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 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 
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 תה אבל כט"מ, לו תה" לא שעמך לעף כנושתם. לו היה רשזיו"
 אלא אעו י למלוה עמר אתה ברבי, 6 ילוה ~טלא למלוה שהרה וה הריבנשך, * התן לא כמפך סאת אומר וטמא לפי לומר, תלמוד מה נשך* עלע תשימון 6 3"רפא לק" -- זמ4 ככל לו תראה שלא כנחפה. לו תהיה לא .- כצהטה(.לעודר

 ללוה אוהרה זה הרי ולערביה, נשך מארעו ריקח 40של( ושומר כשהורי לליה, * שםשם
 ילוה שלא למלוה אזהרה וה הרי בנשך, לו תתן לא כמפך ארע תעל יתומהאמור,

 ת"ל מניין, וללבלר ולצדים לערב אוהרה ולמלוה, ללוה אזהרה אלא לי איןברביתכן.
 חמשה על עובר ברבית המלוה אמרו, מכאן מקום; מכל נשך, עליו וששימוןלא

 0וכ.פני כנועמני, לך וכהיה לא נעמך, עליך תשימדן לא תקח, בל תתן, בל משדם : דבונים יד יטשם
 והצדים הערב כך דברים, בחמשה עוברין והלוה שהמלוה כשם ; מכשול תתן לאעור

 ואומר כרכית המלוה אומר, מאיר רכי ללבלר, מתיר יהודה רכי עוכרין;והלבלר
 הרבית. על שפקד במי חלק לו אין חתמו, ולעדים כתוב באלמופר,

 עושה שתהא ללמדך, הכתוב בא אומר, ישמעאל רבי תחבול. חבולאם
 ופאתה יום כסות זה לו, תשיבנו השמש בא עד - שלך. את נוטל ותהאמצוה,

 ללוותן 1 ח' כ לפניך[ ו עומדים ק עומדי', 1 ח', טעומדין[
 1 הכנעני את נ' ח"פ אכ קודם[ 1 ישראל פ עמי[ 1 ח'פ

 הקו' עמו' 16 - העני את שנאמר נ' ט ח., אכקודם[

 1 וגר ג' כ עירך[ 1 וענייך כ ן ח' מ בפ'ב[ עירך ומ'ענייך

 כאן נ, 1פ ח, אכמפ עירך[ לעניי 1 ח' אכ קודמין[גנייך
 ח, אכ קודמין[ וכו' ועניי 1 עמך(שנאמר

 הקו' עם, 17 -
 ד ח' המוסגר 1 - ח' אט העני[ את 1 תיל אכינ'[
 כ1 כנושהן 1 זמן בכל אחרי למטה גשתרבב מ פ(,)וגס
 וכו' יאבל אח' כנושא וכו' ולא לעם כ ולעני[ לעניג'

 ח, אטכנושה[
 כ כנושהן וכו' לא 2 - את ונ' הייה כ -

 צ-ק 3 - 4 לונפשך1ק"[ל תראהית'לא
 אתה 1 ח' אטכס *[ ן 'א" מ למלי[ 4 - שיטס

 למלוהו 1 אזהרה זה הרי ר אכ אח ל א ח/ אטםאומר[
 ח/ מ אלאן (רנו ואו בועית ילוה שלא ך אב ח',נ"מ

 ואזהרה מ ללוה, אזהרה אטב ללוה[ 5 - זה הרי אואכ
 1 ח' ד נשך[ 1 וגף מאתו כ 1 שר מ כשה-א[ 1 הואלמשה
 אמור זעף הרי 1 וגף מ א ח"ןח, מ וי, דטותרבטק

 ט 6אמחק - ח' ד מאזהרה אד מח'1עןנוה"ח
 מ בנשךן תר1לו דמ1כואת1טכספך ח'ח'1המשגר

 ברמח[ט לח ושלא הרקכח'11יכך,טע 1ח'
 אט אזהרה 1 אבל ר מ וללוה, למלוה אטכמ 7 -ח"
 8 - ח' כ לערבן 1 ולבלר ולערב לעדים ד ן ח'כס

 1אפ ח' בז ש"אן עוברין וכר מכאן 1 ד' ד נשן[עליי
 דברים[ 9 - בחמשה מפ ן משום אכ ח', מפ עלן 1מיכן
 ומשום מ לא, פ וכל, ד בפ'ב[ בל ן לא מפ בל[ ן לאויןפ
 ולא( פ לא, ומשום )מ לא אכמס וכו'[ בפ'א לא 1אל

 בס-א כן ולא, פ ולא. ומשום )מ לא כנושה לותהיה
 ולפני ומשום מ לפני, וק 1 נשך עליו תשימוןגינצבורג(

 1 עיבר אכ 1 לזה זה כ והלוה[ 1 וכשם אכמ 10-

 והעדים[ 1 ח' מ דגרימן 1 חמשה משים אכ ח/ מבחמשה[
 מתיר[ 1 רבי ד יהודה[ רבי 1 ח, אכ עוברין[ 11 - ח'כ
 הרי מ ואומר[ ן הלבלר את מ בלבלר, אפכ 1 פוטרמ

 ענייך הקו' עמ' 16 פ-ז[: ועי' והגמ' המכילתאמגרסאות
 1 : ורש"י שם ב ותנח' ס'טו תנחומא ופ-ו שם ב-מוכו'.

 דב' ואפשר שעמך, לעם כ'י'מ ג' ועי' ובו" שעמךלעני
 הייה אבל וכו' שעמך לעני צ"ל האחת ולג' נינהוגרסאות
 בנושה הייה אבל וכו' שעמך לעם צ"ל השנייה ולג'לעשיר.
 המוסיף פ"ז ןועי' : עה ב"מ וכו'. תראה שלא 2לאחרים:
 בז-ר הגיה כאשר צ-ל וכו'. למלוה אזהרה 4 יתבייש[:שלא
 למתקוה, אלא אינו או ללוה אומר אתה וכו', ללוהאזהרה
 ומה אמור, למלוה וכו' הרי מאתו תקח אל אומרכשהוא
 גרס' שהיתה מוכח וכן ללוה, אזהרה וכו' כספך ואתת"ל
 וגורס וכו' אומר אתה מן מוחק בא-צ אבל ומ-ח,הפ-ז
 לא ת"ל מניין ללוה אזהרה למלוה, אזהרה אלא ליאין

 גורס אלא כאן מותק ראינו רק בע"י הגיה  זה וכעיןתשיך,
 וכן  אמור, לוה הרי לאחיך תשיך לא אומר כשהואלקמן
 וב"מ קון דף כ בג שם ומ"ת פ'רסב דגרים בספריאיתא
 8 לקמן: ועי' ללוה אזהרה תשיך דלא פ'כ ושב-רעה:
 לפי תתן. בל משום 9 פ-ז: מ'יא, פ-ה ב"מ וכו'.מכאן

 קשה אבל תשיך בל משום כאן להגיה צריך לעילהגהתנו
 שמונה הלאוין אלו נזכרו ג"כ דבמשנה מאחר כןלהגיה
 הגהת ולפי תשיך לא לעיל נזכר לא גרסתנו דלמי ועודכאן

 וש"י בא"צ דברים. נחמשה 10 כאן: א"ש וש"יהא"צ
 וכי" יהודה ר' 11 עה: שם בבלי ועי' המלות אלומחקו

 מאיר ר' - כאן. יונתן דעת גר' וכן הט'ז פיו ב-מתוספתא
 ות-כ יוסי[ ר' מאמ' ןבכלן ע'ד ירוש'י עא' ב"מ ה'יז תוס'וכר.
 אס האי כלומר וכו'. טטל ושהא 14 ה'ג: ה פרשהבהר
 ויכול המצוה לעשות אתה שמחויב הכתוב ולמדך הוארשות
 פי' ובש-י דבריו, הבנתי ולא y~b, שלך, את ליטולאתה
 שאתה דקאמר והיינו משמטהו שביעית תהיה שלאדה"ק
 זח אין אבל שלך, הוא אעפ-כ אבל חזרה מצותמקיים

 יתירה תחבול דחבול אחר פיר' מביא עוד הלשון,במשמעות
 הוא למה דמחזיר כיון תימא דלא דקמ"ל ומתרץ ליהקשיא
 פעם תחבול מעם שחבלת אע"פ חבול אם כהב לזהממשכן.
 שלך, את נוטל אתה וגם חזרה בצות לקיים כדיאחרת
 אם קאי דאדלעיל ואפשר טעם, אלו לדברים ואיןע"כ,
 שממשכן, אע-פ הלואה מצות שמקיים וקמ"ל תלוה,כסף
 - מדבר- מצוה מאיזה שסותם אלא בם-ס כיון לזהואולי
 ומ"ת פ'רעז דברים ספרי מכדרשב"י וכו' יום כסורךז~-ה
 ר' תני קיד: שם ובבלי מ'יג פ'ט ב"מ קנח( )וף יג כדשם

 כסות וו וכו' תשיב השב לילה כסות זו השמש בא עדשיזני
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317 ים פרשה במשימנס58בפ רכספאמסכתא

 לילה כמות היום, כל לו מחזיר שאוהדה יום כמות אלא לי אין היום, כל לומחזיר
 יג כד יביים השמש; כבא העבוט את לו תשיב סהשב לומר תלמוד מנין, הלילה כל לו מחזירשאתה

 ביום יום כמות ומחזירין ביום, לילה וכמות בלילה יום כמות ממשכנין אמרו,מכש
 בלילה. לילהוכסות

 אומה נתן ר אנק חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי מצר--והיה להמאעוריככב, חיק.--במה ץ לעורה שמלתו טל".--היא ץ לבדה, כמותה היאכי
 מכור לו יאמר לא במאתים, כמתז ועלץ דק בביץ מנה לחבירו ח"ב 'איצאהרי

 רשאי אתה אי לעורו, שמלתו היא נאפר לכך מנה, לי ותן במנה והתכמהכמוהך
 בראתי שברחמים אני, חנון כי ושמעתי - לשארו, נופלת שהיא כמות ממנולמנוע
 עולמי.את

 ט' כד יקיא יומת, מות יי' שם סונוקב אומר שהוא לפי נאמר, למה תקלל. לאאלהים
 רבי דברי מקום, מכל תקלל, לא אלהים נאמר, לכך שמענו, לא אזהרה שמענו,עונש

 שניהם. דבר יבא האלהים עד שנאמר מדבר, הכתוב בדיירן אומר ישמעאל ר'עקיבא,
ן

 בעמך ונשיא לומר תלמוד מנין, נשיא דיין, אלא לי אין תקלל. לא אלהים
 תלמוד ומה במשמע, דיין ואהד נשיא אחר תאור, לא בעמך ונשיא אקרא אני תאור,לא

 כבא וכן השמש זריחת עד השמש, בא עד רפ' ואפשריום,
 מן להפך דפ' ונראה ע'ב, יב שם ירושלמי וע"השמש

 קובע והכתוב לילה, בכסות תיירי השמש בא ועדהמכילתא,
 שקיעת לאחר המשכון תעכב לא כלומר להזרה הזמןסוף;
 גשם-ר איתא וכן יוכם, בכסוסה מייפי השמש וכבואהשמש
 השמש וכבא לילה אכפות קאי השמש בא רעד ס'זפ'לא
 ותחלוץ מהרדו, ופי' ורד"ל ורש-ש מ"כ ועי' יום,אכפות
 זריחת היינו השמש כבא הירושל' דלפי מפרש נ' דףח"א

 מ"ע ועי' השמש, שקיעת היינו השמש בא עד אבלהשמש
 שמשא כמעל ובדברים שמשא מעל עד כאן תרגםואונקלוס
 מטמע כד ושם שמשא יטמוע לא עד כאן תרגםויונתן
 כמעל תרגם ושם כלום כאן תרגם לא והירושלמישמשא,
 להפך במכררשב-י וכר. טלית 5 ורש"י; ס-ז ועי'שמשא
 אני. וכו' והיה 6 ורש"י: ופ"ז ות"י : קיד ב"מועיין
 דאדלעיל מפרש ובמ"ע המלות. אלו מחקו וא"צ,בזי"נ
 בכלל הוא דאף המצע את לרבות הכחוג דבא וה-קקאי
 במשנה מפירש כבר גרידא השבה דלעגין יצעק כיוהיה
 אהה דמביא בפ-ז וראיתי כן, משמע הלשון ואיןתורה,
 ואפשר לאלתר, ושמעתי אלי יצעק כי והיה נתן ר'דברי
 אלא והיה דאין דריש, והיה ומלת במכילת' כן לפניושהיה
 מ"ת נתן לר' זו דרשה כעין ועיין פ"ז, וכו'. נתן ר' -מיד.
 עומד שמצאו הרי אומר נתן ר' קנח: דף יא כדדברים
 מעל ליטלנה רשאי שהוא אני שומע בטליתו ועטוףבשוק
 דנראה תקון צריך והלשון ע"כ, משעמוד, בחוץ ת"לכתיפו
 יוציא וכו' והאיש תעמוד בחוץ וצ"ל סמך דקראדאסיפא
 יכול אינו אגל הבית מן דמוציא ושמעינן העבוט,אליך
 וברא"ם מיותר, מקום. מכל 12 בח.ץ: שעליו מהליטול
 וזה הדיינים, וקללת השם ברכת כוללה הזאת דאזהרהפי'

 ולעדים[ 1 וכתוב אכמ 1 ח, ט בא[ עה'ק 12 - אומרהם
 1 לי שאין מ 1 וחהומו מפ וחתמו, א 1 בואו נ,אכמפ
 נ' אכ תחבול[ עה'ק 3נ - שסוקר כ שפיקד, אטםשפקד[
 ח' א עושה[ ן תהא כ 1 ח' מ שלך[ וכו' ישמ' ר' 1וגף

 )כ מה אב זהו 1 וג' א ח., אטב לון תשרינו עה'ק 14-
 ט היום[ וכו' אין 1 - בס' וכן שאת אכ ן זה ת"לח'(
 טכ הילק 1 שאת אטכ 2 - 4 כ *[ 1 "ץ אכ 1ה
 - תי א ח/ אם השמש[ כבא ן תר כ:* ן מום תלף
 יתן 1 הש אט 1 ש כ 5 - ממשמע ו 1 מתן אפ3

 המצעו חרפ מפ מ1עמ[ פ חיקה-6להמא[ה[פ
 א אם[ תנץ כי ן ח' כ ושמעתק 1 ח' מפ אנק יכףיהיה
 דין, מבית נ' מ שיצא[ 1 יהרי אכ 7 - וגו' א ח',כ
 1 מאתים שוה מ במאתימן 1 ח' מ דין[ בבית 1 שהיהטפ
 אדטכפ מ, כ"ה וכו'[ היא 1 ותכסה ט 8 - תן טמכורן
 אכ 9 - את אין אטכ 1 ח'( )ד לבדה כסותה היאכי

 כ 1 ברחמים מפ ח'. כ שברחמים[ 1 שהוא וק 1הימנו
 ש'יג[ שניהם וכו' אל' 11 - ח' כס את[ 10 -שבראתי

 אטכ לכ"ג[ 1 עונש שמענו ט 12 - וגו' '" כ 1 ח'מ
 ר אטכפ, כ"ה וכו'[ דר"ע 1 ח' ט מקום[ מכל 1ת"ל
- ח' שנ'[נכ 13 - רע"אדר"י  ונשיא[ ן ח' א אלאן 14 
 - נשיא דייך.. אטב ן ח' א תאור[ לא 15 - נשיאאט

 ת"ל מנין, בכנוי המיוחד, שם אלא לי אין ד"א מגיה ובא"צ דיין, לקללת ואזהרה השם לברכת אזהרה ה"ז רפ"י שפירשהוא
 סנהדרין בבלי וכ"ה וכו'. ר-ע - : נו. בבלי ע"א כה סנהדרין ירושלמי ה ה' יט פרק אמור ת"כ ועי' מ"מ, תקלל לאאלהים
 תקלל לא אלהים ה"ה פ'ד סופרים מס' אבל ע"א, כה בירושלמי וכ"ה דקודש ס"ל ור-ע חול א2-יהים סובר דר"יסו.

 ויונתן ואונקלים ה"ה, פ'ד תורה ספר מס' ולעה ר-ש, במקום ישמעאל ר' הג' שם ובאגורה קודש, רש"א וחול, קודשמשמע
 מובן ואינו ש"י, יקרא, נשיא נמי דריין תקלל לא אלהים בעי ולא נשיא דנכתוב פ' וכו'. אני 15 דיינים: בם-זתרגמו
 הסברא מצד בלא-ה אבל מזה, זה ללמוד דאין דמשמע פ'ה מלעיל והקשה בזי-נ פ' זה וכעין נשיא, הדיין דנקרא מצינודאיכז
 אלהים לכתוב לי, למה אזהרות תרי דמקשה ופירשו הזה, מפירוש נטו המפרשים רוב ע-כ מנשיא, דיין ללמוד ס"ד איךקשה
 לכך אחת, אלא חייב אינו ונשיא דיין הוא דאם במשמע דיין ואחד נשיא דאחד ה"א כן דאלו ומתרץ תאור, לאונשיא
 תנא להאי רס"ל אומר הייתי דמסתפינא ולולא הזה כפיי משמע הלשון אין אבל ומהתו-ה, ומ"פ בה"מ אזהרות, ב'נכתבו
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 יש אמרר, מכאן עצמו, בפני וה ועל עצמו בפני וה על לחיב תקלל, לא אלהיםלוסת
 חייב האב, את שקלל נשיא בן דברים, ארבעה משום עליו וחייב אחד, דברמדבר

 בהירא בן יהורה רבי האור. לא בעמך ומשום ודיין ואב נשיא משום דברים,בארבעה
 שיהא עד חייכ יהא לא אני שומע תאור, לא כעמך ונשיא תקלל לא אלהיםאומר,
 בצמך, ונשיא דיין, משום עליו לחייב תקלל, לא אלהים לזמר הלמור ונשיא,דיין
 - עמך. מנהג עושין שהן בזמן בעמך, לומר תלמור ומה נשיא, משום עליולחיב
 בעמך לומר תלמוד מנין, אדם כל שאר ונשיא, דיין אלא לי אין תקלל. לאאלהים

 מקום. מכל תאור,לא
 וו ודמעך המלא, מן הניטלין ביכורים אכו מלאתך, תאחר. לא ודמעךמלאתך

 ותרומה לתרומה, וראשון לראשון, שני מעשר תקדים שלא תאחר, לא -תרומה,
 בכורים אם לבכירים, תרומה אם יקדים, מהם וה אי יודע איני אכללביכורים,
 תרומה בכורים, ראשית, שמזה, ארבצה קרויין שהם בכורים יקדמו אמרת,לתרומה,
 קרויה שהיא תרומה ולתקדים שמות; שלשה אלא קרויה שאינה לתרומהומלאה,
 שמות; שני אלא קרוי שאינו ראשון למעשר ודמע, תרומה ראשית, nlcw,>שלשה

 בפ"ע ע"ז ן תאור לא בעמך ונשיא ק תקלל[ לא אלהים1
 אחד[ ן ח' כ דבר[ 2 - מיכן א ן ואחד אחד כל אכוע"ז[
 כ בןן ו בארבעה פ ד' טול [ ח' פ משום[ עליו ן ח'ט

 בארבעה[ 3 - עליו נ' א~כ וחייב[ אביו טפכןןהאב[
 האב אטכפ ודיין[ ואב נשיא ן ארבעה משום אט ד',כ
 ומשום נשיא( )פ דיין משום( )א ומשום אביו( פ אב,)ט
 - בתירה ט ן ר כ בתירא[ בן ן דיין( )פ נשיא משום()א
 אטכ יהא[ ן וגו' ט ח/ אטכ תאוות לא נעמך משיא4
 ומשום ג' ביכק ריין[ 5 - שיהיה אטכ שיהא[ ן יהיהל

 אי אטכ ח', ק נשיאן וכו' וגשש ן ונשיא נ' אנשיא,
 1 6 - וחבריו( כאחאב )ט וכחבריו כאחז נשיא או()כ

 ן אלא אמרתי לא נ' אטכ בעמךן ן ח' חב:כ ומהן [ומשום
 7 - כמנהג נוהגין אטכ מנהג[ עושין ן זמן כל כבזמן[

 אזהרה א י ש נ ו הדיין לברכת אזהרה מ ונשיא[ וכו'אין
 לא שאינו וג' אדם כל לשאר מנין מ מנין[ שכ-א ןלנשיא
- נשיא ולאדיין - ח' ט תאור[ לא 8   תאחר[ לא 9 
 ט ן הבכורים אטכמפ ן אילו אכ ן וגו' א ח',אכמ

 ד ורמב"ן, אטכס כיה המלא[ מן ן שנוטלים פהנטלים,
 בחינוך ורא"ם, במכדרשב"י וכן המלאה מן פמהמלאה,
 גם יכ"ה אטכמ, תרומה[ זו ודמעך ן המלאי מןובבה"מ

 וחנוך קנ"ד מל-ת וסה"מ רמב"ן ורש"י ומגדרשב-יפ
 זה יסה"מ כ ן ודמעתך פ ן ח' ד ורק ורא"ם ע"חמצוה

 לחרומהן יכף שני ן ח, מפ אטכ מעשרן ן הקדום פ 10-
 תרומה, מ ותרומה[ ן ראשון ולא אטכס וראשון[ ן ח'מ

 שה'ס בכורים וכו' אבל 11 - תחמה לא( )כ ולאאטכס
 12 - ואם א בפ'ב[ אם ן קודם ט יקדים[ ן ח' מפבפ'אן
 אכל ן הבכורים ט הביכורין, א ן יקדימו כ ן אמרתיאכ
 ן נקרא פ קרואים, מ קרואין, א ן בכורים שהרי פשהן,
 )פ ודמע אוכמפק ומלאה[ 13 - בכורי אכמ ן ראשיכ

 ן ותרומה פ והתרומה, מ לתרומהן 1 י ע ב ר י לורתעה(,

 להטך וצ"ל מלך(, היינו )ולא הסנהדרין ראש היינודנשיא
 ונשיא ת"ל ומה וכו' אחד תקלל לא אריהים אקראאני
 דיין 4א לי אין דמדבריו ואע"ג דיין, בכלל נשיא דהאוכו'
 אין דה"ק לומר אפשר מלך, היינו דנשיא דס"ל משמעוכו'
 עצמו וסמך ידיי נתפרש לא עדיין נשיא אבל דיין אלאלי
 צריך ע-כ וכו', נשיא בן ולקמן כן, אחר שיבאר מהעל

 כל שאר ונשיא, דיין אלא לי אין כאן מגיה בא-צעצמו. בפני וע"ז 1 : הסנהדרין ראו הוא דקאמר דנשיאלפרש
 במה"ד זה מאמר ומוחק מ"מ, תאור, לא בעמך ת"ל מנייןאדם

 המפי וכר. נשיא בן 2 הישר: הסדר הוא שכןובאמת
 עצמו בפני אב משום שיתחייב אפשר א.ך לבאיהאריכו
 בזה ומתן המשא אבל לאב, מיוחדת אזהרה לגו שאיןאחרי
 4 סופ"ד: סופריכב: מסכת ועיין מלאכתנו, מגדריוצא
 צריך והלשון אחת, באזהרה דרי מקשה וכו'. לאאלהים
 ואפשר לבסוף, תאור לא מלות לרחוק רצריך ואפשרתקון
 נאמר שאלו נאמר ]למז-; תאור וכו' אלהים להגיהג"כ

 מנהג 6 וכו': שומע שבאורן לתא בעמך ונשיאאלהים
 ופירושו ברכב-ן, וס"ה המלא. מן 9 פה. סנהדריןעמך'
 הישנה ג' לפי פ' בזי-ג אבל כלום, עדיין ממנו ניטלשלא

 התורה על ברש"י הוא וכן ומתבשלת, מתמלאהכשהתבואה
 פ'מב דברים ספרי ועי' שכתבנו, כמו כוונת. לפרשיש מלאתך ד"ה בתוספ. שמעתיק הלשון לפי אבל ד.ובתמורה

 תרומה. 10 לה(: )רף יר יא שם ובם-ת דגנך ואספתד"ה
 לשון מהו יודע ואיני שכתב עה"ח רש"י וע" שם,תמורה
 והא בפ"ז, מ' וכן שמדמעת, לפי מפרש שם ובתמו'דמע
 טעם וגם דמוע, תרומה ערובי נקראו למה קשיאגופא

 וערוך וראב-ע רמב"ן ועי' דחוק מלאתך ר"ה שםהתוספ'
 בלי דדמע המו"ל: כוון ויפה דרשב"י ומכי' דמעערך

 שתרגם ואונקלוס יב. יח במדבר תרומה, והיינו חלב,שומרוני
 שהרגם יונתן אבל כהמכילתא כוונתו אילי והמעךבכורך
 נטה בודאי וכו' תשהי לא נעווך חמר ובכורי פירךבכורי
 את מגיה, בא"צ וכו'. תקדים שלא - המכילת'.מפירוש
 מכי' ועי' וא"צ, המוקדם, תאחר ולא תקדיט לאהמאוחר
 11 פ"ז: ס'ח, פ'לא שם-ר וה: ד. תמו' בבלי ע"ב מבשם ירושלמי ה'י פ'ד שם תוספתא מ'ו פ-ג תרומותדרשב"י,
 דף במדגר ספרי ועי' וא*צ, ראשית, מגיה בא"צו-ורומה.

 ו: שורהקמו

 תרומה[ 14 - רמפ ח' המוסגר ן בס' וכן ולש ט ן ה' מ אלפן ן נקרא פ קרואה, אס ן שהיא ט אינה, מ ח/ פשאינתן
 - שאין טכ [ ח' מפ שמרז[ וכר למ-ר 1 ומעשר ארכפ ורמע[ ן ותרומהדל
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 קרוי שאיר שני למעשר ומעשר, תרומה שמות, שני קרוי שהוא ראשון מעשרויקדים
 לתרומה, ראשון ומעשר לבכורים, תרומה המקדים אמרו, מכאן בלבד; אחד שםאלא

 מלאתך שנאמר עשוי, שעשה מה תעשה, בלא עובר שהוא אע"פ לראשון, שניומעשר
 תאחר. לאודמעך
 לבכור בהמה ובכור בהמה, לבכור אדם בכור הקיש ך. ר ו ש ל ה ש ע ת ןכ
 פוטרין הנפלים אדם בכור אף הככורה, את בה פוטרין הנפלים בהמה בכור מהאדם,
 אף שתרצה, מקום בכל לכהן פדיונו ליתן רשאי אתה אדם בכור מה הבכורה, אתבו

 י יב יביים "והכאתם אימר שהוא לפי שתרצה; מקום בכל לכהן ליתן רשאי אתה בהמהבכור
 לומר תלמוד הבחירה, לבית להביא" חובה יהיה אני שומע וזבחיכם, עולותיכםשמה
 ב י' שמית מה בהמה, לבכור אדם וככור אדם, לבכור בהמה בכור הקיש ובבהמה,"באדם

 יום. שלשים בו מטפל אתה בהמה ככור אף יום, שלשים בו מטפל אתה אדםבכור
 כי שבעתייקיאיב כוהיה אומר, שהוא לפי למהנאמר, אמו. עם יהיה ימיםשבעת

 אמו תחת אלא אינו או אמו, עם אמו, תחת אומר אתה אמו, עם אמונת ריתחת אמי, תחתימים
 אמו; עם להלן אף אמו, עם כאן מה אמו, עם יהיה ימ"ם שבעת לומר תלמודכמשמעו,

 אומר אתה אמו, אחר אמו, תחת להידרש, אלא תחת בא לא אומר, נתןרבי
 אמו כאן נאמר דן, אתה הרי ממש, אמו תחת אלא אינו או אמו, אחר אמו,החת
 עם יהיה ימים שכעת - לו. כממוך כאן אף לו, כממוך להלן מה אמו, להלןונאמר
 מכא[ החולין, מן אלא יינקו לא כולן אף החולין, מן אלא יונק אינו קדש בכור מהאמו,

 5 וא"צ: סה"כ, עד שנ' מן מוחק בא-א וכו'. שכ'3
 בכור אף 6 זה: מוחק בא"צ שודכם. לבכור וכו'הקיש
 פ'טז בא לעיל זה כל עי' יום. שלשיבנ( 11 פ-ז:וכו'.

 ובא"א קיימת כשאמו אמו' עם 13 ייש"י: כאזומכדרשב"י
 שירבץ כמשמעו. 14 למה: ידעתי ולא המלות אלומוחק
 פ' ובז"ר מ"ע' מאמו, יונק שיהא פ"א, סהתו"ה, אמו,תחת
 ליתום פרט אמו. עם להלן אף - אמו: שמתה אמוחליפי
 פ'יח בא ולעיל : לח חולין ה'ד ח פרשה אמור ת"כועיין
 בסמוך כאן מה ומגיה מסרס ובא"צ ופ"ז, ונעברתד-ה
 מיתת אחר שנולד אמו' אחר 15 לו: בסמוך להלן אףלו
 יונק שיהא פ'א, ש"י(, קימת) אמו שההא ממש ויו. אינו אואמו
 שנולד לו בסמוך להלן מה וכו' כאן נאמר 16 )מ"ע(:מאמו
 אלא דקאי פ' ובז"ר ש"י. וכו', אף אמו מיתת לאחרתיכף
 לאסור ס"ד דמהיכא חיא. הלב, על מתקבלים אינםהפירוש' ושני כאן, אף האם שמתה להלן מה אמו, בחלב גדיתבשל
 דלעיל ועוד כשר, שהוא ללמד הכתוב שהוצרך עדיתום
 דעם בפשיטות נקט וכאן פסול דיתום אמו עם מןילפינן
 ע"פ המאמר כל מגיה ובא-צ יתום, להכשיר משמעאמו
 אמו עם יהיה ימים שבעת שנ' לפי להדרש וגורסהת"כ
 אחר אמו, תחת ת"ל שבעה כל אמו עם שיהיה עדיכול
 נאמר דן אתה הרי מתה, כשהיא ממנה יצא אפילו יכולאמו,
 עם כאן אף אמו עם להלן מה אמו להלן תאמר אמובאן
 גז"ש אמו אמו ד"א nrw. שעה נתקיימה כיצד, האאמו,
 בתר אמור בפרש' שתרגמו בתרגומים ועי' וכו', בכורמה

 יניק יהיה תרגם ויונתן אמיה עם ת"א כאן אבלאמיה,
 בבלי מ'ו פ.ג מעילה וכו'. אמרו מכאן 18 אמיה:בתר

 קרוי שאית מ"ר תקדים ולא ט בלבדן וכו' מ-ר ויקדים1
 שלש קרויה שהיא לתרומה ודמע תרומה שמות שניאלא
 לס-ר אחד שם אלא לו שאין מ"ש תקדים ולאשמות

 קרוי ן ח' א ראשון[ [ יקדים אטב 1 שמות בשנישקרוי
 יס נ' ט אמרו[ ן ומכאן מ 2 - שאין כ [ ח' כבפ'א[
 כ"ה שנ'[ ן שעובר מ עוברן שהוא ן ח' כ לראשון[ 3-
 וכו' מלאתך [ ת-ל אדכ ח', טמ,

 תאתרי
- ח' בו  4 

 לי תתן בניך בכור נ' מ נתאחר[ ן וגו' ודמעךאב
 אטכס נכור[ 6 - לצאנך נ' מפ וגף, נ' כ לשורך[5
 - נאדם אכמ [ "' אכמש בכורן ן הבהמה טס ן ח,פ
 אכ ן את אכ ן ומה מ ח', אכ מה[ ן בה ארס בו[7

 מ, כ-ה שתרצה[ ן כהן לכל י [ ח' אטכ פדיונו[ ןליחנו
 ח, אכ ב-בן אף ן שירצהארטב

-  [ אדם נ' ק בכור[ 8 

 ן כהן לכל ל ן ליתנו מ ן ר אטכ שתרצה[ וכו'אתה
- שנ' מ שה"א[ ן שירצה ל מקום, בכל נ' קשתרצה[  

 י1ל [ וג' וזבחיכם א ן וגו' עול' כ וכו', עולותיכם 915
 ם להביאון ן עליו נ' אס בחובה, אכ הובה[ ן יהאמ
- להלן נ' מ ת"ל[ ןח'  לבכור אדם בכור אטכס 10 

- ומה מ ן אדם לבכ' בה' שכ'בהמה  ח', ט אתה[ 11 
 אמ ן תהא אכמ ח', ט אתה[ [ מיטפל אכמ ן אתאכ

- בה סק ח', כ בו[ 1מיטפל  מ שה"א[ ן תהיה ט 12 
-שנ'  וכו' אהה [ ח' מ אט[ עס [ א רק המוסגר 13 

- ח' כ בפא[ שוה-ס אמו וכו' תחת [ ח' אכמ אלא[ אינו 1 יכול מ ח', כ או[ ן ח' טכס אמו[עם  ממש, ם  כמשמש[ 14 
 א-א ן אמו נ' ט בפא[ התת [ נאמר גי הכתוב, נ' ד בא[ [ ה' מ שיד[ עה'ס כן ע-מ וכו' ר-ג 15 - "' ד ow] שבעת [ פוכ"ה
- ח' ט בפ'ב[ שה"ס אמווכו'  

- את טכ אני, א אתה[ ן כמשמעו ט כשמועו, אכ ממש[ ן ח, אטכ אלא[ אינו 16  17 
- ד"א( )פ מהו נ' ר לו[ ן האמור אמו נ' אכאףן  ינקו א פ, ס"ה יינקו[ ן אינן ט לא[ ן כולהון כ כולהו, ט כלשן, א 18 
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 אין ושלן בנה, את הניק לא קלה וטעושרת בניהם, את יניקו לא הקדשים כלאמרו,
 יניקו לא כלן אף ' החולין, מן אלא יונק אינו הקדש בכור מה הבכור, מן אלאלמדין
 החולין מן ,בהמה בהן ולוקחין ההקדש, מן מעות נוטלין עושין הן כיצר החולין, מןאלא

 שאמרו פי על אף אותן, ומניקות עליהןומתרחמות
 אחרים.

 כן. מנת על היו מתנרכין
 הרי מנין, ולהלן משמיני שמיני, אלא לי אין י. ל ו נ רז רז י נ י מ ש ה מ ו יב
 משמיני בו להכשיר להלן שנא' שמיני מה שמיני, להלן ונא' שמיני כאן נאמר דן,אתה
 אף השמיני, ביום כאן מה ולהלן, משמיני בו להכשיר כאן, שנאמר שמעי אףלהלן,

 ומן. מחומר להוציא לי. תתנו השמיני וכיום - השמיני. ביוםלהלן
 כפרשה

 שלי, אתם הרי קרושים, כשאתם אומר, ישמעאל רבי י. ל ן ו י ה ת ש ד ו ק י ש נ או
 להם מוסיף הוא ישראל, על מצוה מחדש כשהמקים אומר, יהודה בןאיסי
 להלן מה קרושה, להלן ונאמר קרושה כאן נאמר אומרו נוריה בן אימיקרושה.
 באכילה. אמורה תהא כאן אף באכילה,אסורין

 עכלה לומר תשמור מנין, בבית בשדה, אלא לי אין טרפה. בשרהובשוי סי יזייקיא
 טרפה אף כשדה, בין בכית בין בה, חלק לא נכלה מה לנבלה, טרפה הקישוטרפה,

 ומעשרת, געש [ ינקו ט יניקו[ 1 - יונקין ם יניקו,דכ
 אטב הקדש[ 2 - אינן אכ ן העק כ [ ומעשרהכ

 ט בניהם, את נ' א יניקו[ ן כלם ט כולהון, אכ ןידע
 ך הן[ ן צר ובאיזה כ יכיצד, א ח', ט כיצד[ 3 -ינקו
 ט ן הקדש כ הקודש, א ההקדש[ ן ח' ט עוקרן[ ןח'

 ח' ט בהמה[ ן ח' ד בהן[ ןולוקח
-  

 ן ומרחמת ד 4
- ח' אטכאחריסן  במכדרשב-י וכ-ה 21יום, אטכק 5 
 כ לין אין ן למטה( )ועיין כאן ות"י י"ז, ול"א,כאן
- דן הרני ם ן ח' אכ מנין[ ן ןח'  ן מיום נ' ט להלן[ 6 
 ן ח' רט שנאמרן  שמיני ן ירצה והלאה וע' השמיניט

 בן, ד בון ן בס' וכן הכשיר ס:מ להכשיר[ ן בכלן טלהלן
 7 - ומשמיני דט שמיני, אכ משמיני[ ן שמיני נ'דט

 ח', רם שנאמר[ ן ח' דם שמ,גי[ ן ולהלן אטכלמלהלן[
 ן שמונה נ' כ שמיני, נ' אד בן, ד ח', ט בון ן האמורט

 ן ה' ט בפט[ שה-ס השמיני וכו' מה ן ומשמיני רמשמיני[
 שמיני נ' אדב בשמיני, ס השמינם ן ח' מ ביום[ ן ומהמ
 ד בשמיני, מ שמיני, ונ' אכ ס"ה השמיני[ ביום 8-
 שונ', 11סח' וס"א מבירין )וכן אופק כ"ה וביום[ ן כןבמו
 כ השמיני[ ן כבמקרא ניוח, ( לס ח', כ גינצב'( הוצ'עי'
-ח'  

 [ קודש פ ן תהיו טכ 1 אנשי ב: ן ב פרשה אכ 10)כ(

 אטט שלי[ ן תהיון( )פ תהיו מפ אתם[ ן ח' כ:כ[!הריי
 א דפ, כ"ה יהודה[ ן גס' וכן אסי א איסי[ 11 -לי

 א ישק על ן כשהקב"ה מ ן עקביא כס עקיבא, טעקביה,
- להן אכפ ן לישראלטכמפ  וכו' איסי ן קדושות פ 12 
 ו אריה גור אטכ [ בין ט בן[ 1 ח' מפ בפ'בן שחגכאכילה
 אטכ 13 - האמור( )כ האמורה קדושה נ' אטכמהן

 באכילהן ן תהי אכ [ האמורה קדושה נ' אטכ אףן ןאסורה
 אד ן ר-וכשכלו לא נ' כפ טריפה[ 14 - בהנחהאכ

 בין [ לה ד בה[ [ לטרפה גבלה ד 15 - ונבלהטרפה

 אח-כ להם שנולדו ם של בניהם ור-ל פ-ז יג.שם
 יונק דאינו בכור מן ויליף כמותם קדושים דהםאע"ג
 וכאן בבכורה קרוש אינו קדשים דולר החולין מןאלא

 דמה אתיא, ד"ה תוספ' יג במעילה פרץ ר' כדעתמפורש
 ולד וכן המעשרות מן ינוק לא המעשרות ולדששנינו
 פשיטא חולין בולד דאי קדוש דעצמו אף הייםקדשים,

 דמעילה פ'ג רבב-ס ועי' במכדרשב"י להדיא איתאוכן
 החולין. וכו' כולן אף וכו'. מה 2 שם: וראב"דה'י:
 דמעילה המשנה בה' וכו'. מתנרבין 4 : זה מוחקבא-צ
 רש-י כפ' נראה לכאורה המכי' ומל' להניק רשאיןשיהיו תנאי עי בתחלה מקדישין שהיה מפרש דרש"י דעות,חלוקי
 וה'כב ה'כא פ"א דע1עילה רגחוספתא זה דחו שם בתוספ'אבל
 אי ושם מהקדש והוצל שעושין ופרה פועלין גבי כןנשנה
 בהמה להקדיש דמותר דה-ק נראה אלא כן לפרשאפשר
 כהשגת ודלא הרמב"ט וכ"פ קדשים, ולדות להניקלחלבה
 חולין בדהמרז למסור אלא מותר דאינו שכתבהראג"ד

 רבותא והרי דקאמר אע-פ מאי באור שצריך אלאלבד,
 ע-כ דהא הקדש ממעות חולין בהמת ליקח מותר אםיותר

 קאי ארישא אע"פ מלת ואולי בקדושו-ה נתפסתהבהמה
 לא אחר באומן אבל מותר, גומא דבכהאי אע"גכלומר
 אע"פ היק א"נ קדשים, מנהמות קדשים בהמותיניקו

 ממשת בהמה ליקח יותר טוב גוונא בהאי דמור,רשאמרו
 הקדש לבהמת דמותר ולומר לאחלופי ראתי משוםהקדש
 מאמר ומוחק זמן, מחוסר להוציא כאן מוסיף בא-צלי. - וביומא. ת-י וכן בח"ג עי' ביות. 5 קדשים:להניק

 להלן אף 7 כז:[ כב ויקרא שמיני' להלן ]6 לקמן:זה
 וכו'. להוציא 8 ה"ה: ח פרשה אמור ח"כ מכדרשב"יוכו'.
 זמן: מהוסר למעט בא אלא שמיני ביום לתנו חובהראין

 קדושים: סוף ות"כ ורש"י פ-ז שלי. אתם הרי 10)כ(
 ובח"ג דפ*ז מכדרשבוי עיין וכו'* יהודה בן איטי11

 לו:[ נרה נב: ]יומא : קיג פסח' ועי' ד,  שורש בסה-מורמב"ן
 גבי כא סו ראה בש' להלן' 12 : עיד ג דף מ"ג ב"קוירוש'
 וכו' כאן מה מהפך בא-צ וכו'. להלן מה - בחלב. ובשרנבלה
 והועתק בחלב, בשר גבי בפרשה בס' לקמן ועקרו להלןאף
 אלא לי אין 14 כד:[ נופסח' קמו: וחולין לקמן ועילכאן
 ופ"ז: וראב"ע רש.י מכררשב"י וכוחבשדה
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 חכר טרפה, בשדה ובשר לומר תלמוד מה הא כשדה, בין בכית בין בה נחלוקלא
 כז נב יבריא דכר ממן, בכית בשדה, אלא לי אין מצאה, כשדה h.o~ בו כיוצא בהווה;הכתוב

 יא בג שפ לי אין לילה, מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה 6כי בו שתיוצא בהווה;הכתוב

 1 כ שם אשר האיש 6מי בו כיוצא בהווההי הכתוב דבר מנין, יום מקרה לילה, מקרהאלא

 אלא הכתוב דבר דא מנין, אילנות כל שאר כרם, אלא לי אין חללו, ולא כרם נטצ5
 יט כג 'טית ממן, בהמה כל שאר גדי אלא לי אין אמו, בחלב נדי תכשל 6לא בו יככיצאבהווה;

 שדרך מקום בהווה, הכתוכ דבר פרפה, בשדה ובשר כאן אף בהווהכ:4 הכתובדכר
 להפרף.בהמות
 או וככלב,:4 וכלכלב אומר אתה וכככב, לכלב ו. ת ו א ן ו כ 1 ל ש ת ב ל כל

 כא יד דביים וחומר, קל דברים והלא נכלה, כל תאכלו "לא לומר תלמוד כמשמעו, לכלב אלא אינו10

 מטמאה שאינה מרפה בהנאה, מותרת היא הרי במשא, מטמאה שהיא נבלהמה
 אותו, תשליכון לכלב לומר תלמוד מה הא כהנאה, מותרת שתהא דין אינובמשא,
 ; לעבר ונכלה לכלב שהטרפה הככד, מן מכובר שהכלב ללמדך וככלב;לכלב

 ' י" שמית לא ישראל בני "ולכל שנאמר בריה, כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש שאיןללמדך
 ומה וחומר, קל דברים והלא שכרו, לו תן הוא, ברוך הקדוש אמר לשונו, כלב יחרץ15

 י" י' יוזמי" עושה ילד ולא דגר יקורא שנאמר שכרו, מקפח שאינו שכן כל לא אדם כך, חיהאם
 יב שם 'ם מרום כבוד 6כמא ואומר נבל, יהיה ובאחריתו יעזבנו ימיו כחצי במשפט ולאעושר

 מקרשינו. מקוםמראשון
 הה אחר, דבר הרען לעין למקבל אזהרה וה הרי שוא. טומע תשאלא

 אין ת"ל מגיה ובא"צ קצרה לשון נקט ובו" בבירי2
 דברים ספרי ועיין בהוה הכתוב שרבר אלא לה,מושיע
 בנו דר"א מדות ול"ב קמג דף כז כב שם ומ"תפ'רמג
 כאן גם מגיה בא"צ וכף. מניין 5 : יח מדה ריה"געל
 דברים ספרי ועי' בהוה, הכתוב שדבר אלא נטע, אשרת"ל

 ופ"1: רש"י הענין בל וע" קכ, דף 1 כ שם ומ"תפ'קצה
 ומ"ז רש"י ט'ט, פ'לא שמ"ר הקב"ה. שאין ללמדך14

 מדה שמשלם ומצינו וכו'. שני 16 שם: ברש"י כב.ופסחים
 תתעביד פורענותא שאחריו הפסוק על ת"י וכן מדהכנגד
 מ"ב תצא כי התחוטא על שרומז בא-א ועי' ש-י,מגיה,
 הכתובים סמירת דורש שם כי ס'ג( ב בתנחומא)וכ"ה
 הבבור בכסא ידיהם שפשטו האויבים הכתוב שהמשילומפרש
 אבל שלו שאינן ביצים שמגדל לקורא המקדש מקוםהיינו
 לאיש לתת שנ' במקומו וגורס הכתוב כל מוחקבא-צ
 מכי' הרע. לשון למקבל 19 לא: ותו יט( לב )ירמי'כדרכיו

 ת"יוע"רש"י: פ"ז )פ'כז,ד"ים'כט( תדב-א קיח.דרשב"י,פסח'

 נחלק, אם נחלוק[ נ - ובין א בפ'נ[ בין 1 ח' אבפ'א[
 בההם מ 2 - בשר ט ן ובין אב ברב[ בין 1 תחלוקנ!
 1 בהוויה כ 3 - ח' מ ש"ח[ להטרף וכו' כיו"ג 1 בדויהכ

 כ ח', ם! לילה[ וכו' אשר 1 נדבר פ בו[ ו ד ח'המוסגר
 ולא 1 ח' ד ברם[ 5 - בחנייה כ בהווה[ 4 - תויאשר
 ח', אט לאן 1 האילנות אב 1 ח' ד כ, 1 ת' דטכחללו[
 בס'1חמוסג' וכן בהוויה כ 6 - ח' אטכ ת"ל1אלא[כ
 ואף1 אטב -7 ח' ט אמק ובחלב בדבר פ ד1בו[ח'

 1 ח' ר ובשר[ 1 באן אומר אתה ט שמר, אתה נ' אבכאן[
 פ להטרף[ 1 הבהמה טס 8 - דרך שכן פ שדרך[מקום
 תגזול אל בו כיוצא נ' כ1 דה"א(, בלב-מ )וכן בשדה ונ'לטרף
 בצע בוצע כל אורחות כן ת"ל מנין עשיר יג אלא לי אקדל
 בפ'ב[ לבלב 9 - להגזל דל של שדרסו בהווה הכחוב ובראלא
 1 וככלב( ווינ' )ילק' יבכלב טכ ככלב, ד וככלב[ 1 ח'אט
 אייאלא[ 10 - אכ רק כןןהמוסגר ף ק ח', טמא-א[

 ומה אטכ 11 - אמרת מ וה.ו[ [ יסרי א"כ והלא[ 1 וגף נ' אכ נבלהן 1 ח' מ נבלה[ וכו' ת"ל 1 כשמועו אכ 1 ח,אטכ
 1 וטריפה כ 1 הנאה בכל מ בהגייה, אכ 1 ח' אס היא[ 1 ח' מ הרי[ 1 מטמא אכ מטמאה[ 1 שמטמאה מ מס'[ שהיא 1 אםונ'
 לעבד וכף ללמדך 1 ח' דם וככלבן לכלב 13 - ה' ר אותת ו ומה מ מהן הא 1 הנאה בכל מ בהצייה. א 12 - מטמאאכ
 אמכ הקב"ה[ 14 - וי לג אט לענד[ 1 טריפה שהרי אט 1 הגוי העבד[אט 1 הכלב והרי א ן ח' ווינ' וילק' כסבפ'בן
 1 תנו אטכמפ 1 המקום אכמ הב-ה, ק הקב"ה[ 1 לו מ אכ אמר[ 1 וגף נ, א ח', כ לשוף[ ו וגו' כלב מ 15 -המקום
 חייה, )ט חיה שכר את( )כ אמ אטכמפ שכרון וכו' אם ח'-16 אכמ 1ומה[ והרי אפכ 1-והלא[ שכרם 1פ להם פלון
 אטכ ן ח' מ מקדשים[ וכו' שנ' 1 לב"ש( נ' )פ אדם שכר ה'( )פ ק-ו עכר( נ' )כ המקום קיפח( %כ קפה לא התתו(פ

 ד ח'ןזה[ מ הרי[ 19 - וגו' מראה( )כ מראשון אטכ 18 - יגף אט ח,, אמכק נבל[ וכו' עושה ן לאוכה"אןאכ
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 האלהים ער שנאמר עמו, דינו בעל שיהא עד דין, מבצל ישמי שלא לריין אוהרהוה
 לדיין דבריו ישמיע שלא דין, לבעל אזהרה וה הרי אחר, דבר שניהם; דברוכא

 רבי משום אומר תנין אבא - האנשים. שני יועמדו שנאמר עמו;.. דינו בעל שיהא ען4 יז יטזנריס
 אותו עושה אחריו, אמן עונה אין שאם באמן, שתהא הדיין שבועת להביאאליעזר,
 שוא.שבועת
 ולי דינרין, מאתים לי חייב פלוני איש לו, אמר ע. ש ר ם ע ך ד י ת ש ת לא

 ונוי. ידך תשת אל נאמר לכך מנה, ואני מנה אתה וטול עליו, והצטרף בא אחד,עד
 לי מנה מבדה, אני אק שבעולם ממון כל לי נותנין שאלו בי, יודע אתה רבו, לואמר
 אל נאמר לכך שלי, את שאטול כדי עמו והצטרף בא אחד, ער לי ויש פלוניאצל
 אחד היה לא עושין, שבירושלם הדצת נקיי היו כך - וה. הוא חמם ער וכו', ידךתשת
 שהוא עד בכס, חותם היה ולא עמו, הולך מי יודע שהוא עד המשתה לבית הולךמהם
 את להוציא ער, חמם תשת אל ירדו תשת אל אומר, נתן רבי - עמו. חותם מייודע

 אומר מהו באיש, חמם עד - יקום סלא שנאמר לעדורו פמולין שהן הכזלנין ואת זקחמםנין טו-טז שםשם
 זמם* כאשר לן0ועשידזם יט שםשם

 ן בס' וכן זו פכ'ט( סוף ישן )דפוס פ'כז תרב*א חי,מפ
 תדב-א למקבלי, ותדב"א ק למקבל(, ווינ' )ילק' דמקבלבז

 - ר דמפ זה[ הרי [ ח' א הרע[ לשון ן למקבליםד"י
 לגעל תדב-א אחד, דין בעל ח'( )מ דברי מפ מב"רן1
 דין בעל בו דיגו[ בעל ן שם מ פ שיבא, אט שיהא[ ןדין
 שנ' ן ח' פ עמו[ ן תדב-א וכן תכירו דין בעל פאחר,
- ת' טכ ש"ג[ עמווכף  ה"זן ן וגם ד"י תדג"א ד"א[ 2 
 יתדב"א א דבריו[ ן ישמע ק ן 11 תדב"א זה[ ן ח'דם
 הדיין( אל )תדב-א לדיין ד"י ותדב"א מ ן דברו קח,,

 האנשימן [ שיהיה א 3 - דין מבעל נ' ק לדייזן ןדבריו
 אומר[ 1 חנן טלפ ן ד"א מ ר-א[ וכו' חנין אבא ן וגו' נ'א
 אליעזר ר' ל ן אלעזר ר' ורק [ ח' פ ר"א[ משום [ ח'ד

 אטב ן אתה fa אט אין[ 1 נאמן מכס באמן[ 4 -אומר
 שבועת[ 5 - אותה כ אתה, אט ן עשה מ ן אמן אחריומ
 להיות נ' מ ח', כ רשען עם 6 - שמע מ שבועתו,א
 ן חצירו נ' ותדב"א פ לך, אב לו[ ן אמר שאם פ ן חמםעד
 א ד, רק דינרין[ ן מנה מ מאתים[ 1 ח' ותדב"א פאיש[
 א בא[ 7 - ולא כ ולי[ ן זוז ד"י ותרב"א ט ח,,כמפ
 אכ והצטרף[ 1 ותהא תדב"א אתה, נ' מ בו, כ בוא,מפ
 אכמ והצטרף1עליו[ שאל' וילק' מ לי( מצטרף )תדב"א לי,נ'
 אתה[ וטול ן שלי את שאקח מנת על ונ' לו ט עמהפ
%ט מ  "%לאתה1כמאתןממ[מפרס פ טלה 
 ע"ר, נ' א ידך[ 1 אטול מ זעי תדב"א שנק 1 ב0'ובז
 הרב וכן פ ובו,[ א"ל 8 - ד רק וגו'[ 1 רשע עם נ'פ

 אתה יודע אטכמפ ן רבי כ ח', כן רבו[ 1 לתלמידושאמר

 דברים ספרי מכדרשב"י זה כל עי' וכר. ועמדו שנ'3
 והנא לא. שבועות ז: מנהדרי קטז דף יז יט שם ומ"ת קצפר'
 ספרי עי' ומ/ אבא - רפא. מצוה בה"מ ועי' ח"ודג-א
 היינו קאי העדות דאשבועת פ' ובז"ר מ"ז, כ, עמ'במדבר
 שתעיד עדות יודע אתה שאם עליך אני משביע הדייןשאמר
 כל ע" וכו'. לו אמר 6 ם משמע הלשון איןאבל
 בא"צ וגו'. ידך וכו' לו אמר 8 זפ-ז: תדב"אהענין
 נצטרף ]בתדב*א : לא. שבועות ועי' המלות, אלומוחק
 ובהמלות אחד לענין שגיתם ונתחברו לשלפניו זהמאמר
 רבי שגרס ובכ'י'מ חבירו. תשובת כלולה )רבו( לואמר

 מאמר מזה עושה בא"צ וכו'. כך 10 משובשתן:הטסח'
 וטעמו וכו'. כך רשע עם ידך תשת אל וגורס עצמובפני
 שמבקש הרשע התובע עם יתחבר שלא הכוונה דלעילמשום
 יצטרף שלא הפ' כאן אבל יודע, שאינו בדבר שיעיוממנו
 בפני מדרש הוא וא"ב רשע, שהוא בו שיודע עדעם

 ר' 12 : שם[ בתדב"א ]ועי' כג. סנהדרין ועי'עצמו,
 א"ר : תדב-א של וז"ל משובש המאמר דכל גר' וכו'.נתן
 ללמדך אלא זה הוא רשע ועד זה הוא זומם עד והלאנתן
 ועשיתם שנ' הן עדות פסולי שהן ממסנין ועל הגזלגיןעל
 הכתוב שמפרש מה על מתמה דר"נ ומשמע ע-כ' וגרלו

 וכמו הוא ממש זומם ועד ממש שקר עד והרי דלעילבגוונא
 להוציא 4א הכתוב בא לא אלא שם בשבועות הגמישמתמה
 בסוף וכף ועשיתם שנ' ובמקום וכו', וההמס:יסהגזלנין
 עד יקום כי שנ' במכילתא לפנינו הוא כאשר דצ"לנראה
 שהוא מפני כלומר וכו' ועשיתם אומר מהו באיש,חמם
 ונעשה שקר עדות מעיד הוא לסוף לממון ומתאוהחמסן
  וגורס החמיגין בסקוס הרשעים מגיה ובא"פ  הומה דיןבו
 ה'ה פ'ה סנהדרין ותוספתא מכררשב"י וע" עונשומהו
 מגיה ובמ"ע ש-י, יקום, כי צ-ל יקום. לא 13 כה:ובבלי
 : באיש חמס עד נוגו'[ יקוםלא

 נ' פ שאפילו, אטכמפ 1 "' אטכמפ בי[ 1 אני()ט
 פ מבזה, כ משקר, ט מגדא, א ן אי' כ איני, אטמפ אני[ אין ן אדם לי נותן ט לי, גוחן אדם אכמ גותנין[ 1היו
 ח'( )אט מנה לי תייג פלוני ה'( )ט איש יהלא( )ט "לא אטכמפ פלוני[ ומ' מנה 1מכזב

-  פ ולי, אטכס לין ויש 9 
 וגרן ן תמס להוועד נ'עםרשע מינ' מפיילק' ידך[ 10 - אטכמפשאקח ן אנזכעלמנת כרי[ 1 שכג'לי הצטרף[ ן ליאלאואין

 עד, רשע אט ידך[ מיסב-2; מ הולדן ן בס' אםשיודעוכן 11 - כשבירושלים 1 מוכך ן וכרזה[פוילק'ווינ'ח' ער 1טכח'
 1 הגזלנים בו החומסנין, כ 1 החמסנין הגזלניה. א 13 - רשע נו חמסן 1 מל אכ בפירן אל 1 רשע עם ג' מ וגו', רשעכ

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



323 כ פרשה כששפמים דכםפאמסכתא

 לרעה, עמהם הווה אתה שאין ממשמע לרעות* רבים אחרי תהיהלא

 עשר שלשה זכאי, מחייבין, עשר ואחד מזכין עשר שנים כיצד, לטובה, עמהם הווה אתהאבל
 חייב, יהא אני שומע מחייבין, עשר ושנים מוכין עשר אחר או חייב; מזכין, ועשרהמחייבין
 מטין, פי על הרוכ עדים, פי על הרונ תורה אמרה ריב, על תענה לא לומהתלמוד
 אומר ואחד מחייבין עשר ואחד מוכין עשר אחד בשנים, מטין אף בשנים, עדיםמה
 ריב. על תענה לא שנאמר זכות, לכף אלא יטה שלא לדיין אזהרה זו הרי יודע,איני

 סו יט ייקיא דל פני תשא 0לא אומר שהוא לפי נאמר, למה ו* ב י ר ב ר ד ה ת א ל ל דו

 אבא - בריבו. תהדר לא ודל לומר תלמוד מנין, חלופיהן אלו, אלא לי איןוגו'

 מדבר. הכתוב ופאה שכחה בלקט אליעזר, רבי משום אומרחנן
 שומע תראה, כי או תראה; כי לומר תלמוד כשמועו, אני שומע כע. תפכי

 מקראות שני יתקיימו כיצר תפגע; כי לומר תלמוד מיל, מלא ממנו בריחוק אפילואני

 פ'ג שם והוספתא דסנהד' פ'ק סוף משנה וכר. ממשמע1
 מחייבין י"ג 2 : פ"ז יז. סנהדרין בבלי ושכדרשם-יה'ז,

 שעדה לפי בכ"ג נפשות דדיגי משום חייב' מזכיןועשרה
 מחייבין, ובי"ג יגמר, ידיהם שעל ג' ועוד מצלת ועדהשופטת
 מחייבין הם הדין יוגמר פיהבב( שעל הג' אותן כלהרי
 יכוה-ן להשלים צריך לטובה דאמר ואפשר מ"ע.אותו,

 להטות רבים אחר ת"ל עקר כל לרעה עמהן הווה אתהשאי
 לגמרי משונה הפ-ו וג' ומכדרשב-י, תוספתא ועי'וא"ש

 תהיה יכול לרעות, רבים אחרי ההיה לא וז"ל:מגרסתנו,
 תורה אמרה לנטות, רב על תענה לא ת"ל לטובה,אחריהם
 אף בשנים, עדים מה מטין, ע"פ והרוג עדים, ע"פהרוג
 עשר אחד ושלשה, בעשרים נפשות דיני שהרי בשנים,מטין

 ושנים מוכין עשר אחד זכאי* מזכין, עשר ושניםמתייבין
 ואחד שבעים עד )שנים( שנים עליהם מוסיפין מחייביןעשר
 ואחד מזכין עשר ואחד מחייבין עשר אחד מתחלה אבלובו/
 ע"פ אלא יטה שלא לדיין אזהרה זו הרי יודע, איניאומר
 מ"מ אבל דבריו, גתחלת חסרון דאיזה ונראה ע-כ,זכות,
 תעגם דלא הפסוק וכו' תורה אמרה קודם גורס שהיהמשמע
 עיי הרמב"ם כג' ודלא לסנינו, שהוא כמו לנסות רבעל

 כמו זה לשון הכתוב ותפס וכו" תענה לא ת"ל 4לקמן:
 דינו את הגומרים דאלו לך, לומר תענה, לא בעדותשאמר
 אף שניכם דעדיכמ וכמו מיתה חיובו על עדים כמוהם
 בספ' אבל סנהדרין ריש ירושלמי וע" מ"ע, וכו/מטין
 רבים אחרי תהיה לא ת-ל דגורס נראה רפב ל"תהמצות
 בתדב-א וכו'. תורה ןאמרה - בא-צ. מגיה וכןלרעוה,

 מסעי )ובספרי הדיינין ע"פ הרוג עדים ע-פ הרוג הג'שם
 הערה רב עמוד האראוויטץ הוצאת ועי' דייגים מטיפ'קס
 דיינין אף שנים עדים שם( ובספרי בד-י )כ-ה מהג(,

 : ספ"כט )בד"י משוחות אנשי : פ'כז בסוף שם ועי'שנים.
 דורשי פריעדמאנן: ובספריבראשונה,

 רשומותי
 אומרים היו

 העדה, אותו( )בל"י והשיבו העדה, והצילו העדה,ושפטו

 וכו' מהו 1 יגר א ח,, אטכ taa~] 1 ח' מ זממן וכו'שנ' הערתי מן אטכ 1 פסולים ט פסולות, א ן שהםמ
 ח, ד אומר[ 1 הוא מה אב ן ח' וויג' ילק'עסה"ד[

- 14 
 וכו' לא 1 - חמס עי נ' ט מו', ג' אכ זמם[ הקו'עמו'
 אכ 1 הוה כ 1 את אכ ן ח' דכ לרעות[ 1 ח' טסכיצד[
 וכו' י"ס ו שהן כ עמהם[ 1 ח, אכ אתה[ אבל 2 -עמהן
 ן וכי כ זביי, א 1 אני שומע נ' ט זכאי[ ן ח' מ ש'טןמדבר
 ק מזכין[ ן ח' א חייב[ וט' או ן יעשר ול 3 - י' םי"ג[
 נ' ול בפט[ מחייבין ן עשר יאחד כ יכ, ק וי"ב[ 1ח'
 א ל ו ל 4 - עשר שלשה זכיי נ' כ מחייבין, עשראחד

 א מטין[ 1 יהרוג פ בפ'ב[ והרוג 1 בס' וכןכבמקרא
 בפיבן בשנים 5 - )1( מניין ווינ' ילקוט בס', וכןממון
 ף אטכ הב[ 1 ת"ל אטכ שף( 1 " אכ 6 - או לאטכ

 ק א6[ 1 פרט ט ר, טכ מר[ 8 - גדי( פס תירף"' סי ד" -7שי ירעץ )כ לאות שעיריםפט"
 1 חילופיהן חילופי כן יהלופיהן, ול חלופיהן[ 1חילופיהן
 ח' דבריבו[

-  
 ט בשם, ד ן ח' ד אומר[ ן חנין אכפ 9

 1 וכי כ 10 - ופיאה וכק ו ושכחה ד ן אלעזר ופק ןמשם
 יכול ט כשמועו[ אני שומע ן אויבך שור נ' מפתפגע[
 כי או 1 אי מ ן בו שיפגע עד יכול פ ממש, פגיעהאפילו
 ח', מ בריחוק[ 11 - יכול ט אנין שומע ן ח' דטתראה[

 מלא ן הימס אכ ח', טמ ממנו[ ן מרחוק ם רחוק,אכ
 הא מזם הללו[ וכו' כיצד ן עיניו כמלוא מ ח', טמיל[
 - כתובין כ כתובים, א ן פגיעה בה שיש ראייהכיצד

 וכרי יוסיפו ולא מיד אותו פוטרים אלא המשפטלהכריע
 מורה פגים דגשיאות דם-ל ונראה בגדול, פנים ונשיאות בדל הדור וכו'. חלופיהן 8 מ"ע: מוסיפין. דאין ס"ל מב' סנהד'יוסי
 דאדרבה ליתא, וה,ג ה'ב ד פרק קדושים בת"כ איתא דכן שכחבו מה אבל ומ-ס, ש-י, הכבוד, על מורה והדור בדין הזכותעל
 במה לו שאין מפני בדין יוכנו שלא דל פני תשא לא ומפרש לזכות, הדין להטות שלא אזהרה הם דשניהם להדיא איראשם

 ומ"ת פ'יז דברים ספרי ועי' גדולים, בן שהוא מפני לביישו שלא כדי בדין יזכנו שלא גדול פני תהדר ולא עצמולפרנס
 ל-ת סה"מ על בש"י שתמה ומה לזכותו, הדין הטיית על דל פני תהדר לא קלד. דף בחולין מפרש וכן ט, דף יז, אשם
 נמשך דהר"מ קשה לא אזהרה, לכפל דל פני תשא לא והדכתיב לזכותו הדין להטות שלא אהרה דל פני תהדר דלא שכתב,רעז
 ורד רג לאוין סמ"ג ועי' עניו, מפני בדין לזכותו אזהרה דהוא כאן תרגמו שניהם ויונתן ואונקלוס המכדרשב-י, אחרכאן

 שכחה בלקט מהדרו אתה אבל מהדרו אתה אי דבריבו דה"ק מפרש ובבה"מ דייק, בריבו תיבת וכו'. ופאה 9 ורא"ם:ורשיי
 משפט תטה לא ד"ה ולקמן ע"ג יח פיאה וירושלמי קלד. חולין ועי' להפך, אדרבה משמע הלשון ממשמעות אבלופאה,
 ובבלי ע"ד ח ב-מ וירושלמי קלד דף א כב שם ומ-ת רכב פר' דברים וספרי מכדרשב"י וכו'. תראה 3י ת"ל 10 ופ"ז:וכו'
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 שהוא למריו נמצינו ריס, אומר, הוי במיל, ומחצה משבעה אחד חכמים שיערוהללו,
 תעשה. לא מצות ועל עשה מצות עלעובר

 שעובדי מצינו וכן יאשיה, רבי דברי אלילים, עובד גוי והו ך. ב י ו א ר וש
 שנאמר' מקום, בכל לישראל אויבים קרויים אלילים : צדבעצ

 0כי אויביך, על מחנה תצא 0כי
 מדבר. הכתוב למורו שחזר ככר אומר, אליעזר רכי - אויביך. על למלחמהתצא
 בישראל אומר, נתן ינר' - מרבר. הכתוב משומד בישראל אומר, יצחק רבי-

 או בנך, את הכה אם אלא אויבך, לומר תלמוד מה אלא מדבר,41 הכתובעצמו
 וה על לחייב חמורו. או אויבך שור - לשעה. אויב נעשה מריבה, עמךשעשה
 אף לתהום, חוץ אלא מקום, בכל תועה אין ה. ע ו ת - עצמו. בפני וה ועל עצמוכפני

 ב ש ה - בשדה. תועה והנה איש 0וימצאהו לדבר, זכר לרבר, ראיה שאין פ1י ?ל סו לזגראש'
 אלא לי אין ך, י ח א ב ו ר ק א ל ם 0א אומר שהוא לפי נאמר, למה י. ל י נ ב י ען ת ב כבדמים

 -ואספתו. ירכתו. ולא לומר תלמוד מנין, מכירו אינו אם קרובורחוק, שהואבזמן
 - ברשותךי עמך, ך1 מ ע ה י ה ו - השבורה. את להוציא להאסף, שדרכהמציאה

 שיצא עד ך. י ח א ש ו ר ד ד ע ד"א - אחיך. את שתדרוש ער ך. י ח א ש ו ר ד דע

 המקומות בכל הוא דכן וליתא תראה לא מגיה ובא"צ לג.שם
 ג"כ שצידד בש-י ועי' תראה כי ד"ה לקמן וע"שציינתי
 תפגע כי הא הריטב"א הקשה וכבר בו, חזר ואח"ם כןלהגיה
 מהדדי ילפי דאפ"ה ותירץ בפריקה, תראה וכי כתיבבאבדה
 שם, ב"מ מקובצת בשיטה הביאו הרא"ש בתוס' תירץוכן

 מאחר תראה לא להגיה אפשר דאי כתב שםובגליון
 בח"ג עי' ריס. 1 פ"ז: ועי' בפריקה, מיירידהברייתא
 רוס דגרסי דאית שכתבו ריס וזהו ד-ה שם ב-מובתוספות
 וכ"ה שט, מקובצת ושיטה הריטב-א גם מביאה זווגרסא

 מקוטע הל' ובו" נמצינו - קלבן' דף מ"ת ]ועי'במכדרשב"י
 לעיל הגר-א הגיה זה מפני שגם ואפשר וחדלת, ד-ה לקמןוכן
 למלאות כן הגיה דמעצמו ואפשר המ"ח, ג' ועי' תראה,לא

 שרכב דברים ספרי ועי' היא, כך הכוונה ועב-פהחסרון,
 דברים מ"ת עיי וכו'. גוי זה 3 ומכדרשב"י: שםומ-ת
 המו"ל ע"ז העיר כבר כאשר בטעות שם ונשנה קיח דף אכ
 ומ"ת מכורשב"י ועי' עכו"ם, אבדת על דמצווה וס"לשם
 שור מגיה ובא"צ : עו וסנהדרין קיג: ב"ק קלד דף גכב

 וכו" שחזר בגר 5 : ממני נעלם וטעמו וכו' מצינואויבך
 נתן ר' וכו' יצחק ר' 6 : ז"ר הוא, ישראל בכללדאפ"ה
 .ר' מגיה ובא-צ האומרים שמות בחלוף שם במ"תוכו"
 וא"נ, וכו' ת"ל מה אלא מדבר הכתוב נישראל אומריצחק
 הכה. אם אלא 7 בו: וע"ז קלר דף ג כב וברים מ"תועי'
 שם שפירשו מה וע"פ קיג: פסחים שרכב דבריםספרי
 תארע אין דכאן אויבך יונתן מתרגם בפריקה האמורשונא
 ביה ידע דאנת חובתא על ליה סני דאגת דסנאךתורא

 9 קלג: דף מ-ת וכו'. ע"ז לחייב 8 : מ-ז ועי'כלחודך,
 נראה וכו'. נאמר למה 11 : ופ-ז שם מ"ת וכו'. לתחוםחוץ

 מגומגם הלשון וע"כ לכאן, תצא כי מפר' הועתקדהמאמר
 מ-מ, לו תשיבמ השב הכתוב נקט דלכך דה*ק פ'ובמ"ע
 והשב מגיה ובא"צ מכירו, ואינו ורחוק קרוב לכלולכדי

 ומ"ת פ'רכג ספרי ועי' וכו/ אלא לי אין לו,כהשיבנו
 רחוק קרוב, אלא לי אין אחיך קרוב לא ואם ב כבדברים
 13 שבכאף הלשון ע-פ להגיה וצריך ידיתו, ולא ת-למנין

 י1 על אותה לשאת מחויב שאינו וכו'. להאסףשדרכה
 עד 14 שם. מ-ת ברשותך. - להביא. מגיה והגר"אז"ר,

 ט אומרן היי [ "' אכפ ומחצהן ן ושיערו ט ן ח' כ הללו[1
 נ' ט ח', כ ריסן ן אומרים כ אומר[ ן וזהו מפזהו,

 כי כאן נאמר נ' % שכר, ונוטל פרסה ער עמוומרדה
 בפאן מצות 2 - נמצאה כ ן תראה לא להלן ונאמרתפגע

 ר אטכס דר"י[ זהווכו' 3 - עשה תעשה."מח'ןאלא
 )פס הוא זה ח, )מ אויבך אומר יושיה( ר )איאשיה
 אטכ אלילים[ עובד ן כוהן( ווינ' ילק' הגוי, )א גויח'(
 ווינ' לילקוט שהגוים אטכס שעו"אן ן מנאן ול וכן[ ן ח'מ

 לישראל אטכ ן קוראים ט קרויים[ 4 -שלסכותים(
 ן ל כ מ כ ח', מ מקוס[ 1 מכל וק ח', מ בכלן ןאויבים
 למלחמה תצא כי ט ח', כ! אויביך[ וכו' כי ן ח' כשנ'[
 מחנה תצא וכי ט וגון כי ן וגו' מחנה אכ ן אויביךעל
 ן ח' א אויגיך[ על ן וגו' למלחמה כ 5 - אויביךעל
 קפא דף )מ"א לסיאורו כ ן ח' מ בפ'ב[ ש'ט בפ-ע וכו'ר"א

 ר' אכ ן ד ח' המוס' ן מומר ווינ' ילק' -6משטד[שאורו(

 1 ומה ואב ח, אטכ אלאן ן ח' מדבר[ט הכתוביונתן-7
 א ן משאם אם[דנ'כזי ן אאיבך,דאויביך ן נ'עלת-לןד
 ן תמצא כ ונמצא, אט נעשה[ ן עמו אטכ 8 - בנוטכ
 ה, כ פי[ ן ואף טכס 1 "' א נאמר[ וכו' אעפ"י 1", פ מקומן בכל 5 - חמור ט ן שעה לפי ט ו אויבואטכ

-  
 השב[ט 1 וגר איש הוא[כ כני מזיכר[לדבר[10
 ן כבמקרא ואם אל ן שנ' מ שה"א[ 11 - תשיבם ט 1ח'
 ואספתון ן וגו' נ' א אליך, נ' טס אחיךן 1 וגו' קרובכ
 אכ ן שדרכו בז ן ח' ט מציאהן 13 - וגו' נ' כ ואספת,ב:

 אחיך 14 - ח' דטמ בפט[ עמך [ ח' ד את[ ולהשסף
 ד"א ן ח' כ בפ'בן אחיך ן ח' טכ את[ ן אותו נ' טבפ'א[
 1 זו לדרשה קודמת דרמאי הדרשה אס בכ-י כרוזה[וכו'
 כ בפ'ג[ אחיך ן ח' ט כרוזה[ וכו' דרוש עד ן ח' דטד"א[

 אם אחיך את שתדרוש עד מגיה בא"צ וגו'.שתדרוש
 דכצ-ל. ואפשר וכו', שיצא עד ד"א שגורס אלא מ"ח ג' וב-ה מרוז, עליו שיצא עד אחיך. דרוש עד רמאי, אית אם הוארמאי
 ואח"כ אבדה בעל את מכיר אם אחיך את שתדרוש עד ממרש ובתחלה כ"מ, וכר דרשות ג דהן נראה שלפנינו הג'ולפי
 וברים ספרי ועי' רמאי הוא אם סימנים בנותן לחקור דצריך מפרש ואח"כ אבדה בעל את מכיר אינו אם להכריז דצריךמפרש
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 רמאי אם אחיך, את לבדוק צריך אתה אותו. אחיך דרוש עד ד"א - כרווה.עליו
 שיש מציאה ולא ואוכלת, עושה שהיא מציאה לו. והשבותו - רמאי. אעו אםהוא
 הפסד,עמה

 הפכע; כי לומר תלמוד מיל, מלא ממנו רחוק אפילו אני, שומע תראה*כי
 מקראות שני יתקיימו כיצד תראה; כי לומר תלמוד כשמועו, אני, שומע תפגע, כיאו

 ריס. אומר, הוי במיל, ומחצה משבעה אחד חכמים שיערוהללו,
 על עובר שהוא למדק נמצעו עמו. תעזוב עזוב לו מעזובוחדות

 -- משאה על יתר ולא משאו, תחת -- רבצה ולא רובץ, -- תעשה. לא ועלעשה
 שאתה פעמים לו. מעזוב וחדלת -- בצדה  wn~w 117% ולא מששו, תחת אחרדבר
 חמור עמה תעצב עצב מק וטל %1 ומ חטראל של חמור מצד, שוה ,פאתה פעמיםחדל
 עווכ; שאתה ופעמים חדל שאתה פעמים לו, מעווב והדלת ישראל, של ומשאו כוישל
 עשה שמצוה מפני יטמא, יכול הטמא, אביו לו אמר יטמא, אל הקברות ביןהיה

 אתה שאין ופעמים חדל שאתה פעמים מעזוב, וחדלת נאמר לכך תעשה, ללאקודמת
 זה הרי אבדתו, לו תחזיר ואל עמו הטעון אל עמו, תפרוק אל אביו, לו אמרחדל;

 במצות. חייבין ואביו שהוא מפני לו' ישמעלא

 פ'ב ותוספתא מ'ז פ'ב וב"מ קלג דף שם ומ-תפ'רכג
 מציאה 2 : ופ"ז ע"ג ח וירוש' וע"ב ע"א כח ובבליה'טז
 פ'ב תוספתא מ'ז פ'ב ב"מ קלג דף ב כב מ-ת וכו'.שהיא
 פ'ב תוספתא מכדרשב"י ריס. 6 מ"ז: כח: בבליה"מ
 ג' עי' וכו'. עשה על 7 תפגע: כי ד"ה ולעיל ש"זתכה
 דברים זססרי מגדרשב-י ועי' בדבריו, קצר זההנאמ"ח

 תפגע כי ד"ה ולעיל ופ"ז קלד דף ד כב שם ומ-תפ'רכה
 לעיל והועתק כאן המאמר דעקר דגראה במ"ע שכתבומה
 כח ירושלמי בכך, שרגיל רבצן. 8 זו: לו מנין ידעתילא
 לג. ובבליע"ד

 ריה-ג בשם מ"י פ'ב ב"מ משאו. על -
 מציעא בגא כצדו. משאו שיהב ולא 9 פ-ז; לג'בגלי
 ומפרש מפורק, ולא משאו החת שם דאיתא מאי והיינולג.
 : מכדרשב"י ועי' בחגם, חייב אינו דטעינה דר"ל שםבגמ'
 ד כב ומ"ת ומכדרשב"י לב: ב"מ וכן גוי. של חמור10
 בהוספהא אבל פ"י, וכן למי, פרט אחיך חמור קלו:דף
 בה מטפל עכו"ם בהמת : לב בבלי והרבאה ה'כז פ'בב"מ

 דשונאך תנא להך וס"ל דפליגא ונראה ישראל,כבהמת
 דאיתא ומה אויבך, לענין לעיל יאשיה כר' עכו.םהיינו

 ולא שבישראל ויונא שאמרו ישונא היכו מנה לעילבהוספהא
 ממצות גוי חמור למעוטי דלאו לומר אפשר שבאומות,שתא
 קאי אלא ראשונה, בהשקפה כדמשמע קאמר, לגמריפריקה
 עם לטעון מצוה לסרוק ושונאו לטעון אוהבו דקאמראמאי

 אלא כן הדין אין עכו"בב( דבשונאו אמר ע-זותשונא,
 להעמיס אפשר היה ולכאורה קודם ישראל גוונאדבהאי
 אשונא קאי דקרא אשונא סברת מי הגמ' בתירוץ זהפירוש

 מתרץ דהכי אלא כן פירש לא רש"י אבל קאי,דמהניתא
 מפריקה לא אבל מטעינה אלא שונא מיעטה לאדהברייתא
 דקרא דשונא לראיה זו ברייתא ג"כ הובאה : קיגובפסחים

 מסיק ע"ד ח ובירושלמי אישראל אלא אעכו"ם קאילא
 ולא פורק לא ישראל של ומשאוי גוי חמור חכמיםדלדברי
 בתוספות וראיתי וצ"ע, טוען, ולא פורק ר-ש ולדבריסיע!,
 הספרי מז הגמרא אדברי שהקשו לאו ואי ד"ה לב:ב-מ

 הג' היתה כך ואולי עכו"ם שונא ואפילו דשונאךשדורש
 דאולי שכתב בש"י ראיתי ועכשיו פירכה בספרילפניהם
 הקשו מאי א-כ אבל אויבך, גבי דלעיל להמכילתאכוונו
 12 יאשיה: אר' מליגי תנאים דכמה בצדם תשובתםוהרי

-ח'  
 ן ח' ט אחיך[ וכו' עד ן ה' ך ד-א[ ו כרוז אכמ 1
 א" ן ר פכאיה

 ט אה ן את אטב [ י מ איה ט,
% כ ר, ט אל 2 -- וע דח/  וק ן " ט רמאק י1 1 

 מ עמהן מצעו1שיש י ד לט 1 הטעותו טחשיבותה
 חמור נ' מ מראהו 4. - הפקר ט הפסד[ 3 - בהשיהא
 ט תילן ן ח' טכ מלא[ 1 הימנו אב ח', ם ממנו[ 1שונאך

 א ן ח' ט ש'חן ל"ת וכו' או 5 - וגו' נ' מז תפגע[ 1ה'
 הללו[ ש-מ יתקיימו ן כיצד הא מ ן כמשמעו מ 1 איבם
 ן ח' אכ ומחצה[ ן ח' אכ הללו[ 6 - כתובים אכ 1 ח'מ
 אכמ עמו[ וכו' וחדלת 7 - ריסי וק 1 וזהו מ אומר[הוי
 לא ד( כב )דג' אומר הוא ולהלן הראה כי שמר הוא מכאןח',

 כ 8 - ששבר ל ן למדים כ ו מצינו מ נמצאנו, כ ןהראה
 ווינ' ח',ילק' מ ולא[ ח"ן ם רובץ[ ו כמצותל"ת ומצותעשה

 פ ולא[ [ ד"א[טמח' וכו' תחת ו קרובץ ח', מ רבצזן ןלא
 אכ שיהא[ 1 ת, אדכ ולא[ 9 - יותר אכמ ו שהטעינונ'

 כ 1 ח' מ ש'טו[ במצות וכו' וחדלת ן שהיה פשיהיה,
 שאין פ עוזב[ שאתה 1 ומעמים לפ 10 - בם' וכןשאת
 וכן ימשאוי אטבל [ ר אטכ כיצד[ ן עזב אכ ו חדלאתה
 גוי[ 11 - ח' ט עמו[ ן כנעני פ ישראל, ט גול ןבס'
 1 ח' ט עוזב[ וכו' מעזת 1 כנעני פ כותי, וויג'ילק'

 [ לא אטכ אל[ 2! - עזב אכ ו פעמים אכופעמים[

 [ יטמא אטכ הטמא[ [ לו אמ' אם כ ו לו נ' אטכיטמא[

 למצות אטכ לל-ת[ 13 - כמפני ט [ חיי אטכקיכול[
 שא"א 1 פעמים אשכל מעמים[ ו לו נ' אטכ מעזוב[ 1ל"ת
 א תפרוק[ ו )[( אביי ט אביו[ 14 - עזב שאתה כחדל[
 אבידהו אטכ [ אל אטכ ו תטען אט תטעון[ [ תפרקטכ
 - במצוות א 1 ואמו שאביו ד ואביו[ שהוא 15-

 פעמים 13 : לב. בבלי עוד ח ירושלמי מ'י פ'ב ב"מ קלג, דף א כב ומ"ת פ'רכב דברים ספרי מכררשב-י וכוי הקברות גיןהיה
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 לי אין עמו, תקים 0הקם אומר שהוא לפי נאמר, למה . ו מ ע ב וו ע ת בנ י זע ד כביבריא
 זה אחד אומר יאשיה רבי - עמו. תעזוב עזוב לומר תלמוד ממן, פריקה טעינה,אלא
 אם מה הוא, דין מנין, טעינה פריקה, אלא לי אין מדבר; הכתוב בפריקה זהואחד
 לטעון יכול שאינה טעינה, עליה, מוזהר זה הרי עצמו, בפני לפרוק יכול שהואפריקה
 5 את ממנו ללמד בקל, הכתוב שדבר מפני עליה, מווהר שיהא דין אינו עצמו,בפני

 תקים הקם פריקה, זו עמו, תעוודו עזוב אומר ונתירא בן יהודה רבי -החמור.
 כך התורה, מן שהפריקה כשם אומר, יוחי בן שמעון רבי היה מכאן טעינה. וועמו,
 תקים הקם אומר שהוא לפי נאמר, למה עמו. תעוול עוול - התורה. מןטעינה
 - עמו. תקים הקם ת"ל ממן, עצמה בהמה וטעינה, פריקה אלא לי איןעמו,
16 לו. שוה שאתה בזמן ו, עם תקיםהקם

 לא ודל אומר שהוא לפי נאמר, למה ftwh4hihftw~ אביונך משפט תמהלא
 - בריבו. אכיונך משפט תטה לא ת"ל מנין, תאב עני דל, אלא לי אין בריבו,תהדר
 וכשר רשע - מדבר. הכתוב ופאה שכהה כלקט אליעזר, רבי משום אומר חנןאבא
 לא נאמר לכך הדין, את עליו אטה הוא, ורשע הואיל תאמר שלא בדין, לפניךעומדין
15 במצות. הוא אביון בריבו, אביונך משפטתטה

 ץ הרי ד"א -- הרע. לשק למדבר שהרה ע יכהרי ק* רח ת ר ק ש ר ב דמ

 עד שנ' מניבורין, אצלו יצמיד שלא ד"א - בור. דיין אצלו יושיב שלא לדייןאזהרה

 וכו' ר"י [ ח' מ עמו[ 2 - שנ' מ שת"א[ [ לכך דב למת1
 אם 1 בדין כ ויין' אט 3 - יושיה ר' א ן ח' מ ש"י[לו
 ק [ את אטכ זהו 1 לפרק אב 4 - ח' ט אס[ [ ומהכ

 [ לכך ט מפני[ [ שתהא אטכ 5 - וטעינה כ [עליו

 אם! 6 - בק"ו ק בקל[ [ בהווה נ' ר הכתוב[ 1 דברמ
 עזוב טעינה עמו תקים הקם ד וכו'[ עזב ו בתירהל

 ד רשב"י[ 7 - בסי וכן ח' כפ עמו[ ו פריקה עמותעזוב
 עמו[ 10 - ופריקה טעינה ם 9 - ישמעאל י'( )לקרבי
 הכ"מ[ וכו' למה [ תטה לא ג' פרשה אכ 11 - ח'רב

 משפט ן ח' ט תאב[ 1 דן א דלן 12 - ח' א לא[ ן ח'מ
 משם חיני ילק' 1 תנין אכ [ ח, דכ בריבו[ 1 ח' דאביונך[

 מ [ לפניך( בדין רעה ל"ת )בסה-מ לפניו, כ 14-
 נאמר[ לכך [ מסה הרני( )מ אם הרי אטכס אטה[ [לא
 15 - רעת( ל"ת בפת"מ )וכן ת"ל דפ אטכמ,כ"ת

 1 ן עני כ אביון[ ן ח' טכס בריבו[ 1 ח' ט אביונך[משפט
 הרי[ [ ך ח' המוסגר [ וגו' נ' ד תרחק[ 16 - במצוותק
 - אזה ח', כפ זה [ אזה ח', כ בס'[זו[ ח'וכןמפ
 סנגרון, א סניגורין[ 1 אצל כ בפ'ב[ אצלו ן ישב אכפ17
 - סנגרין מ סניגרון,ט

 שהוא לפי 1 וא"צ: המלות, אלו מוחק בא"צ חדל.וכו'
 מ"ת פ'רכב, דברים ספרי מכדרשב"י הענין 3ל ועייןוכו'.
 ירוש' הצח, פ'ב תוספתא מ"י פ'ב ב"מ קלך, דף ד כבשם
 דיש משום וכו" מניין פריקה 2 ופ-ז: לב. בבלי ע"דח

 לפרוק יכול המשא שבעל מפני מפריקה לפוטרוסברא
 אבל ת"א וכן 1by' - : לקמן יאשיה ר' כסברתבעצמו
 מכאן כאן, גורס ובא"צ עמיה, ותטעון ותפרוק הרגםיונתן
 טעינה כך התורה מן שהפריקה כשם אומר ישמעאל ר'היה
 עמו עד אומר ריב"ב מן ם וכן לקמן ומוחקו התורהמן

 ריב"ב דברי ג"כ שם שהובאו פ'רכב הספרי ומן וא"צ,ש'ט,
 בא"צ שדבר. מפגי 5 מ"ע: עי' זו, כהגהה דלא ג-כמוכח
 אלא לי אין להשלים דצריך אפשר עמו. 8 דבר:מגיה

 הם-ח, ג' ועי' עמו, תעזוב עזוב ת-ל מנין, פריקהטעינה,
 ומקומו הא"ק דברי תשלום כעין שא המאמר כלולפ"ז
 מ-ס עיי וכו', עזוב ד"א בתחלה, להיות ראוי שהיה אולעיל,
 לפי נאמר למה מלות למחוק דצריך נראה יותר אבלומ-ע,
 עז' עמו תק' הקם קלד דף שם בם-ת וכ"ה אומר,שהוא
 וכו'. הקם 10 וכו': וטעינה פריקה אלא לי אין עמו,תעז'
 פ' עוד כבודו, לפי ואינו זקן למעט רבא המפרשיםפירשו
 ששוה בזמן וזהו בטל בהמה בעל כשישב למעט דבאבמ"פ
 ואפשר בטל, כשיושב לא אבל במלאכה לך כשישוהלך

 חייב דאינו לו וישב הלך דאב וממעט בכאן חסרוןדאיזה
 הבהמה בעל אם אפילו חייב אז זקן הבהמה בש אםאבל
 הג' שם במ"ת אבל מ"י, פזב ב"מ כדאיתא משתדלאינו
 לו שווה שהוא דבר כל עמו תקים הקם עמ' תע' עזבת"ל
 שבעל מה בכל לסייעו וצריך צד בכל לו שוה שהואוי"ל

 שהוא מי על מורה אביון דלשון וכו'. תאב עני 12 : וצ-ע לו, ויפה שראוי דבר כל פ' שם ורד"ה עושה, עצמובהמה
 מז[ דף פ"ככ בובת משלי ומדרש פ"לר ויק"ר ועי' הראשונה, ממדרגתו וירד מנכסיו שנתדלדל מי שהוראתו מדל, יזהרעני
 האובה קיא: ב"מ ובגמי כאן רש-י ןע" ה פ'טו ראה פ' ורש"י שם ובהע' וכו' סיר על בשבתנו ד"ה מ'א דויסע מס' לע"עי'
 אביון פ'לד ובויק"ר קודם תאב אביון פ'קטז, ראה ספרי ועי' אביון אבל בד"ה ושם טוב לכל מתאוה שנפשו מה משיגואיש

 אבל לו: סנהדרין בבלי וכ"ה להפך מורה הרוב שע-פ אע-ג לזכות רטטה לא מפרוד דהתנא מוכח הדרשה ומן לכלן.שמתאב
 לעיל עיין וכו" ופאה שכחה 13 ומ"ע: בה"מ ועי' ע"ג יח דף דפיאה פ'ג טוף ירושלמי עי' לטובה, גם פיר'לפעמים

 מדבר הכתוב ברשע ר"א, משום אומר חנין אבא וגורס מוחק בא-צ אבל הנ"ל, דפיאה וירושלמי בריבו תהדר לא ודלד"ה
 ופ"ז מכדרשב"י וגו'. לכך 14 : וכשר רשע קודם התנא שם או ד"א מלת דחסר צ"ל שלפנינו הג' ולפי וכו' וכשררשע
 למניו. בור תלמיד ישב שלא ל: שבועות בור' דיין 17 פ"ז: הרע. לשון 16 ה"ה: פ'ה סנהדרין הל' ורמב"ם רעח ל"תסה"מ
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 אזהרה זה הרי תרחקי שקר מדבר אומר, נתן רכי - שניהם. דבר יבאהאלהים
 חק~שי~ךי4 באלהים ישמח 0והמלך ואומר וגו', ממות מר אס 0ומוצא אומר הוא ובז המינות, מןלפרוש
 תבירו ושמע כראוי הלכה ומרבר יושב חבר היה תרחק, שקר מדבר ד"א -וגו',

 לכך חכם, שיקרא בשביל אותה, ובונה והווה מידו וסותרה פורכה אני הריואמר,
 אחד היה ג. תהרו אל צדיק ו ונקי - וה.(י הוא שקרים דובר תרחק, שקר מדברנאמר,
 עם זה שיצפרפו אס שומע ללבנה, עובד שהוא מעידו ואחד לחמה עובד שהואמעידו
 להרכו תכירו אחר רודף ראוהו - תהרוג. אל וצדיק ונקי לומר תלמוד חייב, ויהאוה

 י ט שאשית הארם דם 0שופך אמרה והתורה ברא, בן שהוא יודע הוי לו, אמרו בירו,והסייף
 ולאחר עיניהם, את עדים והעלימו כן, מנת על אני, יודע להם, ואמר ישפך, דמובאדם
 ת"ל חייב, יהא אס שומע ההורג, מיד דם מנטף והסייף מפרפר הרוג מצאוהוזמן
 תבאי, בז יהודה לו אמר זומם, עד שטח בן שמעון הרג כבר - תהרוג. אל וצדיקונקי

 פי על הרוג ערים, פי על הרוב תורה ואמרה נקי, דם שפכת לא אם בנחמה,אראה
 לחורבה נכנס שכאי בן יהורה היה וככר - שרם. זוממים אף שנים, עדים מהזוממים,
 תבא טכאי, בן יהודה לו אמר ההורכ, מיד דם מנטף והסייף מפרפר הרוג שםומצא
 טד יט ימים שנים פי 0על תורה אמרה שהרי אעשה, מה אבל הרגנוהו אתה או אני לא אםעלי

 המפיק לא האיש, מאותו יפרע הוא מחשבות ובעל היודע אכל דבר, יקום -עדים
 ומת, נחש שנשכו ער משםלצאת

 מכאן, לאחר וכות לו ומצאו חייב, דין מבית שיצא הרי תהרוג. אלונקי

 הדין בעל על וכות ומלמד מליץ סניגוריך - פ".ועי'
 לדבריו סניגורין יעשה שלא לדיין מנין הג' : לובשבועות

 הגמרא ולשון דבריו להחזיק הריין ישתדל שלא רפ"י:ופי'
 לנכון פירשו כבר וברי"ף שם ר"ח בפי' אכל כן, לפ'הכריתתו
 קמא, דף מפא וכו'. גתן ר' 1 זכות: שמלמד מי הואדסניגורין

 כעין וכו'. חבר היה 3 קבו. רף במדבר ספרי ועייןפ"ז,
 יושג שהוא חכם על מדבר הגי' עגמ"ז לא. שבועותזה

 וגורס לא. דשבועות הסוגיא כל לזה קודם גורס בא"צוכו'. סקי 5 : וסף[ ואומר כראוי הלכה אומר שחגירוושומע
 שקר מדבר נאמר לכך עד וכו' רבו א-ל תרחק שקרמדבר
 ונקי, מלת מוחק בא"צ וכו'. וצדיק ונקי ת"ל 7תרחק:
 סנהדרין הל' ברמס-ס וכ"ח במכדרשנ"י הג' וכןוא-צ,
 וכוו-ו צד שיש דמשום והטעם רץ, מל"ח וסה"מ ה'אפ-כ

 דגורס שם עוז במגדל וכ"ה להורגו רואין אנו איןלנקותו
 ראוהו - בפת"מ. וכ"ה ישנים כדפוס' ללבנה עובד ואחדג"כ
 הרגתאותו אם שם בסה"מ וכו'. אמרה וההורה 8לקון: בשינוי שם ופה-מ שם סנהדרין הל' רמב"ם וכו'.רודף
 ה'ו פיו סנהדרין בהוספתא וכו/ הרג כבר 11תהרג:
 בבבלי וכ"ה טמאי בן מיהודה זומם רעד המעשהמסופר
 בתוספתא מסופר  רחורבה והמעשה ה: ומכות  מז:חגיגה
 סנהדרי' בירושלמי וכ"ה שטח, בן משמעון ה'ג פיחמנהלן
 וכאן לקמן, בא"צ מגיה ועפ"ז לז: שם ובבלי ע"בכב

 דתלוי משום רטעמו ואפשר מגיה, אינו זומם עדלענין
 יהורה תניגן אנן : ע"ד עז חגיגה הירוש' שהביאבפלוגתא

 נקט, מעליא רלשנא י"מ בנחמה- אראוה 12ומחלף: הני תניי אית ב"ד אב שטח בן  ושמעון נשיא טבאי2ן
 קאמר בני במיתת אראה וי"מ בנחמה, אראה לאוהכוונה
 סנהדרין ירוש' מכדרשב"י וכו'. הרי 18 ה:[ מכותןרש"י
 צדק צדק ד-ה קמד פ' דברים ספרי לג: בבלי ע"אכב

 : ורש"י פ"ז צח דף כ טז שם ומ"תתרדוף

 כ ז"[ [ ח' פ הרי[ [ ח' מ וכו'[ ר"ג [ ח' ט שניהם[ ובר1
 האפקרסות, ווינ' ילק' י"ג ן לפורש פ 2 - ח'פ
 פ ן מיסת זו ג' פ ח', כפ וגו'[ 1 מוצא ט [ המצותפ

 יתהלל ג' א באלהים[ 1 ישמה נ' כ ישמח[ ו המלך כ 1ואמר
 פורכה[ 1 ואומר אפ ואמרן [ ח' טס זה[ הוא וכו' ד"א 3-
 נא'[ לכך 1 שאקרא פ [ ימונה כ ובונה[ 1 פורצהפ

 כדכתיב ך 5ונקי[ - פ"' ה"ז[ שקי דובר 1פת"ל
 ק שעובד, ול [ ח' ד שהוא[ [ אלו 3י נ; ד תהרוג[ [ונקי
 אט 7 - ח' רכ בפ'ב[ שמא [ ח' ד מעידון 6 -הבד
 - להורגו אטכס ו ראהו כ [ תהרג אסכל ו יידיתכ
 ואמרה אכת [ מא ב"ב ט ב"ב[ שהוא ו ח' מ יודע[ הוי8

 א 1 ואומר תהרוג אל וצדיק ונקי נ' ר אמרה[ [הורה
 ד להם[ [ א"ל ט 1 ח' כ ישפך[ דמו 9 - וגו' האדםט
 את[ 1 עושה הוא נ' ט כן[ [ ת ו מ ד מנת[ 1 ועל טס וח'

 א -10 כן יאש ד זמן, לאחר אכ זמוןרח'[ולאחר
 מ 1 מזלף וויג' ילק' נוטף, כ [ מצאנוהו ד מצאו,כס
 וכו' כבר [ ח' מ וצדיק[ 11 - יכול מ אני[ שומע 1ביד
 א"ל כן [ טבאי בן יהודה ט שג"ש[ 1 ח' כ1 ש'יג[שנים
 וכן זוממין אסכל 13 - שפכתה א 12 - שטח בןשמעון
 )מ יב"ט נכנס יכבר אטכמ 1 נס' וכן בשנים אטכ 1בס'
 ווינ' ילק' מנטף[ [ ומפרפר דק 14 - שטח( בן שמעוןר'

 בן שמעון ר' מ יב"ט[ [ ביד לס [ ח' מ דם[ ומזלף
 ק שאתה, ט 1 אומר ט ח', ק או[ ן לאו מ 15 -שטח
 [ שאמרה אטכמ אמרה[ שהרי [ נעשה ק [ הרגתו ט [ואהה

 נ, סק שני, סו יט דברים ובמקרא ו יז דברים כ"חשניסן

 ומת( ווינ' )ילק' מת ט [ שהכישו אטם [ לומר ד משמןלצאת 1 נמחק( )כ וצדיק נ' דמכ ונקי[ [ ח' מ עסה"ד ונקי18 7~ - ר ע ו מ 1ובע"מ[ יורע מ [ ח' מ דבר[ יקום 16-
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 דינך מכית שיצא כשם יכול - תהרוג. אל ונקי לומר הלמוד חייב, יהא אנישומע
 ג. ו ר ה ת ל א ק י ד צ ו - רשע. אצדיק לא כי לומר תלמוד דיני, מבית יצא כךזכאי,
 תלמוד חייב, יהא אס שומע חובה, לו מצאו כך ואחר וכאי דין מבית שיצאהרי
 לא כי ת"ל דינה מבית יצא כך וכאי דינך מבית שיצא כשם יכול תהרוכ. אל וצדיקלומר
 כי תורה אמרה מעוטה, פורענות מדת אם ומה והומר, קל דברים וחרי ; רשעאצדיק
 מרובה. טובה למדה וחומר קל רשע, אצדיקלא

 תלמוד הדין, את מטה ואיני ממון נוטל הריני תאמר, שמא תקח. לאושוחד
 מנת על הגומל אם דמה וחומך, קל דברים מיוהרי חכמים, עיני יעונו קשוטך 0כ:י לדנות יט טזדברים

 - להטות. מנת צל הנופל וחומר קל פקחים, יעור השוהד כי תורה אמרה להטות,שלא
 עיני אלא אינו או בתורה, אומר אתה בתורה. חכמים(4, עיני יעור השוחדכי

 מטהרין שהן הדעת, פקחי אלו פקחים, יעור השוחר כי לומר תלמוד כשמועו,חכמים
 מן יוצא אינו הדין, את ומטה ממון הנוטל כל אמרו, מכאן עצמן. מדעתומטמאין
 דברים משלשה אחד בו שיהא עד אומר, נתן רבי עימו. מאור שיחמר עדהעולם,
 או לכריות, יצטרך או טהור, שיטמא או טמא שיטהר בתורה, רעת טירוף אוהללו,
 במיני, שנאמרו המצודקים דברים משנה יקים. צד י בר ד ף וימל - עיניו. מאורשיחמר

 ן יהיה אכ 1 - מצאו ואח-כ אטכ ומצאו[ 1 יהריאכ
 רק זכאי[ 2 - ט רק יכול[ ו וצדיק נ' דפ נקי, טונקי[
 של דיגו מבית ט 1 פ( בעסח' גם הלשון שגרת )וכ-הט

 א חייב[ יהא 1 זכיי א 3 - נאמר לכך מ ת"ל[ 1מעלה
 נ' ט דינךן 1 ט רק יכול[ 1 תהרג לא מ 4 - יחזירוהוטכ

 כ והרס 5 - דינו כ מעלה1דיני[ מב"דשל ט 1ראי
 הטוגה אטכ 1 למידת אכ 6 - ח' ד משטה[ ן.הלא
 אכק תאמר[ 1 שלא טס ר, אכק שמא[ 1 שוחד א 7-
 1 נוטה וק מטה[ 1 ואינו כ 1 זה הרי כ אני, הרי א 1"'

 מ ח', ק חכמים[ 1 ח' מק עיני[ 8 - שג' כסת"ל[
 המוסגר 1 יט( טז, כבדברים ולא כאן )כבמקראשקחים

 כיוכו' 9 - ח' ם ח'וע-מ[ מ טוהלא1ומה[ 1 דת'
 פקחים, יעור פ 10 - ח' אט פקחיפ[ 1 ח' מיהטות[
 ד בתורה[ 1 חכמים נ' מ ח', ט אומר[ אתה ו בהורה(קחים

 ט 11 - ח' דם עיני[ 1 ח' אטכס אלא[ איש ן ח'ט
 1 ח' וק השוחד[ כי 1 כמשמעו ווינ' וילק' מ:משמע,
[1mer'ן וגו' נ' ווינ' ילק ]עיני וטק 1 ח' ט יעור 
 שהן[ ו גדעת וחכמים פ הדעת[ פקחי אלו 1!קחים

 אטכמ יוצא[ 12 - ומטהרין מטמאין אכמ 1 שאי'ב
 בו[ ו שיהיה אטכ ו ח' מ עיניו[ וכו' פ"נ 13 -:פטר
 שדעתו אטכ דעת[ טירוף ו ח' אטכ הללו[ 14 - ח'"ט
 ימטמא אפכ טהור[ וכו' שיטהר ו מטורפת דעתו(1ט
 א 15 - שיצטרך אטכ ן הטמא את ומטהר הטהורות

 רא-ם, ג"ה משנה[ 1 וכו' ויסלף אומר נתן ר' ד 1יחסר
 1 הנאמרו ק הנאמרוהע ול 1 יברי אטכ ן שונא'בכשה-ג

 - מסיניט

 זה מוחק בא"צ רשע, אצדק לא כי ת"ל וכו'. יכול1
 שיצא דהרי בבבא וכף יכול ליתא ושם איתא בירוש'אבל במגדרשב"י ליתא וכן לה גרסי לא ורש"י דפ"1 גראחוכן

 ות-י: בת"א ועה להפך זצ"ל שם דס"ס ואפשר זכאימב-ד
 רפ"י: יבו צח דף יט טז דברים מ"ת ובו" תאמר שמא7
 הספ' בכל כיה שבפניט כהנוסחא וכו/ יעור השוחד כי8

 להאריך ושלא משובשה, הנוסחא ואעפ"כ שם בם-תוס"ה
 שיסתפק הישרה המגרא כנגד דהוא ע"ז רק אעירבקושיות

 פקחים מלשון ע-ז ראיה ויביא חכמים לשון משמעותמה
 שיש ממה פקחים בלשון להסתפק יש יותר אדרבהוהלא

 יעור השוחד בי דצ-ל נראה וע-ב חכמים, בלשוןלהסתפק
 אלא אינו או בי-נורה פקחים אומר אתה ברבורה,פקחים,
 אלו חכמים עיני יעור השוחד כי ת-ל כשמועו,פקחים
 פקחים ד-א להיות צריך אמרו מכאן וקודם וכו' הדעתפקחי

 פקחים פקחים, יעור השוחר כי הפ.ז לשון ועי'כמשמעו
 הפקחים את אם צדיקים דברי ויסלף בדעת, וחכמיםבתורה
 ק-ו צדיקים דברי מסלף ואם להדיוטים, ק"ו יעורגהורה

 והגר-א וכו' אמרו בכאן כמשמעו פקחים ד-אלרשעים,
 עינים לחמיות ומגין חכמים עיני וגורס הברייתא כלמגיה
 פקחי אלו אלא אינו או כמשמעו, פקחים, עיני יעורת"ל
 אומר כשהוא עצמם, מדעת ומטמאים מטהרים שהםהדעת
 כמשמעו, אלא פקהים ת-ל מה אמור, חכמים עינייעור
 חכמים עיני יעור להגיה רוצה ובבה"מ וכו' אמרושכאן
 אלא אית או כן אומר אתה הדעת( עורון )היינונתורה
 פקחים יעור ת-ל ממש( עינים ועורון כשמועו חכמיםעיני
 עצמכם מדעתה ומטמאים מטהרים שהם הדעת פקאיאלו
 מפקחים והראיה הפקחות(, עורי שנעשים ע-פ שלא)היינו
 בבאור בה"מ ]דברי עיני, כתיב לא פקחים דגמימשום
 ף אחרי נמשכנו שבגרסתו אף רופפים. המכילתאדהשת
 שנויה במקרא החסרה עיני שמלת לב לשום בכ-ז ישכח"י,
 הילקוט. של ובדץ המכילתא של היונים הדפוסיםבשני
 נכר גרלינר( ע"א )הוצ' מת"א וגם ת-י של לשונוומתוך
 )עפ-י בס"א וגס שומרוני ובחי זו. נוס' על בתרגומםשנסמכו
 כנ', גרסוה ות-ס ת"ע וגם י נ י ע מלת נמצאה גי)צב'(הוצ'

 אמרו מכאן 12 כהבתי: לי והנ' ובסהתו"ה, בש"י עוד ועי' עליהן. נסמכה במכילתין הכתוב דרשת שכל נר' היש' הדפ'מתוך
 ומשנה שם ומ"ת לבריות( שיצטרך עד וצ-ל משוגשות בהוראתו צדק שיורוהו עד )והמלות קמר פרח דברים ספריכר.
 ות-א ממותבניהון חכימיא ומטלטל נסבוי עינוי מסמא שוחדא אחם יונתן שתרגם וזה ורש-י פ"ז קה. וכתובות פאה1וף
 העולם מן יוצא אינו צדיקים, דברי ויסלף פ'קמד, דברים הספרי ע"פ לזה קודם מוסיף בא-צ וכו" ר"נ 13 חכימין: עיניועור
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שי4 רצונו עושין כשישראל אומר אליעזר רבי שדך* ותורע שנינםשש
 וכשישראל שדך, תזרע שנים שש שנאמר אחד, בשבוע אחת שמטה עושין הםמקום,
 שנה נרה כיצר, הא אהד, בשבוע שמטין ד' עושין הם מקום, של רצונו עושיןאין

 אחד. בשבוע שמטין ארבעה עושין שהן נמצאו שנה, ווורעה שנה נרה שנה,ווורעה
 שנכנסו שביעית ערב פירות להביא ת. י ע י ב ש ה ו ה ת א ו ב ת ת א ת פ מ או

 שביעית לפירות מנין לשביעית, שנכנסו שביעית ערב פירות אלא לי איןלשביעית;
 מבין דן אתה הרי לויתך; לכרמך תעשה כן לומר תלמוד שביעית, למוצאישיצאו
 השוה הצד הזית, כהרי הכרם הרי ולא הכרם, כהרי הוית הרי לא כאחד,שניהם
 מי על נדל שהוא כל אף שביעית, כפירות הן הרי שביעות, מי על שגדליםשבהן,

 צריך, אינו אומר, יונתן רבי ; יאשיה רבי דברי שביעית, כפירות הוא הרישביעית,
 למוצאי שיצאו שביעית פירות להביא השדה, חית תאכל ויתרם נאמר, כברוהלא

 בא לזיתך, לכרמך תילשה כן לומר תלמוד ומה שביעית, כפירות הן הרישביעית,
 עצמו. בפר ולכרם עצמו בפני לוית ביעור ליתןהכתוב

 באכילתה; ונטשתה ביבודתה, תשמטנה(4 יכונטשתה. תשמטנהוהשביעית
 והשביעית אחר דבר - מקום. מכל ונטשתה, לומר תלמוד מנין, עשבים פירות, אלא ליואין

 מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה, אמרה מה מפני ונטשתה,תשמטנה

 ולקמן וכו' נתן ר' היה מכאן מדבר, מה יודע שאינועד
 כצ-ל משנה. הקו' עמו' 15 ויסלף: קודם ד"א מוסיףש'טו
 ועי' שם במ"ת הוא כאשר ישנה או ברא"ם הואבאשר
 בהר ורמב"ן פ"ז אליעזר. ר' 1 ורש"י: ות"י ות"אפ"ז

 שנה נרה 3 וכ'י'מ: הילקוט כגר' ישמעאל ר'וגרסתו
 שדינן וכו'. ע-ש מירות להביא 5 העולם: כררךוכו'.

 אם וכו' ורוחן באורז או שליש הביאו אם ע"שכם*רות
 ז-ט, הל' בהר ריש ות"כ מכדרשב-י ר"ה, קורםהשרישו
 לד שביעית ירוש' יוהב מבואר והעגין ויג. יב: ר"הבבלי
 להביא הפ"ז ולשון ט. ור"ת מ'ד מ"א שגיעית וע"ע"א

 ואינו שביעי, כפירות שהן לשביעית שנכנסו ע"שפירות
 כפירורה שהן ובו" שביעית למוצמתי שיצאו 7נכון:

 וכף ויתרם הפט' תהלת מניא נפ"ו עו" 1כן -שביעית.
 שביעית במשאי שנלקטים לזיתך. לכרמך - להלח.כא"י
 אלא לי אין כאן מוסיף ובא"צ שביעית, כפירותודינן
 הזית הרי לא 8 נ וא"צ מנין, הפירות כל שאר וזית,כרם
 לפרש רוצה ובש"י ובה"מ, ז"ר שוה, לקימתן זמן שאיןוכף.
 אבל ועוללות, בפרט חייב דברם כרם, כהרי זית הרילא
 וכו'. ביעור ליתן 13 כרם: לגבי דוית חומרא מאיצ-ע

 פסחי כדתניא עצרת עד ובזיתים הפסח עד ענביםדאוכלין
 ד-א ג' ובא"ע וכות והשביעית 14 מכדרשב"י: וע"גג.

 וא-צ.והשביעית,
 רשיי ת" פיז מכדרשב-י באבילהה' -

 פירות אלא מגיה בא-צ וכו'. אלא לי ואין 15ורמג"ן
- הילקוט ג' ועי' וכו' מנין הארץ פירותהאילן,  ת"ל 
 : נטישה זה אין העשבים מפני שדהו משמר ואסונטשתה.

 )כ-ג מפני תאמר שלא מגיהין ובא"א בא"צ וכו" מה מפני16
 ארם יאמר שלא גורס ה'כד שמיטה מהלכות פ'ד ובכ"ממ"ח(
 מפני וכי עמך אביוני ואכלו : בהר הממבין וג' מהמפני
 שיהואש מגיד ונטשתה תשמטנה והשביעית ת"ל וכו'מה
 ; מבואר והענין וילקוט כ'י'מ וג' מ"ח ג' וע" וכו'פורץ

 ן כ-ה שדך[ ן כבמקרא ישש ל ן ח, גן אחר[ וכר שש1
 ח', אטב כאן, כבמקרא ארצך את ל ג( כה, )ויקראק
 ש"ג[ מקום וכו' הם 2 - ישמעאל ר' טכ ר"א[ [ וגו'ט
 ירמב"ן אט [ וגו' תזרע אט ן שמיטה אם ן להן אטל [ ה'כ

 הם[ 3 - עושין ח'( ורגב-ן )ם ישראל וכשאין בהרבפ'
 )ט יב ארבע אטכ ן ח'( ווינ' )ילק' ן כ ט הן,אב

 ן ח' אכ אחד[ וכו' כיצד [ ח' אטכ הא[ [שמיטות(
 ארבע חנט ד בפ'ב[ שגה 4 - בס' וכן נדהוק

 כיצר : למעלה שחסר מה כאן נ' כ תבואתה[ 5 -שמיטות
 [ לא ותו נמצאו, שנה וזורע שנה וזורעדץ שנה ה ר ינ

 ט 1 ח' כ שביעיה[ וכו' להגם 1 ח' אטכסוהשביעית[
 ח', אכ לשביעית[ ן שנכנס טפ ח', אכ שנכנסו[ [לרבות
 שביעית חץ )פ ערב כפירות שיהיו( )ם שהן נ'כמפ

 [ שנכנס ט [ פ( )וכ-ג ח' מ לשביעית[ וכו' אין 6-
 ומנין אכמש 1 שביעית ערב כפירות שהן נ' אכלשביעית[

 ושהו, שאל' ילק' ח', )כ והן נ' אטכמ לשביעית[ 7-
 ן שביעית בפירוזך שאלי )ילק' כפירות שיש( ווינ'ילק'
 ן את א ן והרי מ ן לזיתיך אם ן וגף לכרמך כ ן וכןא
 8 - משניהם מ שנ'[ מבין ן אב בניין נ, אטכמדן[

 ן בס' וכן כראי ראה" מ כהרי[ הרי". ן פ אטכמכאהד[
 מ כרם, גג בפ'בa~lfi 1 [ הזית ' הכרמ.' מ זית, פהזית[

 אטכ 9 - וכצד( )כ להצר מה אטכ [ הלרםהזית...
 ג' ק בפא[ שביעית ן שגדלי ק שגדלין, משגדל,
 שו' שביעית וכו' אף ן והרי מ ן שביעית לפירותשנכנסו

 ומה[ ן שהן טכס הן[ הרי 12 - למוצא שאל' ילק' להוציא, מ להביא[ ן שהרי מ טהלא, והלא[ ח'-11 א ש"ב[דבריר-יוכרומה
 ח' מ ןבא[ לזיתיך ןאוק וטוכןכח,

 נ' אדב ןבפ"עבפ'ב[ מאור ק לזית[ ן ביאור אטכ וביעור[ ח' אטכמ הכתוב[ 13 -
 ן וזיתים כרמים נ' ט אלא[ 1 לי אין פ 15 - מעבודתה פ [ ד ח' המוסגר ן ח' מ שט'ו[ ד"א וכו' והשביעית 14 -שנא'
 שגדרו אלא פרצות בה פורץ שהוא מגיד נ' אטכ וגו', ד ח', דט ונטשתה[ 1 ח' ד תשמטנה[ 16 - מניין ועשבים פירותט
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 בה שפורץ מכיר, ה, ת ש ט נ ו - תשמטנה והשביעית לומר תלמוד לענים,ומחלקה
 העולם. תקון מפני חכמים שכדרו אלאפרצות
 אחד וכתוב עמך, אביוני ואכלו אומר אחד כתוב ך. מ ע י נ ו י ב א ו ל כ או

 מרובין כשהפירות הללו, מקראות שני יתקיימו כיצר ילאמתך, ילעבדך 6לך אימר ו כהויקרא
 אומר, בתירא בן יהודה רבי ולאמתך; ולצכדך לך מעוטרן, כשהפירות אוכלין,הכל
 מכערין הכיעור, שעת הכיעה ועשירים, עניים אותה מבערין הכיצור, שצת הביע שלאעד

 עשירים. ולא ענייםאותה
 תעשר, 0עשר אומר שהוא לפי נאמר, למה השדה. חית ונאכל כןדיך2ך4 כב יררברים
 לבהמה, אדם הקיש ולבהמתך, - 0לך אומר כשהוא כמשמצ, שביעית פירות אף אני שומצ ו-ז כהויקרא

 לו הראוי מן אוכל אדם אף מעושר, שלא בשביעית לה מהראוי אוכלת בהמהמה
 לארם, בהמה להקיש אלא בא לא או בא, לכך אומר אתה מעושר; שלאבשביעית

 תלמוד המעושר, מן אלא תאכל לא בהמה כך המעושר, מן אלא אוכל אינו אדםמה
 בשביעית לה הראוי מן אוכלת שחיה שלמדת, אחר השדה; חית תאכל ויתרםלומר
 תקמור מה הא מעושר, שאינו כשביעית לו הראוי מן אוכל אדם אף מעושר,שאינו

 שאמרנו. כעניין לזיתך, לכרמך תעשה כןלומר

 [ 1-העורקכם תיקון מפני חכמים שגדלו( כ שגזרו,)ט

 ואכלו הכ' אחרי למטה )ונשתרבב ח' מ עסה"ד[ וכו'מפני

 ן מפני וכי ואומר אטכ ן ש"ג( זה עמו' עמךאביוני
 תשמטנה[ ן וגף והשביעית כ ן ומחליקה כ 1 - אתהכ
 אטכס ו בהר ורמב"ן מ רק ונמשתה[ ן וגו' ג, א ח',ד

 אטכ ן שגד' כ שגזרו, ט 2 - ח' ט בה[ ן מורץשהוא
 )וכ"ה למעלה שחסר מה נ' מ בפ'א[ עמך 3 -תיקון

 תורה אמרה מה ממני וכי ח'( )רמב"ן תאמר שלאברמב"ן(
 עניים( אותה )רמב"ן העניים שיאכלו ח'( )רמב"ן כדילא
 ומחלקן מכניסה( )רמב"ן מכמסן אני( הרי )רמב"ןהרני

 ונטיתה תשמטנה והשביעית ת"ל לעניים ומחלקם()רמב"ן
 תיקון מפני חכמים שגדרו אלא פרצות בה פורץ שהואמגיד
 אחד[ 1 כתי כ וכתוב[ ן ח' כ עמך[ וכו' כתוב 3 -העולם
 יתקיימו ן כצד שאל' ילק' כיצד, הא מפ 4 - אחרכס
 1 כתובי' אטכ ו שני אילו כ ן פ( )וכ"ג ח' בו הללו[וכו'
 אוכלים, ו אוכלין[ 5 - שהפירות בזמן מ 1 ח' אכהללו[
 וכשהפירות, אטכלפ כשהפירות[ 1 עמך אביוני ואכלו נ'ם:
 אכ ן ח' מ ב"ב[ ן לעבדך ט ן מועטין מכלמת ו וכשהןמ
 או' אחד נתו' נ' אטכ כיצד, הא נ' מ אומר[ [ בתירהפ

 ולמשמריך, ולעבדך לך אג' אחד וכחג' עמך אביוניואכלו
 6 - כתו'( )כ כתובין שגי יתקיימו כיצד עוד נ'אכ

 אכ 1 הכל היו ג' ר הבעור[ ו ח' ט שעת[ 1 תגיעאטכ

 פרצות בה לפרוץ צריך שאין וכו'. חכמיכם שגדרו2
 עזקה:ן פירות בענין קכב. יבמי ה'ב פ'ה דמאי תוספת' 1יעףוכו'
 מ'ח פ'ט שביעית ה'ו, פ'א בהר ת"כ מכדרשב"י וכו'. כתוב3

 מ'ח פ'ט וגביעית ר-ש )ועי' ע"א לט ירוש' היא פ'ח שםתוספתא
 בהר, רמב"ן פ"ז בירושלמי( אחרת ג' לו שהיתהשנראה
 הביעור אחר אוכלים דעניים יהודה בר' ס"ל דריב"בונראה
 צ"ע, וכו' ולעבדך לך מועטין כשהפירות שאמר מהאבל
 אחרים, לחיי קודמין דחייו משום דהטעם בז"ר שפירשומה
 יכיל העני א"כ הפקר, שביעית דפירות דמאחר הבנתי,לא

 דחייו לומר כאן שייך ומה השדה בעל כמו בהםלזכות
 לראב"ד וראיתי לו, ישמע לא העני והרי אחרים לחייקודמים
 אל שרומז ור' יהודה דרי בפלוגתא בהר לת"כבפירושו
 איזו יש ובודאי מגומגם, לשונו כי ואף שלפנינו,המב"
 שהפירות דבזמן שפירש מלשונו נשמע מ"מ בדבריו,ש"ס

 מפקירים היו שלא מפני ולעבדך יעמ מעמא היינומועטים
 דא"צ שיסבור מי ראינו לא דמעולם תימא וזהאותם,
 נתבררה לא הת-ק דעת דבר סוף שביעית, פירותלהפקיר

 ועי' הש"י, פ-ז, מכדרשב-י, וכו'. אדם 4שף 10 :לי
 אבל וכו" ת"ל מה הא 14 כ': שורה קטו דף במדברספרי
 שיעשר ללבד בא לכרמך תעשה דכן אומר הייתי ההקשבלא
 אלא וא-נ המפרשים, שאר ואחריו ז"ר, וזיוע מכרםגם

 ת"ל מה הא וצ"ל בכאן, דחסרון במ"ע שכתב כמוהעקר
 הראוי אוכלת בהמה מה לבהמה, אדם להקיש ולבהמתךלך
 15 : ח"ג עי' וכו', אדם אף מעושר שלא בשגיעיתלה

 כר' עצמו בפני אחד לכל בעור לימן ששומרנו.כענין
 : ואספת ד"ה לעיליונתן

 מ וכו.[ מבערין 1 משיגיע מ משתגיע, אכ וכשהגיע, פ משהגיע, מ הגיע, ק ו אותו פ ר, א אותה[ 1 אוכלין ממבעירין,
 8 - אותו( )פ אותה מבערים נ' כפ ואין, פ ולא[ 1 אוהו פ אותה[ 7 - מבעירין אכ 1 עשירים ולא אותה אוכליןעניים

 1 ומה כ 10 - ולאמתך ולענדך לך ד אטכמ, כ"ח ולבהמתך[ לך ן ח' ך במשמע[ 9 - וגו' נ' טכ תעשר[ 1 שנ' משה"א[

 בסי[ המעושר[כהמעשרוכן 12 את- אט 1 ח' מ שאמרנח וכו' א-א 11 - לה א לו[ ן אטכממןהראוי מהראוי[ ו הבהמהט
 בהמה להקיש ח'( ווינ' )ילק' הא נ' אט מעושר[ 1 שלא אטכ שאינו[ 14 - שהחיה אכ ו שלמדתה כ 13 - אף אטככך[

 בהמה( )א הבהמה מה לבהמה אדם ח,( )א להקיש אלא השרה( חית תאכל ויתרם אמר שכבר נ, )ט יכול את( )א אתה איןלאדם
 וסק 15 - יא א בפ'ב[ שאיש 1 ח' כ 4שוכר1[ 1 בשביעית( מעושר שלא )ט מעושר שלא בשביעית לה הראוי מןאוכלת
 לעניין אמכ 1לזיתיך
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 שבעין לירן בראערת ,רבת כאן נאמר מעייך. nwsn ימיםעחטרע
 בא לא או בא, לכך אומר אתה ואוכל; הקרקע מן תולש להיות אחד נייחהכתוב י השיף וחמורך. שורך עות למען -- ממקופה. כראובת שכת תמתרםשלא
 ינוח למען לומר תלמוד צער, אלא נייח וה אין אמרת, ביתו, בתוך שיחבשנואדא
 ואוכל. הקרקע מן תולש להיות אחד, סיח הכתוב לו הוסיף וחמורך,שורך
 בן אלא אינו או ערל, עבד אומר אתה ערל; עבר זהו ך, וע מ א ן ב ש פ נ יו
 י כ שמית וינפש לומר תלמוד מה הא אמור, ברית כן הרי ואמתך, כעבדך אומר כשהואברית,
 אלא אינו או תושב, כר וה אומר אתה תושב; גר וה ר. ג ה ו - ערל. עבר וה אמתך,בן
 שם שם והגר, לומר תלמור מה הא אמור, צרק גר הרי בשעריך, אשר שגרך אומר כשהוא צדק,נר

 הן הרי הבוים מן ערלים עברים הלוקח טוב, ביום כישראל בשבת הוא הרי תושב. גרוה
 אימתי מחליף. עקיבא רבי יאשיה, רבי דברי מועד, של בחולו כישראלבשכת
 על ורה עבודה מוכירין ואימתי פיהם, על ורה עבודה שמוכירים בוסן נמך ייןעושין
 בהם, שנודרין בומןפיהם,

 ימה שהש לפי נאמר, .)למה תשמרו. אליכם אמרתי אשרובכל
 מצות לעשות אומר אליעיר ר' חובה; עליך תורה דברי לעשות אומר ר"מ ; וגויאליכם " ט שם אמרתי אשר דכי נאמר לכך תעצה, בלא הבר שעה אם מה השלחן אתישמת
 שאר הכרעוב, שפרט מה אלא לי אין אומר יצקב בן ח"א תעשה; לא מצותעשה

 בשעה אלא שובת דאינו תאמר שלא וכו'. תסתרס שלא2
 מעבודת שובת הכי ובלאו  בשביעית אבל מלאכה כלשעושה
 . רש-י פ-ז, מכדרשב"י, ועי' קמ"ל, נהגת, שבת איןקרקע
 תעשה לא הדברות בעשרת כתיב יכבר וכו'. לו הוסיף-
 ד"ה שם ובתוספו' קבב. שבת ובהמתך, וכו' מלאכהכל

 וחמורך שורך ינוח למען בזה-ל המכי' דרי ר"ת מביאמעמיד
 למען ת"ל עוקר יניתנו לא תולש יניחנו לא יכולוגף
 דף יד ה דברים מ"ת ועיין צער, אלא נוח זה ואיןיסח,
 ולא צ"ל גבית הפרש שיהא ולא וניקום ופ-ז ורש"יבג
 מופרש שיהא ולא כנראה היתה הפ"ז ]ג' בבית חבושייהא
 איתא מה: ביבמות ואמתך. עבדך אומר כשהוא 6 :בבית[
 הכוונה ולמ"ז כמוך, ואמתך עבדך יפח למען אמרכשהוא
 דנחדש מס' לעיל אבל כמוך, מלת ודייק השניות דברותעל
 כאשר וטעמו הראשונות דברות על דהכוונה משמעפ"ז
 רהכהוב לומר ליה דמסתבר משום יתרו בפ' הרמב"ןכתב

 ומרה נמול, משאינו השני והכתוב מנמול מדברהראשון
 הטעם נתן יתרו דבפ' משום כן דיליף שם בם-עשכתב
 השניות בדברות דהרי א"נ וינפש כתיב וכאן ימים ששתבי
 ת-י ועי' בישראל, מיינני ואעפ"כ ינוח לזוען כתיבנמי

 לעיל ובנסמן ורש"י ופ"ז ערלאה אמהך בר כאןומתרגם
 לעשות N'ff שמוזהר הושג. גר זה 10 : ובחדשמס'

 : מח יבמות בתמפ' פירשו כאשר ישראל לצורךמלאכה
 דבחדש מס' ולעיל ורש"י פ"ז מכררשב-י מקרבין, איןד"ה
-פיזי  גר - מדעתי הוסיפו מ"ע ובעי מ"פ בע' וכו'* הוא הרי 
 ]בירושלמי כאן משיטתו הפוכה מ"ע שיטת ושם ט.כריתות בבלי ע'ד, ח יבמו' ירושל' ליתא, הגרס' ובכל ה"ה, -תושב
 ור' יאשיה ר' כדברי השוגה יודה ר' מחולקים ע'דשם
 הוא יוסי ר' שם וגבבלי כאן, ש"ע כדברי שם שדבריויוסי
 אימתי 11 : פ"נ ועי' שלנו[ כבגרסאות דר"ע פלוגהיהבר

 2 - לעניין טכ לעינין, א ן ח' בו כאזן ן נאמרה מ1
 ך בא[ לא [ אחר למפ אחד[ 3 - ענין נ' דהיסתרם[

 להיות[ וכו' ת"ל ו אמרתה א ן יחבשנו דמכ 4 -אינו
 ם וחמורך[ ו ח' כ שורך[ 5 - שיהא אלא בא לא האמ
 אט [ והגר נ' ד אמתך( 6 - אתר ל אחד[ [ וג' נ' אח,,

 1 זה נ' אס אומר[ 7 - ח' נו ערל[ וכו' אתה ו זהכמפ
 א 1 הגר כ בפ'א[ גר 8 - הא כ הרי[ [ ח' כואמתך[
 ש"י[ הושב וכר או 1 ח' טכס תושב[ וכו' אתה 1ותושב
 צדיק וק ברא"ט, וגם ברובהגרס' כ-ה צדק[ 9 - ח'כ
 רא"ם 1 הן אדכ ורא"ם, ג1נ1 כ"ה הוא[ 10 - בס'וכן

 יוסי ר' אטכס ורא"ס, ד כ"ה יאשיה[ ר' 11 -והלוקח
 בזמן[ 12 - אומר נ' כ עקיבא, ור' ורא"ם אטכ [הגלילי
 אטכ 1 ח' א זרה[ [ שמכריזין א שמזכיר"[ [ בשעהאטכ
 מאימתי ט 1 ח' א פיהם[ וכף ואימתי [ בס' וכן פיהןל
 אכ ובכל[ 14 - בהן אטכ [ נשעה אטכמ בזמן[ 13-

 למה 1 ד ח' המוסגר [ וג' אליכם אכ [ ובכל ד'מרשיה
 כאן רא"ם ה"ה שיק, אכ 15 - ה' מ שי'1[ ל"תוכו'

 אליכם[ 16 - ג'( מצוה מל"ח )השלמות בפת"מורמב"ן
 נ' פ עשהן 17 - עליך חובה פ [ דבר ורא"ם פ 1 ח,אפ
 גמגלת וכ"ה ומצורה אפכ רא"ם, כ-ה מצות[ [תובה
 - שבפרט א ו ח' ט מה[ 1 כמצות פ ן שם ספה-מאסתר

 במ"ע הגיה כאשר ענבים בלוקח במקום עבדים בלוקח וצ"ל ע"ב, מד ע"ז ירושלמי ועי' נסך יין עושין וטבלו שמלועבדים יאפילו דאמר שמואל אמר נחמן בר' ולא המכילתא ומשמעות גז. שם בבלי קיא פ'ג ע"ז תוספתא וכו'. נסך ייןקושין
 טענה מן עצמו לפטור יכול ואיש המצוות עשיית היא דהתכלית קמ"ל שכר נקבל ולא נעשה לא אט הרי שכר,שנקבל כדי לא נצטוית מה מפני אומרים ישראל יהיו שלא דר"ל ואפשר מבואר איט כאן חובה ענין מה חובה. 16 ורא"ם:בפרשה ורמב"ן שם אסתר ומגלת ג מצוה הרמכ"ם ששכח במצוות מה-מ בסוף ורמב"ן פ-ז עי' וכו'. שהוא לפי 14 : פ-זוע"
 מ"ע כל לעשות ברש"י וכ"ה בפרשה האמור עשה כל על תעשה לא ליחן אומר ראב"י במכדרשב"י ל"ת. מצות 17זו
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 כ פרשה במשיהם הכמפאמסכתא332

 ובכל אחר דבר - אליכם. אמרתי אשר ובכל לומר תלמוד מנין, פרשהדקדוקי
 אלא לי אין מלאכה, כל תעשה לא אומר שהוא לפי נאמר, למה וגו'(4, אמרתיאשר
 אשר ובכל לרמר תקמור מנין, שבות משום שהן דברים מלאכה, משום שהןדברים
 אמרתי אשר ובכל ולד"א שבות, משום שהן דברים להביא תשמרו, אליכםאמרתי
 ת1כירו. לא אחרים אלהים ושם - כלים(4. שביהת להביא תשמרו,אליכם
 ביראתו.(4 לו תשבע שלא ך, י פ ל ע ע מ ש י א ל יכו ביראתו. לגוי תשביעשלא

 לה יאמר ב"תד,לא תעשט שלא תזכירה לא אחרים אלהיםושם
 -- פלומת. זרה עכורה אצל לי ממתק אתה פלומת, זרה עבודה במקום 'טרה אתההיק

 יודעים אנו אין זה ירשם וגוי, עיר לנו נבנה הבה היאמרן אדמך הוא הרי אומר נגנן ךיב:1 ד יאבראשית
 זרה עבודה להלן אף זרה, עבודה כאן מה ם, וש להלן ונאמר ם, ש כאן נאמר הדא,(4 מה שםשם
 בו זדיים

-   ישקץ לזמר תלמור לגנאי, אבל לשבח, תוכירו, לא אחרים אלהים ושם אומרי רבי 
 אלילים ממכה, פמל, תועבה, שקץ, חרם, פגימה, בלשון נקראת זרה עבודהתשקצנו;
 אלהים, אל, שבח, לשון קרוי המקום אבל חמנים, שיקוצים, גילולים, עצבים,תרפים,
 יה, חמין ואמת, חסר ורב אפים ארך ורחום, חנון אהיה, אשר אהיה צבאות,שרי,

 בן* עולתה ולא צורי יי ישר כי 0להגיך ואךכ1ך טז צםתהלים
 w~wO  אומר  7טהש לפי למהנאמר, בפנדק* עשי רעחךג יבם פגיw~wדםטםשמ

 0כחג לומר תלמוד שירצה זמן בכל אף, שומע זכורך, כל יראה כ7טנה פעמים שםשם
 שלש השבועות ובחג פעמים שלש המצות בחג ינאו המוכות, ובחג השבועות בחכהמצות
 בשנהי(4 לי החוג רגלים שילש לומר תלמוד פעמים, שלש הסוכותי ובחגפעמים

 ובכל 1 תשמרו נ' מ וגו', נ' א אליכם[ 1 דיקדוקי אם1
 2 - תש' עוד ג, א אליכם, נ' אכ ח', מ אמרתי[אשר
 ילק' שהן[ דברים 3 - שנ' מ שה-א[ 1 ח, כסוגר[
 אבות ווינ' ילק' ח', שאל' ילק' מלאכה[ משום 1 ח'שאלו'
 להניא 1 ח' כ תשמרו[ 4 - בם' וכן שהט בו ומלאכות
 ע"ג וכו' ושם 5 - ט רק המוסגר 1 ת' ר שבוח[וכר
 א תשביע[ 6 - ח' כ תזכירו[ לא 1 ובשם וק 1 ח' מש"י[
 רק המוסגר 1 מהשבע דכ אבל יד(, ל-ת בסה-מ ~כ-הט
 וק 1 י-א אטם תזכירו[ וכו' ושם 7 - לגוי א לו[ [אכ
 א 1 שלא ל ולא, אפכ 1 ויעד אטכ ו לא א שלאן 1ובשם
 1 בס' וכן פאנית כ 1 את אכ ו איכן א 8 - תאמרפכ
 ח' המוסגר ן ח' דכ וגו'[ 1 ח' ך ויאמרו[ 9 - א'אמכ

 כ -10 מיודעים 1 בשם כ השם, א מ, כ"הדמם[
 1 כאן לה,... אדכ 1 כאן להלן... ד ן ונאמר דמהון
 אכמ ח', ט אומר[ רבי 11 - בס' וכן בע"ז אכע"ז[
 אבל[ 1 ח' כ תזכירו( לא 1 ח' מ אחרים[ א1' ושם 1ד-א

 דע"ז[ א -12 ח' מ לגניי1ת"ל[ אלא1א כאג'יא,
 כמ לשם, אט בלעוז[ ו קרוייה כ קריה, טס קרואה,א

 א 13 - מצבה נ' אטכמ מסבה[ ( מגמה אטכס [לשון
 אט לשון[ 1 הב-ה ט הקב-ה, אכמ [ תרפים עצביםיכמ
 אשר פ 14 - אלהיך נ' אכ אלהים[ [ לשום כלשם,

 : יז דף מבוא במד' וספרי פ'פב דברים ספרי ועי'באזהרה
 תשא[: כי פ' וריש ט פר' סוף בא לעיל עי' וכו'. ןלהביא4
 טה"מ בס' אסתר במגלת גם הובא כן כלים. שביתת5
 סנהדרין רשב-י מכו תו/ תשביע שלא 6 יח.: קבת ועי' מ"גשם
 וכו'. וער בית תעשנו שלא 7 : רש"י יבו, ב: גבורותסג:

 גתן ר' 9 רפ"י: פ-ז, מכדרשב"י, ה'יא פ'ו ע-זתוספתא
 ופ' מכח נח ב תנח' ס'ח פילח בר-ר קט. סגהדר'וכו'.
 דר"ע ביתא ואלפא סב רמז וילק' בז דף ד יא נח ום-ז ס'כדוירא
 ברוב כ-ה להלן אף ובו" כ4~ן מדה 10 : רי"שאות

 דור בפ' יעקרו משום הדפוס מ מקיים ובם-עהנוסחאות,
 ע"ז תוספתא וכו'. אומר רני 11 לכאן: והועתקהפלגה
 מו- בבלי ע"א מג דף וע"ז ע"ד יא שבת וירוש' ה'רפ'ו

וטנה-
 וט: מח דף ג יב שם מ"ת פ'סא, דברים וספרי סו:

 ה'יא קדושים ריש ת"כ וכו'. פגימה בלשון נקראת ע"ז12
 וכן ואשרים מצבה שם מונה ותועבה שקץ חרםובמקום
 נ"א אדר-נ ואשרים, און במקומן ומעייל תלת הנימפיק
 כאן שקץ מוחק ובם-ס ובש-י פ'לח, נ"ב בש12י וכןפ'לד
 ומפרש הג' מקיים במ"ע אבל שקמים אח"כ דגשנהמשום
 השמות ואח-כ יחיד בלשון הנמצאים השמות תחלהומונה

 ובמ"צ אשרים בש"י מגיה שקז ובמקום רבים, גל'הנתאים
 13 חסין: הקדושין בשמות לקמן מוחק וכן חטניםמוחק
 יוהב קרעה ונק וניב, נ"א שם אדר-נ וכו'. המקוםאבל

 מכדרשב"י וכו'. אומר שהוא לפי 16 המכילהא:לנוסחת
 ופ-ז: צה דף טז מז שם ומ-ת פ'קמג דבריםספרי

 לי[ תחוג 16 - וגף כ ח', כמ בון עולתה ולא צורי ו דבר נ' מ ישר[ 15 - ח' ד יאומר[ יה ן ח' מ ואמת[ 1 ח' מאהיה[
 הסוכות וכו' שומע 1 וגו' אכ ח', אדטכ זכורך[ כל יראה ן ה' ד בשנה[ 17 - שני מ שס"א[ ן ח' אךטכ בשנה[ 1 ה'ך

 אכ בטא[ 9מ-ס פעמים וא' או 1 ול ה' המוסגר 18 - עת ח'( )ק ובכל מקום בגל ד 1 זמן כל יכול מ 1 ה' כשוה-ס[
 -  פעמים שלשה אכ ח', טק פעמיט[ ג' 1 ח' אסק הסוכות[ ובחג 19 - וכלשה מ שלש[ אלא אינו נ' מ אי, ט אס 1 ה'ק
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333 כ פיקה ממשפמים הכמפאמסכתא

 המומין. את להוציא יראה, - החגרין. את להוציא ברגליהם, המהלכין רגלים,שלש
 יא יא מנים את -0תקרא ואנדרונימם. טומטום להוציא רך, זכו כל הנשים. את להוציא ך,וכור
 - חרשים. להוציא 0באוניהם, - ועבדים,(4 גרים יכלהוציא ישראל, כל נכד הואתהתורה

~
 יא טי 'ם אמרו, מכאן הטמא; את להוציא אלהיך, יי' לפני וקטן. חולה להוציא שמחת,

 שוטה מחרש חוץ ברצוייה, חייבין הכל5
 וקטי

 והסומא החגר ואנדרוגינוס וטומטום
 והזקן.והחולה
 כאשר אומר, בתירא בן יהודה רבי היה מכאן ר. ו מ ש ת ת ו צ ם ה נ ח תא
 בובחים; ריקם, פני יראו לא - האביב. בחרש אלא מביא תהא שלא כדיצויתיך,
 , ונאמרה באים שמחה נאמרה דן, אתה הרי בכספים, אלא אינו או בזבחים, אומראתה

 ריקם, פני יראו לא אחר דבר - בובחים. כאן אף בובחים להלן מה בשמים, שמחה10
 שמחה נאמרה דן, אתה הרי בשלמים, אלא אינו או בעולות, אומר אתה ;בעולות
 בידי לבא הראוי ברבר באדם, האמורה שמחה מה בשמים, שמחה ונאמרהבאדם
 שיהא דיז אינו שמים; בידי לבא הראוי דבר בשמים, האמורה שמחה אףאדם,

 ריקם. קונך ושולחן מלא,שולחנך

 כרם כאן הפסקא לכל עי' וכו'. המהלכים רגלים שלש1
 החוקר ומ-ע קפה אות תורה של ודרכה כא דף ח'טחמד
 בדרכה החגרים. את להוציא - קעי. דף הרנ"א שנתח"א
 יכול שאינו ומי וזקן כאן להוסיף דצריך משער תורהשל

 ע"א עו שם ירושלמי חגיגה ריש משנה ברגליו,לעלות
 ולהוציא קבים לבעלי פרט רגלים שלש פ"1 ולשון ד.בבלי
 ברגליו: לעלות יכול ושאין והקטן החולה והסומא החגראת
 ומשנה שם ומ"ת פ'קמג דברים ספרי מכדרשב*י הסרמיף-

 הנשים את להוציא 2 : חגיגה רישותוספתא
 מכדרשב"י וכו'-

 להוציא - ד. שם ובבלי שם וירושלמי שם ומ-תספרי
 מחקו וש"י ובא"צ בא-א אבל הדפוס גרש וקץ'טומטום.
 ובא-צ זכורך ממלת גרים נמעט ראיך ם י ר ג ה אתמלות
 להוציא 3 וא"ע: הקטנ' להוציא כל אנדרוגינוס אחרמוסיף
 ראיה דמקיש משמע כאן וו לדרשה מדמייתא ועבדים.גרים
 מן פטורים דגרים מקום בשום מצינו ולא הקהללמצות
 להט שאין משום פטורים דגרים לומר צידד ובדרהראיה,
 פטור קרקע לו שאין דמי ח: בפסחים ושמעינן בארץחלק
 קיום, לה ולית יתיר דעת זו דדעה נראה אבל הראיה,מן

 טז( )לפ' הרמב-ן כתבו שכבר אף ומה הז"ר בסב' מחזיקובמ"ע
 שראייה מדבריהם מוכיחין והמקי בחיי ור' יט( )לפ'והרשב"ם

 בכורים מצות דוגמת הארץ אדון פני אל תודה נתינת היא11
 בע-כ אבל בארץ, חלק לו שיש מי אלא בה נתחייבולא
 וכאשר מ"ח כגק משוחררין שאינן ועבדים לקמן גרסינןאי
 עבדים דאב פטורים דגרים לומר א"א בודאי במשנההוא

 מנחם ר' ודעת גרים, מנייהו גריעי לא חייביםמשוחררין
 גרים מלת למחוק דצייך תורה של בדרכה פינילישצבי

 ירושי חרשים. - משוחררין' שאינן עבדים להוציאולגרוס
 עי' וזקן צ"ל או מיותר וקטן. 4 ג': בבלי ע"א עושם

- וס"ס* הורה, שלדרכה  שם תורה של בדרכה וכו'. לפני 
 מובאת טמא ממעט הגיגה ריש ובתוספתא פני, אתמגיה
 5 ע"א: עו וירושלמי ד: בבלי וע" שמה והבאתםשמה

 ברגליהם[ המהלכין רגלים [ שלשה א "', דט שלש[1
 רק החגרין[ את להוציא 1 ברגליהן אט 1 המהלכים כ [ ח,ד
 2 - המומין כ הסומין[ 1 בס' תן ח' ד את[ ו ח' ארטבמ,

 נגד 3 - תגרים את נ' וק הגרים, את ג' אשכל בפ'ב[להוציא
 ועבדימן 1 ח' מ גריטן ן ד ח' המוס' 1 וג' א ח,, אמכ ישר'[כל
 א ח', מ חולה[ 4 - חרשין לס 1 משוחררין שאינן נ'מ
 מחרש 5 - הקטן את( )מ ואת אטכס ו החולה אתטכ
 ואנדרוגינוס[ 1 טומטום אכמ 1 וכו' וא' ח' ט יטכסוכו'
 והסומא והחולה מ 1 משוחררין שאינן ועבדים נשים נ'מ
 נ' מ תשמור[ 7 - והקטן ד והזקן[ [ החולה כ 6-

 אביב שיבא שמרווו האביב חדש למועד צויתיךכאשר
 מכאן[ 1 בזמנו אגיב שיבא אדר את עבר כיצד האבזמנו
 צוי' כאשר ן ח' מ האביב[ וכו' היה ן מיכן אפ ח',סןמ
 1 כבמקרא ולא טל לא[ 8 - אשר כל אדכ 1 ח' פכוי[
 בכסמים[ [ ח' סט בזבחים[ או' אתה 9 - ח' טריקם[
 בשמע תף אתונאמת אכ 1 הרע מ ו בנסכיםם

 דט בשמים[ 10 - הגמל לעסח' קרעה כמסחתו ח' מש"ג[
 א-א 11 - ח' ט רקם[ וכר ו"א רא"םבשלמיםיכ"ה

 נאמ' כ בס/ וכן נא' א [ נאמר ן נאמרה[ [ את אכ ו "'ד בעולתי
 ורא"ם ד 12 .- להלן 1 א ונאץ 1 כאן נ' א נאץ ן בס'ומן

 האף שהת אכ [ בס' וק אמורה וק 1 בס' וכןבשלמים

 הרז וכן מפ [ הן אעו [ רא"ם וכ"ה בדבר אכ 13-
 14 - של י ד ושולחף 1 שלך שולחן רפ [ יהאשלא
 ריקן פ רקם, וק 1 רבך דכפ רא-ם, וכ"ה אכקונך[

 ושמחת היינו אדם, גבי  שמחה דכתיב קרא ומייתי מראיה דמיירי גדול ברוחק אלא מתפרשת אינה שלפנינו והג' בפספוסי,ועי' רבים בשנויים היא שגויה הבבלי לג'  געיקר הוא שמתאמת ואף לקוחה היא הברייתא מן לא מ"ח שנוסחת לודאי ]וקרובוכו', שולחנך יהא שלא ברין וכן עד וכו' לגבוה ראיה ונאמרה להדיוט חגיגה נאמרה דן אתה הרי וג' שם דחגיגה הברייתא ע"פהמימרא כל מגיה ובש"י ז' חגיגה ועי' וכו' בזבחים להלן מה לגבוה, ראיה ונאמר לאדם שמחה נאמי ומנחות צעופות אלא אינואו מגיה ובא"צ בנסכים הילק' בגר' תופס א"א ובעל צה, דף טז טז שם ומ"ת פ'קמג דברים וספרי מכדרשב"י ועי' לצדקה, בכסףבכספים. 9 : כאן ונתונה משם לקוחה מ-ח וג' פ'ב בא לעיל ועי' וכו' בחדש אלא חוגג תהא שלא כדי שנים שתעבר ריב"ב אמר מכאןמגיה ובא"צ וכף תהא שלא אומר ריב"ב היה מיכן האביב חודש למועד צמתיך כאשר מצות תאכל ימים שבעת הפ-ז ג' וכו'.חג וכשרז 7 ברגלנו: לעלות יכול שאין ומי והזקן מלת צחר לקמן מוסיף וכן והחגר א מ ט ה ו מגיה חדרה של בדרכההחגר.
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 כ פרשה כהשפטן דכםפאמסכתא334

 שלא בשבויה, הלהם שלש נסמר מעשיף בכורי דקקצירוחנ
 ממקומן. רגלים שלשהיםתרםו

 נאמר, למה ישראל, אלהי ה' האדון פני סאת יראה. בשנה פעמיםשלש כג לדשמית
 ייחד ישראל על אלא ישראל, סאלהי לומר תלמוד ומה יי', האדון פני אל נאמר כברוהלא

 יי' נאמר כבר והלא נאמ', למה אחד, יי' אלהים יי' ישראל 0שמע בו כיוצא ביותר; שמו ד 1דבל
 אמר כה 0לכן בו כיוצא ביותר; שמו ייחד עלינו אלא אחד, יי' לומר תלמוד ומה אלהינו, יב כא8"ב
 תלטר ומה בשר, כל אלהי יי אס 0הנה נאמר ככר והלא נאמר, למה ישראל, אלהי יי' כז לבירמי'
 ואדברה עמי סשמעה בו כיוצא ביותרע שמו ייחד ישראל על אלא ישראל, אלהי לומר ז-ח נמ*ם

 תמיד, ננהי ועולותיך אוכיחך ובחיך על לא אנכי ך י ה ל א אלהים בך ואעידה ל א ר שי
 ישראל. עמי על אלא שם*, ייחדתי לא כן פי על אף העולם, באי לכל אניאלהים

 ק-ם,  חמץ ועדיין הפסח את תשחט לא זבחה דם חמץ על תזבחלא

 ועף -- ובחס ם ד לומר תלמוד מף4 ורקה וב"ח, אלא לי אץ ישמעאל רבידברי
 בקרי עד חגי חלב ילין ולא - תמיד. וה זה, ואי שלי, שכלו הוכח אומריהודה
 על לדון ווכחני הרצפה, נבי על בלינה נפמלין שהם החלבים על ללמדך הכתובבא

 על למדת אם לאשים, מתנה ואיברים לאשים, מתנה והחלבים הואילהאיברים,
 איברים יכול ברצפה(4 נפמלין איברים ינאף הרצפה, גבי על בלינה נפמלין שהםהחלבים

 נבי <SY הבקר, עד הלילה סכל לומר תלמוד המערכה, גבי על בלינה נפםלין יהי ובויקיע

 1 נאמר( ווינ' )ילק' נאמרה ט נאמרו, א [ ביכורי. וק1
 2 - שביעיי-ן לעינין( )11 לעבין אטכ 1 שלשהאכ

 שלש 3 - במקומן ק 1 מן יסתר כ יסתרו, אטיסתרסו[
 וכו' ת א 1 ח, דטמ אכ, רק יראה[ 1 ח' טס בשנה[פעמים
 מ נאמר[ כבר והלא [ ח' דם נאמר[ למה [ ט רקישראל[

 מ אלהיך, נ' ר יי'[ ו את רט אכמ, ב"ה אל[ 4 -ח'
 יי' 5 - של אלהי כ על[ אלא 1 מה ב! 1 ישראל אלהינ'

 גן אלהינו[ וכף והלא [ ח' דמ נאמר[ למה [ ח' 10אחד[
 כיו-ב [ מס' וכן יחד וק 1 ח' מ אלא[ [ מה מ 6 -ה'

 ד נאמר[ למה 7 - ח' טס לבז[ ן ח' א ש'ח[ ביותרוכו'
 ואדברה[ עמי שמעה 8 - ח' דט יף[ אני הנה [ ח'מ
 אנכי[ וכו' סעידה 1 יגף י אכ ח', טמ 9ישראל[ - ח'מ

 אטכמפ המיד[ וכו' לא [ אני מ אנכי[ [ ח'אטכ
 כף [ ח' פ אעפ"י[ 1 עילם אכמ 10 - לנגדי במקרא 1ה'
 לא 11 - ח' אפ tbp] [ יחדתי מ 1 ולא פ לא[ [ ח,אפ
 אכ "', אטכ זבחי[ דם [ ח' מ ה[ ש עה"ס שאמרנווכו'
 נ' ד ישמעאל[ ר' 12 - וחמץ טכ חמץ[ ועדיין ןוגף
 יב )דברים ישפך נ' ק זבחיך, ד זבחי[ [ אומר עקיבאר'
 אכ 14 - לא אומק [ זה נ, א בפ'ב[ זה 13 -כז(

 נ' כ ע"ג[ [ שיהו ט שיהיו, אכ ש"מ[ [ חלבים א [ללמד
 אכ 15 - הרצפה גבי נ' ט על[ [ לדין א ווהמערכה
 על ד [ נסי וכן לאישים אטכ 1 י"לבים אכ [איברים
 אטכ [ חלבים אטכ 16 - למדהה א למדתן [האשים
 1 אף נ' אטכ יכול[ 1 ט רק המוסגר 1 נפסלים אכ ן שהןל
 כל ן י1 א 1 יהיו ל יהוא, וק 17 - 4וברידץל
 הבקר[ עד הלילה כל [ ח' כ ש'א[ עה-ס בשערכהוכו'
 ע"ג [ בקר עד חגי חלב ילין לא( )ו ילא ול אסק,ח"ה

 דכתיב שמים, גבי ושמחה יד, טז דברים ובנך, אתהבחגך
 לפני ושמחת שם ואכלת שלמים וזבחת ז כז תבא כיבפ'
 : קט. ופסחים שם ומ"ת ומקמא דברים ספרי וע" אלהיך,ה'
 שמחה מגיה בא-צ וכו'. באדם שמחוה הקו' עמו'11

 בראוי לאדם האמורה שמחה מה לגבוה ראיה ונאמרלאדם
 13 ; וכר הראוי נדבר לו, בראוי לגנזה האמורה רעיה אףלו
 למה הגיה בב"א וכו'. נאמר 1 כ: ביצה ובו/ דיןאיש
 יסתרסו שלא - וא-נ. וכף רגלים שלש שבה כאןנאמר
 דברים ספרי וכר. פעמיכם שלש 3 ורש"י: פ"זוכו'.
 תשא כי בפר' המאמר ועקר פ"ז, כה, דף ד מ"תפ'לא

 נאמר למה - ב. כ יתרו מכדרשב-י ועיין לכאןמועתק
 והלא נאמר למה אלהינו ה' שם ומ-ת כבספרי צ-לוט/
 השמיט ובם-ז וכו' אלהים ה' ת-ל ומה אחד ה' נאמרכבר

 כה( בו כיוצא במקומן ומביא מלכים ומן שמע מפ'הראיה
 המעתיק. טעות דהוא ואפשר עולם, באי מכל יותראלהינו,

 היא אלהינו, יי' - אחד יי' : א"צ גרס וכף' ןהלא-
 ומלת שם, ומכדרשב"י תנאים במדרש הוא כאשר וכו'אלהי צבאותי ה' אמר כה צ"ל וכו'. אמר כה לכן 6 :הנכונה[
 כאשר ולא יד לב בירמיה פסוק על והכוונה למחוק ישלכן
 8 מ-ע: בעל כבהוצאת יב כא ב מלכים בפניםנרשם
 קיים* חמץ ועדיין זג פתיחתא: רבה רות ונוי* בוכיוצא
 בס-ע ומפרש וכו' לי אין אומר ר"ע הדפ' ג' ע"וכו'. לי אין 12 ופ"ז: הראשת ביום אך ד-ה פ'ח באלעיל
 אית אומר ר"ע פ'בא דלעיל הסתרים שקטעו הסדקטוע
 אינן אומר ר-ע המלות  דעתי ולפי א"צ, הגהת כפיצריך
 מכדרשב"י ועי' ישנ' בדפ' אלא אינן ובאמת ט"מאלא

 ובמ"ע זבחי. דם - : סג ובבלי ע"ב לב פסחיםירושלמי
 ישפך זבחיך ודכוי אפסוק וקאי זבחיך דם הדס ג'מקיים
 טעון דפסת פ'קכח בספרי מניה דדרשינן כז יב ראהבפי

 במכדרשב"י וכ"ה כבפנים הוא הנוסחאות בכל אבלזריקה
 14 סד. בבלי מיד פיה פסחים תמיד. 13 שם:וירושלמי

 הרגם וכן רפ"י פ"ז מכדרשב"י 131ן. ללמדך הכתשבא
 ה'יג א פרשה צו ת"כ ועי' מדבחא מן בר חונתןאונק*ס
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335 מ פרשה כמשוים דבמפאמסכתא

 וזכיתי המערכה, נבי על בלינה נפמליו שאין האיברים על שלמדת אחרהמערככם*;
 למדת אם לאשים, מתנה והחלבים לאשים, מתנה ואיברים הואיל החלבים, עללרון
 בלינה נפמלין יהיו לא החלבים אף המערכה, גבי על בלינה נפמלין שאינן איבריםעל
 שאמרנו. לענין בקר, עד חכי חלב ילין לא לומר תלמוד מה הא הרצפה, גביעל

 כיב עיים מראשית סולקחת שנ' לפי זו, פרשה נאמרה למה אדמתך. בכוריראשית6
 א י כ ת לומה תלמוד מנין, משקין ביכורים, דרך פירות אלא לי אין הארמה, י ר פכל
 וקורין מביאין אלו אלא לאלו, אלו בין הפרש ומה ; מקוט מכל ך, י ה ל א י י ת יב

 שם יט והכולן וחכורות ארימין להוציא מארצך. תביא קורין.-0אשר ואין מביאיןואלו

 נשים להוציא לך, נותן ועברימן גרים להוציא אלהיך, יי' אשרוהמקריקון;
 לומר תלמוד יביאו, שלא ומוציאן ~קראו שלא מוציאן משמע ואנדרוגינוס; טוממום10

 קורין. ואין מביאין ואלו וקורין מביאין אלו לאלו, אלו בין הפרש ומה מקום; מכלתביא,
 מקומות, כג' נאמר מה מפני אומר, ישמעאל ר' אמו. בחלב גדי תכשללא

 בערבות ואחת בחורב אחת ישראל, עם הוא ברוך הקדוש שכרת בריחות שלשכנגד
 ואין נאמר תחלה הראשון אומר, יונתן רבי עיבל. והר בריוים בהר ואחתמואב

 חמורה כה מנחות ט"ב, סוף ומגלה ברכות ריש ומשנהוריד
 מגיה בא"א וזכיתי. 1 עולה: איברי איברים. 16יד:

 ביכורים דרך 6 : המערכה ע"ג צ"ל הרצפה. ע"ג 4זכיתי:
 בירושלמי ומפרש מ'יא פ"ר וחלה מ"ג פ'ש הרומותוכרי
 ועי' לכך, ראיתה משעה בלקטן דדוקא ע"ב וט ע"ד מזשם
 יין מביא אתה ואין מביא אתה פרי כל פ'רצז דבריםספרי
 ממעט דלגמרי ומשמע ב כו שם מ-ת וכן בכוריםושמן
 הברייתא לשל ועי בזה רעות רהלוקי ואפשר ההבאה, אףלהו

 ואי מביא אתה פרי יוסי ר' בשם איתא דשם יא'בערכין
 תביא, ת"ל מנין ודרכן עגביכם להביא משקין, מביאאתה

 לדיעבד ר-וחלה בין לחלק דרוצה ראשונה בהשקפהומשמע
 כי דפ' קרא דמן ור-ל שלפנינו הברייתא היא אלאוליהא
 משפטים דפ' הבתש גא ולבך משקין ממעטים הייתחבוא
 שם והמעיין להבין קשה : קב דחולין הגמר' וסוגיתלרבות,
 מתחלת משקה בכורים מביאין אין דתנן והא מן כייראה
 מתחלה כי שלפניה וטריא לשקלא שסותרת אחריתאסוגיא
 להפך הוא ועכשיו מבכורים הרומה ילפי ור-י רר"אאמר
 כי עד אחרות סתירות שם ועוד מתרומה בכורים גמרדר"י
 אחד: קוטב על והולכת סובבת הסוגיא כל אין כי לעיןנראה

 המלות אלו מוחק בא"צ קורין. ואין מביאין וכו' ומה7
 ובפ-ז מקום בשום משקין לענין זה חלוק מציע לאיען
 ושם מ"ב פ"א בכורים וכו'* שגריסין 8 כלפנינו:היא

 דברים וספרי כאן מכדרשב"י וכ"ח אדמתך מן אצהממעט
 כגי צ"ל עו'. אשר 9 קעא: דף ב כו שם ומ"תפ'רצז
 לנו לתת ועבדים, גרים להוציא לאבותינו נשבע אשר :מ"ח

 אשר הילקוט, כג' וגרסתנו בא"צ הגיה וכן נשים,להוציא
 נשבע אשר מן גרים וממעט מ'ד א פרק בכוריםגרים. - וכו'. להוציא לך, נותן ועבדים, גרים להוציא אלהיך,ה'

 אדרבה קעב דף ג כו במ"ת אבל פ'רצט ספרי וכןלאבותיה
 תוספתא ועי' גוים, המון אב שאברהם לפי גרים מכאןמרבה
 ה'ב, פ"אשם

-  נשים ממעט דשם מיה פ'א בכורים בפיסי 
 דף י כו שם ומ"ת פ'שא דברים ספרי וכן לי נחתה אשרמן

 כא יד דברים מ-ת גם וב-ה וכו'. ישמעאל ר' 12קעד:
 המשנה במרכבת ]ועיין ופ"ז רקד דברים ספרי ועי' עהדף
 ר' 14 : עיקר[ ר-י שגרסת נכוחות בראיות המוכיחכאן
 יאשיה ר' גרסינן ולקמן במ"ח הוא כאשר כצ-ל וכו'.יונתן
 לדברי מתאמת מ-ח ]וגרסת פ'טו משפטים מלעילוהראיה

 שלפנינו י-ם בדסוטים המכילתא נוסחאות רובגרסת שלפי בכ-ז ותמוה : ג ובבלי סנהדרין רישהירושלמי

 ח, ד אט, כ"ההמערכה[
 ילק' הג', בכל כ-ה אחר[ 1 -

 1 אברים א 1 למדת ווינ' ילק' שלמדתה, א 1 האווינ'
 ט ואיברים[ 1 חלבים אכ 2 - שהם ק שאינן, אטשאין[
 א והחלבים[ ן בס' וכן לאישים אטב ן ואברים כ 1וחלבים

 ן שהם ט שאיגה, ן שאינן[ 3 - יאיברים ט וחלבים,כ
 ו אף יכול דכ 1 הריצפה א המערכה[ 1 ח' ט בפ'א[בלינה
 הא 4 - יחו ט 1 חלבים טכל 1 ח' א הרצפה[ וא'אף
 5 - לעניין טכ לעינין, א 1 ח' ט בקר[ עד 1 ח' ולמה[
 נ, אטכ אדמתך[ 1 ניכורי אוק ן ראשית ה' ה ש ר םאכ

 א שנ'[ 1 ח' מ זו[ פרשח 1 נאר כל נשומר, טמפ 1וגו'
 דרך ב, וכו'[ דרך 1 וגו' פרי כ 6 - אומר שהואטכ

 אט אלהיך[ יי' בית 7 - מנין משקין ועשאן פירותמשקין
 לאלו[ ו מה ווים וילק, אכ 1 מקום בכל כ מ-מ[ 1 ח'כס
 מ 1 הללו מ אילו, אכ אלו[ 1 ח' טס אלא[ 1 אילו לניןכ

 מ אילו, אכ ואלו[ 8 - עליהם וקורין תן 1 אמביאין
 ( עליהם קורין מ 1 ואינן ט ואין[ 1 אותם מביאין מ 1והללו

 מ וחכירות[ 1 האיסורין ט אריסין[ 1 את ג' טלהוציא(
 יהסיקריקון אטכס 9 - והחבורות ט וחבורות, וכוחכירין,

 נשבע אשר מ וכו'[ אשר 1 וגזלן( )מ והגזלן[ וסיקריקון()מ
 1 לתת מ נתן, ק ן אלהינו יה אד ן ג( כו )רשיםלאבותינו

 וק 1 ישמטום אכק 10 - לט אדכמ כו, כ"הלך[
 מכל 11 - מוציאן ומשמע מ ומוציאן[ 1ואנדרוגינס

 אטכ 1 כיצד הא מ לאלו[ וכו' ומה 1 ה' כמקום[
 ולא מ ואינן, ם ואיזן ו וגו' יקורין א 1 וגו' לאילו כ ומה
 ר' 1 ר אטכ אמו[ בחלב 1 חי אכ גדי[ תבשל לא 12-

ישמעאלי
 אמר מפ 1 שמעון ר' ד ורק אטכמפ, כ"ה

 מ בשלשה, אטכ בג'[ 1 למה מ מה[ מפני 1 ישמעאלר'
 כ 1 שלשה ט 13 - פעמים מפ מקומות[ 1 שלש פג',

 אט בהר[ 14 - המקום אכ הקב"ה[ ן בדר( )וכןכריתות
 אבל מ, כ"ה יונתן[ ר' 1 הר יעל אטכ והר[ 1 הר עלכס

 - ראשון מ 1 יידויה( )א ששיה ר'אדטכ
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 כ פרשה כמשפטים דכםפאמסכתא336

 מטמאה וטמאה במשא, מטמאה טהורה בהמה הדין, מפני לו שנית תחלות;דורשין
 יהא טמאה אף יכול בחלבה, להתבשל אמור שבשרה מהורה על למדת אםבמשא,
 שלישית, טמאה; בחלב ולא אמו, בחלב לומה תלמוד בחלבה, להתבשל אמורבשרה
 לבהמה אחת מקומות, כשלשה נאמרה מה מפח אומר, יאשיה רכי אדם* בחלבולא
 בשלשה נאמר מה מפני אליעזר, רבי משום אומר חנן אבא לעוף, ואחת לחיהואחת

 אומר, אלעזר בן שמעון רבי לרחלים. ואחת לנוים, ואחת במה, לבהמה אחתמקומות,
 ר' לחיה. ואחת לדקה ואחת גמה לבהמה אחת מקומות, בשלשה נאמר מהמפה
 דבר בישול. איסור ואחד הנאה אימות ואחד אכילה איסור אחד אומר, יוחאי בןשמעון
 הכית; בפני שלא ואחת הכית, בפני שחת לארץ, בחוצה בין בארץ בין אחתאחר,
 נוהגין שהבכויים בוסן אלא שמענו לא אדמתך, בכורי ראשית אומר שהואלפי

 שאין ובזמן נוהכין הבכורים שאץ מקום בחלב, בשר נוהכ שם נוהכין, שהבכוריםוכמקום
 בדי, תכשל לא ונאמר נבלה, כל תאכלו 0לא לומר תלמוד שמענך, לא ניהגין וכנכורים כא ידדברים

 בשר אף הבית, בפני ושלא הבית בפני לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהגת נבלהמה
 לחיה, פרט מקומות, בשלטה נאמר מה מפני אומר, עק.בא רבי כן. נוהנ יהאבחלב
 ונאמר נבלה, כל תאכלו לא נאמר אומר, הגלילי יומי רכי לעוף. פרט לבהמה,פרט
 משום שאמור עוף בחלכ; לבשל אטור בנכלה, שאסור את אמו, בחלב כד. תבשללא

 חלב לו שאין עוף יצא ו, מ א בחלב לומר תלמוד בחלב, לבשל אמור יהא יכולנכלה,
 כמיתתה, ואחת בשחיטתה אחת טמאה, בהמה יצאתאם;

 הדין, מן א הדין[ מפני [ ושני ט שיני(, )א שגי אדם1
 1 למדנו מ 2 - וטמא ט [ בס' וכן מטמא א"כ [ דין מהר
 ,אף ח' אט שכורה[יכול[ וק הטמרה[שבשרה[ל

 - יהיה כ ה', ד יהא[ [ טומאה ק [ "' א בחלבה[ומ'
 [ גדי תבשל לא ג' מ ת"ל[ ו לבשל מ [ ח' ר בשרהן3

 ולא אמו בחלב גדי תבשל לא מ 4 - ט רקשלישית[
 ובן יינתן, ר' אדטכ אבל נ(, כ-ה יאשיה[ ר' ן אדםבחלב
 בשלשה[ ו נאמ' כ נאמר, אטם [ למה מ מה[ מפני ו פגם
 אב 5 - פעמים ם מקומות[ [ ג' מ בג', ל בשלש,וק

 אומר[ 1 חנין אס ן ח' מ ש'ז[ לחיה וכו' אבא ו אחתאחת-.
 אכ 1 אומר נ' ט אלעזר, ר' וק אליעזר[ ר' 1 ח'ורק
 ראחת ן ח' ט שרה"ם[ מקומות וכר בפ'א אחת 6 -נאמי
 ן דקה לבהמה אטכ לדקה[ [ נאמ' אכ 7 - אתת אבפ'א[

 8 - ד"א ך אבל פ, וגם הגרס' ברוב כ-ה אומרןרשב-י

 מה מפני נ' אכ אומר[ 1 יוחי בן אטכ ח', מ יוחאי[בן
 . ואחת.. . אח'(.. )א אחת אטכפ ו מקומות בשלשהנאמ'
 אסור ק ו באכילה אזור ק ן בכלן וכן לאיסור פ ןואחת

ר'

 י~ששיו-

 ומתזך וכו', דורשין אין המאמר בעל ההש
 לבהמתה אחת אומר יונתן ר' לקמן הגורס פ"זנוסחת
 ר' * * יאשיה ר' הגרסי היתה לפניו חיגם מוכחוכו'
 ר"ח ובם* : ו סוכה עיי תחלות דורשין אין ובעניןיונתן,
 פרח חולין וכדי טמאה בחלב ולא 3 ג:(: ובסנהדריןשם
 כסתמא לעוף. ואחת 5 קיג: בבלי ועי' שם מ"תמ"ר

 : וח"ז קד. שם בבלי ועי' הבשר כל פ' רישדמתניתין
 אחר 8 וקיד': קיג: חולין שם מ"ת ובו" גסה לבהמה7

 לפי 10 פ"ז: קטו: חולין מכדרשב"י, וכו" אכילהאיסור
 אומר ר' במוקדשין בין בחולין בין ד"א מגיה בא-צוכו'.
 מה להשלים צריך כאן כן' נוהג 14 וא"נ: וכו'.לפי

 מנין במוקדשין בחולין. אלא לי אין הפרשה בסוףדאיתא
 אלא לי אין המלות גריס דלא )רק בא-צ הגיה כאשרוכף

 קג: חולין ותוספות פ'ח ריש חולין תוספתא ועי'בחולין[
 וספרי מ'ז פ'ח חולין וכו'. ר-ע - . ופ"ז הבשר כלד"ה
 נזכרה ריה"ג ודרשת סתם ר"ע דרש הובא קדושם פ'דברי
 עוף קודם לעיל להיות ראוי וכו'. יצאת 18 :בשמו
 ר"ע כמו טמאה בהמה לריה"ג נמעט ולת"ז וכו'שאסור
 ריה"ג בין חלוק ואין שחסר ונראה במשנה נזכר דלאאף
 קטז': חולין עי' חיה. אלאור"ע

 כ אחת, א ואחת[ ן לארץ ובחוץ מ ו ובין א ח', מ בפ'ב[ בין [ ח' מ בין[ ו אחד מ א' ד ח', א אחת[ 9 - הגייה א ןבהנאה
 מ, כ"ח ובמקום[ 11 - ולא וגו'ןאטכ בכורי 1אכ שנ' מולפי 10 - ומוטלא מח',מואחד בשב[אחד,מואחד[ואחת

 [ ח' ט נוהגין[ וכו' מקום 1 אבל ג' מ נוהג, בחלב 4שר אטכס ן ח' ט שם[ ן ח' וטל נוהגיז[ שהביז' ו מקים אכק ח',וטל

 ן ח' א נוהגת[ 13 - אמו בחלב ב אטכס גדין 1 וגו' ג' כ נבילה[ 12 - בזמן ט ובזמן[ [ ובמקום( )מ מקום בזמן".אכמ
 ט ח', אטכס כן[ ן יהיה אכ 14 - ובשר כ בור[ אף [ בפני בין אד ן לארץ ובחוץ מ [ ונין א ח', מ גפ'ב[ בין ן ח' מבין[
 אפכ להיה[ 1 ח' מ לעוף( וכו' ר"ע ן הבית בפני ושלא הבית בפני לארץ ובחוץ( )מ בחוצה בארץ אכש 1כ1'(, ווינ' )ילק'1ג1'

 נ' ח',מ ט אמו[ בחלב 16 לא[מולא- תאכל1ונא' לא כח'ןוק הגלילי[ לחיה-15 אטכ [י:המה[ טמאה( נ' )טלבהמה

 יעלן 17 - אשר שהוא אטכמ שאשר[ ן יהיה ימל נ' א נגלה, משום אטכס( בנבלה[ ו 1DH" שהא אכמ שאסור[ ויכול
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337 כ. פרשה בחשיהם רכמפאמסכתא

 באכילה, אסור שהוא מנין בכישוף, אמור שהוא אלא לי אין רזכשל.לא
 שיש בחלב בשר תאכל, בל בו יש תבשל, בל בו שאין הפסח מה וחומר, קלאמרת
 דבר, בכל שאיסורו בפסח, אמרת אם לא, תאכל; בל בו שיש הוא דין תבשל, בלבו
 יהא לא לכך דבר, בכל איסורו שאין בחלב, בכשר תאמר כאכילה, אסור הואלכך
 יש תבשל, בל בו שאין הנשה, ביד אם צריך, אינו אומר, עקיבא רבי באכילה.אסור
 אם לא, תאכל; בל בו שיש הוא דין תבשל, בל בו שיש בחלב בשר תאכל, בלבו

 כבשר תאמר באכילה, אמור לכך תורה, מתן קורם שאימיר. הנשה, בגיראמרת
 תוכיח, נכלה הרי באכילה; אמור יהא לא לכך תורה, מתן קודם איסורו שאיןבחלב
 בחלב, בשר על תוכיח ינהיא כאכילה, אסורה והיא תורה, מתן קידם אסורהשאין
 אמרת אם לא, ; באכילה(4 אסור יהיה תורה, למתן קודם אימורו שאין פי עלשאף

 שאינו בחלב בכשר תאמר באבילה,:4 אסורה ושלפיכך כמשא, טטמאה שהיאבנכלה,
 מטמאין שאין יוכיחו, ודם חלב והרימו באכילה, אמיר יהיה לא יכלפיכך במשא,מטמא
 במשא, מטמא שאין פי על אף בחלכ, בשר על יוכיחו הם באכילה, ואסוריןבמשא,
 אמורין ושלפיכך כרת, עליהם שחייבין ורם, בחלב אמרת אם לא, באכילה; אסוריהא

 אמור יהיה לא ,כלפיכך כרת, עליהן הייבין שאין בחלב, בבשר תאמרבאכילה,:4
 נכי שג בחלב בשר להביא תאכלנו,(4 0לא ת"ל עוד יכשוכ תאכלנו, 0לא לומר תלמודבאכילה,:4
 כג שם שם שאסור בחלב בשר להכיא הבשר, עם הנפש תאכל 0לא אומר אימי באכילה,שאסור

 אמור להלן מה קדושה, להלן ונאמר קדושה, כאן נאמר אומר, גוריא בן אימיבאכילה.
 אמרה ממן, בהנאה אמור באכילה, אמור אלא לי אין כאכילה. אמור כאן אףבאכילה,

 בחלב בשר ובהגייה, באכילה אםורה עבירה, בה נעבדה שלא ערלה ומה וחומר,קל

 להשלים צריך באכילה. 5 : משקה בכל דבר. בכל3
 שנאמר הצווי מכפל בא )הרגזי א"צ, תאכלנו, לאת-ל
 הוא וכן שיטו[ בטופס למטה ועי' בה-מ, האכלנו, לאבדם
 שרוצית כשליעזר רבי בדברי ע-1 פרשה דבריםספרי
 ועיין נד דף כד יב שם מ"ת ועי' מפסח בק-1 ג"כללמוד
 דמש-ה שם בספרי בם-ע כוון ויפה וע'ב, ע"א קטוחולין
 הבשר עם הנפש תאכל דלא נקרא בב"ח איסור דנרמזס"ל
 דלא הכתוב פירשו וע-כ חלב ונעשה נעכר דדםמשום
 עם ר-ןאכ2-ינו לא חלב נעשה אם דאפילו דמיותרתאכלנו
 אינו - כאן[. ש"ז בעל ווזה בפי' קדמו כבר נאבלהבשר
 פ-ז ובו.. ןאיסי 17 : דאסור ספק כאן אין כלומרצריך.
 פרשה ריש לעיל וכו'. בריא בן איסי 18 וכוץ:ואומר

 מ"ת וב-ה יהורה בן איסי הג' ושם : קטו חולין ועי'כ
 זו מלה מוחק א"צ באכילה. 19 : עה דף כא ידדברים
 : וכ'י'מ בילק' ל'תא 1כ1 בסמוךוכן

 - גדי נ, בו תבשל, לא נ' כמ ת"ל[ ן יהיה אכ ו ח'רם
 ואחת[ [ בשחיטה ט ן בין מ אחתן ן יצתה מ הקו' עמו'18
 גרי תבשל לא שנ' משום נ' מ במיתתה[ ן בין מ אחת,א

 תבשל[ ן ח' מ הפרשה[ סוף עד וכר לא 1 - אמובחלב
 - ומניין אטכ ן אמו בחלב עוד נ' אכ גדי, נ'אטכ

 - לא מן בלן 1 בס' וכן משום נ' ט בו[ ן אם ומה אטכ2
 שיהיה. אכ שיש[ ן בס' וכן לא ט בלן ן משום נ' ט בון3
 באכילה[ אסור הוא ן לפיכך אכ ח', ט לכך[ 4 - שיראט
 ן לפיכך טכ ח', א לכך[ ן בצכילה נ' ד איסורון ן ח'ט

 א שישן [ ח' בו תאכל[ וכו' ב"ח 6 - יהיה אכיהאן
 בו יו 1 למתן אכ 7 - ח' כ אסן ן שיהא כשיהיה,

 כ תאמר[ [ ח' סו באכילה[ אסור ן הוא ונ' לפיכך אכח',
 ן לפיכך אטכ לכך[ 1 בס' וכן ימתן אטכ 8 - בשר כ 1ח'
 האכל )כ תאכלנו לא ת"ל נ' ארב אכילה[ ן יהיה אכיהאן

 10 - ר ח' המוסגר ן אסור תהא למך ק ואיסורה, כ יאסורה, אט אסורהן והיא 9 - הנבילה אכ ן יהרי אטכ ןבו(

 )ילק' מטמא ט ן שאינו ט שאינן, אכ [ ד ח' המוסגר 12 - ך ח' המוסגר 1 מטמא אטכ 11 - אסורה יהא ט ן אע-פאכ
 עליהן, א ן יהיה אכ 14 - שאי' כק שאינו, א [ ח' בו שוה"ס[ באכילה וכו' הם ן אסורין והם ט _13 - מטמ'(ווינ'
 - דט ה' המוסגר [ משום איסורו ד אכ, כ"ח עליהן[ חייבין [ ח' ט כרת[ וכו' תאמר 15 - רט ח' המוסגר [ עליוט
 ן כבמקרא ילא ל ן אסי( )ק ד רק אומרן איסי ן אסור שיהא( )ט שיהיה אסב שאסור[ 17 - ווינ' וילק' ר ח' המוסגר16

 אט אלא[ ן אסורה אכ [ ההא נ' אכ כאן[ 19 - אריה מר אטכ גוריא[ 18 - אסור שהוא( )פ שיהיה אטכפשאסור[
 אטכ באכילהן [ בו ט [ נעברה אכק 1 אם נ' אטכ ומה[ 20 - בהגייה א [ ח, אטכ בפ'ב[ אסור [ לאכילה כ ן שהוא נ'כ
 - בהנאה טכ בהגייה, א [ה'
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 שלא כערלה אמרת אם לא, וכהנאה; באכילה אמור שיהא דין אינו עבירה, בושנצברה
 היתר, שעת לו שהיתה בחלב בכשר תאמר בהנאה, אסורה לפיכך היתר, שעת לההיתה

 ואסור היתר שצת לו שהיתה יוכיח, כפסח חמץ הרי בהנאתם אסור יהיה לאשלפיכך
 לא, בהנאה(4; אמור יהא התר שעת לו שהיתה שאצ"פ בשר~כחלכ על יוכיח יכהואבהנאה

 כרת, עליו חייבק שאין בחלב ככשר תאמר כרת עליו שח*יבין בפסח בחמץ אמרתאם

 בחלב, בשר על יוכיחו יכהן כהנאה, ואמורין כרת עליהן חיישן שאין יוכיחו הכרםכלאי
 לא - לנכרי מכור סאו אומר, רבי - בהנאה(4* אסור יהא כרת, עליו חייבין שאין tffsww בא יר=רים

 בהנאה. שאסור למדת מכאן ותמכרנו, תבשלנו לא כשתמכרנו, תורה, אמרה נדי,תבשל
 גדולה אחותו חלב אמו, חלב אלא לי אין אמו. בחלב גדי תבשללא

 בחלבה, לבשל אמור להתעשר, לדיר עמו שנכנסת אמו ומה הוא, והומר קלמנין,
 חלב בחלכהן לבשל אמור שיהא הוא דין לד,וזעשר, לדיר עמו נכנסת שאינהאחותו
 בשחיטה, פרי עם פרי שהתיר במקום ומה וחומר, קל אמרת מנין, בבשרהעצמה
 האם; עם פרי שנאסור דין אינו בבישול, פרי עם פרי שאמר כאן האם, עם פריאמר
 ברביעה, פרי עם פרי שהתיר במקום ומה וחומר, קל אמרת מנין, ברחלים עויםחלב
 , האם עם פרי שנאמר דין אינו כרביעה, פרי עם פרי שנאסר כאן האם, עם פריאמר
 רבי ; באמו מרובה שהחלב מפני בגרי, הכתוב דיבר מה מפני לבקר, אף הדיןהוא

 אף מדבר, הכתוב ועו וכשב בשור להלן מה 0אמו, להלן ונאמך אמן כאן נאמך אוננך, כז כבויקרא
 מדבר. הכתוב ועו וכשב בשורכאן

 שאר כל ולא לבשל, אסוף את בחלב נשר אמו. בחלב גדי תבשללא

 דיזן אינו ן בה כ ן שנעברה ק שעוב', כ שנעבד, ט1
 א [ "' אטכ באכילה[ 1 שיהיה אטכ [ הוא דיןאכ

 וכן הכושר ט היתרן ן היה אד 2 - בהנאה טכמנייה,
 ר [ ח, ט בהנאה[ אסו' לפיכך ן ההיתר ד התר, אבכלן,
 המוסגר 3 - ההתר ל התר, א ן לה וסק ן בס' ומןונהיה
 4 - בס' וכן התר אל ן מרי אב ח', ד הרי[ [ דטח'
 כרתן 1 חמץ ד 5 - אע"פ אכ [ ד ח' המוסגר ן מנייהא
 יוכיחו וכו' שאין ן בהנייה( )א בהנאה אסו' לפיכך נ'אכ

 יהא לא לחיכך נ' אט בפ'ב[ כרת 1 ח' כ בפ'אןשוה'ם
 ד 1 כלאי והרי א 6 - בהנייה( )א בהנאה אסור יהיה()א
 1 עליה א ן אע-פ אכ 7 - הם א [ ר ח' המוסגר ןעליו
 כשתמכתנו[ [ ח' א"כ גדי[ 8 - בהנייה א 1 יהיהא

 מוכרו שאה( )אכ שאתה בשע'( מ בשעת, )א בשעהאטכ
 "א אטכ למדה[ מכאן 1 תמכרנו ולא ט 1 מוכרה()א

 ן ח' ד אמו[ בחלב גדי 9 - אסור שהוא אטכ [למדנו
 ח' אטכ גדולה[ 1 דוחלב טח', חלב[ 1 אם אטכ נג'סןאמו

 ן אם נ' אטכ ומה[ 1 ק"ו אמרת אטב הוא[ ק"ו 10-
 כ להתעשר[ ן נכנסת שאינה ש"ג אבל א, ס"השנכנסת[

 כ"ה שאינה[ ננ - להתגעל אט לבשל[ ן הוא הרינ'

 היובל מס' אליעזר ר' דבי בשם שם חולין וכוי אומר רבי7
 שב"ל בלוי הח' שיער גז דף ז"ל הלוי ישי ר' מו"רלכבו'
 פרה, פירש"י, קיד. חול' וכו'. גדולה אחותו 9 : ר"א במק'ד"א
 ]שהיא ממש אחותו עלם, טע יוסף ר' בשם הביא אחרופי'
 בגמ' וכ"ה וכו'. שנכנסת 10 כבר: ונתעשר' שגדלה אלאמינון
 בא"ש הגיהו וכן וכו' נכנסה שלא אחותו וכו' שנכנסה אמושם
 ו: דבר באר ם אבל עדיפא הישנה דהג' כ' ובמ"ע וז"רוזי"נ
 עם פרי 12 עה: דף שם מ"ת קיד: חולי ובו" עצמה חלב11
 ואין אחד בים פרה בני שני ששוחטין וכו" בשחיטהפרי

 בבשול פרי עם פרי שאסור וכאן אתר ביום האם עם פרישוחטין
 שנאסור דין אינו נינת, האם פרי דתרווייהו אמו בחלב גדיהיינו
 מניין ברחלים 14 : עצמה בחלב גרי היינו האם עםפרי
 מותר דנדי ברביעה האם עם פרי מגיה מ"צברביעה. מרי עם פרי - עה. דף שם ומ"ת קיד. חוליןוכו"

 עם פרי שנאסור דין אינו רחל, עם גדי ברביעה, פריעם פרי שנאסר מקום אמו, עם החלב אסור ואפ"ה אמובהרבעת
 דבערך רחל דהיינו האם עם פרי שהוא גדי חלב כגוןהאם
 הכוונה לגרסתו ואף אם הרחל נקרא גדי של החלבאל
 גרי: עם גדי ר"ל ברביעה פרי עם פרי שמותר ודקאמ'אחת
 מנין בהמה שאר גדי אלא לי אין פ"ז, עי' וכו'. זר-א16

 והיה יולד כי עז או כשב או שור אמו. להלן 17 וכו'ן:נאמר
 : עה דף מ"ת ועי' כז, כב ויקרא אמו, תחת ימיםשבעת

 יכןןפרי א וכאן, כ 13 - ח' אטכ ובשחיטה[ אם נ' אטכ מה, כ ומה[ -,12 להתבשל שהיאןטשאסורןאט2 ש"גא,
 מה אכ ומה[ 14 - אסור שיהא ט עם(, נ' )כ שנאסר אכ 1 הואן דין אטכ דיז[ אינו 1 ח, אטכ בבישולן ן ח' אבפ'ב[
 לסקר[ 16 - "יא יין אטכ דין[ אינו [ האם כ בפ'ג[ פרי [ שאסר אטכ ן יכן אכ וכאן, טכ 15 - ח' א שהתיר[ [אם
 נ' אטכ אף[ ן וכבש האמור(ןאט )סו האמורה לאמו( )כ אמו נ' אטכ מה[ [ כן א כאן[ עםאמו-17 ח'[באמו[קכ

 - כל שאר אטכ 1 אוסר ט ן אתה ל ן מותרי' שזה נ' כ בפ"בן בחלב [ ר 1 ש ב כ 19 - וכבש ט 18 - האמורהאמו
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339 כ פישה מושפטים רכספאמסכתא

 עצמו, בפני מותר וזה עצמו בפני מותר שוה כחלב בשר ומה נותן, והדיןהאיסורין,
 כפס אסור וזה עצמו בפני אטור שוה שכתורה, אימורין שאר בבישול, אמורים הןהרי
 יתבשר אמו, בחלב נדי תבשל לא לומה תלטוד בבישול, אמורין שיהו דין אינועצמו,
 אטומי בחלב גדי תבשל לא - שכתורה. האימורין כל שאר ולא לבשל, אטור אתבחלב

 אם לא, במוקדשין; נאמר לא בחולין נאמר אם אמרת, מנין, במוקדשין כחולין, אלא לי אין5
 במוקדשין, מליקה אמר שלא כמוקדשין, תאמר בחולין, מליקה אמר שכן בחולין,אמרת

 אמו. בחלב גדי תבשל לא אלהיך יי' בית לומרתלמוד
 המשפמים. דואלה מררא וכילא דכספא מסכתאחסלת

 שארן 1 זה הרי י,ט ר הן[ כהרי - אם ג' אפכ ומהן1 יח, שייה שי" דף לעיל שייך יכי'. בהילין אלא נאיולי5
 אכל 3 - ה' ט שבתורהן 1 האיסורין ט 1 כל ג'אטכ : פ"ז1ועיין
 מלוקח אב מליקה1 1 נאסר ם 6 - ק"ו נ' ט אמרת(5 - איסורין ם 1 שאר כל ט ן אוסר ם 4 - ר ח' המוסגר ןשיהיו

 - דינין פרשת כאן עד וק וכו'[ חסלת 8 - בס' וכן מלוקה שאל' י"' בסי,וכן
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