
 חנ אשרשהמשפטים אפרשה
 1Snai' הן גזית אתהן תגנה 4א ת5 פטל כ4ו המזנה יהאאני

 בונה אתה אי בו נוית אתהן תכנה דא ן פסול כ14ויאהמ(בח

 תצה אתרעאבי
 כהיני

 אפ וסוט בדין שהיה הקדשים ובקדש
 ד'ן החמורי הקדשים וקדש כוההיכל לכנות אסור הק4מזבח
 יחו שלאהוא

 כוניי
 אתה אי בו גזית תגואתהן 4א ת4 גזית כו

 ומה , ש'ס הקר ובקדש כהיכל נדת טנה אתה אכי גזיתבונה
 כרזי כלי כל והגרזן מקיוומקכותאנו

 בכובהכנותו נשמע לא
 , עליהוגו הנפת חרבך כי ' נשמע כחוש אכ4 נשמע איטבכית

 להאריך נערפי המזכת אומר איעזר כן  'IIP~w רבימכא1היה
 רשאי אינו ' ארס של שוותיו ףקצר והנרזף ן אדם ש4שטחיו
 הוא הרי אוטר וכחי כן יוחנן רכי , המאויך ע4 חמקצר.להניף
 דברי שלוס,והרי שמטילות אכנים תכנת שימות אכניסאומר
 ו45ש שומעהן ולא רואות לא שאינס מזכה אכנים אם ומהקו

 אמר שבשמים %אביהם ישר" כין שלום שסוסיות ע5מדברות
 המנרי נרזף' עייהס תניף 5א"קלה

 בין יאיש איש כין שףום
 ממשלכת בין , לאוטה אוטה בין ' ישי עיר נון , לאשתואיש

 לדש ש וכמה כמה אחת ע4 ' ימשפחה משפחה בין ,4ממש5ת
 י פווענות עליותבא

 כבש עשה אמרו מכאן ' מזבוב ע% במעלותתעיה1לא
 תגלה לא ת5 מניין ע%"ה"חרה "א 5י4מובח'א'ן

 ' טרם כסו' א4א גרמה ירירה ז4א עטיה 5א הא עליוקרותך
 מכנסי 5הס ועשה נאמר ככר והלא צהך' אינו אומר 'שמעור

 נסה פסיעה י5ד שיא %'1 ערותך תגלה 5א אשר %בד'וטה
 ' נודל כצר ועקב עקב בצד ער4אלא

 פוסע אתה אי ערו ע4יו' ערתזך תנקה4אקשר
 גסות פסיעה פשע אתה אנ5 ' גסהפסיעה

 אסור הל מזכת אס ומדע בדין שהיה חקדשיםבדהכ15כקרש
 ה41ש רן החמורים הקדשים וקדש הוהכ4 הסיערה בומפסוע
 לא אשר "ל חמורין שהן יפי כהן גסה פסיעה 4פטעשאסור
 אתה אכל יתירה פסיעה פוסע אתת אי גו י עליו ערפיךתגלה
 וטה קו דגריס והרי הקרשי' כחיכ14בקדש יתירח פסיעהפזסע

 4טוכה ולא לרעה לא דעת בהם אבנישאיןאם
 כה( תנהנ 4א הוגש כרוך חקדושאמר

 שהוגש חבריך / בזיוןמנהג
 שאמר מי ש5נדממנו
 דין העולם411

 שלאטא
הנהוג

 תנית 5א אשר ,בזיק מנהנגו
 ן עליועוועיך

 יתרומרשת
 נמעינו ן תשים אשרחמשפסום
 מזכח בצד שסנהררוכאקלמדין
 יובר זנר ידבר ראיה שאיןאעפ

 / המזבה כקרנות ףחזק יו"כשווית

 קףשתא פרשתא נדשןםטכת

 ~'ShNtwt המשפטיםנלה

 תחתוניםםינ" מטניאף ע5ענים מיש הכלענים ע5מוסיהן
 אומר סהוא 4פי נאמר למה המשפטים ואלה אומר עקיבארבי
 מנין אחת פעם אל" 4י אין א5'הס ואמרת ישראל גנ' א5ובר
 כס את ובסררה יומר תלמוד שיבמיו ער ורבע ושלששנרץ

'ישראי
 ן כפיזים שימה וצימודלומי י שונין 4מדיןו4א יכוף ,

 ונוני המעיפנדס ואיוש לומר תלמוד יודעין 51א שונקיכול
 ן

 לרעת, רי,א,ת אתה שנאם נענין ערוך כשלחן 4פביהס.ערכם
 ויחק שם שם שנאט' כטרה ואיהרג~שפטיס אומר יהודהרבי

 נרשי שרנו הבהם הרי אומר וקרעה בן איעזר רב' 'ימשפש
 המשפטים ואלה קומר הלמור קיימים יהו אבי שומעישראל
 נט נשמרו מכאן ש4ך את דנין אינן והם שלהם את דןאתרה

 אותו חובטין נהם אכ4 פם41 ובנוים כשר בישראלהמעושה
 אובו שמעק רבי , כשר 5ך אומר שישראף מה  עשה 14ואומרין
 אדם כין שנסהרין שבתורנם nlSDI' 4כ4 4קדוס רינין ראומה

 ן ביניהס שלום נעשה הדין נפסק , בידיהם תחרות4חכירו

 עכר תקעה ,גי וגום תעשה הזה הסבר את אם אומר יתרווכן
 * הכן ועונר עובדו שהוא מדבר הכתוב רין בנית כנמכרענרי
 אחיך וכיימוך אומר ,כשהוא עצמו במוכר א4א מרמר אינואו

 כי יומר תימור מרז הא ן אמור 1DYy: מוכר לךהריונמכר
 מרבץ הכתוב נגינתו ע5 דין בבית כנמכר עכרי עבדתקננת

 ישראל בכן עבוי עבר כיתקנה י הגן אתשיהאעוכדוועוכר
 מקיים אני ומות עכרי ש4 כעבדו חיא אינו או מדברהכתוב

 אכ4 הנוי, מן 1נ%1בנ,ח אחריכם לבנינם אותםוהתנחיתם
 בשביעית וישא שש עוכר שיהה" אני שומע מישראלניקח

 שאין ונו', העבריה או העכרי אורך * ימכר כית5םוד4ומר
 יומר תימו ומה אותך/ נאמר כבר שטף דיכרי לומרתלמוד
 עכרו כאן נא% שוית נזירה ממנו וירון להקיש טופנההעברי
 הכתוכ ישר~ש4 ככן להין האמהר ענרי מה עבוי 5ה5ןונאמר
 ואף מרבר קכתוב ישראל ככן כאן האמור עכרי עבר אףמדבר
 rtNW~ פיעל

 העכרי "הי ויאמרו שנאמר לדבר זכר ראיהידבר
 עכר תקראנו יכון עכד העכרי לאכרם , וגום עיינונקרתי
Qw)קדאתו התורדם ענרי עכד תקנה כי לומר תלמוד בזיו 

 כרחה, כעלעכד

 יברי הגר יהכוא, נאמר ימה ' עביי עכדתקכה23י
 4יס 4'נועריך אומר אליעזר רםרכ"שםעאל

 הגר , שנים שש עוכר ישראל אם יעכור 4א הנר עונדישראל
 ן כנדק יהיות הדין מן 5בא דיו אמרת / עשרה שתיםיעטר

 אס אומר שהוא לפי ' ~ww יעבוד הגר אף שש עובד ישראלטה
 יעכוד' שנים ~wv % יעולם אט שומע בגנבתו יוונמכראין

 ן בשביית ויוצא שש עוכד שהוא הכתוכמגיד

wwכמשמע עביה כי "ט 'עב'?/שזםעשנים ' 
 מכאן עכד עבודת כו תעכור לא לוםתלמוד

 14 יטול ויא מנעלו 15 ינעוף י4ש רגליו ירחוז4אמוו5א
 כמעלה שעולה כיק במהניו 15 יסמוך ו4א המרחך ונסיתכקים
 שעגלא כררך ביקטקא ו5א בכסא חיא בפזריק 5א 51IU~Wtlא
 אכ5,גבנש ן וגומר ישראל כמ ובאחיכם תימודלומרעושין

 ,ובתיבוירורשאי

 כין במון בה עכויעהש בין ןעביד'שימעאניסגיקוש
 שכיר מה כתושב כשכיר ת4 בזיון בה שאיןעבוד

 אתדץישא* אי עכרו עכד אף טאומטתו לשנותו רשאי אתאי
 באומנות יושיבגורכו 44ם אסרו מכאן /5שנותומאומטתו

 רבי , נחתום מכח ספר בין ננון'חיש 5יכים משמשתשהיא
 ' יעשה 5כך ~mmt! ם5אכתו היתה אם אטיוסי

 5א רבו אפ(
 ישנת - (22* * ד ישכשתא

חסלת
ואלה
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 בפרטהמשפטים 8פרשה
 עובד ואינו ניום עובד שכיר מה כתושכן כשכיר ן עףיוישנה
 אל 'וסי י , נ4,5ה עוכר ויהנו כיום עוכר עכרי עכר אףבלילה
 אומר  אתה / למכירה סטשת וכשטעית / אומנותו לפוהכל

 'עכול שניס שש 5ל 1 לשטם (א אום אואינו ימכירהשביעית
 נאמר 5מה ףחפשי יצא ' לשנים שכיעית ויא למכירהשביעית

 נט 5ו שיכתוב אני ש"ע חפשי, תש5חנו וכי אוסר שהוא5פי
 'NYta)s תימו ויצא טעות 14 אויתן ן יחפשו יצא תלשחרור

 ' חנם5חפש'
 'תז אדיניי אם אימי שי'" יפי נ"ל 5מהסגפיאם

 חובה, "א אינו או רשות שו אתה , רשותואשה
 ישמע( רכ' דבר' חובה' ולא רשות 'צא בגפו 'בא בגפו אםה%
 איברים בראשי  אס , יצא כגפו יבא בנפו אס אומר עקיבארכי
 את איש ימכור וכי  אומר שהוא יפי שא איגרים בלסיכננס
 שהבנעביים כררך איברי בראשי תצא %א תצא %א מאסהבתו
 בראשיאיברי תצא יא העכרי בצאת תצע %א אום אתהיוצאי
 וביובינררך בשנים תצ*ש י4ש או יוצאים  שהכנעניםכררך

 , העבריה או העברי אחיך * י~ר תעבי יוצאיםשהעברים

 מכ5 ז הם  עברי כי %ף  ביובימנין י בשש יוצאות שהיאמניר
Iolpoן %3שוןהראשס אףא האחרון  כישון ויסר  עןיך אין הא 

 שהכנעני כדרך איכרי כראשי תצא רא העבדי לצאת תצא%א
 עברי איברים כראשי יוצאה שאינה עבריה א5א יי  איזימאיס
 עברירץ מה י מעכריה עכף הקיש העכריה או העברי ת4מנין
 , איברי בראשי יוצא אינו עכרי  אף איברים בראשי יוצאהאינה

 בראשי יוצארץ איבה בסימנין יוצאה שקיא עבריה וטה קוועור
 לפיכך הגנב עי כמברת שאיב בענראה אמרת אם %אאיברים גראשי יצא שיא הוא רין  נסימנין יוצא  שאשו  עברי 'איברים
 גנבתו על נמכר שהוא  בעברי 'תאם  בראשיאיברי יוצאהאינה
 עברי הקיש העברו או העכרי תל איכרי בראשי יוצאהלפיכך
 טיט הוא אף ן איבריט כראשי יתגאה שנה היא מה /לעכסה

 , איברים כראשייוצא

 "תה  ישי"יהכ"יבמיבי' הי"בבתבע5אשהאם
 "א מרבר אינו או מרבר הכחוב  ישר" גבתאומר

 כנענית הרי יואשוק יתן ארוניו אם אהמר כשהורשבכנענית
  ישר"הבתובמרבר בבת הוא אשה בער אם תר מה האאמורה
 מוציאה שהכתוב הכיאה מי אומר יצחק רבי עמו' אשתויצאה
 המןבות נסוונות'ה חיש שהוא מגיר אשתועסו ויצאה "ימה
 %מר  אהה מכיייציאה עסו, ובניו הוא סעםך ויצח שנבניו

 ' יבם ושומרת ארוסה במענות חייי יהא  יבול הכניסהעי
 ינו[

 ~nollw  להורא ' עסו אשתו שאינה  'בם שומרתאשתויהוציא
ששנהעמו'

 רשיו; ' אשה *אדימויתי אמ בפרשה
 אומר כשהוא חובה,איא אינו רשותאו אומראתהדש881

 ישמעאלי רכי וכרי ,חובה ו5א רשות יצ*ש בנפו יבא בנפואם
 שיכש 15 ר"ש'1חדת אשוק לו יתן אדוניו אם אומר עקיבאובי
 הכתוב בכנעמת אשה 15 יתן אדוניו אם , הפקר כשפחתההא
  תהיה וילדיה האשה אומר כשהוא בעברית (א אינו או ,מדבר

 4 אין בנים 15 ויקרה , מדבר הכתוב בכנענית הא ,%ארוניה
 ויקדיח האשה % מנין ואנדרוגינוס שומטוס ובנות בניםאלא
 nwwnI א5א % אין אומר נתן רנו מקום מכף יאדוניה,תומה
 שיקרוץ שפחתו ע5 שב"ר הרב את 5הכיא 4 וילבה ,יקריה
 א5א 4 אין נסוה סוקריה מגיר %ל מה ויקריה האשה ,עבדים
 ישמעאי רבי היה , מנין נכרית כמוהן שיקריהשפחה

 אונוקו

 כטח  יקריה אדם  קירושיןטב% יה שאיןמהששההכנענית
 זה זה זה ואי כטוה ילדיה ארם מכ4 קידושי( 5ה שאין כ4אף
 מנין העכר מן ישראיית העכר מן גט צריכה שאינה אמהיא לי  אק י גט סטנו צרלוץ שאינה בנפו יצא והוא נמרית,וקר

 אמה מה 5עכד 5אש'וא%  עכד הקיש ואמה עבר תקנותהמהם
 171 רא , גש העבד צריכהמן אינה כששר אף נט צריכהאינה
 (א לי אין יעכור שנים אוןשש :Nlaw: 5פי נאם 5מה כנפויצא
 ~ww 5% טנין נרצע נפרשתן האמור מנהנ נו שנוהג ששעוכד

 העובד ומה צרך איאינו יצחק 5 הנרצע' אתשנייעני5הכיא
 בפורשן האם5 מנהג בו נוהנ הוא הרי ר3תיייאתו שם'עטשש

 האמהר מנהג בו שינהוג צין  יציאתואינו  הכתוב שריבהברצע
 את מביא משמע / הח41ה את יהכיא יעבוד שנים ששבפרשה
 הענין נסי אמרת , יעבוד atawl שש 5% מנין ברינת 'החויה

 ' 5עכוד הראוי כמימדבר
 15 והש בזמן אלא 5י אין אדוני את אהבתי ,וישנה שטמי עד ניצע ש"'נ' ספי ' העכד יאמי"מיילאם
 5% מנין ובנים אשוה לרכו אין ובנים אשה לרבו ובניםאשה
 אריחת נרצע 1aw לעולס אמרו מכאן , וגו אליך יאמר כיוהיה
 אדוט את אהכתי , ובנים אשה ולרבו ובנים אשה לו 'ש כןאם
  ידיה ל נכסים שנתכרכו אוהבו, ורכו רבו את אוהב הוא ,וזו
 שתה"ש עמך יו טוב כי וגו', אייך יאמר כי והיות נאמרלכך
 ומשקהו מ'"כ%ו עליו ישלרבו יא אמרו מכאן , לך שוהטובתו
 עמך 15 טוב כי דא ' עמך %ו כיפוב  יכרגאמר משולוהסבו
 אדוניו והגישו נרצע' אינו סומא או חגר היה אם לו שזהשתהי
 כנמכר אוכר רכי , במוכריו שימיך הדיינין אצ5 האלהיםא5
 אלבש נרצע 1at,y כאן אב5 מרבר הכתוב ננבתו ע% ריןבבית

 ,  עצטו יביןבינו

 ד5ת מקיש ' ורז% המזוזה אל "י הדלתא5וכלנושו
 מעומר, ולת אף פעולי ;alra מה ןימזוזה

 הדלת כרץ נותן והדין  במזווה יוצענו או בא 4כך  אומראתה
 אינו למצוה כשר שהיא ~nrw לרצ'ע כשר למצוה כשרשאינו
 אתרע בדית , ובדית באונו תיונתת  5י1עה שתנשרד(
 תיורצע באונווברית  כמווואויעבור נותן אתה  אגיאינותן
 מעבור אתה )אי מעביו אתרה ,באונו אונובםרצע אתארוניו

 הראשוף כישון "א  רשחרע כישון יומר  קן4ך אין  האכדיו"
 , מעומד דלת אף מעומד מזוזה מה למזוזה  ד4תהקיש

 ככ5 שכשנו לפי נאם ימה אזנוארוניואתךו~עע
~1poהוא כאן אכל כמיתו' אדם של ששלוחו  

 ימין נש5 אומר אתה מדבר הכתוב ים'ן בש5 אזנו שיוהוולא
 כאן נאן דן אתה הרי שמאף בש% אלא אינו או מדכרהכתוב

 , הסחוס מן חף תנוסר מאיר  רבי , יהורה רברירבי ,הרית מן  ,אזנו טסי( כאן אף טם'ן להלן אעוסה להיןאונוונאטר
 כהן אין ' נרצע אומרים והן נרצע כהן אין אומר מאיר רשהיה
 ~alam 5א ששמעה אק אומו חומר כמן אומרה יוחנן רבןהיה איכרי מכל שתרצע אוק ראתה ומה נמכרי אוסרים ההןנמכר
 והחורת רגר גג% במרצע ן  אבריו מכף תרצע היא וגנבוהיך
 בכירכר,  אונובמרצעואסרה ורצעארפיואתאמר

 ן ברין שהיה , היובב ער , יעולם  ובנרו י  ביבר מתכתבמין אומי רני

 'נציל שש "ע הכ%איגוקונה הכסףשיפהכחווקבה אםומה
 טת הא שש "ש  rupnl; שיא רין אצו עבוים א"א קשתשאיגה

 ת5 ז במשסעו יעולם אוועגרו ' היובף ער  יעלים ועכרו%י
 (א העולס שאין וראה בא אומר רבי , אחוזתו א5 אישוסבתם
 והולם הגיע ביצר שה%,הא ער 5עו5ם ועכרו שי שטתהמשים
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 טכ גפרחחטשפסום גפרשה
 ן רבן ואינועגד שנד הוא ועכדואותו 'שאןמתהארקיצא

 הוא הרי יציאתו הכתוב שמיעט שש העובד אס מה נדיןשהיה
 שיהא די( אים ישמאת1 הכתוב שייבה נרצע , הבן ועזבדעובדו
 ן  הבן  עובר ואינו עוכר הוא חזת1 ועכרו הל הנן ועונדעובדו

 י הבת עוברןשת ואינו הבן את עובר עברי עבר  אמרוטכאן
 ן הבת את הגא הבן את %א והעבריהנרצע

 בקטנה כתו את אישיסכוריוחמי נפרגמיז
  אומר אתוההכתובמרבר 88ש

 הכתיבקטנה
 ויגש קטנה מכירתכם אף , גרויה ולא קטנה  נרריה היפרטה גמכירוי רשאי כרריה בהפרת ורשאי הואו  בגרויה,אמרתיא אינו ו טר%א

 כשהיא  כאן אף נער כשהיא יהין מה , שבאת ממקום ,גרילה
 שהוא אביה מרשו'  רסימגי Dn1.vi  ומוציאין הואיל אמרתנערה

 ימכור וכי ן נמכרה שלא ער ו ק נערה כשהיא בקידושיהרשאי
 בההשהי מוכרת האש ואין כתו את מוכר האיש נתו אתאיש
 ושת בוכר הוא הרי 4טכרו אביו-דשאי שאין הכן אם ומהנדין
 גל בתה את שתמכור דין אינו למוכר רשאי שאביה הכתבתו
 ' בתה את  ואיןאשהמגרת נתו את סיכר איש 'Wth" ימכורגי

 בנו את מגר גתוואים את שנר הא'ש א'ש' יגעייוכי
 הגניכרץ ל נמכרת שאינה הכת אס מה בדיןשהיה

 wn~wi דין  אינו הגניכם על גמנר שהוא דגן למכרה רשאיאביה
 את מוכר רי"יש כתו את איש  וביימכור תל לסנרו רמאיאביו
 עצמן את מוכר האיט אים יסנור וכי בנו, את מונר ואוובתו
 שאין הכן אס מה ברין טהירה , עצמה את מוכרת האשהואין
 ממכררה רשאי שאביה הכת עצמו את מוכר לסכרו רשאיאכיו
 נבכר שהונם בבן חמרת אם 4א עצטרש את סתמנור ייןאינו

 בגניבת שאינהנטכרח  עצמו,הבת את מוכ הוא לכךבגניבתו
 נותן והרין גניבתה ע% ותמכר י עצמה את תמכור יאלשינך
 גניבתו על נמכר הוא הרי לבכרו אביורסאי מאי( הבן אסטה
 י4ש ,  עינניבתה מתמכר רין אינו לבכרה רשויי שאביההבת
 בבת תאם בנניבתו נמכר הוא לכך נרצע שהוא בכן אסרתאם

  והדין , ותרצע ו גניבתה ע% תמכר לא לפיכך נרצעתרואינה
 הבת נרצע הוא רויי יסברו רשאי אביו שאין הבן אם מהכותן

 אורך 4ך ימכר כי  חי שתרצע רין אינו ףםנרהסאביהרשאי
 בהרסכר  סוציאההכתוב  אמרתאס , ה:גכחיהוע אווקכר'

 4טדנו איש  יסכור וכי , קיוץ רציעה שייהחמורקיוחומר
 אמרת , בקדושיה  רשאי winwi וסני( במכירתכם רשאישהוא
 ישמעיה( היהרם בכסף, נקנית שתהא חמסיןקירושיה, יירי וחומר קי אמהות לידי קוושיוה מירי הוא מודאהאם

  נקנית בבעייה  נקנית שאינה כנענית שפחה אם וטה קואומר
  ישר" בת ,בכסף

 נקנית שת"א רין אינו כבעייה נקנית שהיא
 להייכח הץיוז מקיש והיתה ה14ה4כה בשטר אף  ומניןבכסף
 הוא הרו אום עקיכא ר' כשטר, הוויתה אף כשטר התכתהטה
 עייונה מה , %תליונה תחתונה כקיש %ו  יקח  ויחרת אסאומר
 ואיש טוכרוה וצא לאמה ' לאטה ן נכסף תחתונה אףבכסף
 למדין נמצינו אשר הנלילי 'וסי רני ' ~שטהות לשתיטונרה

 ף4פ אבelnoN' 4 אחר וקידוש וקרוש אחר ;wntpשמקדשות
 שהכנעני אינרי,כדרך בראנה תצא 4א העבדים כצאתתצא לטי אמהות אחר אמהות יומר צחך ואין קידוש אחראמהות
 שהכנענים כררך אבקוס בראשי תצא 4א אומר  אחה יישטים
 שהעברים בררך  בשניםוביוב% תצא יא אלא אינו או ,יוצאים
 יושמץ שהיא וכלמגיד העכרי אחיך 4ך ימכר  כי %5 'יוצאים
 איברי בואשה יםאח עםההשאשה אלח לי טון וביובלוכשניס

 אמות חם 4א/ נסיממן שיוצאה עבריה אם ומה קו ועוד 'זכו
 ~niau שלא רעהאיא אדונזה'~אן בעיני רעה ,אם וכואיכרים יוצאוהבראשי יפינךאינה בגביבתהעברהשאיבהנמכרת

 ייעוד כצות אמרו מכאן , והפרד, *עדה לא אשי לפמירפסד
 אדון יערה לא אס ' יעדה 4א אשר 4א , פדייה למצותקודמת

 יעד ע4מנת ימכור ,לא כאחת לשנים ייעד %א , אב יפדהזה
 ליעד רצה אס , הוא מוכר או עקיבא רכי ' יוסי רכידברי

"pta בבגדו , לגוי יככרנה שלא דין פכית אזהרה זה הרי נכרי4עס 
 כמשפט כה נהג ולא כזיון מנהנ בה נהג בה שכגד טאחרבה'

 אבטיםוס יונת(,כן ר יקייכךדברי רשאי אינו הוא אף 'הכמת
 כי ואומר יהודה כנדה שנאמר , שקירה א4א כגידה אוןאומר
 ישמעאי רבי ישראל, בית בגדונגוד

 הכתיםדבר בארון אומר
 ףקיי%ז רשאי אינו הוא אף ייער ולא ליעד מנת רקיעיאשר
 ן עליה כנוו שפירש מאהר בה בכגדו אומר עקיכארני

 שהירס לצחיי ילא ייעדנה לכני ' "עינהלכניואם
 הרי תהתי1ליבום' שאונונכנסכדיןומההכן

 אם ל~פ 1pttW הוא דין ייבום תהתינ בא שהוא אחיו ייעדהוא
 שאינו באחיו  תחמר לאחחה החתיו נכנס שהוא בבןאטרת
 ייעדגרש %בנו אם %י ' ייער יא לפינך לאחווה תחתיונכנס
 משפט ע4 ףםדנז מה וכי כמש%דגנות' יאיצו, ויא ייערלבנו
 כסותה תארה (ו מה ימד תמצא יימר בא  הוא הרו "אהכנות
 כת אף ינרע לאועונתה

 ישר"
 י ערע %א ועונח' כמחזה שארה

 מדכר,אתח הכתוב אומרבעכריה יונתן רבי , יאשיהרברירבי
 יקח אחרת אומאס כשהוא ישרא% בכת א4א אינו או כןיסומר
 כת הרי%ו

 'שר"
 הכתו כעכר'ה הכנות כמשפט חי ומה אמור

 גשת להשיא אסרוואיכאדס מכאן ' 'קח14 אחות 'אםמדבר
 * גניך ודלני לצביך והורעתם  אומר מהו אחר במקום ' קטןבנו

 כניך משיא שאתה כומן  בניך בני את  ונאייראות אתהאימתי
 שאר אכיו ואשר  אהמר הוא וכן מזומה,ה, א14 שארה,קטנים/
 , כמשמעו . כטותרץ ' שאר כעפר ע~הט תמטר וכתיבעסי

 ן יאשיה רבי דברי ויענה אוחה וישכב ש% ארז דרך חועונתה

 חלם %שארוה נופ% שהוא כסות כסותה שארח אומר יונת,רכי
 *  סייירח  יתולה aSn)pti' וקנה ש% יה יתן יא יירההיתה
 'מות שי הגשמוולא כימות החמה שייסות יתן שולועשתה
 כעונתה, אהרואחר בי נותן א"א , החמה כימותהנשסים

 אתרץ שיי נפש גףומ שאינן דברים  ומה אמרתיימוונהמנין
 תה"ש שלא הוא דין נפש lei~pl שרו( דכריס ממנה למנערשאי
 שקא רבר% ומה 15 אמרת מני( ארז ררך , הימנה ימגוערשאי
 שנשאת הימנה'דכרי למנע רשאי אינו מתחרה  עמיהםנשאת
 יאובק היכנה ימנע רשאי יהא ש"א הוא דין טתחי4הקליהם
 שאר שאראביך  שארבשרווכתי כל שנאף ארץ דרךשארהזו

 וירעיבך*  ויענך שנ מזונות איו עוגתה כמשמעו,אטרכסיחה
 יקח אהרת אם שנ לפי נאמר יסה  אוטר יאשיה רבי יגרע'%א
 הכתוב ישרא% בכת אומר רקתן ' כבר %ו שנתבו מ' 'גורעים מכי ' יגרע יגס %י ברבר ישראירותהמ בבת אני שוסע '%ו

 כשהוא ' בעבריה איא אונו ישראגאו כבת אתהאוםר 'מדבר
 מוקז הא ' אמורה עבריה הרי ' 4ה יעשה הכנות כמשפטאומר
 ,~WS ואם י מדבר הכתוב ישראל כבת 4ו יקח אחרת ואם5ל

 ועונתה'אמרת כסותה שארה "א אינו פדהאו או לגנך אויך יעד אתהאום , אופדה א41גנך, 4ך ייער ן לה יעשהא4ה4א
 חנם שומעני , ונו "ה שלש ואס ' כעבריה אלא אמור דבראין
 הנשים בשאר כריתות ספר לה וכהב מקיים אני ומה הגטמן
 מהנסף חנם וע אלה W~gl: נאם תל נענתה ש סיויוהחק
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 חפרשהמשפטר[ דפרשה
 בנעוויטן אי(כפף ן הבנר "צאההנם/ הנסנאונטן41א
 ' ננותץ נימי תצא 5א הנעזרים כימי ותצא הואיל נדיןשוהה

 ן כנרות ימי הז הן אומר הייתי אחת ח45ל נאמרשא4515ם

 מה ן אדון מרשות ויוצא אב מרשות ויוצא הואיל נותןוהדין
 מרשות יוצאות ואף שהיית ממרץ שנשתנת אב מרשותיוצא
 " שהיית טמנה נשתנת ואימתי ' שהיית מתה שנשתנתאדו(
 עיתן שלדש שניהם נאמר לכך וכגרות נערות ntewiנשעה
 כסף אין כבגר, חנם 1'צארץ 5ח5וקן די( 4בע4מקוס

 כנעורוסן כסף אין בבגר חנם ויצאה אומר "Irul רכיבנעורים,
 כסה אין ן כבנר הנם ויצאה שיעזר רבי משום אומר חנןאבא

 הואיל אומר נתן רבי , כסף כנרעון יוצא 'm;lw מגיד ,בסימנין
 ס%אגאו עד כסף ת( מה כסף תתן וב5 כסף תןואמרהתורה
 ' סימניז כה משיבואו כסף תתן גף ואףהסימנין

א'שומתמותיומת'מכה רפרשךז

~,iGd
 שנאם לפי נאמרלמה 8

 כלנפשואישכייכרה
 שאינו מגיך ומת איש תימכה סטירה סטרי אפי שומעניאדם
 אישן את שהכה "א ףי אין איש מכה נפשו, כ5 שתצא ערחייב
 נפש כן יכה כי ואיש מני(תל הקטון ואת האשוה אתהכרץ
 אף4* 5י א,( ' ואתו:קטן את,האשה שהכה את יהכיאארס

 הקטן ואת האש את שהרג )האיש האיש את שהרגואישואשה
 ן הוא רוצח תל מנין חברתה ואת הקטן את שהרנההאשה

 ואיש תל הקטן את להוציא שומעני איש מכה , כאלתלמודו
 שמונ כן אף אני שומע הקטן את ירגיא ארם נפש כ4 יכה3י

 קיימא, בן שיהרוג ער חייג שאינו מניר Wtwi מכה %ףבמשמע
 כשדם נפש כ4 יכה כי זאיש ת4 כמשמע הקטן אף אישטכסה
 איש ככה תל בטשמע שמונ כן אף שומעני הקטן אתהוציא
 גרתריית מותיומת , קיימא בן שיהרג עד הייכ שנשינומניר
 בהתריית שלא אלא אינו או עדים בהתרסת אומר אתה 'עדים
Ia'1p5כהתריית יומת %מות האמה עדים, שנים פי %ע 
 א4א אואינו דין בבות אומר אתה י רין בכית יומת מות ,ערים
 ' ננד מזתיומת  תל מה וןא , הרוצח ריןהייוםת בכיתשיא
 אתה  הרי בחנק אינווא או בסייף אשר בסייף,אתה יומתמות
 יהדן מה יומת מות כנואף יהדן )נא] יומת מות כאן נא%רן

 למגדף מקישו זאט למנאף םישז כסייף,אתח כאן אףבסייף
 בסקי5ח להלן יישמה מות וגאמרבמגרף יושת מות כאןבאמר
 ז למגדף מקישו )אני למנאף 1wtl)ai, אתה , כסקילה כאןאף

 העגלה את שם וערפו תל וימותאיברים משני דם 4ו יקיז אומרי אנו ערי( וגום" האדם רם שופךת%
 ן תבער )אתה בנחי

 כהתזת ערופה r~SApi' טה ערופות לעגיה דמים שופכיהקיש
 שמענואוהרה הראשעתש כיספכירמיםבהתותושאטפף

 נפש שהרג שיאחד צרח 5א ואשר ' תרצח 5א 5% שמענו5א
 השן ' שזגג כיד ונפי מצר בא כמזיד נפש שהרג ואחדבשוננ
 גסותם היהיווד עי'ווהרנתו )נפלה בטעג4ה מענף היהכיצד
 והרגתו  עליו ופירץ  הי"בשיטיבחבית '  עייווהרגוונפלה
 ע114הרגתויהיה ונפלה במעגלה מושך היה ;IS~w נויה זהחיי

InS1vונפסק בתפת  וזרא תה )הרנו, עייו ונפי בסולם 
 מ"ר בא י גסה אינו זה הרי ,  עריווהרגושפל החני

  שוגב ביד ונפי
 אמור והינן ' וטס הקרמוני משף יאמר כאשר חוטר הואוכן

 אתת שמענדתכן, 5א אכ5 וזו אנה והאלהים ערה 4אואשר
 מנוס מרץ 5רורות טטס ונאמר לשעה מנוס נאמר הריק'

 השעלץ האמור מטס אף , ק51טות היחם ערי לדורותהאמור
 סק81 5ך ושצתי אוסג עקרא בן 'אשי קלטות הלויםסיתות

 אמהי אפיס  טבואישתחתיוונישו  אובו סלוא 4ט נאמרימה
 אתרץ הרי , אמחיז ד  אמהאואיבואיא אוטראיואו"יםאתה
 ףה4ן האמן מקוס מה I'D1paI 5ה15 ונאמר מקוס כאן נאמרדן

:a'aiw5ך ושמתי ' אמה א5פיס כאן האמור מקום אף אט1-ה 
 אומר שהזאפ לפי זו פרשה נאמר למה איש יזיד וגי , ונזמקוס
 תרים וא והשוגג המזיד אף 'יכוף תו ארם נפש כ5 יכה כיואיש

 ושת 5הכוא איש , הקטן את להוציא שש יזיד וכי %במשמע וכתעמידי בכנו וחרורה דק בית נרשות והמכ שהטיתוהמופא
 ן אחרים את ההושא רעהו , הקטן את ףהכיא רעהו ,האחרים

 שפיכו מוזהריע4 היינו תזרה מתן קורם און עקיבא בןאיסי
 הולון שהוחמרו תורהתחת מתן לאחררמש

 כאמתאמוי
 ' נערמה יהרגו , ישמים מסור ורינן , ודם כשר סכיניפסי
 בערכיץ יהרנו , מערימין שאינן וקטן שוטרה חרשלהוציא
 מוכוח מעם , סערימין אינן מהדין שהיו פי ע5 ואףוכתכשירו ככני והרורה ' דין כית כרשות והמכה שהמית מבפאלהוציא
 מזכתו מעם ליהרג חועא מידו העכורה שמכשלים מגירוגט
 העגורנה את שתדהה רציחה עי ריוצב54מדך בא ,תקחנה
 דחפיהן רציהה אין דוהתה, שעכולה שפת אם דמה גדיןשווה
 רציחדץ תה"ש ש5א דין אינו השנת את דוחתה שהיאעבודה

 עך[ עימר הכחוג כ"ש 5מ1ת תקחנו מנבחי מעם %% , והתהד
 בדין שהיה , השבת את דוחה ,א"ע העבוד את שתדחהרציחה
 ' דוחתה רציחה הרי השכת את דוהו-ה שהיא עביה אבומה
 אס 45ש , דוחתה רציחה שתהא הוא דין רוחתה שעכורהשכת
I11rLNרציחדץ לפיכך מצנוהווחתרץ מת שקכוהת בעבורה 
 לפיכך דוהתה טצזה מת זויכך שאין כשבת תאמר ,דוחתה
 יישמעש כשלטדי  אהד תליתו צם / דוהתה תה:ווציההלא
 אלדוחת  ממיתאבק אחת שהיא מיוחדת שרשה צנה 'ילמד ויצאת בכלל שיהה שריפה , יע אש תכערו לא אומר הואהת
 )תהא וחטבת, את ידעו יא %ד מיתות שאר כ4 אף , השכתאת

 עכודח אס .ומה עתן שרין השכת את דוהה מצוה בתקנם-ת
 דוהתרץ שעבורה שבת דוחתה מצוה קבורת שבת התהשהיא
 בעבורת maxI אס  יא ' יוחתה מצוה קבורת שתהא הוארין

 , רוחתכם מצוה קכורת לפיכך דוחתהזורציחה
 בשכת תאכי

 , דאתה מצוה קכורת תהא לא לפיכך דוחתה רציההוצאי(
 בזום נו שנדיג כיוס ונןבו רקע על נב5תז ת4ן נא]5א5כך
 רשת רוריץ נפש פחח ואין העבודה ויש דוחה רציחה ,*קגר

 ;mpe דוחתה יזוהה שאין שכת אם ומה כדין שהיה ,העכורה
 נפש פקוח שיחא חן שרציחהרוחת'אינו עכורה והיתה,נפש
 כפש פעןח  ויהיא  נג0שאוסר בן שמעון ר ' העבודה אתרוחה

 העכודהשריא את דוחה רציחה אם נ)ח(  יתדיןרוחהאתתטבת
 ימא , ימא תקהנו מזכת' מעם , השטת  אתרוחה

~thsl. ירש 
 נמצינ51מדין 5מו' תקחנו סזכחי Iop~t זגגיו ,41א להקזתולא

 ליסר זכר לדבר ראיה שאין פי ע5 אף רגווכח מגדסמנהדחן
 וגי, ויחזק יי אהף אל יואכוינס

 אכיי"מומחץע%" ןנ[טץ הפרשה

111 l'P1aka l'Pwn 
 נמיתוה שיה"כ עליו להחמיר מכללו מסמאו הנתש ותה ,וע

 הואי15רנגכח ר( אתה הרי מנין אכיו שלא ואמו אמו שלאאביו אאאבעואמו' יי אין ואמו' אביו ומכה ' ח5כךנאמרפרשה
 המגף אף עצמו בפט אחד אחד המלץ מה ח"כ והמק%והיכ
 ל חיינ שהוא נסק% 5אאסאמרת עעמו' בפני אחדאחד

 * עצס1 בפני ואחר אחד ב5 ע5 חיב דעא לסיבך בטיסהמתש
תאמר
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 דפרשהמשפטרם חפרשה
 חייב אינו ופינך כחוים המתים ע4 שאינוו"יכ נמכהתאמד
 אלוש אכ'וואמו ומכה ת4 שאין עצמו כפני ואחר אחד כ%ע%

 שניהם משמע אוסר 'ונתן רב' ' יאשיה רב' דברי מהןאפיאחד
  הכת"כ לך ק,פרוט עד עצמו בפני ואחד אחד ומשמעכאחת

 4הק5 או להחמיר א4א אמו באת יא וכ' אומר 'צחקאחר'רבי
 ואמ)'ומכה אכת ומכה ת5 בו הוקי בו שהוחמר מפנ' %אע5'1
 חבורה בה שיש איבכה אתה ' חכורה בה שיש מכה ואמואביו
 מדת אם ומוש אמרת ' חכורה עליה שאין מכה איא אינואו

 מעוטה ענשין סדת חכוי שיעובה עד ה"ב םרובלאינונזיקין
 אגיז מכה תל מות הא , הכורה בהם שיע.טה עד חייב יהיה4א
 בחנק אזם אתה , כחנק יומת מות , חכורה כה שיש מכהואמו
 מדה זו אמרת בחזרה האמורות המיתות מכ4 אחת אינוואאז

 להחמיר למושכה רשאי אתרה אין האמורה מיתה כ5בתורה
 שהיא מפנו 4א אומר %יונתן יאשיה % דברי ףהק4 א4אעייה
 זו הרי סתם האמורה מיתה וכל סתם שנאמר מפני א4אקלה
 סנאמרה מיתה מה שמים כידי שנאמרה במיתה אום רבחנק,

 מיתה כאן שנאמר מיתה אד רושם בה מיתהשאי! שמיסגירי
 בזבל אות) משקעין היו הנק מצות אמרו מכאן רושם בהשאין
 צזארו, ע4 )כורך ברכין קשין סוררק )נותנין ארכובותיוקד

 ן הנק זהסדר שנפשויוצא ער להין כותך וזה להלן מושךוה

 לא אזהרה שמענועונש
  סמענו,%י
 יברי 'הרי יוסי  יננולא ם

 יהכות'מי שיא מההר הוא הרי להכות מצוה שהוק מי;וומה
 , להכות שיא מההר שיהא הוא רין יהכות שיא מצוהשהוא

 איש וכ"מצא אום שהוא יפי נאם ימה אישומכרווערבב
 על עד; נטל ע4 עדו "א םאחיוונו'איןיי נפשגונב

 איש אלא 4י אין איש וגונב ,  ומכרו  איט ונונכ ת4 מניןמכירה
 ימצא וכי %ל ItPD הקטן ואת האשה את גנב , האיש אתסגנכ
 הקטך ואת האשה את שננכ את להניא מאודו נפש נונכאיש
  האשה את שגנב והד.יש האיש את שגנבו  ואשה איש "א 4יאי!
 הגנב תיומת מנין הקטן ואת חברתה שגנבה האסי הקטןואת
 את יהכי~ש ' הקטן את 4הוצ'4ן איש וגונב , מקום סכיההוא
 הקטן,משמע את להב; נפש גונב איש ימצא כי תל מניןהקטן
 חייב מאינו מגיך  איש וגונכ  חי שמוז בן ואת הקטן אתמביא
 ימצא כי  במשמעתי הקטן אף אים וגונב , קיימא  בר סיגנוער
 גונכ איש ימשח זני , הקטן את ףהוטא מאחיו נפש גונבאיש
 ומכרווכי איט  %יוגונב כמשמע שמונדה כן אף שומענינפש
 וף14 ומכרו , קיימא כן שיגנב ער שאינוחייב אישםגיריגנוב
  כידו אין בידו , בערים איא מעיאה אין תמצא חציו אתשמכר
 ויקח ידבר לדבר,זכר ראיה שאין )א5פ רשותו אא מקוסבכ4
 הכש , וזו נמלים עשרה הענד ויקה ואומר , מיד) ארצו כלאת
 אומר אתה בחנק יומת מות , רשותו אלא מקום בכף כידואי!

 אמרת בתורה האסורות מיתות מכי באחת "א אינו אובחנק
 רשאי אתה אין סתם כתורה האמורה מיתה כ% כתורה מדהזו

 , יאשיה רבו דברי :In~SP להקי אלא עליה להחמירלמושכה
 שנאמיסתם מפני וא ן לה שהיא מפנו %א אומר יונתןרבו
 שנאמרה כמיתה אומר בחנק,רכי זו הרי שנאבסתם מיתהוכף
 רושם כה שאין מיתה שמים בידי שנאמר מיתה מה שמיסבידי
 מצות אסרו מכאן ר)שס נה שאין מיתה כא! שנאמר מיתהאף
 44ש , תגנוב לא ,4 שמענו 4א אזהרה שמענו עונש , וכוחנק
 נפש ינונכ אזהרה אום אתה נפש ףגונכ אזהרה זו הריתגנוב
  תגגובוויא 4א אומר כשהוא סמון יגונה אזהרה אלא איםאו

 י4ש % מה הא , אמור ממון יגונב אזהרה וו הריהכחשווגי,
 ז ממק יגונב אזהרה 11 הרי נפש,א) ועונה אזהרה וו הריתגנוג

 נאמרובענושתיט: מצות שיש אמרת נפשי יעונב אזהרוהיא
 מפורשות מה ממפוושות סתומה נלמד סתום ואחמפורשות
  כישון "א אחרון כישון יוט איןע%יך הא יין בית מיתתעייה שחייבין מצוה  סתומה אף דין כיח מיתת עייה שחיובי!סע)ת
 ממון, יגונב אופרה  והיא כפס לגונב אוהרה ווראשון

 אשר איש אבאיש שהוא יפי נאם לס ואמנונו אביי231קי

:~ipalיןנךב(מ'בוגןגג:::צ" 
 מככם קיף ואמו אכיו 5% מני! אבע שףא ואמו אמו שלאאכוו

 אכיו ומקלף תף איומה הבתו * שיפרוט ער עצמו גפביאחר אחי כאןומשמע שניה משמע או יונתן ,ר יאשן דמקוסדכח
 ואנררוגינום  טוסטוס אשה איש אלא יי  אין איש שנ לפיואמו
 מני אביוואםוומקיף %% מנין  במחים בחיים איא %י אץ אביוואמו, 'HpQ1 ת%מנין

 מקום,
  ומקףי

 ורשן המפ בש' אביוואטו
 המקיל להביא יומת שם תו1בגקבו שאין בכינוי, איא אינואו

 , אחאי ר רברי המפורש בשם  שיקףףם ער אינוחייבאביוואטו

 קיל בשסקה  איתשבע אף בשם השבע  מה ואיתקיי'קיל איתשבע הטבע תורה  הואייואמרה יריאומר א בו חנינארבי
awnבשם  איחקלי אף , 

 איא אינו או בסק'יה אומר אתה ,  בסקייהיומתסריצ
 אתת הרי , בתורה  האטורות טיחות מכלבאחת

 יהין סרה ' כס צמיהם להין ונאמר ' נו  דמיו כאןרןנאמר
 אזהרה שמענו עונש כמקייה, כאן אףכסקסה

 זוקי
 וזהים 1

 תקיף יא אףהים בכיף הוא הרי אביך הוא דיי! אם חק%%,4א
 4א אינו , תאור לא כעמך ונשיא ככלל הוא הרי הוא נשיאואס
 לא ' ~on'aw אב כנין אתהדן א4אגורהרי ' נשיא ויאריין
 שבהן השיה הצר , ריין כהרי בשי הרי נשיא,ויא כהרי רייןהרי
 אתת שבעטך אביך אף מווהרעיקייתם ואתה בעמך'שהם
 וכעמך  גרויי שהם שבוע השוה הצר סה אי קייתו' ע%מווהר
 ' קללתם ע% עליהם שזהר אתה לפינך %הן גרםוגרויתך

תא"
 שבאדם, כאמללו הכתו דבר חרש, תק%4 4א ת4 כאביך

 , נשיא כהרי דיין הרי 5א שלשתן מבין אכ כנין דן אתההרי
 הרו ולא ' חרש כהרי וזה זה כהרי ויא דיי! כהרי נשיא הריולא

 ואתוץ שהסבעמך, הצדהשוהשבהן,חרשכהריזהוזה,
 ,  קיןתו  עי מווהר ה את שבעמך אביך אף קייהס עימווהר

רוסי ופרשה
 יייביןאנשיסימהנאןפרשה

  יפישהואאומרעיןתחתוו, פשו1
 ש יא וייפוי  אפיינתעע"1

 ף6%ר הכתוב  בוש ' יקום אס ' אנשים יריבון וני גף ,שמענו
 אנשיפי איא איזיי , אנשים יריבון וכי י בו המחוסריםרברים
 אומר  ישסעא%רורש רבי  מנוהיהנשקם

 'otpi~n הואייוטכי
 כאנשים נשי בו שעשה מהם באחר הכתו ופרט סתםשבתורה

 כאנשיי נשים בהם יעשק שבתוך הניזקים לכי אני פורטאף
 שהוא לפי "א נאמר למה ואסה איש והסית אומר יאשיהרכי

 איש ת4 אסהמנין בור,אין%יאיאאוש' אישאומרכייפתה
 רכי ' שבתורה הניזקק 4כ5 לאיש אשה הכתוב השוה ,ואשה
 ףת5מודו ואשרה איש תל מה הא ' הכעגה את  המבעירישים שאם ישים' הבור בעי נאמר  בבר והיא צריך אינו או1יונתן

 ול עצמו/ זהכפני לחייכעף אישאתרעהו' והכה 'הואכא
 יהא דבר כל וכשאר חייב יהא כאגרות או באכן עצסו' בפניזה

 שיש כרכר עדשיכה ויכ שאינו מגיד יד כאבן אם %% ,פטור
 %ו )ארב תל להכית כדי בו מיש כמקום ומנין ' להמית כדיבו
להמים  בוגרי שיש ברבר סיכנו ער ח"ג שחוזנו מגיר ' עייווקפ
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 חפרשהמשפטים זפושה
 5אנרוףן אכן או%הגרש נתן 'רבי ההשת נדי וכמקיםלסשה,

 שיש אגרוף הגף 5רגג'ת כדי ב) שיש האב( מה , 5אב(ואגרוף
 הגואם ' כודוע אכן אף כירוע אגרוף ומה ' יהובת כדיבו

 ימשככ,מגיד ונפל ימות ויא ' פטור אהר)ת כאבנים'קתעיבה
 הרש ן למשכב ונפל ימות ויא , מיתה לידי מניאהשהצהיבה

 , והריפוי מהשבת פטור יהודית כדי בו שיש מכה הכהואס

 Shnl~n כתיך אנ' יהתהלדבחט'שימעיקיםאם

 ן משענת) עף חי ' בשוקים אף אני שומע 'בחוו

 ודורש יושב ישמעאל ר שהיה דברים משישה אחד זה כוןיוע5
 השמש וכי ן עליו השמש זרחה אם ב) כיוצא משף, כמןבתורה
 ממש מה א5א זוהה, העולם כף ע4 והלא זרחה, עליוציבר
 %r הרי נהרג שבשבוס כו ידוע אס זה אף בעולס Iol~wזום
 אף ן כשטלה מחוורי( דברים השמלה ופרשו בו כיוצא ,חייב
 שומע המכוש ונקה ' כוויו ע% , משענתו על אומר אתהכאן
 בחוו,טגיד והתהלך יקום אם תל בשוק ויטיף ערבים יתןאני

 אני שומע המיתה מ( ממכה ונקה שמרפא, עד אותושחוכשין
 כמרש חון , ירפא ורפא יתן שנתו רק ת4 והרשוי השבתמן

 שבתו רק שבתווריפויו דמי לו אכיויווטתנין דמי לושנותנין
 סכרה מהמת ריפף מה , ירפא ורפא ת4 פעוים אני שומעיתן
 נחלוק לא כך ריפוי מכלל ח5ק 5א ח1 ' מכה מחטת שכתאף
 זקוק הוא כך זה את לרפאת זקוק שהוא שכשם ' השבתמכיל

 שכת כךנותמן 4זה שכת שנותניןלו כשםלרפאתאתזרה
 ירפא ורפא השכת' מכיי שחלוק ממד 'תן שכתו רק5זה,4%
 וחמשוק פעמים ארבע אפי וחזר , ונתרפא וחזר נתרפאמאס
 מכרה כחמת צמחי( בו ועיו ירפוש ורפשן תף לרפאתוחייב

 וכשאמר' פטור המג מהמת שיא , לפאתו חייב  מכהסביבות

 רפושו אף מכה מחמת שבת מה  ירפא ורפא  שבתויתןתוסרק
 רק התורבץ מן  ארז דרך להמדד הכתוב בוש דא מכהמחמת

 , ירפא ורפא  יתןשבתו

 4י? עכין5ץף את אישיכה ךכל צנצרשה
 והרי / אשרע או איש)רירית

הכתוב
 יומים  או ביום כרון  שיהדר עןו יהקי םוציאוםב4לי

 מנין אשה איש אלא לי אין איש יכה זו,וכי פרשה נאמוה4כך
 מכתורה כיהנזקין  הואייונאמרו אומר ישמעאל רבי היה%ל
 באמרווב5ן ימה ואשה אוגלאיש  למיאשיה וכי יד ופרטסתם

 וגשת עכרו את ,יי כדכתיב וכ5 אומר*יינוצריךרכינתן
 יעזר 4 ן עצמו כפני זה וע5 , עצמו בפני זה ,לכעכע%אמתו
 כרו הכתוב ככנעני אומר אתה ' מדבר הכתם בכנעניאומר
 %אסה'ן עכד הקיש ' ואמה עבד תקנו מהם %ף כעכרי "אאינו

 וקטנה שנדיה אמה עכד,אף שנר5ווקטנו עכד יעכד,מהואם
 יצאת עכד קטנו אין עבר שנרצף שארפ עכרי עכד צ*ש יאמה,
 'צחק רכי אמה,אסר איגנדיה אמה שקטל העכרושא*פאמה
 ת5 במשם חורין בן שחשו ap~l' שותפין שט של עכד אנישומע
 יצא סלה, שכלה אמה אף שכ5ווץ5ו עכרו מה , ואמתועכרו
 רבו ש15, כ4ו שאין חורין כן שחציו ועכר שותפין שני ש5עכד

 %ל בעכרי בכנקניהכתוכםיבראואיגואף4ש?שמעאיאומר
 וושותו a~lp קנון שקניינו כספו כרץ הוא כספו בי יוקםלא

 אכף 14 שרשותוקטייוה פי אףע4 עכרי עכד יצא יינמורה
 שחציו ועבר טחעפין  שגי של עכד יצא ' עולס קמין קניינואין

 * יו גמורה  רמותו אין עולס  קניו מקנינו  עיפי אףבותוריו
 כד* כו שאי, וביז להמית כד* בו שיש אביבין שומעיסבט
 ן ען נכלי או %לוישץיוז

~ua 
 נדי כו שיש עד חייב שרשינו

 5ום תימוד כרילרגמה" amw מקום א55המיתוממן
 שיש בדבר עדשכג1 שאשוחייב מניר ' עליון וקםהכרבל)

 יאטם עדש5א כוילהםית' 'בו מיש מקוס א4 5המאן נדיכו
 וובוס  אי נונם בועא'( שדיםיד וםהאפישדאל ן לגדי(יש

 כ1 ,שיש ולבקום יהם'ת כרי שיסבו ברבר  שיכנו 9ראיבו'חייב

 סהקי  כנקני  ימותכדי
 שיש הוא  רין ביומל או ביום שהתג בו

 לוהמיח(י*ם כדי ובסקוס להמקו כרי בו עדריות" חייבוהא
 לימיך בשבט נאמר לנך , הוין מן עונש naan*למרתנן
 עישית נאמר ימה בשבט  אחד דבר ' פרין מן עונשןשאין

 איבוחחב בוישאויטים אפישדאישאיןיאמיישליברע,

 שהפת גנענישהלבו  , %המית . כרי בו שיש ברבר 'שיבנועי
 שיש ברבי טוגו קד חייב יהרי שיא 'ריז אינו ביומים אוביום
 בן אסחר אם וע ' להסית  נרי טהוא מקוס אי יהמ'ת כריבו

 noalol א"א tw)#aihr ומח בשבט,  נאמר * הרץ מןענשת
 ' בשבט ירנין ובחמר בשבט ן בא באמר  שאה נוהה ירוןיהקיס
 ריקוח 5הוש כא( ןאף שות16 שט שי פיקוח 5הוצי להקומה
 הא פרשותו ומיתתו מנתו תתה ירו סותפין,וםה'תחת  שניס4
 ,אתה  מית ינקם נקף פטור זה רוי גת ףאחר ומגרו תכהואם
 ונאם נקזם כאן נאם או נתן ר ' מסק םיתה,אואייאו"חאו
 מה חרב, כאן אף חרב יהלן מה פוית' נקם נקי%נוקםלהין

 כשמועו אנ' שומע 'ומי או 'וס אם יהי'2בדויך אף פחד?ז

 כיומים שהזא יום הללו שנימקראות 'תקיימו כיצד 'ום אס'חי
 אוןאך הכליקי יוכי רכי , 5עת כיצדשעת הא טום שהן'יומים
 מהי  וכלוה% יוקס ףא חלק אך כשמווף"5ף אני שומע יזםאס
 ישםעאירבי

י אומר ל '  
 במותה ושורו הואיל בדין ישיי ערשןאשמר נאסראומ,יםה יוחאי בן טבעון רבי מדבר,

'עיעירוועי
 ' עברוועיאכתו עי  בשיחה א  אםחוושוראחר

 ףמרת אם"מתו ועי עברו עי במיתה חך וא  אמתו יינ עביו ש( במיתרו"ש
 גףף4פח"

 ע4 במיהות אחר לשור שורו בין
 ש5א פי עי םנידהכת5שאף כספוהוא, כי יוקס %ףלאאמתו עברוועי עי  4ביואחרימית' נינו "  אמתולאקבדוועף

 נחיוק אבהו, היי קבוו ע% בנוהה ישוראחר  שורו בין*
 יוקם %י"א מה הא חייאסתו עברו ע% '  אחרבבחת' יביןתוגו

 ו הוא כספובי

 רושי חפלשה
 עציאנשש4מךץנ"םייק

 וכי אוש שהוא לפי זו פרעא, מחא1
 ל "א ~1Jpaw 5א אישוזוד

 ,אכיהמתכוי כמות שהוא שונאו חהכ' שחתו להכותהמחכוי(
 וכ"נעואנסים'וךט % 'שלשמענו אוהבו והכה שונאו%הכות
 הקכח שונאו  להכות עי"םחכוין הבתובויטרך בא ימהאסע
 נתבזק אס אומר בי זוור פרשה נאסף לנך בחיתה שרגאאזהיר
 אליבא פטור', שיהא הא דין אשכו שהאווהנה להסותשיא הסתכרן אבל , פטור שונאו שדכא אחר ורבה זה שונאולהכות
 5% / לכעף )ולדות ירמי לנעל אהה שחבל %למדךהכתוכ

 בשף אוטר יצחק רבי , וצוש5ומין מן פטור ישתרקחמתהויב
 ' סכת אני פיומ לאיש והאם ער פטור ורבה להכותהמתכוהן

 ואהב%ל
~ 

 סוסעלפ, 'נצו וכי 4% ומה נפש ע%,ווהכהו וקם
 ,% שמונה  סץמעאניאףב(שהואאומרוכייכהנפשאדם,

 וגי , קיימא של כן וההרג ער חייב שאינו מניי גצואבשוםעי
 ישמעאל רכי שקה מנין אנשיסבשים א5א 4י אין , אנשיםעצו
וכו

 לגד5שי
 ישים הכור גע5 נאמר ככר והלא צרוך אונו אומר 'ונתןרני וכי נאמר למח אוש איש 1alh*i יאשימו יבי '

 ר בשוס חמין חבא יצריה ושאו רוה  ונגפואסה נודחף,וכו
אתעור
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וא יקשח-משפטיפ טפהשח
 יציאה, ויצחו שנאמר יפי נאמר 4מה חרה אשה ונאוצ4שר
 ערש הכה שאם רוה יומר תימוד ומה הרה שהודש לנדנואנא

 ינומר ת%מוך הייב יהא אני :palw: מאיבריה אחת ל אוראשה
 אחו פכר ' שכפרז כמקום שיכדר ער חייב שאיט מגיד"יה
 ע"ע ישית כאשר שנאמר 4פי יום תימור מה הרה אשההגפו
 %ומרהררע ת%סוד שיו ההריק שאין פי ע% אף האשה,גע%
 מיעוט' ילריוה ףצחו , ההריון לבעלם א4%ל חייב שאינוטניד

 lpo* מכל הרה לומר תקמור אחר אפילו ומנין שניסהוצרות
 אים או כן אומ' אתה נולדות יענש, ענוש כאשה אסון. יהום5א
 יהירת אסק ואס %ומר תימוד כאשה וענוש כולדות אסוןאלא
 כוולדות יענש ענוש באשה אסון יהזה %א %ומר תלמוד מההא
 כן אמרת אם א4%ש כוופלות ולא כאשוק %א אסק יהיה %אאו
 יהירם  יופלא ת%טד מה הי, דמה דמי שכר ליחן צדיךאף
 אתרו כתזיז 'ענש ענוש / 'ענש.כולדות ענוש כאשרקאסון
 עונש כחן נאמר ' דן אתוה הוי מיתה' אףא אואינו ממוןאו%
ונאמר

~lSnS' 
 כאשר ממון כאן אף ממון %הין מה ן אותו וענשו

 שהבי הכתוב ללמדך בא , האשה כעי עליוישית
 לבעף אשה

 ,דגר התשיומי מן פטור המחהלנןתה וב% %כע% וועדותודמי
  תל , שירוה כ5 אט שומע האשה, בע% עליו ,nfwt כאשראחד
 ונחן שג ריינין פי ע% איא שאעומשיס מגיר  בפייייס'ונתן

 "  פיייים ואויבינו מנאמר זיינין אינש פייטים איןגפייייס
 אין , יהיה ן אסו ואס , איהיס ופייו יאיש איש יחטא כיוכת"נ
 לרכר,וקראהו זכר ידבר ראיה שאין פי ע% ואף מיתה ואאסון

 מכש זאינומש%ם משים הוא נפש'נפס תחת נפשאסון,ונתת
 ממון אומר אתה ' ממון נפש תחת נפש אוסר רכי , נפשתחת
 יהבן ונאם השיתה כאן נאסר דן אתה הרי מיתה אלא אינואו

 אתח ממון, עין תחת עין סמון, כאן אף ממון ~rsns' מההשיתה
 סכת , אומר אלעזר רכי היה ממש עין אלא אינו או ממוןאומר
 לנזקי אדם נזק' הכתוכ 'וםת,הקיש אדם ומכה יש%טכהבחמה
 אף  יתשיומין ומהגוקיגהמה ארס %צוקי  ונזק:בהסהבהמה
 כופר אם אוסר הוא הרי אומר יצחק רבי '  יתשיומין ארםנוקי
 שענשחכתוכ כמקום  יומרתה קי  דברים והרי עליו,יוסת

 NSWI  ההגש דין ענשמיתה סלא ממוןכא איא ענשטיתתיא
 בון אני  שומע  עין חת ת עין אומר יצחק רבי , ממון איאיענש
 הכתוב והרי מסון אלא אינוטטיס מתכהן שאינו כיןטתכוין
 אין  כ%%,ופרט פרט עין תחת ו5ן כל% כעמיתו טום יתן כיואיש שני ממון איא סש%ם שאינו מוס בו יעשות המתכיןמוציא
 כארם מוס יתז כאשר אומר וכשהוים שכפרט מה אלאבכן4
 ופרטוכל4 כףל ףאואא אמרת כל%הראשון כלל או וכיףחזר
 הקכושן טומין w~lbal שפרט מה הפיט כש, אלא דן אתהאי

 אף סטון איא םשףם ובםתכוין.שאינו  בגיוי אי~ריס יראשייי
%3l'D1a משים ובסתכוין ובגיוי איברים וראשי הקנועין 
  לעשות שיתכוין עד נארם טום יתן באשר יוסר  תימוריטמון

 ,בזמום

 והלא סאו את שפצעווהחמא  אםתאמר ' תהת3"ה " ,עויה
 בו שעשרה תאמר אס פצע פצע,תחת נאמרככר
 5ו6 תלמוד ומה הכורה, תחת חכורה נאמר ככרחכורה,והיא

  בה רשם ויא רגלו וע1alttY~ 4! ע% כ11ח1 תחתכויה.א%אכחה

 הטיי ויערו ~rptaawששי
 יש נוזן זה הרי וצננו ראשו  עי שיג

 שכן כו-ן ל פפבק , מעוון , מרונך היה אם "אגר( צערועסי

 עביי' עיז א'ץאת יכה י5פ1 ט,פרשח ' כויות ההת כויה בתורו-ץ האפחז הצער בוצעדו.ווזו.שייפוי
 אושי שהוא ללצו04הנאם 4חש1

 ע אמתו שן ואת עכרו עין את אים גה יומרוכי תימורעינו א* שמא שי'הפיןאת אניאף שומע , תעבות בהםלסיים

 *צש: שהוא  עייו %ההפיר מכלתו כנעני עברו מוציא בתוםחשיי
 ;yt'a אשה אוש יכה ונ,וכי פרשה נאסרת לכך איבריםברוכשי

 ףמדן ואשה  איש אומר יאשיה וכו'רבי ישמעאיאוםרהיהרכי
 ישל בעיהבור נאמר נבר והיא  אומר יונתן רכי ' זכונאפר
 כפנ* עיא יחייב אמתו עץ אורת ענרו עין את כריעיף1כ4

1DVpתנתוב גנדרני אומר אייעור רבי ן עצמו  בפני וה ול 
 לו50 ח%גיד ' בעכרי  איא אינו או בכיני אומר אתה ןפרבר

 העתן חפיתו אני שוסע עברו עין את עביואמרץסהסתקנו
 5ת שיש מגרץ אלחש אמרתי לא ושחתה %וסר  תימור ייגור

 ע% וחרשו אזנו ע% טפח אסרו מכאן ,השחתרק
~1atp *וסידם 

 רואוץכננראונפ ויזינו עינו כננר , הורי( כן יוצא  וה הליאווזו
 * גמ%יאר( בן הניבהל רבי חוריןוברי גן יוצא אינו שוםעואיבו
 שיניובאחת שתי הפיל מעשה,' שיעשה ער איש יכה וכישנ"מ
 ואשו וכרע  בן יוצא "ז הרי כאחת  עיניו שניסימא

 נוטי
  כיונו

 עף יוצאת זו אחי וו מן תחור סן' עין תהת עין %ומרתימור
 תחת עינו תחת יומר  תימור עיהשנ"ה ונוטינוקוהראשונה
 תימוד שפרור נט  1% יכתוכ אני שוסע , יסלחנו לחפשישיגף
 ונאמר שילוה כאן נאמר אוטר אף'עזר רכי ' ע'כו תרגזיומר
 א4%י %י אין ' גט כאן אף גט יהלי מה ש'יוהלהין

 שיכוכן
 %חפש* לוטר 1laSn מנין להשתלח 'כורן שאינו '5השתיח
 משלה ע% למדת אם בממתיח ואמררק כמשיח תורההשמרה הואיי אומר ישסעא% רבי ' D1pQ זו% שינו תחתישיהנו
11tKWיהא המשתיהלא אף יכו% גדוף שהוא מי אירש משלח 
 תיסור%יטי שיחיב  rw ר6י4 אגניו אני שומעמכימקום תחתכם* ישלחנו %חפשי %ומר תלמוד נדו% א5~שמשתלח
~rtv"ילויומ שאינית השן אף ההחוקר ינויה שאינוש העין מה 
 איברים ככן שאר מיזחדות והעין השן איתי 4י אין ,להחויר
 כההי השן הרי %א שניה סכין אב כנין ורן אומר אתה הרימנין
 מומק שהם שכהן השורה הצג חסן כהרי העין הרי וף4*העין

 % יי'ןהנשרן
 הוריי כן עמהןומא

 אי** 4 ואין שילוח להין וכאסי שייוח כאן נאמרישיחנו חי שהרור גט: רי יכתות ישיחנו לחפשי '
IS,1tWיתושי. תימור  מנין יה.סתיח  יכול שאינו %השתלח%% 
 ישמעאי רבי ' מכימקוםאריחנו

 11 אין  כנעני עבר אומר
 אחענ?  שנאמרוהתנתיתם %רצון  איא יוצא ואינו יעולם~כיון
 אם %עוים'אכל אחוזה כשדה כנעני שעכר למדנו דרכנוולפי

 טאיבח1 אתר אתעינואו שינו'וסמא את רורהווהפי%היהדס
 ק% רבדים והרי ביסורין עכסו קונה זה הוי שיוטם ראשיןשהם
 מירי וחומר קי בייסורין עצמו קנה ורם גשר  סירי אס  מהוחום

 יה, שרני יסור אהמר' הוא וכןשבהם

 "'יבבן227ן ךנייפושה
 הכחג' יהרי אשא אואיש

 בפישח נאם %כד כסקילה, שיהא ע4ו להחמיר םכ155החמאו
 נ19רן הכרגנה נ% לעשות מני( שור איא %י אין שור ועיטהזו,

 כסני האמור מתשור שור ףה%ן ונאם שור כאן נאמר דןהריני
 דשא דין כאן האמור שור אף , כשור ההמח כל בועשת

"mPaw; אתוש הרי י כנניחה ר,מקזות כ% לעשות ומנין כשור נהמהבל 
 רגצעמ ער( %םדת אם ן בסגךלה בסקי%היתס ומוערךןהוא'%
 נננזהרץ המותות. כל גושעשח

 אי
 השתטש כ% התמנעשוץ

 ןננגיחח
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פרשהמשפטיש יפרשה
 תאמר הכקפד את משפס עכז במועד אמרת אס %א 'בנגיחה
 איש והמית יומר תימזד הכופרשאין משלםאת שאינוגתם
 אשהן או איש כאן נאמר שוה נזרה זידון יהקיש איא אשהאו

 ננניחה/ המיתות כ% עשה יה%ז מה אשה או איש יה4ןונאמר

 יעשות ומנין כנגיחתי המיתות כ% שנעשה הוכש דין כאןאף
 , כסקילה ומועד כסקילה ותם הנאיף רן כגדויורויניהקטטס

 נעשת  הבס אף כנדו*ס קטניפ בו שעשה מועד עף למדתאם
 הכופר את שמשים כמועד אמרת וכשאס כנדו%יסבוקטניס
 משלם שאינו תאנלבתם נטרולם הקטנים את כו עשהלפיכך
  יגח בן או לוכד תלמזד כנדזליס קטנים כו עשה שנ רבופראת
 ונאם יגח כאן נאמר ' שוה גזרה וידון יהקיש מופנה איא '1נ5
 כו עשרה כאן אף כנדויים קטנים כו עשה ףהין מה ינחלהין
 שלא עד נאמר למה אומר יוחאי כן שמעון ר , כנדו*פקטניס
 כגדולים קטניס כו עשה ש5א כמקום אם ומה כרי( 5' 'שיאסר
 קטני שעשה מקום , בנהרגין כנדויים קטניס עשה 'בהוריכן
 ן ננהרנק כגדו*ס קטנים שנעשה דין אינז בה1רטןכנדויים

 כנזוק'1,%פי כמחכוין שתכוין שאינו עשה להין אמרת אם4א
 כו עשרה שיא כא( תאמר בנהרנין כנדויים קטנים כועשרה
 ננהרטז כגדולים קטנים גו שנעתה כמתכזין ט,תכ1קשאינו
 נזרים וידון %הקיש מופנה ינח, בת או יגח כן או %ומרשלמור
 סקור[ , 4עי% כרכתיב ינח יהיו ונאמר יגח כא( נאמרשווה

 איני ' השור 'סק4 סקול נאמר ממשמע נאמר 4מה השוריסקל
 כשרו את 'אכף %א ףומ מהתישו אסורבאכייה שכשרויודע
 שיועצר שוראינש

~pD'S, 
 אסור כשרו ושחטזהו בליס וקדמו

 כאכיירע איא 5י אין , בשרו את יאכף %א נאמר לכךבאכייה
 ערופכם עגיה ימה וחומר קף אמרת אסור, כהנחות שאףמנין
 שור בהנאות אסורה היא הרי דמים שפיכות ע% מכפרתשהיא

 alnw~הנסקי
 או ' כהנארץ אכור ש'הא דין אינו דמים שופך

 שור ומהחילוף
 הנסקי

 nSAP כהנאה מותר רמים שופך  שהוא
ערופוץ

 שתהלל דין אינו דמים שפיכות עף מכפרת שהיתי
 רנתי , בנחף 1;עג%ה את שם וערפו 1% תפקור כהנאהמותרת
 עג4הערופרה מה מתחיה כי,ן וזכית, החיוף וכטליוחיפתי
 הנסקל שור בהנאה חסורה חיא הרי רמי שפיכות ע4שמכפרת
 אינו אוי יצחק ר בהנאה' אסור וההא דין דמואינו שופךשהוא
 מסלקת ו5א הארץ את מטמאה שאינה ערופה עניה מהצריך
 מטמא שהוא הנסקל שור בהנאה אסורה היא הרי הסכינהאת
 ,. בהנארץ אסור שיהלל רין איגע השכינה את ומספק הארץאת

 כאין שהן הנשרפים ושעירים הנשרפים פרים מה אומררבי
 הכשירץ גא שאינו הנכק4 שור בהנאה, אסור לעולםלכפרה
 עורו בשרו א45ו %ו אין ב:הנאה' אמיר שיהר" דין אינו4ע%1ם
 ישמעאי רבי היה הרימנק

 שכשרת חטאת לחונרוסה ק% אומר
 שור כמותתה, אסור עורה כשחיטהמותר

 הנסקי
 אסור שבשרו

 תשיח נביאה כמיתתו אסור עורו שיהמר הו~פ דיןבשחיטתו
 היא ' כמיתתה מותר עורה כשחיטתה אסור שכשרה פי ע5אף

 דין כשחיטתו אסור שבשרו פי עף שאף הנסק% שור ע%תוכיח
 הישמען מתימידי אחד אמר ' במיתתו סותר עויו הא ש2א
:h'Sמותרת עורה יפיכ בהנאה מוהרת שהיא כנכדה אמרת אם 

 בשור תאמר ,שתתה
  שהולי הנפקי

 במיתתו, אפור עורויהא ישיבו ' בהנאפת  אסור
 %מה4הני4ש בשרו , כשרו את יא'אכי יסקיהשייסמדל
ז

 ךכןוחןבוועורווכעי
 יצאן %א ורם בשר דין בית מירי בעףינ שיצאו מוער ע%יסדת אם בסק'%רץ ותם 'In~tpDa ומהוי הואיף נדין סהירץשמיס סידי אינקי ייה41 נקיי השור

 ש% רין בית בנרי בעייו  שיצאו פי קף אף ההם אף שמיסטוי
 %ו5 תעכור מה הא שמים, 50 דין בית מידי יצאו 5א ודםבשר
 השור וכעף אומר עזאי בן שמעק שמים בירי נקי השורוכעף
 הואיי כדיז שהיה כופר מחצי נקינקי

 השור את שהמית ושור
 מוער ףהיז טה כתש15מין האדם את שהמית ושורנתשיומין
 ומדע כן כאדם כאן אף נזק חצ. משלם ותס ש"ס נזקמשים
 ותם בטקייה הואייומוער  ברו שהיה עכך מרמי נקי בקיהשור ובעי אוי  גמיים רב( ן נזק מחם נקי כעיה'שור פוטרתלמווי

  אף' יכחד רמיהעבר משלם שהוא עיסוער ימרתבסקייה,אם
 ר' ' עבד מרמי נקי נק" בעיהשור וימו  תימוד זמה כן,כתם
 הואי% נדין שהירד ווירות מרמי נקי השור בעי אומרעקיבא
 מתכוין סריגתן אדם עדן ףמדת אם כשור וח"ב כאדםוחייב
 שור אף דמוז%1דזת משפס יידיוץ זיגוגו אשרץ והכדד%תטוו
 סרות דמי משים ייריקו ויצאו אשה והכרז %תכירוהמתככן
 אם וידות' מרמי נקי נקי השור וכעף %ומ תימוד מה הא ,יכו
 צריך מועד למועד תם שור כי( %חקוק הכתוב גא הוא  נגחשור
 אינו ותס הכופר את משים מוער  , ערים צריך אין ותסעריס
 בזתן איבו ,pSDI ' am' שישים מוערנותן , הכופר אתמשלם
 , נזק חד a~ca ותם  pUi a~w  משים סועד , סלעסלשים
 ואמש יום סישוס מתמוף , מכופו ותס העיייה מן מסיםמוער

 כו שהעידו הועד מועד, שור הוא זה ואי תם שור זהו ,ושלפניו
Inw~wI~'DpDi וסי י ר זה אחר וזה ימים, שלשה בו שיחסר ותס 
 ז הייב זה אחר זה אחד כיום לי שלשה כו העירו אפלואומר

 יום תימודומה
 ימים שפשה בו התרה אם איא שישי מתמוי

 חייב שאינו מגיד 'והועד, כתם אףא נידק אינו זה אחר כזה0ףא
 ישתרבו ולא  יהבא'שומרחנם ישמרנו כו'5א שיתרועד

 קשרו חייב כראוי שיכש , פטור כראוי שמרו אמרו מכאן '% כרא"
  'שמונו ולא שבאמר חייב, ומוער פטור הס  יצאוהויקבמוסרה
 תם אומר יהורה רכי מאיר רכי דברי זה הוא שמור %1אבעליו
 זח ה41ש ושמור כעייו 'שסרנו ח41ש שנאמר סטוי וסועדחייב
 ' סכין אינש "ם'רה %ו אין אומר אייעזר רבי ' מאיר אג'דברי
 מושנה אשה או איש והמית וזה בזה פוטר 'עקב בן אליעזררכי

 שיפש ער נאסר ימוש , יסקף השור שוה גזרה , וירקלהקיש
 יא בסקיררה יהא  %א מועד כסקילה התס אס כדין %י ישיאמר
:awתאש בסקילה, יפיכך הכיפר את  משים שאיבו בתם אסרת 

 תימוד כסקילה  יהא ,א ומנכד הכופר את משים שהותגמועה
 היה אחר דכא ' 'סקל השוי%ומר

 ככ~
 חדש גרגר עדון ו'צא

 וגפ יסק% השור אומר עק'נ~ל רכ' ' %כ14% הכתובוהחוירו
 כעלים מיתת מה השור 5ס'תת כעלים מיתת הק"שבעפיו
 כעכע ונם ושישה נעשרים השור מיתת אף ושישהגע0ריס
  אדף בית א4א אינו או שמים כירי אום אתה שמים בירייומת
 נותנין הא נפשו פדיון ן ונח עליו יושת כופר אם אוסרכשהוא
 המכסא יומת מות %ומר תלםור ומה שמים בידי 5סוםתיןפדיון
 כופף תקחו %א אומר ישהה~ש ארס כידי א45י אינו אושמיס בירי אומר אתרץ ~D'QW גידי יומת אומר אני ועדיין הוארוצח
 %מומתין טתגלפריון אין הא למות רשע הוא אשר רוצת%נפש
 כופר אם ן שמים כידי %מומתיס פרען נחזרי( אכף אדםגידי
 נותמן מצינושאין וכן ן ספית ש% נפשו אופרפדיוןעקיבות רבי ישמעא% רכי דבה ~WID' ע% נפשו פריק ונתן עליויהדת
 אין דין גיח מיתות חייבי סקוס בכ4 אדם נירי מומתיםפדיון
 סמל  יפיה יא הארם סן יחרת אשי שנאמרביחים  פריון4תז
 וואט בא אומר ישסעא% רבי , נפשו פריון ונתן נאן אב%יומת

 שאדםקשה ' ור9 בשר ע5 , שאשוהיההש4ס מירחשושי
את
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לב יבפרשהמשפטים יאפרשה
 ישראף בם ראש את תשא גי שב שטם כנף בממון עצמו'חת

 נפש כופר ואום , ערכו נפשות כסף איש 'ואום וגולפקוד,המ
 כצדקה וחטאך עלך ישפר מלכי מלכא להן ומר זא , עשיראיש
 להניה שולף מט אהד מליץ מלאל עף'ו אמיש ואומר ,שדוק
 מצאתי שחת מרדת פדעהו מאטר מחוננו ואומר ' ישרויאדם

 יהם אין וקרשים פדיון להם יש קדשים ףסדים נמצינו ןכופר.
 להם אין כהנאה אסורין פדיון, יהם יש כאכילה אסוריןפריון,
 ויש פדיון להן מששיש , פדיון יהמ יש וכרמים שדותפדיק,
 יפדה פדה לא אח ת% פדיק להם אין אומות ' פדיון להםשאין
 ישראל( הכיבין נפשם פדיון ויקר כפרו לאלהים יתן ויאאיש

 ז נפשהזיהם תחת נפרה תחתיהן העוקם אומות הקבהמנתן
שנ'

 נכגדת כעיני יקרת מאשר מה מפני , מצרים כפרך נתתי
 ' נפשיך תחת ולאמים תחתיך אדם ואת( אהכתיךואני

 4"1 איש חומית שהואאומר לפיישש %מהנאמר בתיג"' כזיגחאי טי יאפרטה
 קכנים נדויים איא לי איןאשה

 נמוראו %י"אבן יגהא,1 אונת יגח בן לומראו תימודמנין
 יגח כת או יגח כן או ת% מנין ואנדרוגינוס טומטום נמורהבת
 בן או ת% מנין כנווכתושיו אחר, ש% וכתו אי4לבנו %יאין

 אף4ש לי אין לו כמשפטהזהיעשה , מקום מכף ינח כתיגהאו
 עבד אל אמהי או השור ירח ענד אם 5ל מטן גריםישדאךם
 מיי אשה, או והם,תאיש בכילואמההיו

 נותן מנוה טארה יפה שאם עליו ףהק% , עליו ויהחם'רעסו חנתימטיאולי
 נותן דינר אלא mw: %א שאס עמהם להחמיר סיעים,שישים
 זח על לחייב / אמה או השור ינח ענד ףאאם סיעים,שישים
 אמה או השור ינח עבד אס וא עצמף נפני זה ועל עצטונשני
 כסף אומר כשהוא כעכרי אלא אינו או מדבר הכתובבכנעני
 כסף מוכר, הכתוב בכנעני הוי לאדוניו יתן שקייםשישים
 הירה ר4ש ,  ואחראשה אוש אחד לאדוניו שקליסיתןשלשים
 השור וההזירוהכתוכ%כףלו, חדש בדבר חצאלידוןבכ4

 בנצתה והוא חואי% בדין ףי יש יאמר שלא נאןער 5מהיסקי
 ע5 בבעתות  ואחד אמתו ועל עכוזעל

 עבדוועי
 אמתוושורו

 וערם עיעכרו במיתוס אחר אמתוושור ועי עברו ע%במיתה
 'mnagt עבדו על במ,ת אחד לשור סורו כין נחלוק נךאמתו יעי עיעביי במיתה אחר 'l'aS~ בעו שחיק ימרת אםאמתו

 יסקי והשור שקיים שישים%5
, 

 יי '"מי'ש ש5א עי נאמי ימה ' כוי "'שיפתחובני
 לסדת אס טמומ זהכור ממוג? והשור הזחילבדין

 אמרת אפ 45ש , כורו על חייב אינו שורו יר'עף ח"בשהורש
 % ויהויק %41ך ררכו ש44;ן בנור תאמר יהדק שררכובטור
 צריך ברין וכיתי שיא יפי איש יכרה כי או בור איש יפתחגני

 זרה ע% ףחייב איש יפתח כי 4א , עצמו בפני  %הביאוהכתוב
 איא לי אק וכייפתחאיש 4א עצמו, בפני זה עצסווע%נפני
 נדין לי יש יחמר שלרש עד אוש יכרה כי %5 מם( נורהפותה
 ~nwap כן אמרת אס  הא שכן, כי %א הכורה חייב הפותחאם
 דא הדיף מן עונשין שאין ללמדך יכרה כי נאמר %כך הדין4ן
 לאח מה %פותח וכורה יכורה  פותח הקיש כור שש יפתחנו

 אף בשיעור כורה ומרו פטור  ברשות  בורה אף פטורבדשא
 פותח הרי 5א אוטר כתירוש בן יהודרץ ובי , כשיעורפותח
 שבהן השורה הצר , פותם כהרי  כורכר הרי ולזפ כורהכהרי

 בשמרו וףיב שהורש  כ% אף בנזקו ח"ב בשמרה הגיב סהואכי
 ועשוש תאירו צ'ירווכ"רו וכהרה פותח איא יי אין בנוקוהחג
 גורם wnaI האיקא I/UDJt 5ומרויא תססו מנין סעפהנו

 ז חרס שטר יכסמ5הניא 5א , כסניגורם שא ,%אכירהגהים
 פטורי כראוי ככהו אמרו מכאן כראוי כיסה שיא 1aD1ti' %ארא
  מש?תפין וייג, רכילה ן אהר כיסהוונילהו ן ח"כ כואוישדא

 וירע נתניה חייבן המניה ' מהם אחר וניהו הבורשכסואת
 ונפל , פטור ידעכו שלח וזה , כוה'יבבואחרמהםזהסידע

 עצמו, כפני זה ועי עצמו בפני זה ע% ,חייב חמור או שורשמה
 ומת בדין סניה ' וכליו חמור ולא חמור, וכלו, שור ולאשור
 שו"יכ וכאן הכלים על חייב הבהמה ע% חייב שלא במקוםאם
 ע% חייב שיהא דין אינו הכהמע%

 הכלותי
  שורתו שמה ונפ%

 כ14 ויא חמור כליו 51א שורחמור,
 ונפי

 הי15נף כדרך סמה
 לאחריו חייב הכריה מקף לפניו נפף אמרוטכאן

 הכחה מקוי
 ישלם הבור בעל הזיב, לאחו'יו לפרוותן 'rr'a בכור אכלפטור
 מנין, בהמות כסף אירם לי אין %כעליו ישיב כסף , מקוסמב%
 יהירת והמת %הין יוונאבר יהיה והמת  באן נאמר דן אתההוי
 כסף' יהרן אף כסף כאן מה בהמה כאן אף בהם %הלן מה%ו

 ' ימחק איא אינו  או לניזק אומר אתה 'לניזק לו 'היהוהמת
 מניד אלבש ' לניזק %ו 'הירח והסת ת% מה היה כן  איואמרת

ItQ~W?רם l~nba: נזקו דם' לו ומנכה ' 
 'גי רוקחי ב יפרשה

 נשיב כעיטה רביצהרחייה 4אש ניפרש נניחה נכיל
 חנן אכפש יאשיה רכידברי

 ' ;tpa~" רבוצה רזייה נגשה נניחה אייעזר רבי משוםאומר
  ששיא אס "1 דברים והרי בע%יו' ישמרנו %1א ת% מניןנשיכה

 ומה , בעליו ישמרנו שיא עד שכ( כ% לא כשהזיקשמרוחייב
 עזו זו ואי אהרת שמיררת הכת"כ לו היסיף ישמרנו, %1אה%

 טור יהמא איש  שור / קט( של שזר 5ד"שףא איש שור ,נשיכה

 יהוציא רעהו קטן, שי שור להביא רעהו שור את ' אחריםשי
 וככרוחתהשור נר, שיחושב שור ' נכרי שור ' שיכותישור
 ן בשוים אלא  אואיבו טדבר  הכתג בשים יכול זהצ11ג1ד4,'

 הוי מפסירו או  נשכרים המויקי דרך מה אטרח שיםוכשאיבן
 נזקן ע% יתר או , נתןן  נבכיין הניוקין ררך אף מפסיריןאוסר
 ונאמרה בח' אצייה נאמר אוטר ר נזקן. עי יותר ויא  אומרהוי
 מנחשן יחצין המת את ונס מדבר הכתוב בשחן הא במתחציים
 שנגח מאתים שוה או מנה שנה שור שנגח מנה שוה שוראמרו
 שוות שור שנכח מאתים שוה שור נוטיהצ'ו סאתים  טוהעור

 נוט% ממש שמץ טנגח  סאתים מיה בויו נוטףמאתים
 זח ועי מאיר רכי אמר מאתים שוה טנגח מאתים  שורץ 'רבעו
 כ% את קרא עקיבא רבי %ו וג%אמר הדה השור את ומכרונאנש

 מאתי שוה שור 1ה וה וה וחי יחצון, המת את ו1ם הוההמקרא
 והמת החי את סוכרין בטה שוה  והנגלה שוהכהאחי שורשנגה
 את ונם נאמר יכך מספיבנביתו,  כשוהוכעיהנכיהחולטן
 , וכו ישוער הס  שור בין יחקק  הכחוב בא נורע  יחצון'אוהמת

מתמוי
 מר שו %הביא ,שמרנו וקא ףפניו וש% ואמס מלשום

 הרי מנין  כסף , בבהמה איא לי אין  שור ישלם וכ5ש5ס"נס
 וי, יהירת והמת %הףן  יוונאמר יהיה  והמת כאן נאמר רןאתה
 וכו יבריק אהמר ,אואתה  וכל  למזק אומר אתה %ו יהיהוהמת כסה  %ה5ן אף  כסף  באן כברסה,בה כאן אף  בבהמה להיןמה

כריע'%'
 שבא' בכין היו והמובר  הטובח אף ונף איש'ננובריו

 בתיבתו רנתוב והוי שנים ישים הגנב ימצאחם
 וו' פרו 'llaNa  ןו%%כך tal~wnI, ולויס ע~ו %החמירמבףןו
  עצמו'ועי בפני עלות attnSi, שחשחיאו

 עצמווטכין גפני וה
 יאבייש  ייא ער * מכיו תיאו  מוין סוכר , טובח %יאיאחין
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 ידפרשהמשפכים נ 'פרשה
 ענשת כן אמרת אם חייב, יהא %א מ"כ והיכ הטובה אם בדין5י
 הדי,'דא מן !I'alv שאין %%מדך מכרו או נאמר לכך הדיןמן

 כשף א-שותו חוץ מגירה בה  ישובח ומוכר  %סובר סוכההקיש
 טכיהו-ז אף כאכילה מותרת מכירה  מה חוץירשותו,טכיהה
 מותרת סכיה אף גהנאה מותרת מכירה מה , באכייהסותרת
 שאינסה מכיררץ אף יחתר יכולה שאינה טביחה מה 'גהנאה
 ייגוב וכי רא ' כולה מכירה אף כויה טב'הה מה  להזור'יכולה
 ת בתוץמשיס ושחטן גנכן מאם בכיי היו מוקרשין אףאיש

 יההמיר מכףין מוציאן הכתוב והרי והמשה, ארבעהתשלומי
 קלווהדין כתשיומ'ן ח"כין ש'הו %הכרת'יכו% יזוקקןעייהם
 כתשלומין הייבין יהלל לא ן ההמור כרת עי הייבין אםנותן
 יעאוםכל% 'צאוויא כרת יימכ5% צוה אשר הדל זה ת%הקיי

 שלשה צאן וארבע והוא ארבעה , ישים בקר המשה ,תשיומין
 מי לפני מלאכה חכיברה כמרה וראה כא מאיר רכי אמר ,וודא
 שרץ חסשרץ משלס מלאכה 1% שיש שור העמס והיהשאמר
 אויהקכה זכאי בן י)הנן רבי ארבעה' משלס מיאנה לוסאן
 משים ברגיו הויך שהוא לפי שור , בריות  שי  ככורן עלהס

 רבי ארבערז' מטיס כתפו ע% טוענו שהש יפי שההמשה,
 שהירס , ההיה את להוורא שה תחת שור תחת אומרעקיבא
 בתשיומין הייב וההיה  בתשיומין הייב והבהמות הואילבדין
 ההיות אף והמשרר ארבעה משלם שהוא בהמה עף למרתאם
 קריבה טהיא לפי נכהמ אמרת אם לא ' והמשה ארבעהיטלס

 לפיכך ' מזכה %נכ' קייבה שאינה כהיה תאמר ' מזכת נכ'עי
 תוכית D7Di בעית והרי והמשוה ארבעה  תשיומי סמיםאינו

 ער( תוכיה והיבש , תשיומץ עייה והייבין קריגרששאינה

 לדש וחמשה ארבעה יטיס  קריבה שאינוש לפי שאףהחירם
 ' מנבח נבי עי קריבתה במינה שמין ,D~e בעית ב אמרתאס

 ,  חיה  IwtslnS שה דודתךתחת גי מה הא , המוכח נכי  עף קרב כסינה מין שאין בהיהתאמר

 ונפז י הנגב ימצא במחתרת2אי2 ג יפרשה
 ספק יננוב שכיש ספק והונישנוש

 אומר אתהשבא%הרוג,
 א"א אינו או , יהרוג וספק יגנוב ב8 שהואספק

~pao 
 יגנוב

 1-11 הרי והרנו וראי כשיננוב אם אמרת , יגרב שלרשוספק
 רן אתה מפאו , גאיגנוב %א יגנובספק  טספיגא קווההייב
 ומסיקת הארץ את שמטמאה רמים ששפיכוה נפש פקוחער
 יומרכישו( עודך  אין הכש הספק את יוחרד היה השכינותאת

 ן להרוג בא :pto יגנוב ב"ש ספ9 שון הרא  כישון אלאהאהרון

 והלחש ' זרחה כלבך עלי) השמש וכי ' עלי) השטש זרחותאם
 אף בעולס שיום שמש מות אף4ו זרהה ניו העזים נ%ע%
 בו כיוצא הייב, זה והרי והרגו עמו שכשיום ה!*ש ירגע אםזה

 ע% בו כיוצא ' כשמיה הדברים מהוורין ונ5 השמלהופרשו
 השמש זרהה אם כן, אומר אתה כאן ואף , בריו עיטשענהו
 %5ילרה יום . בין יהדק בא 4כך אוסר אתה אומי ישמעאףדבי
 יומר  פטורתימור יה~פ ובקלוה ח"כ ביום הרנו טום15מר

 אייש ירוצהמעתה יסרנו מדע וכי רנה העשוש יאלנערה
 ירייה יום בין היק %א 5ה1% מה , ונמלימד ףימר בא וההרי
 פטל והרנו קדמו אס כאן מה ירייה יום כין תהם %א כאןאף
 'I'P'wla 1% היו %הין )מה פטורה' והרגתו קדמה אס יהלןאף

 היון היםנווהרגו מושיעין %ו היו כאן אף ףיכת והוגתוהימנו

~fa"
 לפמו שהיו הרי אומר appt: בן (יעזר רכי ישים שים לו
 עמ11הרנ1 שכשיי יודע שהוא זמן כ5 ושכרן שמז וכדי יין3די
 וכמנר 1% אין ואם ישים, שים 1 נאלדמיס %כך חייג וההרי

 %1 יעבוד שנים טש קמר תימוד %ע0(ס אם שומע ,כנמבתו
 בגניכתו5א  ונסכר יוצא )כשביעית שניס שש עובד שהואטניד
 ששורע מסה פהות ננב אם אומר יהודה רבי , יתר ולאפחות
 חם ן הגניבה כל ביד הרשל ששוה סמה יותר נמכראינו
 אונף אייער רני , שטר %ו כותב %או ואס ' ימכור למכוררצה
 להשתכר ריו שטוה מסה יותר נמס אינו ששוה מסה פהותננכ

 מחצה, וףהפסידםהצה

 לא' כירו אין בייי "י" מציאה "'ז ' תמצא"מצאאם
 שנאנף לדבר, זכר %דבר ראיה שאיןרשותו,אלפ

  וני, גמגום עשרה העבד ויקה וכתיב ' סירו ארצ) כ% אתדקה
 שאין4 , חמור ער משור רשויו, איא ירובכימקום איןהא
 שכגנכם הראשון ' הם גנכין שבעה אומר אתה נמצאישים מת'ם,שנים ו5א 'שלם O'JWI הי'ס החיה' את 5הכיא  אלאהיים
 %קרותו, בלבו ואין לארחו %חביו1 והמסרב הכריות' דעתנונכ

 הכיותיוווהן והפוהח ' כקב% שאינו כתקרןבתיודעוהמרבה
 במשקילת,והמערב והמשקר , במדו והטעזו% , לחנונישכזוו
 שאמרו מפני כשמן וההומך ' בפו% והחול , כתלתן הנרראת

 עור וף4פ מלכיס כו מושהין %פיכך ' אינומקכ%מכלהשמן
 נונכת העליונה דעת יגנוב יכול היה עליושאמ שמעליזאלא
 מה וכי , וג5 אבשלום שני)יננ)כ , ישר( כיתויכ דין בית ולב אביו לב גניבות שלש שגנב באבשלום כצינ)וכן

 נרוי
 הנונס

 והותך נגנב שהוכש יורע שה41ם הנגנב וה אומר הוי הנננכאו
 יגנוכ בקשו סיני הר על כאבותינוכשעמרו מצינומהריש,)כ(

 זור ' ונשמע ילנעשה דבר אשר שנאלכל העלי)נה'דעת
 ואס להכ וה מבבס והיה  יתן שנאמרמי ב,רן רין  בית לבונננכ
 ואומר , עון יכפר רהוס והוא כן  )אףעלפי ' נבוןעמו יאויבם  הימגף)כיושתוהוכפיהס ,  וירועיפניו גיו' הכף שאיןהאמר

 והקדשות וקיקעוה שפחוה )שטרות עבריםארבעהוהמשוה שולמי ת משוש ועיף היה בהמה ונייע בסות  ,פטירסיסיס הנארז אסורי ננכ מהןנקףסנוםבצופהע%חרשוגל'למעיה
 כפלי תשיומי ישים הטור פטר הנונכ ' קרן אלא משלסאינו
 השור תהת ומק יאהר התר ף) 'ש עכשו' אסור שהואאעפ
o~wtנו כקר שנ'המשה ארבעה ישלם השה תהת ' המשה( ' 
 רבי , נפשו מתהייכ שהוא אדם כנ' נפש גונב מהאלמעלה
 נפשו שונא ננכ עם חולק אומר הוא הר, אים יוחאי בןשמעון
 ש% מכיתו יוצרת שהיה לאהד דומות הדבר %מה מש%טשלו

 הגניבה בעף בא זמן ףאהר לאום תנד ואי הפקךטו% יי אמר ng'v אתה מה 1% ואמר הברו מעא) ots)iהכירוטעון
 אמר מגיתו יוצא כלים טעק לפקני ראית שלא אניוהשביעך ואביקי

 אומר הוא ועליו בנפשו מתחייב זה ייי יודע tatNwi שבועה6
  אבירהמחגגבארוי נפשו, שונא גנב עםשולק

 ישימון זכה זה הרי גנכ שנקרא פ, ע% אף כרבריתורלשנות  הגירווהי
 מתטנוה NYD3 לסיף יננ)כ כי %גנכ יכ)זו %א אוטר הואועליו
 ואץ יחן ביתו הון כל את שנאמר שבעת'ס 1'שיס ' הצבורע%

 נקף מהורהו אמרות י4 אמרות סב  תורה דברי אלאשכעתים
 , o'np~wi מווקק יארץ בעייףצרוף

 נ*שמף שדה%מה איש 'בעי רחל ידפרשה
 כדץ %י היות יאמר שלאעדשאש

 ק יגערו היזוע% יהא %א חיב שהוא הכאר ע% למדת אםממשו

 יטמר והכהנ5םועית יה %אכוףהראוי מועית שהשןהימרך דכוע" כא  איש,(א ,כער בי 4ום תימו מה , הדין מן זכיתיאם
 טיצ*שהמו"9 ער אינווז"ב  יעוים אסוו סבאן הייונהגרוך

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




