
בונשאח

 י.ן'" מלן.ח,יין, סשה אליהוה
"bSשמענו עונש , יתחטא וירש יטמא אשר איש אומר שהוא 
 ן המחנכה מן וישיחו ישרן גני את צי תל ' שמענו לאאזהרה

 בשעת מיד tilfsn אומר אתרק ן ולרורות מעשה כשעתסיד  צו,ה"וווי ' בטומאה יסקיש יכנסו יטמא"שלא אזהרה זההרי
 ישרן בני את צו %5 , זמן יאחר אלא אינו או ' וירורותמעשו;
 וישיחו ישר" כני כן תעשו , תשיחו נוסכה וער מזכרוישיחו,
 מעשה כשעת מ'ד שהציוה למרנו הא ' למחנה מחוש אלאותם
 ע וך זית שמן אליך ויקחו ישרי בני את צו 5% מנייןולחווות
 מעשת כשעת מיד שחציווי למדנו הא , העדות לפרוכתומהול
 אוסרישמען רבי הייה ' שכתורה הצוואות יכ5 מנ"ן ' הזה מציווי41רורות

 הוא'"
 האחת פיט סתם בתורות שואה ונאסרו

 פורטני אף וירורות' , מעטה מירכשעת אלושפהסשאינה
 , 0עשרז בשעת מיד אל** יחו שלרש שכתזרה העוואותככל

 למדנו דרכינו לפו , וחזקהוואמצהו יהושע את וצו שנזירוז אי** מקום כב4 הציווי אי( אוש כתירה בן ייהורה 'ולויות
 שמעון י למזורוו, אא מזרזים ואין הםוחזגף' וא מחזקיםשאין
 כניאת שנאמראי כיס חיסרון ח45ש מקום ככ5 ציתי אין אומר יוחיבן

 ישראל כני את עו , זך ז'ת שמן אליך זיקתו ישראכ[
 . , מנחלת 45וים ונתנו ישראל כני את צו , המחנה מןוישלחו

 האאין , לאישי וזהמי קרבני את 4הס ואמרת ישרן בגי אתצו
 את ש זה זה %1זה מאחת חוץ כיס חסרון אלא מקום ככףציוון
 תזרום כנען ארץ אף באים אתם כי אייהם ואמרת ישראלגני
 14הרח איא מקום בכף ציווי אין ורביאו% , הארץ חילוקלעניין
 תאכף לא ורע סוג הדעת וסעו האדם ע5 אלהים ויצושנאמר
 ממחנת אני p~lw: ' שנינה מחנה המהבוס מן וישלחו ,קמט
 אף המי חיטוי '4הה

 חחי
 שלא ער הא , alnSwnI ףסחטה

 ורשמר ,קל הק5 ארו( ממחנה טמאים נדחו אם בדיז יי ישיאסר
 / הדין מן ענשת כ( אמרת אס ח45ש , דחמור שכינהממהנה

 ז היין סן Iat~llp שאין הימדך המהגה מן וישיחו נאמרףכך

 , וחומר קף -צריך אין אוםר
 נאמר למה כ( אם , חסור סמהעקשקקה ושסר **ן ארון ממחנות שמאים נדחו אם ה"

ID1nswt14תו%רוש הכתו בא א4א הטחנהניצרועצ%זב 
 ט40* 1כ4 זב 1כ4 צרוע כף הסחנה מן וישלחו ' המחיצותאת

 ישב בדד כמצורע ג% ' אחד כמקום ששלשתן שומעני 'לנפש
 הכ" מן ויצא ככ%5 היה מצורע , מושכו למחנהמחוץ

 ולמר
 משלוח שלוחז וחמור טומאתו שהוחמרה מצורע ' הכ55ע5

 חב'וו' משילוה 'llm~tw חמור טומאתו שהוחמרה כ5חכ'11'אף
 ' מטמא מצורע מטמא שהזב כל ' למחיצות הכמ'ם מנומ'כאן
 מטמאי הזב מטמא מת שסמא כ% שמטגובבשה' מצורעחסור
 מטמא 'ום שטבון כ5 ' מקמא אכן מט%תחת שהוא הזבחמור
 בל האדם' את מטמא שהוא מת שמא השור ' מטמא מתטמא

 שהוא יום טבוף חסור פוסף, יום טבוף פוסף, כיפוריםטמחוסר
 והומר* קי אטרת אות יאשיה ר היה / ~tyD טםיאים שאראייו, איא 5י אי( י נאסר 4מה המחנה מן ,llnSwt1 , התרומה אתפוסל

 וחומר קי ' הק4 ארון ממחנה טמאים ומצורעי וביםאם.נרחו
 לכך הדין סן כןענשת אמות אס אל*פ ן חסור שכינהקמחנה
 אדם בכ% הדין, מן עונשין שאין ללמדך המחן מן וישלחונאם

 מונח חי ' אתן נושאו ביויס אא טלבר אינו או ' סרכרושבעוב
 ואחד נר51ים אחד מד"ר הכתוב ארם בכ5 , תשלמו נקיעהועד

 במשמע קטנים ואחד גדולי אחד אוסר אתה ' בסשםעקטנים
 שש שיא מקרש כטמא מצאנו מה שענש, כקרין איא איבואו
 ונכהתרק * יתחטא ולא יטמא אשר ואיש שנאמר גדולים."5א
 נקובכם ועד מזכר 5% גדת(יס, א5א לא'נא% כא( אף /הנפש
 וישלחו אומר שהוא לפי , גאםר למח תשףחו  לפיכח ועדמזכר אומי יונתן רבי י בם'שמע קטנים ואחר גדולם אחד ןתשלחו
 ק4 אמרת , מניין טמאיס רדאר ן איש אף4* יי אין המחנהסן

 ממחנח והומר הקף,ק4 ארון ממחנה טמאים נדחו ואם ,וחומר
 ניזמר יכך , הדין מן ענשת אמרת כ( אם איא , דחמורשכינה
 קשבה וער הדין,מזכר מן עונשי שאין 44מדך נקיבה ועדמזכר

 %% מניין ואנדרוגינופ טוסטוס ' הקבה ונר י*"א איןהקלחו
איסהק

 למהגת-
 שאין ' להשתלח שיגול אא 5י אין , חש5חופ

 "א 5י אין * תש5חום למחנה מחוז א5 %ל %השתלח.סמיזיכוי
 או6 עקינא ר תשתעט, ףמחנח ,ת5"םחוץ l'uaIאדסוג%ימ

 ושנדיש ננגעו, קופסא ואדם הואיל , ד( אתה הרי אומרישמיש רב* במשמע, כלים ואחד אדם אחי תשורש נקיבה ועךסוכר
 סטסאיס ש * 4 ב אספרי

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



חנשא.ז
 טעימס כמם 4ף , שלוה טעון אדם מרו , כננשסמטמאים
 ומושב משכם נכי על שמטמא כאדם אמרת אם ל4ששילוחן
 משככ גכ' עי מטמאין שא', גכף'ם תאמר ' שילוח טעוןףפיכך

 תוכיח המנזנעת אכן הרי ' שילוח יטענו ל4ש1מושכיפ'כך
שאיגה

~DCai 
 , ש'14ח ותעזנה ומושכ משכב נבי על

 תתמרץ ז"
 יטעננו יפיכך מושב נכי ע5 מטמאים שאין פי ע" שאףבכיים
 י תשלחו נקיבות וער מזכר אומר הגלילי יוסי רבי ,שלוח
 הטזמאדץ אב יעשות ראויים שהם מיוחדים ונקיבתה כר זתוה

 ' התורה ככף הטומאה אכ ףיעשות שראוי כף אףושעונ"שייות
 ע5 ירחש 5א ובשרו יכבס לא ואס אוטר הוא הרי אומר יצחקרבי

 :WJP נופו רחיצת על אומר אתה ' כרת הכתוב ענש נופורחיצת

 מרץ אמרת כנרים כיבוס ע5 אינש ענש 44פ או , כרתהכתוכ
 מנכילה האוכף , בגרים כיבוס ע" בו ענש 4א חמור מתטומאת

תשיגוס
 למהנה מחוץ א4 ' כנדים כיבוס על בו 'ענש שיא 'וא

 בפמ מקום 5הס 'קט אכ4 ' בנשיאים ול~פ כארון י4י יגעו5א
 ן מחניהם את יטמאו ולא תשלחו ימתנה מחוץ אל תל 'עצמם

 ומחנדץ לויה ומהנה ישראל מחנוט הן מחנות ש4ש אמרובוכן
 מפתח ' ישיארי מחנדץ הכית הר ועד ירושים מפתח ,שכינה
 , יגיה מחנה העזרה עד הכיתהר

 טחנת ויפנים העורה טפת"
 שהם שאלפי ישראף חכיבלהס ' כתוכם שוכן אני אשר ,שכינה
 בתוך אתם השוכן אזמר הותי וכן ' מניהם שכינרהטמיאים
 תטמטמו ולא ואומר , מחניהם את יטמאו ולא ומר וא 'טומאתם
 וראה כ"א אומר הגיייי יוסי רבי , בה יושבים אתס אשרמארץ
 ותוץ 5א בעבירתה ידיהם פשטו שיא שעד קשה עכירה כחמה
 זכים בהם היו בעכירה ידיהם ומשפשטו , ומעורעיס זכיםבהם

 ט אירעו או15 דניכם ששישה מדנו 5 דרשנו לפ, ,ומצזרשם
 קשחה עכירה כוח מה וראה כוא אומר יוחי בן שמעוז ירכיביום
 יי ככור ומראה בהם נאמר מה כעכירה ידיהס פשטו שלאשעד
 בעכירה ידיהס משפשטו מזרעזעו, יריאוולא ףא , אוכיחכאש
 קרן זחנה משרה את ישראף בני 1כ5 אהר, וירא בהם נאמרבה
 שכחן יהוריע ישראף כני כן ויעשו ' אייו מגשת וייראו פניועור
 ייכאשר  מה ' עשו כן טשנה 5הם שאמר שכשם ישראלש4
 י4ש הטמיאים שאף מימד ישואר בם עשו כן משה א5 יודבר
 ן פיכקא p~'D 'קיככו

 כו א"םאואמה בנייע( יא%,דכרא5 סשה א4 "וירמזר
 זאפ, פרשה נאטמה 5מה , האדם חטאות מכףיעשו-

tbSאכייס מצא 1ח%1או ' ביי ומעקה תחטא כי נפש אומ שהוא 
 ככף שמענו 45י הגר כנויי אב5 ' שקר ע4 ונשבע כוץיכ'חש
 'שראי בני אי דבר 5ונל תימודרמזורה

 יעשן כ' אשוה אל איש

 15 ונשכע הנר גוזל ע4 ויימד הכתוכ בא ' האדס חטאותמכי
 כ5 כתודה מידה זו , naraSI זאשס לנהנים והזמש קר,שישנס
 ושנאוה וחזר אחל דכר כה וחיסר אחד בסקוס שבאמרה.פרשה
 יעקיכא ' אחד רכר כה שחיסר ע5 "א שנארה לא אחרבמקום
 אוכל יאשיה רכי , אדרש צריך יאמר שנארכה מקוס כיאומר
 אשה אישאו תף מניין אשה איש א45ש 5י צין , כוריכרהאיש כי או בור איש 'פתח שהואאו%לכ' יפי נא% 4מה אואשהאיש

 ן יוכח רבי ,  שכתורוץ ונוקיט חטאית 5כ5 יאיש אשה5השזות
 ישים ש%ם ואומר ישים הכור נא%בעף שככר צריך איבו,אומר

 ז בא הוא 4ת%מורו אשה או איש 5% מה , הכעירה אתהמכעיר

 כי נפש שנאמר י6' ' נאמר ימוש הארם חטאות מכ5 ,עשוכ1
 בא'ףר כמשקר איא 4 אין אבירה מצא או מעי ומעיהאחטא

 חטאות טכף יעשו כי ת% רברסניין ובשארג4במשקרנמשם

 הוא וכן , שיקור ש מקוס בכי nS~pa אין מעslpQS' 5 'האקם
 בני ויגעיו ואוסר , אבותיהם באיהי וימעלואומר

 ואומר. ן ביי מערן אשר במעיו שאורן המת ואומר 'בחרם ישר(מעי
 ה4ש , מע5 כו ומעיה ואומר מעית' כ' המקדש מן צ~שבעוזיה
 5פי נאמר 5מה , ההיא הנפש ואשמה , שיקור משיהאיאאין

 טומטום , אשרץ או איש ח45ש לי אין אשרה או אומרשהוגש
 הכ5 ההיא הנפש , ההיא הנפש r1GWNI %ל ממןואגדרונינוס
 את מבירם משסע , כמשמע והכריס והנשים זאנשיס 'במשמע
 חמורוץ זורה עבודות אם מות אמרת ' הקטן את ומכירםאייו
 ואשמח / שכתורות מצות לכי וחומר ק% הקטן את כוהפטר

 את 5הכ'4י לווהיך ונשכע הגר את ינוזף מנרן 'הנפשההיא
 פטורי' שתוורשי שמת עד להכיא הספיק ולא האשם ואתהכסף

 כךיהיו מןהאשם שפטורוה אוכשסת%ואשמההנפשההיא
 ההיא הנפש ואשמה ' 15 אשם יאשר ונתן ת5 הקרן מןפטורים
 כיוף תכירו ש5 נרישו המדייק אימר אתרץ טניק , נאמר4מה
 כנפשו כירון שיהיה ממנו נפיעים דין בית שאין שאעפיכיפורו
 ימה , והתודו , ההיא הנפש ואשמה ן ההיא הנפש ואשמרת4%

 חטאת "א איןיי עליה, חטא אשר והתורה שנאמר 5פינאמר
 , והחורו , הודא הנפש ואשמה ת5 טניין OaN ן וידוישטעתה

 פ'6ע' ס*ק ' דדוי המתושטעונ' יכ4 אב כנה זה אומינתן

 ן אביו שעשה מה על ולא ' עשו אשר חטאתם אתרהתידי

 שהפקדתני פיקדון לי תן 5ז אמרשאם
 אצי(

 יאחר , אמן ואמר אני משביעך ן הפקרת 5א אומר והוא ,אביך
 עייהן חטא אשר והתודה תל חייב שהוא אני שומע , נזכרמיכן
 נאמר ףסה ; בראשו אשמו את והשיב ן אכיו שעשה מה עףולא
 ן דמים עיקר אלבש 4 אין / כראשו אותו ושי5ס אומר שהוא5פי

 ש5ם חוטטות אמרו יאשיה רבי משום וחומשה חומש שיהיהעד עי* יזסיף וחמישיתז בראשו אשמו את והטיב ת5 מניי( 'ושמש
 או%%אשר שוא לפי atY1i 5מה , לו אשס ונתולאשר ,5עו5ס
 מניין , ושיוחו 5ו אף4פ 4י אין י אשטתו כיום יתנינו יוהותו
nlalriאש6 לאטר ונתן יומו תלמור וה'ורש' ד'1 בית שוח 
 pte~nI ויגש ר'ן בכית וכיש מנוץ יחכירו חייב שהירס הוי י15

 האין מיד שמושא'ם מנ"ן ננזף ש5 הזב בעי שבא עד5יתנפז
 אשם יאשר ונתן ,ת5מורףומר ננזל הובש5 לבעףונותנים
 פיסקא, מייק '~Dlp'יואכל

 ט"ו( "איש"(ואם
 'שמעא" יב' '

 אדם לד יש וכי אומר

~lwta
 14 מאין

 נואי
 לאיש אין ואם 1מה4% ,

 * נואי
 קרן שישיט ומת יו ונשכע הגר את ע5הגוזף וימד הבתשבא

 יאיש אין ואס אומר נתן רני ' ימזכח יאפס לכהניםיחומש
 י אייו האשס להשיב ת4 מניין אשיה , איש אלוש 5י איןגואי
 רביאליעזר משוס אומר חניןאבא

 כננזי
 א5אד(ש האשס והשיב גי כנוול אלחש%6בר איני או , מדגר הכתוב

 כנינזי
 דבתוכ

 אתה , טרבר הכתוכ ככסף לכהנים 4יי המושב האשם 'מלכף
 כשהודש ' כאשם איא מדבר אינו או סונר רבתזב ככסףאומר
 ן אמור אשם הרי עליו כו יכפר אשל הכפיים איי ג5בדאומר

 הכתום משסר כאנסי לשהמם ונתנו השם קנאו ' יכהןלין 'י מדבר הכתוב בכסף 4" חטושב האשס 615ר תלמור מ"הא
 לו6ר תלמור ' שיצרת כהן ככל ח44י טדכר איט אז 'טיבר
 ע5ע נו שככפרים את ע4ו בו יספי אשר הכיפוויס אי5מעבד
 א6 נותן והדין ' כו יזכה כהן שגוזל הרי , משמר אנשי הןאלו
 אומלב5שון נתן י היה ' עצמו בש5 ייכוה לא אחריק נשלזנה
 "תוך 'משבא יתוידי בא שיא עד בו זכיתי די%שיא aaמהרת
 5א 5י 'אמר ירי טהחת ומוציאו ווכא אחר ש5איאא הוא ריןירי
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נינשאט
 לאחרי בו שיש בזה תאמר ' הלק בו לאחרי שאין כחג אמרת08
 ויתחיק , ידו מתח שיצא הוא דין היק 5אהר; בו ויש הואילח5ק
 מניין עלו, בו יכפר אשר הכיפורים איף מלכד משמר,לאנקי
 ואת הכסף את 5הכוא והיך יו ונשבע הנר את בגווף אוםאתה
 לום תלמו פטורי שהיורשים שמת עד להביא הספיק %1אהאשם
 עקיב** רני הירץ כך , עליו בו יכפר אשר הכיפורים איףס%כד
 אפילו אם מז1פרים שכזפ מ' אבל לזפרונוץ בא שיא עדשונה
 מוציתם אין פשורין היורשו ואת טשמר לאנשי הכסף אתגתן
 והכהן ' יהירת לו %כהן יתן אשר איש עליו אני וקורא כהןסיר
 ליי המושב האשם אומר והורש / והקרג אשם 'eaan %ואומר
 או% מלבד , נפשו שטפרהלו מת כפרהיצא שצרך את 'לכהן

 אתה סיכ!הכיפורו,
 חידשו-ו זאשס , ייהוייריב הכסף נתן או"

 אפילו או ' 5ויהיה %יכהן אשריתן איש עלו אני וקורא ,יצא
 אוש עליו אני וקורא '1א %'דש" וכסף ליהזידיכ awenl' אחגתן
 ויכו יחז'ר הכיפורים איף טלבד 5% , יה'ה לו ףכהן %ו ית!אשר
 ttpo't סליק כשבז' יהויריב ויזכה אידשה ויתנגו אחראשם

 מירף שיא עד ערמתו מקריש עלי %למדך הכתובבא אומי 'שמע"י" יט ' אהדן גט "'דש' תייםיץףכילבל
 תף שמירח מ' אף או ' המעשרות ומן התרומה מן פטורשהוא
 ללמדך הכתוב בא א1מ' עקיב ד , דצהריד טרזנך דגנךדאש'ת
 ן מקצת שישייר וכיבד רשאי תרומה גורנו כ% %עשות באשאס

 התרומת ע% ויימד הכתוכ כא ' ישרש בגי קדשי לכי ;r'allnוכ5
 הרי הק% מעשר אם אומר עגףבא בן איסי ן בכל נוהגתשתהא
 דא , ככר נוהגת wnnw דין אינו חמורנה תרומה נכל נוהגהוא
 נוהגככ5ן בראשיתהגזהריהוא נזהג שאינו הק% מעשראם

 דבר , יקריבו אשר י ככ5 שנוהנת רין אינו חמורה שהיאתרומה
 תיטור משום "א בא שאינו מעשר אום"אם מנחם כן איסיאחר
 נוהנת שתהא הוא דין חמורה תרומה 3כ% נוהג הוא הריויראה
 תרומת וכי אום ישמעא% רבו ' יהיה 1% %כש יקריבו אשר ,בכ5

 אומר שהוכם לפי יכהןן יקריבו אשר ת5 מוץ ' %כהןמקריבים
 מה שמענו %א אב% א%היך י1 כיינ תביא אדמתך סכוריראשית
 ע% הןיםד הכתוכ בא , יהוה יו יכהן יקריבו אשר כהם,ת%יעשה

 י פיסקא סליק לכהנים, נתונים שיהוהביכורים
 שנאמר ככיל ה'1 הקדשים כ% ' 'היו יו קדשא אתואיש

)
 הקדשיפ בכ% הכתוכ משד יהיה %ו קדשיו את ואיש

 ומעשר ותפסח וש5םי תודה אלא מהם ש"ר ולא %כהניםהנתנן
 קדשע את ואיש ' %בע*ס שיהק רבעי ונטע שינ' וכעשרבהמה
 במשמר אפייו הזכה את שהקריב כה! או5 אתה מיכן ' יהיולו

 %מה ' יהיו 1% קדשיו את ואיש , ש1% ועכורתו ש15 הן הריאחר
 הו%14ו קודש פריו כ% הרבייהיה אולובשנה שהוא 5פינאמר

 1% קרשת את ואיש %% %כהנים קודש או לבעטם W11p '%'י
 , מאיר רבי דברי %כעריס שיהא מדכא הנתוב רבי כנטע 'יחיה
%:~apawt' או לנעים קורש אומר אתה , הבעסיס קודש אומר 

 רגש ונטע קורש קרף שיני מעשר רן אתה הרי ' לכהניםירש
 'VW3 כע%יעף ש% "א שאינו למדתי שינו למעשר אס קדשקרוי
 קורש שקרוי תוכיח תרומה והרי , בעלים שף אלא יהיו לארכוך
 שקווי שאלפי רבעי ינסע תוכיח והי** כהנים ש% אלאואינה
 טעת שיני מעשר הפלש אמרת , כהניפ של אלא יהא %אקודש
 יהית %א רכש נטע אף ן כעיים ש% אלא שאינו שיני4סעשר %מדתי אס , מקום הגאת טעון רבעי ונטע ' מקוסהכאת
 מקום הכאת שטעונים יוכיחו ניכורים הרי ן כעיים ש%ח4%*
 ~I7VWW שאולפי רגעי 5נשע יוכיחו והם ' כהניס ש% אלאואינן
 יסעשר ד*וש אמרת , כהניס ש% א4%י יחיו( ףא מקיםהכאת

 קרוי רבעי ונטע , ופידיון מקום, הבאת וטעון קויש קרעסיני
 ותוכרז תרומות ואריתכוא ,  מקוםופיריון הכאת זטעוזוהדץ
 ן ביכורי %1א , מקום הכאת טעונה אינה קורש שקרחהטאעפי

 שא יהיו ו5א פידיון להם אין אנף מקוס הבאת שטעוניםשאלפי
 קרב רגעי pw~l , ופידיון הכאתמקוט וטעון קורש קרוישיני סטטי כאחד %שונות בשלשות אדין , ד*רש אמרת , כהניפשף

 שאעפ* תרומות תוכיח וא5 , ופידיון מקום הכאת וטעוןקורש
 שאיפו ביכורים 451* מקוס הכאת טעונה אינה קודששקרויה
 מרכל רב איבוד ' פידיון %הס אין אכ% הקום הכאתשטעונים
 ן דרכים בשלשה ששוות מדבר דבר אלמור י מדכר דכרוארון

 בשלשלם השוה דנר אימוד ואל דרכים, בשלשה ששוהמדנד
 או אחד כדרך א%** / דרכים בשלשה שוה שיא מצבר ,דרכים
 אף בעלים ש% א45י שאינו שינו ימעשר למדתו אט 'נשנים
 קזדש אזמר ptwmt~ רט ' נסיים שי א5א יהיה לא רבעונטע
 ג% , ףכהנים קורש או בעלים ש5 קודש אומר אתה בעליםש%

 %כה ' תכואתו יכס להוסיף פריו את תאכלו החמישיתובשנוץ
 למדה / יהיה 5ו קדשיו את ואיש ' 15 נתנו שככר למזמזפזפים
 שניד , יהיוץ לו קרשיו את ואיש ת% , כזרוע ישבוס אניVQIW ישר" בני יקדישו הקדשלאשר ~llla11Tl כ5 אוש שהוא לפינאמר
 ' יהיו 15 קדשיו את וא"ש ן %כעייהס קדשים הניאתשטובת
 אנ. קורא יכול ן עליהם אשיים וניתוספו בארז 5הם שמדדהרי

 * יהיה %ו יכהן יתן א.שר ואיש יף יהיו יו קדשיו אתעףיוואיש
  קורניעייוואיש עליהם אחרים 1tolna כקופח מדד אפייואו
 אומ ייוסי ' יויהיה יכוו יחן אשר  תןןואיש  ירפיור~יהיה*ת
 איש עליו אנו קורא ומת יום שישים בתוך כנו את שפדרםהרי
 יהיה, לו קדשיו את וא"ש %ומר תלמוד , יהיה יו יכהן יתןאשר
 איש עליו אני וקורא כהן מיד מהיאים אין יום שלשים%אחר

 פיסקאן סליקאשר,תז4כהן5ויהיהן
 תשטוף כי איש איש אליהם יצמית ישי"י[ כניא%דבר

 עדים %ו שיש בזמן אלא וגו שמענו %א וכעקה אשה אישיקח כי אומר 4ו שהו %פי זו לשרה נאמרה %מה ,אשתו
 ן בנט ממנו שיוצאות בהורוגרו

 אר( דבר יומר תימוי , יה יעששו מה שמענו %אגכע5ה 4%* ספק ננע%רץ ספק אני
 הכתוכ הרי אשתו תשטרו כי איש איש אף'הם ואסרתישראר[ בני

 תיש רשרשה נאמרתם 5כך י המריפ מים שותרת שתהאזוקקה
 אשתו תשטנה כי , עקיבא רכי דברי כאיש אשוה יעשותאיש

 גדוף ףכהן אלמנט %הוצי** מדבר הכתובנראויה%אישות
 אף מה5%" בן IN1'pp רבו וכדברי ' ev~ni ףכהן וח15צהנרושה

mlnlw~nמשוחררות שפחה כרכמית סוהרי אמר , גר ואשת 
 rsn כלשון ן ואבטליון והשקורהשמעירץ כירושיםהיתדץ
 רין בית וסקלו כנידויו ומת בידוהו השקוה דוגמנה %הםאמר
 מסוןן דבר אועץ ערווה רכר ע% בומע% ומלרש ' ארונואת

 ' רבה ע% מעילה הרי זרע שככת אותרם איש ושכב אומרכשהוא

 וימעיט ואום ' אכותם באיהי וימעלו אומר הוא וכן , שיקור"א - 'tlpQ- ככ% מעייה מע%'אין בו ומעיה , דלממון ע% ולאערוה
 ן סעף אשר נמעיו שאור( חמת ואומר , בחרם ישראימעיכני

 ואומר ן סע5ת כי המקרש מן יהויצא SDi~' או%בעודה הואוכן
 איש ושנב שיקי, מקום"א בכ% משלה אי! הא י מע% בוומעיה
 שהית אחותדץ את וף4ן אותה / איש שאינו הקטן אתלחויא
 * אוסרו את אסר הקהוה איסור ע% הק% איסור כשב** אםבדין
 את אוסר שהוא דין אינו חמורה איסור ע% חמור איסורכשבא
 רב* משום אומר חטן אבא ' אחותה את ולא אותוץ ת% 'אוסרו
 שהיא , mlpn' את לא אותה , חמותו את ולא אותה אוםאעזר

 נוין ((( ג נ אסירתי
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יבנשא אי
 הק5 איסול כשנא , ימיו נ5 אוטר האוסר שאק בסקו זמהבדין
 ימיו כ4 אוסר שהאוסר מקום , אוסריו את אסר הקקה איסורעל

 את אוסר שהוא דין אינו חמורה איסור * חמי איטרכסכא

אוסרי
 ויבש אישרה מעיני ונעלם , הסומא את להיציא ' אישהפשנ. ונעים ' העיורם )יא אותה , חמותו את ולא אותה ת4 ,
 רשאי אין שעיה כרץ ידע אס ההש ומעמעם רוארץ כע5מיהדן
 עריס אין ' נטמאות והיא ונסתוה ' ויהשקותח עליהלהערים
 וי4פ לטומאה עדים אין או לסתירה עדים ש י אכ4 ,לט)מחוץ
 עליך אין הא ' לבלה עותדת היא אד כן אמרת אם ,לסתירה
 עדים אי( י ונסתרח ז הראשך כלשון אלא האחרון כלשוןלזמר

 שמענושיעור 4א , הסתרה , ףסתירה ערים או אכ4לטומאה
 , טומאה מתירהכרי ' )היאנטמאה ונפתר יובר חימאיסתירה

 מזינת נדי 4א4עזראומר ישמעאל' רבו דברי דל להקיףכרי
 ףציות כרי אוש עזאי בן , לשתותו כדי אומר יהושוע ל ,הכוס
 כדי אוכר כחייה בן ייהוד , לגסותה כרי אום עקיבא ר ,גיצה
 הכתוב עדים כשנו כה א', ועד ' ז) אחר 1) ביצים שלשהלגמות
 51 כאיש אחד ער יקום לא %ל אחר בעד מדלתא אינו אומדג
 שנאמר מקוס כנהאככל זה "א אחד 4% תאין חמאת 41כלעק

 ן נתפל לא והיא , לךהנתיאחד שיפרוט ,עד שני בכןףעדהרי

 אם אמרת , ככהוטה בין או כישר( בין או הכינוסה אתלהישא
 הוא דין חמור סוטה ' כרצק שנס כה עשה קלה טימאההטטמא'
 את )קנא קנאה רוח עליכם ,ועבר ככתנה ברצון אונסשנעשה
 עבר או ' חוכה אומר אייעור רם י ר'ישמען רכרי רשהתאשתו
 שלשה נטמאה נטמאה תל מה אומר עקיכא ר' , קנאה רוחעליו

 וטמאה , לכעך טמאה אאפעמים
 ר ' לחרוכה וטמאה ' לבועי

יש(עאי
 יחזור שסותרת (ה ק גרושה ומהאס צריך אינו אום
למגרשה

 כישראי
 kd1"i חן המורה סוטות , הכהונה מן פסולה

 י4ש בטמאהוהיא ת%היא מה ' פסוירהמ(הבהגהשתהיות
 למח היא טהור ואם ז משקה אינו ימה טמיאה היאבטמאה'אם

 איא  משקים אין שלעגים ליסדך הכתוכ כא אלא ' טשקחהוא
 עשו-ו  שיח במקום  אם ומה , ישרץ ין חתה ונרכן ,9יהספק
 הו8 דין כרצון אובס ncpvI: באן , בוודאי ספק עשה כרצוןאונס

 רשות להין אף היתיר רשחץ כאן ומוש ' כווראי ק ספשנעשרה
 בו שיש דבר כאן מה 'ה,היד

 בו ~wtw דבר אףלה15 דעתלישאי
 ' טמע היחיד ברשות טומארץ ספק אמרו מיכן ' 4ישא4דעת
 ספיקו לישאר[ דעת כ) שאיז ואת ' טמ~ש מפיקו5ישארן דעת כו שיש את , טוהר ספקו הרבים ברשות טומאותספק
 , פיסקא p'~o ,מהור

 מכיא האיש התורה מן הנהן אל אשתי "תהאישלהביא
 שגי 5ז מוסרים אמרו אל"מ הכהן אל[ אשתואת

 נאמן כעיה אומד ורכי , עליה יבוא שיא כדרך חכמיםתימירי
 בעלוץ כרת ביאתה על שחייבים נדוה ומה וחומר סקיע4ה
D שאין סוטה , עייחנאמן a ' t " i  שיהא דין אינו כרת ביאתה ע4  
 ע"י ה"ביס ואין יר[ הוא שכן כף יו אמרו ' עייה נאמןגעירת
 אמרת אם 4א 4) אמרו , עייה נאמן בעיה יהא לא כרתגיאתה
 היתר 4ה שאס בסוטה תאם ' איסורה אחר היתר לה שישהנידה
 ע5 נחשדו ו4א חסוטז ע4 ישרן נחשדו אהר ובו , איסורהאחר
 * ייהו. דברי *יה קרכן כל עלית קרבנה את והביא ,הכדות
 זו ויו5דתהרי כלמזכה לו שמכשיררם קרכן אומריםוחכמים
 11 הרי השכת את אושחיייה כראסרז נחרות שקיפחדץכגון וי מכשירה שאין וקרבן , מכתונתה מקיץ )אין , ~1Swשכיאות
 מעשירית אחד ן האיפה עזה" י מכתונתי ומקיז משיהמנואה
 תושא )שנחת Stmni ברין שהיה נאם שעוריימה קמח ימאיפת

 שעותם %לקמח ' יאסו4ת תבוא זו5א ןאף ס41ת א4אבאח שאיי חהצא למנחת ימרתי אם ן חט8 ע5 באה וא חטא ע5כאח
 ן עיהחט~ש בארץ חוטא ימבחת  הואיל כדין שרירץ נאמרלמה

 באס שאעה חוטא למנחת ףמרתי אם י עיהחטא באה 11וטבחה
 כשם הוא נראה אני חאג כמין )אום סופרים לי הנידוגמליאל ב" פרשמעון י חטשתלשעוהס 4%אתכיא"א יאףואחטש
 עלית ישים 5א , כהמה קרבנטאכ4 כך בהמה מעשהשמעשיה
 אצ י תעשה כ4א עוכר 51כונה שמן עליה נתן שאפ ספד ,שמן
 יהיח השמן ל יבונתו'אמרת על עובר כך שמע ששלעףכשם
 יכ)י שאיןעובר

  שיכול עובר יהיה 5א לבונה ע5 ' 51קטר להזור
  ישים 4א 4% '  וליקטהסחיר

~ntSP  לצונח שקה יתן חיא ' שמן 
 סרת וספגי תעשה בלא עובר ויבזנה שמן ליה נתן שאסמגיד
1DpD5כשם ' קנאות סתו הוגש ן קנאות מנחת , מניר דבר ש 
 קנאת כך ףכטה מקנאה כשם י יכועל קנאה כך 4בע4שקנאה
 כ5 י עון וחובה%ימוכרת  ונות אני שומע זכרון סנהת ,למעלה
 מניסקוס זכרון מנחת פנייןיף וכות  מוכרת ' עזן מזכרת"א 4 אין האשה נטמאה יא שנאנואס ישבה זאת אובואףעקיבא רבי , ר'טרפון רבה למורעבות תו , לטובה שבתורההזכרונות

 ופרט כ44 , פרט עון מזכרת ' כלל וכרון כלחת  אום ישטעאלר
 אית )כי לחף)ק דין יבעל ברין שהיה שבפרט מה "א בכלףאין

 מידת אומר הוי פורענות םידת אז טובות סידת מרוכסהמדרה
  מירח , שן מוכרת היא הרי  ממעטת פורענות מידת אס יהטב
 בתור מירה היא זאת ' וכמץ מוכרת שתהא הוא רין מרוכהמונה
 ן תלקה א5 וזה זה נתקיימו כו יוקה הדין שדרך ופוט גלףגל

 הייתח אם ' הדק דיך תלקה א וזה זה 'תק"מז כיצד ' הכיןורך
 רה תולה זכות זכות לה יש ואס ' מיד פוקדה איענ)תשכנאה
 ולרתח שנ חדשיס תשענה הדרתו איש אומר pnwi בןאביעזר רני , חנן בן יוסי אבא דברי הוויד תיקון מפמ חדשיםששרץ
 ר ' תשעהחרסי אףזכות חדשי תשעה ורעבן סה זרע,הורעה
 לדבר ראייה שאין פ' על ואד חודש עשר שרפ אזמרישמעאל

 עינבונר  סטא נ51א ן עלך ישפר מלכי מידכא להן ן לרכרזכר
 זכות איו  אומר יוח' שמעו1ב1  רבי י ירחיןתריעשר ףקצת זנצר

 במים תו4וץ שהזכות אתדר אומר אם המרים במיםתולות
 ושנתוח הנשים כ5 כפנו המיפ את אתה מדחה המארריםהמרים
 וא  הי) טמאות ששתוויאמרו הטהורות עף רע שם אתהומוציא
 טהווח הייתה אם אכריע taw און %אומר , זכות יהםשתיתה
 , ימות מופרץ שמיאה הייתרם ואם אדם בני נבוך לטותס"ה

 יריכה ונפלה ברגה פכתה למא זה שסוף העוסו*סודיעלכ5 מי וכי אוסר יוחי בן שמעון ווכי , יריבות וגפיה בטנכםוצבתה
 )כם'ן ' בולטות  ושמה ' םוחקזת nmw; Inuoi שהיתה כיוןא4א

 תטמא שלא הץו(מאחה מהרו אומרים והן בה ודוט)רקןשרביטין
 ן פיסקא ~p'S 'העזרה

 עכריה לא עמה יעטיר שלא ' והעמידה י כאחתי סיטית קב' משקים "ק "מיי כו מ' ' הכהו אית"להקריב
 נשערי , ין לפני ' עמהם סםוןי שלברה מפני שפהותיוהו4א

 הטמיאיס את  מעפיו הירץ המעמד יאש אמרו סיכן 'ניקנור
 אר(כןי קרושים מיס היהן"ה י פיסקא  סייף , ניקנורבשערי

 קרושים מיפ  איז חרס,
 חרפ בכלי כיור מ' אילו הם ואילו בכלי שקידשואלא

 כ4 בה Inwp סלאמניר
 הכסככי

 ועפר הואיל ברין שהיה חרס
 לסרתי אם י בסוטה מקרשים ומים ועפר כפרה רשים ,pD'ומש
 8SWI דין אינו סוטה %ף , חרס ככלי הכייס כל בה שעשהלפרה

 עשה ש5א חרסמגיר %גג4 , חרס  גניי כלרגבםגעשהבה
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 ד'נשא גי
 הואיי בדין שהיה ' חוס רג5יככ5י כ5בה

 כה שעשה כפרה למדתי אם כסופה מקדשים ומים ועפרנפרה מקדשי )ם'ם ועפר
 הכלים כי בה שיעשה ד'( סוטה'אינו אף חרס ככלי הכליםכ5
 ומן ' ישמע.אף רבי דברי חרס ככלי ' חוס גכ5י ת% חוסבכלי
 היה 45ש שאם הכתוב מניד , המשכן כקרקע יהיה אשרהעפר
 שהסקוס מפני למקז ונותנו אחר ממקום עפר מכ"א עפרשם

 ן עוימים נות קרקע את %הכיא אומר עקביה בן איסי ןמקרשו

 בית כה עשה קיה ט)מארץ המטמאו אס אומר מנחם בןאיסי
 המקדש בית שנעעיבה הוא דין חמורה ,סוטה כמשכ[המקרש
 ולקחו אומר שהוא לפי , העפר ומן ףומר תלמוד ומהכמשכן,
 5ה5ן האסווה עפר מה עפר להין ונאמר עפר כאן נאם ,לט1
 אם להלן מרה ן פניהמים על עפר כא( אף המים פנו עלעצר

 יקח , יצא למים עפר הקדי אם כאן אף יצא 4מיפ עפרהקדים
 כרי בתורה שישהדברים ' שיראה כדי המיס א5 ונתןהכסן
 ישמעאל רבי , יכמה ורוק , סוטה ועפר , פרה אפר 'שייראו

 שמקאסליקאומראףדשהציפור'
הכהיולייסור

 שמעמידות מקים , ין יפניי האשה דת
 בהמצות ,יים  כרי '  ופורערץ לאחוריה  נפכה בהן יהאשה ראי את ופרע ,  בסוף מעמידרץבתחילות

 יר~'* ונר פרבר ראייה שאין עיפי  ואף , ראשיהםשהיתכסות ישרארי עצבנות יימר אחר רבר י ישסעא% רני רבריפריעה
 בית הידה אם אומר יהוררץ  רבי , עיראשה חפר  חמרותקח

 ל4ש נאה שעוה היה ואם י מגיהו הע-ז י4ש נאהה4צתדמ
 שחורים היו שחוריפ מכסה 5בניט מכוסה היתה , סיתווהיה
 כ4 עליה היו ' כעורים אותרץ ומיבישים מפשיטן י 5הגאים
 % ' לנוויה כדי הימינה ממיקס וטבעות ונזם'ם קט5אותזהב
 ממרש ישרארייותר כנות מנויים אין  אומר בוזקה כןיוחק
 שיבוץ ראשהאשהסרין את י4,ךפרע נפני בתורה(אשכתוב
 ברי ופורעה יאחוריה פונה בהן העם יבין  בינו פורסהיה

ettpl,' 

 * המקום בנור עי חטת שיבש כשם %ו אמר , פריעה מצותבה
 י 1::המנוויאותרץ כיהניוויהוה, ז עיכבורה חסיןכראין

 מפמ ושפחות'רץ מעכד'וה חוז רואתה כה  יראותגיהרתם
 קרובים אחד הנשים  ואהד האנשים אחר ' כהן גססל'ברץ
 שנאסר יראותה  מותרים רחוקיםואחר

 ונוסרוכי
 ויא הנשים

 משום אומר תנין אבדל , עיכפיה ונתן ' כויסתכנהתעשינה
 קד4 רברים והיכם ברה שתחזור כדי ייינעה כרי אליעזררבי

 וכמה כטה אחת עי רצונו עוברי עי הסקופ חס כך אסוחומר
 הכתור מגיד ' המוים יהיומי הכהן  וביר ' רצונו עושי ע%יחוס
 דבר ן הכהן גיד ח4%ש מרים להיות נהפכים המיםשאין
 וטרעדיס רגוף את שממררין סופן ~aw עי נקראומריםתחר
 ן פיפקא p'~o העיןיאת

 נשבעת יאין משכיעיץ "כהז ' "כ"ן"ישהוהשבץ
 שגועוץ נאםרכאן בוין' שהיהמחיייה

 היא יהדן האמצמץ שבוערש טוס י שבועוץ %הלןלנאסר
 נשגעת 11'4ש באן האמורה שבוערז אף , מאידיששבשבעת
 משביערה הכהן ' הכהן אהזה והשביע יומר תימור ,דאיייה
 שהיבש לשון בכד( האשה א5 ואמר י טאיייה נשבעתואינה
 יא קיה יבמה אם וסד י ביין שהיה 'אשיה רכי דברישומעת
nwpרין אינו חמורות סוטה , קורש  כישון הישונות כי כה 
 ואמר יומר תימור הקורש כישון  כיהישונות בה עשה%1א

 'איהאשה
 האשרו ואמרה  נאמר גבר שהרי צריך אינו אומרישמעארן רני , יאשיה רבי רברי שומעת שהינם r~ts ככר(

 אמ(אואיגרש אםרהאמן נשר אםאעהטומשן 'אמןאמן

 ו%שבוערז יאיה אותך יהןיי אזהר אןהבשתוא איהאופרת
 ואמר יומר תמסור מוש הא ' אמורה שבועה הרי עמךבתוך
 אותךן שככאיש לא אם , כהןסדרשכועה לאשה5ימדההכהן
 הרבת nwip יי( הרכה לוה אומר כזכות לה שפותהמלמד
 א5 ונשטפו קידמוך הרכה , עושה ילדות הרבה עושותשחוק
 אומר , המים ע5 שימחה בקרושה הנכתב הנרע 5שםתגרמי
 כנון הראשונים ככתובים שאירעו מעשים הגדה דברילפמה
 ולשן יגיד) חכמיםאשר

 דברים לפמה ואומר , מאבותם כחדי
 ' בהם כדיי אביה כית משפחות וכל הישי לשומען כדיישאינן
רבי

 המריט סים שי כוחן סודיעוץ בתחקה אומה ישמעאל[
 רומים הם 5מה האייו המרים המיפ לך אוסר כחן יהאומר
 מוצפת כשהורש מזיקו ואין חי כשר נכי ע% הניתן watלסם

מתחיי
 טמאת ואם , תמנעו 41 שתי את טהורה אס אף %חיח5

 ן פיסקא סליק האיה, המאררים המרים םמ'ם הקץאת

 מנין כדרכה א5אכררכרהש5א אין5י שטית3'ואת
 שככתו את בך א"ש 'פתן נשמאת וכ' יומרתיטור

 עי הסריס אשת את 'להביא אישך מכיעד' ' הסריס את5הכיא
 פיסקא, סליק עמה' מתנה היההכי

 דן אתה מ'כו ' האלה כשביעת האשה "ת הכשוהשביע
 שכזעות ונאמרו הואיל שכתורה השנ1עות5כל

 וכשבועח כאיה א5א שאינו מהם כאחת יפרט י סתםבתורה
 כאלרש אינש יהו שלתן שכתורות השכועזת ככ5 פורטניאף

 באחת ופרט , בתורוהסתם שבועות  ונאמרו הנאיףובשבועהן
  שבתורת השבוקות בכי פורשני  אף %י כיור איא שאינןבהם
 * עסי בתוך ולשבועה %איה ייאותך יתן ' %א ביוד אאשאינן
 איח שא ל' אזן אלה קול ושמעה אומר שהוא לפ' נאמרלמה
rltwQשח אף ' שבועהנאיה עשה כא1 האסורה  ,מהאיה איהיהין ונאם א4ה  כאן נאמ רן אתה הרי ' כאיה שבועה לעשות 

 אף ' ג' כ')ד א5ה וסה ' כאירה שבוערה עשה 5ה%ןהאמווה
Inplaaופרט סתם בתוררץ שכועות ונאמרו הנאגרי הא כידר 
 אף ה' ביוד ח4%ש שאינן מהם באחת הכתוב5ך

 ועמך עסך בתוך ' ג' בצד אף4ן אינן סתם שבתורהשבועות פורטניבכי
 המתנווית( ארם כין הפרש ' בזמןהוה חיא בתוךןעמך 'שיום

  שא-נוסכירין למקום המתנועע לארם במקום אותוימכירים
 פיסקא, סליק *אותו

 "אי"' """יח השם "כאי ניפית 'חכך "ת"בוזות
 , בוקה[ של ויריכו בטנו ורז אומר הכלילירבייוסי

 בטניש ח45ש אינו או י כועד של דרינו כסט זה אומראתה
 יריכח )נפיה בטנה שכתה אומר כשהוא ' נכעכע ש5דריכה
 יומר תימוד מרץ הא י אמי נבעלת שר( בטנהויריכההרי
 סו-ש ה4ש ן שיבוע% ירינו בטנו זה ירך  ועיפיי כסןיצבות
 פוקרתח שהפורענות כשם  הכתוב מניד לצצות עומרת5מור
 מידת אם , קיוחומר רברים והיבש פוקיתו, הפורענותכך

 * בו כיוצא הוא הרי יחכירו תקלה המביא , ממועטתמורעמת
 ן אמן אמן אמן האשה ואמרה ' הטימרובה למידת וחוסרק5

 ואין / מאיר רני דברי אטמתן ש45י אסן ן נטמיתי שיגשאמז
 נטמנתי ואם נשמאתי ש5א אמן חלוש ן כדגר מודיםחכמים
 ארוסה אם  אמן י עסאישאחר אמן  זה אוש ~Dp אמןיכאולה'

  אסמשנתישמתיי אמן ' יבם סומרת אם אמןאס1אסגשואה
 רג4כיוה

 השעההוח שןאהזח אסורהיו סתיבער(ותהא
 באחת ופרט נתיהסתס סיעו 'הואי%עאמת עמהמתנה
 שבועתן בכי פוססי כך ' ובשבועה באאת אישי שאינומהם

 באחו ופרט הורי% ' ובשבועה באלה איא יהא שיאשנתווה
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.11 נשא.),סו

 שכתודה מבועות בכי פורכני אף , הי ביוד אלא שאינהמהם
 כתורתה סתם שבועות ונאמר והואיל ' 4 ביזר אלאשאינן-

 שכזעות ככ5 פורטני אף כאמן שא שאינה מהם באהתופרט
 אין מאס , כאמן שתהא הרייסס טבועת  את יהכיאיעזר יבי משום או% חני( אבחש ' באמן אינש מאינןשבתורה
 הואיון , שוא שבועת nulv אחריואמןאהוה אתושעונה

  שמנלגרים מהם באחת ופרט כתם שבועותבתורוהונאמר
 שיגינלו שבתורה nipinv בכי פורטני חף הישן אתעליות
 שלדש ומהסוטה , וצימר ק5 והו*שדבריס , אתהישןעליה

 שנתבעו נזייות עייוהאתהישן, כנינ%יםנתכעהכק)דם
 , פ'כקא p'~D ' הישן את עליה שונ5נלו דין אינ)כקודם

 שבתורה אלוה כל אנ' הכה(,שיםע האוזת "תלכתב
 שהיה נאמר 5מה , הכהן האלה, יומרתימוד

 האמור וכתכ ומוש וכתב יהדן ונאמו וכתב כא( נאברבדי(
 אדם בכי כשר כאן האמור וכתב אף , אדם בכל כשרלהל(
 והלחש ן הנמהה כדבר ' ומחר, בספר , הכהן לזמרהלמוד
 ומה וחומר ק%דברים

~tenS 
 אמר לאשתו איש כין סיום

 מינים טפרי , המים ע% יכהה בקדושה שנכתב ספרהמקוס
 כמוץ אחת עף רבנות ועזף וקנאה ושנאוץ איכהשמטילים
 כיצד מינים איוסיפרי ישכעאף ובי העויס, מ( טימחווככה
 עק.כ*ש רני , השאר את ושורף האוכר)ת את קודר עושההוא
  אברו מיכן , בקרושה נרהב  טיפש  בפני  כויו את ס)רףאומר
 עיהריפהר*ש )4%ש עיהנייר ולא היזח ע% %א גותבוסאין
 וירש נקומוס 5א כותב ואינו בספר שבאמר  במגיירשאיטי

 שיכוף כתב הכרים מי אל ומחה שנאמר בדיו אלאבקנקנת)ס
 את עושרה הכתוב מגיר ' דמרים מי אף וסהרה '5ימהות
 ן פיסקא p'~D מריט'המיס

 כיד , ס%ודימ כיד 451ש , האשה מ'יהכהןולקח
 שותרתן הייתה לא נידה שאספיוסההאשה

 ישקו-ו ואהר נאפי 3בר  והרי נאמר לכרע האשה אתוהשקה
 נמהקת מאם האשה את והשקה  תימור%)בר מה האשהאת

 אזחדש ומשקים אותה מערערים שותה איני ואמרההמנייה
 ישקה ואחר  אוברים והנמים , עקיבא רני דכת כורהרהכעל
  לומר תיזמור ומה האטה את והשקה  למוץנאמר האשהאת
 שיגש וער ז הקומן קרב שיא ועד  המגיידה  נמחקהשיא עד במוטות סעכביס דברים שישה , האשה חת ישקהואחר
 טניאה ואמרה המנייה נמהקה , השבקה את עיינהקיבלה
 )אין , הרסן אבית שהפזות והמנחה נטפכים המיסאני

 הבבהרז 8ת  והכיף ' אהרת סוכה בה משקים אומריאשיה ברבי אחי רבי , אחרת סוטרז בה להשקות  כטירהמגייהה
 ואשר הונף אשר טנאמר , מניין ומווזיר מעיה י ומביאכוייך
 אף ומכירת מוליך תנופה מה , לתנופה  הרמה בקיש ,הורס
 מעירץ תנופה אף , וכוריד מעלוץ הרמה זמה , כןהומה
 ומוויד' מעיה ומביא מו4ך תנופה מתזת אמרו מיכן ,ומוריד
 שנאמר ,שככףכקוס ילבםזרח יפני תנופה, מצותוהקיא
 את והסף ' הכת"נ לד שיפרוט עד כמזרח הוא 'יהרייפנ'

 מנחת על לכד המזבח, אל אוהדר והקחכהמנחהלפנייי
  את המנהה מן הכהן זקמץ , והנשום תנ)פךז שטעונהשוטה
 וברה א סקריה הקובץ הקטרת וו המזיחה והקטיר החוכות
 ן פיסקא מייק , טאברבו יעניין  האשה חת יחקה  בךוצחר

והשקי
 יריכרץ בטנהונפיה עייצבחה ' המים "ת
 מניין איבריה שאר , ויריבה בטנה אקא ייאין

 תלמוד כה ' בוץ ובאו חקרתן אס י בוץ ובאו ףומרח5בוו

 , יחברת ונפלה נטנח וצבתה5ומל
 ששוחיי אבי

 בעכירת
 כ4 את וימת אומר אתה בו כיוצאה י הפורענות יתחילממנו

:alp~nשהתחיף מי , בהמה ועד מאדם ' האדמה פני ע% אשר 
 אומר אחרץ בו כיוצא ן  הפורענות דוזח'4בעבירדהממנו

 שהתוהם טה ' במנהרים הכו הבית פתח אשר האנשיםואת
 אתרץ בו כיוצא ן בפורענות מתהדן היתרץ ממנובעבירדש
 פרעה , חייו  וכגי נפרעכם ואככדהאומר

 התהיי
 בעכירת

 וגרץ אומר אתה גרבר ביוצאך ,  הפורעבות התחיףסמנו
 שהתחים[ מי / חרב לפי ההיבש העיר כנ(יושכי אתתכוה

 נטנח ועכתוץ כאן חף , דפורענות ממנוהתוו5כעביררץ
 אבר ' יריכהונפיה

 שהתחיי
 מתחת[ ה)*ש טמנו כעבירו-ו

 פורענות מידת צם י וחומר ק% דברים והיבש ,הפורענות
 ן הפורענהז התחייה ממנו בעכירה שהתחי% אנר ,ממועטת

 שהיו 5ח5ה' האשה והיתרה ' מרוכה הטוב למדת והומרקף
 מיהו ישבוערו %פיונית  שאירעתי כשם יארעיך ברהאיין
 אומר הודש וכן , יפיובית שאירע כט.ם סאירעך בה עיןנשב

 ימירים במצינו , לבחירי ישבוערש טמנם אתוהנחתם
 ברכרז שהצדיקים ומניין ' יצדיקיס טבועותס'הושעיס
 ' יתהללו דכו גויס כו והתכרכו אזמר ה)*ש )כןלרשעים
 ויברכס ואופ ובזרעך,  הארמה כיסשפח)ת וכברגובךואומר

 פיסקא' סליקב'וסההואיאמר'
 מי וכי אום  ישמעארי רבי י האתרץ נטמאותי"וילבן

 1 לומר תקמור ומה ' מטהרת שהכתוב יטמאות

 כיון הכתוב בגיר איא , והא וטהורה האשה  נטמחרה יאואם
 יהץי בן שמעון רבי , יבעיתו אסורה רע טס n'Svשיצא
 'bS'  נאמר יסח הירש וטהירה האשרה נטמאה אםיאאינש המריטי  תויהבמיס שהובות עירעתך תעירץ %אאומר
 ח45ש שמענו %א איש אשת את ינאף אשר ואיש אוסרשהוא
 ויא עדים 5ה במ'תה'יס שהיא כה והתרו עד'ס 5ה שישכזמן
 ההית המיתה מן הואייופטורה ' המיתה מן פטורה בההתרו
 אכזרה ננעלה %א כפק נבעיה כפק אמרת , ינעיהמותות
 בכי% היא הרי אלא ' וודא' ישנבעיוה וחומר ק% '5בעף
 ה'4ש נטמאה %א ואס '  וכעירה אשה אוש יקח כ'שנצרור
 %תרומי' וטהזרה %בועל וטהורה %בעף טהורה ' היאיטהווה
 טאם ' ורע וגורעה  הטבועות מן ואף ' האיות מןונקתה
 ישמעא% רכי יו אמר ' עקיבא רבי דברי נפקדת עןרההתתה
 בשביי  ויקלקלו כמהעקרות ילכו בןאס

 בה שיש  שיפקרו)ת
 היאה סאס זרע ונזרעה ונקתה ףי תלמוד מה "אהפסירת,
 יומרת אחר  וכרים יויר)ת נקיבות בריות  יוירת נעעריוידת
 רבר י  ארוכים יומרת 1 קצרים ,  יכניס יומית שחוריםטניס
 ראוית וטאיפה אייןתית את ורע'ואוצ'א ונורעה ונקתהאחר
 בכייחצתרץ שהטתה מפנ' ורע מורעה אחר רבר 'תויר
 ן פיסקא סליק יביי' הבתוכ התחרה ההרש ניגריירון

 מניין לדורות יטעה אף4ש יי אין הקנאות תיתואת
 יונתן רכי יאשיה, רני דברי תורת זאת לומרתימור

 חרש אשת להביא / אשה תשטה אשר ' הדברים כחותםאומר
 ן מכתובתם  ףפוס5ס אף יהם  בקבו רין שבית  שיעמוםואשת

 האיש הכהן א% את'אשתו האיש ודגיא %% יהשקותם אףא)
 , ההרוסה את %הוציא אישה תחת משקו, דין ביתמשקה'ואין

 %5 , היכמה את סוצי*ש או הארוסה את מוציכםמשמע
 י יאשיה רני דברי היבמה יהכי4ש אשתו תשטה כי אישאיש
 היבמת אשתויהי41ש השטה בי  איש איש אוכר יונתןרבי

 תהה  יומר  חיבור  הארוסה את ומביא היבמה מוציאבשמע
חישה
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היחנשאין,
 י פיסקא מייק ן הארוטח את 4הושאגמשה
 לפו נאמר ימה ' קנאה רוח עליו תעכור אשיאישאל

 שעד כשם או , קנאה רוח עליו ועכר אומרשהוא
 ילאו תיטור רשות 5ה משקינא כך אף רשות לה קינאשלא
 הכהן והעם'ד ' רשות ולרש חובה ,  עליו  תעכור אשראיש
 כפיה ע5 ונחן האשה ראש את ופרע יל ייפנו האשהאת
 נקה לה עשה אם , היגש קנאות טנחת הזכרון מנחתאת
 ש4איאמר ן מעק האיש ונקה נקה, יא עשהלה ףאואם
 בת שנוויה. 5י אוי ' ישראל בת שהרגתי לי אוילה

 ' ישר"
 שמעץ ' נקה נאמר יכך הטמאה עם משמש שה"ת' %'אוי
 עעמה והביאה ומאיל מדבר הכתוב בטהורה אום עזאיבן
 נאמר לכך פורענות מיד' תצא 5א חיא אף הללו דברים5'ר'
 שסוף %לסדך הכתוב כא אומר עק'כא מעון'ורב' האישונקח
 האשרש והיתרה 'ריכה ונפקרת בשנה וצכתוק ' למותזו

 כשהאיש ז מעון wtwni ונקח נאמר 5מה עטה, בקרב%אלה
 שנאט כעניק ולא עונה, את תשא ההיא האשה מעוןמעקה
 תנאפנדה כ' כלותיכם וע5 תזננה כ' כנות'כם על אפקדלא
 יגין 45פ יזכחוועס הקדשות ועם יפררו העטת עם הסכי

 המיפ אף זנות אחר רורפים ואתם הואיל להט אסר 'ילבט
 עוז את מעון האיש ונקה נאסר יכך נשיכם את יברקולא

 י פיסקא p'~D ,ההוא
 ואטרת ישראל כני א4 ישי לאטי משי אי"וירמזר

 גזיר נדר לנדור יפליא כי אשה או אישאליהם
 איש אומר שהוגש 5פי זו פרסה נאמרה יכה , 5יולהזיר
 , נפשו ע5 אסר לאסור שבועה השבע או דיו נור ידורכי

 מאותו ' שנים אסור שנים , אחד יום אסור אחד יום כררשאס
 תלמיד , בנזירות אף שומעני , אסור השן מינותו שנדרהמין
 שעה או אחד יום נדר שאם י ישרא% בני א% רכרלזמר
 %מתים 51יטמ4ש 5שתותיין ואפור יום שלשים אסוראחת
 לעשות אשה או איש זז פרשה נאסרה לכך , בתמיהתואסיר
 קטנים שעשה כמקום אם טה כדי( שהוה ' כאנשיםנש,ם

 קטנים עשה שיפש כאן , כאנשים נשים עשה וירשכגדו%יס
 יומר תלמוד כאנשים נשים נעשה שלרש דת אינוגגדו%'ס
 וף4שקטושהיה איש ' לעשותנשיסכאנשים nWNIXאיש
 קטנים עשה כאנשים נשים עשה שלא במקום ומהאםצרין

 שנעשת דין אינו כאנשים נשים שעשה . נאן ,נגדו%ים
 nwpwi כאן ' קטן וי4פ איש יומר תימוד כנדוליםקטנום
 תימוד , כגדולים קטנים שנעשה דין אינו כאנשיםנטיס
 נאמר למה כן אם הקטנם את יהוציא אשה או אישיומר
 שלש כן אמרו מיכן , %דמיות v~tw נף את להניא יפליאגי

 זרא %רצונו , יפליא ט ' קיימים נדריו אחד ויום שנהעשרה
 הפיאה כ"ז נאמר ' ר( אתה הרי 'י ארס אדוייו אואנוס
 כנדר להלן האמורה רפלאה מה ן הפלאה להיןונאמי
 tya , וננדבה בכדר כאן האסורה הפלאה אף ,יבגדבה
 יפליא כי , קיימיפ נדריו אהד חום שגה עשרה שיש כןאשרו

 ת%מודלומר ן נזיר יהיה בקרנן נדר אפילו או ילנדורנדר
 אחרים את יזיר אפילו יכוי נזיר ש5 בנררו שידור עדלנרו

 ן אחרים את טז'ר ואין מזיר יצתו חתחיסהףיוסרנוירז

 נזירות כינוי לעשות להזיר נזיר נדר נאמר כן'5מח.'אם
 מפר האב בנדרים מה , כסס כיוצרת כנדייס אף ,ננזירות
 , כחם כיוצא כנזירות  אף אשתו נדרי סיפר והאיש כתונדרי

 להזיר , אחרייך את אף להזיר אומר קרחה כן ~piwinרבי
 רבו אטר , לשם להנזר4יוהמעוה

~l1vaw' אכלתי 5א ' דשדיק 

'bWNיפת הדרום מן אחו כשבא ' אפר א5א מע51ם גירות 
 ראית מה 1%, נמתי י תלתלם וקווצותיו רואי וטובעינים

 יט5ות והלכתי בשרי הייתי ריעה 5י ונס נאה שערלהשחית
 בקש ע5י %כי פחז ש5י כבואה ונסתכלתי ' רג(עין מןמים

 יו נמתי ' עיראשו ונשקתיו ואשי את גיחתי סיד 'ישטים מניחך הריני ח41ש תולעת וש% רימה ושל עפר ש5שיך כשאים מתנאה אתה הוי רשע לו נמתי העולם מןלהעכירני
 איש נתקיים ועליך המקום רצק עושים בישראל ירבוכמותך

 1ג%1, ישתה ף4ש שכר ווןםש ףק .חומץ יזיר ושכרףון ' סליק , 5הז'ר5י; נזיר נדר לנדור יפ5י~פ כי אשהאו
 , רשהן מין מצוה יין יעשות1

 ואונן הזאיי כדין שהלי
 5אהן למדתי אם , יק כשתיית אסור ונזיר , יין בשתייתאפור
 נעשהבויין  אףנוירףא  רשות כיין מצוה נזיין עשהש5א
 אכילת בו שעשה אונן אס ומה וחומר ק5 , רשות כייןטצוה
 ש5א נזיר / רשות כיק מצוה יין בו עשה לא , מצוה כייןטצוה
 כו נעשה ש45י דין אינו , טצוה כייז מצוה אכילת בועשה

 אכיית בו עשה ש5א העובריוכיח הר, , רשות כייןייןמצוה
 והואיוכיח , רשות כיין מצוה יין כו ועושה מצוהמצוהכיין
 מצוה כיין  מצוה אכילת בו עשה ש45י פי ע% שאףלנזי
 עובר אט מה וחומר קי ועוד / רשות כיין מצוה יין בונעשה
 פסולת בו עשהשלא

 האוכי
 כשתייהואכיית אכייה כאוכף

 שעשת נזיר י רשות כיין מצוה נוין עשת "ן משתייתענבים
 ענבים ואכילת כשהזקה יגילה כאוכל האוכל פסלתנו

 אס 4%ש ' רשות כיין מצוה יין בו שנעשה דין אינו ייןכשתיית
 משח  יין בו עשה 5פיכך מיתה  גו שנענש כעובראמרת
 נעשת שייש כהתה בו ענש שלא בנזיר  תאסר ,  רססתכיין
 יעשות  יזיר  ושכר מ"ז לואי תלמוד ן רשות ניין מתה ייןבו
 5מח יזיר ושכר מיין אומר הגלילי יוסי ,ר ושות כיין מצוהוין

 אשר במקום אלהיך ין %פני ואכלת אומר שהוא 5פינאמר
 מק"מ אני ימה , כמשמע הנזירכן אף שם שמו לשכןיבהר
 או , מצוה מיין חוו היינון כ% כשאר אלהיך יי לפמואכלת
 נשאר אלהיך יו לפני 1חכ5ת מקיים אני ומה מעוה כייןאף
 ושכר מיין ל1' תלמוד ' כנזיר אף או , הנזיר מן 'חוש אדםכל
 רבו טשום שמר אנק אבוש , רשות כיין מצות יין יעשותיזיר
 ואסור הוחל כדין שהיה יזור ושכר סיין נאמר למהאיעזר

 מת בה עשה ש5א לטומאה tmaiaw , הרץ אסורבטומאה
 שרכרה אא יין, הוא ושכר שכר הוא יין והרי , יזיר ושכרטיק רשותי כיין מצוה יק נו נעשה 5א חין אף י רשות כמתטצוה
 וצוחח היא שחיטה אומר אתה כו כיורא ן לשונות שתיתזרה
 ה'4" חרמה הרמה היא קמיצה שחיטוט היאוזביחה

 קמיצה,
 מופתי הוא אות ן ~npinp היא שפלהשפלה היאעמוקה

 כאן אף ' 5שונזת ;fiv~ תורה שדיברה איא ן אותומופתהוא
 שא יין' הוא ושכר  שכר הוא יין והרי י יהר ושכר סייןאתהאום
 מזונ זח יין אומר הקפר אלעזר ר' ' תורה רכרה לשונותשתי

 בקודש האחד לכבש ההין רכושת יין מסכו תל מזוה זהושכר אינוייןזהדי ייןזהמזונשכרזהחיאו אתהאומשכרזההי,
 הא '  סווג מנסך ואיאתה אתהסנסך ןוא ליי שכרהסךנסך

  יז , הראשון גלשון אלותי האחרון כישון יומר עליךאין
 ל פרישת ח4%ש מקום ככף נזירה אין יזיר , חי זה סכר  מווגזה

 קצירך ספיח ואת ואום ישר" בני טקדשי וינזרו אומר הואוכן
 נעל באו ואומ'והמה תבצור לא נזיריך ענבי ואת , תקצורלא
 הנזף החטישי בחודש האבכה ואוסר / 5כושת תנזרופעור
מטעותו אני שומע  יזיר '  שייין rnmt~aI  אקא בביצוקוס  בדרת איןהא
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ננשא םי
 ה41ש מותר 'דר ושכי מין יומר תלמוד אתו פי ימלממחוותו
 יין בו שעשה שכר,מגיר וחומץ יין חומץ י וברפואתוכסחורתו
 אטור ונזיר ן יין בשתיית אסזר וקיבר הואיל ברין שהריחומץ

 אף טין תסק בו עשה שלרם לעובר למדוה אם ייןבשתיית
 עובר אם ומה  קיוחומר ויגור ן ניון חזםץ כו עשדץ לאנז'ר

 בו נענש ש5א נזיר ' כקן חומץ כו עשה לא מיתה כוטבעבש
 נו בעשוש שיא דין  אינונמתה

~faln' 
 חומו לומר סוד  תל כיין'

 וכשם כייף חזמז כו שעשוש מגיד , ישתה לא שכר וחומץיין
 כחומל מצוה בוהומש עשה כך ן רשית כיין מעוה יין כושעשה
 הכתוב הניח מה וגי ן ישתוה 5א ענבים משרת וכ% 'רשות
  חומשייןוחומץ ן יזיר ושכר נאמרמיין ככר והרי אמרושיא
 י4ש  ענכיס  משרת וכן  וסההיסורוימר , ישתה %אסיכר

 טעם, בנותן שהם במים ענבים שרוה שאם מניר ,ישתרק

 מן היוצנח  ומהאם ,  שבתורה  איסורים 5כ5 דן אתדרומינן
 הנאדה, איסור איסורו  ואין '  עולם איסור  איסורו שאיןהנפ(

 איסורי שאר כעיקר, טעם כו עשה איסור יאחר היתר לוויש
 איסוי ואיסווס עולם איסור  שאיסורםשכתורה

 ואין הנארק
 ' כעיקר טעס כו שנעשה דין אינו איסורם אחר יהםהיתר
 ע% חייב אס יאמר שיא עד ברין %י יש נאמר ,למרהוענבים
 כן אמרת אם  אישי בעמו פרי ע% נחייב לא הפרי מןהיוצא
  עונשים שאין ללמדך ' וענבים עומר תימוד הדין מןענשת
 להבירם להים אומר ,אתה הבוסר את להביא יוחם, ' הדיןמן
 אומר כטהורת ' היבישים  את afn~ NtylnS או הבוסראת

 תלמוד מה הא , אמורים יבישים כ5 הריויבישים
~D7S 

 לחים
 בענבים חייב  ביין  הואייוחייב ' ברין שהיה הבוסר אתלהביא
 לחים %ומר תלמוד י גמור פרי עככים אף , גמור פרי ייןמה

 יביס,ם נאמר אייו אומר עקביא בן אינה ן הבוסר  אתלהכירם
 במרש ויבישים ףהים אומר כשה41פ י במשמעהריכייבישיס

 פיסקא/ סליק הנפן,ענייןמדנדכיוצאמן

 4למיל  הכת היי(ני, מגפן ~Inwvt אשר מכל נזרוימ'בל
 י הארבעים את לוקה שהוא מכוףס כזית אכףשאם

 הנפן מן היוצא אם  ומה  שבתורה איסורים %כל דן אתהומיכן
 היתר וים איסורהבאה איסורם ואין עולס איסור איסורםטאין
 איסורים שאר בכזית זה עם זה הצטרפו  איסוריהריהסיאחר

 ואין הנארק אשור ואיסורם ע51ם איסור שאיסורםשכתורה
 בכוית/ וה עם  זה שיצטרף הזאפ דין איסורם לאחי היתרלהם
 במשמע והלולבי העלים מ( שומעט היק סנפן יעשה אשמכ5
 העיין את יהביא , פרי , ופסווא פרי  "א  איןיי אף ,ופסויח פרי מפורום הפרט מוק , זג ועד מחרצנים לומרתימוד
  רביאלישראומר  פרי'  שאינופריופסולת  הרורבין,ואת

 העיים  אף היין מגפן יעשה אשר מכ% נזרו ימיבי
~'aSIS"I יאכי לבש  וג ועד מחרצנים נאמר למה  אסבן ,במשמע 
 ן

 ' עזרידץ כן אליעזר רט  אחררברי ווג  שנים חרצניםמיעוט
 ,  החיבובי  אייו  ר"רצביס הוגיס'  הם ואייו החרצנים הםשזיו

 שיא אומר יורון רבי ,  יהורה רבי רברי הפנימים אייווהזנים
 ' שנכרי והפניטי  יג החצוצים בהמו,  שרו ביגיסתטענה
 שהיה צער אכילת פטר ש5א  יאכף,מגיר 41 וג ועיסחרצניט
 הקי~,ינו נויר ' שי אכייל בו פטר  המור  כיפורים ומהכדין
 זג ועד תלמורלוםרמחרצנים , אכילתצער שיפטורכודין
 מגפן יעשה אשר ככ% אומר סהוא 5פי נאמר 5מה ' 'אב%%א
 גלל , פרש שכר והותז יין חומץ יז,ר ושכר  מיין ' כללהיין
 בכלי איןרפרט

 פר* מפורש הפרט r~a שבפרט מה אף4ש
 ן פוי_ 41סו4ת פוי ח4%ש וי  אין ,ף פריוהסואת

 5הכי*י

 הפרש מה או ן פר, ופסיעת פרי שהם הזנים ואתההאצנים
 איזחו וכי אמרת , גמור פרי אלא לי אין אף נמור פרימפורש
 האחרק כישון ידון עליך איז ה4פ ' אמרו ש5א נמורפרי
 אף פרי ובסוית פרי  מפורש הפרט מה , הראשון כלשוןא5א
 טס  הו  ואת ההרצנים את לחטא ופסולתפרי פרי איא ייאין
 15מר תלמוד מה הדין מן זכיתי אם , פרי ופסוית פרישהם

 יאכי %א וג  ועדמגורענים
 מוסיף ניישאהה ייסרך איעל ,

 / הכ55 מן יהוציאו רפרט כעק ףדונו יכוי אתה אי הפרטק5

 נזרו ימי נ5 , כנזיר לך שפירש כדרך הכתוב לך שיפרושער
 הכאת עד נזירותו שבתוך כימים נזירותו שיאחר ימיםלעשו
 תלמוד נזירותו את osvtw ער חייב יהירת 5א שיכףקרכן
 רבו  רברי  הסעשיס כר[ אחר יין הנזיר ישתוה ואחרלומר
 / פיסקא סליק ןאליעזר

 תלוי נדרו ' נדרו נדר ימ' כ5 ' התנפחת ע%יימד 15 וכא היין מכ55 מוציאו הכתוכ הרי נדרו נדרימ'3בף
 ער[ 'עכר יגש תער ' כנדרו תיו'רק נזירותו 51א 'ננז'רותו

ראשו'ףעשי
 לע אין ראשו ע% יעבר 5א תער כמתנ%ח' המניח

 רב' ' 'אשיות רב' רברי טכף,מקוס 'הירה קדוש יומרתימור  האובעי את יוקה  שהוא מנ"ן וסיפר ס'פסף תלש / תער"א
 אינו וסיפר וס'פסף ת5ש אם הא ' מדבר הכתוכ כתער?ונתן
 מניין ' 4" יזיר אשר הימים מיאות עד ' הארבעים אתלוקה
 שישים יום מגלה סתם נויר  הריני אמר שאס אוסראתדר
  הימים מיאות תקער יצ'את otwse~  גייחיום ואס 'ואחר
 הריס אמר אפילו או , נזירותו ימי מיאו ייווככר יזיראשו
 חמר תימוד יצא ואחד שישים ביום גילח אם ימים מאהנזיר
 אף4ל 5י אין נז'רותו ימי מיאה %א ועדיין , הימים מיאותקד
 ח ' יהיה קרוש , עולם נזיר את להכישו , הוא קדוש נזרוימי כי לוס  תימור l'ua ע51ם נזיד , ינזירותו הפסק 15 ש'שמי

 א45ש אינו או שער קדושת זו אומר אתרה , שערקדושת
 קדושיה קרי ז ליל הזא קדוש אומר כשהוגש , הגוףקדושת
 ן שער קדושת זו יהיה קדוש יומר תימוד מה ה*פ יהגוף

 אהל פתח הנזיר וגיח אומר שהוא יפי נאמר Inra~i יהיהקרוש
 * . ואוסד אסור  ששעיו כמצוותו המג5ח ח45פ יי אין0זעד,
 מקום מכ5 יהיה קרוש יומר תימור מנין וליסטיםמ5חוהו
 alnw~ ,יפי נאמר ימה יהירהקדוש

 שער פרע גר5 אומר
 שערי קרושת בו שיבהוג שער יו שיש  מי ייאיא איו זראשו
 מקום מכ5 יהירץ קדוש ת5מוד15מר , מנין שער 5ו שאיזק'
 נאמר ככר שהרי צריך אינו אומר יונתן רבי 'אשיה' רכ'רכרי
 ' לנשער שיש זכי( שער יו שאון ראשונק אלדאוע5 נודג'
 נזירות שאסרנו'סתס 5ענ"ן יהיה קדוש קומר תלמוד מההא

 שישים גגימטרי*ש יהיה ן יהיה קדוש שנייסר / אסקלשים
 ומדיץ , במשמע הנזיר אף , כלשערו את יגלח השכירוביום  והירי אומו שהוא לפי נאמו ראשו'למה שעד פרע נדל ,יום
 מן חוו הנזירים כ5 בשאר שערואשו פרע גר5 מקאםאני

 כף את  ומהאניסקייסיגיח ן עיפימנוגע  אואף ,המנוגע
 5פ? נאמר 5מח ראשו שער פרע נדל ' נזיר אעפ וגיחיומר תלמוד הנזיר אפ או הנדר מן  כיהמגוגעיסחוץ בשארסערו
 וראשו פרזמיס' יהיו בנד'ו הנגע בו  אטר והצרוע אומרשהוא
 ונאמר פרוע כאן נאמר דן אתה הרו כמשמעו פרוע אלאאינו אי פרע ינדף פרוע אומר אתה פרע יגען פרוע פרוע,יהיו
 גירוי י"  מהפרועהאמור י  פרוע5רןן

 פרוש אף שער
 שיאחר ימיס לעשות ימינזרו כ5 , שער זירור[ כאןהאסור
 יהיח 5א או ' קרבן הבאת עד נצרותו שבתוך כישם4('רותו

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



ר בננשא אכ
 הואיי ד( אהה הה ן נזירותו שיש.ם עד ח45שאייב

SONI: 
 יסים שעשה היין שעי למרתי אם כתנ5דשל, וחסורב"ןובשכר
 אף , קרבן הבאת עד שירות שכתוך כימים נזירותשלאחר
 נזירות שבתוך כים'ם נזירו,ז שיאחר ימים בה נעשהתגלחת
 עשרה מותר שאינו היין מה , והומר ק% ועוד , קיבן הבאתקד
 ן קרכן הכאת עד נזירות שכתוך כיסוס נזירות llnu~wi ימיםגו

 נזירות שלאחר ימים בה שנעשוץ דין אינו שמותרתתגיחת
 כיין אמרת %אאם , קרבן הכאת עד נזירות שבתוךנימים
 נזירות שלאחר יסים בז עשרת לפיכך י מכללו הותרשלוש
 בתגלחת תאמר , קרנן הבאת ער נזירות שגחוךכיננם

 נזירות שלאחר ים'ם נעשהכה %*ש לפיכך מכללתשהותרה
 תוכיח טומאה הרי , קרבן הגאת עד נזירות שכתוךניסים
 שבתוך כימים שיאחרנזירות ימים בה סכל%חועשהשישתרה
 קרכן, הבאת ערנעוות

 פי עי שאף יתניחת תוכיח והיה"
 כיחוס נזירות שלאחר ימים בה נעשוץ פכלףומשהותוזץ
 נטומאוץ אמרת אם 4%ש , קרבן הכאת עד נדרותשמצך
 נזירותו ש%אהר ימים בה עשה לפיכך הכל את מתרתשומא
 שאינה נתגלחת תאמר קרכן' הכאת עד 1:ז'רות שנתוךנימים
 הנזירות אחר ש% יטיס בה נעשרה יא לפיכך הכ% אתמתרת
 הדין מן זכיות %א , קוכן הבאת עד הנזירות שבתוךנימים
 ן י,ן שותה הנזיר וכי ייןן הנזיר ישתה ואחר לזמרהיסוד

 נזיר כאן ונאסר שוה נזירות ףהקיש לרין סופנוקח4%ש
 יםים נו עשרץ להין האמור נכר מרץ נזיר %ה%!ונאמר
 נזור אף קרב!, הכאת עד נזירות I'1a~Pi כימים נזירותשיאחר
 נזירות שלפם כימים נזירות שלאחר ימיס nwp להלןהאמור
 שהוא לפי %מהנאמר ראשו נדיפרעשער קרב(, הכאתקד
 אני קורא סתם נזיר הריני אמר שאס הימים מיאות עדאומר
 תלפוד שנים יתם במעוט אני שומע ה'מיס מלאות עדעליו
 פחות אין גדויפרע כמההומן ' ראשן שער פרע גוייומר

 אי אחד ויום חורש אי ולמעירה מחודש אב% ן יוםמשישים
 , פיסקא מייק , ינג'ס ושניחורש

 הריהכתוב ' 'ב41פ על(נפשסת%אהז'ייי'; ינני3ל
 עלי ללמד %ו וב"ש תגלחת מכל%משיאו

 בהמיץ נפשות אני שוסע , יכ41ל %א מת נפש עי ,הטומאות
 ננפשות סרסר עניין כמה :llaNSI לאביו ףומר תימוד 'נמשמע
 רבי ,אדם

 יב41ש %א נאמר שכנר צריך אינו אומר ישמעאר(
 ומת אדם/ נפש איך הס אילו מובר הכתוכ המטמאבנפשות
 מטמא אונו ולאסו למכיו ~NDel' %א מאמו יאכיו יימרתלמוד

 הואלמת מטמאאבי
"1YD ן יאמריש.גרי( האעדשלא י 

 לקרוביסן יטמא כל ונזיר 5קרוכיו, יטמא כ% גדול וכהןוישי
 נזיר אף מצורה %מת שמטמא נדוי יכה( לקרובים למדתיאם

 שקדושתו נדו% כה( וסרה והומר ק% ועוד מצוח 5מתסטסא
'nwilpקדושת שקדושתו נזיר מצוה למת מטם הוא הרי עולם 
 גדול יכהן אמרת אם /%א משוה 5מת NDetWI דין אינוששעה
 ן מומה 5מת מטם4י %פיכך טומאתו על קרכ! מכיאשחינו

 משח למת יטמא  שיא  טומאתו ע% קרכן שמביא בנזירתאמר
 יטמא 5אכיוו%אמ%1א ן שמא ויאמויא לסכיותימורלומר

 אב% יטמא 5א %אכוףשיאם1 או מצווץן 5מת הוא מטמאאכ5
NDWaהדיוט כהן ומוץ וחומר ק% אמרת ן מתים %שאר ,הוא 

 שאין שיר ' מתים %שאר מטם*ש אין 5קרוכיפ הואשםטם4פ
 סרם הא ן מתים לשאר יטמא סלא די( אשו %קרוטםמטם4ל
 פטמא אינו %1אס4 %אביו יטמא, %א %אניוו%אמו 5ולצימור
 בףןז ישיי יאסר ש5א עד הא סשןהן מטס4פהואףמתאב5

 בכחן האמור כףף בנויימה כ%% ונאמר נדוי בנחן כ%%נאמר
 יטמטם ב% בנור האמי כ%% אף ' ,רוטםגיו5ב%יטמ*ש

 נאמר , הדיוט מכהן אדון ואני נדוי סכה! דן אתה '%קרוכיפ

 כ%% ונאסר הדיוט בכהןנלי
~tlas 

 בכהן האסור כיל מרס ן
 הוא הרי בנזיר האם)ר כ%5 אף %קרוכיס מטמא הוא הריהדיוט
 מכהן אדון ואני הדיוט מכהן ד! אתוה ן %קרוכיסמטמא
 יטמ* %א %1אהותו לאחיו ולאמו %אביו %ומר תימוד 'נדו%
 פסחו tkV ףשחוט היך אס ' n7YD %מת הוא מטם4שאכר( טטם4י אי( 51אמו %אכיו נד51 כהן היה אם ן כמותם5חם
 חיהכה( אס ' niso ףםת םטמ*שהא מטמאאב5 איזלאחיו
 אכף ז n1Sb  קבת הוא מטמא אנ% מטמא אק %א,הותוהדיוט
 יטמ4פ לא , ניווריס הקטנים 4%שבאסרשאין  וקבתויבנו
 בנינעם ה41ש מטם" אגל אינוטטס*ו בסותם בסתום5תם

 %ומר תימור מניין נדול ככהן בנזיר אלא %י אין ,וכזיבתם
 , הותו וחומר ק% טככר צריך הייתי שיא נדו% נכהןלאמו

 כהן אין מאביו לאחיו מטמרם הויכם שכה( כמקום אםומרש
 לאחיו סטמ4ש ep~n כהן מאין מקום %אכיו סטמ4פגד%1
 זכיתי אס לאמו מטם4פ גרוף כהן יהא שף4ש הוא דיןמאמו
 סופנוקיהקיש נר)ף בכהן %אמו %ומר תתקוי מה הדיןסן

 אמו מוש אמו, ףה5ן ונאמר אמו כאן נאסר שורה גזירהולדו!
 האמור אמו אף , וכזיכתס IPA')n טטמ4ש  להיןהאמור
 א,ן במותם במותם, ףהס יטמא 5א וכזיגתס, בניגען מטםבאן

 ע5 אלהיו נזר כי ' וכשורדץ כהספד הוגש עומד אכלמטמנת
 ן סליק ' ינתן דברי %ושער אין ש ובין שער %ו  שישראשו,בין

 חימי משהי*" יעלתי ג'ו ייייקיישהיא עייכל
 ו עולם נזיר %הבוא נזרו ימי כ4 %ומר תלמוד מנוין ע%1םנזיד

rwt~pהנוף קדושת זו אומר אתוה ן הגוף קדושת 1 %יי הוא 
 הרי יהיוק קדוש אומר כשהוא שיעי קדושת אימי אינואו

 , עסקא p'hD ן הנוף ,Inwilpוו ליי הו4פ קדוש לומר תלמוד מה הנן י חמורה שיערקדושת

 הספק את %הושא ' פתאום בפתע ע14 מתימותלבי
 אונס עשרה שלקק כסקוס אם ומה ' בדיןשהיות

 דין ענו כרעון אונס שעשנת כאן ' כוודא' ספק עשרםכרצק
 להזצ'א עליו מת 'מזת וכ' לומר תימוד ' כוודא' peD'שנעשה
 ומח , נדי( שהיה האונס את להביא פתאום כפתע , הספקאת
 שיא כאן כרעזן, אונס עשה %א כתדאי ספק שעשה כמקוםאם
 תימוד , כרצון אונס נעשרה ש4%" דין אינו כוודאי ספקקשה
 השונג את %הכישו פתאום , האונס את להכישה נפתעעומר
 את חיב המזיו את חייב שלא כמקום אם ומוץ נותןזהד'ן
 ן השוגג את שנהייב דין אינו המזיד את שחייב כא( 'השוננ

 שיפש הפקדון שבועת ומה "1 אמרת המזיו nwa~tnwiומניין
 אינו השונג את שאויב כאן המזיד את חייכ השונג אתואיב
 הפקדון כשבועת אמרת חם 4%ש ן המזיד את שנתחייבהין

 קרבן יביתו לא ולוקה הואיל ' שלוקה כאן תאסר %וקחשאינו
 ז יאשי רבי דברי הנפש ל תשא מאשר עליו וכפר %ומרתימור

 נורו  ראש אונס,וטמא זה פתאום , שונג זה כפתע אום יונתןר
 שער העכרת חייב זה הרי מדבר הכתן ונשונא טהור שוההבמי

 כדין שהיות הקברות נבית שנזר את קרגןולפטורומהנאת
 )כהכאת שער כהעכרת חייכ זה הרי ונטמאי טהור שחרץסי

 בעפרת חייכ שיחה די! חנו טתחי%תו טם4י שהיה מי ,קרבן
 שהית מסי נזרו ראש וטמא יוסר תלמוד קרבן, וכהכאתשיער
 וכהכפתו ערער בעטרת החס ווו הרי סרסר רג.תוב ונטמאשהנר

קרבן
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 דכ .נשא גכ
 טניח הוא ראשו י ראשו וגלח י בקטר שניזול את ולפטורקרבן
 והניא מגיח ומצורע הואי% כדין שהיה ' שערו כ5 פניחואין

 כ4 שמגלח למצורע למדתי קרבן,אם ומטא מגיחקרב('ונזיר
 שמגלח  כמצורע אמרת אס לא שערו, יגלהכל נזיר אף 'סערו
 שאי1סגיח תאמרבנויר יניחכישעיוי לפיכך  שנייההגיחת
 שאין 'וכיהו %וים י כ4,שערו יגלח %א  וליבך  שנייהתגלחת
 %נזיר יוכיחו. והם שערו כ5 ומגלחים שבייה  תיחחתמנלסון
 וגלח י4 שערו כי את InSAt שניירה תגיחת מגיח שאיזא4פ
 ' טהרתו ביום ' שערו כ% מגיח ואי( טגיח  ראשוהו*ש 'ראשו
 או , כשביעי שייתו ביום אומר אתרץ ן tptaw1 הזייתוביום

 שירש פי ע% כשכיעוואף אי ן בשכ'עי %וסר תימודבשמיני'
 ' יג5חנו 15מר תימור 'l'ua: ועשיר' תשיע' שם'ני שביעיאלא י' אין , בשכיך הזייתו כיום ' טהרתו ביום למר תקפודחזה

 אין ' 'גלחנו יומר תקמור מנ"( ביילה כיוס א5א %' אי(ינ5חנו
 יוכר תימוד ' מניין טהרה תשחת ' טומאה תניחת אלאלי

 מב'א' כך ואחר מגיח כיצד שומאה אמרותגיהתיניחנו'מיכז
 ן פיסקא סליק יצא, כךנ5חלא ואחר הניאואם

 את ההושא אומר אתה השניש' "ת יהי"יא השמ'נ'לביום
 קל אמרת התשיעי את להוציא אינ41א אוהשביעי

 דין אינו למיתר הממזך , מותר יאסור הסמוך אם היאוחומר
 לאסורמותר שהסמוך יוכיח פסח אכילת זמן והרי מותר,שיהיה
 וה עי  איחחמה אחה אף , אסור ולותרוהסמוך

  טאי
 פי על

 זכינו לשו ' אסור יהיה ממותר  ורנסוך סותר  יאסורשהסטורן
  למקריב'ס rat' וקמע ' 5קריבי זמן קבע , הקרירים כןאדונינו
 ' והלארז ומששני ימינ' בו הכסיר לקריכים שנאמר ומןפה
 וה5אזה' ומשמיני u'bW' בו הכשיר במקרינים שנאמר זמןאף

 יתן שריגההכתוג בקריבים שנאמד IQtr1Qt וחומרועורקן
 כמקריבים שנ זמן והיארה !uta~al שמיני בו הכשירהפסוליפ
 ן והיאה ,tpa~a בו שנכשיר דין אינו הפסויין הכולאתשמיעט

 לפינך בכיהקרבנוח שנוהג  בקריונם של בזמן אמרת אסלא
 5א והלאה ומשמיני שמינו נו הבסיר  לא כך 5פ,בביהקרבבו,  בוהת  יאין כטקריכים תאבר והיאה שמינ4דמשמיני בוהכשיר
 ונא" שטני rx1' נא% / לולשמ,ט תלמוד הוין מןזכיתי

 להלן
 ום9מימ utaw בו הכשיר כאן האמור שמיני אף ,והיארע ומשסיני שוחני בו הכשיר להין האמור שמיני מרץשסיני
 מביאים אין אמרו  שיכן  יונה, בט שבי או  תורים שתי ,והיאה
 א5 הכהן א5 ' תוריס כנגד יונה בני ולא יונח בני בבגרתוניס
 שיראם עד הכאתם בטיפול חייב שיהא מלמד מועד' אהלפתח

 עיסקא, p'~e / מוער אהלאתפתח
 אחד הכהן שיפרישם %חטאת, אחדהכהזועשה

  דפרשדץ אלא לי  אין , לעולה ואחדלחטאת
  שאין ,אסבר  הוא וחומר ק5 אכרת 'מניין  בכעסיבכועיהפרשה

 אינו בקדושתו שרשאי מי , בהפרשתו רשאי בהקרשתורשאי
 במצינו ,  יוגה כני ט ש אוהורים שתי ולקחה ביוקדת אומר הוא וכן ' כהפרשתו רשאי שיהאדין

~tltQS  
 עיין וכפר ' מפורשה וקן סתומה קן ימירים נמצינובבעלים והפרש"  בכהן  הפרשה

 כפרח שצריך בה חטא נפש איזו ע% וכי , הנפש ע5 חטאמאשר
  אס ומרז ' ק%וחומר הברים  והיבש הפז מן נפשו 1p'YWע5

 עף נפשו למצער וחוטר ק5 כפרה צריך היין מן נפשוהמצער
 שנאמר מדבר הכתוב טמא בנז'ר אומר ישטעא% רני ן דבר53
 אק זקדש ,  למוג'ם  שטטם'א הנפש  עי חטא תאשר ע4ווכפר
 5מירישמתוו% נמצינו נדרו ימי את 4י והזיר חהוא כיוםראשו

  *יסשא'  סייס שגייתייסבותפיופ

 שבתירדש אשמא כ4 ' נויי 'מי את4"והדר
 %bl לישמעל , מזח חוש הכפרהםעככים

 שהביוש בזמן והזיר איכת' ליי' והזיר שנאמר מעכב זחאף
 w~w 15 טז ' יפ15 הראשונים והימים ן 5אשס שנתו כןכבש

 יום נטמא ימוס מאה שיר הויני א% חס  מניין ' סותראחרונים
 הראשונים והימים לומר תימור הכי את  סותר אהד הסרמאה
 כארז  ביום בטסט  אפיתו או י  סותר אתרומם 15 שיש מי ,יקו
 סותר מארץ כתחילת נטמא אפי15 או סותר אחרונים לוw~w סי ן יפרו הראשונים והימים %ומר תלמוד הכף %תסותר
 וע שיש מי ן יפלו הראשונים והימים ועומר תלמוד הכ5את

 ואין ן הכ4 את סותר הטמא נזרו, טמ*ש כי , סותרראשונים
 בטוסארע ואסור הואיל בדיז שהיות הכף את סותרתנלחת
 אף הכ% את שסותרת לטוסארז למדתי אם ז בתג%רוןואסור

  שלא טומאה אם י וחומר ק5 ועור ' הכ5 את תסתורהתגלחת
 תנ5חת אתהכ%, מנתר הוא הרי כמטמרם התטמאשרהבה
 יען סותר רוזגיהת ואין ' הכ% מותרת הטימאה ' נזרו טמאכי תימוי הכף את שתסתור דין אינו כמגיח המניח כהמעשה
 ן המניי( מ( יQtilp 1! שאין טומאתו ימי א45פ יי אי( ,הנ5

 תגיחת טעון טומאתו וימי הואיל הוא ודין מניין חייטהיטי
 אם ' קיבן ומגידם תגיחת טעק חיוטו וימי י קרכןזמבי*ט
 היוטו ימי אף המנייז מן %ו עוףים שאין טומאתו לימי%סדתי
 שמבט% טומאתו בימי אסות אם ףא י  המניין מ( %ו יע1%לא
 מ8 לו יעלו %פיכך הקודמים שית כהס מבט% שאיןהלוטו וימי ' חאמ ,  המניין ףוםן עויים אין יפיבך  הקורסים אתבהם
 שאין היוטו ימי , המניין גון יו  עויינז  אין נזירות ימי%תגלחת ראוי ושערן כקבר שנזור מי אן הוא וינומר קי אמרת 'המניין
 0ן %ו ot~lp! אין חלוטו ימי שאי( כשם או , ספרו %ימיהרק  ריי "rtaa מן  יעלו שיא  אינורין  נזירות  יתגיחת ראוישעדו
 a)waI  סטם4ש הסנירז וימי ומזשב משכב מטמרת חלוטווימי שיאיי נותן והדי( , המניין מן לו יעלו %א הסנירו ימי נךהמניין
 אף המניין מן 5ו עויים שאל חףוטו ףיםי %מדתי אם ,ימושכ
 ולוטו כימי אמרת אס וש , המניין סוסן יעיו  ןא הסמרוימי

 מן 14  עויים אין %סיבך קרבן  ומביאש  תגלחת הוחששטעון
 קוכן תג5חתומכיא טעון שאין הסגירו בימי תאמר ,המניין
 מצורע שף חלוטו 'מי אמרו מינן ן המניק מן 1% יעלולפיכך
 המניין'והדף םן  עוייס  בהסהריאייו  שנצא ספרו וים.ונצורע שי הסגירו חמי ישהזכוהובה אנל ' נהם ftwla ספרוויש
 שבתוה כימים נזירות שלמהר ימים %עשות ' יסיבורו אתעיי
 שישיף  ע%הטום'ער חייב  שקייה ומניין  קרבן, הבאת ערשירו
 ז %טומארץ ואסור כיין ואסור הואי% דן אתה הרי י  נזירותואת
 שכתוך כימים נזירותו שלאחר ימים שעשה ליין למדתיאם

 שלאחר יתם כו נעשה טומאות  אף ,  הכאתקיכ( עדנזירותו
 וחומד ק% ועור קרבן הכאת עד נזירותו שבתוך כימיםנדרוהו
 כימים נזירות אחר ש5 ימים כו עשרץ סותר שאיט הייןומה

 את שסותר טומאת , קרלן ערהבאת  בדרותשכתוך
 עך נזירווץ שבתוך כימים נזיוות "%אחר ימים נו שנעשההוא  הכקו"*

 ' סכ1%% הותר ש4%ש ביין אטרת אם לרש ז קרב(הכאת
 nsv1 %פצךלא בטוםאוץשהותרמכ%5ו תאמר קרבןהכאת עי נדרות שכהוך טכס  נזקות פאהר ימים עשרתלפיכך

 הבאת עד נזירות שבתוך כים'ם נזירות שלאחר ימיםבו
 כדא יקקדז כשללח שתתדדץ תשיה תנלחת הרי ןקרכן
 ן קובן הכאת עד נדרות שבתוך כימים נזירהן שלאחרימים

 מכל5דץ שהותרוץ פי עלץ aw~: %סומאוש תוכיחוו*ש
נעשק
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צ ובנשא הכ
ftwV1  שיאחר בחימים

 נזירי
 הכאת ער נזירות שכתוך כימום

 הכי את סותרת שאיגה תגלחת ומה , וחומר ק4 ועור יקרבן
- 

 הבאת עד נזירות' שכתוך ,o!ae נזייות שלאחר יטיס בהעשה
 ים,ס שנעשחכח היא דין הכ5.' את שסותרת טומאות 1קרבן
 4%ש קרבן', הכאת עד נזירות שכתוך' כימים נזירותשיאחר
 לפיכך ' כמתגלה המגלח בה שעשרה בתנלחת אסרתאם
 הבאת עד נזירות שבתוך כימים נזירות שלאחר ימיס כהעשה

 לא לפיכך כמטמא חםטםא כה שיא.עשהקיכן,תא]כטומאה
 עד)הנאת נז'רווג שכתוך כימים נזירות שיאחר D'a'i בהעשה
 ועשרה ,  כשותו: המשקה בו עשה שיא יוכיח היין והרי "קרבן
 קרבן, הכאת ער נזירות שבתוך כשים נזירות שיאחר יטיסבו
 המטם עשה שלא שאעפ לטומאה תוכיח והיא וחומר, קלועור

 נזירות שכתוך כימים נזירות שיאחר בוימיס נעשהגמטטא

 עשות סותר שאינו היק ומה וחוסר ק5 ועור ' קרבן הכאתעי
 קרכן' הכאת עד נזירות שבתוך כימים נזירות שלבחר ימיםנו

 נזירות שלאחר ו'1,שנעשהבוימים אינו שס:תדתטומאות
 ב"ןש%א אטרת אם 5א הכאתקרבן' ער נזירות שבתוךכימים
 כימים נזירות שלאחר ?ם'ס ט עשדץ לפיכך מכללוהותר
 שר"זררע כטומאות תאמר , קרבן הכאת ער טירותשכתוך
 שכתוך כימים נזירות שיאחר יסים בה נעשוק לפיכךמכיןה
 ואחר %ל , חיילות הדין וחזר הואיל , קרבן הכאת עדנזירות
 וירון להקיש סופנה אלא יין שותה נזהר וכי , יין הנזירישתה
 האטר נזיר מה נזיר ונאסילהין נזיר כאן נאמר שווהגזירה
 נזירות שלאחי 'מיס עשהבו כאן האמור נזיר אף קרכן, naan) עי נזירות שכתוך כים'ם טירות שיאחר 'מים בו עשהלהין
 ו פיסקא סליק קרבן, הבאת עד שבתץינזירלכיםיס

 זאת , עורס נזיר ואחר ימים נזיר אחר הנז'י"ייתשאוז
 מלאו כיום ל ת טומאה לקרכן צף או טהרהלקרבן

 אותף יכזא , לנזרו שישפסק כמי אף4ק 5א.אטרתי נזרו'זש
 , אותו מכיריים-אחרים

 אחת זה , עצמו את מבירש 'הוא וה45י
 אתה בו כיוצא , דורידבתורה יקםעא רבו אההנושהיהמשישה
 משיאים אוטרף אחרים ומי י. אשמרץ עזן איתם והעהאו.אומר
 ויקכנר או] אתה כו כיוצא ' עצמם את משיאים הם והיאאותם
 אף ן עצמו קכר הוא והימל אותו קברו אחרים וכי ) בניא"צותו
 אחרים ואין , עצמו יבי*חת הוא אותו יביא אומר אתדע'קאן

 פיסקה/ fnw p~D,1פכיאוס
 תמימ5הוצש שנתו גן כבש ,ל קרבנואתי!ץיוצך

 שנתח כת אחת וכנשד? בשי-מוש,:את
 4מד ' משימיט תמים אחד גיאו% כע5ה,,עסהמ'שץלהחדא

 פיסקא/ סמק בהטות,בנזלשי1שקכש%ש
 ופרט כיח[ פיט, ביתקת חלות יסולת כלל חצותיסל

 ותודה Swn כדין שהיה ' שכפרט מה אלאאיונכיל
 שטעתה לתורה למדתי אס , 5חם טעק נזיר ,שיףןשעונהז~ם
 כ44' מצוה וס5 % מישם ארבעת יטען נדר שנשצףאירעת
 פרט, כשמן ח5ותביולותס51ת

 א4אנוה כנ54 אק ופרט כלי
 לחטאת אף או %עולרזוישישם ונסכייס דסגחתס ,שכפרט
IaWN~1הנזיר אף קרבו ומניא הואי5זמעורעסנ5ח טחן וחדין 
 'ע4הב%יי נהמא ~h'Yt גבך,( 'אייהקט המצות והלעיסישיסים ובת האייקעשה ח4ואת , נסכים טעתיט חטאתוואשמו.יוגה

לימרותי
 טעון וגרבה  בברר בא שהושו וי.נהוחר א סוט הכ%

 הסאת יצאו ' נסכים וגדבר1טעון בנהה תכחש כף כה ,חשכים
 היסקינו טייק %ג%%ן' הכתוב ו,וצ1ביחמהח"רו 'aytהכיל שהירח כופני נסכים 1שףא,טענו ונדוכה שחםגשננכנרריאשם

 מדכת חכתוכ כש%מ'מ מיעד פתתשהףש"ידגלנך
 אומר אתוה , סועד אוהר( פתח ושחטושנאמר

 אמוש אם כמשמעו מועד אוהל אופתח מדביבשימוהכתוכ
  מועד שהל פתח הנזיר ונקח % מה ו40פ , ביזיון ירן זו הריכן

 או תיבר הכתוב Iotn~wa אוש אתה סרבר,נשימימהכתוב
 תעקוץ יא תורה אסררץ אמרת כמשמעו,  אוהריםוערפתח

  וגיח %% מרז , הוא שף4ייגיח הקומר ק% טובחי ע%בסעיות
 אומר יצחק רכי י מרכר וב הבת בשףםים אהימוער פתחאנחר

 או פרברי הכתוב אומ'בשימיט אתה י סרבי הכתובבשנסים
 ראש שער את %יורקח , אהיטוערכמשמעו פתח .  איאאינו
 'תשיט אום חני1  אנא , שסהיהמגהז מבשף שהיה טקוםגורו
 פתוח פתה ow אין מועד'ה4פ אהל פתח הנזיר וניח איעזרר
 תחת עיהאש ונתן נורו ראש שער את ויקח ' היהמניח%א
 * השקמים  וכח א4%שתחת 5י אין ' 'DOpQ השףנףםס~ףובח
 לי אין ' מקום מכ5 זכת תחת %י מניין אשם תחת חטאתתחת
 מכ5 האש ע4 ונתן גומר תגמוד ממין כנכויים במקדשאקא
 1 פיסקא סדיק זמקום

 העימהן איא כשיה איו בשלה היית אתיףהוולקח

 שנתכשיה "א כשיה איז או] יודי בן I1VDV~י
 * פסו5רץ נחסרה אי נפרסו-ז אם אחת מצה nSm / האיועם

 היה הסף מן אחת מצהורקיק
~wwi 

 ונתן , פשל חסר או נפרס
 התנ%הש אחר איא לי אין גזת את התנפוש אחר הנזיר נפיעל
 יהציפה'סח הרסה מקיש הורס ואשר הונף אשר ,שןי ומוריר מעלה ימכיא מיקד ' 'י 5טנ' תניפח שתםוהניק * סייק נורו, את התניחו אחר קרבנות הכאת ואין נורואת

 מעקת הרמה ומה / ימכך  סה*ך הרמה אף ומביאתבופחסוי,ך
 מוליד תמפה '1YD אמרו וםוריד,םיכן תנופהםעלהומוריד'אף

 ן הכתוב  %ך שיפרוט עד , גההאום'בסורח יפני שנאמרמקום  ייבמורח'שבכי עפני  מציתנופה היא 9 ' ימוריר מעיהוסמוא

 למרע , התרומה שוק זען התנופח חזות ק5 יכהן הואקורש
 התרומתו p,w: ואת התנפח חזה את כי אום שהוא לפינאמר
 ' מכלים מוציאם הכתוכ הר' במשמע נזיר ש5מ' 'אףיקחתי
 חוח הפרשת ' הודוע הפרשת  "א 5י א'1 זרוע ד*רשתשמעט
ושוק

 סני
 הפרשת טעוין שאין קץ,ר שלסי אם ומה הו* ודין

 הזרוק הפרשת שטעונת טיב  שימי ושוק:, הוה ס*ונומהודוע
 ן הדין מן זייתז אס ן )הזפהאק nwlan' שי"והשעק ר'(אינו

 שהירס דבר ג% התמפהא5ץ חזה ל לכהן קודש'דוא ף תמה
 עד 5כל15 להחזירו יכוף אתה אי החדש ףודקגדכר יצאנסן5

 ן NpD'd' סליק ) דכרייא%יעור' הכתובלכ55ושיחזירט

 תקמור מנ"ן' לדוחת לשעה' א4א יי אקשרתזאת
 או6 יונתן רכי ששיה, רבי  דביי  ואתחורה*מר

 ן קווכם ער( נזרו נזדוולא ע% %יי' . קלים י הדבויסכחותם

 'agn אשר מלכד נויו, עי אחד ,י5*קובן 5וי.ע%צהוקרבנו
 4נ5חל מנת ע5 נים הריני אס אוםר,פאס אתורץ tpuo ''ין

 ק(נר אשד. נדרו בפי עליו אנ_י קורא , ועל:מאיש,צלמיסמאח'עו*ת
 קשש"

 חגוג נויתם% אנלההיני  1אפייו חית'נזדוא ע%
 כפ* ע15ו אשםו,קוראשני rswSpswwneaa: ע% "ן

 ער( נףר חואמד,קויני הבחוסננודוכברבדץ,א4%י:9יטהט למאשרתי ירו, אשרתסהנ מלכד לומר תלמוד שיהרנדרואשד
 נדרו עלזדכפי אמ קורא לסתי ;wemfpf: שאהזהוצתתקמע
 ,או , נדרו דעכת עב( r1VP?i כן לחשר ידוה_תייפויאשר
 ואעיק קסת ת54"ה וששחוז הרמז ג  ושיוו%,י18ש אם4פא11
שאיו ' גדרו "ומש ק% ועשת גש י% גהרו עיודבפי רבד קשש%בהים
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:כחנשאנו
 בן שמעון רכי את הסנדלר ,והנן ילני שמזע כן ראיעזרשאח
 ותעלוץ אחת תגלחת :IniAtW מהו ומטרע נזין שהיה הת ,שחי
 מגלח זום אייו שפשר וכי להם אמר י ולצרעתו %נזירותו%ו

 אינש אומרים'- םנ%ח%גדףעהעריפהאתם%נדלשיערוזח
 היאך שיער יהעכיר פנית שיער,ונזיר יגרל מנויחשהמצורע
 ן ורצועתו %נזירותו לו ותעיה / אחת תנוחת יניח 15איפשר

 להם אמר בטמא %ו עולה כטהור %ו ע%1ה %א כ, אס %ואמר
 לפני מגלח וזה רסיס, יפני מגלח זרה אילו איפשר היאךוכי
 ונזיר דמים ףפמ מניח שמצורע "א אומרים אתם יפה 'דמים
 אחת תנוחת שיגלח איפשר היאך , דמים זריקת %אחרמגלח
 עילום יא הדבר 25'ז יו אמרו ולצרעתו %נזירותו לוותעינה
 עוללת לא , בשהור עולוץ לא , ספרו בימי עוקרה , גמרובימי
 , פיסקא מייק ןנטמא

 נךץ ייאמי בנ יאי אהיז א% יבי סשיץ א5'4וירמזר

 את הכגא באהרן הפרשה מעשה שכיתכרכו,%פי
 ' כישרא% מעשה כויו בישראל דגר ' יכהנים מעשה%כהניס שריבי זמן שכי כלי שזה דיבור יכלל בניו את והכיאאהרן

 כרע ' הגריס יהכ'4ימן צריך ארם בכ% מעשהריבר'4שרא%
 ענ"ה שנאם מקום שכל הקורש כישון ישרא% כני אתתברכו
 ' בעמיר ישר" בני את כהחברנו  הקורט' כלשון וככהואמירה
 % ת בעמיורץ ושיא כעמידה 'lh'SN אינו או בעמידה  אוטראתה
 את לברך יעמדוואלה

 ישרתי
 %הלן ונאמר כרכה כאן נאמר ן

 האסורו-ה כרכה אף ' בעמידה %ה1% האמורה כרכת מהברכה
 וננשר נאמר שככר צריך אינו אומר נתן רבי , כעמידותכאן

 מדו ' לשירות ברכוס מקיש יי בשט ויברך ית כנ?הכהניס
 הגראף כמ את תברכו כה ' בעמדה ברכה 'אף בעמ'והשירות

  בנשיאות או כפים בני1יאחץ אומר אתרה ' כפיסבנשיאות
 מרץ ': ידיו את אהרן וישרש %% , כפ.ס בנשיאות ושיאכפים
 אום יונתן רכי ' כפים בבשיאות בכיו אף כפיס  בנשיאותאהרן

 ראש כאן נאף גדי וכהן ציהר וקרכן חודש ראשמהבהין
 משש אלהיך' יי בחר בו כי תל גדול' וכהז סכור וקיבןהירט
 ז כפים  בבשיאות כניו אף כפים כנשיאות הוא מה לובניו

 בסם אוי אחרז המפורש בשם ישראר('  בני, את תכרכוכרה
 ז  ישראל  עיבגי שמי את בכיבוי%יושסו איבו"א אוהתפורש

 יובחן רבי ' יאשימו רבי רגרי בכינוי  ובםהיבה המפורש,בשם
 מקרא זה , שמי אוכיר.את אשר הושאומ'ככיהםקום הריאומר
 את מזכיר תהירז שם %ך גגיוץ שאני סיום בכרי 'מסורס

 תזכיר 5א אתה אף , הבחירה כאית עליך נגלה אני אכין 'גזמי
 אסור המפורש שם אמרו מיכן , הגבורה בכית אם כי שמיאת

 כרכרץ איא %י אין ' ישר" כני את תכרכו כה ,המרבגכוייס
 155אני מנוין וינעים ולעבדים , מנוין ;.ברכהףנריסלישראל
 בני את תכרכו כה אברכם, ואני ממין לכהנים גרנה ,אברכם
 סו% או לניט כנגל: פ4ם און פנינגאתוו כנגד פנים 'ישראל
 את תברכו כה ' פנים כננד פנים להם, אמור ת% ן פניםכננד

 ת% ttDYp %קין גיס או שומע הקהר[ כ% שיהירה ישוא%נני
 צריך שהזן ומדין . ז שומע כולו הקה% כל שיהירה יהס'אמור
 ן כרודשנאך,משארתך בשדה אתה כרוך נקירי ייודאתי" אום היא יכו ככיכ"המפוישת' יייברכד פיסקאי ס4ק 'ן ' להם אמור תי %הסאמחץ%ומר

 והשוטף חא%ה )הגרנות כ5 עליך וגאו , כבואך אתוהברוך
 ויטמרך ,   גגנסים " "גרנך אלהיך יז כקוף תשסע כיאימתי
 יצחק לבי לגוף, זישםרך בנכסים יבריך או נתן רבי ,בבנס.ם
 ושם כצקיך יהיח ? גו אטף ההש וכן נףצי.הרע' כשסדךשסר

 עוקרתן אחרים ישיטו שיא וישמרך אחר רבם , מלכדרגלך
 לדש הנה ואום ן כלילה וירח יככה לא השמש יומם אוםהוא
 ימינך יד ע% צ'ףך יי שומרך יי ואום ישר" שומר ושן %1אינוס
 5א , ובואך צאתך 'שמור ואומריי רען מכל ישמרך "ואום

 %שמרך %ך יצוה ם%אכיו כי אום הוא וכן , המזיקי מןוישמרך
 אבותיך ברית לך וישמור וישמרך אחר דבר ן דרכיךבכר[

 נשבע אשר החסד ואת הכרית את לך אלהיך יי ושמרשנאמר
 אוסר בוא זבן , הקץ את לך ישמר וישמרך אחר דכר 'לאכות'ך
 שונומהסליין ם%י%ה מה שומר משעיר קורא איי דומהנשא
 את ישמר וישמרך אחר דבר יייה' וגס בוקר אחא שומראמר
 צרורה אדוני נפש והייתה אומר הוא וכן המיתה כשעתנפשך
 שנאמר הרשעים בין העריקים בין אני שומע ' החייםבצרור

 ישמור וישמרך 5א בכףהק%ע, אויביךיק%ענדהואתנפס
 אחר ישמורן.דבר רגייחסידיו הואאומ סגיהינסיוכןדגיך
 יייח%יפו-כוח וקווי אומר הוא הזה,וכן בעוים ישמרךוישמרך

 פיסקא סליקיע%ואברכנשרים,
 זרת אום נתן רבי ן יךםאורעינים יתן י"פביואייךואר

 הנח כי אורך, בא אוריכי קומי שנאמי השכינהמאור
  יאר  יחננוויברכנו  אלהים ' לאומים וערפל ארן עסההחושך
 מאור יאר'זה אחר דבר / 5נו ויאר  יי סיה,ואו%א5 אתנוסמו

 וכן י ,במשאיגתך ויהונך , אור ותורה מצוה נר כי'תורה'שנאפ
 רבה , ארחם אשר את ורחמתי אתון אשר את וחנותו אומהוא
 חט יוסף יואח חחי אוון הוא וכן , הכריות כעיני חנך יתןאחר
 אסתר ותהי ואומ , הסוד;ר זית שר בעיני חנו ויתן חסדאליו

 את הא5היס ויתן ואום י רואינת כ% כעיני חןנושאת
 יחן דני"

 ואדמן אלהים בעני ושכקטוב חן ומצא  ואום ' ולרהטילחסד
 דא , ובחכמה ונמוסר ובהשכל וכבינה ברעת ויחשך אחרדכר

 חן יהת לראשך תתן אום הוא וכן תורה, בתימודוק,ונךיחנך
 ויחונך 5א ן %גרנרותיך וענוים יראשך הם חן 4יתואונך,כי
 .אדונוהס יד א% ענדים כעימ הנה אום ד41ש וגן חנםכמתנה

 ער אלהינו י' אר[  עינינו כן  גבירתה יד אר( שפחדהוכעיני
  חנינו יי  ואום ' נון שבענו רנ כי חנינו חנינו ואומר ,שיחונינו
 פיסקא, סליק גן)ינוןכילך
 עומר שאתה ש%ום,בטעה לך וישם אייך פניו"יעוא

 ן פניך נשאתי הנה אייו מאמר מנאמרומתפלל

 פכים בשאתי ייוט אם וטה  והוט וברוק%והת
 בשביי

 אברהם
 שאמר הוא וזת , אבותיך וטפבי טפניר פכי אשא %א ,*14הבי
  ייפניו ישאהנתוב

 אחי
 אייך יופניו ישא אתן 'כתובאחד

 שם יתקטמו כיצד י פנים ישפי אשריא אזמר אחדתתוב
 גפמו ישא מקוס ש% רצונו עושים כשישראל ' היקזכתוכים
 5א , פנים ישא יא אטר שיטקום רצתו  עושים וובשאיןא,ך
 רין גזו  וטשנחחם ,  אייך פניו יי ישא רין  גור נחתםירוו%א
 בשר כ% עדיו תפילה שומע אומ אחד פנים'כתוב ,שא לאאשר
 כיצר תפילה' מעכור לך בענן סכותה אום אהד וכתוב 'יבואו
 אחיאסף  כתוב , %ך בענן סכותה רין נור יםשבחתם."ליה שומע דין נחתם-גזר שלסו ער הללו (שני.מקראות?תקיימו

 אהד ובחוב באמת, יקראוהו אשר ףכר(אקוראיו
 ה11% כחוגים שני ,תקימו  גיצי ( ביווקעתד

 והטופ הרעות תצא לא מפי.עליון אהר_אס כתונ , היחקהיא דין גזר קוראיו,משנחתם יכי יי קרוי , דין גזר, נחתם9ש%א
 אשקוד אום אחדוכתוב

 ץ"
 כבסיגרעח אתאוש הרקה,גתוכ

 חביסיבבתר אונ1אס אחד תץשש.יונתוכ מלמעןליבך,רשל
 שוכניט בניפ אעלשוכו כתובאחד ן נכתם גורית לבותרגן

וכתת
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נשא טכ
 פקלאות שצי יטעימו ישוב,טצל ז"א a1Vtl: אונאמ אחיונתו
 גזר משנתחתם שוככו בנום שובו דין נזר נחתם שלא עדהל15
 וכתו כהמצאו יי דרשו אום אחד כחוג , ~alwt' ולא ישובד'זאם
 כחוטם 9ני יתקיימו כיצד ' 4כט אסאדרש חייי אומראחד
 גזר משנתזם ' 'יבחמצאו דרשו דין נזר נחתם 'INSW עדהיףו
 כמות כי5אאחפט אום יאחד ,נחוג 5כם אדרש אפ יי חיהין
a אחד כתו 4הם'תם' יי חפז אום'כי וכתוכאחד ,המת 1 % '  ישא 

 כיצד פנים ישיש לא אשר נשומר אחד וכתוב אליך פניויי
 5א אשו , הזה בעו65 פניו ין ישא הללו סקראתז 9טיתק"טו
ישא

~taeI 
 נסקו יעכיר ' יי'פניו ישא אחר דבר ' הכרש לעולם

 וניצואתך שיום בכניסתך , ~olsw לך וישם 'מטך
~1Sw 

 עם
 ,בכיתך* 'o1Sw~ לך השם אום הכהביס סגן דגניה רבי ' אדםכ5
 רגצשרה למרכה של ' דוד צית מלכות שלום זה אוש נתןרבי

 'תן יעסו יועוז שנאמר תורת ש5ופ זה דא ' VPi א'ןויש15ס
 שנ שרה מעשה ששינה השלום גרול , בשיום עמו את וברו*1

 , שלוס ספני קדוש ששינוק השלום נדול ' זקנתיואנ'
 נדוף ן שלוס מפני ס5אד ששינרץהשלום נדוי

~lhvn 
 עוטם

 יהטי5 נשביף שלום מפני המיס ע4 נמחה כקרושהשנכתב
 שלרש השיום גדול אומר איעזר רכי ' לאשתו אוש כיןשלוס
 בן שמעו( רכו ' al~w אף4ש הכריות כ5 בפי הנביאיםטענו

 ברכוהאי4ש מקכף כףי שאי( גרויהשלום אומרחלפת"ש
 גדוף אוסג הקפר איעזר רבו ' יתן יעסו יועוז שנאמר ,שףום
 ז שלום 5ך 'own איך 'ופניו 'שא ' אפך 'יפניו "ארמשמוך יי יביכך שנאמר al~w איא הכרכות כ4 חותם שאיןהשיום

 הקיר "עזר רנו של בנו אלעזררבי
 נדוי או"

 שאפית השנוס
 כפם נוגע השטן אין כאיכוף ביניהס ושלום זרה עכורהקוברי
 נאמר מה משנחלקו אכ5 י לו הנח אפריס עצכיס הכורשנאמר

ח"
 הא יאשמוי עתה יבם

 גדוי
 נדוף ן מחלקת ושנוי השלום

 תקרס כי שנאם שלום צריכים מלחמה בשעת מאפילומשלוס
 ואשיח ' ףשל)ס אייה וקראת לתפשה עולה QninS~ עירא4

 שלום יריי חשבון מיך סיחון אל קדימות ממרנרמלאכים
 אתהן השיבה ועתה אומר טהו מלאכים יפתח תשיחואמת,
 שנאמר ,DISW צריכים מתים שאפילו שיוס נדון /בשקם
 וכמשרפות rnDnl' כשףום ואזם כש5ומ, אבותיך ן תבואואתה
 בוררת שנאמר תשונה יעושי שניתן השלום נדוף 'אבותיך
  שטתן  נרו%השיום ,. היקרוכ  ירתוק שלוס מלום שפתרםטכ

 / משבכותם ע4 ינוח שלום יבוא שנאמר צדיקים ש5גחיקס

 שלם אין שנאמר רשעים ש5 נחלקם ניתן שלא השקםנדוף
 שנאמר רמזורה 5אוהכי שניתן השלום גד41 ' לרשעים ייאמר
 שנאמל D")pSI' שניתן קשיוס נדול , תורתך לאוהבי רכשיום
 שנותן הש15ם גדול ' שלוס רוב ע5 התעננו ארז ירשווענוים
 ן כניך ש5ופ ורכ ין לעודי כניך )כ5 שנאמר תורה4לוסרי

 הצרקת מעשה והיה סנאט צרקח עורף א שנותן השוקםנרוי
 שנ,איויקרא י ש15מ קרח "כ ש5 ששמו השבוס גדול ,שלום
 ששקוף הש"ס או%נדו5 דבהטם סנן חננים רבי ' יוש5ום14

 רוח ובורא הרים יוצר הנה כי שנאמר כראשית מעשה כףכנגד
 5נ צריכים עףיוטם שהרי השלום נדוף , רע וכורא שלוםקרשה
  דברים והרי ' ימרותיו  שיום קץשה '1Dp המש15פחרוכנאמר
 וניל ושנאה איבח,זתחוית שאין במקום ומוט S1mק%

 המירחן כל בו שיש 5פאעזם וחומר ק% ש15ם צריכינןרבכנה
 ח61 אחד וכתוב ' במרומיו שיוס  אומ'עושה אהד כתום ,"לו
 ~nqa איפין אלף או6 אחד וכתוכ , לגדוריו מספרהדש

 שלא ה4לו,ער הפסוקי יתקיימו כיצד ; tmmp' ריבכןוריפוא

 אלפים א5ף מארצם משג15 , לנדודיו מספר "ש מארצפנ5ו
 אופר רכי , n~pa ש5 פמייא נתמעטה שכיכול ,ישמשוניה
DIWa".אחד כתוב ' יוס' בן אב 

 או"
 וכהו ' לנדודיו מספר היש

אחר
 גדוריו הן וכמה אחד גרור זה ישמשתיה אלפים אלףהילו כתובים שני יתקיימו כיצר ' nulw~wtI אףפ'ן א* או"
 ן לחונכים מספר קונה או6 אחד כתוכ ן לגוודיו מספרטש

 המויא א5ה ברא סי וראו שניכם מרוס שאו אומר אחרוכתוכ
 יכשר איפשר שאי מה עתים וגף קורא נשהקכ צבאםבמספר
 את איה;ם הדבר אצל הוא וכן כאחד שמות שתי לקרואודם
 % שתים אלהים דבר אחת ואמר ' לאמר האלה הדבריםכ4

 משוס אומר רבי  יין נאום כאש רברי כה ואומרהיא 'תמענו
 בסמפרצבאם המהפא אומר אחד כתוכ רופתאי יוסיבןאבא
 סגי ,l~tfpn כיצר ן לכוכבים מספר מונה  אומר אחרונחוג
a'aln1שנקוא השם 5א שינתי שם אדם שאק מטד , ה"ו 

 יו מלאך אייו ויאמר אומר הוא 1כ( ' זמן ףאחרעכשיונקוא
 אם שם יאיזה יודע איני , פ4י*פ והוא לשמי תשאל זה4מה

 היבוסי יארונוה רור ויתן  אומר אחר ונתוב atw~nשקיים בכסף  הגורן חלקת את דור ויקן אומר אחד כתונ ,מתחלף
 שני יתקיימו כיצר מאות שש מייקרי והב  שיקליבטקום
 ' בחמשי המזבח ומקום כששמאות סנורן מקום הילו,בקראו

 אוםר
~1WQ 

 את יוד  ויבן און אחד כתוב דוסאי בן יוכף אכא
 שקוש במקום היבוסי לארונה  רור ויחן אומר אחר ובחובהגורן
והב

 משקי
 הן הייו כתובים שבי  יתקיימו כיצר י מאות שש

 שקימל ובטלחםשים אחר מכי היוחיקח שבטים עשרשביס
 מאות שש נסצ*פ י ולטשבט

~ispw בעניין נטפורש הבקר ואת חגוון את  רור ויקן אומראיעזר רבי י השבטים מכי , 

  לעולכם הבקר 8כי י לארנון רור  ויתז בעניין, בפורשומהו
 נתוב ' שק"ם בחמשים ףעצים הכקר וכייוהםוריגים

 חצו או"
4ש5מוו

~'palai 
 ארבעת או1 אהד וכתוב סובאם אורסת א4ף

 ,אדכעת תליו כתובים שני יתקיימו כיצד , סוסי אורוותאלפים
 כתים מחזיק אחד נתוב , איף ארבעים ש5 טסכ5אותאלפיס
 יתקיימו כיצד , יכיל כת אלפים אחר וכ" י יכיף אלפיםשלשת
 מיכן ז גיבש איפיס שישת שהן בלח  איפיס ה55ו כמוטסשם
 ה41ש וכן , ביבש כיריים שהם כ5ח סאה ארגעים ובמיסאמרו

 יקרתי ו5א חיתי לאללא הים מעזו ים אמר כי צידוןאו1בושי
U אני הינקפה אמר ן בתולהז רוממתי בדורים גריתיה(א t N W ~  

 אקבור ובנותימם4פ בבים  אוייר ושמא אוחיל NQWIמתיירא
latannיעברנהו 5א שים חוק 5ים גכ51 חו5 שמתי אשר תחקולא ספני ייאם נאום תיראו 5א האותי נו אמור מה ן בקת ' 
 רצון עושה חריט ה%ו המידו כ5 כי שאין אני ומה היםאמר
 , פיסקא ס"ק ן צידון בושי וכמה כמה אחת עלקוני

 גשם אומר אתוץ המפורש בשם ישראל בביאת  תביכי כה אימי שהי" יפי באמי למה ,taw"תישסו
 במקרטבטם ' שמי אןושמואת  בכינוי אלח אינו אוהמפורש
 טהה"פ יפי באמר ימה אברנם ואני ן בכיבוי גסרינההמפורש
 5נריס כרכרץ , ~SNIWt' גרכה איא יי אין תברכו בהאומר
 שירש  אברנס ואנו ן אכרכם ואני ת5 מניין לעבדיםולנשים
 ישר"יהיו

 ז אברכם אט 55 בכהניהם תלפות אוםרוכרכ11ים

 * אברכם ואבי % ישיאו, נברך אנו אומרים  'aunb1 יהיושיא
 גטן ברש אלוצך יו כי שנאפר ישראל עסי את אברךאנו

 העסיס מכי  תהיה כרוך ואומר ' לך דבר כאשר יוניךמעשה
 בסרית ואהגר י השבים טן הטוב אוצרו את %ך יי פתחואוסר
 ' תייש צאנין את ארעה אני ואומר , אתכם ארעההטוב
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 בלנשא אל
 בהיבאש צח r~a ועד רישאמן

 בזקר וככל המשכן את מעמיד משה היההמ'לואי' ימי שבעת שכל הכתוב מגיד משרה כיותכיוםלולנן
 פירקו, ו5א מיטהו העמידו היום ואותו ן ומפרקו מושתוונוקר

 ויהי שנאמר ' ופרקו משהו כשם'נ' אף אומר כרב"הודהי'וס'
 המשכן הוקם יחודש באהד השנית כשנרם הראשוןבחורש

 זבניו התהילואהר! כאדר ושלשה שכעשריםנסצינזלמיריס
 בשיני המשכן, הוקם חודש בראש לימשח, הכליס וכלהמשכן
 , גייהז שנייה היאה תחת ממנו היזה בשיישי , פרהכשרפה

 א5 לבוא משה יכנף %1א טנאמר , בכית שכינה שרת כיוםגו

 ויהי שנאמר קרכנס את נשיאים הקריבו כיום בו , מועראהי
 ימות לכי ראשון אלא ראשון 4% שאין הראשון כיוםאמקריב
 הקרבנות את ואכ5רק השמים מן אש ירדה בוביוס 'השנה

 העולה את המזבח ע% "ותם זתאכל מיפנייו אשקנאמוותצא
 שנאכר , זרה אש אהר, בני הקר'כ1 כיום כו , השימיםלאת
 יפני מיתתן , י4 %פני וימותו  ואביהוא נוכ אהרן כני שנייקחו
 כררן המיאך אום יוסי רבי היה יצאו ניצר , כוווץ  וגפייתןיי

 קרבו  אליהם ויאמר שנאמר בעורות ונפקו שיצאו ערבתים
 אקא נאמי יא ין פני מאת , הקורס פני מאת אחיכםשאואת
 המותז של מעניינו ימר  ייסמעיאומררבר פניהקורט'סאת
 נררזס יצאו כיצד ' לפנים ונפילתם לפנים מיתתם יללפני
 אני שומע , כי'ו כ5 ואת אותז ויקדש אותו וימשח ' כרזיבחכי
 ן אותם ויקדש וימשחם %י , קרוש היה שנמשח ראשיןראשון

 וימשהם , כולם שנמשחו עד מהם אהד קידש שלרשמגיד
 מכפנים נמשחו הלח סירת אומ יאשיה רבי , ומבחוץכבפנים
 נמשחו  וירש  מבפנים במשחו היבש מירח י  מבחוץונמשחו
 נמשחו ויא מבפכים נמשחו  הית מירת אומר ריבתן 'בבהוץ
 תדע , מבחק ולא ככפנים לא נמתחו יא היבש וטירת 'מברוץ
 תנופנה לחם תביאו טמושכותיכם שנאם מקודשות i'xa,לך

 אומר ר , שנאפו ייי'לאחר הן אימתי הא ' עשרונים שנישתים
 אותו וימשח נאמר כבר הלא ו נאמר למה אותם ויקדשוימשהם
 שכמשיתתן מגיד אזתפ ויקדש D~Watl %% ומה , אותוויקדש
 , פיסקא סליק , יעתידיבוא כיהכ4ם הוקדשו אייוש%

 והי'1טית שה'י א3' שימע 'שיאל[ נש'"'ייקריבר
 ראשי ולסל / אכותם בית ראשי תלונתמנו

 בני נשיאים י שבטים  נשיאי אף אירש ביבר אכותסניח
 במצרים עריהם  ממונים שהיו , הם המטות שיאי נ הסבשיאים
  אירש צב אין צב עניות שש ישראן, גני שוטרי ויכווכבאמר
 אן4ש צב אומראין רבי ' כלום מחוסרים היו שיגש 'מטוקסין
 לדבר ראיה שאין ואעפ י מחופי היו פסקאות ובמנסקיסחופים

 כסוסים ליי מנחה הגזי מכל אהיכם את'כל והביאו , לדברוכר
 palw , צב עגלות שש , ובכרכרות ובפרדים בצביםברכב
 ן הנשיאים שני עף עגיה 15 תלמו ואחת אהת כי עי עגיהאני

 באוועמוו , %אהד ושזר %ל הנשיאים שני ע% שור אנישומע
 הקודש מפי %ו שכאכר ער מהן nwm קיבי וקא המשכןושני
 אומר נתן רבי ' עליונה ידעת דעתו הסכימה הא מאתםקת
 1.א המשכן ובמלאכת לכתחילה להתנדב נשיאיס ראו מהוכי

 ישראי יתנדבו נשיאים אמרו כך א4%ש כתחייהנתנדבו
 כר?

 נשיאים שראו כיון טשיימים אנו , שמהסרים ומהסמתנרכים
 אמרו , דים הייתה והמלאכה שכאמר הכי את ציבורשהשימו
 השוהם אנני את הב.או והנשיאים יעשות עייפו מההנשיאים
 פיסקאן מייק תוףףה, התנדבובולנך

 נושלם משה הרי הבקר ואת עב העניות את מטה ,ויקה
 ארבעת ואת העניות שתי את  רעתם יפ'ומחיקן

 שטונת ואת העגלות ארבעת ואת גרשם יבנו נתןהבקר
 ושסובה יאיעורי עשר  טשה שהם לפי , מווי לבני נתןהבקר

 הגבורים יראשי יבים אתעור בני המצאו שבאמראיתמר
 ששה אבות איעורראשיםיבית מבני איתמרויח,וםסנני
 בגורלות ויחיקום שבובה אבותם יבית איתמר  ומבני 'עשר
 קהת ויבנו אביתר בן ואחיניך הכהן וצרוק והשריםהמיך ימני הכלים נתג"מן בן הסופר שמעיה ויכתבם אית :opאיה
 כשאד שף4ש מעינירור  גתעיס מיכן אומ ינת, זנן, נתןלא
 ח% וואיהים ארון את וירביבו שנ בעגיה אלא הארון  אתלוים
 אף ויחר ' הש% על שם ויכהו 'ולעיזא אף ויהר ' חרשהלעגלה

 יקש: :::י,י,""'""י,::ן,:.ן::ןץ:משיג
 עליהם הקודש עכזדת כי נתן י4ש קהת ולכני שנאמרבכתף
 ישאיבכתף

 דור ויקרא שנאמר ככתף ומעלו משלחו דור הרי ,
 שמעיה 1'וא% עשיה  יאוריי והלוים הכהניס 51אכיתרלצדוק

 לכהנים האבות ראשי אתם להם ויאמר י ואבינרבאייאי
 ' 'שר" אלה' ארון את והעליתם ואחיכם אתם התקדשווליוו,

 זהלו'ם הכהניס ויתפישו 'י פרש אותס 5א %מכראשונר?5'
 בכתף יל עבד משו? אשרצוה ישראל איהי  ארון אתו'עיו

 יי יבית רבוא לעכודתס פק)רתס ואלרם , עליהםוכמוטות
 ישר" אלהי יי ציוהו כאשר אביהם אהרן כידכמשפטם

 זחיכן ,
 הכל אלא כיום 15ים חידשו לא הא ' נתן %א קהת זיבתי ,צוהו
 פיסקא, סייק הגבורה, מפי משהגמשהספי

 הכתיב ד ףנ המז? חניכת אתהנשי"יסריקריבו
 המשבן ימ4אכת הנשיאים שנתנסכו שכשםי
 ועמרו  באו הנשיאיס  ויקריבו ן השובח יחנוכת בתנרגובר
 הקורש :taa 5ו שנאמר ער מהס משה קיבף 51א הסזכחלפנ'
 תשר? 'ודע היה 5א lav1' ' המזיח לחנוכת קרבנם אתיקר'כו
 מפו לו שנאמר עד %תוירות אס ףמסעות אם 'קריבוכיצר
 יקריבנ כיעו' משה יודע היה 4א ועדפן ' ףמסעות יקריבוהקנה
 %ב שנאמר ער יומו ואחר אחר כ% או כאחר  כויי אסנשיאים
 נשיא אחד שיא ג שבאמר יומו ואחר כיאחר יקויבו הקורשמפי
 ,אמה לא תהייה הקויב והוא מיך נחשון nmw יפי  יקוםאחר
 5כך ן יומו אחדואחד כ% עם אקריב תוחלה 1הקרכתיהואיל
 פיסקא, סליק ייוס, אחר נשיאנאמר

ך1ויי
 ח45ש rwa1 5% שאין הראשון ביוםהמקוים
 למטת עמינדב בן השנה,נו,שון ימות %כ%ראשון

 והביכם משבטו שנבה או שככו, שם ע5 הכתוב 'ייחסויהודה

 משבטו ,naAw ו5א הביא, משיו עמ'נרכ בן נחשון קרבן זה%י
 הנתו יחסו יהורה יסטה  עמינדב בן יבחשון ת מה הא ,והביא

 - פיסקא'  סייקעיטסשבטו'
  שיאבששוחחייחחי*ש סגיי כסףאחת לעיתוקרבנך

 סקי שבעים  נסף אחר מורק aw _1-קובנותעי
נשקי

 הקורשי בשקל שנתפרשבו מורק איא יי  אין ' הקורש
 בשל זה אף הקודש כשקף זה סו? ' antsv %% מנ"ןקערה
 ככר שהרי צריך אין או6 יהושע רב' אק' בן חנניה רג' 'הקורש
 ן הקורש בשקל מאות וארבע 44פום הכיס כסף כףנאמר

 משקיה, ומאה שישים או6 שהוא לקי מליאים שניהם %%ומה
 %ו שוה )יא הואיל אניטומע

 במשקי
  וטח , במדה לו תשוה לא

 י יק גיירו מורק ' עבה גיירה קערה י ימורק קערה ביןהפרש
 שבתוגה טה שעושה אחת הגרגה,נף מן , nblol'טניהססליאים

קהת
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טידבאלוחך%ג
 ' ומאה עשרים הכפות זהכ כ% ת% י זהכ ש% ומשקיה כסףש% הישי או כסף :sw ומשקףוה זהב שף היה* זהב, עשוה 'אחת
 ש4 היא , ראשון כלשון אקא אחוון כלשון יומר עליך אי(הא
 ,קן ,ס, נדב קטורת ת , קטורת כסף'טייאה שף ומשקלהשהב

 שלא אחד א'% ' כמוהו כעירו כקיש%א"יה ג( אחרפר
 ' לעולה שנתו כן אחד כבש ' כמוהי כעדרוהיה

 לעולה, כשר שנתפרשבו אתכבש ' כשיר%4עו5ה שכו%פמגיר
 שכולם מגיד ' יוהד ואיף אחד וןכשרותיפר 4%ש כויםושאר
 ' פ'סקא pt~o 5עו5ה'בשירים
 השלמים שובח י התהום קבר ע% %כפר אעזםרשעות*

 ן השיסים יזבח נשרו שגוים שנישמגייבקר

 י4ש כויס ושאר ' השלמים לזבח כשר בו שנתפרש כקראו
 שכולן מגיו , השלמים יזבח ת% השיטים יוכחהונשרו
 , שגנה ולא הכיא משלו נחשון, קרכן זה השימי', %וכחכשרו

 היחיד ואין נדגשו מטא זה , קרכן זה , שכטווהכיא מןמשל
 ואין , חטא ט% חטאת מביא זח קרב( וה ן נדבות קרבןמביא
 ואת השבת את רוחות וה , חט~ש שף חטאת מבירשהיתיר

 סליק ' הטומאה ואת השבת את רוחה היחיד ואין 'הטומאה
 קיב13' את הקריב ' ציער בז נתנגף י"ר'ב"ש'?בורמ

 שקדמני דת אמר ועירער ראובז שבדש לפ' תףטה
 לו ואטר משה בו ניר ' לתולדות אני אקריב ימסןותיהורכם
 הקריב אין הקריב שנאם ימסעווז להקריב יי נ"מ הקודםבסי
 ' 'ששכר נשיכת ' ימסעות הקייב הקויש מפי לו שנאמראלא
 הקריב כא'יו הכתוב עליו העלוץ פקנה נתנאית שוכה5פי
 נתנאר[ שוכה ,~fa אתעור רכי משום אומ' חנ'ן אנא 'תחייה

 שניתז וזכה תחילה הקריב הוא כאילו הכתו עליו מעלהנעיצה
 שרי ואוש לעלים בינה יורעי יששכר ומבני שנאם בחיקוגינה

 משבחו הכתוב וכן בעסק ברק כז ויששכר , דבורה עםגיששכר
 ואין ה,ישובי משפחת %יישוב שנאמר במצוים דיניםככתי
 לפניך וישובו עס כמביא איך ויבואו שנאמו יין בית "אישוב
 ןעמי

 שמח אסר ויזבולוז י תםיושגאה%ים 1'עקכאיש ואוי
 , פיסקא ס"יק , גאהייך ויששכר כצאתךזבויון

 ' הקרב ביים בי שנטשת כייס המגבחחניכת1את
 אינו או י הקריב כיום כו שנמשח כיום אומראתה

 כאשר אומר כשהוא הצווי היה זמן ףאהר המשתאוחו אחרישא
 שנמשח שניום יסרנו הא י אותם משחו ביום ףהס %תת ייצוה
 הקריכ,מאת כיוס בו אותו המשח כיוס ת% מה הא , הצוויהיה
 51א שנתערבו הן הן עשרה שתים כסף קערות ' בברכותכוים השוו כויסכעיצהכך משוו שכשם מניי ן ישראלנששי
 ' פיסקא סייק י פסול כהסאירע

D'W~Wקרבנו ש5 יפי נחמר למרה האחת הקענה ימאה 

בובשקי
 ,  הקורש

)
 אלפים הכייס : ףכ4 "

 ota~1P בית ככל' ש45פ ללמדך ' הקודש כשק% מאותוארבע
 או ריבה או אחד אחר ושקלם וחזר ואחד אחד שקלן הדיוטכלי
 עולמו בית כעי אום ינתן ' מיעט ויא ריבה %א וו אכלביעט
 ריברב %א כקים הזרועשאם סימון ועשאן חזר טיםשקים

 פיסקא/ סייקולאם'עט,

 אולכף שהיא נאמ"יפי ימה עשיה שהםיהבכפלת
 , כסף ש5 ומשקלה זהם של היא זהכ עשותאחת

 כסף ש% היגל או , ככף שף ומשקיה זחכ ש% אומרהי~*אתה
 אין הא ומאה, עשרים חכפוון זהכ כ% %% ' זהכ ש%ומשקלה
 והב ש% הי4* ראשון גלשון א45ש אחרון גלשו( ~סרעליך

 זהב כפות ן שהקריב אחר כ% ע% מעקם ' כסף ש4ומשקףה
 ~'f,vpD סליק ן פסוף שהתכרכוו%א-זנירענהןהןהן

 יפו נאמר למדה פרים עשר שנים לעויותהפקובל
 כשרו 'loiltW מלמר בקר בן אחר פר אומרשהוא

 ' %מעףוץ כשרו שכולס מגדר אחד פר %וסר תימור 'לעויה כשרי י4ש וכוים ' "עולו-! כסר כו ככשפתפרש או '%ע41וה
 א'%'ס פרים עשר שנים שהקר'ב' אחדדואחד כ4 עלמעלים
 חנוכת זאת פסו%, בהט אירע ופא שנתנדבו הס הם עשו'שנו

 , פ,סקא סייק / שאסרנו יעצי, אותו המשח אחריהטזכח
 ויזנח גומר שהוא יפי נאמר ימה השימו' יכף בקיוכל

 taftwI' %זבח כשרו שכולם סימר שנים בקרהשיסים

 הוכשרו יא ושאר , השלמים %זבח כשר בו שנתפרש בקראו
 שנוכס ממר ומש%ם'ם ויזבח לומר תלמוד השימ'ם%וכח
 שהקריב אחת אחת כל ע5 שמעסם ' השקמים יוכחכשרו
 / פסול כהס אירע ו4א שהתנדבו הן הן פריס וארבעהעשרים

 ן סייק , שאמונו %ענ"ן אותו המשח אחרי הטובח חסנתואת

 אומר שהוא לפי נאמר ימה מועד, אהף אף משהרבבוא
 אנו שומע ן יאמר מוער מושה% אליו יווידבר

 , שם %ך ונועיתי לומר תימור , ממש מועדבאוהף
 ודברתי

 ףומר איפשר אי ' הכפורת מעףאתך
 מאוהי

 נאמף שכבר מועד
 נאמר שכבר הכפורת מער( יומר איפשר ואי , הכפוריהמע%

סאהי
 בסקומס 'תקישו וח עז( וה סותרו הם והרי וה כננד זהכתובים שני בתורתה מידה זו כתובים שני יתקיימו כיצד , סוער

 משת ובבוא Shi, ומה ' כיניהם ויכריע אחד כתוב שינוכשעו
 כאוהף ועומר נכנס משה שהיום הכתוב מניד מועד אונףאף
 /מועד

 והקוי
 שומע והוא הכתכים שני שמיסיתן משמי יורר

 הרי אוכר כתירה כן יהודה רבו ן מכפנים אליו מדכו. הקוףאת
 ובכוא , שכתורה דיברות מכל אהרן מיעט מיעוטי עשרושלשה
 וייב' אייוי מדבר הקוף את %דלאתווישמע מועד אהף ןמשה
 , שטה %כס איועד אשר ' אתך ורבותי שם יך ונוערתי ,אייו
 אצוה אשר כי את , יצוה אשר את צוותו כיוס aw אייך%דבר
 הקוף, את וישמע ' מכוףם אהרן מיעט / מיעוטים עשרשישה הרי , מועד באוהף ואחת , בטני ואחת במצרים ואחת ,אלך
 כר[ א% ין דיבר חא4-ז הדברים את 5% נמוך קו% אנישומע
 אומר אחד וכתוב ' וברקים קולות ויהי אום אחר כתוקהלכם,
 הכף כשהקננעפרבר נתוני שנ' 'תקדימו כיצר רקה רמסהקון

 ואום  מיאוך' 'ס עובר ג'ון  סוחר א' 'ושנ' דומו שנאםשותקים
 אומר אחר בחוב אוסר 'ונתן רב' ' יאשיה ר רברי אהרןוירוס
 רממרש קוי האש ואחר אומר אחר  תתוב , וקף  גרו%ייאקוף
 הוא ברוך כשהקדוש חייו כתובים  שני  יתק"מו ניצר 'דקה
 יחשו יא שנאן נמוך l~lpa השרת ומיאכי , גדוף כקוףמובר

 ער %ו רוסי תתנו א% ואוטר ' 5כם רום' א% 'יי אתהמזכירים
 ן עיסקא סליק ן בארש תהייה את'רושלם ישים ועדונונ(

ן  כהעלותךפרשת
פ

 והעירץ אומר שהליל 5פי זו פרשהנאמרה*ח4*א*4ש*
 שומש פניה,  עבר אל והאור  ברותיות את * שתין

 ערן רויקים הנירות כ% יהיואני
 כ% פכי

 נרות 1tnfw יאירו המנורה פמ מו4 אף ת%מוד4ומרהחנחיוה
 סקכי5יס ש ש א בספרי

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




