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חקתעט'

 התורות חוקת זאת אהרן ו" .משה א41% 1שפיח4פ4ייא4
 יטרא5 בני ףאסרדגראף אשרצוהיי שאץ 19

 אשר תמימה אדומה פררה אייךויקחו

 שנויתן פרש'ות יש עוי' עייה  בהמוסאשריאעירזאין
 וא ' בסוף וכולל כתחילות ופורט ' כסיף ופורטבתחילתה
 כהנ'ם ממיכת לי תה'ו ואתם ' כסוף וכללה כתה'ירקכללה

 פרט'_- ישראף אלבני אשרתדבר קדושאלוההרכריסוגוי
 4%ש נכר כינן ' כיל הפסח זחתחוקת כ4%, הדבריםאלוה
 פררץ אייך ויקחו ' כ,% התורות חוקת זאת פרט, בויאכף
 ) שבפרט מה אלא ככל% "ין ופרט כיל , פרט תמימהאדומה

 ונאמר חוקה כאן נאמר אומר אייעזר רבי ' התורה חוקתזאת
 מדבר הכתוב לבן בבגדי ףהלן האמורה חוקה מה חוקהלהק

 הכתו יכן כבגדי כאן האמורה חיקהאף

 מדב-

 תלם.דיו שאלו
 בבגדי: להם אם נעשית פרה כיס באיזו זכאי כן יוחנן רכןאת
 אם: להם אמר , לבן בכגדי רבינו ימרתנו והיא לו אמרו ,זהב

 ףמוה וחומר קל כך שכחתי יריי ששרתו ומוץ עיניי שראומה
 אומרו ויש ' התלמידים את יחדד כדי וזמה כך וכל , למדתיש
 'כוי היה שיא "ג היה הזקןחייל

 ויקחו, ידיי, ששרתו מה %ומ
 וכשסשהיוץ גיזכרלדכר, שתהא אליך,מתרומתהישכה,

 בואתה כיוצא ' ניזכר4דכר אהרן היה כך לדבר, ניזכרבדחה

 עניה אומר אליעזר רבי ' אדומה פרה ' המשהוה בשמןאומי
 שתים כת עגיה אומרים וחכמים , שתים בת ופרה שנתותבת
 כשירה חמש כת אף אומר מאיר רכי ארבע, וכת שלש בתופרה
 שלרש תשחיר שמא לה ממתינים שיא אלבש ' כשירהזקינה
 , תמימה לו תלמוד %כנה או שהווה אני שומע ' פרה ,תשסף

 אין אשר אזמר כשהורש , %מומים תמימה או לארמותתמימה
 ה4ש אמורים, מושם הדי , עוף עליה עלה יא אשר , מוםכה
 , אין אשר , %אדמות תמימה שתהא תמימים %ומר הלמודמה

 מוקדשים מה בדין לי נאייש שיא ער %מהנאןהא ,בהסוס
 שמיאכטה פרה י בהם פוס% מום , גהס פוסלת מלאכהשאון
 אמרת אס ף4ש ' ברץ פוסל מום tantw דין אינו כרזפוסלת

 תאמר בהם, פוסל יפיכךמום בטהרה שעשייתןבמוקרשים
 ~ala יהיה %א %פיכך כטומאה שעשייתהבפרה

~ola 
 הרי , בה

 לפרה יוכיח והוא בו פוכ% ומום בטומאה שעשייתו ' יוכיחפסח
 ' כו-ז פוסל מוס שיהמו בטומאה שעשי,תו פי עלאף

 אם 5א .
 פומי מוס יפיכך ' קבוע זמן לו שיש כפסחאמרת

 תאמר ' בו
 פוסף,בה, מוס יהירם לא לפיכך rQ1 P'~p לרץ שאי(בפריה

 אשהאץ אומר עקביא כ( איסי ' מום כה אי, אשר ממרתלמוד
 ומו-ז ' בדין לי יש 'אמר שליש עד ה4ש , ימוהנאמרבהמום
  מוכפוסי ולבן כשחור נפסיים שאיןמוקדשים

 פררם , בהם
 אס , בוץ  פוס. מום שיהיה רין איבו וניבן  בשחורשנפסלת
 בדין שהיה מום בה אין אסר יומר תימור בה ,  הריו מזוכיתי
 מיאכה שאי( מוקדשים ומה כמומים, שתיפסף ערופהיעגלה
 אינו בה פוסלת שמלאכה  עגלה '  בהם  פוס. מום כהםפוסית
 כוט , מום בה איו  אשר .ומר  תיניור פוסיבה שיהיהמוסרין
 כן יהורסו ורבי , כטירה ח  בעגיהרי בום יש אם הס , סוסאיו

 פוסל מום שיהיה רי( אינו טםיא,ם שמק"ביה  פרה ' בהפוס. מוס אין טהורים שמ9-יביה העוף חטאת וחוה , אומרבתירה
 יש אס ה4ו ala אי( כה ' ~olan אין לומראשרבוהתאמור
 והורה רכי לפני נמתי יאשיה רכי אמר ' כשירה זו הריבעובדיה

 אצבעותיו שתי בין והרסני , כעוסדירה המום כצר כתירהב(
 ש45ש בעוף ' עז% עיירה עיה י4ש אשר ' זנבות שני ולויועא

 אמרת עוכדרץ שף כעוף תאסר )אם ' גרגר הכתובלעובדה

 המום שאין עגיה ומה הוא וחומרק%
 פוטי

 ' כה פומי עוי בה
 עוף ואין כהם פוכ% שהמום יוכיחומוקדשים הרי , כרץ l~D1a העו% hantw דין אינו בה פוסל שהמוספורה

 והן , נהם פוסי
 עו% יהיה לא בה פוכ% 'ol~ns פי עי שחף לפרהיוכיחו

 לפיכו וכלבן נ.פסלובשחור שאין כמוקרשים אמרת אם %אכה פוסי
 וביבן כשהזר שנפסלת בפרה תאסר , כהם פוכח העו%אין

 עויפוסי יהילפיכך
 עייר, עלה %א אשר לומר תימוד בה,

 שאר לעשות מנוין , מדבר הכתוכ עבודה ש% שאינו בעולעוי
 המום שאין עגלה ומרה ) ה41ש והומר קי אסרת געולעכודה
 נרץ פוכר שהמום פרה , בלאכהנעוף שאר כה ;nwp בהפוסל
 , כעול מלחכה שאר שנעשה ריןאינו

 חילי
 ומה , הדברים הז

 שהמום:פרוה
 פוסי

 מלאכה שאר יאכטה בה
 כעוי
 עגלנה ,

 מיאכטה שאר כה ~nwp אינודיןש4%ש כוה פוסל המוםיראין
 או בס% דנת,'וחילפתי ' בה עוכר %א חשר תלמהךלומר 'נעוף
 עשה ;naSala נג'וס שאין עגןה ומה , כבתחייה זכיתיחילוף
 שנעשקץ הוא דין בה פוסל שהמוב שרה , סע4 מלאכהבהשאר
 ב4ן הכהן אלעזר אל אותה ונתתם '. כעול מלאכרה שארבום

 שהרי הוכש שכ( תדע ' שנעשית.בסג( הפרה ע% ולימדהכתוב
 נעשית זו אותה ונתתם הפרה, את תורף ואלעזר , ,ot~pאהרן
 4.וסי ' מאיר ר כברי גדוף בכהן נעשות הפרות ושאר ,כאיעזר
 נעשית זו , אומר pvti( בן "יעור ורכי שמעון ורבי יהודהברבי

 והוציא ' הדיוט ככחן זכין גדוף ככה( גי( הפרות ושארבאיעזר
 הייתה יא שאם אסרו ביבן ן עמה  אחרת שיוציא ולא ,"ותה
 שחורה :יאברו' שיא שחורה עמה מוציאו אין לצאת רוצהפרה
 השם מז יא אות ר שתושחטו' יאמנו וקיא ארובה ויאשהטו
 , למחנה  איבהוץ ' ולרוה אי"ה והוציא  והואמשנאםהוא
 הפררץ עף ויימר הכתוב נ4ש ושחטאותה' , המשחרץלהר
 ש4%ם מגיד  ' אותה ושחט , בשחיטתה סיאכהפוביתלתהא
 שוחט אחר שיהירה ' יפניו אוהדה ושחט , כאחתל פרותשת, עושים אין אמרו אותה,מיכ( ,זטהט פסיליה כשוחטתהנתנכלה
 ככר והיבש נאמר למה עוד הכה( אתעור ויקח ' רואהואלעזר
 ויקח יומר תימור ומה , הכהן אלעזר א% אותה ונתתםנאמר
 ,ד מצות מצוותה באצכעו' ,nala בכיהונו' , הכהן "עזראותה
 פרדה ודם מכשיר שמן ולוג הואיל בדין שהירס כלי מצותולא

 פרה אףדס ביד, "א שאיןכשר שטן ללוג אם4מרתי 'מכשיר
 מיונ אדו( ואני שמן מלוג דן אתוץ ' אלא.כיד יהיהכשרלא

 ומוכשר כשר שמן לוג הפרש אמרת , האשם מדםהאשם
 דם אף ביר אף4ש כשר שא,( r~w ףלוג %מדתי אס ןמהכשיר
 באצכעל' מדמדם ימר תימוד , ליר מכיי כאן אף ףידמכיי יהיז טוה אי , שבאת וממקום , כיד אירט כשר יהיה %אפוה

 אתרץ ' שבידו ימנית אצבעו , כלי כצות ולא יד מצותכצווחה
 את הנה( וטבע[ הימורלומר , כיאצבעות או ימניתאוסר
 %ך ופרט סתם בתורה אעכעות ונחמרו הואיל ' הימניתאצבעו
 אצבעות כ% פורטני אף ימנית איא שאינה מהם כאחתהכתוב
 הרגיירע שבימין המיומנת ימנית אף4ן יהו שלזפשבתורה
  ורואה שתכוין שיהא , מועד אה% פני נכח אי והזה ,שכאצבעו
 היריעת את הרוח קיפיה אם או המסכן ap~n יא שאסבועד אהי פני נכח א% והווה ' הרס הזאת בשעת  שיהיכןפתחו
 למה מוער אה% פני נכח " והזה , הסאת נעשית פרה היתהלא

 יומר תימור ומה , כאצבעו סדמוק נאמר ככר והיאנאמר
 ן הזיות שבע אט שזמע פעמים 'p3W אומר שהוא לפי 'מדמות

 שהוזר מגיד פעמים שכע מדמום לומר תלמוד , אחתוסכילה
 ' זו זואת מעכבות שיהו פעמים שבע , פעמים שכעלרם
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בא .פבחקתפא
 ן בח"ז הזיות :נאמרו כפנים הזיות ונאמרי הואיי בריןשוףרה

 החיצונות אף , זו את זו מעכבות שהם לפנימיות למדתיאם
 מכפרות שהם בפנימיות אמרת אם לא זו, את זו מעככותיהיו

 ףפיכך מכפרות שאין בחיצונות תאי זו את זו מעכבותלפיכך
 שיהו י" יפני פעם'ס שבע לותר תלמוד ' זו חת זו 'עכנוי4ש

 פיסקא' p'~oמעככותזואתזו'
 יסוק יאף כשלה 1"ת עיי? "ת %עיניי manאתושרף

 שתהא הפר על ויימד הכתו ישרוף'בא פרשהעף
 אס ברין לי יש יאמר שיא ער הא , כשריפתה פומיתכיאכה
 מה הדין, מן זכיתי בשריפתה,אם תפסו% כשחיטוללאפוסית
 הפרה עי ויימד הכתוב כא איא ' 1tJ~ps הפרה את ושרף5%

 י אפר שתיעשה עד שהיטתה בשעת כה פוסית מלאכהשתהא
 הנשרפו,שהיה פרים לעיגיו,לא הפרה אתושרף

 כריי
 פרה ימה

 הנעשים פרים , בשריפתה פוסית מלאכה כפנים נעשיתשאין
 אם. 5א , כשריפתרק פוסעת מיאכה שתהלל דין אינוגפנים

 פוכית לפיכך כשהישתות פוסל שהמיאכוה כפרו-זאמרת
 פוס:[ מלאכרה שאין הנשרפים בפרים תאסרכשריפתכם,

 כשהיטתרה ותפסי% בשריפתם, תפסול יא לפיכךכשחיטתם
 פוסית כלנכוה בפנים געשית שאין פרה וחוק , נותןוהדין

 שתהא דין אינו כפנים שנעשים הנשרפים פרים ,כשחיטתה
 הפרוק את ושרף לומר תימו. , כשחיטתכם פוסיתמלאכה
 .עיניף הפרה את ושרף , הנשרפים פרים וקא ' הפרה אתושחט

 מה פרשר,, עורהואת את ואףעזררואה, שורףשיהיהאחר
 שהו כף הרס אמרו מיכן ' במקומו כולס אף כמקומופרשות
 כגופרת מקנהידו אומר נתן ורבי , החזירפסף ואםלאיהז'ר
 אמרו מיכן , הפקיעיס את יהכיא הפרה, את ושרף , פרהשל

 שה41ש כל עצם , פסף החויי לא ואם יחזיר שהוא כ%הכשר
 4%פ ואם יהזיר שהוא כ% בכז'ת , פס% %א החויר %א ,יחדר
 פסיהחזיר

 אחר ריבוי ואין  ריבוי אחר  ריבוי הפרה את ושרף ,
 ער אומר עקיבות רבי ' ישמעאל רבי דברי למעט אף4טוצבוי
 את ימעיט ש4%ש ישרף אומר יהודיה ורכי ' ברוכו האורשיצת
 בשבי% יון אוזוכ והכי4' אזנב חכיתי לה הותי מרכה ,העצים
 , העפר אתלרבות

~nphl, 
 ונאמרה יקיחה כאן נאמרות הכהן,

 יקיהוה אף שלשרט %הלן האמורה %קיחוה מה יקיחדהלהלן
 תלמוד כמשמע עט כל אני שומע עץ, , שלשוה כאןהאמורה
 ן עץ יומר תףמוד ענף אפילו אני שומע ארו אי ' ארוףומר

 אזוב וף4ש , יון אזוב ולא , אזוב , ארז כקעתשל זו כיצדה4ש
 שיש אזוכ ולא , רומית אזוכ ולא , מדברית אזוב ולא 'כוחיית

 1nrww 4%1י תולעת ששינתו , שני והוטעת ' יווי שםלו
 אני שומע , הפרוה שריפת תוך א5 וה'שף'ך ' אחרדבר

 ויתננוה 'קרענרה יכול הפרה אי ' הפרה 5% אפרמשתעשה
 משתיבקע, כיצד הא הפרה, שריפת תוך " והשייך ת%לתוכה
 עי  ויימר  הכתוב כא , כמים כשרו את ורחץ הכהן כגריווככס

~'iWD"
 , המחננה אל יבוא ואחר , בגדים שמטמא האזוב את

 המחל/ א% לבוא אבור להלן אף המחנה א% יבוא אסור כא(מה
 הערכי אףכאןעד הערב עד מה%הלן , הערב עד הכהןוטמא
 את השורף ע% ז%ימד הכתוב בא ' כגדד 'ככס אותרםוהשורף
 אם , כדין לי יש יאמר שיא עד התו כגדים שמטמרםהפררה
 יטמא %א הפרה את השורף , בגדיו את מטמא האיובהתשליך

 אותה' זהשורף %ומר תיכוד מה הרין מן זכיתי אם , כנדיואת
 שיהו סוף ועד מתוילה נפרה העוסקים על ולימד הכתוכבא

 והשורף שמש, והערב גוף ורחיצת בגדים תככוסתטעונים
 פרה ומה כדין, שהיה המנןגעיס כגדים ולא ' כגדיואותהיכגס

 כגדיס ' כגדים מטמבל השורפות ן נמנע מטמאתןשאינרן
 כגדיפ א מטם ששורפם אינורין כמנע שמטמאיםהמנוגעים
 וככס , המנוגעי 'ויא כנדיו יככב אותה והשורף לומרתלמוד
 מרץ פעמים שני נמים כס"ס , במים 11wa 1ל~ש ' כם,םכגדיו
 וכייס , שניפרז טעון וארס הואיל כרין שהיה לומרתלמוד
 טובלים כפים אף לו כראם טוכף אדם מה ' טכייוהטעונים
 מקום , פעמים שני כמיס במים לומר תימוד , להםכואוי
 ואסף , יהם כראוי מטכי5ים וכים ידים שם טו'ב5שארם
 אף אני שומע ככהן פרה ~nwp שכ% שמצינו 4פי , טהוראיש

 ן טהור איש ואסף יומר תימוד , בנהן תהיה האפראסיפת

 , טהור איש ואסף ' ארס נכף האפרכשירוה שאסיפתמגיר
 ן האשה את ומוציא הקטן את מוציא משמע, הקטן אתלהוציא

 י ישמעאל רכי רכרי האשה את להכירה , טהורתלמודלו'מר
 וסכיא האשה את להשיא ' טהור איש ואסף אומר עקיכארבי
 אלא אמרתי 5א , למחנה טחול והניח יומר תימור הקטןאת
 טהור אומר ישמעא% שרכי טהור , להניה דעת בו שישבמ'
 טומאהז מכל טהור , טהור לומר תלמוד מה הא ניהור, יהיהי" האוסף טהור המזה אס כרין %י יש יאמר סלא עד נאמרלמה
 ונאמר טהור כאן נאמר אומר נתן רכי , טכיייום והואיזהו
 וטהור כתרומיה טמ~ש יהלי האמור טהור מות טהורלהלן

 ' יחטאת וטהור לתרומה טמא כאן האמור טהור אה '%חטאת
 %שלשח חו%קואותו  אמרו מיכן ,  האורים  ויא הפ4ה' אפראז;

'D'pinואחד ' המשחרה כהר נות, ואחר , בחי% נותן אחד 
 ן המשחה ףהר ,חוש למהנה מחוז א5 ' המשמר% יכלתתחלק

  איעזר רבי היה מיכן י טהור  מקומו ש,היוק , טהור alpalא%
 כאהלך ונתון פתיף צמיד שמוקף חטאת מי ש% דייאומר

 והיתה , טהור מקום זה ואין , טהור ~alp א% שנאם טמחונמת
 ישראי כגי%ערת

 נאמר ימה ' למשמרת
 אישן %י אין שיכוי

 והיתרת לומר תלמזר מנין כמיס , כפרוק פוסיתשמלאכתה
mvI1ישראי בגי  

 הלמוד קידשו אפילו או נדה, ימי למשמרת
 ישר" כני לערת והיתה ' נדוה ימילומר

 פרו-ש אמרו מיכן ,
 בטלו אומר יהורה י '  לעת מעת טמא בשרה חטאת מיששתת
 נשאיתם זו היכוה וכבר , ישרש כני יערת והייתכם 'כמעיה
 ן כשררה את וטיהרו ביבברץ בכרם וקיני ושמונה  שן,שיםיפני

 ישראי בני יעדתוהייתה
 ואחרים עקיבא רבי לפני וחילקו עקיבא רבי לפני רןהגייסי יוסי רבי שהיה הדכרים מז בחר  זה ,

 ףעדת אונלוהיתה הוא אןיוהרי ' הגיייי 'וסי שאתה יךויא אחזור אדם יכי אנליו יחזור אני מה יו אמר תשובה 1%מגאו
 נדהי מי הב הרי שטור; כשהם , נדה %מי %משמרת ישראףבני
 1כ5 ונגכוה ועפונה ימרק מנגה האיף ראיתי טרפין רכיאמר

 כיצונו ועשה סירו משל ואי(חיות5איעמדולפניו
 ב4ש4ן העזים צפיר והברז מבין הייתי ואני , עקיב~ש רביזה והנריי

 חוות קרן והצפיר בארץ, נוגע 3להארזואין  עיפניהמערב
 האיי ער ויבורש עיביוגין

 הייהי ראיתי אשר הקרנים בענן
 אצף בניע וראיתי כוחו בחמת  אייו וירץ האובי יפביעוטר

 היה ויא , קרביו שתי וישבר האיי את אייוויךהאייויתמרמר
 מציף היה וירכסהוו5א ארצה וישליכהו לפניו יא,ייעמרכח

 שמועיים מגיר , היא חטאת ' הנלילי יוסי רכי זה ,יאייס'רו
 ' פסולנה מעשיה מכ5 אחר שינה שאם מגיר , היא חטאת 'כה

 חטאת ,  פסויה ישמה שיא  בשחטה שאס מגיד , היאחטאת
 שתהא יכוי היא חטאת אי ' כקיוט ביילה שנשרפת מגירהיא'
 mnwn~i ישראי בבי יערת והיתה ין ת.מור דיינהנחסית
יא ' הפרה אפר את  האוסף וכבס , שנים ע%  ושנים ישים ע%ומיס
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 י6חקת גפ
 ן בגרים שמטשטש הפרה אפר  את האוסף ק4 ועימד הנהזכבג

 מטמרה האזוב את המשייך אם ' ברין 4 יש יאמר שיא עדח8
 אמרת אם "א ' בגרים  יטמא %א חפרה אפר את האוכףבגרים
 רשרוש אפר את האוסף וכבס %כדנ:~מר הדין ra ענשתכן

 ויימר הכתוב בא דא הדין, מן עונשים שאיןללמדך
~sp' האוסף 

 %פי הגר ולגר ישרא% לבני והייתה , כהיסט שמטמא האפרחת
 , עוים ןחוקת , הגרו את יהכיא בישראיצריך מעשהשמצות

 פיסקאן  סליק .שינהוגהיברלרורות,

 בוש '  ימים שבעת  "ימוטמא נפש  יני במתהנוגע
 איא כמגע, יטמא באה%%א מטמא אם בדין וק יש יאמרסיא ער ןהא במגע שמטמא המת  על ולימדהכתוב

 ייסרך במת באמרהנוגע הריןיכך  מן ענשת בן  אמרתאם
 , הדין מן עונשיםשאין

 שמונה בן את יהכוא . ארם נפש לבי
  תלבנפש , רמו את ומבירש שמונה בן את  סשסעסביא ,ימים
 אומר עקיבות רבי , ישמעאף רבי  דברי רמו את יהוציא יארם
 הכתוב כ~פ ' יביס שכעת וטמא ' דמו את להבישי ארםנפש
 אין ' בו יתחטא הוא , שבעה טומאת הטת'שמטמא עיולימד
 השלישי ביום , כתיקנו שנעשית באפר בו אא , בו לזמרהלמוד
 הזייה שטעון עיהמטם'במת ויימר הכתוב  בא , השטעוונוום
 הוה "אאם בא 'אויא הואבס אומריכך ושביעיאתההורישי
 י4ש כשיישי הזרץ 4א אם או , השביעי ביום יטהרבשף'שי
 אומר  אני ועדיין , יתחטא לא אם יומר ת%מזד , נשניעו*טהר

 בשיישי, הזה שיכש מפני בשבועי טהר יא מהשפני
 אם אבי

 , השביעי כיוס והט"ו %ומר  תמסור יטהרבשביעי בשיישיהוה
 ימה השיישי, ביום יתחטי %א ואם לעסוי,  הכתוב עייושינה
 טומאת עי יתחטא ויא  יטמא אשר ואיש אוטר שהוא יפיגא1
 ע% איוש ברת ענש %א או ' כרת ענש הכחוב וקדישיומקרש
 ביום השלישי כיוס ' יתחטא לא ואם %ומר תלמור 'החירז
 הנוגע כ% כרת, עונשו ואין , יטהר %א עונשו יטהר %אהשכיעי
 אשר ' ימים שמנה בן את  שאמרנולהביא  זהו בנפש,גמת
 אתרה מיק , שימות שעה עד מטמא שאין הכתוב מגיד (ימות
 הק. שרש שימית, שעה עי מטח אונו חמור  מת ' מת %שרזד(
 היי הק'  שיץ מרץ אוח%וף שימות' עד יטמאו ש"א ריןאינו
 אפיקו שיטמא רין אינו החמור מפרפר,מת כשהוא מטמאהוא

 ימות אשר הארם בנפש במת  כיהגוגע יומר היטור ,מפרפר
 , ימות אשר יומר  תימור ומה , ימות אשר 4מי תימוישאין
 , וחייפהי רנתי ' שימות שערץ ער משמגש שאיןמגיר

 עד מטמא אין חמור מת מה ' כבתהיירש ויין זניתיהחייוף'  בטי
 ן שימות שעת עד יטמא  שלא דין אינו הקל שרץ שימותשעת

 יתחטא לא אומר אתה , בדמי יתחטא לא אומר יר יתחטאורא
 זורק %א נרה מי אומר כשהוא במים איא יתחטא %א אובדמים
  יאיתחט~ש יתחטא ויא מהתימור  הא ' אמורים מים הג'ע%'1
 %כרז , ND~'si משכן את , כפרה מחוסר את ואבייש 'ברסיס
 ן מקרש אידש וו אין יוטמא מקרש את און שהוא %פינאמר

 להלן ענש מה מפני ונכרתה'  יוטמא משנן ייאת מניןמשכן
 ן מיתוש היא וכרת כרת ו;'א שמיתה %%מור כרת וכאןמיתה

  אום  יונת( י , יאשיה רבי רבכי טמיאים שאר וקבות יהיהטמא
 מטומאתם ישראף בני את והורתם באמר כנר שהרי צריךאינו
 גםגש , בחובם שר א משנני את בטמאם בטומאתם יתיזו4א
 והיים עייוס'תר? וענש  סכייו והוציאוהכתוכ  היהבכייטת

 אסרת מנין שארטמיאיס , אי4שטמאמת יי אין ,ע4וקרבן
 סיחדץ  עייו ש ועז י בצליו  הבחוב  בכייהשוציאו היה טמאאם
 אף ירכן עייוווףקכ

~h'W  
 עליהם שנענש הוגש דין הטמאים

 חומר שהורש %פי טמא חי מה ' קיכן ע4המ ונחייבבותרת
 הוה , הוהכיקיקר שיא a~w, יי אי( וורקעי'וי נדוץ%אמ'

 מניין טכ% ולשי ושינה הוה , יהיה תל,מסא ממין שינהולגו
 היזה , בו טומאתו 15מרתימור

 וטכי
  שמשוטניין העריב ולא

 פיסקאי סליק עזרטוסאתובויתל
 זליסד הכת"כ בא ן ,מים שבעת יטמא באהלאשר וכי האהי א% הכ"ל כי באהל נימית אדןהחזרהזאת

 %5 מנוי( לאהף חוש ' יאהל שמטמא חרשה טומאתה המהקי
 מטופש הוא הרי לטוטאוה נזקק שיא ער אם צריך אינואומר ישמעאי רבי ' עקיבא בן איסי דברי ימות כי ארם התורהזאת

 הוא יין יטומאהסשנוקק
 הסאהי4ם כי יעשות 'מניין  שיט"

 כר[ בו עסות הק% מצורע בום אהמר יצחק רבי  היוםכאוה%,

 כיהטאהייו בו שנעשה יין אעו חמור  מת / כאהלה0ייפ%יס
  וכלאשר בקצתוי הבם זה , האוה.  א% הבא כ%כאוהי,

 מקעתו הכא ,אם ףיברין יאסריש שיא ער הא י נויווההבא באהי
 / מןהרק ענשת כן אם אלא , טמא יהירה הכאכו%ולאטמא

 ן הדין מ( עונשים שאין %למרך האה% א4 הבשי כ% נאמרלכך

 לפי נאפר למה האהל אל הבא אל אמר יאשיו-, כרבי אחירבי
 אם , ברין ~Itswt יאמר עישיא  הא כאהל אשר וכ% אומרשהוא
 אשר יאהיטמאהבא

 באהי
 לומר ;r1laSn מרה טמא יהיה יא

 כמוהוז  ערהתהוס בית שי  קרקעו האוהייעשות  איכיהבא
 בכנן מטמא ואין ' פיתחוהואטמא ררך איהאהי'כיהבא
 מקב% שאין קבר פתוח  כשהוא י ציריו בכף מטמא איןטומאה מקבי  אוהישהו יקכרמה רן אתה מיכן פתוח' כשהואצדדיו

 או פתוח, כשהולש בכיצרריו  ש4%שיטמאטומאהאינורין
 פתחו דרך , פחוח כ"י כף יומר rlln~fil  פתוח כשהודשצרריו  בכי  שיטמתם רין אעו  כקביטומאה שאינו קבר מוסחיייף
 מהאהף כבתחייה, וכיתיו~עוחייפתיבכין'אהחייע(י רנתי '  פתוח כשהורש צרריו בכי מטמרת ואין מטמאהוא
 קבר ' פתוח כשהוא צדריו  ;rs)a מטטא אין טומאה מקב%שהוא
 פתוח כשהורש נכיצרריו יטמא שלא וין טומאה מקכףשאין
 ואון מטם4ש הוא פיתוחו דרך ן פתוח כלי וכל לומרתלסזד
  או בכלל naifnl' 'דנתי , פתוח כשהוא צדריו ככלמטמנה
 אין טומאה מקכף שהוא אה% מה כבתחייה ירון וכיתיחילוף
 בקביטובאומ שאינו ,קכר פתוח כשהוחש  בכ%צרדיומטמא
 יטבכם יא או ' פתוח  צרייוכשהוא כסי יטמא שישו הואדין

 השני  , טמא שיישיבמת קיוחומראם  אמרת , ערבטומאת
 ~wpn  אף אני שומע ' כאה% ושיאשר , שהואטמגש הושודין

 יומר תימוד ' כמשמע והארמית והאבנים והעציםוהחריות
 גליים אבנוכיי כ"י ועריין טהורי איש במים ושב% אזובו,ח
 לומר  תלמוד ' נהמהגמשמע ונפשות ארמה וכלי אבניםוכלי
  ישרנו הא , עז וכיכיי עיים מעשרה  עורת% ב% בנינ%

 הזהב את אך יומר תלמוד מני( מתכות %כלי ' כליםיארבעה
 ארמה לכלי מחבות בןל,ול4ש %ארבעה  יתרנו הא הכסףואת
 כיים ולרבעיה ימרנו  הא י פתוח כלי וכי לומר היסודמנו(

 ואתם ת%מוד%ומר מנין  ויאדם ולכייחרס'ויכ%יסתכות
 ' טומחד, לכלל  ואייו הטו' יכלל אואיל למהנה  מחוזהנו

 יכיף ב4ש  ווטו' יכיל שנא את ' בו 'תחטא הוא לומרתימור
 כ5י כ% ' טומאות תכיי בא ל4ש חטו' לכיל בא יא 'טוסאומ
 אנ מדבר הכתוב הרס ככלי ' ע4ו פתק DYI'1 א'( אשרפתוח
 כלם ארנעה נאמרו י רן חתה הרי , הכייס ככל "א סדכראינו
 ארבעתם ונאמר , עליו ולהחמיר להקל אחר כלי והוציאכשרז
 מהלולן ' עליו י%ההמיר 5הק5 אדד כין והושא נמתכליס

גנלז
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כב .פוהקתפה

 או / מדנר הכתוב חרם בכיי כאן אף מובר הכת"כ הרספכיי
 שנטמטם כיי פתוח כיי כל %% הכאם ככל אלמו סדנואינו
 ל% תלמוד מה , חרס 3לי זה זה ואיזה מטומאתו טהרה %יאין
nwdמככר הכתוב חרס או%בכיי "יעזר רבי ' שהו כ5 ואפיץ 
 טטא יומר תלמוד טה חרש כיי זה ואיזהו פיתוחו דרךטומאה שמקבי כיי ' :nira כיי כ% %% הכייס ככף א5א מדבר אינואו

 פתוחן כלי כ% אייעזר רבו משום אומר תנין אבא , %עזיםטמא
:y~lwהרופק וה 'צמיר העודף זה פתין ' פתוח כיי  עיכויו'וכ%ויא אמרתי  פיתוחו ע% ' פתוח לזמר תלמוד כולו אפילו אני ' 
 ישראל ויצמר שנאמר לרבר זכר לדבר ראיה rt~w פ' עיואף

 עמיד מצ'קים כ4ם אמרו מיכן הוא טמא כלי וכל ' פעור%כעי
 אסרו מיכן פתוח' כיי וכי ' בכסוי אוהלים וזמת באה%פת'ל
 שנאמר טמאה הצדרים מן כטיט ממרחה פיה עי שכפאהחנית
 ן פתוה כפי וכל ' גביו עף פתיף צמיד 4%1ל עליו פתיףצמיר

 * ארשה וכיי טנין אבנים וכיי גיסים כיי חרס כיי איא %יאין
 הם  הרי טומאות יקבן עיויים שהם חרש כלי  הוא~ומהויין

 פתיי צמיר יסצייים
 כיי אבנים כיי  גייים כ4 , הסת באהל ,

 ,מר תיטור מוץ ' הוא טמא פתוח תיוכיכיי ,באהיאמת יי פת שיצייו,צמיר רין אינו טומאה יקבי  עייפים שאיןארמה
 הסת פתייבאהי צמיר ' עצמו  שיצייאת הוא איא , הואטמא

 ' פיסקא  סייק ' השרןוצייעיעצמובטגע
 אשה במעי העיבי את השיה'יהביא עיפני 'גע "שיובף

 עלל את להביא אוט עקיבא רבי ' ישמעאל רבידברי
  טומאת שטמאה החרב ע% וייסד הכתז כא , הרב בחי%ודופק,
 יכייס למדנו הא י שבעה טומאת טמ4ש גה והבונעלובעדץ
 ביום בגריכם וכבסתם %י  מנין  וביים ואדם כייס 'לאדם
 חרב  בחףן , וביים וארס  יכלים יסרנו הא , וטהרתםהשביעי

  מכיון מוציאו הכתוב והרי , חיי בב%% המת אף , בסתאו
 יונתן רבי י יחשידו רני רברי כמוהו הימנו שפירש אתלעשות
 בפני המת עי שיימר שמציבו  ע"י חיי, בכיי המת איןאום
 ,עצמו

 ~niwp סמנו הפורש  סנייןיף , עצמו בפכי  החן.  ועי
 הפורש בה עשוש  קיה ננילה ומרץ  וחומר קף אמרת ,כמוהו
 ממנו הפורש שתעשרץ רין אינו חסור המת ' במורץטמנה
  ערב טומאת שנטמאה  גלבייה אמרת אם יא ' כמוהו%עשותו
 אמרת מועטת, שבעה טומאת שמטמאה כמת תאמרמרוכה
 שכעה, טוטאת מטמא שהמת , ריבה כמת והיא ריבה היכן%י

 אמרת גהיסט שמטמאה מניין , ערב טומאת מטמאהמנילה
  דין חמור המת י כהיסט  מטמאה הרי קלח נכייה מה וחומרקל
 טומאת כאן אף ערב טומאת להין מה ,אי בהיסט  שמטמאהוא
 טומאת היסיטו שבערץ טומאת שמגעו מקום  אמרת ,קרב

 רבו , ערב  טומאת היסטו עיט טאטאת שמגעו מקוס ,שבערץ
 ימטמאה הכתו'סרבר שסקניטומאה ברבר בהרגו אוםמאיר
 הורג אף ' חיבורו ידי עי נוגע מה לנוגע הורג מקישנח%%, נוגע וכי נפש הורנ כל ת% והרגו החק בו זרק חפייו אוברגשם
  אינואן4ש 'או זהאכרמןהחי אדם, כעצם או ' חיבורוקצירי
 אמור ' בשעורה כעצם וכיהנוגע אומר כשהוא , בשעורהעצם

  נאמרו עצמות ושני ' החי מן אכר וה ארס תיאובעצס מה?
 עצם ורץ בעצס הנוגע וכרם החי מן אכר ורץ אדם בעצםאו

 מן אנר אף , ועצמות ונידים כשר המת מח אחר דברבשעורת,
 ' סתום קבר זה ' בקכר אז ' כביריתו וג'ריס ועצמות בשרוצד
 ק4 אמרת פתוח קכר איא אינו או ' סתוס קבר זה אומראתה
 נדריו ככל מטמא אין טומאה מקכל שהוא אוהל ומה ,וחומר
 , פתווזמשהוא

 יטס4פ שיא רין אינו טומרה שקני שאין קני

 עיב" בטומאת טס~ש ISnSi' מה  או י  פתוח כשה,א צדר'1בכ%
 י4ש ףמרנו מהיכן אהל וכי אמרת , ערנ טומאת טמא כאןאף
 הריימן

 הלמר הימינו ילמד כא אתה אחר ממקום הלמר וז.כר
 הוא עפר ובי החטאת שריפת מעפר וגרסא ולקווו ' המיסרמן

 מפני  כמשמעו הכתוב שינוה  מפחיסות ' הוגש אפרוהיבש
 .הין ונאמר עפר אחרנאמרכאן רבר ,  ירבראחרשמקישו
 ' המים עיפני כאן הסיאף עיפני  יהין האסור עפר מהעפר
 עפר הקרים אס כאן אף ' עפרלם'ם'צא הקדים אם להלןומה
 ' פ'סקא סף'ק ' כשר מראיו נשתנו שאם אחר ככר ' 'צחלמיס
 ' מיבי הכתי מע"י במ' ' כי' "ל ה"מ מיםע147רנת(

  אלוש מרמר  אנו או מעיין במיסאתרץאומר
 הא , היים מים באר שם וימצאו ככחל יצחק עכרי ויחפוולרבר, זכי יזדכר דאייתו rt*w, פי עף ואף , לעולם חי,ס שהםבמיס
 כ% כה שעשוש מגיד ' כ5י אל חיים מיס עייו ונוק %%מה

 מקרשינו ועפר ומים הואיל כדין שהיות ' חרש ככליהנלימ
 שירש יסוטה יסדתי אס ' כפרה מקדשים ועפר ומים 'בסוטה
 הכלים כל כה שעשה מגיר חרס, כלי אל לי תימור חרס,ככלי הכיי כ5 כה נעשה פרהלא אף חרס, ככ4 רבליס כל בהעשה
 י ,יחה  להלן ונאמרה %קיחה כאז נאסרה , 1,ח ' ח,.סככלי

 רומית אזוכ זלא כזחלית אזוב ויא יון איזוב ויא ' אזודשישה, כאן האמורמר אףלקיחה האמורהיהלןשישה,סהיקיחה
 ' פיכקא ס4ק לוו" שס יו שיש אזוב ויא מדכר,ת אזוכ%א

 ' איש כי'טכ'5ה' כם'ם שיה" ' טפלי "'ש כסיםלטבל
 Iwr את מתיבש , משמע הקטן אתלהוצ'4ט

 רברי האשה  את להביא , האשהתיסורלומרטהור  אתומוציא
 שירש ער הא נאסר ושה טהור אוש עקיבא רבי '  ישבועאףרבי
 ה4ש , טהור  יהיה %א המזה טהור האוקף אם ' ברין %י ישיאסר
 וה זח ואיזה '  מכיטומא.ה טהור טהור יומר תיטורמה

 מרז  טהור להין ונאמר טהור כאן או%נאמר עקיבא רבי 'יום שבוי
 טהור אף , לחטאת וטהור יתרונה ~p*a כאן האטורטהור
 ' האהף על והזה ' לחטאת וטהור לתרומה טמא %הלןהאמור
 עצם ך אומר אתה י עצסכשעורה וו , בעצם ועיהנונעהכייס עיהחהיועיכי והוה ' טומאה ק.בוי בשעת הכתוו%יםרבא אוי רבר ' טומארז םקבף האהישהוא עי  ויזמר  הבחובכא

 בעצם או אוסר כליהוא ' החי מן אבר אישן  אינו או 'כשעורה
 הנוגע ועי יומר תלמוד מה הא אמור' חחי מן אברארם'הרי
 שכשם הכתוב מניד נעצם הגמע ועל כשעורה' עצם זו 'בעצם
 ' הזאות %ענין כוים הכיתן כך ' שומאה l'avii כולןשההוא
 עלג טהור ' טהור הטמנת עף נהור ' הטטפת על הטהורוהזה
 השמיעי/ וכים השיישי ביום , עקיבא רבו דברי טמאהטהור
 1 ושביעי שיישי חזייה שטעון מת טומאת על הנימד הכתוכבא

 ל4ש ואם , בשביעי יטהר כשיישי היזה או , כא יכך אומראתה
 עליו שינה ,השביע, כיוס וחטאו תלמודלומר יטהרבשכיעי ל4ש בשלישיהיזום

 תשיעי שמיני שביעי איא 4 אין ' לפסוי
 ורחק כגדיו וככס כך השכיעי,ואחר כיום וחטאו מנין,תלעשירי
 עיטומאת , יתחטא ויא יטמא אשר ואיש , בערב  וטהרכמיס
 ע% ןא כרת ענש  או.יא , ברת וענש רבתימרבר וקישיותקרש
  יטהר; %א השגיחי וגיוס היטילי ביו יתחטא יא ואס %הייה
 ,  D~lp יכסו"וקת והייתה , עמשוכרת יטהרואין יאעונשו
 עסיס פיס כין בכריו, ינכס הניה מי וטוה י ירורו  הרברשינהג
 ) , החירב כרי שישבחס מים בין הכתוב וחיקק , מרברהכתות

  מטסכם הזיוה כרי בים שאין ומים , בנריק  יטמא ארםסטסא הוייתי כרי בהם שיש יהלים ' הזייה כדי בהם שאין סיסובין
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פחנלקפו
 %א או כא ינץ אטר חתה D'pWQ' 1 שכים יטמאאדם

 / נגף מטמא נגע, סהמזהשיא , למגע מזהא%א%ח,קב, נ4"

 וסו; והומר קל דברים והרי בגד,ס שיטמא הוא די( נונעוהמזה
 שיבטא הוא ד'( נוגע המזה ' כגדי מבטא נוגע שאי( המזהאס

 וחומר ל אמרת מג"( טמאים טהורים אלאה לי איןכגלים
 אלא לי 'אין לטמיאים וחומר קל , מטמאים טהורים אס ,הוא

 כשירים אם , הורש וחומר Llp אמרת מנין פסוליםכשירים
 כלשון ףוסר עליך אין הרש %פכי%ים וחומר ק%מחטאים
 בין חילק הכתוב למיס מיכ בין כלשו(הראשון אלחשהאחרון
 שסים ' הז"ה כדי כה rttsw מים וכין הזייה כדי בוק שישסים
 נהם שאי( בגדים,ומים יטטא אדם מכסא הזייה כדי כהסשיש
 ן פיסקא סליק ' ומשקי אוכלים יטמא ארס מטמא הזייהבר'

 שהובע 5פי נאסר לטה ' יטמטם הטמא כהם יגע אשרד%
 שהיבש החרג על לימד הכתונ כא חרב נחילאומר

 יסדנו הא שבעה טומאת טמא בה הנונע שכעה טומאתטמאה
 בגדיכם וכבסתם תל מניין לכיים וארס כלים , ואדםלכלים
 קל אמרת מנין וכלים כלים , וכלים ואדם לנעים למדנוהאש
 הנוגעים בכיים הננעים בארם הנוגעים כיים ומה הואוחומר
 הנוגעים וכלים ' בכיים הנונשם בלים , טמאים הן הריבמת
 b,n,ip אטרת )rt)a: בארס כליס , טמאים שיהיו הוא די,במת

 הנוגשם כלים , בכליסטסאים הנוגעים אםכי'םהואומרק
 סקנ5 אדם או,חה טםא,ם שיהו  הזמי דין  בטת הנוגעגאדס

 יק% אסרת שבעות טומאת חבורו  את לטמא הסת מןטומאות
 הרי ומושב עיגבימשנג ששיאים שהם לים ושה הואוחומר
 ארם י שבעה טונךאת אדס יטמא המת מן טומאה עקבייםהם

 המת  טומאהמן מקבלים שיהו  אעורין ומושג טשכבסמטפא
 תטמטם רגונעת תלוהנפש ' שבעת  טומאת חטרו אתלטמא
 מקני  ואין מטסכם ערב טומאת הערבער

 הסק סן טוסארש
  אמות בהיסט  שמטמא או ' שבעה טומאת תבירו אתמיטמא
 חסור מת בוושט מטםאוה הרי קקה ננילוה ומה ' וחומדקל
 הוא גסגק ' יגע יוןוביאשר  תמסור בהיסט NDDDIQ ן ד' ינוא

 FtD"~ סליק wotna~ וואיןסטסאסטסא

nw~bכלק 
 ppn וישב כיאסק,יוץשנ בכימקוסdUJ ישיבה  יזנות,אין העם ויחי נשישס ישוער1ק?4ח

 ז יחם השבולאכול ואוסר ו ושתרץ%אב%

 יס,ררץ יחכרתה סמוכה שהיבש  פרשה כי אומר עקיביםרבו
 וו ורחוקות י יון י ממונות פרשיות הרברק  אוסר רבי ,הימינה

 ישרא%  בני הן יאוסר אחה בו כיוצא י  ממערב סורחסיכרחוק
 אתת בו  כיוחא ' לקולך ושסעו הסייס לו אמר ,  אלי שמעולא
 מח וכי מאחיו' הנדוץ והכה( י לזנות כיתתך כהן איש ובתאום
 יקיטרון רומה הדבר %מה מש% , נשרף הוא אף , 5זה זהענין

 והלך ברח אינש י  שיו פיומופייון ~watw ולא  שניושהשלים
 יצח שלא עד ' ראשו את לקטוע וחיינו והביאו המיך שלח '%ו

 לפניו חקוציאו זהב דינרים ש% מירה %ו אמ'המלךסייאותיהרג
 את ואיברת נפשך את עכשיואיברת ,  שיך ונפשך והבריברי שי סירוס I~elai הצת חכיריך שעשו כררך 'ntwp אילו לואמרו
 יוקז ואומר צפניו; גד%1 כהן יוצא שז'נתה כהן כת כן ,סמאך

 ואת ממונך את ואגדתה עצמך את איבדת ועכשיו , כזהכיוצא נדוי כהן סמך שישא ציה  אימותיך שעשו בררך ,ntmpאילו
 אתת בו כיוצא מאחיו, הנרול כה, איש וגת נאמר לכך 'נבורך
 ישר"כחוי בני מספר והיה ,ואומר tDpi' %א  אתםאזם

 הים
"r~vi אחם עמי יא להם יאסר אשר במקום והיה יספר ויא יסרלא , 

 סופר שיח  משליסישנעסעיאשתו והלוהוכימהעביין
 המיך נתרצרז הסיפר בדש שלא ועד , גט %ה %נתובאחר

 אלווה ' חלוק מ"כ( זה סופר שתא אששר המיך אמר '%אשתו
 כיוצא , הים כחו% ישר" בני מספר והיה ואומר ' עמי %אאתם כי נאמר לכך , רהכתובתרץ כופל כתוגשאני בו4פ לואמור
 שוכה ואומר , באיהיה מרתה כי שומרון תאשם אוסר אתהבו

 הדבר %טרז מש% %זה זה מהעניין וכי ' אלהיך ערייישראף
 ' פויימרכוס המיך שלח הסיך עי שמרדה למריטהדומה
 wifal~ בקי פולימרכוס אותו הירה להחריבהואסר

 להם אסר
 שוברש ואופר באלו:'דו שוסרוןכימרתה  תאשם נאמריכך " ולחברותיה פלונית %1הפרכיא ' ויחכרותיה פלונית%מדינת שעשיתי כדוך ולס עושות הריני 5או ואם מים יבםטלו

 כאן ורימון ונפז ותאינוה זרע מקום 5א כמדבר ישראףשהיו לפי י במקוסהשטות  'שראר(בשיטיס וישב אחר רברישראי'
 ן שיהם מה כף ונטיו בירו ונפיו ועוג סיחון עם ס%חמהועשו

nl1Saשראויו מדינות ארבע "א יה אין ומשתחצת זומתנאה 
 ז ואנטונלה וקרנהגני , ואינסברחא א אבי רב ואייו ,5ם%כות
 שנאנוששיס  יגיעות ראויות וכוים עיר ששים יהם היוואייו
 1Wpt ישראל ובאו , כבשן עוג מסיכת ארגונו  חבי ב%עיר

  אכ4 , שלהם סוס כ% ונט15 , בידם ונפלו עמהםמיחמרז
 הביזויש את  התחייוסבויס י הביווה  ישראנימןמשנתסיאו
 שיא %פי ומשייכים  בהמה וסקרעין  ומשייכים כסותמקרעים
 וכיהבהמוץ שנאמר והב וכלי  כיינסף  אירש מבקשיםהיו
 בסקופ בשיטים 5הם חשכו באו , %נו כוונו העריםושיל
 מקו%י' יהם ובנו עמוניומואבום עמדו השעה  גאותה ,השטו
 כ% ומוברים נשים  שם והושיבו ' השןנ הר וער  הישימותסביח

 והיו ימיניבשסיס
 אדש שעה באותה ושותים  אוכלים ישראי

 סוכרת r~nfnl ז הזקינה מן חפש יו %יקח וטבקש ינויייוצא
 5ך וקח בורש מבפנים %ו ואומרה קוראה וקטנכם , כשוהולו

 , השינו D1ta1i הראשו( ביום היסינוה Inp1S הוא והיה ,שפהות
a1a1ך זברור היכנס5פנים 15 אמדים השלישי% TayV~ 18 

 מיין אצלות יין מלא והצרצור אצלנה נכנס והיות ניח בןאתה
 יישראי גוים שי יינן נאסר י4ש  שערייןהעמוני

 יו  אסררץ ז
 פסיקין מתחת פעור ש% דפוס מוצשרץ והיא %י tp~wnירז ואומר בו בוער היין והיה ' שותה ציה והוא יין טתשתחרצונך
 יח ואום יוה השתחוה יך טאשמע רצונך רבי לו ואומרתשלה
 יבעיפעוה עצמו המפער אסרו  בנכן יו, עצמך שתגיהאיא אינל יך אכפת מה וכי יו אסרה משתחוה, אני ורה  יעבורהזני
 ואומרות %י השמיעי 5ה ואומר כו בוער היין והיה עבורה, ווהרי
 שנ נעור והוא שלמשה מהורהו הינור לך שאשסע  רצונך1

 יעשות חורו  באחרובה י  באהבם  שיקוצים ויהיו לבושתויבורו
 של ואוכעס  5הס קוראי והיו מרויחי%הם

 ותקראי
 5וכ12 %עס

 למסיף אפשר שאי כשם אום  סמוע כן אלעזר רבו 'אלחהס
IwllnSייסראייפרושסן איפשר אי  כך , ען ביוש הרית מן  
 שהיוץ. ראריח נובתא בן בפינחס Inwpa , נפשא בלאהפעי
 השפור את עףיו ושמט שףפעור שרו עיין  ובא בחביותמעגיל
 מקו-%גי*  אונאתה אזליו שיני' ב%4ה עייו ובא יו' והיךוברח
 מחולם במכטיא סעשה שוב / טעתה סקולך איני שוב 1%אסר
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 גבשבלק טפ
 שף ~תחרץ שיצמח כיון ' גויה לאשוש חגווו אחשהשכיר
 , שירץ זרה עכורה יבית שתכנס עד המתן ףו אסרהמרינה,
 כררך ואעשרץ שאכנס ער 4 הצתינו יה אמר שיצתה%אהר

 עצמו וקינח נכנס יהורי אתוק איפשר יו אסרנהשעשיתרץ
 י4ן ואומרים 1% משחקים הע,ס כף והיו ן פעור שלבחוטמו
 שכנק אחד כשלטון מעשה שוב , כזה כיוצרה אחד ארםעשה

 אחד פר הטס אמר5הס , לפעור להשתחוות היםממרינת
 אמרויו , 5ו מקרינים שאנו אהד איי או לו מקריביםמאנו
 בהם גירוש , 15 עצמך שתגיה אף4ש בכך יו נזקקים אנואין

 %נם אוי ףהם אמר ן ראשיהם את מפעעים והיוסנגרורים
 בישר",ויא6 " אף ויהר שעה באותה ישרן צמדי-עותיכם,וי

 ראטי כף את קח משה אליי
 חטאים את צולבי 'והיו העסידייני'

 אנשיו איש הרגו ישראל שופטי ויאםרסשהאף3נגדהשמש,
 הרי זמרי אצף שמעון ש% שבטו %ו כא , פעור %בע5הנצמדים
 עשרים וכינס עמד , בהריגה נדונים ואנו בשלוה 'ושבאתרץ
 אמרה לי השמעי 'ni'aa כזכי אצי משכטוובא5ו *וארבעה

 אף 5ה אם רבך כמשה כיוצא שככס לגדוף "ג נשמעת אינו15
 נדוף שאני אף4ש עוד וקא ' %ו ונשמעה , כן כמו השבט רבאני

 והעמ,ירה בירו אחוצץ , ישלישי והוא ~atc; שאנימשבטו
 ישראי מנני איש והנח שנאמר ישראל כלבאמצע

 ויקרב כא
 שעת באותתה פינחס נענתה י מועד אהף פתה כוכיםוהמרו ישראי כני עדת כ5 ויעיני משה לעיני המדינית את אחיואל

 אריו-ץ נור אריות הס היכן , ויהרנ שיהרה, כא( ארם איןואמר
 , שותקו הכל שהיו שראה כיק צוח התחי% , אריה נוריהורה'דן
 ' והניחוכפונדתו הרומח את eav11~W סנהררי מתוךעמר
 אמרו5ו מקום' ככ5 משמעון גדוף ףוי אין אסריהםהויך, אתרץ להיכן פינחס 15 אמרו , והויך במקלו סיסתמךוהיה
 5ו עשה שנכנס כיון ' הדבר את פרושים התירו ויכנס %יהניחו
 ודנקן מזוה זה לפרוש שררכן ראשון נס , ששה נסיםהמקום
 יכוייס היו ולא המיאך פיהם שסתם שיני נס כוה' זההמלאך
 כשכיף rn~w בקיבה שיו זכרות את רוסס הכי והיו 'שיוק נקבות 51ת:ך שלו זכרות לתון ה,.ומה שכיון שף'ש' נס '5רבר

 ה41ש אף טומאה שם היתה 4%ש אומר'ס 'הו שיא 'השקרנים
 אירש הרומח מן נשמטו ש5א רביע' נס ' צרכיו יעשותנכנס

 כדי שקוף פתח המלאך שהגבירה חמישי נס 'עמדובמקימט
 וי"א %פניו מחב% השיאך שהיה שי שי נס , כת'פו ע%מיראו
 מדיי 'ותר מחכ% שהיות הם%אך את פינחס ורארץ שיצאניון

 ותעצר ויפלף פינחס ויעמד שנאמר וטייל ונעזר יארזהשליכן
 ן לו נעשו אחרים ניסים ששה ועור , 4צרקה 1% ותחשבהמגפה

 אצא גוימיס כשני שנכנס עד רומח של חנות שנארך שכיעינס
 ן יטמא שיא פינחס על מרמס ירר שיא עשירי ' הרומחגשור שף4י תשיעי , פינחס של זרועו שנתחזק שמים נס ,%מעיה

 ונעשרת ן הרומח ע5 התחתון 5הם'ת העליון שררך עשואחד
 באו , מיתות וחייבום מעשות כשעת כוזבי ע% זמרי ונהפךנס

 היה סוסי של כתו כן 'וכי לוי ש5 שכטו אצ5 שמעון שלשגטו
 כן יודעידה אנו אין זכי ; סישרא5 אחד שגט לעקורמבקש
 התחיל ן בו מז%זליס שהני המקום שראפר כיון הוצלמי

 את השיב הכהן אהרז בן איעזר כן פינחס שנ כשבחנף'חסו
 כן משיכהימה קנאי בן קיאי כחן כן כהן , ישרן כני מעלחמתי
 הנני אמור לכך ' ישר" כני מעל חמתי את השיב , חימהמשיב
 שמונה ראשון  ממנובכניין מלןשעמדו , שיום כריתי %ונותן
 התחילו כדמים אותו מוכריכ שהיו וכשכיל גדולי כהניםעשר

 מידות שוס בנו ביד ששיה נאחד מעשה ' מתקצרותפנווניהס

 מעשרץ שוב ן זהב וטהוקיהם נטף מיימת נסףט4
 כפת אמרו והכ, ומחוקיהם זהב של מידות שתי בנו כירששילח באתי

 ן עולם כהונת נצית אחריו ויזרעו %ו זהייתה המנורהז אתסייח

 אשר תחת , לכהנך שניתנו כהונה מתנות וארבע עשריםאיף1
 למות העררה אשר תחת ישראי כני עי ויכפר %איה'וקינא
 שיהיו ער וטכפר 1a1p א4%ש זז 4%ש עכשיו שעדישרשר( בנו ע% ויכפר איא כאן נאמר לא ישראל כני ע% %כפר 'נפשו

 פיסקאן סליקהמתימן

 מנחםפרשת
 ין, "יי:נמ::ן!:זי"מנחם

 ז ועבדים , נשים ' כריס , ולוים ,כהניס

 %א גאועס אהרן יקא% ויאן ' במשמע ואנדרונינוסוטומטוס'
 יצאו , נחיה ינהלו %א )שראף בני ובתוך ' כהנים יצאו ,תנחל
 איש , זעכדים גריס "צאו תתנחיו אכותם מטות לשמות ,לוים
 יאשירץ רבי , ואנדרוגינוס וטומטום יצאונשים פקורינ,לפי
 מטווו לשטות שנאמר נתחיקרוהארז סצריס %יוצאיאומר
 שינוץ ' אכותם מטות ומרהתיישמות  הארץ  תחיק5איוה שנאמר האוז נתחלקתם הארז לנאי אומר יונתן רכיקטנים, מפני נשיס מפני הארז תחלק ףא%ה ף ת מה , תתנחיואכותם
  נחיההמקום

 וגמזי
  שבתורה שכנינחיות שבתורה נחיות

 כעיר שהיו כהניס אחים ישבי רומרץ הרבי למת סשהאומר רבי , החיים את יורשים מתים וכאן , המתים את  יורשיםח"ם
  ואיינ סאה נט5 זה לגורן יצאו ' :alaa שישה ויזה אחד  בן5וה
  בטובת ישיקו וחורו אבותיהם את והורישו שישהסאיסנטלו
 1 בנחירת הארן תחף9 יאיוץ מקיים נמצאת , אביווחיק חיקו נטי וורז , אביו וחיק 1phn  נט. ורץ אומראיעור בן שמעון שגי , בשווט וחוקו וחוו החיים את מתיםמרשו

 פצרו יציאת בשעת יו שהיו הרי  נחיתו תמלט וימעטנחיתו תרבו לרב '  חתנחיו אנו"ס מטות לשמות מק"מונמצאת
 תמעיט למעט  אני קורא עשרה יארץ  ובכניסתו כניסחמשה
 יאיץ ובכניסתם ממצרים בגי.ס  עשרה עמו  טיצאו הרינחלתו
  בתחןקת שיא מיסר פקוריו %פ' ' ואנררוניבוסונשווטומשוס עבדי איש,יצאו נחףתו, תרבו  ליב עייהם הסש,קוראגינמצאו
 הוכש וכן , שהוא מה יפי ושבש שבט יכל  א.4ש ישראלאיז
 אשר ער רב עם אבי  ואומר יהושוע את  וירברובבייוסףאומר
 ברבביכה

 עיר? עסרבאתס יהושעאס יהס ויאנס ואומר 4'
 הר יך כקאך והרפאים הפרוז' בארז ~ow 5ך וכראת ה'עוה5ך

 נגור% א' ' כנור% ת5 מע1רכביס אנ' שומע ' נחלתואפרים"ותן
 ש, שצמי"% יבין בעו אני VQ7Wיבון

 כתחיקה שן4ל מגיר , ע עיפי יומו תימור עצמם לגיןנינו אני שומע , נחיתו  פי
 וכן ויהושע כןב יצאו אך, הקירש, ישואףאף4ינרהץארץ
 ויתנו ואומר מטה רבר כאשר חברון את  לכיב ויתנו אומרהוא
 יו נתבו  'ו עיפי , בתוכם גוז בן ייהושע ישראיבחיתסבני
 אבוהם  כטות לשמות , סרח תמכת את שאל אשר העיראת
 הגורי פי ע% , ועברים גריםיצאו

  שיבש מגיר ' נחיתו תחיק
 ישראי ארץנתחיקוץ

 מאוז בית בבגד כור בית ' בשיביון איא
 פיסקא, סליק כור, כננרביתוביתסאה

ותקובנה
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 בצפנחס אצ
 ציפהד בנית ששמעי כ'יו ציפחד'בטתותקרבנה

 ינק.כות %1א ישכטימ מתחיקתשהארז
 ודם בשר יאכרהמ' אמרו , עיצה ליטול זו עי זו כזיןנתקבעו
 ' הנקיבות מן יותר הזכרים על רחמיו ודם בשר המקוסרחמי
 זעף הזכרים על חל4פ כן 1a1a העולס והיות שאמר מ'אכל

 כר( עי ורחמיו לכל יו טוב שנאמר הכר( ע5 רחמיוהנקיכות

 הכתףסכשם מניר מנשה, בן מכיר בן גלעד בן חפר בן 'סעש,ו
 זכאות שהיו ך וילמד , ככורות כלן היו כך בכור צלפהדשהיה
 סתומים אבותיו מעשה סתומים שמעשיו מי וכל / זכאיבנות

 שמעשיו מי וכל צדיק בן עד'ק זה הרי לשבח, מייהסווהכתזב
 זה הרי לגנאי מי,הסו הכתוב סתומיף אבותיו וכעשהסתומים
 צדיק שכל לגומרך הכתוב ב4ש איטר נתן רבי ' רשע כןרשע
 צדיק להודיעכטה כמעשיו עשה 4%1י רשע Iptna שנדלוצריק

נדוי
 כמעשיו, עשת 451פ רשע בח,ק שנדל

 שנדף רשע וכי
 שגדף גדם רשע כמה יהור,ע כמעשיו עשה ויא עריקנתיק
 נין צדיקים שני בין גדף עשו ' כמעשת עשה ולשו צדיקבחיק
 taw בין גר% עובריכם , כמעשיהם עשה ולא רבקה וביןיצחק

 1Wp על ונתנבא כמעשיהם עשה ולא ואיזבל אחאב כיןרשעי
 בין צדיקים שני ביןשגדף

~pnyt 

 כמעשיהם עשה וישן ירכקה
 למשפחות , לאדום אלהים ,י אמר כה עובדיה חזוןשנאמר
 את ,וסף שחיבב כשם יוסף, בןמנשה

 ארזישר"
 את חיככו כך

 ומיכוץ הגיה נועה  ציפחימחיה ננוה  ואיה ' צלפחרבנות
 %.ותהיינרז במע.שה קורם בהקרא כמהקורם או ,ותרצוץ
  טכוים  סימר  ציפהר בנוה ונועה ומולה  חגיה תרצהמח"ה
 עמדו שיא הנתוב מגיר ' משה יפני ותעמרנה ' בוו עשקויות
 אהרן ויעל שנאמר אהרן כה שמת בשנה ' הארבעי בשנתחלא
 לפני  הארבעים כשנת שם  וימת יי ש על ההר הר על(הכהן
 הירץ אלעזר יורע ודה יא משה אם , הכהן אלעזר ולפנימשה
 אכבש , יאשימו רכי דברו ורורשיהו המקרוש סרס אימויודע
 ועמרו ובאו המררשהיו בבית רכיאליעור משוס אומרחטן

 מדבר, נאבוכאן אומר עקיבא רבי , במריר אבינומת 'ןפניהם
 מדנר אף צףפחר כאן האמור מדבר מות מדבר, להלןונאמר
 , מיינ% ערת ך , בתוךהעדה היה %א והוא צו~חרי כאןהאמור

 קרח/ ש5 עדה זו , קנח בעדת , מרגלים ערת וו יי' עיהגוערים

 1%, היו 5א ובניס , עמו אחרים את החטיא שיא י מת בחטאוכי
 אבינו שם  יגרע ימוט ,  תובעות היינו י4ש כן %ו הייתהשאם
 להקן זנאמר שם כאן אומרנאמר יהורה רכי ' משפחתומתוך
 ' נחלוש כאן האמור שם אף ' נחלה להל( האמור שס מהשם,

 ניאין5ו זרע, כאן האמור ,אףשס זרע האמוריהיןומהשם
 אין כי תל מה רו' היו לא וכניס ככרנאמר והלא נאם למהבן,
 היינו ל4ש בן כת %ו היה אם הא ודורשות חכמות שהיו בןלז

 'פה alwi נתן ובי , אבינו אחי כתוך אחוזה ינו תנה ,תובעות
 ונשוברר ראש נתנוה אוכחס ג'נטים ' אנשים מכח נשיםכח

 הקרב ' אבינו אחי בתוך אחוזה ינו אומרלתנו ונשיםמצרימה,
 יי היה השיקמתי שמעון הידקא אר יי, יפני משפטן אתמשה
 נוחלות/ שהכנות משה היה יודע ואמר עקיבא ר שתקמיריחנר

 היתוק ראויה לאו ואם ככמוהזק כראו' ירשו אס נחיקו מהעי
 צלפחר כנות שזכו אלוש משוה 'די עף שהיאמר נהיותפרשת

 ער[ וחובה זכאי ידי עף זכות מגלגלים יכך שי'דןשבאבזרו-ז

 , פיסקא מייק ' חייבידי

 תבעו יפוח דוברותי צלפחד כנות נן משהיואליאמר
 כמרום יפני פרשה כתוגות שכך ציפחדבנות

  כגי כ( אום אתה בו כיוצא י ירבריו מורה שהמקום אדםאשרי

 כהבריך* סיהתי % ויאמר אומר אתה בו כיוצרת , רונריםיוסף
 הודרו שהמקום אדט אשרי יומר העוים אומות עתידותאו

 כתוך , אביהם נחלת זו י נחיה אחוזה יהם תתן נתון 'לדכר'1
 חיק ' בנחלה חיקים שלשה  נטיו ציפחר שבנות מגיר 'יהם אכיהס נחית  את והעכרת , אכיהס אחי נהלת זו , אכיהסאחי

 י"יעזר י  בכור שהיה  אבקוס ות, , אביהם אבי  וחיקאביהם
 ישראר( בני ואל ' נטיו אביהן אחי חלק אף אומר עקיכ4שבן

 %% ן ממין לדורות לשערה אף4י לי אזן איש י יאמרתדבר
 'taaואף

  ובאוהוא ונתתם אומר הוא בכולם לאמר תדבר ישר"
 מפני כת א"א כנחלה מעכיר %ך אין  %אומר ' והעברתםאומר
 כנחית לאחיו קודם שהאב l"aa , אותם יורשים וכעלהשבנה
 את והעכרהם אומר הוא הרי אומר יוסי כרבי ישמעאל רביהיה
 מעכיר אתה ואי האב את אתה מעכיר הכת מפני יכתונהיתו
 אחים ומה וחומר קל אמרת ' יורש שהאב ומנין , האחיםמפני
 ן האב הסיורשיםאת הרי א5אמכחאכ, כאים האכשאיבןמן

 ~niwp ומנין שיורש, הוא ודין האב מכח אא באים אחיםשאין
 שיפש צלפהד בנות ומה הוא וחומר קל אמרת נבן הק בתאת
 מנין , לדורות וחומר ל ככן הכן בת את עשה לשעה איאויו

niwpSוהבנים הואיף דן אתרה הרי כזכרים, נקיבווש atw~lt 

 בכף אף כזכרים ות נקיכ עשרה כנים מוו , י1רשיס האכואחי
 וברום  בנימהקרים ומה , כוכריס  וקהוות עשרתהיורשים
 ומרש , לנקיבות  וכריס הקדים היורשים בכו(  אף ,ינקיבות
 בנים נעשה בכיהיורשים אף ' כאבותם  עטרץבניםגגואיים
 יורשת בת וכל אומר הוגש הרי יורטת שהבת ומנין 'כאבותם

 אמרת מנין הכן כת , בת א5א יי אין ישואי בנינחיהממטות
 יורשת הי4פ הרי הבן כמקוס כוחה שהורע בת ומה וחומרקל
  ומניין , שתירש הוגש ריז הכן  במקום כוחו שייפה נן ן הבןכת

 אותה וירש ממשפחתו לזמר  תיפור ' אשתו את יורטמהאיש
 רכי , עקיכא רכיככרי

 כבר שהרי צריך אינו אומר ישמעאר(
 ל4ש ואומו ' ישראי בני ממטות נחללה יזרשת כת וכןנאמר
 ואיעזר ואומר אחר ףמטה ממטוה ישראל יבאי נחצרץתיסוב
 שנשרש איא אפריס בהר יפינחס היה ממן וכי , כת אהרןבן

 , וירשה  ומתוה  אפרים מבניאשרה
 את הוףיר ושגוב בו כיוצרי

 מבני  אטה  טבשא  הגיער בארץ 9יו  ושיש עשריםיאירויהייו
 ממשפחת ממשפחתו אחויאביו אין ואס , וירשה ומתהמנשה
 ממשפחת "א  אינו ח1אביו,

 אמותי
 אבותסי ימשפחות'יבית

 יעניין אותות הרש , אבות אחרי הויכות שמשפחותמניד
  ישר" סבני  והיתה ,שאמרנו

 דעת תורה בתנה , משפט יחוקת
 ויא6 י בנחיה הוא כשר בשאר הקרוב נן וקומר  יררושלתכמ'

 ראובן בני  נחיה זו נבו הר הוה  העברים יהר  עסהייאימשה
 ואס שמח גר ובני ראובן בני ינח.ת משה שנכנס כשע  גרובני
 ~ המיך יפני תנחומים  שופך התחיי נדרי יי שהותר אנירומה
 יכנס שיא כנו ע% שגזר ורם בשר ףמיך דומה הדבר ימהמשי
 הורש לטרקליס אחריו והוא ישער נכנס ש5ו, פיטריןיפתח
 אחרץ ואייר  מיכז בני %ו  אכר לקיטו( ליכנס שכא כיוןאחריו
 שמח ראובן ובני גד בני לנהית משה שנכנס בשעה כך ,אסור
 לפני תחנונים שופך התחיי נררי %י שהותר אני רוממהואמר
 אכ גדוף הכס משה אם ומה וחומר ל ובריס והימרהמקום
 5א גזירה עליו שנגזרה שיורע פ' ע% אף הנביאים ואבההכמן
 יוגמיני א% אדס,ואתחנן נני ישאר קו הרהמיס מן עעמומנע

Iulannנכנס אני אם הזריעני א% "א ת5 שאין יאמ ההא כעת 
 כראת א5הוברין העוים' כאי יכל ארוז אדוני צאו ואםלארץ
 %עכרך פתח הפתוח החימות אתה ן החי15ת אתה , השיםאת

בשעת
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 דנצדbmaצג
 הדילוגן אתה 5א ן גף ובם ראובן בנו ינחית שנכטשע*בשעה
 עכרו וכניך יחרם לאלהים זובח בתורות כתכת השבועהאת

 את החייות חתה ' זם5חת ממך רחמים ובקשתי זרהענודות
 האמר שנאמר וגבורות ניסים עכרך את להראות ,השכוערה

 ועתה  שנאם , טובך מידת זו גודלךי את ואראה נא אסורהמשה
 ' העולם כאי 4כ4 ימינןשפשזטה זו , ואתירך ' יי כח נאיגדל

 וא5 פניןי ואור וזרועך ימינך ואו% נכח יינאדרי ימינךשנאמר
 שנ הרין סירת את כרחמים כובש שאתה החוקה ן נשבעתיכי
 ירחמינו ישוב ואומר , פשע ע4 ועוכר עק נושתו כמוך אלמי

 וכארז בשמים א5 מי ששר 4יעקכ אתת תתן עוטתימיכבוש
 הגדול ורם בשרורם'מידתבשר מידת הקבה כמירתשליש
 ירך עף %מהות יכוץ מי אתה אכ4 ן הכירו גזירת מבטףמחכירו
 אומר בכא כן יהורה ר 1 ישיבנו ומי באחד והוא אוטר הואוכן

 ממון נותן אפיף1 מלכות ש% בקונטריפס שנתון כארםמשי
 ואני תשובות עשו אומר אתת אכף , ליעקר איפשר איהרבה
 אשר אוט ר חטאת'ך, וכעק פשעך כעב ומחיתי שנאתמקנל
 ישר" סיכן חול וכארץ כשם'ם א4מי

 והשכות היום וידעת אום
o באומן אף אא עור און לבנךא% ~ l v n '  כמעשיך יעשה אשר , 

 כמעשיך דא , הים על 'וכנכורותי כמצריוכנכורותיך,כמעש,ך
 אירש נא אין ואראה נא אעכרה י ארנון נחלי ע% ,וכגבורותיך

~l1WS
 גר, וכני ראובן בני נחלת ולא שונה' היא כנען ארץ אוםיהורה שרכי היכש ווו ' הירדן בעכר אשר הטובה הארז ' נקשה

 אומר היא וכז המקדש' כיח זה , והיכנון , ירושףס זו הטוכ'ההר
 לבנו( אומרו ויש יפוי כאדיר וה%כנק ואום דיתין לבנוןפתח
 ן פיסקא סליק י מ5כיהס את עליהםמינה

 ונתמלא פלוני ב' ש"יינתעכי נסים ' כ'יייתעכר
 הוא וכן י גרמתם שאתם ומענכם , חרצתעלי

 45ע ככיר א% הן אומר הוא הרי אום נתז ר ' חפייתי קיכ%ויא א5י שמע %1א כעכורסי ימשה וירע מריכה מי ע4 הקלפואום
 ויא כאן אכ% רבים ש% חפייתם מואס הקכה אין ' חסימאס
 % רג הזה כדבר ימשה 1% ,אמר איי % למר , תפילתי9כי
 מיכן , קמורות עכירה לירי לבוטש הצריקיס את מניהיסשאין,
 אס רא , שיחבא גמיא לפום יהדיוט משף אומ ישמעאל רהיה
 ל פנים 5ו נשמן 4א נביאים אכו גדו%יס חכמים חכםמשה
 ז הדין את והמעותק הדץ את המענים ארס כ4 ישארוחומר

 ,הרבדם י שמור הרכת אסרלו יך, רב י וכסת כמה אחתעל
 ומע41ם ואומר , ףיריאיך צפנת אשר טוכך רב שלמה לךצפון
 ימחנה יעשה זופתיך אלהים ראתה %1א 1ylwn 51א שמעו%א
 ונח צאמשה עמלת הרבה יגעת הרכה ,אטר4ו 5ך ,לארב4ו

 / כהדיוט אכנס %או אס לו אמר ' ותנוח הימין 5קז-לך

 אם4אואעשוהתימיר הסיךנכבסכהריוטיאמר%ו ת'ןפ,
 אמר 4ת4מירו תחמיר נעשרץ הרב , %ך רב 4ו אסר ,ע

 תבא ושמסלא 14 אם חף% ררך או אתר דרך אכנס לאו אם14
 144 כי 15 אמר , היררן את יעכרו עצטותיי לאו אם %ואמר
 15 אמר אף4ן , ףעגור יכוץ המת וכי , הורע הירין אתתעכור
 כרבה אכ4 , ממני תבקש א4 הזה לוכדגר אם ' הזהעודברבר איי רבר א%הוסף '  הייין את יעבוו %א עצמותיך אףסשה
 שנזר 4ט4ך דומה תדבר %מה מש4 ' אעשה ואני ע4' נאראחר
 ברבר 4ו א% מאביו מבקש ההוא הכן והית קשח גזירת בנוע4
 ' אעשיש עיטאני נאר אחר ברבר אכ4 ן מסני הכקש א%הוה
 ברבר 4ו אמר , הראיני 5או אם 14 אמר י ויקם אומרותנזר
 המקום שהראהו הכתו מניר ן הפסגת ראש ע"ח , עושה אנישח

 ארץ הקווי כ4 את כגולי נ5ה שאין את כקרוב חרחור אתלסשה

 את יו מראהו שנאמר"טראף
 האלי

 את
 נפתלי

 הגגם ואת
 ן פיסקא PAD ן הככרואת

 הכתוב ממד אומר עקיבא הארז'רבי זאת אית"ליאכמר
 נתן אוט שיעזר רבי ' הארץ את יי ויראהו שנאם ערוךכשולחן ישר" ארץ חדרי כ5 את למשה המקוםשהראהו

 ן הע%1סועדם1פ1 מסוף משהוראת ש4 כעיניוכח

 וכי
 אתרע

 סלך מנאמר ן סופו ועד העוים מסוף שרואים כצריק'םמתא
 אחת הם ראיות שתי אומר אתה עיניך'נמצאת תחוינה'ביופיו
 שא אומר הוא כאכרהם י צער ש5 ראייה ואחת נחת ש4לאיית
 ש4 ראייה הירש זו ' שם אתה אשר המקום מן וראוה עיניךנא
 הפסוח ראש עלה העברים הר אל עלה אום הוא כמשה ,נחת
 אחת הס קריבות שתי אוף אתה ינמצאת צער של היארא"הזו

 ישום שאינדץ ואחת קריבות ואתת שמים ףשוס שהיאקריבה
 ן שמים קריבהלשוס זו ההר' תחת ותעמדון ותקרכון ,שמיס

 את וצו ' שמים ישום שאינה קריכרץ זו כלכס אליותקריהן
 יהודרץ רבי , תלמוד דברי ע% תהו ן ואמצהו וחזקהויהושע
 וע4 הטרחהן ועי המשואות ע5 צוהו הנבעוניס ל צוהואום

 מגיד ' אותם ינחיל והוא הזה העם לפני יעכור היא כי ,הזיכות
 ן הארש את לישראף שהנחיל עד העולם מן נפטר ~pwin,שאין

 חיך ש5א מה בעיניו משה שראה מניד , תראה אשר הארזאת
 איא ראו יהם אמר , פעור בית סוף בטא ונשב , כרגליויהושע
 ואני מקבי ואני תשובה עשו המקוס לכס ואן עברתםעברה
 אומל ככ"ח כן יהודה רכו ן 4י נסקה ולא כקשתי כקשותכמה
 4הס ואמר , חמורה עכרה לירי ישראל שבאו מקומותמשלש
 ויקרקש אומר בואתה ביוצא ' ואנימקכ4 עשותשובההמקום
 אומר טחו , ושראל כני ריב ע5 ומריבה ;nDa ההוא המקוםשם

 תעשרץן בעיניו והישר אלהיך יי כקוף תשמע שמוע אםויאמר
 התאוה'ועתה ובקברות וכמסהובתבערה

 אלוצך יו מה ישראי
ISNIVועתה , פעור מת מוף כשא ונשב אומ הוא וכאן , מעמך 

 ונאספת אותה וראית המטפטים ואל הרוקים אל שמעישרי
 avI' אהרן ש4 למיתתו WDi"' שנתאוה מטד אתה, גם עמיך,א5

 פיסקאן סליק,כאשרנאסףאהרןאורך'

 לשמעון , כםרבהסין מריבה כםךבר פי, מריתםאשרעל
 ע4 שנאמ טחי כהיכרת ואהרן משה אף אומ tViai":כן

 ואחר סורחני יכתב א% אפר אחד עטרו פרנסים שניישטר זמנכם ~pun לא עדיין אותי קדשתס אס הא קדשתם %אאשר
 שלידור סורחני 'any א5 אמר רוד י סורחני יכתכאו%

 % , סורחני יכתכ "מר סשה / naen כסוי פשע נשהאשרי משכיי
 ן להקרישני הערוה במריבת סק פיבמרבר מריתםאשר

 אחת ריי בכית לוקות שהיו נשים לשתי דומה 4מה'הדכרמש4
 זו , שביעית פגי שגנבות ע% ףוקה ואחת שקייקיה ע45ה
 טלא סורחני הוייעו מכם בבקשה אומרת שביעית פגישננכח
 ן קילקלה זו אף ק'%ק4ה שוו כשם לאמר סכורים העומדיםיהו

 ן יוקח 11 הפנים ע4 לפניה מכריז'ן והיו כצוארה הפני להתלו

 שמזכיר סקוס שבכלהקכה לפני חביבים צריקיס כמה וראה בוא אומר המודעי אליעזררכי
 מיתת"

 וכ4 , סורחונס מזכיר שס
 15מר עולס לבאי פה פתחון יהס יהיה שף4ש לפי %מרץנך

 בארבע וכך , מתו לפיכך בסתר בהם היו מקולקליםמעשים
 מזכיר שהוא מקוס ובכף אהרן בני ש5 מיתתן טזכירמקומות
 ן כלבר א אלוש בהם היה ש4א ףהודיע סירחונם מזכירמיתתן

 הכעס בשעת המקום חס כך אם ומנה ' וחומר קל דבריםוהרי
 עניתיך רצון ייבעת אמר כרץ שנאמר רצון כשעת וחומרק5.

 Npats' סף'ק ישועהעזרת'ך'וניזם
הדבר
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 1 ץ)פנחסצח122
 צד'קיט ש5 שנקז הסייע 4"מ" אי"משיץוירבר.

 כשוך ה"כקין עצם( מניחים נפטויםשכשהם
 אמר15 א4%ש , ת54אםר מרז אין%%אמר, לאמרו ,צ,כור

 אלחם רוח אשר אוש ט( גן יהושוע את %ד קח 15 ואסרהקנה שהסיבי עד לאו אס פוננו עליהם םםנה אתה אםהודיענינא
 בארבע אומר עזריכם כ( אלעזר רבי ' זלם ידך את וסמכתנו

 ן שאי14תי1 את והשיבו הקטה לפני משרש בקשמקומות

 טמעו h'SI ישרך כני הן יי לפני משה וידבר אום אתה בוביוצא
 ז לאמר % שאין שפתים עוף ואני פרעה יטמעני ואיךא4י

 אתרץ,גוא5ם אס נא הודיענו לפניו אמר א5א לאמר 5%מה
 א5 יי שנאנוהאמר שאי5ותיו' על המקוס שהשיבו עד ףאוואם
 וביד ישתחם חקזה ביד כי לפרעה אעשה אשר תראה עתהמשה
 לאם  משהדיי יצעק  אתהאום בו כיוצא מארצו, יגרשסחזקך
 אלא-אמר ' יאמר תל ומה לאמר, ת% שאין לה נא רפא נאא5
 שהשיבו עד לאו אם אותה רופא אתוה אס נא הזריענולפניו
 'רק ירוק ואכיוה משה א4 יז תאמר שנאם שאילתו ע4הקבה
 ואתחנן אומר אתה בו כיוצא , ימים שנעת תכלם היאבפניה
 הודיעני 5ו אמר איא ' ףאמר 5% אין יאמר ההיא בעת ייא4
 אליו יי ויאמר המקום עדשהשיבו ' לאו 4ארזאם אכנסאט
 ממנח יוהוריענינאאם א5אאם 5אם % און כאן אף ירב

 את קחלך המקום שהשיבו ער לאו  ואם פרנסה עליהאתוה
 שסקס, סהק ן נק ב(והושע

 הכתוב מגיד נשרן לכל הדוחות א4ח "קויץדך
 שכ5 נישן יהיה זה סימן אומר הבהייי יוסי רבי ש4 בנו*עזר רבי מלפנון אלוש יוצאות אי( הרוחותשכל

tarאשר מנאמר , קונרש ביר פקודה נפשו כח"ם נתון שאדם 
 אדונו נפש זרייתה שנאהד נאוצר נתזנה מת ' הי כ5 נפשגידו
 ואת ת4 רשעים כין D'ptlli בין אני שומע , הורי בצרורצרורה
 יהושע זה ' העדרה על א,ש , הקלע בכף יק4ענה אחביךנפש

 5הש5 עלא הכתו פירש ולמה ' איש אגל אכיוים לחםשנאסר
 , ,awttit אשר , לפניהם יצא אשר , 1fnw וכין 1ua כיןמחלוקת
 חילות משלחים שהם עושים שאחחס כדוך לא ' יביאםואשר
 יהושוע דרש שנ"מ יהושע שעשה ונשם ' אותו תירא א4א%'1 ,י ויאמר שנאמר משה שעשה aw3 א5"ש ז יכסוף כאיםזהם
 שנאפר פינהס שעשה וכשם ' לצוינו אם אתה הלנו 5ומאמר
 בדאע' יפניחם יצא אשר 5צכא' למשה א4ף משה אותםוישיח
 צרויה בן יואב בראשונה ויעל שנאם בראש ~IonuaS יגואואשר

 ~onut יט, ואשר ' נגדוד , antat~I יטש אשר ן לראשיהי
 אשר 5פניהשננרך' יבא ואשו לפטהסככדך יצא אשרבגרוד'
 י כמניי( יוציאם אשר , בזכיותיו יביאם ואשר ' בזכיותיויוצ'אם
 ראש את נשאו עודיך משה ש הדבר שנאף בסניי יניאםואשר
  וירש ' הערווה  ט( עיטהס שזנו לט כפרה השרכי 51מה 'ונים
 כקכ5ח מפורש ועליו , רועה והם איו אשר בצאן יי טיתהוזה
 כאשר מצי'ס ארו את ,inep1 שנ כעניי( נפשי שאהבה 5'חנייה
 אברהם עררי ע% כעוניה אהיה שימה ' בנדו את ידועהיעטה
 טפח דך תדע 4א אם השיבו הקכה מה וראה צא ן ויעקביצהל
 בעקיבים , הצאן בעקבי 4ך צאי י שבנביאים מע41רץ 'בנשים
  שהדאהו אום אהה מניין , גריותיך את וריף י עמהם nwip~אט

 טום ישראל את לשמש העתירים הפרנסים נ5 למשחהמקום
  בעקכי 5ך צאי שנאמר הטתיס שיחיו ער הטרגי מןשיצאו

 t~poa סליקהצאןז

 1 אתשב4בך נון נן ןיהושע אלסשהקחףוייליאנגר

 תאינה גתו מפורש ועליך לך rpilawl סח 4ךקח

 5יההטק תורגם( תן ח5 ' עניו ירך את ופמכת , ואחד אחדכ5 נאי רוחנה כנגד יהלמו שיכוי צוי לוח אשר ואיש ן פריהיאכי
 bs~pnI מן כשתשטר ' בחייך הוראות זמורה ודורש ש11להיפז
  סיס ' מורה הוא ועכשיו הורה יא רבו בת" אומרי ישרך יחולא

 הספתי עי אצלו והושיבו. הארן ~roהשגהרו
 שנכנס עד התורגטן את משתיק היה לארן נכנס יהושעשהיה כשלכיש נתו רבי ,

 נם(מנפ ן הודך נ5 41א ע5יוי מהודך ונתת ' כמקומו וישבתצא
 ן ס4ק י לבנה נפני  יהושע  ופני , חמה כפני פשה פנילמידים

 585עירק צריך יהושע שהיה יעםוד' ן הנה"הזרלפמ
 יכין בינו אני שומע לוי ושאל י ליהושעואיעזר

 , גדוף בקוף אני שומע ן האורים תיבמשפשקצמוי
 ע11tWQ~ 4 נדי וכהן בשפתותיו ומצבר עומד כיצד הרש ן4 15%שאי

 בשמחת ועשה הלך י אותו יי צוה כאשר משה תעש ,סאילותיו
 תגהו , יהושע את ויקח ן אחיו בן כנ51בין כין גוחניו הירע51א

 ויסמוך י הכא לעולם ישרך פרנסי שכר מתז והודיעובדנרים
 יהושע ומשרתו אומר הוא וכן ונדוש ס4א ככלי על'1, יריואת
 ז הזה ספרהתורה ימוש לא כיוצאבואתהאומר , נער נוןב(

 רוה אותו וט5*ש 14 שנאם יהושע מה וחומר קף דבריםוהלא
 כשסחהז משה את הבה צוה מה , משה יואח צוה כאשרויזוהו וכמר" כמה אחת ע% אדם בני שאר ' ימוש 5א בו נאמרחכמה
 משה צוהנך

~pwlntS; 
 גיבן מסוה שחסר אני טומע ' נשמתה

 טמא בין ' שנו כהתה לא שנאם היום אנכי שבה  ועשריםמאה
 סייקו ' בתורה 4חה,בעומלו נס %היתר,41א ייסור5טהור,בון
D~S"י

בפישהואאו.
 שהייתרץ יסיד רומות הדבר 4מה משל לתניהם, יבאואשר
 %ו אמררש בניוח עי מפקדתו היתה  העויני סן נפטרתאשתו
 ע% מפקרתני nnNWSpi אמ'יה י 4שבבניי היזהר  סמךבבקשה
 * ביטון מנהג ינהגוגי ושיא בי ימררו שיא ע4 בניי פקריבניי
 שלא עיי בניי פקור בניי על מפקדני שאת עי היכה  יו אנובך

 מהו , הנכר באלהי כבורי את  ימירו ושיא ביויוןעהגוביסנהנ
 כמי 'i11pD בניי ע5 מפקדני סאתה עד האדם " אכיאסאום,כי
 מעשת בשעת סיר ציווי צו ' ישראף בני את צי  נאמר 5כךע4י

 איואימורו* הרס'ןהמי קרבני,וה וירבר, בריש בראיתהקרורו

 הרם זה קרבני ' ראשק כלשון אא אחרון כלשון 5ו% ע4ךאי( ייו:1,'.י(,;ן.ויל,י'ו""11"ה-'יעי
 בתרומת  יא אווו יביא שקא  תשמרו ' הפטם להם :t~traאייו ניחיא ריח י '  ויבונרז  אייוקוסצים לששיי ' איסורים זולחמי
 ' עליהם עומרים  ו4ייטישרשוו כהנים שיהו תשמרו' יהישנה
 שמיררת טה , nl~aai %הקן ונאוו שמירה כאן נאמיה ןתשמרו
 שמירת אף שחיטתו קורם ימים ארבעה טבקרו יהרןהאמורה
 תשמרנ שחיטתו, קודם ימופ ארבעדץ טכקרו  כא1האמ"ררז
 אהץקן ושחטו  אופר מחוא 5פו נאמר 5מה , במועדו 44הקריג

 מהא מחצייתה מקיים אני ומה ' כסכת כין בחוי כין אניודומע
 בשורטת אף או ' הפסה סשחי10ן חוץ בלאכות בשאריומת
 חש והמים כ4 בשאר אותו ושחטו ~ottp אני ומרש ,ר*סח
 הפרת את יפיאי בני  1Wpt1Sh ן נשנת אף או השנת,מ(

  'בסוערו
 במוערוואפי4י

 ייונתן  יו צם ' שיה  יא ר רברי בשבת
 אוטר ם4ריחשיהי%שטא ' שמשו יא עבייןבמשמעוה

 דוחה הש ש שלהתמיר %%מר אס נאמר 5מה ישהק, בני אתש
 42הוץ יהשהקטיגו IwtpnSi  ט4גח ' תיגסועת ופה , שבוויי כבשים ש2י וביוםהשבת  בברבאסר שהרי איןצרקך השבתאת

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



 ה ב123צחפנהטצו
 האטור מועדו מה כמועדו, %הין ונא% במועדו כאן נאמרשוה

 את דותדה האמורכאן אףמועדו , השבת את שהדהלהלן
 אשר החשרה זה ד'ן' לבית אזהרה זו 5הם,הרי ואמרת 'השכת
 שניס אומר עזאי בן שמעון , כננדיום 14ם, שנים 4ו,תקףבו
 כשומעו או , 'ום כגנד ליום שניס אומר אתה כננדיוס ,14ם
 וסח י כבקר תעשה אחר הכבש ואת יומר תימוד 14םשנים
 קרן על נשחט היה שחר ש% אמרו מיכן יום' כנוו קום שנו%%

 היה הערבים כין וש% שנתרז' טבעת ע5 ונתון סזרהיתעפומת
 שאמרה שמיה טבעת ל ונתון דרומית מערכית קין ע4נשהט
 לפי נאמר למה ' האהד הכמש את ' 'ום כננד ליוס שניםהורה
 ע5 תעשות אשר וזה ' האשוה זה 5הס ואמרת אומרשהוגש
 האהרשף4ש הכבש  את ת5 ' ארבעה אנ"קריב שומע 'המזבה
 ' באיפה מעשרה אחר האיפה' ועטורית ינרוע' ושיאיהום'ף
 אל"מ אינו או הה'ט'ם מן סוית אומר אתה ' החיטים מןסולת
 היסים סולת ת% ו'ש'פון' שוע% ושיתלת וכוסמ'ס השעוריםטן

תעשה
 אותו'הואיי

 הכתו לך ופרט כתורהסתם סיתות ונאמרו
 סיתות כל פויטני אף ' a'wtnn מן אלא שאינה מהםכאהד

 איא יחו שיאשכתורה
~rw 

 ' בשמן ביוידע למנהרה  ההיטים'
 'למנורה יסנחוה איא %י אין הטיוק' את להוציא  בטמןביולה

  ישראי  גני אתמ:יין,תיצי
 את יהוצ'א ' וך  זית שטן "יך ויקהו

 , עיסקא מייק 'השיוק

עך"
 תסיר עוית מקיש , סיני כהר העשויההמיר
 נסכי טעונה סיני הר עוית ס'נ"מה הרלעוית

 יריח אומר הגיייי יופי יבי ' נסרים  ,~rw התמיד עויתאף
 ונסכו , לנסכים הקשתיה  11א ,  הקשתיה ניחוח שיח ,ניחוח
 טנסך אתה ואי סנפך אתוה אי , האהד וככס ההיןרביעית
 , בקורש שיתנסכו שכר 5יו שכר נסך הסך בקידש זמוונ

 נאמר למדה / שכר נסך הסך אומר נתן רבי יביעו,ובקודש
 למה talp"i בין תעשה הסיני הככש ואת ' הסים נימוך5הטא
 ש5 הקריג שף4י הרי האהד הכבש את אומר alnw לעיגאטר
 בין תעשה utwn %% , הערבים גין יקריב 5א אני שובע ,צהר

 נתמיד מקריב שהר סף בתמיד הקריב לא שאםהערביס'מגיד
 רין שכית בזמן אימתי אומר שמעון רבי ' הערכים ביןשל

 בבקר כבש  הקריבו %א מחרים היו אם אבל ,  אנוסים אושוננים
 בין יקטירו כבוקר קטורת הקטירו לא ' ז:ערנים בין יקר'גולא

 מוגת מחנג'ם 'llhW ' יבייש 5א הכית כחנוכת וכן 'הערבים
 ש5 בתפוד אלא העוףה מזבח ויא ' סמים כקטוות אלאהזהב
 וף4שאת ' בשבת  הפנים ביחם  אמא חג ש% 451פאת ןשהר

 שמשן' אמררכי ביןהערגיםהםבורהאיאבטבעהברותיהי
  איא אותם מחנכים אין בזמנם שלא כלים שנכמרו פי עיאף

 עשו הקנרז המיאנה גי את סשה וירא  אומר הוא ובו 'בוחנם
 ברכס ברכה מה  משה אותם חברך י עשו יי,בן צוהאותהנאשר

  אוסרו והם ' ידיכם במעשה שכינה mwnv~ רצון יהי 5הםאמר
 ע5ינוומעשרץ כוננה ע%ינומעשהירינו  אלהינוויהינועסיי

 בנתובים מפורש בתורה כתוב שאין פי ע5 ואף ' נוננהוירינו
 הככש ואת בניהם, עי והדרך פעליך עבדיך אל יראהשנאמר
 עדת קהל כ5 אותו ושהטו אומר שהוא %פי נאמר יסההשיני
 אם תמיר אם יקדים זה אי יורע איני ' הערבים בין ישראל'בני

 אמרו מיכן , לפסחים שיני ויא %תסיד שנו , שני 5% ,פסהיס
 אחר מאוחר ואין , קטורת אינש  שחר של לתמיד מוקרםחין
 שא הערבים  שלביןחסיד

~mlepI 
 י  תעשה וכנסנו הבוקר כמנחת , כפרתם 5הגיא נשכו%גפרה ומהוסרי פסחים בערבי ופסח

 יקריג אני השינ"שוסע  רגבש חומר.ואת שהוא יפי נאמרלמה

 ז תעשה  ובנסכו הבוקר בטישת תי  נסניהס בך ואחרהמירים

 שאתה עיפי אשה'אף עמו' קריבים נסכים קרב כשהוכהמניר
 ניהוחליון ריח אשה , כאישים שיהו ירצהעד 5א לאישיםנותן
 אומר עזאי בן שמעון ז רצוני ונעשה שאמרתי ףפניו רוהנחת
 אלהים 5א בהם שלנאמר שבתורה הקורבנות ככ5 וראהבוא
 ש5א מיוקר שם ו"י יוד ח4%ש וצמאות שדי 441ש אלהיךולא

 שאהרמרבוהואהר %ימיך יררהז פה%ם'נים%'תןפתחון
 בכן נאמר כשורכך ניהוה ר'ה שן ובשם ' הקלה לפניאמעיט
IhY", ושתייהן %פניואכי%ה שאין העוף,55םדך נא%ככן וכך 
 ' עמדי שד' ורז הריס עוף כי 'דעתי ומיואשי תכ5 לי כ'לך אומי ארעביא אוסראם הוא וכן ונעשקרצונו, שאמראיא
 אבירים  שלהאוכיבשר ' ושתיה אכ'ףה 5פנ'1 שאק אנישומע
 כשכיף 5י זבה  5ך אמרתי מה  אף4ימפני ' אשתה עתוריםודם

  ייו5רצונכם תורה ובה  הוכחו וכי אומר הוא ונ( רצונ"לעשות
 , פיסקא ס4ק ,תזבחו

 נאמר 5מה תמימים שנה נםככשיס שניהשבתךביום
 בכופר תעשה האהד הכבש את אומר שהואלפו
 הכתוב והרי , האחד הככש את שנאמר ככללוהייתהכושבת

 שם השכת וביום , בקבועה צידון 1 %ההמיר מכיףהמוציאה
 תשמורו שבתותיי את אומר שהו"ל לפי נאמר למוט ,כבשים
 רוהטה שבת שתהא או השבת רוחהאת מקרש עכויתשתהא אי אתה השכת את דוהה מקדש עכורת שתהא תיראוומקדשי

 את מהתף הא י ככשים שני השכת oltal %ף העכורהאת
 דוהה מקדש, עכורת שתהא תיראו ומקדשי תשמורושכתותי

  ענין בטה אסרת צינור שי ואחת  יהיר של אחת השכשנאואת
 בערג שבת עוית  בשבתוו.א סבת עוית , ציבור  בשיגרגר
 שכת כעוית 11 טנת עוית 4%1פ בשבתו טבת  עיפת ;שבת
 %שבת יקריב אני שומע י זו לשכת הקרוב שירש הרי ,אהרת

 הייכטף עכר שאם מגיד ן בשבתו שכת יועוףתהכאה'ת5מוד
 ן פיסקא pt~o , כינתיסאיא מוספים מקריבים שאין מניר , ונסכו התמיר עולת ע% ,קרבנו

 אף אני שומע היינ" הככש ואת אומרtalnw 5פי נאמר 5מה ' ליי עולה תקויבוהושיבםובראשי
 הכתוב הוי ' האהד הכאש ואת שכאטר היו ככ55 הוטיםראו"
 ז משגת במוספוו'5מלו וקירון ע4'הס להחמיר מכללםמוציאו

 ככשי הרשרשני כראשי אף כבשי שני שבת מה או טחןוהדין
 הכתוב אהד 'l'u~a ' 4י עולה תקריבו הדשיכםת5וכראשי

 שנשןזק,צ, אוטר צרוק כרכי אלעזר רבי ' 'ד"ה ההין הצ' ונסכיהס 'מדבר
,ט  שמעא%אומרב

 גרו% כהן מנחת הו, היה שגו היה %וגומהצה ש% יחיהגרדה
 בהורשו הורש עולת בבוקר'זאת ומחצה סוג בערב וסהצהףוג
 ' זה כהורש Ia'1pnI שלח הר' ' אהר בהורש זה הורש עולת51א

 מגש בהורשו' הורש עולת זאת 51 אהר בהורש יקר'בשומעני
 4פש נאמר למרע ' השנה להורשי ' קרבנו בטף היום עברשאם
 מיעוט ItlpDIW'ttSi עויה הרשיכסתקריבו וכראשי אומרשהוא
 לקו יהטאת  אהר ע"פ ושוער ' השנה ףהדשי ת5 שניםהדשים
 מגט ' ונסנו  ~nwp ר"מיר עיעוית ' התהום קבר  עייכפר
 ' פיסקא סמק טנת"ם' א5א קריטם מיספיםשאין

 השה הכתוב קבעו / יום עשר ב"יבעה היירשי(ובחודש
 שהוא 5פי נאמר למה יאגל מצות ימיםשבעת

 ' %5 כמשמע, מצה נף שומעני תאכלו, מצות ימים שבעתאונך
 והמז מצוה לידי הכא א5א אמרתי %א , המז ע4ו תאכל5א
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קפנחס טצ
 אכוסמיס וחשעוריס החיטים הס ואייו המשתהמ'ניפאי15

 והפרגים והשומשם'ס ודוחן אורז יצא , ושיפק יועלושיבוית
 , פיסקא סליק , סירחון לידי א5א וחמך מצה ירי כאיםשאינן

הראשייל3:יךנ(
 כמאכל. שרעו , יכס 'הה קידש מקרא

 לא ענודה מלאכת כל , נקייה וככסותוכמשתה
 בו להתיר ומניין ' מיאכרץ בעשיית שאסור מגידתעשו'

 מה קווש' כקרא להין ונאמר קורש מקרא כאן נאמרנפשות, אוכי
 קורש מקררת אף נפש, אזכך בו ףהתיר %ה5ן האמורקודש
 עולהליי והקרבת0אשה , נפש בואוכל להתיר כאןהאמור
 לא אילים ' אילים מצא ולא פרים שמצא הרי , בקר בניפרים
 ת5 , כוים שיקריב עד 'קריב 5א אני שומע , כבשיםמצ~ש
 כולפ אפילו או מחם אחד אפי14 ' אשויץ ימימתקריבושכעת
 הבוקרן ע51ת מעבר אחר ואיי שני כקר בני פרים חימצויים,

 הואיל כדין שהיה נגמר 5מה , ימים שכעת פיוס תעשוגאיח
 אף והולך פוחת החג מה חגיגה, טעון והפסח חנינה, טעוןוחג
 ושיא יהוסיה ש5א , ייום תעשו נאפה ת5 והויך פוחתפסח
 מוספ'ם שאין מגיר ונככו' 'עשרו התם'ד עוית עי 'הגרוע
 ' פיסקא סף'ק בנת"ם' אלאקריב'ס
 נאי 5מה 5יי חדשה מנחה בהקריבכםהכ'כור'םלבידמ

 השבישת השכת ממהרת עד אומר שהוגשלפי
Q מנה יכוף , יום חמשיםתספרו t w a " i  כחמשים מנחה והקריב 
 ועדיין , 5יו חדשה  מנחה כהקריככס הכיכוריס וטוס חיואחר
 כחמסים מנחה ורקריכ ואחר בחמשים טוב יום עשה כחמראני

 בחמשים,.מנחח  והקריבבבחה  חמשים טוה  ראשון, כישק"א אחרון כלשו( לום עליך אין הא קורש מקראהיבטבועותיכם
  בגהת תקדמנה ש5א המנחות יכ% חרשה שתהא ייי'הדשה
 בהכרז  וטבחת ניכורים מגחת מב.4ש אין  אמרו בכאן ,אחרת
 יבימו יא היחם לשתי קירס פכ,% הביעל ואם י יעומדקורס
  הקורם היחם לשת' עומר בין הפרש מה , כשר הבישןואם
 , יעיו יא  קרבו  אס לפיכך להד'וט' ואפזר יגנזה אסוריעומר
 אם יפיכך , יהר'וט וכותר ינבוה אסור היחס ולמתיהקורס
 הלחם ושתי , מתיר ועומר הואיף אומר טרפזן רבי ' יעיוקרבו

 שהם  לעומר קירס רופאות ינגחות  יברתי אםמתירות
 , פסולות יהיו היהפ לשתי קורם הנאות מנחות אף ,פסויות
 קידם הבאות כמנחות אמרת אט לא נחמן ,הודהכן ל 15אמר
 היחם בשתי תאמר ןהריוט, ויא ןגבוץ  וא  בשרו  שיא4עזמר
 ה~שרויהריוטי הוכשרויגבוה  שיא  עיפי  טאף פסוויתגוהס

 צהכו נחמן בן יהודה 5ו  וצהבופניואמר עקיבאנסתביבורבי
 בעולס' ימי תאריך אס עליך אני הוקן,תמיה את  שהשכתפניך
 לעצרת היהטרברובשבאתי  בפסח יהורו: ברבי "עזר  רביאטר
 פיסקא, מייק לו, היך יי אברו בןנחמן יהורה היכןאסרתי

  מקייץ "תה ממי"י"""'יי לחח עילהיהקרבתם
 או אתה , כהנים בתורת האמור מןח"ז

 הן שוים וכי , כהניס בתורת האמור חוץטן מעריבאיףואתה

- 
  אתה  שלו , ראשון כישון אס כי אהרון  כישון לזמר עליךאין

 ואיף שניס כקר כני כהנים'פרים בתורת האמור מן חושטקריכ
 ככשים' מצא אי%וויא אילים, מצא וקא שיים שמצא הריאחר
  יטיס שבעת  תימוריומר כולן שימצא עד יקריב 5א אטשומע
 %% מצויים, כוים אפיס או מהם, אחד ףיואפייו אשהתקויכו
Ot~Dאיקס עשר שניס כקר בני auw התמיר עולת מיסד ן 

 ינהטת נסכים מקיש ונסתרס, לכס תמיויהיהוטנחתוונסכי
 נפסליס נסכים אף פתר בחסר במומים נפסלת בהמרץמה

 pD'a" סליק ויתר, וחסרשממיט
 ן

 קודש מקרא הזה השניעי לתייש עםעשיובחמשה
 והקרבתם חובה, רגתוכ קבעו י לכםיהיה

 , ניחוח יריח עו5חאשח
 ו איים מצ'יפ 51א פרים שמצא הרי

  כוים את שימצא ער יקריב  אני שומע כבשים NS'Di  וקאאילים
 שניסי אילים עשר שישה בקר כני at)d 5% מצויםכוים אפילה או , מהם אחר  ןיואפייו אשה  תקרינו 'מ'ט שבעת%%

~ua, 
 בפסח עומר הביאו נאמר אומר עקיבא רבי בחג המיםלניסוך

 יכם שתברכו כדי כחג המים ףניסוך אף , האים פירות5כם והתכרכי כרי התכואה,והכיאוטכורובעצר את ףכסשתתכרך
 ונסכיהם כשעי נאמר אומר בתירות בן יהודהד רכי שנה,נשמי
 מיס הרי מם יגר מס כהשפטם כשביעי ונא ונסכיה בששיונא

 הסך איבקורש נתן ר י התזנה המוט( לניסוך ףמיריםנמצינו
 פיסקא, סהק' המ'ם' את להביא נאם למה ל" שכרנסך
 מיצאתן הכתוב עצרו לכס, תהיוז עצרת השמ'נ'ביומ

 שומעאמ לירושים פני מכית קדשיו שהביאחרי
 עצרת השמיני %%ב,וס , שאגי בבית ן וי5 ,' נירוש%ס,אכלס
 שכאבו כניסה א5א עצירה אין מלצאת, הכתו עצרו 5כםתהיה
 5א עצורואני

 אזכי
 שנית ירם'הו אף ין דבר ויהי '1, בית יבוא

 מיצאת שאסור האחרון טזכ יום אקא 5י אין , עצור עודנווהוא
 הואילוזומ,רוימקר4ש הוכש ודין לן מנא הראשון טוביום

 זה אף מיצאת עצור זה מה , קורס מקראק קרוי וזה 'קורש
 סצ~ש ולא פריס שמצא  הת עויות  והקרבתם / מלצגתעצור
 עד יקויב שלשו אם שומע / ככשיס מץא . ו5א איים 'אאפיס
 אפיתן ייי אשרה תקריבו  ימיס nPaw  %. ,  נוים אתשימצא
 ואיל אחד 5ומרפר תלמוד , a~yn כולם אפייו או מהןאחד
 פיסקאי סליקאחד'
 ,שנודר  ונדבות ברייס אייו במועי'ןם'  תעשיתיאלה
  ונדכות  אייובררים אוט אתה בונל' שיכיאם ברנל.
 כרנ5.שיביאסשטדר

 כרני
 הרגי לאחר או ן

 כו אומר נשהוא ,
 כה הא , לרכל קזדם שטדורז ונדנזת נדרים הרי ליל בררתרוד
 ונרכנת נדרים אי5ז בטועדיכס יין תעשו אייו יומרתקמור
שנרר

 זכים קיני אייו מנדריכם, יבר , ברגף שמכיאס ברגי
 ן מנדחכם לכד ' ברנון שיביאם רשות חורה  שבתבהוזכות

 ישמעאל רני הענייןדברי ;~Ipgen ישרח5 בני אי משהויאמר
QNW4% מדבר עניין בטה יודע איני טנדריכס ינד אני קורא 
  ס'דדא.ן סליק ן ישמיעא4 רכו דנרי מנדרינסלכד

 המטותראשן
 המטזת'למהנאמד אףראשי משה 'ילררר

 יתקער באחת ואם הערוה כ5אייך ובוערו בהם אוטרותקעו  שהוא לפ,פחי
 5א הנשיאים' א4ךובוערו

~11pQv 'כאץ נאמר דן הרים 5היכן  
  האמורכם תקיעה מה בנשיאוס, תקיעה ונאמרה כעדהתקיעה
 אה% פתח  כבששי האמורה תקיעה אף מוער אה5 פתחבעדה
 א4 יוסר תלמוד כמעשה קורם כמקיא הקורם כ% או 'מוער
  באחר ופרט סתם בתגרה רברות ונאמרו הואיל המטות'ראש'
 הדיברות בכ4 פורטני אף ' לעדרה קורמים שהנשיאיםמהם
 ראשש יומרא5 תימוי 5עדה'ומדק קודמים הנשיאיםשיהו
 נניאים נתנבאו כך / בנהאמר שכשסשנתננ4)משהמניר פרברי זה י מוסחים ספי איא נראים היתר שאין טגירהסטות
 וטומי י אסרבכה

 אעאה' הדגר זה אחו רבו ז הובר זה עליהם
צחה
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נוקבמטותקא
 / מהיר כעף ואין מתיר חכם , מפר חכם מפוואין הבעףשהיו

 שהורש מי מתיר, שאיבוכפר בה אם ושה תגופר קי דבריםוהרי
 שאין מי אס וחוכר ק% דברים והרי , מתיר שיהא דין אישמפר
 הדבר זה 111 תלמוד שיפר דין אינו מתיר שהוא מי מפרמתיר
 הכעל -xl?: כת,ר חכם םיפר הכס ואין םיפר הכע% יי צוהאשר
 ואת הקט, את כוע'4ל משמע , הקטן את ףהועיא /אישסת'ר
 ונאמר נדר' כאן נאמר דן, אתה הרי אהדי ויום עשרה ש5שבן

 נדר אף ן עסו ונדברה נדר להין האטור נדר מה ' נדרלהלן
 ויום עשרות שיש בן אמרו מיכן ן עמו ונרבה נדר כאןהאמור
 לדבר נדרו שהסמיך את ' ליי נדר ידור כי , קיימים דבריותהד

 שיזכיר עד אינו אז נדר, אינו יאו ואם נדר זה הרי 15שמפשר
 אק הא ' מקוס טכ% נפשו עי אסר יאסור יוסר תלמוד%שם
 את שהסמיך את ראשון' כישון אלא אחרון כישון יומרעי'ך

 או , נדר יאואינו ואם , נדר זה הרי לו שאיפשר לדברנדוי
 15 שאיפשר 5רבר נררו שהסמיך את י שוים שהנדריםכשם
 יאסור 5% כשכועדץ אף כך נדר אינו 5או ואם נדר זההרי
 כנדרוכנודר , %שכזעה נדרים בין הפרש מה , כקוס מכיאסר
 שאין פי ל אף עצמו כמיך כנשבע בש15ערז , הסלדבחיי
 לאסור , אעזנד אס נפשך וחי יי חי י פרבר זכר לדכרראייה
 ' אחוים על אוסר ואינו אוסר הוגש נפשו על , נפשו עלאס-

 משנורר עצמו דברי מפר שאין במקום ca ומה כדיןשהיר(
 נדרי שמפר סקוס , ידור ש4%פ עד עצמו נו'רי מ'פר הואהרי

 אומר הותי נפשו על נפשו ע% אסר יאסור יומרתימור י תדור שיא עד אשהו נדרי ש,פר דין אינו ' משנוררץאשתו
 ףםדץ נפשו ע5 אסר יאסור אחר דבר ' אחרים ע5 אוסרואינו
 אף4ן 5י אין , יעשה מפיו היועא ככף אומר שהוא לפי ,נאמר

 , כפסשהוצ'4ש

 %ומר תימוד מנין '~npllwl כנדר עליי קיכי
 וטרפות נבלות יאכוף נשבע אפייו יכוף נפשו ע% אסריאסור
ot~pwlגפיו היוצא ככל עייו אני קוררם ורמשים nwpt' %ת 
 יח5 לא האסור, את להתיר 51א המוהר את לאסור אסרלאסור
 ~1DYPS' לו שר 5א חכם שהיה הרי תו%%, דכרו יעשה %א.דברו
 יומר הלמוד ' יערמו יפר %א לאחרים סיפר אס נותןוהדין
 דכרומגיר %אית% ' דבריוהו5'ס ויא'עשיה ' דכרו יחל%1א

 ידור כי יומר תימור מניין , תאחר בי וע4 , יחף כי ע%שעוכר
 ו5איח% יה5' ב% וע5 תאחר כף עף מעובר מגיד , 5יןוגוםנדר
 עקיבא רבי , כשבועה הבטאה יעשות אומר אליעזר רבי ,דברו
 מח ' יאיש אשה מגרש ואשרה ' יעשה מפיו היוצא ככףאומר
 ע5ב% עוברת אשוה אף ' תאחר ב5 ועל יחף כי ע% עובראיש

 %ומר תימוד משתבגיר אני pal~i ואשה ' ישי כ% 1ע5תאחר
 תימוד קטנה אפייו אנו שוסע בנעוריה אי אביה' ביתכנעוריה
 לא בנרות ויכיף קטנכם מכף% יצתה כיצד הא ' אשהלומר
 נדריה אהד ויום שנה עשרה בת"תים חכמים אמרו מיכןבאת,
 הר* להינדר 5ה שאיפשר 5רנר דבריה שתסמוך את יקיימים
 נטויח שתסמוך חת אומר אתה י נדר אינו 5או ואס , נדרזה

 ן 'OW1 שהדור עד או נדד זה הדי ףהינדר 5ה שאיפשרלדכר

 כישון יומר ע4ך אין הא , מקום פכף אסר ףום'ואסרהתקמור
 שאיפשר פרבר נדריה שתסמוך את ראשון, כלשק אלאאחרון
 איא אסר אין אסר, ואסרה איענדר, לאו זהנדרואס הרי4ה

 בית ן כשכוערה נפשה על אסר ואסרנה אומר הוא וכןשבועה
 אד ' אכיש כרשות אניה כית אומר אתוו אביה ברשותאביה,
 שב% אגיה ניח ננעוריה לומד תלמוד כמשמעו/ אביהנות

 להוטכם ' הכע% בבית נעוריה ולא אמרתי אכיה וביתנעורה
 מן שמר r~nw ן האירוסין מן נתגרשה או שנתארמ5רץאת

 בנעוריכם קומר תקמור t'NISU"i מן אלא אינו אוהשרוטין
 או שנתארמירה יצאתה אכיה בכית נעוריה שכלו י אכיהבית

 ושמע , אכירץ בבית נעוריה כל שאט הנישאים מןשנתגרשה
 אטה/ ששסע %א לי אין אגנה זשמע החדש, אתאכיה'להיוךא
 ז והחדיש נדריה' כל וקסז לום תלמזד מנייrf אחריםהששעזהו

 שאשתי הייתי סכור ואמר , כתו נדרה שאם ' %ה סתכויןשהוא
 ן לה מחכוין שיהיוץ י %ה והחריש שנאמר ויפר יבזור זההרי

 או יפ4 שלא עד נדריכם כי וקטו מקיים אני ומה ' מיפריהיה אני שומע והפד וקיווחזר נדרה שאם אסר, וכף נדויה כ5וקטו
 ן קיים שף4ש עד נדריה כל וקמו מקיים אני ומה , משיפראף

 אם שכינרר הכתוב מגיד יקוש, לומר תימוד ' משק"ם אףאו
 איני י אותה אכיה הניא ואס ' להפר רשאי אין אחת שעהקיים
 אישוץ שמוע כיום ואס אומר כשהוא , היכש טה זו הנאהיורע
 שהנאת בבעף %ימר הפרה זו הנאה אומר הה ככעך אותהיניא
 נדר כיום ושמיעה חרישה טעשוה כבע% ויימד ' רפרוץהיא
 אם ההפה ורשאי להקם ורמאי הואיל דן אתה רוי מנייןלהקם
 ושמיערן חרישה ' כהפרד, הנאה שעשה הפרה לענויןלמדתי
 ושמיעדץ וחרישה כהפרה הנאה נעשרץ להקס אף , נדרכיוס
 עישרת לפיכך , מכילו שחלק בהפר אמרת אם לא י נדרכיום
 מכללו חלק שלא בהקם תאמר ן נדר כיום ושמיעה חרישהבה
 אדונ13 זכ'ת' %א ' נדר כיום ושמיעה חרישה בו נעשה %א5פי
 הנע%טן

 הואיי
Svam ,ב1 עשות הכע% מה סיפר והאב מ'8ר 

 ושפועח חרישה כו ;~Inwp האג אף ' נדר כיוס כשמיעהחרישה
 הרשומן שאין הכעל ומה ' הזאפ וחומר קף ועוד ן נררכיום

 שאין האב י נדר כיום ושמיעות הרישה נו 'nwp 15מתרוקנת
 כיוס ושמיעה חוישה בו שנעשה דין אינו לו מתרוקנתהרשויי
 חרישה בו עשה יפיכך בכנה שמפר בבעף אמרת אם %אנדה

 החוקים א5ה 5ו ת5סוד הדין טן זכיתי 5א / נדר כיוסושם'עה
 / ככל האב את מגדש אתה כורתיך עי טשח' ייאת צוהאשר

מה
~pai 

 כ1 נעשדץ האב אף נדר כיום ושמיעה הרישה בו עשה
 ובט5רא שנדרה היי ' %ה ויייסיח ן נדר כיום ושמיעהחרישה
 לו תלמוד סייחה שצחבה מניין מזידה ועשתה והיכהבליבה
 הסופיים נדרים אס ומה ושמר קל דברים והרי לה יסלחויי

 דברים והרי ' טופריס שאיק לנדרים וחוטר ק% סיחה,צריכים
 ואכ% חויג כשר 5אכו5 %מחכוין דומרץ הדבר %מה וחומרק5
 ט5רש כשר ואכ% חזיר כשר %אכוף מתכוין אם ומה ' טיהבשר
 אבית הניא כי ואכ%, לאכוף ימתכוין וחומר ק% , ס~חחצריך
 יודעך אמרה , מופר אין לאו ואס מופר האב רשר ואם ,אותה
 ואס , מיפר האב הפר ואם , אותה אכיה הניא כי יומרתימוד מופר יהיה חני שומע מיפר היה שומע אמא שווה נד" שכיאני
 נודרת כתו שתהא נדרים כ% 5אפחםרופוס אמר םופד' אין5או
 אכית , אכיה היפר ואם , אביה הניא ואם ל% תלמוד מופרזת'ה אני שומע 5ה והיפר יה היפר פלוני ממקום ש4גוא ועדוריכז
 אופר יונת( רבי , יאשימו רכי רברי מופר אינו 5או ואםםיפר
 תהירש היה ואם ן כמותו אדם שי ששלוחו מקום בנימשהנו
 אינו או ארוסה זו אומר אתה ן ארוסה % * עייח ונדויהלאיש
 הר* נדרה אישה בית ואס אומר כשהוא י כנשוחרץ א5אמדבר
 ונדרית לאיש תהיה ות ואט %ו% תלמוד מה אטורה,האנשואה
 ואחת זו אחת אומר יונתן רכי ' יאשיה רבי דברי ארוסה זועמה
 אכיח כסית שמא זמן שכף ושותו אא יחלוק הכתוכ גא %א11

 * בדריה את מיפי am~l און טסת / נדחה מפיחם וכעלהאכיה
 אתה בעלה, ניכית אכיה מכות עמה שבאו נדחה עליתיגדריח
 אצח אינו או , בלה יבית אשח מבית עמה שכ.14 נדריהטמר
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 רקמטותקנ126
 שנדרה נדר אם הוא וחומר קי אמרת כרשוהו' שנדלהנדריה
 נדיכרשותו, שלא והוןלנדר קי סיפר הוא הרי כרשותוש5א
 אינו או הופרו ושלא הוקמו ש5א בדרים עליה ונדריה אחרדבר
 והבעי הואיל רן אתה הרי ושהופרו שהוקמו נדריםאלא

 ביפר.
 וש45ש הוקמו שלא נדרים אלא מפר איז האב מה , מיפרוהאב
 הכעי כךהופרו

 מתוזקנת שהרשות האב ומה וחוכר ק% ועוד ,
 שאין הכעי הופרו ושיא הוקטו ש5א נדריס איא סיפר אין15

 הוקמו שיא נררים "א יפר שיא דין א,ט לו מתרוקנתהרשות
 אין לפיכך , ככנר מפר שאין באב אמרת אס 5א הופרו,ושיא
 בכעך תאמר ' הופרו ושלא הוקמו שיכם נדרים אלתימיפר

~rtNW
 5% הדין מן זכיתי 5א , נדר כ5 יפר לפיכך ' בכנר סיפר

 אב כין לאשתו איש בין משוה את יי צוה אשר החוקיםאלה
 אינו האנ מה , לאב הכעל את מקיש אתה כורתיך עף 'יכתו
 סיפר אין האב אף ' הופרו ושלא הוקמל שיא נדרים איאסיפר
 "א ביטוי שפת.ה,אין אומכטא , הופרז ושלא הוקמו שלאאלא

 ושסע כשפתיס' יבטא תשבע כי נפש שנאלחו כענייןשכזעה
 הוא, ששכע וא 5י אין אשה ושמע החרש, את להנשאאושה

 והחריש , נדריה כל וקמו יומר מטיןתימזדהשמיעוהואחריס
 הייתי סכור ואמר אשתו נדרה לה,שאם מתכויז שיהיה עדלה,
 מתכו,ן שיהא עד יה שנגוהחריש ויפר יחזור זו הרי בתושהיא
 אני שומע ורפס וחוד ' וק"מ נדרה שאם נדר'ה' כ% וקמו '5ה
 אף או יפר שלא עד וקםוכינדריה מקיים ומהאני מופר,,היה

  אואף יייס' שיא ער  כרריה והפראת  סקייס אט  ומההשיפר,
 שקיים נדר שכל הכתוב מניד ' יקומו סמר תימודמשקיים
 ן אותה יניא אישה שמוע כיוס ואס , יכוי4הפר אין אחתשעה

  חרישכם nwpw שכעי  ויימר הפדה ד"א שהנאה כנליימר
  שעו~המיפר,  נרריה כררה, את הגיפר '  כרר ביוםושמיעה

 ומרק נותן והדין י יפר אוכר אייעור שרבי , עייה שאיןנרריס וו~
 כריו מיפר 1ה הרי עצמומשנרר נדרי מיפר  שאין במקוםאם
  אינו ' אשתומשנררה שסיפרבררי מקום ' ידור שיא ערעצמו
 נדוים ו5א מיפר  טעייה  בררו עייה אשר נררה  את והפראיא תוורא  אמוה יא יו  אמר , חרור  שיא ער אשתו נרדי שיפררין
 שבזן את יפירינו יקימינוואישה אישה אחר דבר , עליהשאין
 נא5כ5ל הקס5א 5כף4 לאבא רפר, %כ5ף כא 4I,opnכ55
 ' פ'סקא סף'ק ' וביטלה שנדרה הר' 5ה' הייסלחהפר,
 מן  אוסר אתוק ן itNIW'S1i א 'גירשהn)aiaוכדר

 אתוק הרי האייוסין מן אינואיאהנישואיןאו
 וכרושה אלמנה אף י  אביה מרשות מוצאת סהבעויה ,נרריה ואףמבהאיןאביהמיפי איןאכיהסיפרנרריה הואייובעיהרן

 ונימת נתגרשה או נתארמיה אפין או , אביה מרשותמיצאת
 לכהן כא5טנרז ' הרס"מ אלמנה ונדר 4ה אני קורא ,5זה
 אישה בית ואם ףומר תימור הדיוטי לכהן וחלוצה גרושהגרוף
 "א אינו או י נשואה א נדוה אישה בית ואס מקום, מכ4נדרה
 אמורט ארוסה הא לאוש תהיה היו ואם אומר כשהואארוסה,
 , הישמען דברי נשואה זו נררה אישה בית יבואס תימורוטה

 את להנשא אישה ושמע , האב בהיי יתומה זו אומר עודכאדגי
 אחתם השמיעוהו ששםעחוא א5א 4י אין אישה ושמע ,החרש
 חרישת וו ' 4ה והחריש נרריוה כ5 וקמו יומר תימורמניין
 חרישרז אואינוא4א , יקים חרישה  אומרוו  אחרז ,לטייס
 הרי%רז הרי אישה %ה יחמש החרש אם אומר בשהוד ,וכמקט
 יקיים,' חרישה י %ה והחריש ~פר תימור אמיה,ומה4כקט
 יודה: אני ורפרשוסע וקייםזחזר נדרשו שאם נרריה, כ5קטו
 אואף. , שר ש45ש ער כלנדריה וקםו אניסק"ס וכה ,סופר

 אינו או קיים' סיס עי נרריה את והפר מקיים אני שהמשיפה
 שנתנדה הכתוב מגיד , יקום לזמר תלמוד ' משקיים אףאלא
 נפשת ולאיסר לנדריה שפתיה מועא כל היום, כל להפררשות
 זיויסיח%רקן הפרס אישה , אפוטרופוס את להוצ'4ש 'קוס5א
 אני יודעת אמדה , מ'פר איט 5או ואם י מ'פר מיפר הכעףאם
 מופר יהירה אני שומע מפר ורה שומע כעיי שהיה נרריםסכי

 'פר אם הפירס' אישה הסותלמוד
 הבעי

 אינו לאו ואס מופר
 מיכן אשתי נודרת שהיא' נדרים כף. לאפוטרזפוס אמר ,טופר
 יהירת אני שומע 5ה והיפר 5ה היפר פיוסי מטקום שאבואער

 יאו ואם  מופר הכעף דהר אס הפרם אישה לומר תלמודמופר
  בכיסקום  מצינו אומר יונתן רבי , יאשיה רבי רבריאינוסופר
 ,. פיסקא p'~D ' יה ויייסיח כמותו  שלארםששקוי

 יפי נאכן ימה נפש לענות איסר  שבועת וכ5נדילבל
 אני שומע עייה אשר  נירה את והפר אומרשהוא

 נפשהימוריומר עינוי שאיןבהם  ענוינפשביןביןשישבהן
  אישהיקימנוואישח נפש לענות איסר שבועת וכ% כררוכי
 נררים , ענוינפש בהם שיש נררים אמרתיאיא יא 'יפירנו
 וו צוה אשר החוקים איה יומר תימור מניין יבינה בינושהם
 שיש  בין אני  שומע ' יכתו אב בין יאשתו איש בין משהאת
 כינרת יהמר תימור נפש ענף בהן שאץ ובין נפש עינויבהם
 אלא סתחלל שאינו נדר זה ומה נפש לענות איסר שנזעתוכל
 נרר מצינו אומר 'ונתן רכ' ' 'אשיה רב' דבו' מ'פר הואאחרים פי ע% איא מתחיי שאינו נדר כי כך מפר הוא אחרים פיע%

 אם צר  הואספרכחיוה הרי בו אחרג"א ידי ע5 מתחלץשאינו
 , מפר הוא בו איא יריאחרו ע. מתחלף מאין  והנדר מהאיא לחפר  ינוי אין עיי זה  חבווני פירות '  אחרת עדינה מן להיביא עיי זו פירוסרינה קונם יפר, זה הרי ע5י העולם פירותקונס
 וניר יבינח כיש שיש נרר אף4ש מפר בעישאינו איא %יאין
 מפר  הואייוהאב רן אתה הרי מנין האב , נפש עינף בהםשיש
 4ביטק שבינו נדרים אף4ט הפר אין הכל מה / מיפרוהכעך
 שבינו נירק איא יפר יא  האב אף נפש עינוי בהם שישונדרים
 והאכ הואיל חייוף או ן נפש עינוי בהם שיש ונרדיםלגינה

 ג% הבעיסיפר אף ניר כי מיפר האג סה 'סיפרוהכעימיפר
 %ש  לענות איסר שבועת וכ4 נרר נף מקיים אני סה הא זנרר
 יומר תימור , נדריה כ% יפו הנעווים כימי אכף , הכגרטמ'

 ניחם ולא אמרתי אניה כבית נעורים ' אכיס ביתבנעוריה
 ההום כבתחיקה ידין וזכיתי כטף וחניפתי דנתי ' הכעףבטת
 נדרישטנו אקא מיפר אין הנעל טה ם'פר' והאכ מיפרלהבעף
 נדרים א5א יפר 5א האכ אף נפשן שנוי בהס שיש ונרגזירקיבה
 טח וחומר ק5 ועוד נפש, שנוי בהס שיש ונדרים ףכינהשכינו
 ונרריפ לבינה שביכו נררים איא מיפר בכמהין שמפרהבע%

 אס 4א בבגראינורין, מפר שאין האכ , עינוינפששישבתם
 ח45ש מיפר אין יפיכך לו מתרוקנת הרשות שאין בכעיאמרת
 באג תאמר ן נפש עינוי כהם שיש ונדרים ,~rnata שנינוכדיים

 %% %רין וגיתי יא  ניגרר שר יו~יכך וי מתרהטתשתישען
 סהחבע%  %בע%, האב את מקיש אתה עיכורחיךא~זהחוקים

  אף נפש עינוי בהם מיש ברר  איא מפראין
 אאבוכוי
 אישרר ,

 קיים הענכיס ומן הת"ינים מן נדרה י יפיופו ואישותיקימעו
 'אף עיפר עד מופר איי לתאינים היפר , קיים כולובתאיניפ
 5תאינים ק"מ אומר עקיבא רבי ' 'שמע"י רב' דגרי%ענכיס
 נידח ' יפירנו ואישרה יקיסנו אישה שנאמר יענכים קייםוקא
 הענגים ומן התאימםמן

 ונשאי
  %1א, 4תאינ1 5ה והתיר 5חכס

  5תאיגיס לה אסר סוהר' נויו לתאיגים  יעגגימחלש ,יענכ,ם
גרא
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 כע%רץ %ה הפר / אסוו ףתאינים 4%1ש 5ענביס , %ענביםוקא

 מופר'ק"ם כקו יתאינים 51א %עגבים לענבים ו5אלתאינים
 , קיים כעז ףתאינים וף4ש לענבים יענכים ולא לתאיניםלה

 טזעם שאם אסר אם אכר[ אחד נדר שהורם בזמןאימתי
 ptw~ שאני ענכיםועור

 לתאינים לו והתיר לחכם ונשחף
 בעלוץ %ה היפר , ~autNn ו4%י לעננים ' לענכיםולשו

 %ח קיים , Dt~tans וישן לענכיט ' %ענכים ולוש5תאינים
 ן נקיומו דקיום %תאיהם, %1א 5ענכים %ענכים' %1איתאינים

 pD'b"' סליק בהפירו,והרפר
 חרישה זה י יום א% סוס "nwf %ה יחרישהחרשואם

 ח45ש אינו או 5מקט חרישה אומר אתה ,%מקט
 %קיום חרישות הרי לה והחריש אוטר כשהוא , ;Dt'ph'חרישה
 חריסוה זה %ה יחר'ש החריש ואפ ףומר תימור ומותאסור
 אשף 5וסר תימוד %עת מעת אני שומע ' 'ום א% טיוס 'ישקט
 אומ' יוחי כן שמעון רכי שומעו' כיוס לה החריש כ' "ותההקים
 אותפ יפר הפר ואס ' יום אל סיום תורה אמרה הרי לעתמעת
 הנדר קיום אחר' אומר אתוה הנדר, קיום אחר' שמעו,אחרי
 DIU %ה החריש כי אוסר כשהואו כמשמעו שמע, אחריאו

 שתם יפר הפר ואס יומר תימוד ומה אמור, שומע הרישהגעו
 אחר שומעו אחריאישה

~al'p 
 הכתוב מניד עונה' ונשא ' הנדר

 אם ומה וחומר ק% דכריס והרי לעזן תחתיה מוכנסשהוצל
 מוכנס הוא הרי יינטרו תקלח הגורפ מועטת פורענותמידת
 רתוקים אלה , מרוכה שהיא הטובה למידת וחומר ק% יתחתיה
 כורהיך עי %כתף אב נק לאשתו איש בין משה ייאת צוהאשר
 מידות ככון %אב הכעי ואת %כער( ה"ה את מקישאתרה

 ולא אמרתי אכיח ככות נעוריה ' אכיח בית כנעוריה ,שאמרנו
 אכי"ר פכית בנעוריה אומר ישמישו( רכי ' הכעך ;ntaaנעוריה
 םפיריס ובעלוה אביה שיהיו מדבר הכתוכ המאורסהבנערה
 ן פיסקא סליק 'נדריה

 ישרש ש5 נקמתי5הוהעשכחן נקום משה א5"קורקר
 נקמה מנקט שהם עד העולם מן כפטריםשאין

 מואבי 'והרי המדיני חע%1ם,סאת והיה שאמר מי נקמתשהיא
 מרין,מימיהס וזקני מואב זקני חיכו שנאסר %דבר תחילהה'1
 שיום עשו ישף עם להיחם וכשבאו ' זה עם זה שיום עשולא
 לשם דומדם הדבר למה משל י ישראל עם ונלחמו זה עםזה

 ט5ח 4יט51 זאב בא ' זה עס זה צווחים והיו כערר שהיונלביכ
 יהנו אם תבירו אמר כנגדו מתגררץ מהם אחד והיה העדרמן

 שלוס עשו ן והורגני לי ותוקף הורגו Ctp'1 וכסייעוהולך
 עשו %א מימ,הס ומדין טואכ כך , הזאב 'av היהמו זה עםזה
 op להלחם וכשכאו ' סדין הכגואת אשר שב זה עס זהשיום
 חמסינים ישראל,מאת עס ולדהמו זה עס זה שלס עשוישראל
 מתייעצים שהיו המדיינים מאת , ישרא% op מריימסשהיו

 משרש של שמיתתו טגיר ' עמיך א% תאסף ואחר , ישראלעי
 כשמחרץ ועשרה וישב * כן ואעפ ' מרין ףמיחטתפעככת
 אלא החיצו אין ן החיצו %אסר Dpn א% משרט וידברשנאסר
 לא להם מדיין,אמר על חהע תעכרו, חיוצים שנאמראיזרריזו
 ;oS1vn ושה שאן מי נקמת וא נוקמים אתם ודם בשרנקמת
 מטות 4כ5 למטה איף %מטה אלף ' 1 ונוקם קרוא אלשנאמר
 ן ישמש רכי דברי ארף ועשרים ארבעה %הכא תשיחוישראל

 מח אלף עשר שנים ' %מטה אלף %מטה אלף אומר N~tppI:רבי
 את 5צב*פיהנו*פ תשלחו ישראל מטות %כר( לומרתלמוד
1e~w%שוין הכתוב מגיד ' ישרא% בני מאלפי וימסרו ' לוי ש 
 או1 גתן הובר,רנו ע% נפשם ומסרו וכשירים צחקדס אדםגני

 יצ~ש צדיק פיוני איש יצא , כשר פקני איש מסרוס,אחרים
 ש5 חיכתן כמה וראה בוא אומר רגנודעי אלעזר רבי ,%מיחמה
 %מלחמת מעכנת סשה של שמיתתו שמעו שלא שעד ישררועי
 ש% שמיתתו מששמעו ,  וסקרוני כעט ;ור נהrr נילב מהמד(

 אףע%פיכן  התחייומתחבאים סרייז מרחמתמשהמענבת
 אותם  וישלח ישראל, מאלפי  וימסרו שנאמר נורהס עיבמסרו
 שקויים  שהס מגיר ' פנחס ואת חותם יצבא יסטה אלףמשה
 היךפנח0 מפנימה ' כבנרנוים שקו% ובה  ופורס 'בפנחס
 אסו אבי בקמת ינקום פבהס שהיך יפי , אתעור ה*ויכש

 זהארון ' הקורש וריי יםצרים, שכרואותו והמרניםשנאסר
 וחצוצרות '  ימותו ולא  הקורש את  כבלע  יבואויראות ולאשנ

 מ'רו  ארצו  ויקח שנאמר רשזתו אינש ידו אין , בידוהתרועות
 סארכעת הקיפוה י מדין עי ויצבאו ,  בירו  ארוניו וכישובואו

 ז שיכרהו כדי רבועית רוח %הס נתן אוסר נתן רבי 'רוחותיה

 רקם ואת אד את נאמר כגר והלא , נאמר למה מ%כיטדיןואת
 חמשת ואת לומר תלמוד ומוש , רבע ואת הוה ואת צורואת
 כך אחת כעיצות כולס ששוו שכשם הכתוכ מגיד , סרןמלכי
  נתנו ן, בחרב הרגו געור כן כלעס ואת כפורעכות, כולםשוו

 ועכשינ, י 1(ןאמריהס%כשה
 ן קיפחוהו משיסויכם  שברו יו נתנו %בך י להם  יכוליםאתם

 בעור בן כלעם ואת שנאמר הרגוהו דין כביה  אומר בתןרבו
 ן כמושכותם עריהם גל ואת ישר כנו כחרב,חשכו הרנוהקורס

 י  בטיריון שהיו מקום י סירותם כ% ואת , שלהם ורה עבורה11
 כ% וייחואת , שלהם שתיוברטרים מקוס  בטירתם אחרדבר
  כשירים ארם גגי שהיו הכתוב מגיר ,  א%משה ויביאו ,השרף
  א%  ויביאו ן חש%5 כי את פקחו כאן אכ5 , בחרם מע5ישראל כני המעך שנאמר כעניין %א הגז% ע% נחשדו %1א ,וצריקים
 רב*  "ala1a1 אבאדנין י וילבוםשהואףעורהכהן 'סשה

 ' בגדוףים ת5ויא45ש הסירחון שאיז מגיי  החי1' פקוריע. משח ויקצוף הביות, את לחטוף ישראי בערי ששאואיעוריפי
 כשם רמנו פינחס ףו אסר נקיבה כ% הח"תס משה 5הםו'אמר

 י ברברביעם  ישראל  לבני היו הנה הז ,  עששו בךשהפקרתנו
 חמונווו כ% מכנ"סיס אפי4אתס יחם אסר היהרברביע0מה

 המצרו מן אתם מרונים שמא ' 5הם יכולים אתס %אשנעולם
  2ות1ינפ  בואוואגי  בחוראי*ששנאסרףקחששמאוחרככ

  ש% תעטואיהיהם מתעצה
 אי4~

 4כם העתירו י  דסוץ  שונא
 ש51ט ואיהיהס בזימור ששפים והם בוימת ובנותינםנסיבס
 נ%הס הוזתי רצונו עושים שישראלי זמו שב% כ%5 שזודבהד
 ככיכו% רצינו עוטים שאין וכזמן ' לכס '%חם '1 שנאמרלהם
 שעושה "א עור ולא %אחב, %הס ויהפך שנאמר בפ ניחסהוא
 ישראי ביע באויב יי היום  שנאמר אבורי הרחמןאת

 ועתוץ ,
 %יכעי ראויה שאינה או נכעיהשיא פי ע% אף או ,  יבעל והראויה  בעולה 11 ,הרגוכיוברבטף

 הטף כ% אומר כשהוא ,
 סקיוועתת אכי טח הא אמור, ייכע5 ראויה שאינה ההבנשים
 ש4%פ פי ע% אף 4בע% וחראויה בעויה זו בטף זכר כ%הום

I'nSpaJיישמע1ו דברי העניין את יהפסיק נאמר הרוגף%מה 
 כער"ח 4הרנ אמר ' %יבעל שראויה נאמר %סח הרונו אחרדבר
 נאמר %כך הרין מן ענשת בו אמרת אם וכמחג' כמה אחתע%

 אשר כנשים השף וכ% ' הוין מן עונשים שאין ל%טדךהרוגו
 יורה ב( שמעק רני וףה מיכן ' ףכם החיו זכר משכב 'דעולא

 תוש סציס שיש סבת פחותה  שגתגייה עצסוה געותאוסר
 יסוימת ;rmn~S: 'nplw סחט וצו ואתם , ינהונח בשירהאחר
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טמן זק
 פרשת tD'~thp1Wh'Det "יי"ל א""י% "יעי
 שק או אועור אומר שהוא לפי נאמר ימרה , עור כלי גניבגד
 ק% אמרת כשק עז'ס כעשירה כל %עשות מנין שק אקא %יאין

 שרץ , כשק attpi מעשה כל בו עשה חמור המת ומה ,וחומר
 דנין אמרת ' D~lp, pwli' מעשות כי בו שנעשה די, אינזהקל
 3גד יומר תימוד כה איא , עייו מהחמיד להקי החמנימ(
 את כו Irnwp הקל שרז מה ' הומן וחומר קל שככר א5אכמת
 ן כשק הכנד את בו טנעסוה הוא דין חמור הטת / כשקהננד

 שוה גזירתה וידק להקיש משינוה כמת נגד יומר תימודמה
 נו nwp לה%; האמור כגד טה בגד 5ה%; ונצמר כגדנאס'כאן

 מעשרת בו nwp כאן האמור כגד אף , כשק עזים מעשותכל
 להכירה ' )ארוג טוף להק אף וארוג טווי כאן ומה כשק,עזיס
 יצאו וארוג טווי שהם חמור של וו,כק ופונדא פסיק'4ש,4ת

 אב[ הכהן אלעזר ויאמר , וארוג טוף שאינו וחכייםפתילות

 ףאמר,משה ין צוה אשר הרכר זה למלחמה הכאים הצבאאנשי
 אומר איעזר רכי , טעות לכיל בא כעס בכי% נהיה 5פירבינו
בשישה

 מקהני
 צתה כו כיוצא In~pel לכ%5 ובא כעס %ניל כא

 יאמר הנותרים אהרן כני איתמר ועל איעזר ע5 ויקעוףאומר
 ' וגו החטאת את אכלתם לא מרוע אומר מהו יכס, הואקודש
 הסיע המן המוריס נא שמעו אליהם אולויאמר אתה כוכיוצא
 או2 ויך ידו את משוה וירס אומר מהו מים לכס נוטפסהזה
 ע5 משרק  ויקצוף אומר אתוה כאן אף / פעמים כ0טהוהסלע
 המלחמה' 0צכא הכאים המאות זשר' האלפי שרי החילפקודי
 למיחמה'משה הבאים הצבא אנש' אל איעזר ויאי אומרמהו
 משה אומרים ויש , טעות %כ% בא כעס 1]% סבא לפיובינו
 העולם מן משה שכשיפטר לדבר הכהן לאלעזר רשות לונח(
:*ssעכשיו מדבר התתרץ 5א רבך משה כח" 14 אומריס 'היו 

 אומרו כטס דבר אומר שהיה אמר יאשיה רכי ' טדכר אתה מה,
 ' , פיסקא סליק , מרדכי בשם 5מ5ך אסתר ותאסרשהיאמר

 אומר אינו או כליס אומר אתה הכסף ואת הזהב אתאך
 משמים ישיא% ובקי הואיל אתהדן הוי נלוםו א5אי
 מתו אף גלומ'ס %1א כלים ישראף מתי מה מטמאיו מדיזהרוגי
 אתדץ , כלים אומר הגלעי רכי.יוסי ן נ1%מ,ס ולא כליםמריין
 / * אך יומר הלסוד גיוסים אישי אינו או כ4םאומר

 והקרירות out)onl הלכוסין כגון כאש יב41ש אשר דברכ5
 יכופש %א אשר וכ5 ' גויס גיע%1י מפני )האסכלותוהשפורים

 והקומקמסים והקיתונות  והכוסות חכררוכאות כגקבאש
 מי אס ומה וחומר קי רבריס והרי י נהם גישתי מפני 'והיורות-

 שיטעון רין ינו א הוייח שטעון מי הוייה טעון טבילה טעוןשאין
 הוגש רין הוייה טעק שאין מי וחומר קי יביים והרי ,שביףוה
 יסה ונהרתסי השביעי כיום  ינד'כס ובגסתם  טבייה'שיטעון
 החרב עי  ויימר  הכחוב בא חרב  גחיך אוטר שחוא יפינאמר
 יב41ם יתדנו הא שבעה טימאת אסא בה והנוגע טמאשהיש
 הא בגדיהם וכנסו יו תימור מניין וכייס וארם כייס ,וארם

 ' המחנה אל תבוא ואחר , וכיים ואדם %כ4םףמדט
 אסור כאן אף המחנה א% לבוא אסור כאןמה

 הערב עד להין ומה / המחנה א%%בוא
 העוג, עדא4כאן -,.

pl~oספרא וסליק : פימקא  : 

קח

  שסעיאלה
 ימרץ אתהיררן, אתסע~יים כי שחן 1ש 'שרש 5אמידגראיבני "ימשה"ילריף

 אומר שהוגש לפי זו פרשהנאמרה
 יבדילאז

"Wb' 
 מנין , הירדן בעכר משה שהפריש איא 5ו אק ,

 ו,נ; תימוד ' מקיט עת יהם להפריש יהושע את משהשציוה
 אתת , מדכר הכתוב וישיבה ירושה אחר , ערים יכםוהקריתם
 אף4ן מדבר אינו או י מדכר הכתוכ וישיבה ירושה אחראומר

 האלח הגויס את ייאיהיך יכרית כי לו תימוד יארזבכניסתז
 הירדן את עוברים אתם כי , מדכר הכתוב וישיבה ירושהאחר
 , גנען מארז הירד( אין אומר יונתן רבי היה מיכן , כנעןארצה
 מארץ יריחו מה ' יריחו ירר( על אשר אומר זוחי כ( שטעוןרבי
 הזמנת אלא הקרייה אין כנען,והקריתם מארש הירר, אףכנען
 שומע ערי אי , ערי לגמר תלמוד כוכים אף אני שוסע 'עויס
 שיפש מגיד כיצד הא . עריס לוכר תלמוד , כפדים אפילואני
 לובו תימוד במשמע ואמו אביו מכה אף אני ,p~lw נפשמכה אי , בשגגת נפש מכה רוצח, לודר ת5טוד כמשמע הרוצחכ5 אני הרוצה,שומע שמה עם המיחיה' ובית ~atpilv אלא שםהיו
 המכח יצא נפש מכה רוצח יא אמרתי 5א נפש ה)א,מכהרוצח

 פיסקא, סליק גו5ה'אביוואסושאינו
 91 אין הרוצח את הרס גואל אומרורצחשהוא יפי נאמר %מרז ' םגוא. למקלם  העריםרכסיוקיר

  ימות 451ש  חמר תימור יהרגוו עצמו יבין בינו  אנירם,טומע
  והערים , יסשפט הערה וזלני הגרוי הכהן  עומרו ערהרוצח
  אומר אתה הראשונות עס , תהיינה מקלט ערי שש חתנואשר
 אוראה כשהוא הראשונות מן חוץ איא אינו  או הראשונותעס
w~wבארץ חתנו הערים  שיש ואת כיירן מענר תחגו העריס 
 ואת לראוכני המישור בארץ בטדבר בצר הס  אילונבען

 שיש וכנגדן , למנשי Iwa1 נוין ואת לגדי כנ5עדיראמ)ת
 שנם ואת כהר בנייף קדש את 1W~lp'I שנאמר כנעןכארץ
 נמצינו , כנען כארז חברון היא הארבע קרית ואת אפריםבהר
 השבטים לתשעת הירד( שכעכר ומחצה שבטי שנו ששוולמירי
 דמים שופכי שרוב למדנו דרכינו לפי ' כנען שבארץימהצה
 שקולטות אירש 4 אין לנם, תהיינה מקלט ערי ' גלעדבארץ
 ח45ש לי אין ' תהיינה לומר תלמוד מניין לארץ כחוצהבארץ
 ן בתוכם ותושב 51גר עומר תימוד מנין יגרים ישראללכנו

  ישרא% כך ישראל יף ל נולה הוא שהגר כשס איא אינואו
  'שראינהרמ הרוג אס ישראיהרונ הרג כן אס איאשיעיג%ה וחומר ק% פטור ישרא% שהרגו אם אמרת גר' של ייו עלגולה
 שהורש ולי  אומר הוא 4מה יסקאט,  האיה העריס ששתהיינה
 הראשונת אני שומע לררן, מעבר תתגו הערים שישאונוואת

 הכתי מגיד ףמקףט,ה"ה העריס שש תהייבה יוסר  תימור ,  תהיהקויטתשמפרישים
 שהופרשו עד מהם אחת *ה שףא

 ברזי בכיי ואם ,כ%1ם
 שהרגו איא וו  אין עש ככ"י או יי באכל או אומרסהוא 4פי נאמר ימה , הוא רוצח )ימת הכהו

  הכהו  ברוף  בכיי אס יומר תיטור ין מב  יביוי י חייבשיהיה כאיתי
 באבן נשהרגו אם ברין %' יש יאסר שלא ער ' הוא רוצחויסת
 / החן מז ענשת כן אס א45ש כשוזף וחומר קף  חייב בעץאו

 יומת מות הוא רוצח וימת הכהו כרזף בכיי אם נאמרלכד
 שאין %למדךהרוצח

~tvalp 
  יר מקולש אבן אומה , הדין  מן

 שרגרע הוא גווך  רקרוש לפני היה נלח , !ר מלוא ברזלאף
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 חבק"מטעיקט
 ואפיל מהם אפילו ו* יד בו נאמר 5א 415'כל במשהואמשת

 ישראף שהרגו אלא יי איןב1נורא
 גברזי

 השלך חייב שיהא
 יומת מות הוא רוצח למר תלמוד מניין וגוליתם עשתותעליו
 וימות הכהו בה יפה; אשר יר באכן ואס , מקום מכףהרוצח
 יריבון וכי אוץ שהוא לפי נ1 למה חרוצת יומת מות הוארוצח
D'WaNבדבר כי( יכנו שאם אני שומע ' רעהו את אוש והכה 
 %% ח"ב %המיתויהא כרי טאינו ברבר %המיתווכון כדיוכהוא
 עה חייב שאינן הנתוב מגיר ' הכהו בה ומות אשר יר כאכןאם

 שאינו מקוס על אני.אף %המיתו,שוסע כדי שהא כדברשיכנו
 מניד י 5רעהו שוננם איש ידוקק וכי לומר תלמור להמיתופרי

 סקופ וע4 להמיתו בו שיש כדכר שיכנו עד שאינוחייכ"כתוב
 גילגל חייב ש'הא באכן שהרגו אלא לי אין ' יהמיתז כרי'שהוא
 יוסת מות הוא רוצח לומר תלמוד מניין ועמודים מלעיסעליו
 וימות הכהו בה ימות אשר ,ד עז בכיי ואס מקוד:/ מכ%הרוצח
 עכרך את איש יכה וכי אוסר שה41ש לפי נאסר למה הוארוצח
 כין אנו שומע , ינקם נקום ידו תחת rc1 כשמט אמתו אתאו
 או לוף תלמור להמיתו כרי כו שאין ובון להמיתו כדי כושים
 הכתש מגיד הוא רוצה וימות הכהו כה ימות אשר יד עץבכיי
 אף אני שומע להמית כדי כו שיש שיכנו%רכר עד חייגשחינו
 שונתו איש יהיה וכי לומר תימור להמית כדי שאינו מקוםעל

 ח"ג שאתו הכתוכ מניר נפש' והכהו עליו וקם לו וארגףרעהו
 בעץ שהרגו *אלא אין י להמית כדי כו שיש כרכר שיכנוקר

 יוסר תימוי מניין במונסות קוריו; ליו השייך חייםשהוא
 ימית הוא הרם נואל י מקוס מכל הרועת יומת מזת מארועה
 עץ נכלי או יד כאכן אם אוw~nw 1 %פי נאמר ימה הרוצחאת
 ז דבר כ4 כשאר מניין י חייכ שהוא כאיו שהרגו אלשן ליאין

 ולא העז כראי אבן ראי 4א שלשתם מכין אב בניין רן אתההרי
 ראו ויא , ברזף כלי כראי וזה זה ראי ו-ולא אכן כראי העזראי
 להמית, כדי שהוא ףשלשתם השוח הצד , שניהם כראי 'נרול
 "צוהכיד והמיתלהמית כרי שהוכש נף אף להמיתו הרם נואף ניר מצוות המיתואס

 גזאי
 כיד לזמר תלמוד יהמ'ת הרם

 אומר שהוגם לפי נאמר ימה יהדפנו, כשנאה ואס , הרםגואל
 אינש 4 ייאין ' עז אובכיי אוכאכןיר הכהו כרוף ככייואם

 מנין ומת ונפל הננ מראש דחפו ן חייכ סהו~ו כאילושהרגו
  יחפו אשייו או ' מקוס מב% כשנאהיהדפנו ואס יומרתלמור
 הנחש את או הכיב כואת שימה או האור לתוך או המיםיתור
 עץ כראי אכן רואי לא , onwI7w מכין אכ כג'ין דן אתוההרי
 ברזל ויאראי ' ברזף כראי זה דאי ,41א כראיאכן ראיעזולא
 הממיתים מחמת שהוא שכשלשתם השוה הצר שישתס'בראי
 המ4 יתוך או האור יתוך שדחפו את 'צא ' חייכ זה הריוהמית
 כציייהז עףיו השייך ,או םסי%שמי שדינו הנחש את בוושיסה
 שהוא יפי נאסר ימה הכהו באבן ואם 1%, שמתכין 1%שצייה
 אל8 יי אין עז בכלי ואס ן יר כאבן ואס כרז5, גכ5י ואםאטר
 מנין דעכו כעטו חנקו דחקו הייכ,דחפו שהוא כשלושהרגו

 נאסר' למה השצח את יסית הוא הרם גואף , מקוס פנלבירו ~
 יומר תימור וסות ן יניתנו היא הרס גואל נאמר ככרוהלתו
 wtwl 15 אינש %י אין שיכול ן הרוצח את ימית הוא הדםגואל
 מכרן הדם גואף יומר תלמוד l"aa~ גוא% לו שאין מי ,נואל
 או , השוננ את יהושבע הדפו איבה כלא כפתע ואס 'מקזפ
 בכ5 או 4ו מחכוין ושלא לו צודה שלשן כיי כל עליותשליך
 הזורק ואת הסומא להביאאת ' ראות בלא בה נשרשותאב(

 והודש ~wanw' להוציא ראות בלא אומר יהורה רני 'גלילה
 וקולו ' קולו חומרו נמצא אומר עקכיא כ( איסי לו, אויבלא

 S7DaS , %ו אויב 5א והוא , הרגו מזיד שמא יכזי אתה איציות לחייבר ) הרנו שוגנ שמגש יכוי אתה אי מיתה יחייבו 'חומלו
 מניין קרוטס , שונאים איא %י אין ' כדין מיישב השונאיםאת

 דיינים "hs לי אין ן הים נואל ובין המכה בין ףומרתקמור
 הואץ דן אתה היי מניין ערים ' וקרובים שונאים ~onaשפוסל
 ד"נג מה ' עד'ס פ' עף הרס ' ד"ניס פ' על הרונ תורהואמרה
 הערים אף וקרובים שונאיס גהספוסף

 שונאים כהס יפסוי
 נגמרים הרבריס שאין רייניס ומה ' וחומר קי ועור 'וקרוביס
 ננטרל שהדכריס עד'ס ' וקרוב'ס שונאים גהס פוסף פיהםע%
 איא לי אין ן וקרובים שונאיס בהם "'שסוף דין אינו פיהםעל
 האל41 המשפטים על לו תלמוד ן מניי סיתות חייבי שאררתח
 5ו תלמוד מניין ממוגות דיני נפשות דיגי אלא %י אין 'האיה המשפטים על יומר תלמור מניי, ףגריס יישרא% אלא ליאין
 nw~wt בעשרים נפשות שדיני כשם או ן האיה המשפטיםעל
 ומרזן ' שגיחם דבר יבוא האףהים עד אומר הוא הויושישה, בעשריפ ממונות דיני ואין ושלשוק כעשרים אלה יהקירץ המשפטיה ע5 לומר תלמור ושישה כעשרים ממונות דיניכד

 העדותן לומרושפטו תלמור ושלשה בעשרים נפשותשריני
 הרי מניין שישה , עשרתך הת הערה והצ'ק , nlwV' הםהרי

 פי עף הרוג ' עדים פי על הרוג תורו; ואתרו-ץ הואיל'אתה,דן
 דין בית אין ן שטם דיינים אף שנים ערים מה ן דינים.מטי
 רשומות דורשי י שישה הרי אחר עור עליהם סוחפיםשקוף
 נפשרת שדיט ילטרך כפרשנה הכתוכנך עריות שישהאמרו

 כין כשזגג כין אחת נפש הרג רז אתה נאכן lifyn1~ ,בש4שיפ
 ומכיאיס שולחים רץ בית מקיט לערי מקדימים הכ%במזיר
 מיתת נתחיינ ושלא הרנוהו מיתה שנתחיינ מי , משםאזתס
 שווהשיכו שמקומו אותו מחזירים נוות שגתואיב סי ישטיוחו
 הארץ את מטמא רוצח אזמר רבי , אדם שף ימיו מאריךגרוף וכהן , ארם שף מלמרימיו רוצח אומר מאיר רבו , הערה,אותו
 ע% שתסרה לשכיחה גורם גרו% וכהן , השכינה אתרמס%ק
 ן יצא יצוא ואס , כארץ ארם גל השכינה את %השרותשגורם ם. לפני הארש את שמטה מי שיחוש כפין אין ' כארץהאדם

 הפוסע מועטת פורעכות מידת אס ומה עזריה בן אלעזר ראמר
 alwn לחרת קי'וחוטי כנפשו מתחייב הוא הרו אחתפסיעה
 מקיטו בעיר כי ארס בכל ' הדס גוא% ומצאאותו 'שמרובה
 ישכוכה' משכונה גולה העיר כאותה ודרג אום אתה מיכןישב'
 , ישוב הגדו% הכה( מות ואחרי / יעיר מעיר גויה לףוכן

 ' לסררותו ישגג אומר מגור רבי , יהורוק רצי ככרילסווותו ו45י
 נפש סכה כ% י יארז ונחוצה בארץמושבותיכם, 5דורות'ככ% הדבר שינהוג , משפט רחוקתלכםרואין י פיסקאסליק

 כינו יהרגנו אנ' ימיתנו'שומע הוא הדס נואל הרתח ימותויא אומר שהותן יפי נאמר ףמה , וגוץ הרוצח את ירצח עדים5פי
 הורג'ס ששן טג'ר ' ערים יפ' נפש מכה כל תל עצמולגנן
 נפש מכה כ% אומר יונתן רני ' יאשימו רג' ובר' בעדיםאף4ש
 יהרגו אנו שומע , הרוצח ימות ויא אומר שווא לפי נאמרלמה
 עריס* לפי נפש מכה כ5 מוסר תלמוד בעדים, ושיא ויןבכית
 יענוש יא אחד 'וער ונערים דין בכות אף4י הורגו שאיןסגיי
 כשכועה' הוא עונה אחד, וער י לובו כו הוא עוגה למותבנפש
 שני,עד בכלל הוא הרי שוער מקוס כ% אכ כנה זה אחד'וער

 'ימה רוצח ינפש כופר תקחו ויא , אחד קר הכתו ישיפרוט
 שנותנים כשם או י עייו יושת כופר אם אומר שהוא לפינאמר
 כידי %מומתים נותנים יהיו כך שמים בידי מעומתיםפדיון
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קיבססשקיאצו
 שנצא הרי אומד יאשיה רבי בופר' תקהו ולא יומר תלמוד םאד

 %א כנופו פטורים אחרים בו הכלו ה"כ' באחרים והכף4הרנ
 רשע הוא אשר יומר תימוד רזנו ננמר שלא עד או 'בממונו
 רבי ' פטור וינו משננמר ' ח"ב דינו ננמר ש45ש ער 'לטת
 עד או , פטור והרגו אהב וקדם ליהרה שישיש הר' אומריונתן
 ש5א ער ז ימות רשע הוא אשר יומר תימור דינו ננמרסיא
 ינוס כופר תקהו ויא , פטור דינו משננמר , חייב דינונגמר
 יתן אס אני במזיהשוסע הנמש את שהרג הרי , מקיטו עיראל
 441ש ן שסה לנוס כופר תקהו 5א לוסר תלמוד ויניעסמון

1a'aתחניפו ו5א אהר דבר , לחניפים אזהרה זו הרי ' הארץ 

 יהדף* הוא הרם 3י לכם, טחנפת שתהא הארז את תכרמואי
 כאריז אף יחק הרם כו , נוטריקון ישון אומר היה יאשיהרבי
 את שם וערפו אומר שהושו 5פי נאמר 5מה , יכופו לאויאוץ
 אם שומע ההורנ נמצא כך ואחר ענקה שנתערפה הריהעגלה
 הארץ תשונא ויא , יכופר לא לארש יומר תלמור 5הסיתכפר
 אתםאשר

~'awlt 
 הארז מטם4ש רמים ששפיכות מגיד בה

 ן התקרש בית הרב רסיס  שביבא ומפמ השכינה אתומטרקת

 אהד וקדם בנכש 1ע51ין ורצץ rf~w שהיו כהנים בשנימעשה
 ן בלבו לו ותקע סכין נטף אמות ארבע ברחוק להכירומהם

 אהיבו  שמעוגי ואסי הא41ם  מעקות עי ועטר צדוק רבינא
  כואווטמדוד כאדמה,  ולל ימצא כי אוטר וצא הוי  ישראי בית:

 נעו ן העזות ע5 או ההיכל ע5 הענלה את להביא ראף שק5
 יחס איר היבון טע( אביו  בא נך ואחר בנכשה ישראלש

 המכיש נטמאת ו4%ש  ם6רפר  עדיי1גבי ררתכםאהצוו~יבי
 ן דמם משפיכות יחזר להפ הביבה סכינים שטומאתללמדך

 :NSQ כו עד מאד הדגה מנשה שפך נקי רם ונם הואאומרגן
 שכונדץ דמים שפיכות בעק אמרו בהכן ן 65ה פה ירושיםאת

 יסשין הכיבים בהשכה, שהכן אמ אשר ממסאי ומקדשטפת5קת
 הארץ תטמא 51א סהביהם, יאר עור w~wi ויא ואומר ,גתתה שוכש חנו כי ביניהםשנאםר שכינה טםיאים שהם פי ע5שאף
 ז קמהס שבעה  שבקי שבכ5סקופ שנוהניביס"שראל כתןרבי

 בית א5 נגייתי דגלנה שנאמר עמהם שכפורץ למצריםגלו
 עמהם שכינה לכג5 נלו , פרעה 5כית במצאם בהיותםאביך

 עמהם שכיקוץ עיףם גווו י 5םענכסשו5התיכבל1ץשנאמר
 גי1 , ושרים סלך משם ושאכרתי כעיים נסאי ושמתישנאמר
 בנדים המוז סארום כא זה סי שנאמר עמהם שכינרולאדום
 את יל ושם שנאסר עמהם שכימה הווריס וכשהם ימנוצרה
 ואומר דיהיךן ע ושב א5א נאמר 5א ודאוב הזהמךשכהזך
 מראש אמנה מראש תעשב ם5ננוןתכאי אתי כיה ס5כנקאתי
 משר( הגמר רבי , גמרות ובהררי אריות מסעפות ותימוןשניר
  אומר ההגש וכן , בני אע5 הריני סכקשיני שאתוק ומן כ5ננו אצי הריני הכקשומ אם יעבדו שאמר ויסיך רגמה הדבר5מה

השובי
 , רתוכם שוכן אנו אשר מהניהם את יטמאו וקא ואומרבתתם, אשר משנני את ושוסרבטמאם  '  בתורטומאהזם אתם
 אט אשו נה יושבים אתם אשו האון את תטם4ש 51איימר

 ז ישואר נכי בתוך ילשונן אמ בי חתוכהשי(

ס4ק
כרוך

יהו
~ho 

 '  ס2י בברבר
 כאדני'  הכטה אטרהגבר

 צ נשתות "%וק
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