה,
 תחת זמן, לאחר התר לו יש עכשיו, אסור שהוא אע"פ כפל, תשלומי ישלם חמורפטר
 מהם למעלה ; וגו' בקר חמשה שנ' ארבעה, ישלם ו-שה תחת חמשה, ישלםהשור
 אומר הוא הרי אומר יוחאי בן שמעון רבי כנפשו; מתחייב שהוא ארם בני נפשגונב
 כד כט שם של מכיתו יוצא שהיה לאחד דומה, הדבר למה משל משלו נפשו, שונא גנב עם0חילק

 ואל חלקך טול לו אמר עושה, אתה מה לו, ואמר חכרו מצאו כלים, טעוןהבירו
 טעון לפלוני ראית שלא אני משביעך לו, ואמר הבניבה בעל בא ומן לאחר לאדם,הכד
 מתחייב זה הרי מדבר(*, אתה יכמה יודע שאיני שבועה לו, אמר מביתו, יוצאכלים
 חבירו מאחר המתבנכ אבל וגו'; נפשו שונא כנב עם חולק אומר הוא ועליובנפשו,

- גדול' מה וכיקודם  ע"פ כאן משלים במ"ע גונבה' 
 מוחק ובא"צ גנב, נקרא הבריות דעת הגונב שכלהתוספתא
 הבריות דעת הגונב שכל מצינו שכן וג' מצינו וכןמלות
 לבבות. מגיה בא"צ גניבות. - וכו'. באבשלום גנבנקרא
 ובא"צ וכו'. מי וכי 1 : בסופו פ"ו דשירה מס' לעילועי'
 ר' דגרים ועי' וא"צ וכו', הגונב ח כ גדול מה וכיגורס
 מ"ע, מעלה, של ב"ד ר"ל וכו'. ב"ר לב 3 פ"י:פ"ז

 וג' בידן נגנב וכביכול מגיה ובא"א המקום לב מגיהובא"צ
 כן ואע"פ 5 : להם הוא נגנב כביכול ה'ט שםהתוספתא

 שמו"ר ועי' מרפידים ויסעו ד"ה פ"א דבחדש מס'וכו'.
 הרצאת בדרך להגיה צריך וכו'. כסות 7 מ"ח:פ"מב

 ופירות כסות קרן אלא משלם שחינו וכו' עבדיםהתוספתא
 הגיה וכן וכו' פטר הגונב כפל תשלומי משלם ועוףוכו'
 פטר הגונב 8 וא"צ: בהמה מלת שמוחק אלאבא"צ
 11 : א עמ' סג קדושין ירושלמי יא. בכורות וכו..חמור
 הלב, את הגונב א' הם: שמנה גנבים והשבעהבנפשו.

 קרן, שמשלם וכו' עבדים הגונב ג' הנאה, אסורי הגונבב'
 ג' ו' פ"ח, גונב ה' כפל, שמשלם וכו' כסות גונבד'
 בבה"מ פי' וכן נפש, גונב ז' דו"ה, שמשלכם ועתהשור
 דעת גונב דבכלל פי' במ"ע אבל המ"ח לשון לפי הואוכן

 ב', ממון, מזיקו ראינו היכי האחד, : מינים שניהבריות
 פטר גונב אבל במדות, 1-המעוים כגון ממון דאפסדיההיכי
 דברים שם שמונה בת"ז ועי' עצמו בפני מין אינוחמור
 משק-(ו 12 בדבריו: חסרון דאיזה ונראה כאן, כלל נשנושלא
 מאחר 16 משלי: ורש"י תתקס"ב משלי ילקוט וכו'.משעם
 והוא בחנכם עמו ללמוד רוצה חברו ששוין וכו'.חברו

 דר"ל נראה ויותר ז"ר. ד"ת, לשמוע הגדר אחורימשאגנב
 הוא חברו בו יפציר שלא וכרי חברו עם לילך רוצהשאינו
 פרקו ושונה הולך אלא כן אינו ובאמת ובתג לו שאיןאומר
 מה ועי' לעצמו זכה ד"ת שגנב ישראל אבל הפ"זולשון
 ]מתוך המקצועות ספר בשב רצג ס' בב"מ המרדכישהביא
 ועי' ומעתיקן, ד-ת שגונב מי לבנות דאין משלי[מדרש

 א לב, את נ, אטב אבשלופן ן ירושלם טכ ישראל[1
 הגרס' בכל ס"ה מי[ ן וכו' ט ח', א וגו'[ ן ישראל אנשינ'
 אט ח'ןזה[ כ הגדולןהגונג[ וט מה ך בתוספתא,וכן
 אט ן ח' ט באבותינו[ ן ומחריש אטכ 2 - הגנב א ןח'
 אט סיני[ [ לפני אטכ עלן ן שעמדו בשעה( )א שבשעהכ
 ונגנבה, ק נגנבה, אכ ונננבן 3 - התורה את לקבל נ,כ
 ח'ןכבידו אטכ דין[ גיח ן ח' אטכק ולב[ דגנבט
 כבר והלא אככ ת-ל[ ן ח' א לפגיון ן ח' מב וידוע[ 4-

 [ לו יכזבו ובלשונם נ' ט וגו', נ' אל בפיהם[ 5 -נאמר

 שפתים[ 1 ח' הפ' וסוף וגו' חרש ד 6 - אף אטכואף[
 ן ח' ט מהן[ ן י נ ש ה מ מהזן למעלה ן א ל 1 כ ולב[ ן ח'כ
 1 ה מ ה ב כ בהגייה, א הנאק 7 - אסורין א ן הגונבמ
 ן בשנוים למטה ונ' כאן ח' מ ומן ד' וכו' כסות ן ופטורמ

 י ש י ל ש ה ונ' ח' מ עבדים[ ן וה' ד' ל 8 - ח' ךופירות[
 את מ שטרות[ ן ושטרות ד ח', מ ושפחות[ ן ב ג 1 גה

 וארע מ וקרקעות[ ן ושפחות ל שפחות, וקהשטרות,
 ן ואינו ס ן ההקדשות ואת מ ח', אטב והקדשות[ ןהקרקעות

 ואת החיה ואת העופות ואת הבהמה את הרביעי נ' מקרזן
 ן ל פ כ י מ 1 ל ש ת משלם הכלים ואת הפירות ואתהכסות
 תשלומי[ ן משלם מ 9 - הגונב החמישי מ י, אטכהגונב[
 ט [ כבש"ג כפל ווינ' ובילק' ?, כפר ט כפלן [ ח,אטכ
 מ עכשיו[ [ בהנאה שאסור מ אסור[ שהוא 1 גב עלאף
 תחת 1 אחר מ לאחר[ 1 היתר טכס [ ויש הואיל מ 1ח'

 מכרו או וטבחו השור את הגונב הששי מ ישלם[השור
 מ ח,, אכ ישלק [ ושה מ ן ח' מ תחת[ 10 -משלם
 [ השור תחת נ' ט ישלם, נ' אטם בקר[ [ ח' ט שנ'[ ןמשלם
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 וכו' גונב 11 - בנפשו שנדון( )ק שנידון חורין בן ח'( )ק את הגונב נ' מק מכלן, מ מהן, אטכ מהם[ 1 השביעי נ' מ1ג1'[
- ח' אטכ נפשו[ וכו' הרי ן ח' א [ אומר 1 יוחי אטכ ן ח' מ עסה"פ[ וכו' רשב"י ו מישראל פ אדם[ בני ן ח' מבנפשו  12 
- ח' ט [של[ 1טמבית ח' אכ למה"ד[ 1 מושלו א ח', טמשלו[  1משביעךןא ובעל[כעל ח' אטכ [לאדם[ תגיד אטכ 14 
 כלים טעון ביתי מתוך יוצא אטכ 15 - פלסי וא ראיתה אםןטכ ט לא, אכ ושלא[ עליך נ' אטכ אני[ 1 משביעטכ
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 יג-יר פישה משפיים דנזיקיןמסכתא296

 אוטר הוא ועליו לעצמו, זכה זה הרי כנב שנקרא פי על אף תורה כדכאי לשנותוהלך

 שנאמר שכעתיכם, וישרכם הצנור על מתמנה נמצא לסוף יכנוב, כי לכנם יבוזו טלא משתקבשם
 אמרות יי סאמרות שנאמר תורה, דברי אלא שבעתים ואין יתן, ביתו הון כל חאףן ז יבתהלים

 שכעתים. מדקק לארץ בעליל צרוף כסףטהורות
 ידפרשה

 והבאר הואיל בדין, לי היה יאמר שלא עד באמר, למה ה. ד ש ש י א ר ע ב י יכ
 הבערו, על חייב יהא לא חייב שהיא הבאר על למדת אם ממונו, וההבערממונו

 שהשן ללמדך הכתוב בא אלא איש, יכער כי לומר תלמוד טה הדין, מן זכיתיאם
 לעולם אמרו מכאן הילוכה, בדרך לשבר מועדת והבהמה לה הראוי לאכולמועדת
 - להקדש, וחומר וקל כעדית נזקין ששמין והזיק, מרשותו המזיק שיצא עד חייבאינו
 וה ועל עצמו "בפס על לח"ב כרם, או שדה אישן יבער כי אחרדבר
 פירש. בו "ט ,צדה אף פיחת כן יש כרם מה כ"כ. או "צדה -- עצמהכפף

 פתור, ולעבדו לשלוחו לבנו צאנו ממר אמרו מכאן ו, ר י ע כ ת א ח ל שו
 המגדיש הרי אומר נתן ר' אחר. בשדה וכיער - חייב. וקפן שוטהלחרש
 עליו אני קורא והויקה, הבית בעל של בהמתו ויצאת ברשית שלא חכירו שרהבתוך
 וה. הוא אחר אלא אחר, בשרה וביער נאמר לכך בעירה, אתושלח

 ניזק, של כרמו ומטיב מזיק של שדהו מיטב וו מ ר כ ב ם י מ ו ו ה ד ש ב ט ימ

 בעדית, נזקין ששמין אלא ללמדך הכתוב בא לא אומר עקיבא רכי ישמעאל, רבידברי
 להקדש. וחומרקל

 1 עליו אטכ הקורם עם, 16 - ד ח' המוחגר 1 ואמראטכ

 - אחר ך [ המגנב אטכ ן ח' ך וגוץ ן ח' כ נפטןשונא
 1 נקרא שהוא אטכ ן דברי ט ן ושנה אטכ לשנות[1

 ן ח' אטט לסוף[ 1 יגנב א 1 וגו' לגנב טכ 2 - זוכהאט
 אטכ 4 - בסי וכן שנ' אוב ן ישלם אטכ [ נתמנהא

- וגו'טהורות  
 היה[ ן ח' מ יאמר[ שלא ער 1 ח' אטכ שדה[ 6)יד(
 ט יתבער, אכ וההבערן 7 - והכור אטכמ [ ישאטכ
 א חייבן וכו' על ן והבהמה מ והבערה(, ווינ' )ילק'והבער'
 על חייב שהא( שאל' ילק' שיהא, ווינ' )ילק' שהואטכס
 אטכמ [ שהוא א יהאן ן "' אם לא[ ן בור( )א בורוירי
- בהמתו מ הנערה, אט הבעתון ן ידיעל  וכו' אם 8 
 - שהוא ט שהיא, אכ שהשזן ן ח' מ אלא[ 1 ח' ממהן

 ט ח', הראויולה[א את מותרתואכמ מ9טמועד,
 )ילק' כררך אטכ ן לשבור אטכ ן והרגל מ והבהמהן [לו

 א ן למטה נ' ומקצת ח' מ להקדש[ וכי' מבא' [ בדרך(ווינ'
 ד"אן 11 - וחג' קל א [ ק.ברשותו [ ח' ק עי[ 10 -מיכן

 במני[ ן וגו' איש אכ [ ח' ט נרם[ וכו' איש ן ח'אטכס

 ישלם ונמצא שג' צ-ל ופו" שנ' 2 : התקלט משליילקוט
 ומשלכם ה'יג שם התוספתא ולשון וכו'. כל אתשבעהום

 וההגעה. וגו' והבאר 6 : וגו' וגבבא שנ' שבירו מהכל
 במקום אבל וא"ב. בסמוך וכן והמגעה והבור מגיהבא"פ

 השור, חן למרת אם לקמן וכן והשור לגרוס נראהוהבשור
 למדת אם 8 כה. דף נזיקין הירושלמי על ריה-ל בפי'ועי'
 מכאן 9 פ-ב: ריש ב"ק וכו" שהשן 8 ב"ק: רישוכו'.
 אינו שאמר דמה ומפרש המלות 4ו מוה' בא"צ לעולם.אמרו
 גם אבל ללמדנו הכת' בא זה דבל למעלה נמשך וכףחייב
 ולפיכך אמרו מכאן ועוד ור"ל כן לפרש יש גרסתנולפי

 וע" וששמין כלומר וכו" ששמין 10 : הדרשהנאמרה
 שדה אף 12 : המלות אלו מוחק בא"צ ד"א. 11 :לקמן
 לאפוקי פירש ובמ"ע ז"ר. כירו, קלקלה לאפוקיוכו"
 14 : מ"ב פ"ב ב"ק כדאיתא לה ראוין שאינן דבריםאכלה
 ה שם וירושלמי נו: ט: שם בבלי מ"ב פ"ו ב"קחייב.
 מגיה ובא-צ זה הוא אחר וכי כמו .וכו'. אלא 16ע'ב:
 של צ"ל מזיק- של 17 מ"ג. פ-ו ב"ק ועי' וכו' אחרולא
 בירושלמי אבל : מח גיטין נט. ו: ב"ק ועי' א"צ,ניזק,
 במשומר לו-נקוש. ק"ו 19 הפוכה: שיטתן ע"ג מוגיטין

 וגו' ושלח 13 - בה כ בון ן שיש כמפ בפ'בן יש ן שיש פ יש[ 12 - בס' וכן 1nsya מ 1 בס' וכן כפני כ בס', וכן ח'מ
 אטכ 14 - לשלוחו( כ לשלוחו, או )ט ולשלוחו ילעברו( )פ לעבדו אטכפ ן ח' אט לבנון ן מסר אם אט ן ח' מחייב[
 יביער[ ן ת"ל פ ח,, אב נאמר[ לכך [ וגו' נ' אכ בעירה[ 16 - השדה מ הביתן ן ויצתה מ ויצא, ט ויצאת, א 15 -והרי

 ט זה[ הוא ן ח' אטכמ אחר[ אלא ן והזיק מרשותו המזיק שיצפן עד חייב אינו אמרו מכאן נ' מ בפא[ אחי [ ח,אטכס
- ח'מ  בגיטין נ' כ וגו', נ, אם ח', אכ כרמון ן ומיטב( ווינ' )ילק' מיטב ט ח', כ ומיטב[ ן ח' מ להקדשן וכו' מיטב 17 

 ן ח' אבוב לאן 18 - מזיק של כרמו מיטב( שאל' )ילק' ומיטב שדהו מיטב אטכ ן ניזק וכו' מיטב ן הניזקין פר'בריש
- ש י ד ג ש כ כ בהקדש, אם הקדש[ 19 - גזיקי' ב ניזקין, א ן ח' אטכאלא[  
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 קנוי ע"י וחייב הואיל בדין, לי יש יאמר שלא עד נאמר, למה אש. תצאכי
 בא אלא אשה תצא כי נאמר למה הדין, מן וכיתי אם עצמו, ידי על חייב יהא לאלו

 הנוקין לכל כאיש האשה ואת כמתכוין מתכוין ושאינו כרצון האונם את לעשותהכתוב
 קוצים יש אם שיעור, להזן אלא קוצים באו לא הא מ. י צ ו ק ה א צ מ ו -שבתורה.

 שהוא והכדון והדרך הנהר עברה אמרו מכאן שיעוף, אין קוצים אין ואם שיעוריש
 אותו רואין הדבר, על עומרים כיצר מלשלם; פטור והויקה, טפחים מעשרהככוה
 אליעזר רבי עוריה, בן אלעזר רבי דברי ומדליק, כור בית באמצע עומד הואבאלו
 שמעון רבי ; אמה חמשים אומר עקיבא רבי הרכים, כררך אמה עשרה ששאומר
 דכםיקדה שעברה מעשה הדלקה, לפי הכל הבעירה, את המכעיר ישלם שלםאומר
 מצפצפת היתה אם אבל שקפצה, בזמן אימתי ; מרוכה שהיא מפני והזיקה,הירדן

 חייב. זה הרי מיל, עד אפילוומהלכת
 של מדבך וכן קורות, ושל קמם של טואר וכן במשמע, הכל גדיש.ונאכל

 השדה, או - במשמע, האילן אף הקמה, או - למיה. שהתקינו צרורות ושלאבנים
 לומר תלמוד והדליקן, בכריש טמונים כלים לו היו אפילו או העפרן את ליחכהאפילו
 בכלוי. הקמה אף בבלוי השדה מה השדה, או הקמהאו

 איש, איש שכאמר לפי נאמר, למה ה. ר ע ב ה ת א ר י ע כ מ ה ם ל ש י ם לש
 המבעיר ישלם שלם לומר הלמוד מנין, ואנדרובינום וטומטום אשה איש, אלא ליאין

 שאלות דב' ומפרש הדפוס ג' מקיים ובמ"ע ובור. שורלו. קנוי 1 : 1 ב"ק ובבלי שם ירושלמי להקדש, מנה עליהרי
 למה והשנייה, זו, פרשה נאמרה למה בסתם האחת, :שואל
 עצמו ע"י שהבעיר דמשמע הבערה את המבעיר ישלםנאמר
 היא לו קנוי וג' קוצים ע"י מעצמה יצאה אפילו חייבהוא
 ע"ב ב ב"ק ירושלמי וכו'. האונס 3 הגרסאות: רוגלפי
 הא 4 האונסין: על חייב שהוא כולהון על מלמדתוהאש
 גדיש או מגיה ובא"צ לעיל פירושו לפי פי' במ"ע וכו'.לא

 שיעור. ליתן קוצים נאמר למה הפ"ז ולשון וכו' האוגומר
 שיעור, אין קוצים כשין ואם הדלקה שתעבור שיעור. יש5

 דאם פי' ובס"ס זי"נ, פטור, כזה ובאונס הדלקה,שתעבור
 קוצים אין ואם שיעור נאמר אז קוציכם והשדף האשבין
 וא"צ וז"ר שיעור, אין האש r~hd מעכב אחר דבראלא
 שעור אין קוצים יש ואם שעור יש קוצים אין אםהגיהו
 אם אבל ה"כג פ"ו ב"ק בתוספתא דתניא מאי והיינווכ-נ,
 עד אפילו לה מצויין עצים שהיו או והולכת מסכסכתהיתה
 מא.: בבלי ועי' קוצים וכ"ש חייב ה"זמיל

 אמרו מכאן -
 ה"כג פ"ו שם תוספהא מ"ר פ"ו ב"ק מכדרשג"יוכו'.

 במשנה טפחים. מעשרה 6 כ"ז: סא. בבלי ע"ג הירושלמי
 במכדרשכ"י, הוא וכן מ"ח ג' היא זה וע"פ אמות ד הג'שם
 ליר!ש' בפי' עי' דייק הבעירה דמלת נראה זכו" הכל9

 מצפצפת. 10 קעו: דף הלוי ישראל ר' ממו"רנזיקין
 במאמר ועי' מספספת הג' ובירושלמי מסכסכת הגר'בתום'
 1. הערה יט דף הלוי ישראל ר' למו"ר המכדרשב"יעל
 נקרא, בגודש המקובץ דבר כל דגדיש במשמע. הכל12

 ע"ג ה ב"ק ירושלמי מכדרשב"י וכו'. מואר וכן -מ"ע.
 פ"ז: דקאי, מידעם כל ות"י שם ותוספות רש"י ועייןקומה בעלי כל לרבות ס. ב"ק וכו'. האילן אף 13 פ"ז: ס.,בבלי
 ה ירושלמי מ"ח פ"ו ב"ק מכדרשב"י בגלוי. 15 פ"ז:ס. בבלי ע"ג ה ירושלמי מ"ד פ"ו ב"ק מכדרשב"י העפר.14

 ט לי[ ן ח' מ יאמר[ שלא עד [ ח, כ נאמר[ ן וגו' אש כו
 2 - קנוין ט קוצים. ל קוצי', 1 כינוי, ק קנוי[ ןח'
 אם ן שיהא מ יהיה, אכ יהא[ ן שכן כל מ לאן 1 ח' דלו[
 אש כ ן ת"ל מה אטכס נאמר[ למה ן ח' י( הדין[וכו'
- ת' מ אלאן ןוגו'  ללמדך בא )פ ללמדך ג' מ הכתובן 3 

 ן ברצון א ן ח' מ את[ ן בו נ' מ לעשות[ ן הכתוב(שעשה
 באישן שאע[מקקאת[אק את פ שרפ, ואתאטב
 ההע-4אמיא1מןמ כככלןדכפ בכלאט
 תהה ן את י אטכמ עשה, א עתה[ ן "ם מ 5 --ר
 l'aw המרין הבורןט %א בכ"ט מאה הך תראכ

 את( )מ ואת אטכמ ן הדרך את( )כס ואתאטכמ
 טפחיסן ן מארבע מ י, ן עשרה, לק מעשרה 6 -הגדר
 מ חק שורה בפי אמה וכר כיצד ן והדקן ט ן אשתמ

ח'--י[עא[אטכח'[כוהכב1רןומדל-[דומזיק[
 8 -- ב"ע ארראליעזר טכ, כ"ח ב"ע[ אלערר'

 1 הבערה טכס ן המבער ם 9 -- רשות ת' בדרך טכדרך[
 אט 10 - יל-ה מ [ שעשרה אכ [ "ל"האטכלמ

 אכ שהיא[ מפני [ הדלקה ר ט והדקה[ [ הירדן אתכמ
 1 שהיתה מפני מ כשהיא(, ווינ' ~לק' כשהוא טכשהיא,
 1 מהלכת פוכ ח', כ, ומהלכתן 11 - מסוכסכת ממצפצפת[

 אטב סואר[ ן ח' ס וכן[ ן במשמעו פ 12 - ח' טעדן
 מדבךן 1 וכך כ וכן[ 1 ח' פ ושלן קנים ן סידור מסדר,
 אמש 3י - נדבך מ מרכך, ר מרכך, כ מדבר,א

 [ שנ' נ' אטכ לסיד(, ווינ'  וילק' לסיר ט לסיד[ [שהתקינן
 אכ [ ח' ט לו[ [ אלא אינו נ' מ או[ 14 - או אאף[

6

10

15

 קמה בו [ בגילוי ו בפ.א[ בגלוי [ שדה כמ בפ'ב[ השדה 15 - והדליקו דב 1 בגדישו ד ו טאלין מ מטומנין, טמוטמנין,
 - "' ם ישלם[ שלם 1 ואנררוגינס ק 1 טומטום אט 17 - ט רק בפ'ב[ איש [ אומר שהוא לפי אט 6י-
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 שבתורה המזיקין כל שאר וההבער, המבעה אלא לי אין מקום, מכל הבערה,את
 כהרי הכער הרי ולא הכער כהרי המבעה הרי לא משניהם, אב בנין דן אתה הרימנין,

 המויק חב וכשהזיק עליך, ושמירתן וממונך להזיק שררכן שבהן השוה הצדהמבעה,
 הארץ. במיטב נזק תשלומילשלם

 שיש מקום כל כנדקין, מאיר ר' משום אומר אלעור בן שמעון רכי היה כללותד'
 מיוחסת אפי' ולמזיק לניזק ככל, חייב למויק ולא לניזק פטור, לניזק ולא למזיקרשות
 ועל השן על אחרת, רשות כגון למזיק ולא לניזק לא והפונדק, שותפין של חצרכתן
 שיש מקום בכל נוק. חצי משלם ותם שלם נזק משלם מועד השאר, ועל חייב,הרכל
 ועל פטור, הרכל ועל השן על כהן, וכיוצא הרבים ורשות והבקעה ולמויק לניוקרשות

 נזק, חצי משלם ותם שלם נוק משלם מועדהשאר,
 סופרשה

 עד ימר ישמעאל רבי לשמור. כלים או כסף רעהו אל איש יתןכי
 זה הרי בו, עעיך לו, אמר אם אכל זה, לי יטמיר הילך לה ויאמר אצלושיפקור

 מכאן להמנות, שדרכן כלים אף להמנות, שדרכו כמף מה כלים, או כסף -פטור.

 ו הבער ט הבעה, אכמ המבעה[ 1 ח' פ הבערה[ את1
 1 הנזקין מ ו ושאר אכ ו והבערה ט והבער, אכמוההבער[
 )כ שניהן מבין אטכ משניהן, מ 2 - ח' טשבתורה[
 א המבעהן 3 - הבערה ט הבעה, אס המבעה[ 1שניהם(

 ן וממונן וק ח,, אטע וממונךן 1 הבערה טס הבעה,כ
 לשלם[ 4 - חייב כ ח', 1 חב[ 1 שבירתן כ שמירתן,אט
 ארבע טכ ארבעוח, א 5 - ומשלם ט משלם,אכ
 ו ח' כ ישמעאל1אומר[ ר' י2 רשב"א[ ו ארבעהמפ

 א בנזיקין, ד ו ח' מ מאיר[ ר' [ משם ט ח', ממשוטן
 פ שיש[ ו ח' פ מקום[ 1 בכי טכ: מכל, א כל[ 1בנזקים

 ו לניזק( ווינ' )ילק' לנזק ט בפ'בן לניזק 6 - לונ'
 רשות מ 1 ואפילו פ ח', מ אפילו[ 1 "' אטכפבכל[

 ו השיתעין מ ו ח' מ של[ 7 - מיוחדות א 1מיוחדת
 מפ חייב, ונ' והפונדקין ט ו-הפונדקי, אכוהפונדק[
 מ אחרת[ ו ח' ומ רשות שאינזוכגון נ' מהפונדקי,

 מ 1 השור כפ השאר[ 1 ח' א חייב[ 8 - אחת אבח/
 ט 1 לנזק כ לני1קן 9 - בו נ' כ שישן [ מקוםבגל

 השא' ו השאה 10 - הרגל על ט 1 ח' ט השח על [הבקעה

 השור-אטכ
 1 גינצבורג( נמס' )וכ"ה וכי אוטכנמק מיי 12)ש(

 נ' א ח', אכאב לשמור[ [ ח' אט כלימן או ן את ושאל[
 מ הילךן ן ח' א לו[ ויאמר 1 שיפקיד אכלס 3נ --וגר
 בס 1 עיניך תן פ ועעיך, כ 1 ח' פ אמן 1 לך הא אנ1פח',
 ו כל פ כלים[ 1 בס' וכן להימנות אפהמפ 14 -- זה עלנ(
 .- מינן אפ 1 שדרכם מ שדרכהטכ

'x'yוריש פ"ו ריש לעיל מקום. מכל 1 : פ"ז מא: בבלי 
 בא"צ המבען 2 : ופ"ז הגור בעל לד"ה במ"ע ושםפ"יא
 5 ב"ק: ריש וכו'. חב 3 הילקוט: גרסת ועי' הבורמגיה
 לעיל וגורסו כאן זה מאמר מוחק בא-צ וכו'. כללותארבעה
 וא"צ: זה. הוא אחר אלא הס' אחר אחר בשדה וביערבד"ה

 ובמ"ע בילקוט הוא וכן חייב מוסיף בא"א והפונדק.7
 בכלל התנא חושב ושאחריה זו דבבא להגיה דא"צובת
 קודם ולקמן כאן, עד ולמזיק לניזק מן מוחק ובא"צאחד

 לשער אפשר ואולי השותפ.ן, חצר כגון מוסיף11-הבקערה
 רשושם שיש מקוכם בכעך המלות לקמן למחוקדצריך
 כגון למזיק ולא לניזק לא במ;ומ' ולהגיה ולמזיקלניזק
 דאינו ניחא ולפ"ז לכאן מלמטה שנשתרבנו אחרתרשות
 שלפתנו הגר' לפי אכל מקומות בר' כללות ד' אלאתושב
 הברייתא וטה מקומות בה' שונה דינים חלוקי דד לו'צריך

 תוספתא עי' מקומות, בכמה שוניכ:( בפנים שנויהשלפנינו
 תסכים הגהתנו ולפי יד. בבלי ע"ג ב ירוש' ה"ט פ"אב"ק

 הפרטים בכל בירוש' הושעיה דר' הברייתא עםהמכילתא
 על דחייה המכילתא דעת והפונרק השותפין חצררלענין
 להיות צריך וכן בבבלי יוסף דר' כברי-תא והרגיםהשן

 במקום השותפין חצר גבי ב י י ח הושעיה דר'בברייתא
 אכל )38(, י-ד דף הלוי, ישראל ר' למו"ר בפ' עי'פטור

 והרגל השן פטור.על והבקעה השותפין דחצר איתאבתוספ'
 מקום רכל הנ"ל בפירוש העיר וכבר דבבלי בברייתאוכ"ה
 במכילתא והיינו ורגל בשן חייבת השותפין שחצרששגו

 חצר ביחד שנו הושעיה דר' וברייתא יוסף דר'וברייתא
 כללות דד' ובברייתא בתוספתא אבל והמונרקי,השוו-ספין
 השותפין חצר ביחד שנו פטורה השותפין רחצר ששנובבבלי
 היה ובבקעה לבקעה השותפין חצר שדימו לפיוהבקעה
 ולענין והרגל, השן אח בה לפטור כר"ה דהיא להםפשוט
 ס"ל שוחרר: רשות דהיינו לזה ולא לזה לא שאינהחצר

 השן על דחייב בבבלי כללות דו' והברייתאלהתוספתא
 המכיל' לפי וכן הושעיה דר' הברייתא לפי אבל הרגלועל
 לשניהם שאינה בחצר הרגל ועל השן על פטור הגהתנוכפי

 נכנס זה מחמת ובר"ח בבקעה דפטור ומאחר לזה ולא לזה לא שאינה לרשות הרבים ורשות הבקעה מדמים שהם לפיוהיינו
 ועי' ה"י בפ-ה התוספתא דעת גם זו וכשיטה אחר, של רשות והיינו ע-ישניו-ה"נ( שאינה חצר גם דעתם לפי זה סוגתחת

 יסא ור' ירמיה ר' וברברי וכו' תגיי ואי,, פטור לשניהן שאינה וחצר חייבת שותפין של חצר תני תניי אית שםירושלמי
 הניזק ברשות נודתגין שהן יודעין אנו אין וכו' דתנא מניון ירמיה ר' ברברי ושצ"ל השיטות להפך שצריך נראהשם

 מיוחדת אפילו המלות הן באור צריך שעדיין ומה חייבת לשניהם שאינה חצר ואחד וכו' תנא אלו יטא ר' ובדבריוהמזיק
 שיוחרת מירוש כתוב והיה הספר לפנים ונכנס גליון דהוא כתב פ"גן וס' תורה של ובדרכה והגרס' הפרושים לכל מובנותדאינן
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 ף מ כ אומר נתן רבי - טענה, אינה וכמנק במשקל במדה שאינה טענה כלאמרו
 דבר כל שאר וכלים, כסף אלא לי אין ; כלים להביא ם, כלי מעשר, כסףלהביא
 שמירה. שצריך חכר כל להביא לשמור, לומר תלמודמנין,

 מבית ,כיגונב UIA-> יראתה הגנב. מאחר הנונכ לפטור ש, י א ה ת י ב מ ב נ ו בו
 שנים, ישלם הגנב ימצא אם האיש מכית וכונב או הגנבים מאחר הגונב לפטור האיש5

 פטור, ויהא שישבע אני שומע ברשוהו, נמצא אם אכל כרשותי, נמצא שלא בדמןאימתי
 כלשון לומר עליך אין הא מקום, מכל הגניבה, בידו תמצא המצא אם לומרתלמוד
 א צ מ י ם א - הגנב. מאחר הכונכ הפטור האיש, מבית וכונב הראשון, כלשון אלאהאחרון
 כפל. תשלומי משלם אינו הבולן כפל, תשלומי משלם הגנב שנים, ם ישלהננכ

 השוה הגולן אומר וכאי בן יוחנן ר' מהמלן, יותר הבנב על להחמיר תורה ראת ימה10
 העין את עשה הכנס כביכול, מקונו, יותר לעבד ככוח חלק והכנב לקונו, העכרכבוד
 טו כט ישעיה מיי' המעמיקים שנאמ'0הוי כענין שומעת, אינה כקו האוזן ואת רואה אינו כקו מעלהשל

 ' צד תהיי לא 0ויאמרו וכתיב יודענו, ומי רואנו מי ויאמרו מעשיהם במחשך והיה עצהלמתיר
 י ט ט"יקאל רואה. יי' אין הארץ את ייי עזב אמרו חכי וכתיב יה,יראה

 אפילו ג' רלא כגרס'מ"ח דצ"ל ואפשר רנשתבשוונראה
 שלא פי' בו. עיניך הקו' עמ' 13 מיוחדת: רשותאלא
 שומרין, ד' פ' ריש וירושלמי צט. ב"מ ועי' ז"רמשכו,
 ישמעאל דר' נראה אלא הלשון במשמעות זה א.1אבל

 ועי' מעולה בלשון שמירה השומר עליו שיקבלמצריך
 ירוש' מ"ג פ"ה ב"ק מט: ודף פא: שם בבלי מ"ו פ"וב"מ
 פ"ו שבועות וכויי אמרו מכאן הק' למי 4נ ע"א: יאנ"מ
 ד"ה סג. וב"ק אלא ד"ה מג. שבועות בתוספות ועי'מ"ו
 שלמה, מלת מן במדה שאינו דבר דממעטינן שפירשודבר
 גבוה ממון מעשר תימא דלא מעשר' כסף 2 בה"מ:ועי'
 בירוש' ועי' תסי כלים. להביא - ז"ר. הקדש, כדיןודינו

 דתני כהדא כלים או דב"ש מקיימין מה ע"ר לושבועות
 נח קדושין ובירושלמי חרס כלי להביא כלים או נתןר'
 שצ"ל בפ"מ והגיה הרבה כלים להניא בטעות איתאע"ג
 להביא מגיה ובא"צ בז"ינ ועי' כאן וכצ"ל בשבועותכמו
 שבועות וכו'. לשמור ת"ל 3 : מ בבלי ועי' שהוא כלכלים
 חזר האיש מבית וגונב בטעות איתא גז: בב"מ אבלמג'
 שגס לדון אפשר כ'י'מ גרסת מתוך וכו'. ]אתה 4 :וכלל
 לצרף נתנו לא הפיסקא בסוף שנשנו וכו' וגונבהמלות
 למשה תהלה בס' בלוי הח' כדעת שלא שאחריהלמאמר
- כ"ז['עמ'  יהיה שנשבע אע"פ כלומר וכו'. שישבע 

 מדכתיב ברשותו ונמצא גם טענת טען אם פטורהשומר
 אחר איש הגנב היה אם דרוקא דמשמע האיש מביתוגונב
 שוכם במחתרת ת"ל גנבו, עצמו השומר אם לא אגלחייב
 לשומר ממחתרת ראיה מאי מובן אינו אבל ש"י וכו',המצא
 דוגוננ ממאי דה"פ נראה ע"כ מיירי, עצמו בגנב התםהרי
 להשמיענו בא דלמא הגנב מאחר הגונב למעט האישמבית
 אבל חייב ההבעלים מרשות הגנבה הוציא כבר אםדדוקא
 קנה שכבר אע"פ הבעלים ברשות עדיין הגנב נמצאאם

 אפשר שישבע ובמקום מכפל פטור יהיה הגבהה ע-יהגנבה
 הנ"ל עמ' הנ"ל בס' בלוי הח' הגהת הוא ןכן שישיבנודצ"ל

 דמשמע בידו תמצא המצא אם ת"ל היא[. רחוקהוהשערה

 ובמשורה ט ובמנין[ ו ובמשקל ח במשך, כ במשקל[1
 ווינ' )ילק' ח' ט בפ'בן כלים 2 - נתן ור' כ ן במניןמ
 ן ח' ל אלאן ו ואין אטב 1 ח' מ כלימן וכו' אין 1 ( ובונ'
 או וכו' וגונב 4 - צריך שהוא טכס 3 - ישאראב

 ו אב רק א' המוסגר 1 אחר פ מאחרן 1 ח' נ"משוה"ס[
 ש"ח[ הגנב וכו' וגונב ו כק רק חון 5 - כ רק ב'המוסגר

 ן שנמצא פ נמצא[ שלא 6 - ואם אכ אמן ן נגנב ק 1 ח'מ
 אט ן שומעני פ ו למצא א? נמצא[ ן לא נ' פ ח', ךאם[
 ו ואם א ו ת"ל מה הא אטכק 7 - ויהיה אכ 1 ישבעכפ

 אט 1 אחרון אטכ 8 - בלשון אטע ן ח' אטלומר[
 תמצא המצא אם ר שניצן וכו' אם ו ראשון אטכ 1בלשון
 והגזלן אטכמפ 1 ישלם אט משלם[ 9 - ישלם שניםהגנבה
 א 10 - הקרן( )מ קרן אלא משלם אינו הגזלן( אבל)פ

 להחמירן 1 התורה אכפ ו ראה פ ראתה, טלמ ו מהטכמ
 מ הגזלן, מן אטכ ן בגנב כס הגנב[ על 1 עליו נ'ט

 ה'מ'ה'ח'מ'ר( )כ המ,ח'מ'ר אכ ו ח' ד זכאי[ בן 1מבגזלן

 את כ:כפ ן העבד[ כבור 11 - שהגזלן לפי פ ןהגזלן
 כו,"דן עד והגנב 1 וכו, נ' ט לקוניו, אכ לקונו[ 1העבד
 אכמ ן מקוניו אכ קונו, מן מ 1 ח' מ יורר[ 1 ח'ט

 12 - עי1 מ , ח' מ אתן 1 ח'( )מ הגנב עשהכביכול

 א אינו[ ן באילו אכמ [ ח' אכ מטה, של מק מעלה[של
 - בי"י ק מה', מפ מיי'ן ן אינו מ אינהן ו לא כאינה,
 וק ן ח' אבס יודיענין וכו' והיה ו וגו' נ' אפ עצהן13

 - ואומר אכמפ וכתיבן ן יודעינו ל יודיענו, 1 1 הור1א
 כין [ ואומ' אבס וכתיבן ו וגו' יה פ ן וגו' יראה אכ14

 Steinschneider-Festschri(l .5 26 למשה תהלה בספר בלוי להת' וראיתי מ"ו, פ"ז וב"ק מכדרשב"י ועי' בכפל חייב שקנאומיד
 בירו הגנבה ואין הגנכ שנמצא לארש יש הגנב ימצא דאם בעין הגנבה נמצאה אם גבם בכפל חייב אם הוא דהספקשפירש
 חייב, בעין הגנבה אם דאף הגנבה בירו המצא המצא אם מפסוק ראיה ומביא וימטר שישיבנו ס"ד בעין הגנבה אםאבל

 אלא והתשובה השאלה לתלות לו היה ולא האיש מבית וגוגב להכתוב כלל ענין לו אין הספק דא"כ מעצמו נדחהוהפירוש
 יהא השומר מבית וגונב אלא אינו או הגנב מאחר הגונב לפטור וגורס מגיה ובא"צ דמחתרת. ובקרא הגנב ימצא אםבהפסוק
 וירושלמי : סט שם בבלי מ"א פ"ז ב"ק הגנב. משוחר 5 : וא"צ וכו'. המצא אם ת"ל פטור יהיה הבעלים ומרשותחייב
 ב"ק תוספתא וכו'. יוחנן ר' 10 וא"צ: זה כל מוחק בא"צ כפל. וכו' הגזלן 1:ו' הגנב 9 : תקון צריך ולשונו ע"ר השם
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 ישרם הכנב ימצא אם שנאמר ממשמע נאמר, למה הכנב. ימצא לאואם
 תלמוד מה דכה, מכל פטור הבית בעל לו, ויש הכנב נמצא אם אס, שומעשנים,
 לו יאמר לא לשלם, לו ואין גנב נמצא שאם אני, שומע הכנכ, ימצא לא אםלומר
 הכנכ, יטצא לא אם נאסר לכך למכרם, בלבך היה שלא לי והשבע בא גנבה,כעל
 מקום. מכל פטור הבית בעל הכנכ, נמצאשאם
 ורזומים, באורים לשאול אני שומע ם, י ה ל א ה ל א ת י כ ה ל ע ב ב ר ק נו
 ונקרב - מרשיעין. שהם אלהים אלא אמרתי לא אלהים, ירשיעון אשר לומרתלמוד
 בשבועה אלא אינו או לשבועה, אומר אתה לשבועה. האלהים, אל הביתבעל
 מה יד, שליחות להלן ונאמר יד שליחות כאן נאמר דן, אתה הרי כשבועה,ושלא
 בכית כאן טה ה"א, כיו"ד כאן אף ה"א ביו"ד להלן מה שבועה, כאן אף שבועהלהלן
 פשע, דבר כל על כאן מה לצרכו, להלן אף לצרכו כאן מה דין, בבית להלן אףדין
 לצרכה רעהה במלוחכת ידו שלח לא אכם פש3- דבר כל על להלזאף
 דבר כל על ימר תלמוד לצרכה ושלא לצרכה אלא אש או לצרכה אומראתה
 פשע, דבר כל קל שנאמר יד, בשליחות הלב מחשכת על מחייכין שמאי שביתפשע,
 לצרכה, ידו, שלח לא אם נאמר לכך יד, בה ששלה משעה אלא מחייבין אין הללובית

 פרג שלמה, ועל שה על חמור ועל שור על כלל, פש3 דבר כלעל
 יאמר, שטר אבדה כל ער אומר וכע"וא 'כבפרט, מה אלא בכלל אין ופרט, כללאו

 ו וגו' נ' ב הארץ[ 1 י כ ונ' יאמרו ד ח,, מ אברון 1 ח'מ
 )בנוס' כבמקרא אם לס 1 - ואין ח',במקרא אכמ וכו'[אין

 אב ן לפי מ ממשמע( 1 וגו' ג' אב הגנב[ 1 ואם(גינצבורג
 ח, אטב שנים[ ישלם [ וגו'הגנב

 אטכ אני[ שומע 2 -
 ט [ ח' אטכ לון ויש 1 ימצא ט 1 שאם אמ 1 למדנומ

 3 - ח' מ אני[ וכו' מת"ל ו ומה אטכ 1 הבית בעלפטור

 א 1 אם אבל מ שאם[ 1 וגו' נ, אכ הגנב[ 1 ואם אכאם[
 שיאמר אני שומע מ יאמר[ לא ן מה נ' א לו[ ן הגנבטכס
 אמ 1 כך כל ט בלבך[ 1 הגנבה בעל אטכס 4-

 ו שאילו מ שאם[ 5 - ואם מ אם[ 1 למוכרו טכלמוכרן,
 אל 6 - דבר מכל אטכמ מ"מ[ 1 מצא לא קנמצא[

 ווינ' )ילק' ושאל ט ישאל, אכמ לשאול[ [ מ רקהאלהים[
 להימן הא אל 8 - מרשיעים טכ ן שהן אט 7 -ישאל(
 אמ אתהן ו בשנועה אטכמ בפ'אן לשבועה [ יאטכ
 טכ "', אמ לשבועה[ 1 או' ק ח', אמ אומר[ 1 את טח',

 ח, אט אלאן אינו ו אי כ און ןבשבועה
 אתה הרי 9 -

 בו בפ'א[ מה 10 - ח' ט ש"י[ להלן ונאמר ן ח' מדן[
 1 בס' וכן ביד אטכ ני"ה, פ דם, כ-ה ה"א[ ביו"ד וומה
 מ בפ'א[ מה 11 - מה אי כ מה, או אט ומה, ממה[
 לצרכיו כ לצורכיו, ט לצרכה, ר 1 להלן ר בטא כגן 1ומה
 פשע וכו' אף 12 - ומה מ 1 כאן דט להלזן [ בס'וכן
 כ לצורכה, ט לצרכו[ ן ת"ל נ' ט פשען ן ח' א בפ'אןש'יר
 כ או[ 1 ח' מ לצרכו[ אומר אתה 13 - בס' וכןלצרכה
 שב"ש[ 14 - ולצרכה לצורכו ט 1 ר טכ אלאן אינו 1אי
 [ ה' א הלב[ ן אומ'( )מ אומרים ג' דמ שמאי, ביתמ

 [ אומרים נ' ר וב-ה[ 15 - ח' אמ ידו ן ח' מבשליחות[

 א ששלח[ ן עד מ משעה[ אלא ן פוטרין מ מחייבין[אין

 הגנב כביכול 11 ס"ד: נח הנחומא עט: בבלי ה"בפ"ז
 מעלה מלת ומוחק הגזלן כביכול מגיה בא"צ הקו'.עמ'

 13 : סערו יודע ואיני הבבלי( ע"פ מטה שהגיה)ואפשר
 הוא זה ופס' אוהנו רואה ה' ואין וגו' הארץ את ה'עזב כי וכתיב הגמרא ע-פ מגיה בא"צ הקו'. עמ' וכו'וכתיב

 אותנו רואה ה' אין להמך הוא שבמקרא אלא יב חביחזקאל
 ואם נכתוב כלומר וכר. נאמר למה י : הארץ את ה'עזב
 לא ואם דקאי אומר הייתי הכי כתב דאלו ומתרץ ודי,לא
 שגועה צריך לשלם לו אין ואם שנים ישלם שאמר מהעל
 נמצא ואם בזה תלוי דהכל הגנב ימצא לא ואם כתבלכך
 2 : דבר מכל פטור השומר לשלם לו שאין אע"פהגנב
 נמצא שאם מנין וגורס זה מוחק בא"צ וכו" ת"למה
 היה שלא 4 : מ"ח גר' ועי' וכו' לא ואם ת"ל וכו'גנב
 ברשותו הפקדון קם יד לשלוח חשב דאס כב"ש סותםוכו'.
 8 ע"ב: לח שבועות ירושלמי ועי' אח"כ נגנב אםוחייב

 שגנבו עדים באו אם כפל חייב שיהא ובו" ושלאבשבועה
 תהיה ה' שבועת להלן. 9 זי"נ: שנשבע, קודםאפילו
 ויומי יונתן תרגם וכן מא: ב"מ סג: ב"ק ועי' שניהם,בין
 עיין וכו'. ה"א ביו"ד להלן מה 10 ידיה: אושיטדלא
 הגהתי וכו'. לצרכו ]11 וכו'; ה' שבועת ד"ה פ'טזלקמן
 ובמ"ע ובה"מ וזי"נ ד"ר הא"א הגיהו וכן מ"ח ג'ע"פ
 הכוונה ראין לפרש יש לצרכה בכולן דגרם דלמאןכתב

 פ"ג ב"מ מכדרשג"י, ועי' אותה לצרוך אלא שלהלצורך
 אינו או מ"ח בג' דצ"ל אפשר וכו'. אינו או 13מ"ט:[
 . לצורכואלא

 ונמשך פשע. דבר כל על ת"ל - ולצרכה.
 עי' בה, לפשוע רעהו במלאכת ידו שלח לא אםלמעלה
 על י"א מגיה בא"צ וכו" שב"ש 14 ומכדרשב"י:מ"ע
 ובמקום היא נפשה באפי רמלתא וכו' שב"ש פשע דברכל
 מ"ח ג' ועי' בסוף לצרכה מלת ומוחק 0ו1' גו' נאמרלכך
 לב"ה ובין לב"ש בין דעכ"מ דה"ק שלפנינו הג' לישבויש
 מכילהא ועי' מ"ע עי' קאי, יד אשליחות פשע דבר כלעל

 ירוש' : מב קדושין מג. שם ובבלי מ"יב פ"ג ב"מורשב"י
 ע"ג: לח שבועות ע"ב טב"מ
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301 טו פרשה כמשפטים דנזיקיןמסכתא

 אלא דן אתה אי וכלל, ופרם כלל אלא לאו, אמרת הראשון, ככלל כלל או וכלל,חזר
 אלא לי r~w אף אחריות להם שאין מטלטלין כנכסים מפורש הפרט מה הפרט,כעין
 אחריות* להם שאין מטלטליןנכסים

 אומר יראתה ברבר, הכתוב לשומר שומר בין וכו'.(4 פשע דבר כליתעל
 לכלים כסף בין לחלוק אלא הכתוב בא לא או מדברית הכתוב לשומר שומרבין

 מה אלא ללמד, הכלל מן ויצאת היית בכלל שלמה שלמה, לומר תלמודלבהמה,
 הכתוב לשומר שומר בין כל אף מדבר, הכתוב לשומר שומר בין מיוחדת,שלמה
 כמף בין לחלוק הכתוב בא לא האמדבר,

 -ה זה. הוא כי יאמראשר
 מכאן הוא, אית איכל- וזה הוא, זהאותן- הט"מ, כמקצת תדאה 'םתהא עראמרו

 שומר בין 4 : מכדרשב"י : גז ב"מ : סב ב"ק מטלטלין.2
 והתורה למדין אנו מכאן כלומר וכו'. מדבר הכתובלשומר
 בש"ח מדברת ראשונה דפרשה לש"ש ש"ח ביןמחלקת
 או ואבדה בגנבה דחייג בש"ש ושניה ואבדה נגנבהרפטור
 כסף בין גופא בש"ח לחלוק אלא בא לא דהכתובנאמר
 פטור הפרשה בתחלת הכתובים וכלים דבכסף לבהמהוכלים
 האלהיכם אל הבית בעל ונקרב קאמר וע"ז ואבדהבגנבה
 והיינו הגנבה על חייב חיים בבעלי אבל ויפטר שישבעכדי

 שלמה גם כאן כתיב דהא ליתא הא וכו', שור עלדקאמר
 לשומר שומר בין אלא חלוק ראין וע"כ כלים בכללשהיא
 דלמא הוא דהספק להפך פי' ומ"מ ובזי"נ וכ"ג, וש"יז"ר
 אינו בהמה גבי אבל ואבדה בגנבה חייב וכלים כסףגבי
 במ"ע אבל yWD, דבר כל על כהכתיב פשע אא"כחייג
 להשמיענו בא הכתוב כלומר וכו' לשומר שומר ביןפי'
 אלא אלה כל הכתוב פרט לא או אבדה שומר דיןכאן
 והרי שלמה כתיב דלכך ומהדר בשמירתן שווין שאינןלפי

 שבשומר לפי שלמה נקט ע"כ אלא היתה כלים בכללשלמה
 ופי' אבדה, בדיני המיוחדת שלמה ונקט קרא משתעיאבדה
 כוונת ג"כ הבין והגר"א דברים, של מפשוטן מאד רחוקזה

 חמור או שור ד"א וגורס שהגיה אלא שכתבנו כמוחמכיל'
 וכי וגו' כסף רעהו אל איש יתן וכי שג' לפי נאמרלמה
 לבהמה וכלים וכו' הכתוב בא וגו' חמור רעהו אל אישיתן
 מיוחדר-, מה אלא וכו' היתה בכלל חמור או שורת"ל
 הממרעיבם פירושי דבל במ"ע שכרעב מה נשבלוא"נ,

 הפי גם באמת המכילתא דלפי מאחר בטליםוו-וגהותיהכ:ט
 הפ' ורק איירי בש"ח וכו' שור או חמור וכו' יתןדוכי
 דעכ"פ דעתי לפי נכון אינו בש"ש וכו' יגנב גנבדואם

 ן בו מ ח', אטכ בה[ ן שישלח מ שישליח, כששליח,

 במלאכת נ' ט ידו[ ן שנ' מ ח', א נאמר[ 1 ח' מלכךן
 ש'גן אחריות וכו' על הקו' עמ' 16 - ח' 13 לצרכה[ ורעהו

 ורק גינצב' בנוסח' יכן אובק ב"ה חמורן ועל ן ח'ט
 כ"ה שלמה[ ועל 1 שה יעל א שה[ על ו כבמקרא עללס

 17 - כבמקרא על לס גינצבורג(, בנוסח' )יכןאוכק

 אשר ן י א כ ח', ד און ן ח' מ וכשה"א( וכו' או הקו'עמ'
 ח, אכמיאמרו

-  ן ח' מ בפ'א[ אלא וכו' או ן חזרה כ 1 
 2 - את אין א אתה[ אי ן לא ל לאון [ אי אבאו[

 אףן ן המיטלטלין מ מיטלטלין, ל ן נכסים מבנכסימן
 ל ן בנכסים פ 3 - מפורש הכלל נ' ר אלא[ ן הכלל נ'פ

 וכו' על ו ט רק המוסגר 4 - מטולטלין ממיטלטלין,

 5 - אכ רק המום' ן ח' ד הכ"מ[ ן ח' מ ש'חןלבהמה

 בפ'אן שלמה ן ולבהמה ט 9 - ח' אטכ בפ'בןהכתוב

 וק ישלמה, אבל ט, כ"ה בפ'ב[ שלמה ן שמלהוק
 אטכ הכללן מן ן בכלל היית'( )כ "יתה אטכ ןושמלה

 ח, ט אלא[ ןח,
-  ח' אטכ מדבר[ ובו, אף ן שמלה וק 7 

 פ ן לחלק פ ן אלא נ' -פ ח', אטכ הכתובן 8-
 9 - ולבהמה ט יבהמה, דפ אכ, כ"ה לבהמהן ןוכלים

 שיהאןא פ שתהיה כס 10 - ולא נ' מ בפ'א[זה
 אטכמפ במקצת[ ן ההודאה מפ ההודייה, כהודייה,

 התורה רצתה אם ספק מקום יש יגנב גנב דואם הפ'לענין
 הפקדו דבעל דה"ק משמע לכאורה וכו'. אומר שזה 9 : לבהמה וכליכם כסף בין או גנבה לענין לשומר שומר ביןלחלק
 במקצת שיודה עד חייב דאינו מכאן שלמד מאחר אבל מכחישו והשומר בידך הוא הרי שנגנב אומר שאתה החפץ זהאמר
 בשאר שכופר או נגנב והשד"ר זה אלא בידי לך אין אומר שהניתבע היינו אנתבע קאי אומר שזה כי לומר צריךע"כ
 ב-ק ובבלי ע"ד לו שבועות בירושלמי יוחנן ר' דעת כי במקצת הודאה צריכה שומריכם שבועת אי בפלוגתא תלויוזה
 וב"מ קז. ב"ק Qw חמא בר דרמי הברייתא שיטת גם דהיינו ונראה במקצרם שיודה ער חייב אינו וגב טענת בטוען גםקו:
 העקר לפי ואינו האחרונים שחרשו הוא חדוש פרות בג' אלא חייב אינו חמא בר רמי דלדעת בב"מ שפירשו ומאיה:
 זה הוא דכי והפסוק במקצת הודאה צריכה אינה שומרים שבועת שם וירושלמי בבבלי יוחנן ר' על החולקים לרעתאבל
 ומה במקצת במודה אלא שבועה חייב דאינו הכתוב ומשמיענו וכופר פקדון או מלוה בטוענו והיינו עצמו בפני עניןהוא

 וירושלמי בבלי עיין כאן, כתוב פרשיות ערובי שאמרו וזהו גנב טענת אטוען רק זה על קאי לא שנים ישלם הכתובשאמר
 ונכתב תלוה כסף אם נפרשת הפסוק של דמקומו היינו פרשיות רערובי קז' ב"ק פרש"י ויווע ורמב"ן, עה"ח ורש"ישם
 בהעלותך בספרי כאן יש דברים ערובי כמו הכוונה דעקר ז"ל הלוי ישראל ר' ממו"ר ושמעתי גדול, דוחק ודאי וזהכאן,
 טוען שאתה החפץ הוא זה שאומר הפקדון אבעל קאי יאמר דאשר משמע הפשט לפי כי מתחלף המאמר דנושא פי'ע"ש,
 שקראו מה והיינו בידי, לך אין או נגנב טוען השאר ועל במקצת שמודה אנפקד דקאי דרשו רז"ל אבל בידך הוא והרינגנב

 ןקיחא( "152 פרשיות עירובי ע"ד שווארץ הר"א בדורנו ישראל חכמי זקן של מאמרו ]ועיין דברים, ערבובי אחרבמקום
 גהרצאח נשען והרא"ש המאמר. בכונת אחרת דרך למצוא הלוי כר"י הוא גם משתדל רש"י של לפירושו בנגוד .5. 61).11

 עירובי אמרו כאלו דעתו לפי ש"ז הבבלי(, כג' ב י ת כ )ולא כאן ש י פרשיות עירובי : המשובחת הירושלמי גרסת עלדבריו
 המכי' בשם שמביא רמו מ"ע וסה"מ מכדרשב"י עי' הטענה. במקצת 10 מכוונת[: החכמים שני הכרעת ואין כאן, ישענינים
 שהוא מודה דהנתבע משמע זה הוא דכי רס"ל נראה הטענה ממין הודאה שתהא ער הגרס' ולפי במקצת שיודה עד זה הואכי
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 שניהם, דבר יבא האלהים עד אחד, הרי האלהים, אל הבית בעלונקרב
 דברי בשלשה, ממונות דיני אמרו מכאן שלשה, הרי אלהים, ירשיעון אשר שנים,הרי
 האלהים עד תחלות, דורשין ואין נאמר תחלה הראשון אומר יונתן רבי ; יאשיהר'
 שקול, דין בית ואין שנים, הרי אלהים, ירשיעון אשר אחד, הרי שניהם, דבריבא

 שניהם, דבר יבא האלהים עד אומר רכי שלשה. הרי אחד, עוד עליהםמומיפין
 ירשיעון אשר אומר כשהוא באחד, אלא אינו או כן אומר אתה מדבר; הכתובבשנים
 בשנים הא ירשיעון, אשר אלא כאן כהוכ אין ירשיע(4 אשר שנים, כאן ביהריאלהים,
 מכאן שלשה, כאן הרי אחד, עוד עליהם מומיפין שקול, דין בית ואין מדבר,הכתוב
 בשלשה. הדין שיגמר כדי כחמשה, אומר ר' ; בשלשה ממונות דיניאמרו
 שנים ישלם כאן, עליו אני קורא אומר שמעון רבי ו. ה ע ר ל ם י נ ש מ ל שי

 יהקיימו כיצד עליותי, יוסף יכוחמשיתו בראשו אותו 0ושלם להלן אני וקורא לריעהו, כר הויקרא
 את משלם ושאינו החומש, את לשלם חייב הקרן את המשלם כל הללו, מקראותשני
 לאחרים, ולא ו, ה ע ר ל להקדש, ולא ו, ה ע ר ל - מהחומש, פטורהקרן

 טזפרשה
 עד צמר ישמעאל ר' שה. או שור או חמור רעתו 4חך איש יתןוכי

 הרקה ן, עעל ל, אמר אם אכל מ; לי שמי צלך י, תאמר אצלושירקיד
 בהמה כל שאר ושה, ושור חמור אלא לי אין שה. או שור או חמור -פטור.
 חמור לוזיר תלמוד ומה כהמה מל אני אקרא לשמור, בהמה וכל לזמר תלמודמנין,
 כהמה, כל אצלו שיפקיד עד חייב יהיה לא אני, שומע כך, נאמר אם שה, או שוראו

 ן וט' ג' ט וג', נ' א האלהיסן ן וגו' הכית כ 1 -ממין
 וכו; מכאן 2 - והרי א ן ח' ס! ש'חן שלשה וכו'הרי

 הרישלשה[ אילן אכמ ן שלשה כ שניסן ח'-4 אשניסש'ר[
 אכ אומרן אתה 6 - ח' מ שניהמן דבר 5 ח'-אכש
 אכ אינו[ ן מדבר הכתוב בשנים כ ח', אמ כ1ן ן ח'מ
 א כתוב[ 1 אינו כ אין[ [ מ רק המוסגר 7 - מדברנ'

 ן ח' כ חשרן ן כן כ כאן[ ן אומר כ כתיב. דכת',
 גו הכ"מן וכו' הא אלהים נ' כ ירעען, קירשיעון[

 ח, מ עיד[ 1 אין אכמ 8 -ח'
-  ן מאיר ר' ר רבי[ 9 

 הדין[ ן שייגמר כ שיגמור. א שיגמרן ן ח' אטכסכדי[
 מ עליו[ 1 אנו כ 1 ישמעאל ר' אטכמפ 10 - ח'ד
 נ' אטב אני[ 1 קורא אטט 11 - כן אכ כאן[ 1ח'
 גינצב' )בס"א ט ב"ה וחמשיתו[ 1 ד ח' המוסגר ןעליו

 במקר' והמישי', כ וחמש', א וחמישיתו, מפ ו(, ת ש מ ח1
 אטכמ מקראות[ 12 - יס' כ יסף, א ווחמשתיו

 וכו'[ ושאינו ן כל הא מ 1 ח' א הללו[ ן כתובין( )אכתובים

 13 - מקרן יותר המשלם וכל מ וכו', שאינו וכלאטכ

 שנים ישלם אטכמפ גפ'א[ לרעהו 1 החומש מןאטכמפ
 - לא כ בפ'ב[ ולא [לרעהו

 בנוסח' )וכן ל מלבד הגרס' בכל כ"ה וכי[ 15)סז(
 כ ח', אט שהן או שור או ן וגו' חמור א ן י( כ 1גינצב'

 המ"ח ג' יותר מתאמת זו ג' דעם ונראה התובע שטועןזה
 מודה שהנתבע והיינו וכו' הוא זה אומר שזה ולאלעיל,
 דורש היאך קשה פנים כל על אכל תובעו אינו שחברובמה

 שצריכה נדע לא ועדיין הטענה ממין שתהא צריכהדהודאה
 עד ולגרוס הנוסחאות ב' להרכיב צריך ואולי כלל,הידאה
 הטענה ממין הודאה שתהא ועד הטענה במקצת הודאהשתהא
 ירושלמי שלשה. הרי 2 ה.: ב"מ מ"ג פ"ו שבועותועי'
 שם בבלי וכו'. אומר רבי 5 ג: שם בבלי ע"א יחטנהד'

 שבועות ותוספתא שם יירישלמי סנהדרין רישותוספתא
 Lewy - אומר רבי במקום ד"א מגיה בלוי והת' ח"חפ"נ
57Fesischriit בירושי וכו'* אומר כשהוא 6 : הכרח ואין 
 כאן כתיב אין אלהים ירשיען אשר אומר כשהוא הג'שם
 מלא ירשיעון לפניהם שהיהה ומשמע ירשיעון, אשראלא
 גרס' לפי אבל כתיב ירשיען איתא ד. סנהדרין גבבליאבל
 ירשיע: אשר כתיב מדלא דדייק דאפשר הכרח איןמ"ח
 ועיין א"צ, חמשה, כאן הרי צ"ל שלשה. כאן הרי8

 כד דף ז"ל הלוי ישראל ר' ממו"ר המכדרשב-י עלמאמר
 כברוב ישמעאל ר' ובמכדרשב"י ]ר"ש' 10 ב':הערה

 דף וס"ז מכדרשב"י עיי מהחומש. פטור 13הגרכארת[:
 גז: ב"מ מכדרשב"י וכו'. להקדש ולא לרעהו -רל.

 ד=ה סג. שם ובתרספ' סב! וב"ק רעהר ד"ה שםובתוספות
 :רעהר

 פ"טו: ריש לעיל פטור ה"ז 16)טז(

 ן שיפקוד טס 16 - ח' ך עד[ ן לשמור בהמה וכל נ' מפוגו',
- ח' מפ זה[ הרי ן זה על מ בו[ ן עיניך תן פ ן ח' אט אמן ן לך הא אטכ ח', מ הילך[ ן ואומרט  בכללו וכו' חמור 17 

 19 - וכל אטכ 1 אקרא אני אטכ ן ח' טכ לשמורן 8: - ושאר א ן שה או ד ושהן ן ת' ד ושור[ ן ה' מ ש'גןעה'ס

 שיפקוד טכ שיפקה א ן בהמה כל קורא ח'( )כ אני שאם אטכ כךן גא'אם
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303 טז פרשה כמשפעים רנזיקיןמסכתא

 ומה עצמו, בפני זה ועל עצמו בפני זה על לחייב שה, או שור או חמור לזמרתלמוד
  הפרט על מוסיף שהוא הכלל שכל ללמדך הכתוב בא אלא בהמה, וכל לומהתלמוד
 בכללו.הכל

 נשכה, או - חיה, ששכרתו נשכר, או - שמים, בידי מיתתו שתהאומת,
 יכול שאין בין להציל, שיכול בין והשבי השבר אומר, אני עדיין למטים;ששבוהו
 מלשלם, פטור להצילה, לו אפשר שאי מיוחדת מיתה מה ומת, לומר תלמודלהציל,
 רבי לו אמר אליעזר, רבי דברי מלשלם, פטור להצילו, לו אפשר שאי דבר כלאף

 שמים, בידי אלא להיות למיתה אפשר שאין אפשר, משאי אפשר דן אתה ר'עקיבא,
 בנבה. כמין ודנן חור אדם, בידי בין שמים כידי בין להיות אפשר והשבי השבראבל
 שאינו טרמה ויש משלם שהוא טרפה יש ישלם, לא הטרפה אומר שמעון רבי-

משלם,
 כץ תהיה יי רואה--וםכועת אין -- הכתובמדכר. כערש רואה,אין
 בין תהיה יי שבועת -- דבר. מכל פטור הבית בעל רואה הא"עעמיהם.
 השבועתז כל ונאמרו הואיל 'מבהורה, השבוטת כל דן אתה מכאן ה"א, כח"דשניהם,
 לכל מכאן ה"א, בע"ד אלא וטאעה מהן באחת הכתוב לך ופרט מתם,שבתורה
 ה"א, ביו"ד אלא שאינן שבתורהשבועות
 שכנכדו יככן(י את להוציא שניהם, בין היורשין, את להוציא ם, ה י נ ש ן יכ
 רבי - כרחו, בעל ישביענו שלא הדיין את להיציא שניהם, בין - השבועה. עלחשוד
 שניהם. על חלה ששבועה מכיר שניהם, כין אומרנתן

 ומלות כאן ער מוחק בא"צ הכתוב. וכו' ת"ל ומה1
 בהמה וכל אחר יח שורה הקו' עמ' לעיל גו, וכו'ללמדך
 בפרט לר"א זה מקרא דורש ושם לה. נזיר ועי'לשמור
 תוטפ' ועי' וכלל, ופרט בכלל דורשו : נו ובב"מ ופרטוכלל
 וש"ג: ל דף במדבר וספרי כאן ומכדרשב"י יתן כי ד-השם
 במכילתא אבל המלות אלו מוחק בא"ב מיתתו. שתהא4

 היוא מן איתביר או ת"י וכן מכררשג"י חיה.ששברתו - ומתה: סיגפה אם למעט דבא ונראה כלפנינודרשב"י
 כמין 9 מכדרשג"י: ובו" ומת ת"ל 6 רשב"ם:ועי'
 להציל, שיכול ושבייה שבר אף חייב גנבה דאםגנבה'

 וכו'. א"ש 10 מ"ח[. לג' ;אמת מ והגהתו ן מ גורס]והא"צ
 מכדרשב"י וכו" בערים 12 : יטרף טרוף אם ד"הלקמן
 וכו'* מבאן 14 רש,י': ועי' ומסהיר חמי מהיד ולית ת"יוכן
 היורשין. את להוציא 17 יט: דף במדבר וספרי D~D:לעיל

 בן את - מז.: בגלי ע'ג לז שבועות ירושלמימכדרשב"י
 בן למלת ליתא הגרסא' כל ובשאר ואוק' בכ'י'מ ס"הוכו'.
 נשבע שכנגדו חשוד אחד שאם בז"ר פי' הישנה ג'וע"פ
 במ"מ ופ' הלשון במשמעות זה אין אבל בז"י וכןונוטל
 השומר שומרים דבשבועת מלמדנו דהכתוב להפךומ"ע
 שייך ולא בספק טוען שהמפקיד מאחר שבועה בלאפטור
 הרמב"ם פסק וכן ונוטעם, נשבע שכנגדו געלמא כמולומר

 כן יוצא איך מובן אינו אכל ה'ד פ'ב ונטען טועןבהלכות
 והיינו וכו'. שכנגדו את להביא מגיה ובדו"צ המקראמן

 ודאי טוען שהתובע כגון דמיירי וצ"ל שניהם, ביןמדכתיב
 להוציא הגרס' ג"כ במכדרשב"י אבל התובע, נשבעדאז
 לעיל דממעץ וכמו כגרסתנו עקר ונ' וכו', שכנגדואת

 חשוד הנתבע שהיה התובע יורשי ממעט כן הנתבעיורשי
 ספק מקום כאן יש אבל התובע על מוטלת השבועהוהיתה
 חובו שטר אביו שפגם ביורש דהנה מיירי, אופןבאיזה
 בשבועה שלא נוטל רהבן היה פיו שבועות בתוספתאמלגער

 ן וכלן 2 - ואחד אחד כל על אטכ וע"זן וכו' ע"ז1
 אטכ 3 - הכלל אדב ט, כ"ה הפרט[ ן מוסף כ ן כלק

 אטכפ נשבר[ או ן מיתה וו מ מיתתון שתהא 4 -בכלל
 5 - ונשגה אב 1 ח' אטכס או[ ו ששיברתן א ןונשבר
 אטכמ ן ליסטין טכ ליסטים, אס ן ששבאוהואטמפ
 אפשרן 6 - שאינן א שאינו, כס [ ובין[ אכ ן יכולשהוא
 7 - להצילו מ להצילה[ ו בכלן וכן איפשראמטק

 [ יכול שאינו מ לו[ אפשר שאי ן ח' מ דבר[ 1 ואףכ

 אמר ן פטור יהא( )מ יהיה אב:כמ ו להצילה כ: ו ח' בולו[
 כ-ה ר'[ 8 - ליה בו לו[ 1 י ר ה אומר ר"ע ר ר'ןוכו'
 משאי ן שאיפשר א אפשר[ ן את אכ אתה[ ן ח' ש-גאכ,

 ך ן שאי אטכס שאיןן ו מי בטעות ונכתב ח' דאפשר[
 1 6 נ' טכס אפשרן ן אף כ אבלן 9 - להיותאלא

 בידי יבין( )א בין אדם בידי בין אכ [ לו נ' אלהיות[
 10 - מן מ כמו, א כמין[ ן עקיבא ר' נ' מ חזר[ 1שמים
 משלמן ן ישמעאל ר' אט 1 ח' מ שוה"ס[ משלם וט'ר"ש
 כ משלם[ 1: - שהוא א שאיתן ן יש א וישן ן ישלםאכ
 מ דבר[ וכו' בפ'ב אין ן ואין ס: בפ'אן אין 17 -ישלם
 נ' ין דבר[ ן עדים יש אם אטכפ רריהן יש 12 -ח'

 נ' א ח', מ שניהם[ בין תהיה ן יהורה בן איסי רבידברי
 כ את, אט האןאתה ביון א ה"אן בע"ד 14 --ת'

 פ השטענה [ ח' א האמרט וכף כל ן את בטעותנשנה
 א השבועות[ [ ח' מ ש'טק שבתורה וכף המיל ןשבועה
 וק ן מבאחד 1 ח, אטכ הכתוב[ לך 15 -השפעת
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 טז פרשה כמ7מכ~כמיבמ רנזיקיןמםמתא304

 אתה לצרכה רעהה במלאכת ירו שלח לאאמם

 שם-

 ש לצרכה
 מאטר יד, שלטחה- כאן נאמר ק, הריף לצרכה, טלא ו לצרכה אלאאש

 בבית להלן מה ה"א, ביו"ר שבועה להלן אף היא, ביו"ר שבועה כאן מה יד,שליחות לה"
 פשע דבר כל על להלן מה לצרכה, כאן אף לצרכה להלן מה דין, בבית כאן אףדין
 פשע* דבר כל על כאןאף

 משלמין. ולא נשכעין הנשבעין כל אמרוי מכאן ישלם. ולא בעליוולקח
 בנבלתו. מטפל הנכלה בעל אמרד, מכאן בעליו,ולקח
 כן, אומר אתה ; חנם שומר והעליון שכר שומר זה ו. מ ע מ ב נ ב י ב ו נ כ ם או

 והשואל הואיל רן, אתה הרי שכר, שומר והעליון חנם, שומר זה אלא אומר אינואו
 חנם שומר יצא נהנה, שהוא שומר אף נהנה, שהוא שואל מה חייב, והשומרחייב

 אב: מבאזן [ לך פרט בטעות נ' ק ה"אן ן שאיש ט ןמהם
 השנושת, כל אכ שנוע'[ לכל [ פורט אף ק אני, פירטכ

 ט הקי' עמ' 16 - לכלן שבושת ק שבועות, בכלט
 בין תהיה מפ הקו' עמ' 17 - ה"י א ה"אן 1שאינו
 את[ ן היורש אטכס ן ן ב א בפ'ב[ בין ן שניהן ט ןשניהם

 תדיין[ את להוציא הקו. עם, 18 - אכ רק ן[ ב ן ח'מ
 ן הדיין נ, אטכמפ ישמעו, ד ישביענו[ [ ח'אטכמפ

 נ' אכ אומרן הקו' עמ' 19 - ח' פ:מ עסה"ד[ וכו'ר"ג

 ך פ יד, נ' אכ עלן ן שהשבועה אכ ן תהיה י"ישבועת

 כ לצורכה, אט [ "' אטכמ רעהו[ במלאכת 1 -ידי
 - לצורכה אט ן ח' כמ לצרכו[ אומר אתה ןלצרכה

 הריני[ ן לצרכו ושלא לצרכו מ 1 ח' אטע אלא[ אינו2
- ח' מ ד1ן ן אני הוי אט ח',מ  ה"א ביו"ד וכו' מה 3 

 וכן בשבועה )מ שבועה כן( )א כאן מה אטבםפ'בן
 )א ה-א ביו"ד כאן ומה( )מ מה שבועה להלן אףבס'(
 מ מה( 4 - ומה מ 1 ה'י( )א ה"א ביו"ד להלן אףה"י(
 . . . לצרכו בו לצורכה, . . . לצורכה אט 1 בס' וכןומה

 אטכ בעליו[ וכו' מכאן 6 - בס' וכן ח', ט כל[ ןלצרכו
 הנבילה[ ן ח' בו בנבלתו[ וכו' ולקח 7 - משלימין וק 1ח'
 אטכ מעמון 8 - בנבלתן כ בנבילתו, וק ן הגניבהא
 שומר זה כ ח', אטמ כן[ ו ח', אטם אומר[ אתה ןח'

 א אומר[ ן ת' אטכ אינו[ 9 - חנם שומר והעליוןשכר
 אכ ן ח' א חגם[ ן שזה אכ ן ח, חטב אלא[ ן ח'טכס
 אטכ מ, כ"ה והשומר.'ן . והשואל. 1 הריני מ את,הרי

 שואלן 10 - והשוכר". יהשומר... ד והשומר,והשכיר..

 שאינו מאחר דין בבית שבועה אביו נתחייב כבר אםאבל
 ביתומים ושמואל רב סבר' כעין והיינו מפסיד לישבנןיכול
 יש אבל מז. ובבלי ע"א לח שבועות ירושלמי היתומיםמן

 הנתבע על היתה השבועה דעקר מאחר שאני דבחשודהמר
 דלמ"ד חשורים, דשניהם לדין היורש דין לרמות ישא"כ
 לישבע יכול שאינו דמתוך משמע למקומה, שבועהחזרה
 פטורין חשודין שניהם היו ה'ג, שם בתוספתא וצ"עמשלם,
 חשוד מהן שאחד בזמן שניהם, בין תהיה ה' שבועתשנא'
 דגוטל ר"ל אם להכריע ואין חשודין, ששניהם בזמןולא

 אם ועכ"פ הנתבע, דפטור להפך או שבועה בלאהתובע
 בן מניה גרע לא בשבועה שרפא נוטל חשודיןבשניהכ:!
 והאי התובע בטוען מיירי דכ"ז דצ"ל כתבתי וכברהתובע,
 בשבועת כלל מיירי דלא או יד בפקדון שלח בפניכגון

 לה משכחת איך צ"ע אבל במקצת, במודה רקשומרים
 חייב דאינו הכלל לפי מחיים החוב תבע לא 4וכ:!שבועה
 מעיז דבבנו משום הבן תביעת על במקצת מודהשבועת
 תביעת על דגם משמע ה'ה פ'ו שבועות התוספתא מןאבל
 בידו היה שלא שאמר או הכל בכופר אלא פטור אינוהבן
 והיינו חייב חמשים שפרע אומר אם אבל חמשיםאלא
 והאכלתיו בידי לאביך מנה מב. שבוע' בגבלי ראכ"ידקא'
 בש"ס אבל הבן טענות ע"י שבועה לה משכחת ולפ"ז!רם
 בעל ישביענו שלא הקו' עמ' 18 בזה' לחלק נחית לאדילן
 הדיין שישביענו דס"ד שבועה מבקש אינו התובע אםכרחו'
 ובמ"מ ודוחק ומ"ע. ז"ר ומישראל, מה' נקיים והייתםמשום
 הממובע על השבועה להפוך הנתבע דביר דקמ"למפרש
 19 וצ"ע: מא. שבועות מפכינן, בדאורייתא דאףוכמ-ד
 בבלי עיא לז שבועות ירושלמי שניהם. על חלה הקו'עמ'
 דצ"ל נראה ומ" איש או 1 ס'ג: פ'ו ויק"ר ~rrלט:
 לצרכו להלן מה וכו'. לצורכו ושלא לצורכו אלא אינואו
 וכו': שלח לא אם ד"ה פ'טו לעיל ועי' לצרכו, כאןאף
 ריש שבוע' מכדרשב"י וכו'. הנשבעין כל אמרו מכאן6
 ע'ג,ממשמעשמעת שנוע'לז ירוש' קו. ב"ק מה. בבליפ'ז
 ישבע לא שאם יודעים אנו אין שניהם, בין תהיהה'

 וכו' ולקח 7 : רש"י ועי' ות"י ת"א וכן וכו' השבועה את בעלים קבלו שאם מכאן אלא ישלם( לא ישבע שאם )צ-לישלם
 אבל המותר משלם אינו נשבע דאג הכתוב ואשמעינן קאי, ושבויה בשבורה אנבלה ולקח הזה הדרש לפי כי ולקח ד"אצ-ל
 על המדרש ומסמיך מגיה ובזי"נ י: וב"ק מכדרשב"י ועי' ומ"ע ומ"מ ש"י המותר, ומשלם לניזק ושנבלו-ה נשבע, אינואם

 יתן וכי אחר הפרשה בראש לעיל גורס והשאר זה מוחק בא"צ מעמה וכו' ואם 8 : וא"נ Qo כבגמ' יטרף, טרוף אםהפסוק
 וכו' נסיר אגר בלא למנטור בעירא וכל וגו' יתן ארום לעיל שמתרגם הת"י מן כי זו בהגהה לפקפק יש אבל רעהו, אלאיש
 ולהלן ומכאן בש-ח מיירי כאן דעד דס"ל להריא מוכח וגו', נטיר אגר עמיה ליה דהוה וכו' יתגנבא ואין מתרגםוכאן

 דהחלוק משום כאן, עד ההנא ינטר והא בש"ש מיירי הפרשה תתלת אף המכילתא דעת לפי לומר אפשר היה ולכאורהבש"ש,
 הפרשה תחלת גם באמת אבל גנוב, דואם אפס' דרשתו סמך כן על שוין, שניהן אונסין דלעגין בגנבה הוא וש"ח ש"ששבין

 לומר מאר ורחוק לעשות, עלינו הפשוט הפירוש כנגד המכילתא דעת תהא שלא למעבד לן דאית מאי דבל מש"שמדברת
 זה באופן לתרץ אפשר היה יונתן דברי ואף לגמרי, שונים מנושאים מדברים מעמו יגנב גנוב דו4שכ:! והפסוק הפרשהדתחלת
 נאמת אבל קנה, ס' תורה של דרכה עי' נאנסה, טוען אם בשבועה שו"ת גם לחייב כדי נטיר אגר בלא בכתוב דהוסיףוהא
 דעד לשמור בהמה דוכל הכתוב לעיל דורש ישמעאל ר' שהרי בש-ח הפרשה בתחלת שפירשה ראיה קצת עצמה המכי'מן

 לא השמירה על שכר לו נתן דאם בש"ח הכתוב פ' ע"כ וא"ב בו, עיניך אמר.לו אם אבל זה לי שמור הילך לושיאמר
 א"צ עכ"פ המכילתא דעת שתהיה ואיך ובמ"ע, Ursdlriit) .5 )193 בספרו גייגר החכם שכתב מה ועיין כן, לחלקשייך
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 שכר שומר וזה הראשון, כלשון אלא האחרון כלשון לומר עליך אין הא נהנה,שאינו
 חנם* שומרוהעליון
 וגנבה הואיל דן, אתה הרי מנין, אבדה חבה, אלא לי אין ב. נ כ י ב ד נ נ ם או
 לשלם, עליה חייב שהוא ננכה על למדת אם שמירה, חמרון ואכרה שמירהתמרון

 האבידה. את להביא אומר הכלילי יומי ר' יגנב, כנוב אם לשלם. חייב יהא אבדה אף5
 ף* ר ט י ף ו ר ט מ א - הנוקד. דמי את ולהוציא הצוער את להביא ו. מ עמ

 יב ג עמיס יי' אמר סכה שנא' כדבר, וכר לדבר ראיה שאין פי על אף יאשיה, רבי דברי עדר,וה

 יאשיה בר יוחנן רבי - וגו'. אוון בדל או כרעים שתי הארי מפי הרועה יצילכאשר
 יונתן ר' מלשלם. פטור ויהא שנמרפה עדים יביא ער, יבאהו יטרף טרוף אםאומר

 אעפשכ או מלשלם; פטור ויהא הטרפה אצל הכעלים את יוליך הטרפה, עד יביאהו אומר10
 למדת אם שמירה, חמרון וטרפה שמירה חמרון והאבדה הואיל נותן, והדין חייב,יהא

 דש"ש הדין יתן בכי להדיא איתא במכדרשב.י אבללהגיה,
 אבדה 3 צד: ב-מ ובבלי ע"ב לח שבועות ירושלמיועי'
 וכו'. גנוב אם 5 ומכדרשב"י: שם וירושלמי בבליוכי.
 וכן וכר להביא יגנב גנוב אם אומר הגלילי יוסי ר'צ"ל
 פירש ובס-ע לי, נתברר לא וכו'. להביא 6 בא"צ:הגיה

 מעמו, נגנב כאלו תשיב השומר נער מן נגנב אםדמרבה
 חכמים ולשון הצוערים, . . ז יג זכריה הוא מקרא ל'וצוער
 הרועה דמי המקד דמי ופי' כרזילא[ ע' ]וערוך : נו ב"קעי'

 ראם כתב עוד שנגנב, משעה שמירתו שכר גםשמפסיד
 משום לחיוב הצוער את שמביא לפרש יש דמי מלתנמחוק
 דבעה"ב לנוקר מסר אם אבל חייב, לשומר שמסרדשומר
 הנוקד. עם דבעה"ב ודיניה פטור, אז ליה מסר הוהגופיה
 הצוער את דלהביא להפך ומפרש בש-י דמי מלת מוחקוכן

 למסור השומר שררך לפ. הצוער עט דבעה"ב דדיןהייני
 עם בעה"ב דין אז גדול לפועה מסר אם אבללברזיליה,
 להוציא איפכא דג' הילקוט גרסת לפי בז.ר פי' וכןהשומר,

 נפטר לברזיליה מטר דאם המקד את ולהביא הצועראת
 אחז הילקוט ובג' חייב. לבוקר במסר אבל הראשוןהשומר
 יש דאולי כתב ועור הילקוט, ג' לפי במ"ס פ' וכןבא-צ,
 דאם כלומ' דמי מלת ולקיים ולהביא הילק' ג' לפילהניה
 לשלם חייבים שהבעלים אלא שנפטר די לא לברזיליהמסר
 נוקד. בשם עצמו השומר את ומכנה נטירותו, דמי גםלו
 סיירי דלא לפרש יש ואולי דחוקים, הפירושים אלווכל
 שמסר בבעה"ב אירא לנוקד או לצוער שמסר בשומרכלל

 וקמ"ל השומר לרשות הגיע לא ועדיין לנוקד אולצוער
 השומר לרשות הגיע כבר כאלו חשיב לצוער מסרדאם
 לא הנוקד ענין אבל פטור, לנוקד מסר אם אבלוחייב.
 השומר שרגיל ולקיטו שכירו כמו דהוא ואפשרידענו,
 היינו דנקד כן גם לפרש אפשר )והיה בהמות לולמסור
 לשמור השומר עליו קבל דגם וקם-ל הבית בעלרועה

 נ' מ בפ"[ נהנה ן שוכר ד שכיר, שכר( )כ שכיראטב
 נ' ד שומר, נ' אטכ שומר[ 1 או כ אף[ [ ונמחקומהגה
 [ בלשון א ן ח, סב! עסה-ד[ וכו' הא 1 שאין מז 1 -שכר

- ח' א שכר[ 1 ראשון . . . אחרוןאב  )וכן אם ד ואם[ 3 
 הריח מ את, הרי אטכ 1 אבדה מניין כ ן גינצב'(בנוס'
 אטכפ עליה[ ן הנגבה מ 1 למדנו ואם מ למדתה ו 4-
 הנוקדן וכו' אם 1 הוא פ יהיה, אכ ח', כן יהא[ 5 -ח'
 כ"הט,אדכהגניבה האבידה[ ן הגליליןדח' [ לואם ן ח'מ
 [ להביא אטכ ולהוציא[ 1 מעמו ונ' להוציא אטכ להביאן 6-

 עדרן 7 - גינצב'( בנוסח' )וכן ואם אטכ ן ח' אטכדמי[
 מ ן אומר יאשיה רבי ט ר-ין דברי ן ארי מ ערך,טכ

 לדברן זכר ;דבר ראיה ן שאין( ווינ' )ילק' אין ט ןועאפ"י
 כאשר ס וגו'[ וכו' כה ן ח' אט שנא'[ ן הוא דבר ראיהכ

- )1( וטרף ארי ובא עדרו הרועהירעה  א אוזן[ וגו' מפי 8 
 אכמק בר[ ו ישי פ יוחי, כ אחי, אטם יוחנן[ 1 ח'טכ
 ח'ןיבא:ו מ יטרף[ אףןטרוף ן ח', מ אס[ 9 -ב-ר
 1 באונס נ' מפ שנטרפה[ ן הטרפה נ' מ ח', אטכפעד[
 יביאהו 10 - נתן ר' פ ן ח' 15מ מלשלמן ן ויהיהאטכ
 ר 1 ח' דם את[ ן את נ' ק ח', מ הטרפהן ן ח' מעד[

 מ א[ שורה עה"ס שנאמר וכו' או [ ויהיה אטכפ 1טרפה
 אטכ 11 - ואעפ-כ טק אעפ"כן [ ח' אטכק או[ ןח'
 - ואבידה אטכ ןיהיה

 לרשות הגיע בבר אם אלא חייב דאינו דייק, מעמו ומלת להפך, הילקוט ולג' פטור(, בעה-ב של הרועה אצל עדיין הבהמהאבל
 הוא אחר בענין אכל ע"י לי שלח לו אמר כאלו חשיב הילק' ג' לפי למקד או שנפנים הג' לפי לצוער וכשמסרהשומר,
 ועי' במכררשב-* וס"ה עדר. זה 7 לגמרי: דמי מלת למחוק מאד קשה אבל מכררשב"י, ועיין חייב ואינו מעצמו שלחוכאיו
 אבל אונס, אינו הזאב טרפת אבל זרי טרפת היא טרפה דסתם ומלמדנו דורש יטרף טרוף אם מלות המ"ח ג' ולפיבח"ג
 ובא"צ שלפנינו, השונות הנוסחאות ממנה ונתהוו כזו פשוטה בגן הסופרים טעו איך העקרית הג' דפן נאמר אם להביןאין
 ארורה דג' דאית שם הרבה ונוסחאות שאול אבא בשם כן תני ושם לב"ר העדודה מביא עד יביאהו י:ויא. דב"ק הגמ' ע"ממגיה
 ערך ערוך ועי' שלל דהיינו עד מלשון ומפרש עדודה ג' ורפ"י נעדרה, לא מהגה אחת מלשון ופירשוה עדורה דג'ואית
 &aop שהיא מל-י המלה פוהרין ויש באש"ף, אדויה דגרסי ואית עורה עד יביא עד יביאהו הג' מביא ושם עד וערךאדר

 צר שלו מלין בערך ש-ר הרב ע-ז דבר וגבר הראשונה אות בהשמטת cadaver מע"ר שהיא או' ויש הבהמה עורכלומר
 ייתי ת"א וכן וכו'. עדים 9 יוחנן: ר' של מאמרו קודם יונתן ר' של מאמרו גורס בא-צ וכוץ יוחנן ר' 8 רם: וצדמז
 מ"ח ]ג' ישלם לא דהבר גופא עד ימטיניה או מהדין ליה מיידי ומהרגם יונתן ר' דעת עם 11 דעה מרכיב ויונתן דתביראהדין
 לברר כדי אלא הטרפה אצל הבעלים להוליך התורה הצריכה ולא וכו'. אעפ"כ או 10 יא.[: ב"ק הגמ' ג' היא באונס שנטרפהופ-ז

 אי דבאמת אע-ג ותשובה שאלה בדרך והולך הכחוב מבאר א"נ שמשלם, אע"פ בה נתן עיניו שמא לחוש יש דאל-כשנטרפה
 ; וכו' משלם שהוא טרפה יש ישלם לא הטרפה ת"ל פטור, טרפה כל אני שומע ומגיה זה כל מוחק ובא"צ לטעות,אפשר
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 הטרפה שנאמר ממשמע אמרת, לא לשלם; חייב טרפה א" לשלם שחייב אבדהעל
 שחייב טרפה זו ואי משלם, שאינו טרפה ויש משלם שהוא טרפה יש ישלם,לא

 טרוף אם לומר תלמוד תורה שאמרה ומתוך ונמייה, שועל התול טרפת ככוןלשלם,
 שאפשר דבר כל אף לשלם, חייב להצילה, לו שאפשר מיוחדת טרפה מהיטרף,
 והארי הואב טרפת ככון מלשלם, פטור שהוא טרפה היא זו ואי לשלם, חייבלהצילו
 שאי מיוחדת מיתה ומה ומת, תורה שאמרה ומתוך והנחש, והברדלס והנמרוהדוב
 פפור להצילו, לו איפשר שאי דבר כל אף מלשלם, פטור לדהציכוה, לואיפשר
 ישלם. לא והטרפה -מלשלם
 ואמרו שומר מכלל השואל הכתוב נתק דו ה ע ר מ ע מ ש י א ל א ש י י כו
 - לרשותו. חוץ שיוציאנו עד חייב שאינו מכיר רעהו, מעם - עצמו. בפניענין
 כאן נאמר דן, אתה הרי מנין, שבויה ומתה, שבורה אלא לי אין ת. מ ו א ר כ ש נו

 גנבה כך; כאן אף בכלל, שבויה להלן האמורה מיתה מה מיתהי להלן ונאמרמיתה
 הגניבה על חייב מיתה, על חייב שלא במקום מה וחומר, קל אמרת מנין,ואבדה
 האבידה. ועל הנצבה על שנחייב הוא דין המיתה, %ל שחייב כאןואבירה,

 שכיון מגיר ישלם. לא עמו בעליו אם - ישלם שלם עמו איןבעליו
 כבעלים שלא פטור כבעלים אחת, שזה אפילו השואל לרשות הנשאל מרשותשיצאת

חייב.

 אמרת[ ן משלם כ בפ'א[ לשלם ן חייב שהוא אטכ1

 ישלם וכו' הטרפה ו והטריפה וק [ משמע מי א ן ח'אפכ
 כגון להצילה איפשר שאי המיוחדת הטרמה מום'הן
 חתול טרפת אבל מלשלם פטור והדוב והארי הזאבטרפת
 ן שאינה כ 2 - לשלם חייב להצילה שיכול בגדייםושועל

 אט ן ח' א טרפהן ו זה ד ן היא ואזן כ ואיזוהי, ט ואיזהו,א
 שועל[ ן וטריפת נ' ט חתול[ ן טריפות ככשהתחייב-3

 ן )[( ימיים א ח', כק ונמייהן ן בגדי' נ' ק ושועל,א:

 שנאמ' ט תורה[ שאמרה ן ומניין כ "', אפקומתוך[
 חייב סטור ק 1 ,צאיאמשר ק בפ'א[ שאפשר 4 -בתורה
 אמשר, שאי ק שאמשרן ן ח' א לשלם[ וכו' אף 1לשלם
 ואיזהו, אט ן לשלם חייב להצילהןקמטור לו-5טכטכנ'
 6 - הרוב א זאב, ט הזאב[ ן כדון ק כגוזן 1 היא ואיזוכ

והדובי
 א ח', כיק ומתוך[ [ והברדלס והנהש ט ן ישאב א
 ן לותר תלמוד ונ' ח' ט תורה[ שאמרה ן ימילחשך כומלחשך,
- נ'ה אט 1 ת"ל נ' אבקתורה[  כ [ להצילו אטע 7 
-ח' מי וכוץ והטרפה 8 - להצילה 1 [ ח' כ: בפ'ב[ לו [ואף  9 [oyn מאת ט ה', מ ] ד [ ור נ' א ח' מ רעהון 
 חוץ[ 1 שיוציא' כ 1 ח' מ עניזן 10 - השומר ד ן נתקופ
 ט ש'יז[ חייב וכו' ונשבר 11 - מרשותו אמס 1 ח'מ
 12 -. הרעי בו אתהן הרי ן מתה או פ ומיתה, כ 1ח'

 שבורה עשה אכמפ כךן וכף שברה [ ח' פ האמורהןמיתה
)מ

 ח~
 אף כמיתה רה( ושב שבתה פ שברה, )מ ושבוק

 יכול ישלם לא הטרפה דצ"ל אפשר וכו'. אמרת לא1
 ג-כ ואפשר וכו/ שני ממשמע אמרת ישלם, לא טרפהכל

 יכול ישלם לא טרפה ת"ל במכדרשב-י, הוא כאורדצ-ל
 טריפות בשתי יטרף טרוף ואם ת"ל ישלם לא ובתכל

 טרוף אם ת"ל המלות ולפ-ז וכו' ממשמע מדברהכחוב
 ואפשר בח"ג עי' ונמייה' 3 למטה: מכאן נשתרבנויטרף
 בא"צ וכו'. ומתוך - :. נב חולין עי' בגדיים ונמייהדצ"ל
 - רש"י' לשון ועי' וכ-נ ה' שורה לשלם עדמוחק

 ]ת"ל;

 מ"ע ובעל יונן, הגרבאות בכל אבל אלו מלות מחקבזי"נ
שמחקן

~WA 
 הזאב. 5 הילק'[: של אתהגרס'הישנות ראה לא

 בא"צ והנחש. 6 אונס: אינו אחד זאב מ"ט פ'ז ב"מ המש'ולפי
 ישלם לא והטרפה המלות לבסוף ומוחק לחננך ומימוסיף
 המכדרשב"י על במאמרו הלוי ישראל ר' ומו-ר רש"י.ועי'
 ומי ולגרוס הזה דרך על ג"כ להגיה צידד ב הערה לטדף

 אף וכו' מיתה מה ומת תורה שאמרה מתוך כן לדוןלחשך
 שאמרה ומתוך מלשלם פטור להצילה לו אפשר שאי)טרפה
 טרפה ויש משלם שהוא טרפה יש ישלם לא הטרפהתורה
 חייב להצילה לו שאפשר מיוחדת טרפה מה משלםשאינו
 בפני 10 לשלם: חייב להצילו שאפשר דבר כלאף4
 ב"ק ועי' מכדרשב"י, לרשותו' חוץ - מכדרשב"י.עצמו.
 פיח וב-מ וע"א דף שם וירושלמי עט' שם ובבלי מ'ופ'ז
 וקדוש' ע"א גה דף שני מעשר וגירוש' צט' שם ובבלימ"ג
 מכדרשב-י כך. כאן אף 12 לחע'ב: ושבועות ע"א סדף
 שנחייב הוא דין 14 ע"ג: לח שבועות ירושלמי צד:ב"מ
וכו'-

 ע"ב: לח שבועות ירושלמי צה. שם בבלי מכדרשב"י,
 השואל פרק סוף משנה מכדרשב-י, וכו'. שכיון מגיד15

 וע"ד: ע"ג יא דף שם ירושלמי צה: שםבבלי

 נ' אכ מהן 13 - וגנבה אבדה אכמ ן כמתה( )מ כמיתה ח'( )מ ושבורה שבויה נעשה כאן ח'( )מפ האמורה ח'( )מפמיחה

 ו האן כ וכן, א כאן[ 14 - יהגניבה( )כ הגנבה ח'( )כ ועל האבדה על אב [ ועל נ' מ הגניבתן ן המיתה אכה ןאם
 ק [ ואם אכמ 15 - הגנבה ועל האבדה על אכ [ חייג שיהא מ שיתחייב, ל שנתחייב, וכק א, כ"ה שנחייב[ [ ח' כהוא[
 בבעלים ן שואל מ ן משאיל מ הנשאל[ ן שיצתה מ 16 - ן 1 מ מ ש כ שמביון, א שכיון[ ן הכתש נ' אכ מגידן [ולא

 ח מבפ'א[
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 דן, אתה הרי פטור, ויהא ישבע אני שומע בשכרו. בא הוא שכיראם
 האונמין על שנשבע שכר נושא על למדת אם מהנה, והשוכר מהנה שכר ונושאהואיל
 והרי והאכרה; הכנבה וישלם האונמין על נשבע שוכר אף והאבירה, הכניבהומשלם
 מהנה שהוא אע"פ שוכר על יוכיח הוא מלשלם, ופט.ר מהנה שהוא יוכיח חנםשומר
 ומהנה נהנה והשכיר ומהנה, נהנה שכר ונושא הואיל הפרש, אמרת מלשלם,פטור
 אף האבדה, ואת הכנכה את ומשלם האובמין על נשבע שהוא שכר נושא על למדתאם

 שהוא חנם שומר יוכיח ואל האבדה, ואת הננכה את ומשלם האונמין על נשכעהשכיר
 בשכרו* כא הוא שכיר אם נאמר רכך ומהנה, נהנה והשוכר נהנה, אינו אבלמשה

 יןפרשה
 כקם; ע-ה שישרם המפותה על ללמד הכתוב בא בתולה. איש יפתהוכי

והדק
 טת"

 על למדת אם אכיס ברשות ומפותה אביה ברשות ותפוסה הואל
 בתפוסה אמרת אם לא, קנם; עליה משלם מפותה אף קנס, עליה שמשלםתפוסה
 שלא בספותה תאמר קנם, עליה משלם הוא לפיכך אכיה, דעת ועל דעתה עלשעבר

 במכיל' שהוא כמו הכל, על להשלים צריך פטור' ויהא1
 זגגיה במ"ע מהנה. 2 : דבר כל על הגיה וגא"צדרשב-י,

 שוכר על יוכיח הוא לקמן וג' בסמוך וכן נהנה הילקוטע"פ
 ג' דלפי וא"נ וכו' פטור יהא מהנה הוא נהנה שהואאע"פ
 והשוכר - יוכיח- ש"ח והרי דקארר מאי לפרש א"אזו

 : בבהמה שעובד נהנה. והשכיר 5 : שכר שנותןמהנה.
 דמכילתא סתמא ולפ"ז צד: וב"מ מכדרשב"י וכו'. אף6

 דרך לו סלל ובמ"ע שכר, כשודר דשוכר גברייהאכר"י
 דקרא שכיר המכיל' דעת דלפי וכתב המכילתא בפ'לעצמו
 הבית בעל לו ומסר למלאכה שנשכר ארם היינו ממששכיר
 קבל שלא אע"פ שומר להיות בשכרו בא והואבהמתו
 אגירא אין יונתן שתרג' וזהו דעואל דומיא בפירוששמירה
 נזקין הפסד עליו קבל כלומר באגריה, פסיריה עאלהוא

 במקום שכיר מקום בכל בברייתא להגיה צריך ולפ"זבשכרו
 בספרו גייגר החכם !ה בענין האריך וכבר בח"ג, עי'שוכר.
1915. UrschriEt דקרא שכיר הקדומה ההלכה דלפי וכתב 

 kommi) חיט שכרו שמפסיד בשכרו בא ופ' ממש,שכי,*
 בפירוש עמו והסכים יונתן, כרונת ג"כ וזהו seinen)חמס[
 דרכה פיניליש, החכם בשכרו בא בפי לא אבל שכירמלת
 דעת שגם הוא מ"ע בעל שחדש והחדוש קנו, ס' הורהשל

 אפשר היה דלכאורה ואף שכיר, מלת בענין כןהמכילתא
 ככל שמצינו מאחר מ"מ הזה, הדרך על המכילתאלפרש
 להריא מפורש ושם במכדרשב"י גם שלפנינו הברייתאלשון

 )גר' הוא שכור אלא הוא שכיר א-ת מדבר הכתיבשוכר
 רבי דבי התנא דגכם לומר נכון יותר הוא( שוכרדצ"ל

 גייזר הח' שכתב ומה שוכר, לענין הכתוב פ' כברישמעאל
 מדבר בשוכר דהכתוב הדעה דלפי קצב צד שםבסמרו
 מי כלומר שכיר למלת באור תוספות הן בשכרו באהמלות
 der) כוח soldlen kommt, Lohne seinenl בשכרושבא

entriditet)dafUr של דינו מה לפ"ז הכתוב לנו פי' ולא 
 ואפשר זה, לו מנין ידער1י לא נזק, למענין זהשוכר

 ז-זבעליבם שמקבלים בשכר עולה דהנזק פירשושקדמונינו
 דינו חלוק בזה וע"כ באונסין, ההפסד לשאת עליהםוע"כ
 הנאה וכל כלום משלם שאינו שואל של מדינו שזכרשל
 גנבה לגבי שוכר של דינו היאך נדע לא עדיין אבלשלו

 שאלה ועל התנאים, למחלוקת כאן מקום היה וע"כואבדה,
 הברייהא: והולכת סובבתזו

 אמרתה א ן ישלם אטכס ן ח' כ אף[ ן ח'( )כ משלסשהוא

 מ אתה[ הרי ן ייהיה אטכ ו ח' כ הוא[ [ ואם אטם1
 שכיר, א ן בס' וכן נהנה כ! מהנה[ 2 - את אב [הרגי
 למהוה, אכ [ הא ד ח', מ אם[ [ יהשכיר כס ושכיר,ט
 משלם, דט ומשלם[ 3 - נשבע שהוא אטכמ [ ולמדנומ

 ואת אטמ והאגדה[ [ האבדה כ הגניבהן ו את נ'אטכמ
 טס [ ר אכ והאבדה[ וכו' אף [ הגניבה ואת כהאבדה,
 ישלם, ר ן ח' ד האונסין[ על נשבע [ יהא נ' משכיר,
 1 ואבדה מ האבידה, ואת ם! ן גנבה מ 1 את ונ' ומשלסט
 ק ח', כ!מ הוא[ ן לעוין כ בפ'אן 4יוכיח - הריט
 [ ח' ס! מלשלם[ וכו' על 1 ויוכיח מ ח', ט יוכיח[ ןהא

 5אמרתן - ויהא נ' מ נ'יהיה, אכ מהנהן 1 שכייאבמק
 פי על אף השכיר על שכר נושא נ' ט הפרשן ן יש נ'מ

 ן ח' אטכמ הווניל[ ן הפרש אמרת פטור יהא מהנהשהוא
 1 והשוכר כ! ן נהנה שהוא ט נהנה[ [ שנושא מ נושא,אטכ
 על נשבע שהוא שכר נושא על למדת אם נ' קומהנה[
 ומהנה נהנה שכר נושא לא או נהנה אינו הוא אבלמהנה

- ומהנה נהנהוהשכיר  אםזכט שה"ס[ האבדה וכו' אם 6 
 ק שה-מן ומהנה וכו' ואל 7 - למטה ונשתרבב כאןח'
 )ם יוכיח ש"ח תביא מל אטכ ש-חן יוכיח ואל ןח'
-ח'(  ג' אטכס בפ'א[ נהנה ן הוא נ' אפכ אבל[ 8 
 ן ומהנה נהנה שהוא( נ' )מ שכר נושא מה( נ' )מאלא

 אטכ ח', מ ומהנה[ נהנה ן והשכיר אכ ח', מוהשוכר[
 ואילך )מכאן שהוא שכיר נושא על למדהה( למדת)א אם כאןנ'
 ואת האבדה את ומשלם( )ב! משלם האונסין על נשבע מ(גם

 שהוא נ' )מ שכיר אף האבידה( ואת הגניבה את )טסהגניבה
 האבידה ואת הגניבה את ומשלם האונסין על נשבע ומהנה(נהנה
 - ח' אטכ נאמר[ לכך ן הנגיבה( ואת האבדה את)כ

- המפתה כ מפ"ה, א ן וגו' נ, אכ בתולה[ 9)יז(  
 בפ'אן אביה ן יתפושה אכ ן הדין מן לי ויש מ נותןן והדין10
 אטכ ן תפושה כ 11 - ולמדנו מ למדת[ אם ן אמהכ

- ח' מ הוא[ [ לפ" ן ן עליה כ עלן [ שעברת מ12  
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 הדין מן וכיתי שלא לפי הא קנם, עליה ישלם לא לפיכך אביה, דעת על אלאעבר
 להביאו. הכתובצריך

 הנישואין, מן שנתכרשה ואת שנוזארמלה את להוציא ה. ש ר א א ל ר שא
 נוהן, והדין ונתארמלה, נתגרשה אפילו מנין אומר עקיבא ר' ; הנלילי יומי ר'דברי
 או נתארמלה אפילו נדריה בהפר מה קנסה, בככף ורשאי נדריה בהפר ורשאיאואיל

 אשר לזמר תלמוד מה כן אם נתגרשה, או נתארמלה אפילו קנסה בכסף אףנתגרשה,
 ארשה לא אשר כאן נאסר שוה, גזירה ממנו ורדון להקיש מופנה אלא ארשה,לא

 בכסף להלן מה חמשים, כאן אף חמשים להלן מה ארשה, לא ששר להלן ונאס"א כח כבוברים
 ככסף. כאןאף

 השוכב האיש 0ונתן שנאמר לפי נאמר, למה ה. ש א ל ו ל ה נ ר ה מ י ר ו הנמ כט שםשם
 מהור לומר תלמוד מיד, נותן במפוזזה כך מידו נותן שכרזפוסה כשם יכולעמה,

 0הרבו שנאמר כתובה אלא מהר ואין מהר, עליו עושה שהוא מניד לאשה, לך ינןהך'נה יב לדגראש'

 מהור - לאשה* הנערה לי ותנו אלי תאמרו כאשר ואתנה ומתן מוהר מאדעלי
 גדול, לכהן אלמנה להוציא מדבר, הכתוב לאשה לו בראויה לאשה. לוימהרנה
 - וממור. לנתין ישראל בת לישראל, ונתינה ממורת הדיוט, לכהן וחלוצהכרושה
 לומר תלמוד רוצה, שאינו ובין רוצה שהאב בין אני, שומע לאשה. לו ימהרנהמהור
 רצה שאם הכתוב מניד הבהולות, כטוהר ישקיל כסף לו לתתה אביה ימאן מאןאם
 ותפוסה הואיל דן, הריני מנין, תפוסה מפותה, אלא לי ואין יוציא; רצה ואם יקייםהאב

 אם יקיים, האב רצה שאם מפותה, על למדת אם אכיה, כרשות ומפותה אכיהכרשות
 אביה, דעת על אלא עכר שלא מפותה ומה וחומר, קל ועוד כן; הפוכה אח יוציא,רצה

- ח' מ הדין[ וכו' הא ן ח' בו לפיכך[ ן ח' בן אלא[1  
 להביא, בו להביאו[ ן הוצרך לפיכך מ צרך. אכ צריך[2
 לא אשר 3 - קנס משלם המפותה על שגם ונ' ללמדמ

 ריה"ג[ וכו' להוציא ן אורשה כמפ אורסה, ד ן ח' טארשה[
 - נהגרשה כ ן או פ ואת[ ן שנתאלמנה אכש ן ח,ס1מ
 ן ח' מ מנין[ ן עקיבה ט ן עקיבא ר' אג' מ רע-אן4

 אגו ונתארמלהן ן נתארמלה ט נתאלמנה, אכשנתגרשה[
 ח' מ שי"א[ ת"ל וכו' והדין ן נתגרשה או( )מ אפ"בם

 )ילק' וגו' נ' ט קנסה[ ן בס' וכן נדרי' ו ן בהפרת מן 5-
 ן בס' וכן נתאלמנה אכ ן ח' ט עסה"דן וכו' מה ן ח'(ווינ'
 אכ א"כ[ ן אפי' אכ או[ ן או א אף[ 6 - אפי' אכש[
 מ מפני, א ן ארסה כ אורסה, ד 7 - ימה אכ ןח'

 דכפ 8 - אורשה דפ ן ח' אכ ממנון [ לרון אכ ןמפנה
 ג' פ להלזן ן ח' אמפ בפ'בן חמשים וכו' מה ןאורשה
- כסף אכפ ןנאמר  כסף אכפ ן נאמר נ' פ כאן[ 9 

- וגר השוכב כ ן אומר שהוא אטב שנאמר[ 10-  11 

 מכדרשב-י וע" וא"צ[ ]זי"ג האירוסין מן צ"ל הנשואין. מן3
 מ"ג פ'ג וכתוב' רמה פ' שם וספרי קמג( )דף כח כב דבר'מ"ת
 מ"ג פ"נ כתובות עוד ועי' לח* ובבלי ע"ג בז QVהרווי

 שם פליאה וגרסי ומ" ולס. : לח ובבלי ע"ד כזוירושלמי
ןבמתניתא ח  שנתפתתה או שנתאנסה יתומה שם דגי מערבא 
 וכו'. בכסף להלן מה 8 : ונתגרשה( שנת~שרסה)במקום
 אף שקלים כאן מה לח. כתובות הבבלי ע"פ . מגיהבא"צ
 בכאן נוסחאות ב' כי במ"ע כיון ויפה וליתא, שקליםלהלן

 מלות ב' ונשתבשו וכו' כסף נ' להלן מה השנייהוהנוסחא
 נאמר להלן מה הפ"ז ג' לובר ורגלים בכסף, למלת כסףג'

 הג' ועי' נאמר. למלת נ' אות נשתבש בכאן וכו'-כסף
 כשם יכול 11 מוחק: בא"צ לאשה. 10בם-תדברימשם:

 לט: בבלי ע"ד כז שם וירושלמי מ'ד פ'ג כתובותוכו'.
 פ"ז ועי' לאינתו ליה יתה יפרין מפרגא יונתן תרגםוכן

 לו בראויה - מוחק' בא"צ לאשה- 14 ורמב"ן:ורש-י
 )דף כט כב שם ומ-ת פטמה דברים ספרי מכדרשב-י,וכו'.
 פ"ז מ. בבלי ע"ד כז שם ירושלמי מ'ה, פ'ג כתובותקמר(

 בתוב' וירושלמי וכו' ימאן מאן אם פסוק על ת"י עודוע"
 ועיין מו. קדושין לט: כתובות וכו': שומע 16 ועיד: ע"אבו

 לט: כתובות ק"ו' ועוד 20בש"י:
 וכופל חתר א לאשהן 12 - אני שומע ט ח', אכ'כול[
- בס' וכן מהור ק מהר[ [ עשה עליו ק ן ח' מ עושה[ ן לאשה עד גימרלמה  [ ח' אטכמק וכו'[ ואתנה ן ח' ם מאד[ 13 

- ח' נו ימהרנהן מהור 1 כנמקרא הנערה אתל - ח' ט ברבן לאשה 14  - ולממזר מ ן ולנתין לממזר אטכפ 15   16 

- האב שאין אכפ שאינון ן בין מ וביזו ן ח, כ לאשה[ ן ח' ט ת-ל[ וכו'מהר  ואם אוכפק במקרא, וכ-ה טלמ אם[ 17 

 מ יוציא[ וכו' רנה ן ח' טמ הכתוב[ ן ח' אטכמק הבתולות[ וכו' לתתה [ וגו' נ' אכ ח', ט אביה[ ן גינצב'( בנוסח')וכן
- רוצה א ן יכרם לא רצהלא  ג' אכ מפריהן ן אין מ ן ח' ט מפ"ה[ וכף ואין ן האב נ, אטכ רוצה, א רצה[ [ קיים א 18 

 ברשות ומפותה 19 - תפוסה אכ [ את( )א אתה הרי אט אני, הרי כ הרינין ן יוציא האב רצה ואם יקיים האב רצהשאם

 ן לאו ם האב, ג' אטכ רצה[ 20 - יאם אטכמ ן יכנוס מ יקיים[ ן המפותה סם [ ולמדת מ למדתה, אם אכ ן ת' טאביה[
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 היא דין אכיה, דעת ועל רעתה על שעכר תפומה יקיים, האב רצה יוציא, האברצה
 יקיים. האב רצה יוציא, האב רצה לאשאם

 אב לה שאין בוסן אב, לה שיש בזמן אלא לי אין ה, י ב א ן א מ י ן א מ םא
 ל, ישקו ככף - הכלילי. יומי רבי דברי מקום, מכל ימאן, מאן אם לומה תלמודשין,
 כט כב יביים המשים להלן מה 0כסף, להלן ונאמר כמף כאן נאמר רן, הריני כמה, שמענו לאאבל

 מעתה הבתולות, מוהר מן למדנו מה וכי ת. ו ל ו ת ב ה ר ה ו מ כ - חמשים. כאןאף
 כמף. חמשים כאן אף כסף חמשים להלן מה למד, ונמצא ללמד כא זההרי

 לא כאן נאמר אומר ישמעאל ר' - אשה, ואחד איש אחד תחיה. לאמכשפה
 ט' כ שם עקיבא רכי בסייף. כאן אף בסייף להלן מה נשמה, כל תחיה 0לא להלן ונאמרתחיה
 יג יט 'מית בסקילה, להלן מה יחיה, לא איש אם בהמה 0אם להלן ונאמר תחיה לא כאן נאמראומר

 על יחיה מלא משיכני ואתה תחיה, מלא תת-ה לא דן אני ישמעל א"ר בסקילה, כאןאף
 עם שוכב כל ונאמר החיה לא מכשפה נאמר אומר הכלילי יומי רבי - תחיה,לא

 בתירה בן יהודה רבי - בסקילה. וה אף במקילה וה מה לו, מדכו יומה, מותבהמה
 כ' כ תקי" וידעוני אוב והלא וידעוני, אוב בהם יהיה כי אשה או שאיש אומר הוא הריאומר,
 כר אף בסקילה, אלו מה לך, ולומר אליהם להקיש יצאו, ולמה היו, מכשפיםככלל

 וכו' אב לה שאין בזמן 3 וא"ע: מוחק בא"ב לא.2
 כדאיתא לעכב יכולה היא דגם לרבות דרוגה משמעלכאורה
 אבל ]1מ"תקמ'ד[ מכדרשב"י ועי' מו. קדוש' לט:כתיבות

 לרבות אביה ימאן מאן אם בזה-ל: הברייתא מביאבכתוב'מד:
 דילן ברייתא דהיינו ומשמע ריה"ג, דברי לקנסיתומה
 ודף וע"ג ע'ב כז שם ירושלמי ועי' לקנס יתומהומרבה
 ענה אשר תחת מן לקנס יתומה ג-כ ריה"ג דמרבה ע"גכח

 או' ריה"ג וגורס דברי מלת מוחק ובא"ע באונסדכתיב
 טעמו ממנו שנעלם בבה"מ וכתב וכו' לא אבל ישקולכסף

 איתא דשם ע'ג כז כתובות הירוש' ע"פ כן דהגיהואפשר
 ועיין כסף, ' דכסף גז"ש ע"י למפתה חמשים יליףדריה"ג
 להלן 7 ת"י: פ"ז, מכררשב-י וכו'. לדגלן מה 5פ-ז:
 במ"ח אבל בכתובה כאן אף במפתה להלן מה ר-לוכו'.
 במפתה כאן מה כלומר להלן אף וכו' כאן מה להפךגורס
 ירושלמי ועי' כלפנינו ובמכררשב"י כתובה היינו להלןאף

 אשה כתובת( )צ"ל מכתובת למדו כלום ע'ב כהכתובות
 שפירש שם וברש"י י. שם ובבלי וכו' ומפתה מאונסאלא

 מדקרי אשה כתובת ויליף ראונס קנס היינו הבתולותדכמוהר
 דילן המכילתא כנגד שזה בבה"מ הע-ר וכבר מוהרליה
 דלשנא במ"ע שכתב ומה כתובה היינו מוהר המכילתאדלפי
 במשמעות דאין ליתא, כן לפרש רש"י הכריח סמכומכאן
 גופא הברייתא מן ואדרבא אסמכתא רק דהוא סמכומכאן
 וע" התורה מן אשה דכתובת ס"ל ב"ג דר-ש דת"קמוכח
 הכתוב שדבר אלא מוסיף בא"צ אשה. ואחד 8 ופ"ז:ת-י
 וירושלמי מכדרשב"י וכו'. ישמעאל ר' - ורש-י.סז. ובבלי ע"ד כה סנהדרין ירושלמי מכדרשב"י, ועי'בהוה
 מסכמת דואלי והברייתא השונים, שמות בחלוף שםובבלי
 סמוכין, דורש דריה"ג המכילתא ולשיטת המכדרשב"יעם
 מקומות בכמה סמוכין לדרוש דרכו דריה"ג מהא סיועקצת
 ג דף במדבר וספרי גדי תבשל לא ד-ה פ'כ לזמןעיין

 יקיים האב יצה אטכ כון ן יכנוס לא מ יוצא, ויוצת[
 ן עברה כ ן אם נ' אטכ מה, אכמ ומה[ ן יוציא האברצה
 וכו' רצה 1 - אם נ' מ וכר נ' ט אביה[ [ ח' דאלא[
 ואם מ האב[ רצה ן יכנוס ס יקיים, א יוציאן [ ח' טכאביהן
 ח', טס יקיים[ וכו' דין ן יכעס לא מ יוצת, א יקיים[ ןלאו
 ן יקחם אכ יוציאן ן ח, אכ לא[ 2 - שכן כל לאמ

 אוכק ן ח' ט ריה"ג[ וכו' אם 3 - יוציא אכיקייץ
- ח' אכ מ"מ[ ן מם וכק 4 - אין ספ [ח. מפ בזמון ן וגו' נ' א אביהן ן גינצב'( בנוסח' )וכןואם  הריני[ 5 
 נ' אט חמשים[ 1 ה' מ רן[ ן אתה הרי פ אני, הרי אטכ ח',מ

 אכק ח"ן מעתהןט וכיוכו' ן כסף נ' אטככסף-6חמשימן
 7 - אלא אכמ מעתהן ן בתולות ממהרןק מלמהר,
 מהר אכפ להלן, מ כאן[ ן וגו' חמשים ט ן כאן כ1להלןן

 אחד ן ח' ט ש'יאן ערס יי' הוריש וכו' מכשפה 8 -הגחולות
- ח' מ בפ'ב[ שה'ס בסייףוכו' - ח' ד נשמהן כל 9   
 אר"י 11 - תחיה לא נ' ד להלן[ ן ח' א בוראן תחיה10
 ר' ד ר-י, לו אמר א ן ה' מ פ"א[ שה"ס תחיהוכו'

 אכ בפ'בן מלא ן ואת אכ ן הריני ד אגי[ ן אומרישמעאל
 נאמר[ ן יחיה ה בפ'אן תחיה 12 - תחיה ד יחיהן ןלא
 פ לון 1 וסמוך פ וסמכו, ד 13 - במכשפה כ ן כאן נ'ד

 - ויתירא ר ן ח' מ ב"ב[ ן לזה זה מ ר, מ 1 ל רליה,
 עה"ס מכשפין וכף וידעוני ן וגר נ' אכ בפ'א[ אוב14

- ח' אכש'אן  - עליהם וק אליהם[ 15 

 ומ"ת פ'רא דברים ספרי עי' וכו'. להלן מה 9 ופ-ז: כא: ברכות ד. יבמות בבלי עור ועי' ח וף יא מחברת והחלוץ ידהערה
 _מלא הדפו' וג' מכדרשב"י, ג' היא כן הא"צ ]וכהגהת וא"צ: דן, ואתה מגיה בא"צ משיבני. ואתה 11 קכא(: )דף טז כשם
 וא-צ עזאי בן הגמ' ע"פ מגיה בא"צ ריה-ג. 12 : הברייתא[ וללשון מכירשב"י לג' היא גם מתאמת יחיה" לא עלתחיה
 במ"ח וכו'. למה 5י : ליתא במ"ח וכן מוחק בא"צ בתירה. בן 13 עיד[: כה ]סנהד' בירוש' וכ"ח אומר אליעזר ר' איתאובפ"ז
 הבהמה ואת יומת מות בבהמה שכבתו את; יתן אשר ואיש ת"ל יג שורה לקמן וגורס בבהמה שכבתו עד למה מן גרסאל

 : להגיה הכרח אין אבל היא נכונה וג'תהרוגו
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 בנו מעכיר בך ימצא 0לא לומר תלמוד מנין, אוהרה שמענו, עונש במקילה. שכשפין י יחדורים
 ומכשף. ומנחש מעמן קסמים קומם באשובתו

 0ואיש אומר שהוא לפי נאמר, למה יומת. מות בהמה עם שוכבכ:לויקראכטו
 מכל באחת אלא אינו או במקילה, אומר אתה בסקילה. בבהמה, שככתו יתןאשר

 הריגה כאן נאחזר* תהרדגוו הבהמה 0ואת לזמר תלמוד בתורה, האמורות מיתות שםשם
 מנין, אזהרה שמענו, עונש במקילה. כאן אף בםקילה, להלן מה הריגה, להלזונאמר

 עונש לשוכב, ואזהרה עונש אלא לי אין שככתך; תתן לא בהמה 0ובכל לומר בלמדך כג יחשט
 כשוכב, לנשכב הכתוב קרא יומת, מות בהמה עם שוכב כל לומר תלמוד מניןלנשכב,

 0לא לומר תלמוד שמענו, לא אוהרה שמענו, עונש במקילה. זה אף בסקילה זה מה כגיחשיים
 כארץ היה קדש 0וכם ואומר ישראל, מכני קדש יהיה ולא ישראל מבנדת קן4ש!ק ועז-יזק כד ידמ-א

 יי'. הוריש אשר הכוים הועכות מכלעשו
 0לא לומר תלמוד שמענו, לא אזהרה שמענו, עונש fa ר ה י מ י ה ל א ל ח ב: ןן ה כשבת

 מיוחדת וכיחה מה ללמד, ויצאת, היתה בכלל וביתה תעבדם; ולא להםתשתחוה
 עובדה שאינו בין בכך עובדה שהוא בין עליה, וחייבין לשמים, עובדים בהשכיוצא
 וכין בכך עובדה שהוא בין עליהם, חייבין יהו לשמים, עוברין בהן כיוצא כל אףבכך,
 חייב, עבודתו לשום לשמים, עובדין בהז כיוצא שאין כל אלא בכך, עובדהשאינו
 פטור. עבודתו לשוםשלא

 של שמו ישראל ששתפו אלולי אומרים, שאחרים לפי לבדו. ליחבלתי
 בלתי יחרם לקהים זובח שנאמר העולם, מן היו כלים זרה, בעבודה הוא ברוךהקרוש
 הקדוש של שמו המשתף כל והוקא אומר, יוחאי בן שטעון רבי לבדו.להשם

 עובדים היו אלהיהם ואת יראים היו יי' 0את שנא' כליה, חייב ורה בעבודה היא בכבדך לג יזמ"ב
 יהו שלא תורה, נתנה כאותותיה אומרים יש משם. אותם הגלו אשר הגויםכמשפט

 והיתר וגו' נ' כ בך[ ן שמענו לא אב מגיזן 1 מכשפיםלמ
 ח', מ עסה"דן וכו' בנו ן ח' ק עסה"ד[ וכר מעניר ןחסר

 למה ן ח' ש"ג מפ, כ"ה יומתן מות 3 - וגף נעא
- ת' מ בבהמהןוכף  בבהמה[ ן בסקילה[ וגו' יתן כ 4 

 אלאן אינו ן ח' נ( בסקילה[ א"ר אתה [ יומת מות ךאפ
- ח'אכ  בבהמה שכבתו יתן אשר ואיש נ' מ ת-ל[ 5 

 ן ואזהרה כ ן האמורה הריגה נ' אכ אףן 6 - יזמתמות
 מ שיטן שמענו לא וכו' ת-ל 7 - שמענו לא אכמנין[

 אכיעינש בפ'ב[ וגו'ןעונש לזרע)[(,כנ' נ'ח'ןשכבתךןא
 ואזהרה אכ 9 - ח' כק  יומק  מנת 8 -  ואזהרהינ'

 מ [ וגו' אכ ח,, אכמק בפ'בן ישראל וכו' מבנות 10-
ונאמן

-  מכלן [ ינו' עשו אכ ן ח' מ עסה"דן וכו' עשו 11 
 1 ו התועבות במקרא וגו', ת 1 ב ע ו ה כ ל ן ככלממקרא
 13 - מנין מפ שמענון לא ן יאזהרה א 12 -הגוי'

 היתה א ן ח' כ:כ! כ[ שורה לבדו וכו' זביחה ן ואל קולא[
 ן עיבדין אכל ן בהן אכ בה[ 14 - אלא כ מה[ ןבכלל

 מכיף ועיין ת"י 1כ1 מ'ד פ'ז סנהדרין וכו'. בסקילה1
 ע"א כה סנהדרין ירושלמי היא פ"י קדושים ות"כררשב.י
 וכו'. קרא 8 מסית: גבי הריגה- להלן 6 נד.: שםגבלי
 9 וכו': לנשכב ענין תנהו לשוכב ענין אינו אם ובבת"כ
 המלות אלו מוחק בא"צ ישראל. מבנות קדתה תהיהלא
 מגיה בא-צ וכו'. ערש 12 לתנייהו: ה'ב שם בת-כוכן

 המלהים ויעבוד וילך נאמר כבר והלא נאמר למהוגורס
 תעבדם ולא וכו' עונש והמלוה וכו' זביחה אלא וגו'אחריכם
 ג"כ להגיה ואפשר ש'יז, פטור מלת אחר לבסוףגורס
 לפי נאמר למה ולגרוס ג יז דברים מ"ת ע-פ אחרבאופן
 ת"ל במשמע עבודה כל אני שומע וגו' ויעבוד וילךשנ'
 הגרסא לפי גם אבל וכו', בכלל זביחה יחרם לאלהיםזובח

 בפני ענין מתחיל וכו' בכלל זביחה דמן לפרש יששלפנינו
 בבלי ע"ב כה סנהדרין וירושלמי מכררשב-י ועי'עצמו
 אלא 16 תשתחוה: לא ד"ה פיו דבחד' מס' ולעיל פ"זס:

 ובזי"נ לפי נאמר למה מגיה בא"צ לפי' 18 א"צ:מיותר'
 בא"צ וכו'. שנ' 19 : אומרים אחרים וגורס לפי מלתמוחק
 להגיה ואפ' סג.[. סנה' ןעי' וכו' רשב"י העלוך אשר ונ'מגיה
 בא"א ובו" שגי 21 : בא"א הגיה כאשר שנ' במקו' נאיג.כ
 ובא"צ ובזי"נ וכ'י'מ ילק' אוק' ג' ע" שנ', כמו אלאמגיה

 עיבדן, א עובדהן ן עליהן אכ ן חייבין יהיו כ1"ייביזן
- בס' וכן ח' אכ גבך[ ן בס' וכן עובדין,כ  עובדן א עובדה[ ן יהיו אל ן שכיוצא א ן יאף א ן ח' כ בפ'ב[ בכך וכו' אף 15 

 בלתי 18 - חייב עבודתו לשום שלא נ' כ חייבן ן ח' כ שאיזן כל ן ח' א בכךן 16 - לכך ק ח', א בכך[ ן בס'וכן

-  וגו' א ח', אנק לבדו[ להשם בלתי ן ח' א היון ן ח' א ב"ה[ ן הק' א 19 - אילולי אכ ן ח' אכ לברו[ל='  ל 20 
 כלייה, כנכל כלאה, א כליהן ן בע-א ווינ' ילק' בע"נ[ 21 - מקום אט הקב"ה[ [ יוחי אטב ן ח' ב! עסה"דן וכו' רשב-י [לה'

 - יהיו אמל ן באותיותיה דב באתותיה. א כ, כ-ה באותותיהן [ וגו' ק ח', אטבק משסן וכו' כמשפט 22 - כמה אלא נ'אטב
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 ומערות, שיתין כבורות בולשין נהא זרה עבודה על מצווין ואנו הואיל אומריםישראר
 כ יבינהים המתרים. על ולא הגלוים על וגו', הרמים ההרים 0צל לומרתלמוד

 יחפרשה
 לא מצרים. בארץ בם ד-ייר: גרים כי כיחצנו רע ולא רמוניה לאדגר

 קורם לבל עוכר היקז אמש לו תאמר שלא בממון, בלחצנו, ולא בדברים,תוגנו,
 יכול שהוא הוניתו שאם ומנין ; כנכדי מילין מדבר ואתה שיניך, בין חזירים והרינבו,

 תאמר אל שבך מום אומר נתן רבי היה מכאן הייתם, ברים כי לומר תלמודלהונך,
 ט כג שמות תונה לא וגר הץ, תל לא 0וגר עליהם מזהיר הוא מקום שבבל הגרים חביבין -לחבירך

 יט י ימיים שמיאורו לפי בר אומר, ליעזר רבי - הבר. נפש את ידעתם 0ואתם הכר, את0ואהבתם
 אומר, יוחאי בן שמעון רבי - הרבה. במקומות הכתוב עליו מיהיר לפיכךרע
 לא ה שופטים המלך את שאוהב מי כדול מי וכי בכבורתו, השמש כצאת 0ואוהביו אומר הואהרי
 יח י יגרים הכרים חכיבין - כר, 0ואוהכ שנאמר אוהכו, שהמלך מי אומר הוי אוהבו, שהמלך מיאו

 גה כה ייקום ישראל בבי לי 0כי שנאמר עבדים, ישראל בני נקראו כישראל; מכנן הוא מקוםשבכל
 1 נו ישעיה נקראו לעבדים; לו להיות יי' שם את מלאהבה שנאמר עברים, כרים ונקראועבדים,

 מלת אחר ש'כב בסוף עוד מוסיף ובא-צ שנ' כעניןהגיהו
 כלים לעיל וג' הכתובים מסרס ובמ"ע וגו' זובח שנ'משם
 אלהיהם ואת יראים היו ה' את שנ' כמו אלא העולם מןהיו
 לאלהים זובח שנ' כלייה חייב גורס וכאן וגו', עובדיםהיו
 דברים במ"ת שהוא כמו כצ-ל וכו.. ]בולשין 1 לבדו:וכו'
 ולפי המאמר לבאר המפרש' האריכו והרבה גה"ג,[ עי' ס,דף
 אומרים היש וכוונת מאליו, מבואר השין בפנים שהגהנומה

 ע-ז לעקר כשצותה וע"כ לדבריה סימנים נהנהדהתורה
 לומר טועים ישראל יהו שלא כדי מצויה היכן סימןנתנה
 בכאן הדרשה ומביא וכו' בבירות אחריה לחפש מצוויןשהם
 ה' אלא בחטא מכיר שאין לבדו, לה' בלתי שפירשולפי
 ומסכתא מכדרשב"י ועי' ת"י וכן וכו" בדברים 4שמים: בידי יחרם אלא ימלט לא שאעפ"כ התורה והבטיחהלבדו
 דגם ונראה פ"ז, : סט דף והזהיר הענין כל ושט פ-דגרים
 כבעל לקמן אלא כאן בממון תלחצנו ולא גורס אינוהוא
 שם ובבלי היכה פ'ג שם ותרספתא מיי פיד ב"מ ועי'מ"ח
 סייד וירא תנחומא ה"ב ח פרק קדושים ות"כ ונט: :נח

 פרידמאן(: )הוצ' קו דף פ'יח תדב"א ס'לב, שם ב'ותנחומא
 נבלות אוכל שהיה הפה : הפ"ז ול' בח"ג עי' וכו'. והרי5

 עכשיו עד הורה, טעמי הוגה עבשיו ורמשים שקציםוטרפות
 ואפשר ל, כ ל הייתה ועובד שיניך מבין נושרין חזיריןהיו

 מבין נוצץ או שיניך מבין נושר חזיר בשר הגר'העקר
 זכור לו יאמר לא גרים בן היה ואם התנחומא ולשוןשיניך,
 בתנח' וכ"ח שניהם, בין נשוך החזיר שהרי אבותיךמעשה

-ב*  גרים מס' נט: ב-מ וכו'. אליעזר ר' 8 ורש"י: שםגרים מסכוי פיז. והשיר, נט:, ב"מ מכדרשב"י, רכו/ ומנין 
 והזהיר סיב, פית ובמדב"ר יעקב( בן ר*א בשם )ושםשם
 ובערוך ין: קדושי רי"ד תוספי עי' שמיאורו. - פיז*סט:,
 ואומר מוסיף א"צ בגבורתו. 10 : סר( ]וע* מארערך
 בממ"ר שם גרים מס' וכו/ הגרים חביבין 11 גר:ואוהב
 : נו ישעיה המכירי יל;ן' פ'ז, הזהיר, ס'בס'ח

 JQR דברים, במכילתא גם )וכן והן ד אטכ, כיה נהא[1
 שש דברים במכילתא כ-ה בולשין[ [ xvl) .ו .5 .4495
 טגברותןילק' ן 0ץכבושי'( נכווין דט בישין,אב
- ממערות בשיתין אטע [ בבורת(ווינ'  ח', ול וגר[ 2 

 א [ יד ב כבישע.ה הנשאוז הגבעות ועלכל נ' ול וכף,ק
 - הנסתרות ט הסתרין, א [ ועל אול על[ ולא ן הגלוייןכ

 והננט לא ן וגו' א ול, רק מצריפן וכו' ולא 3)יח(
- תון לא ן ח',ט  וא' כאן ח' מפ בממון[ וכו' ולא 4 

 ט ן יאמר ד האמר[ ן ולא ט לא, אכמ שלא[ ןלמטה
 והיו, מ רז, כ"ת והרי[ 5 - הייתה ט היתה, אז ןאתמול
 )כ עכשיו עד( פ ד, ו ע 1 שאל' ילק' ח', )כ ועראטכפ
 )ט חזירים בשר זט חזיריסן ן היו( פ ח', )ט הריועכשיו(
 פ מוטסים, ג' מ ר, צ ו נ נ' אכ חזירין, אכפחזיר(,
 ואתה[ ן שיניו שאל'( ילק' )ינן 7 ן מבין אכמפ ןנושרין
 ן עתיד נ, כ עומד, ג' אטמפ אתה, ועכשיו מ יאת,אטב
 ן ח, א7טכטפ מילין[ ן ומתריס פ ומדבר, אטכסמדבר[
 ח' מפ לחבירך[ וכר ומניין ן כנגדו פ נגרי, מ מנגדי,כ

 א יכול[ שהוא ן בממון תלחצנו ולא המדרש בא זהותחת
 ן להונותך ט להזנתך, אכ 6 - הוא יכול ן יכול, הוא אףטכ
 )א תונה לא יגר אדב זט, כ"ה וכרן כי ן שנ' אטכת"ל[
 תאמרו, א ן מיכן אז ן ח' ט לחבירך[ וכו' מכאן ן וגו'( ג'כ
 וק מזהיר[ ן בכל מ ן גרים מ [ לחגרך 1 7 - תאמרהוכ

 ט ן ח' דז תלחץ[ לא וגר ן הגרים על כ עליהם[ 1מחויר
 תו'( נ' כ ) תלעז לא וגר וגו'( נ' )כ חמה לא וגרכ
 כ אומר[ ן אלעזר ר' ט ן בס' וכן וגו' נ' כ הגרן 8-
- שסורו ש"ג כפ, כ"ה שמיאורו[ ן ח' מ גרן ןח'  9 

 [ מזרות ההורה פ וכו'[ מזהיר ן הוא נ' אטכס ח', 1לפיכך[
 נ' א ח', טכ ;בגבורתן[ ן ח' כ אומר[ הוא הרי 10 - יופי אזטכ ן ח' מ שי'א[ גר וכו' רשג-י ן ח' אזטכמהכהוו[

 א שנאמר[ ן המלך שאוהב ק אוהבון שהמלך [ ח' 1 אוהבו[ וכף הוי 11 - אוהב שהוא אזטכ ן גחבירו נ' 1 גדול[ ןוג'
- ושמלה( לחם נ' )ן לו לתת נ' זט וג', נ' א גר[ ן הגרן את ואהבתם נ' ט ואומר, טוכת',  ז שנקראו, ך מכנן[ הוא 12 
 הגרים, אכןכמ 13 - כישראל ז [ "' אזטכמ בני[ [ ישראל( בשם )פ בישראל אדטכ זמ, כזה כישראל[ [ מכנתם התורה פנקראו,

 - ולהיות ש"ג כבמקרא, טפ כ"ה להיותן [ ולאהבה במקרא הגרס', בכל כ-ה לאהבה[ ן ח' ט שנ'[ [ כן גם נ' מ נקראו, וגריםפ
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 ונקראו לכם, יאמר אלהינו משרתי הקראו יי' כהני ~אתם שנאמר משרתים, ישראל ו מאשם
 אוהבים ישראל בני נקראו לשרתו; יי' על הנלךים הנכר מבני ןן3אמר מןםרתימ, הכרים 1 נושם
 אוהכים הכרים ונקראו אוהבי, אברהם ורע וגו':4 יעקב עבדי ישראל י:-דאתה שנאומי ח מאשם
 כנרים ינאמר בבשרכם, בריתי 0והיתה שנאמר ברית, כישראל נאמר נר; ואוהב שנאמר יג יזבראשית
 וכאמר יי', לפני להם מלרצון שנאמר רצין, בישראל נאמר בבריתי; שמתויקים שנאמר בוית, נחקחשמותי
 שמירה, בישראל נאמר מזבחת על לרצון וובחיהם 0עולותיהם שנאמר רצון, ככרים ז עישעיה
 0יי' שנאמר שמירה, בנרים ונאמר ישראל, שימר ~TW1 ולא ינום לא 0הנה ,..נאיןר ד 4אתהלים
 יא דוך עמכפן אנכי ותושב 0נך שנאמר נרן עצמן קרא אברהם . נרים או: עיךכ1ן* ד כגבראשית
 אבית-נו ככל ותושבים לפניך אנהנך גרים 0*י ואומר בארץ איכי 0נר שנאינו* נך* וודאן יט קיטתהלים
 ומביבין אבותי. ככל תושב עמך אנכי נר 0כי ואומר מקוה, ואין הארץ על ימינך כנויל יג לטתהלם

 או עשרים בן מל שאלו שנים, ותשע תשעים בן אלא אבינו אברהם מל שלאהכרים,
 המקום כלנל לפיכך שלשים, מבן בפחות אלא להתגייר יכול נר היה לאשלשים,

 שכר וליתן הכאים, הכרים בפני דלת לנעול שלא שנים, ותשע לתשעים שהרעו עדעמו
 יגדיל צדקו למען חפץ 0יי' שנאמר מה לקיים רצונן עושי שכר לואבנךו: דגרניכן, יזמיכם כא מבישעיה

 והיה שאמר מ. לפני ואומרות עונות שהן כתות בארבע מוצא אתה וכן ויאדיר;תורה
 לים ידו יכתוב וזה יעקב בשם יק-א ךזה אף ל11' יאמר חזה שנאמר אנק ליי, ו:עךלם, ה מרשם

 צדק כרי אלו יעקב, בשם יקרא וזה חטא, בי יתערב ואל אני, ליי' יכנה; ישראלובשם
 שמים* יראי אלו יכנה, ישראל ובשם תשובה, בעלי אלו ליי', ידו יכתובוזה

 אזט תקראו[ יי' כהני ן ח' זפ ואחפן ן אלהים משרתי פ1
 ונקראון ן אנ'וגר ח', כזב, לבט, יאמר 1 דאלהים 1 "'כמפ
- נקראו והגרים 7 וכףפ  ן כן גם נ' מ הגרים[ 2 

 ט עלן 1 וגו' הנלוים כ ו ח' ז הנכר[ ובני ו ח' פמשרתים[
- אהובים ז 1 ד רק בני[ 1 נקרא כ 1 ל אפ  ח' המוסגר 3 

 1 ב' א. כ ווינ', וילקי % כ-ה וגו'[ ן ח' ט יעקבו [רום
 אהבי ז ן ישראל מ אברהם[ 1 ח' אט אוהבי[ וכו'זרע

 גר[ 4 - אהובים ז 1 נקרא כ 1 נקראו והגרים ז ןכבמקרא
 ג' א בבשרכמן 1 ושמלה ל'ל'לח'( )א לחם לו לחת ג'אם
 1וגו'

 ונאמרי
 1 ח' דז ברית[ 5 - וכן ר נאמ', כ אטם, כ"ח

 1 ח' ד להם[ 1 ח' ז שנ'[ 1 בריתי ט בבריתי[ 1 ח' זשג'[

 וזבחיכם עילותיכם וטק ן ח' ז שנ'ן 6 - ח' אט יי'ןלפני
- וגף ט ח', אנ: מזבחי[ על 1 וזבחכם()ט  ז שנ'ן 7 
 ן גינצבורג( בס"א )וכ"ח ישן אטכס ן ח' מ הגה[ 1ח'

 נקרא דצ"ל ואפשר מגומגם הלשון ובו" ישראל בני2
 גרים ובמם' לנו, הונח לא בזה גם אבל אוהב בניישראל
 שני בישראל אהבה נאמרה איתא שם רבה במדרשוכן

 ואוהב שנ' בגרים אהגה ונאמרה ה' אמר אתכםאהבתי
 אברהם זרע שנ' אהובים ישראל נקראו והזהיר ולשוןגר,
 נאמר )4 גר: ואוהב שנ' אהובים נקראו והגרים'אהבי
 ובגרים בריתי את ושמרתם כתיב בישראל הפ"ז ובוכו'.
 הנחומא ס'ב פ'מו בר"ר וכו'. מל שלא ןז וכו':[כתיב
 מבן מגיה בא"צ וכו'. בפחות אלא 12 : ס.י1 לךלך

 13 גרים: ובמס' בח"ג ועי' וא"צ ל', מבן אועשרים
 עצמו שמל על שכר ליחן כדי כלומר וכו'. שכרוליתן

 אני. לה' 16 וכו': שכר וליתן מוחק ובא"צ ז.ר.בזקנותו,
 שנ' מלת גם מוחק ובא"א וב-נ המלוה, אלו מחקבאיצ
 ארבע הפ"ז: ולשון ומ"ח, והזהיר ס' ג' ועי' למה ידעתיולא

 נתערב שלא אני לה' יאמר זה לבא לעתיד מזומנותכיתות
 ואל 17 פ'יח: ותדב-א פ-לו נ-א אדר"נ ועי' וכו', חטאבו

 ח, זב שנ'[ 1 ח' 1שמ-רה[
-  ש"י[ אבותי וכו' אברהם 8 

- ח' מ עמנם[ ן ח'מ  ויתר וגו' נ' ז ח', א לפנין 1 ח' ט שה"סן ואומר וכו' כי 1 ח' אזטכ ואומר[ וכו' גר ן עצמו את ט 9 
- ח' והיתר וגו' ותושבים א 1 חכרהכת'  1 ח' כ מקוה[ן ואין 1 האדמה על ד כבמקרא, כ כ-ה הארץ[ על 1 ל צ י כ ול 10 

- וגו' א ח', אט אבותי[ ככל תושב ן ח' ז כי[ 1 ונא' זואומר[  כן ולמה נ' ז שנים[ 1 שנה צ-ט ט ן אברהם אבינו אזכ 11 
- ח' ז און 1 שנה נ' ד עשרים[ [ כ' בן 11 ל, בן ט ן שאי* א~טכ 1אלא  אטכמ בפחות[ ן ח' זט אלאן 1 ח' מ גר[ 12 
 אטכמ המנום[ גלגל ו עשה מה מ ז.לא, אזטכ לפיכך[ ן ומעלה שנה נ' אכ ולמעלה, נ' ט שלשים[ 1 בן עד מ מבן[ 1ח'

 ט מגיעו, שהש %כ שהגיעו[ 1 בו אטכמ עמון 13 - המקום עמו ז 1 גלגל( )מ מגלגל הב"ה( שאל' ילק' הק', )אהקב-ה
 לגעול[ 1 שלא כדי ז ח', כ שלא[ 1 שנה טס ח', 1 שנים[ ו צ"ט עד ט ותשע, תשעים לבן( )ז בן אזכ ותשען לתשעים 1שמגיעו

 כדי מ ולרבות, ט ן ליתן אלא עוד ולא מ ליתן, אטע וליתן[ 1 העתידין ז הבאים[ ן ח' אכ דלתן ן )?( ניצול כ נעול,א
-לרבות  אתו אטכ -15 וגף אב ח', אטכמ ויאדיר[ תורה ויגדיל ח' ר מהן עישהןלקיים שנה1אוכק כ שכר[ 14 
 א בפ'ב[ אני [ ח' אזטכמ שנ'[ אני ליי' 16 - בפני 1 [ ח' ט שהח ן כתים כ כיתים, א ן בארבעה אט ארבע, נובארבע[
- ה' אזטכמ שוה-.ro אני וכו' וזה 1 ליי' מולי( )כ מלי נ'טכ  ן וועא כ ו1ה[ 1 חט כס ן בחוטא ז eun] בי 1 אל זמ ואח 17 
- הצדק מ 1 גירי אזכ ן אילואב  - ירידיי א ן בס' וכן אילו אכמ 18 
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313 יח פרשה כמשפכנים דנדקיןמסכתא

 אדם כל שאר ויתום, אלמנה אלא לי אין תענון1 לא ויתום אלמנהכל
 ויתום אלמנה אומר עקיבא רכי ישמעאל, רבי דברי תעגון, לא לומר תלמודמנין,

 הכתוב. דבר בהן לענות,שדרכן
 ענה אם אחר דבר מועט. עינוי ואחד מרובה עינוי אחד תענה. ענהאם
 שמעון ורכי ישטעאל רכי היה כבר - וישנה. שיענה עד חייב שאינו מגירתענה,
 מה על יודע שאיני יוצא לכי רכי, ישמעאל, לרבי שמעון רבי לו אמר ליהרכ,יוצאין
 או לדין אצלך אדם בא לא מימיך שמעון, לרבי ישמעאל רבי לו אמר נהרכ,א?

 עוטף שתהא עד או סנדלך נועל שתהא עד או כיסך גומע שתהא עד ועכבתולשאלה
 הוה ובדבר מוצט, עינוי ואחד מרובה עינוי אחר תענה, ענה אם תירה ואמרהטליתך
 עקיבא רכי להם אמר ישמעאל ורבי שמעון רכי וכשנהרגו ; רכי נחמתני לו,אמר

 לא מתהלה כדורנו, לפא עתידה טובה שאלו לפורענית, עצמכם התקינולתלמידיו,
 שאמר מי לפני וידוע בלוי אלא ישמעאל, ורבי שמצון רבי אלא אותה מקכליןהיו
 מה לקיים מכינותינו, אלו וסילק בדורינו לבא עתידה נדולה שפורענות העולם,והיה

 " גז שם סיכא ואומר מכין, ואין נאספים חמד ואנשי לב על שם איש ואין אבד בהצדיקשנאמר
 ב-ג שם שם ותזנה. טנאף זרע עוננה בני הנה קרבו 0ואתם ולכסוף נכותו, הולך משכבותם על ינוחושלום

 צועק שהוא זמן כל יכול צעקתו* אשסע 'דמוע אלי יצעק. צעק אםכי
 מקום. מכל ולצעקתו, אשמע שמוע לומר תלמוד שומע, איני צועק אינו ואם שומע,אני

 נשתבש דסולו ונראה וכ'י'מ הילקוט ג' עי' וכו'.יתערב
 נתערב ולא למקום שכולו זה הרי גרים מס' וכן כולומן
 פ'ח. במדב"ר זה וכעין חטאבו

 באדר"נ הצדק. גירי אלו -
 יראי אלו במקום ולקמן רשעה בני קטניט אלו כאןאיתא
 מגיה ועפ"ז פ'יח בתדב"א וכ"ה אמת גרי אלו גורסשמים
 וידוע העולם, אומות חסידי הם שמים ויראי וא"צ,בא"צ
 או-ה, חסידי על וקרא ה' יראי פירשו מקומות בכמהכי
 גירי אלו ה' דיראי שמפרש יש דשם ס'ב פ'ג ויק"רועי'

 לא ת-ל 2 : ומ"ע מ-ס ועי' ס'כט כב שוח"ט וכ"ההצדק,
 מפרש ובז-ר בפ"1 פ' וכן בה-מ דריש, דנו"ן ייווראתענון.
 דוחק זה וגם ויתום, אקלמנה תענו לא כתיב מדלאדדייק
 3 מכדרשב"י: וע" רבים, בלשון מדכתיב דדורשואפשר
 ם ה ב מלת למחוק צריך ולפ"ז בהוה, מוסיף בא"צהכתוב'
 מכדרשב"י. עי' יישנה 5 פ"ז: מועט. 4 ש"צ:)מ"פ(
 ובנוספות פ'מא ונ"ב פ'לח נ"א אדר"ג ובו" היה כבר-
 פרידמאן( הוצ. קנג דף )כיח פ'ל והדב"א פ'ה ושמחות עהדף

 ישמעאל ור' מרשב"ג המעשה מטופר המקומות אלוובכל
 רשב"ג( רק דפ' ובשא' ר"ש המאמ' בראש הובא מא"ש ר'בהוצ'
 ר' וכשנהרג שמחות במס' דאיתא דמאי במ"ע שכת'ומה

 אמה קאי ולא עצנו בפני ספור הוא ישמעאל ור'שמעון
 10 : ליתא ישמעאלי(, ור' מרשג"ג מניה לעילשספרו

 נז: ישעיה המכירי ילקוט וסו"ושכנהרנו

 - כל נ' אטב אומר[ 2 - יהום כ 1 בס' וכן תעש ט1
- ליענות בפ 1 שדרכו ט3  כ ן אותו נ' אטכמפ תענה[ 4 
 אומר רבי נ' ד ד"אן ן בס' וכן מעטת פ 1 אחתי"ואחתמ

 כבר ן הכתוב ג' מ מגיד[ 1 אמו( )מ אתו, נ' אס העגה[ 5-
 א נז, ישעי' המכירי וילק' פ ן ח' מ ט'ו[ שזרה ותזנהוכו'
 ישמעאל ור' שמעון ר' שם המכירי בלק. אטכפ ןוכבר
 יצא ט 1 )1( שמע' לר' כ ישמ'[ לרבי 1 ח' ו לון 6-
 שמעון[ לרבי ן ח' טכ אנין 7 - אני שאין אכפ ןלבי

 פ ן ח, כ אדם[ ן ח' ומכירי ד לא[ ן ח' ימכיריאטכפ
 אט ועכבתון 1 לשאילה אכפ 8 - לדון פ 1 אדםאצלך
 כ"ת גומען ן שהייתה ט שתהא[ ו Omne1 )פ ושהיתוכפ
 אד און 1 שותה ול גומר, ט גומא, ומכירי אקכפ,

 ח', ומכירי ד שתהאן ן ח' ימכירי דט עד[ 1 ח'ומכירי
 כ או[ ן ונועל מכירי נ"ל, כ תוטל. ד פעל[ 1 שהיתהט
 שהיתה ט ח', ומכירי ר שתהא[ 1 ח' ומכירי ר עד[ ןח'
 נ' ומכירי ט אתו, נ' א תענה[ ן אמרה ומכירי ד 9-
 - אחת כ 1אוהו

 וכדבר מכירי ח', ד הזה[ ובדבר 1 .ואחת .
-הזה  ן נחמתי כ גיחמתני, ך 10 

 רביי
 נ' מכירי ח', ט

 "ג רשב מכירי ר"ש( 1 ח' כ רבי[ 1  וכשהרג אב ןנחמותי
 ימכירי, אכ כ"ה מתהלה[ 1 בדורינו אטפ 1 עלינו נ' ט לבא[ 1 עתיד ט ו עתידה היתה פ 1 שאילו אטכפ 1 עצמיכם אל 11-
- ח'שרג  א וירוע[ 1 ועכשיו אטכפ אלא[ ו רשג"ג מכירי ר"ש[ ו תחלה ג' פ אותה[ ו אנו נ' פ מקבלים[ 1 היית פ היון 12 
 רפ מה[ לקיים 1 מבינת ט 1 אלו או ל ן ונסתלקו אטכפ וסילק[ 1 עלינו ג' ם לבא[ 1 לעתידה כ 13 - היה נ, אכפ ח',כ

 ח'ומגירי
-  

 וק, כ"ה ואיזן ן הצדיק נאסף הרעה מפני כי נ' במכירי וגו', לב ומכירי ט ן ח' הכ' ויתר וגו' אבד אכפ 14
 ח, אטכ ואומר[ ן כבמקרא באיןל

-  אכ ח', ימכירי אטכ נסוחו[ הולך 1 ח' אטכ משכבותם[ על 1 ינוחו אטכ 15 
 ח' ומכירי טפ עסה"כן זרע ן וגו' הנה אכ 1 ח' ט ואתם[ 1 וכתיב פ יאומר, כ כתיב, נ' מכירי ח', אטכפ ולבסוף[ ןוגו'
- בזמן מ זמזן כל 1 ח' אדכפ יטל[ ן וגף א ח', אטכמפ וכו'ן Y1Dt 1 ח' אב אלי[ 16-  1 אם אטכ 1 אני שומע ס 17 
 - טס רק המוסגר ן ת"ל מה האדב
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 יח פגשה משפטים דנזיקיןמסכתא314

 שהוא ידי על ליפרע אני ממהר אלא אלמי, יצעק צעוק אם כי לזמר תלמוד מההא
 היחיד, על צועק כשהיחיד אם וחומר, קל דברים והלא צועק. שאינו ממי יותרצועק
 פורענות מדת אם ומה וכמה; כמה אחת על צועקים כשהרבים צעקתו, אשמעשמוע
 על היהיר על מתפללים ורבים טובה, מדה כך, הרכים על צועק כשיחידטעוטה,
 וכמה. כמהאחת

 מה אף, חרון להלן ונאמר אף חרון כאן נאמר אומר ישמעאל ר' י. פ א ה ר חו
 ואברהם השמים אח ועצר בכם הי אף 0והרה יכשנאמר וגלות גשמים עצירת להלן יז יאדבים

 חרב. להלן אף חרב כאן ומה וגלות, גשמים עצירת כאן אף הארץ,(4 מעלמהרה
 אתכם והרגתי שנאמר ממשמע יתומים* ובניכם אלמנות נשיכםוהיו

 נשיכם והע לומר תלמוד ומה יתומים, וברכם אלנבחז "ענשיכם יורע איתכחרס,
 צרורות 0ותהיין שנאמר כענין אלמנות,(4 ולא אלמנות ושאלא יתךנ1ימ ובניכם ארמנות ג כש"ב

 מניהין דין בית שאין אלא ממש, יהומין ולא יתומים וכניכם היות אלמנות מותן יוםעד
 כשלא אם ומה וחומר, קל דברים והרי קיימין, שהן בחזקת אביהן בנכסי למכוראוהם
 כמה אחת על הדין את כשתעשון הזומים, וכניכם אלמנות נשיכם יהיו לא הדין אתתזמון

 בשעריכם, שפטו שלום ומשפט 0אמת ואומר שפטו, אמרן במשפט אומר הוא וכז יכמהי'ש~ימ
 כמה אחת על לבא, ישועתי קרובה כי צדקה ועשו משפט שמרו יי' אמר 0בה ואוביו א נוישעיה
 אלהיך יי' את תירא שמען אומר הוא וכן יתומים, דיוניכם אלמנות נשיכם שאין דכ:נ1דץ ב 1דברים

 המה יי' כרוכי ורע כי לבהלה ילדו ולא לריק ינעו 0לא ואומר עמי, ימי העץ כימי :: :2י-בן 0כי ואומר ימיכם, ירבו במען ואומר בניכם, את אותם 'ולמדתם ואומר ונוי, לשמורשמעם
 יתן 0מי ינואומר כמעותיו, מיעיך וצאצאי זרעך כחול 0ויהי ואומר אתם, וצאצאיהם כולתגיה

 1 ה' ב( אלי[ 1 אצעק שאל' ילק' יצעק[ 1 כך אם מ 'הא[1
 אפ ליפרען 1 ח' כק אס[ 1 מהר ק ממהר[ 1 ח' סקאלאן

 ט 1 והרי אנו:מ 2 -- אפרע ק להפרע, ,צכלהיפרע,
 אכ "רבים, ט רם, ב"ה היחיר[ ן ח' אב על[ 1 אםומה
-ח'  1 בצעקנו כ [ שלמע המקום אטכס אשמע[ שמוע 3 

 )כ כשהרבים ק-ו אטכמ עאכו"כ[ צועק'כשהרבים
 שומע נ' מ היחיד, על נ' אטם צועקים, רבים(כשיהיו
 1 ח'( )ט ומה ק-1 דברים )הרי אטב ח', ם ומה[ 1צעקתם

 ם א אטע כשיחיד[ 4 - הפורענות ם 1 ח' מ כךן וכו'אם
 1 צעקתו שומע המקום אטכ כך[ [ רבים כ 1כשהיחיד

 הטובה למדת( )מ מדת וק"ו( )מ ק-1 אטכס טובהןמדץ

 והרגתי דכתיב והרביכם. על 2 : פ-ז וכו'. ממדהר1
 3 : ש"ז ובו" כשהרבים - ראג"ע: ועיין ו-ר,אתכם,
 פ'כז: דבר' וספרי כח-ג ועי' מרובה, השלים י צריךטובה'

 )דף יז יא שם ומ"ת ממג דביים ספרי וכו'* כאן נאמר5
 פ-ז, לח: ב"מ דלח, נ"א אדר"נ וכון ממשמע 7לח(:
 הגמרא ע"פ מגיה בא"צ וכו'. נשיכם 9 ורמב"ן:רה"י
 ואין לינשא מבקשות שנשותיהן מלמד אלמנותה,נשיכה
 דצ"ל וראה וכר. ולא 12 ; וכו' שנ' כענין אותןמניחין
 וכו': ב-ד שאין יתומים ובניכם מגיה ובא-צ ולא,יתומים

 ימים שתאריכון עאכו"כ מגיה בא"צ וכו'. עחכו-כ14
 עוה-ב לחיי ותזכו בניס ובני בנים לכם ותראובעוה"ז
 בסה-ד: זה כלומוחק

 ה, אטכמ עאכו-כ[ 1 ובתה כשהיו( )ט כשיהיו אטכמ ורבים[ [מרובה
- - בכם יי' אף וחרה נ' ד בגבן אף 6   

 מה[ 8אטכ - וגו' אמ' ועצר וגףןא כ ח', טכ מ, כ"ה הארץ[ וכו' 1ועצר ח' מ 1ה'[ ד ח' נס'1המוסגר וכן אעצרת7

- בס' וכן יחרב אטכט ן כאן להלן.יר  נ, אטכ שי'[ ן יגו' א ח', אטכס יתומים[ ובניכם ן ח' מ עסה"פן וכו' והיו 9 

- וגו' כ ח', אטכ בחרב[ אתכם ן אפיוחרה - ח' דטפ יתומים[ ובניכם ן למדנו ה'( )פ הא טכס יודע[ איני 10   11 

 טפ כ"ה ממש[ ן אין ד לא, כ ולא[ ן ח' כ יתומים[ 12 - כענין( א ל א )פ דפ ח' "מוסגר ן ח' טכפ אד, יתומיסןובניכם
 ח' דפ למכור[ ן אותן אכל אוחו, ט אותם[ [ ח' אכפ אלא[ ן ח'ש-ג

-  
 כ"ה וכו'[ בחזקת ן תכסי פ מנכסי, אכ 13

- כשתענון אכ תענון[ כשלא ן ת' אכ ומה[ ן קיימים בחזקת שהן מפני רחטכם,  ובניכם ן יהו אט ן אין ר יהיו[ לא 14 
 ומשפטן 1 ח, ד ואומרן 1 שפוטו אכ 1 שכתב ד וכה-א[ 15 - הדין את לכשתעשון ק"ו אטכ עאכו"כ[ וכו' כשתעשון ן ח' דיתומים[

 )ט יהיו שלא אטכ שאיזן 17 - ח' אטט לבא[ וכו' כי 1 וגו' שפט מ כ 16 - כת' ש' כ בשעריכסן שסטו 1 ישטם אדם 1 ח'ד
 וגו', נ' א גניכם[ ן ח' ט בזיכם[ וכו' ולמדתם [ ח, אטכ ואומר( 1 ח' ד וא'[ לשמור 18 - ח' ט יתומים[ ובניבם 1יהו(

 19 - ח' א כי[ 1 ח' ט עמי[ וכו' ואומר 1 וגו' בניכם וימי נ, אט וגף, נ' כ ימיכם[ ן ח' אט ואוטר[ 1 וגר בם לדבר נ'כ

 - ח' ט יתן[ מי 1 ך ח' המוסגר 1 וגר זרעך אטכ 20 - וגו' טכ ח', אככ אתבן וכו' ולא 1 וגו' נ' א עמי[ 1 ימי וקכימי[
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315 יח פרשה כמסקפטים דנזיקיןמסכתא

 כב סי יגעיה ונו' החדשה והארץ החדשים השמים כאשר סכי ואומר וגוי,ם4 להם זה לבבםוהיה

 י-יא יסנט אמר אותם בריתי ואת ואני ואומר יי', נאם ביעקב פשע ולשבי גואל לציון סובאואומר
 לכם ותראו הזה בעולם ימים שתאריכון וכמה כמה אחת על וכו', עליך אשר רוחייי'

 הבא. העולם לחיי ותוכו בנים ובניבנים
 קי י לס5

 יםפרשה
 חוץ רשות, שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל רבי עמי. את תלוה: כסףאם

 יד ב ייקרא אינו או חובה, אומר אתה חובה, בכורים, מנחת תקריב סואם שנים ועודמזה
 כה כ שמית נואם בו כיוצא רשות; ולא חובה בכוריך, מנחת את תקריב לומר תלמוד רשות,אלא

 אומר כשהוא רשות, אלא אינו או חובה, אומר אתה חובה, לי, תעשה אבנים מובח(1
 ולא חובה תלוה, כסף אם אומר אתה כאן אף רשות; ולא חובה תבנה, שלמותאבנים
 ח טי יבריח ולא חובה תעביטנו, מהעבט אומר כשהוא רשוה, אלא אינו או חובה, אומר אתהרשות,

 בפירות; פירות מלוהו אהה ואי מלוהו אתה בכמף כסף ה. ו ל ת ף ם כ ם א -רגזות,
 קורם, עני ועשיר, עני - קורם. עמי ללוות, לפניך עומרין וגוי ישראל מ,. יאחין בכם". ופירות בפירות כמף מלוהו אתה ואי מלוהו אהה בכסףכסף
 קורמין, עירך עניי אחרת, עיר ועניי עירך עניי עירך, לעניי קודמין  ענייך עירך, וענייענייך

 עמך, העני אתשנאמר

 ד"ה שיא אחדש מס' ובו" ישמעאל ר' 7)יט(
 להלוות מחויב שאינו לפי ם א שאמר ומה וכר, מזבתואם
 כמו כאן אם מלה דה"י ואפשר סההו"41 לו, איןאם

נזמי
 השם מהקדם דייק וכו.. בכסף כסף 13 מלוה: שאתה

 פירות - : סהתו"ה תלוה, אם לומר די דהיה ועודלהפגעי
 שבדפוס ד"א ומלות מ"ט פ'ה ב"מ בסאה, סאהבפירות'
 אין וכדתנן בזול וקונה מעות לו שמקדים היינובפירות. כסף 14 : לה גרס הלא נראה בפ"ז וכן מיוסרותראשון
 יצא אבל מ-ז, שם השער, שיצא עד הפירות עלפוסקין
 אתרים' אצל השער בזה ליקט שיכול מפני פוסקיןהשער
 גביה ומוקיר פירות לו שנותן היינו בכסף' ופירות-

 במשנה ששנינו מה זה ואין ונראה מעות, המתנתבשביל
 אפילו אסור ענין בכל רזה המכר, על מרנין דאין שםב

 נראה אלא דוקא, לפירות ענין לו ואין שדהו את לומכר
 כשער לו שמיכר סה' בבלי פפ4ש דרם טרשא כעיןדר,יינו
 שרגיל דבר פירות נקט ומש-ה המעות, בו לו שיתןהזמן
 דסאה לומר מקום יש ולפת הזמן, למי להשתנותהשער
 קצוצה רביעת היינו ונשך אטור, התורה מן ודומיהןבסאה
 במשנה הפשט לפי רכ"נ השער, ע"י שמרויח היינווהרבית
 לאו כיצד דקאמר והא תרבית, ואיזהו נשך אישודקאמר
 מן משמע וכן נקט, גוונא ותלתא מתרי אדא אלאדוקא

 נשך וכו' בכסף נשך אלא לי אין : ס שם דבבליהברייתא
 שונים ענינים שוקכם משמע וכו' בכסף ורבית וכו'באוכל
 רבא מסקנת לפי אבל קנא, דף כ כג דברים מ-תועי'
 לאווין, בשני לעבור אלא נאמרו ולא בינים הלוקאין

 אלא לי אין ע"א י דירושלמי הברייתא מן משמעוכדברינו
 ולעיל בגוונא בכסף רבית לפרש ויש וכו', בכסףנשך
 פירור-ץ לו שמקדירם או פירות לו ומחזיר כסף לושנוהן
 רבית גופיה בכסף דשייך רס"ל אפשר או בכסף, לוומשלם

 והארץ ן חדשים ט 1 ח' וא וגו'[ 1 ח' מ להם[ 1 היה א1
 וב אט וגו'ן 1 ח' אטכהחרשת

-  י"! וכו' ולשבי 2 
 אט עליךן וכף אמר 1 ח' אט אוחסן 1 וגף נ, א חןאטב
 - ח' ט לכם[ 1 ח' אכ הזה[ 1 ימים בעות-ז ט 3 - ח'כ
 - ת' ש"ג א, כ"ת סליק[ 5 - ח' אטכ וכו'[ ותזכו4
 - א' פרשה אכ ר, ב"ה י-ם[ פרשה6

 1 ח' ט ואם[ 1 וגו' אכ ח,, אכמ עמי[ את 7)יט(
 8 - ח' ם יא[ שורה אומר וכו' חוץ 1 ח' אשבתורה[

 1 אם אכמ 1 שנינו ק שניס[ ן משלשה נו שנים[ ועודמזה
 אתן 9 - ח' מ חובה[ אומר אתה 1 וגו' נ' אבבכורים[

 תעשה 10 - אם אוק 1 בכורים כ ח', ד בכוריך[ 1 ח'וק
 כשת"א[ 1 ח' מ הוסתן אומר אתה 1 וגו' אב ח,, אכמלי[
 כ תלוה[ 1 ח' מ אומר[ אתה 1 ואף אכ 11 - ת"לאכמ
 אתה 12 - ה' 4טכמ רשותן ולא 1 עמי את נ' מח',

 יהעבט לפ 1 ת"ל אטכמ כשת"א[ 1 ח' כ1מ חובה[אומר
 שוה"ס בכסף וא' אם 13 - וגו' נ' א תעביטמ[ 1כבמקרא
 שוה"ס מלוהו וכו' ואי 1 בכלן וכן מלוית אכ 1 ח' כ!בפ'ב[
 בפירות[ 1 מלוה ד בפ'ב[ מלוהו 1 את ואין כ 1 ח' אבפ'אן
 בכסף כמף וכל כסף אם כ וכו'[ כסף 14 - ד-א נ'ד
 מלוהו 1 בכסף)1( ופירו' כסף מלויהו את חוץ מלויהואת

 בכסף 1 ח' א בפירות[ 1 את ואין אט 1 מלוה דבפ'א[
 אם ט ח', אכ עמין את 15 - בפירות וכסף נ' דבפ'ב[
 1 וכנעני פ וגוי[ ו עמי כ: ישראל[ ן עמי את תלוהכסף

 אין : עב ב-מ עוד ועי' בכסף רבית שייך להסך דהוא במקום או בחבא רבית ושייך פירא ודהגא טבעא דכספא במקוםכגון
 פירות אבל רבית, הוה בכסף כסף דדוקא וכר, בכסף כסף מפרש ובסהתו"ה שם, רש"י פי' לפי שבשוק שער עללווין

 לגוי אפילו וכו'. וגוי ישר4של 15 : הפשט והסך דוחק אלא זה ואין קצוצה, רבית הוה לא בפירות כסף וכןבפירות
- ובז' ס'ח ב ותנחומא סייד תנחומא וכן ע* ב"מ בהנם, ולישראלברבית  מורכבת הילקוט וגרסת שם. ב-מ וכוי ועשיר נעני 

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




