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 יראים ספר.

 עריותעמוד
 ; שבעה סקילה חייבי )א( א' עמוד . ווים ששה בי ויש עריות הראשוזעמור

 הר' ; שנים חנק חייבי השלישי ; )ב( חמש לאוין י' שריפה חייביהשם
 עשה הייבי הו' ; בכהנים וד' בישראל י"א ם"ו. לאוין חייבי )ג( והה' ; כרתחייבי

 ; בכהנים ושנים בישראל שנים .ד'

 והאשה )ד( , ובהמה זכר. . כלה , אב אשת . האם עי בא שבעהמקילה
 : המאורסה ונערה . עליההמביאה

 )ה( אמימן

 י"6[ ל ]טס וענש תגלה לא אמך וערות אביל וזרורן "[ י,ח נייקר6 מות אחרי בפ' הס"ה הזהיר . האם עלהבא
 מרא דבההוא ואע"ג . בם דמיהם שניהם יומתו מות גלה אביו ערות אביו אשת את ישכב אשרואיש

 הכתוב שעשה דמתוך בה )ו4( תגלה לא היא אמך מות באחרי מדכתיב 6,[ ]ג"ו בסנהדוין ילפינן אם כתבלא
 אשר ואיש כדכתיב בש' הכתוב ענש אביו אשת שהיא ובאמו אביו אשת שהיא כאמו אב אשתשאינה
 דמייתר היא אמך ומזה אביו אשת מכלל יוצאה אינה אביו אשת שהיא ואמו וגו' אביו אשת אתישכב
 יהודא ור' . לאזהרה הן לעונש הן צדדיה לכל אביו אשת שהיא לאמו השוה אביו אשת שאינה שאמולמדין
 באזהרה מה תגלה לא אביך ערדע באזהרה ונאמר גלה אביו ערות בעונש כאן נאמר שוה בגזירה להיליף
 )ז( שאינה כאמו אביו אשת שאינה אמו עשה בעונש אף אביו אשת שהיא כאמו אביו אשת שאינה אמועשה
 אלא אינו או האב אשת זו אומר אתה האב אשת זו תנלה לא אביך ערות דתניא מנלן ובאזהרה .אביו
 להלן מה גלה אביו ערות אביו אשת את ישבב אשר בעונש ונאמר אביך ערות כאן נאמר ממשאביך

 לא )ם( אביך ערות וכתיב מדבר באישות אביו אשת מיניה ולגיל דכתיב אשת אף )ח( מדבר הכתובבאישות
 אם אומר יהודא רי )י( 6,ן :"נ ]ס:סדרין תניא . אצטריך לא אביו לאשת ראלו אביו אשת שאינה אמו זותגלה
 לה סבר יהודה ור' לאוין בחייבי התם ואסמינן נלבד אם משום אלא חייב אינו )יא( ראויה אמו היתהלא
 שש תם לא דלהכי אמרי' )יג( פ"א דביבמות לשאול יש . לאוין בחייבי תופמין קדושין אין דאמר )יב(כר'

 עבר מאי )יד"( באימורא אלא מתני ולא אביו באנוסת דאסר הוא יהודא דר' צרותיהן פוטרות נשיםעשרה
 לה משכחת לא נמי ודאי אפילו תופסין אין דאי לאוין בחייבי תופסין קדושין סבר ר"י אלא ; קתני לאונחיב
 דמתניתין תנא האי פי' היא יהודא ר' קאמר דהכי לתרץ יש ערשה צרת צרתה הוי ולא היא אשתו לאווהא
 . עליה )טו'( פליגי קדושין תפישת ולענין אביו מאנוסת דאסר בהא יהודא "(לא' ליה סביר עשרה שש תנילא

 השיש כאן נאמך 6,[ ג'ו ]כס:סווין כראמרינן , בג"ש ולמד )מז( מנלן סקילה עונש אזהרתהלמדנו
~tdh 

 את ישכב

 ראםתועפות
 . תגפף )6 6' )16 וסם חמס )בין טמט י' סריסט חייגי פותן ר") חמס'. )בין )ב( . 6' 11 !5") ט" יט"ס )' נרפט 6'ענות)א(

 ונתם 6סס ערום ד' )16 . מגזם )6 גתך כת 16 כנך גת ערת נ' )6ו . ח, נסי' כממ"כ וגו' סככתך תחן )6 עמיתך 6סת ו6) 3')6ו
 נוט סיס ס6גי!ועו דק"ק ור"מ 6נ"ד' ר6גיג6ווין ס)יט"6 ר6"ד סגפן סרכ וע"י !גו' תקח )6 נתם נת !6ח גסס כת 6ת ס' )16 . תנקט)6

 וסס'. )ג( . ומוחש !מכח טע!גטיס כסדר ט6'נג! 3ר6ומו חנוט ננעת !טססיק גנסמוך עטרס ממס )לין )כת!כ ס5חי) מטמעתיקיס 6'עע!ת
 כסדר !ס!6 6' ל"ג ס:סדרין טמטגס כסיר נקע כ6ן !רניגו 3טמס 5") ונסמם )ר( . כו' מס' ; ו' כרת חייגי דכה) !ספרור כ6ן יםס"ס
 קוים hlor רט"ו כסינון מס כמנס )כ!)ס מצחרת ססי6 סמ6!רסס דגעלט סמ16חר וסקדיס טסדר סיגס סגלסס ירפס ונמסרסח!רס
 . מנוגס 16 נס וימיסס נ! דמיו מן נפוייס ססס נהגך כן 1)6 נסקוק מ613ר ט!6 סנו6ורסם ננערס סק')ס טע!נע יען סס!6 !6ססר)כולס
)ה(

 . הניו 6סת ססי6 51") ע"ס . דגיו ס6יגט )ז( כ5"). כו' ס6'גס 6מו טכתונ טעטס ימייתל עלותט תג)ט )6 )ו"( . רי"ט סימן נגלפי
 חסר כגיסם )י( . 6מך 51") ט"ס . לניך )ם( . כ5") מדגר סכתונ נ6'ס!ת קניך כ6ן Sh קניו 6טמ תימס )עע יכתינ . מיגר סכפנ)ח(
 נ6יסור6 )יד*( )ר3י. תוי"ס ועי'"ס ע"6 ד"י ס"6 )יג( . כרגע 51") ט"ס . כר' )יב( . כ5") )6נ'ו רסיס )יא( . סוטרתי )מדגועד
 . כ5") כו' עמי 65 מגלן )מז( . סויג 5") . ס)'נ' )ס~ו'( . כ5") טרום 5רח כו' גמי ז6י 6סי)1 ט' סגר ריי 6)מ6 קפי כו' ענר61י

 רומע"יק ' כר' 5")'(
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יראים ידייתעפימפר14
 אף ירגמו באבן רכתיב בסקילה להלן מה )יו( כההוא וידעוני באוב ונאמר מישד"ב נלה אביו ערות אביואשת
 על כתוב העריות כל ובסוף תגלה לא אמך ערות דכתיב , נסקל שאינו במקום כרת יש ובאם בסקילה,כאן
 על הבא בתורה, כתובים כריתתו ל"ו ככריתות ותנן עמם מקרב העושות הנפשות ונכרתו מות באחריכולם
 אביו ואם אמו אם השניות הן מה 6'[ ]יא כיצד פ' ביבמות כדתני אביו ואם אמו אם ותולדותיה .האם
 דבי כולהו טעמא מאי אמו אם משום אביו אם על רבנן ומור שנייה אמו אם ערוה )יח( אביו אביואשת

 : לחו קרו )ים(אמא

 )א( במימן

 ישכב אשך ראיש '"6[ כ' ]טס וענש תגלה לא אביך אשת נגרות מ'[ '"מ ]ייקע התורה עליה הזהיר אבאשת
 ותנן . אב אשת משוס )ב( אסור אכיו מיתת לאחי ואפילו מישד"ב גלה אביו ערות אביו אשתאת

 ועונש דמייתר תגלה לא אביך אשת מערות לה מפיק )ד( ר' אמרי' מ( הנשואים מן ובין הארוסין מן ביןעביו מיתת לאחר ובין אביו בחיי בין איש אשת ומשום אב אשת משומ חייב אב אשת על הבא 6'[ ג'ג]ס1סדוין
 נפקי )ו( ורבי אם( בהלכות פירשנוה )ולמעלה אכיו ערות להלן ונאמר אביך כאן נאמר עונש ילפינן )ה("ש
 דכולהו ואליבא דמייתר אזהרה גבי דכתיב הוא אביך מערות )ז"( ואזהרת דמייתר גלה אביו מערות עונשלהו

 תגלה לא אביך אשת דכתיב משומ כרת , התראה בלא או עדים בלא ובכרת , ובהתראה בעדיםבסקילה
 באבן וידעוני באוב ונאמר בם דמיהם כאן נאמר מגז"ש וסקילה העושות הנפשות ונכרתו העריהם בסוףוכתיב
 אביו דאשת אביו אשת בכלל אינה אביו ואנוסת בסקילה כאן אף בסקילה להלן מה בם דמיהם אתםירגמו
 אשת ת"ל ונכרית שפחה אפלו יכול בנך אשת לקמן לה ומייתינן )ם( בסיפא דתניא ליה משמע )ח(וקדוש"

 ראםתועפות
 6ני וקסת . כ5") כו' טרור 6מו ע"13 ]טס טחס רנ6 וקמר 5כיו 6כי וקטת )יח( 3ס. ימיסס וסוך )נון כסוחו סי' כסס" )יז( .סמטחיק

 : סנ,עת'ק . כ5") )סו קרו רנתי 6מ6 ליס( . טס ינוייח6 )'טג6 )קט רניגו 6ך )כ6ן טייך 6יןקניו
 )6חר וכין 36יו נחיי כין י6333 סמטגס סוסון )דקדק וים )ג( טמטחיק. וגכון. חייג. סגירס6 3גדסס . 6פר )ב( רכ"6 סימןנגדסס)א(

 סק"ז ע"3 סי' חו"מ ממ"ע ועיין קוןס פסוע ט6'גו )קט סגט61יס מן ונין הקרוסין מן מן ס6ח"ו וננ63 תחנט טפטוס נקט קניומיתת
 מסיר ומע"ס ע"ס. גסו6,ן ~ollr קרוסין גקט וסכן בסוגו סתג6 0קד'ס התחוס ססו6 מס יכ) ע"כ כ' כחוכות כתו"י לתמ"ס 6"ס 6ו)סוח'.

 ומחרס כח' וקרכ 6' ג"ח כמהמיס ומא כ"ס מת0 3ין ח'ס 3ין ע"3 5' גחכת וכן )6ח"מ ו6ח"כ 1,36 עמיי סו6 סמתמי)ס קמות חייםסקדיס
 חו) תגי מ"מ מפסח דחיסת מטוס טממיד )סחיטת )" מקימינן מ"מ )1"ג ד6יכ6 י6ע"ג 'ותר ר3ות6 ט1' ידחו) הע"נ נמנח נין נחו)3'ן

 וסגקדגין כו' כרכו סימר 3ין תג"ס 3גמר6 עמ"ט ע"6 ג' כרכות )סגרס"ט ורטיתי . כקו"ח ועיי"ס ס3ת 61ח"כ חו) ססיר סכן יען3תמ,ס
 )נקוע דרך כו' 3'ן כו' נין דתג' יס'כ6 ע"נ סי' מלמ"ע ד' ע"י ותי' גררך ס6ומר ע) דתוססין ר") ייקמל טסקסס ע"כ לוחוחוסככן
 כרכו ט6מר 3ין 3ירוט)מי כד6ית6 טכריית6 ט3י6 סו6 טגס סר6"ט )דירי יעגט מס 6ך ע"ע 63חלוגט גירך גקט וטכ6 63חרוגסססטוט
 יאופיין )ומר ילין עייף יג3רך נרכו ס6ונור ע) סו6 הותו תוססין דסגקדגיס דעכ5") גראס ו)ענ"ד ע""ט עדיף דפרך מסק ועכ"ו)כסוף
 ע) סריגי דכריית6 דסגקדגין )ונור רחוק or1 עדיף נרכו מא ו6נו6י גח)קין פססט מתניתין דתיקסי עייף לנרנו נסרך ט16נור ע)לוחו

 לסמוק) סייעתם סו6 דחג"ס סו6 וטגכון כן )סרט )לס"' מכריח ומי )קר6 וסוד כיסודם ד0ו") מכרייתך ולח"כ ממטגט ר5" )ס3י6נתמרס מנמל* ירך 61'ן  גח)קין יטסי  ממתניתין ספיר  סמעען ד"ו וסלק קימר נרי 6ף דממני'  חרס חג' לס"' חסון ע) ושלסגי ונהמתמתניתין
 בד"ת  רפ"י למפ"פ  שיטלו ל%  וי  פנרלי  סריף  לברו  פייי' יכל קירר  ברלו  fib7 %לי  ידטילן ל%  לתליין דפקט  היפטלי?ין עייףדגנרך
 נח)קין דססס ממהגיתין חיקסי 7)6 כרכו )סיורר תופסין וסגקדגין 5") דע"כ עייף יגכרך )סמוך) נונריית6 ר6" ס3'6 וע"ז ס"מ )16יל*
  פוריסט סו5 חמס טגמל6 רמ"ח נקיעתו )י 6מר דמחגינו מד"ק h"t'h )ינ יסחט ירומם מוטרינר סגנוןורירם

  רבריי?י
 ישפר  בין  פ5פרמ

 6מר נין סי60 עז שור 3'ן קגוע ומע טסן וכ) נמטגס 3' ס"6 גדלים ועיין מיל' )6 ותו ע"כ קותו  תוססין 6'ן כנרך ס6מר ניןפרכו
 nntrht ("5 )ז"( . 391גן ל'3 ורפי  לון .  מניס 5") מ"ט )ה( .  יסודך ר'  לייל ר'  לר( .  דסייס במיי  טהלמ  לין תפס לקסיס, עד הטון סתנ6  דכרימ  olrn1  מ?מ  פקי 63מת  6ך  ?מילי  פדוי  סלילו דגקט oen ר6י' 7)כ6ולס טיג'ע עד 6)6 5כ~ל הגו ס,גיעעד

 ד)כ6ולט 63ור בריך רבעו טס3י6 טת"כ הטון י"3 כ' ,h~pt נחו"כ וסוף נססר6 5") נסיסה )ם( . 3קי1סין נ") וקי1טיו )ח( .ז6יטלס
פיפס

  לטיפי
 סגסדרין עיין 6חרינ6 )לרסס סי6 לדרים )6ני' נוטת"כ יקטל ועוד כו' שרט 0י6 ת") וכו'  ספית Db" סון6 מך %?  דמ)טון

 )כחוב בריך מט"מ פי' גגך" "6סת כן )סרס גריך רנימ )מון Oal כו' מ") כו' ססחס 6ס')1 'כו) כמתך 6י סו6 כך מבח"כ )טון oStb 6'ע"ז
 )6 ממסדר ו6ו)' 11 רם" חסר ונגדפס וכו'  כלך ים? פ"ר-  לי'  פפפז . אפי'  ריכון  מסוס 6)6 כמחך מקורס דל מהחר דמייתר 3גך6טת
 )6 סי6 3גך 6סח מס רס"י עמס"כ ט"ו י"ח ויקרץ יפות )ספגיס ורפיתי . יכמר רחום וטוף סי6 סותרת ר6" כי וחסל סי3ריססדין
שמרתי

~sfi 
 תססי ד)6 סיכך דכ) ותו . 36יך ד6סח מקרך גסמע דכנר קר6 ר5 סגי ד)כ) גר6ט וו") כו' מרס גס היטוה )נזך  כסיט

 סדנרי ר6ס )6 ו3מחכ"ת עכ") ט' 5טי 6מר ל"י נסגסדרין מז") כמרס ט61 0טכך 636 כסתו י6ימ פסיע6 כריתות חייגי Dh,,קרוסין
 חייגי במ"כ ממנו ס)6 ומס כו' בנורתי )6 ט'6 3גך 6סת ת") כטריפ I'Db ססחס Dh" כשתך 6י סס וו"3 י"3 כ' ויקר* מסה"כ ססרעי

כריקוח
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ח'ראים עיייתעיימפר
 יהודה ר' י[ ]ג" טשאין )י( אין פ' ביבמות ואמרינן קדושין בה שאין %' ונכרית שפחה פרם היאבי
 תא[ כי ]נ4 תורה במשנה מדכתיב ליה ויליף ומקילה גרידה )יב( לא אביו ובמפותת אביו באנוסת )יא(אומר
 כדתניא )יד"( אמו ואשת אביו אבי אשת ותולדותיהן . יגלה ~א )יג( באביו שראה כנף אביו כנף יגלהולא

 אבא דבי דכולהו משומ מאי וטעמא )טז( אביו אם משום אמו אבי אשת על )סו"( רבא וגזור שניהאביו אבי ואשת ערוה אביו אשת רבא ואמר אמו אבי ואשת אביו אבי אשת שמות הן מה 6,[ ]כ'6 כיצד פ'ביבמות
 : להו קרו )יז"(אבא

 )א( גמימן

 תגלה לא וגיא בנן אשת תגלה לא כלתך ערות דכתיב ע"ון '"מ ]1'קי6 מות באחרי הכתוב עליה הזהירכלה
 כרת וכרת בסקילה וענש בנו ומפותת בנו אנוסת )ב( ונכרית שפחה אפילו יכול בספרא ותניאערותה

 מות כלתו את ישכב אשר ואיש בקדושים דכתיב ובמקילה הנפשות ונכרתו מות באחרי העריות בסוףדכתיב
 בס דמיהמ וידעוני באוב להלן ונאמר בם דמיהם כאן נאמר בספרא ותניא בם דמיהם עשו תבל שניהםיומתו
 בין בנו בהיי בין עליה חייב כלתו על הבא 6,ן ]:'נ מיתות ד' בפ' ותק בסקילה כאן אף בסקילה להלןמה

 אב ובאשת כלתו נקראת הענינים שבכל )ג( ומעמא הנשואים מן בין הארוסין מן בין בנו מיתתלאחר
 ובפי' כלה נקראת ענין בכ, כלה אבל קיים שהאיש אישות לשון משמע דאשת מיתה לאחר לרבותאצטריך
 ותולדותיהן . הקום בשום נדרש מצאתיו ולא דמייתר היא בנך אשת מדכתיב מיתה לאחר .דמפקי ראיתירבותי
 בתו כלת אסרו לא התם אמרינן כיצד פ' ביבמות לבדה בתו וכלת הדורות כל סוף עד בנו ובן בנוכלת

 : בנו כלת משוםאלא

 )א( רמיכמן

 לה ומייתינן בספרא ותניא אשה משכבי תשכב לא זכך ךאת ג'נ[ "6 ]ייקי6 מות באחרי הכתוב הזהירזכר
 היה קדש וגם ואומר קדש יהיה לא ת"ל מנין נשכב לשוכב א,הרה לגידנו ג,[ :"ד ]ס:0ווין מיתות ד'בפ'
 ותניא )ב( תישכב לא ביה קרי תשכב לא ,כר ואת אומר הוא הרי צריך אינו אומר ר"ע ישמעאל ר' דבריבארץ
 קמן לפטור אבל , לו הנשכב גדול לטמור לקטן פרמ איש ישכב אשר איש 6'[ ]סם בפד"מ לה ומייתינןבמפרש
 הנשכב גדול יהא וכמה קטן בין גדול בין זכר את ישכב אשר ; )ג( הוא עונשין בר לאו דקטן אצטריך לאהשוכב

 ראםתועפות
 . 6ין )י( . מסותס גמי מסיס )6 סכן לגוסס 3כ)) ס'6 קרוסין 03 )ס3ן סבן מח"כ Srtit יחטוב רוכ63 כ' ד6טו סחכמס ממעין כ'כריחות
 זג") ס"ס . נגניו )יג( . נגזפס 0ו6 ,ק כ,") וסק')ס כרת 1)6 6יכ6 נרידס )16 )יב( . 16סר 5") . קומר )יא( . )מוחקו רריךס"ס
 שניו %י 6סח מסוס %") ט"ס . קניו 06 מסוס )טז( . רננן 5"3 . רנ6 )מו'( . 6מו 6ני וקסת 51") ט"ס סמוי וקסת )ידע( .קניו

 טס '165 גגך מ") ונכוית "מס ש יכוו )ב( לס"ד. ס.' ננדסס)א(
~ 

 כ5"3 ט. 6נ1סת בנתרי ומס"ט קשות )סם ן ן ד
 כסן קולך 6ג' סבן כגו ומסותת ננו ונגוסת ונכרית )ססחס פרט נגך 6סת כת"כ נרסיגן וו") כ' 5"נ )בין וססמ"נ . 3גדסס 0ו6וכן
 עם תיסות ס6") ונכרית 0ספחס '165 למט כמו"כ כת"כ 6'ת6 ו)פגיגו בת"כ 0ג'רס6 וסגיו סי' סכן בסה"נ מרסון וגר6ס עכ") כנך6סת
 כפתך כ' ו0 סנוסוס וגרפס כ' ק"ח סי' קדוסיס נ0תו"ס . ט' וטעמך )ג( . כו' נגו 6גוסת לסמרי ימס"ס מסגרתו )מי סריגו 6)6נגר
 . כ)חו לתמר יסודם ויקמר כמ"מ תמיד מקרל כרחו בטס 36) סכן נחיי epl1 מטמע ס0י' מסגי )גי תגרס )6 בנך 6טת ערות כ'1)6
 כו' )ומר ד"ס 6' נ"י סג0דרין סתוס' קוטיית 3וס ומיוסי כ6ן סר6"ס רכינו )ינרי וכיון טכ") סגנים מיתת )6מר מסיו oeti)lוגעמ'
 וקוס"ת מיחס )6מר נין ממ'יס נין תמיד מדמע כסתו כתיג דנע,גס דמ6חר )ק"מ רניגו י)סמט"כ כו' מגסן מיאס 63חר עורס כו'61"ת
 . למייתר טי6 נגך 6טת מדכחינ מיתר )6מר ימפק' לקיתי רנותי ונסי נסמוך רניגו עס"כ וסייגו מקורס מס לכ' )פרט"י 6)6 6יגוסתוס'
 רכיט סכ' מסד"כ )סכרין רס"י סדכרי בגור סו") hD'7D1 )ויידק ו6יכ6 עכ") פוקוס נסוס גירס מ65תיו 1)6 סכי )פרס"י ססינ רניטוסגס
 סמומנו נפי' סה"כ )דגרי רנמ נערגו ורס"' מיחס )6חר קרנות כ)) מייתר ע6 וסגכרית סספחס )סו5י6 דמיימר כנך 6סת ידרסיגןמקוים
 סג6 )מייין uh כנס )בסרת )כתונ סוכלך ס)6 ערותן תסס מ)6 כי מרנותינו וקנ)גו וז") סכ' טס כסה"נ עיין 16)ס . ט"ו י"חויקרץ
 ערוחס תגבס ומש וגכלית כפחס )סומק יארגן זשיתר נגך למרסת טלכ מדגלי )רס"' לתירס 6ין 61"כ עכל נגו מיתת 5מר)רטת
 רנ'ט כממ"כ ר") 6'ן מ'תס )6מר 6ף טקס )ח"נ וכתנא יסדר ו60' סס סג0ירין רס"' מ"מ ו)ס'"ו נגו מיתת 6חר )רנות י)ס'נןןמיימר
נכווגת

 יכר'ו.
 ושין ערותס תניס )6 דכת'נ סמקרqDn 6 וכרגו פסוק מטוחו דר") ססמ"נ כמט"כ hih ס'6 נגר 6טח היכתים דס"גו

 : סס מסרס")63ורי
 6' '"ט קייס'ן סרסג"6 חף שין )ג( : סנלס"ס ושי2 ספע) מגגי; ו0ו6 ט6"1 מוסכם י5") )י גריס סיטכם )ב( . ר)"6 סימן נגדסס)א(
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יראים ערעתעמירספר16
 מוך ג' 2] ,לנירי. ":ין" ג. ':א נ :ן א,מ,י שיא: 1:'גננקןהג::,שינג.קמן שעג ות: :: nlwD " 'א זגטנג(י:מ:"י,3וב7::ןגע:7ון:%:ג'ג::

 ממשכבי ולא משכב נקרא בזכר בו כיוצאשיש
 גם

 הנקב על לחייב הזכר מן למדה ונמצא הזכר על מלמדת שהאשה פי' למד ונמצא ללטי בא זה הריעלה י% ר' דאמר שפיר אתי השתא )ו( ליף רמס
 דאיתא דכל מ' בן דאמר דרב ומעמא )ח( לרב ללמד שבא הדבר כו' ללמד בא פל בזכר בו כיוצאשיש
 הענין בסוף דכתיב שמענו כן כמו כרת ועונש , ולנשכב לשוכב אזהרה למדנו )ם( בנשכבת איתאבשוכב
 אשה משכבי זכר את ישכב אשר ואיש תהיו בקדושימ ת"ל מנלן והתראה בעדימ מקילה הנפשותונכרתו

 0ר6נ"י 3י3רי q'Dlt "ס ו0ריט3"6 )'עגטיט כ60 וגר1נ0ר6ימ6 גי6ס דני6תו דכיון פקסן 6ת כרעול ממסרס 0ר6כ"ו 3סססכ'
("11 

. י6ימ סר36"י ע"ד כ' סם ו0רסנ"6 כו' קם") טנ0ג0 מפגי מיינ 6100 לעריות דמתעסק ויומי6 ני06 3י6חו סמרי )מייל נעריותסדי

-  

 1נ
ו
'ש) עי1 ע י

כי2'
 ערכיי "יזז

 7'ממ"3 0ו"6 יוטס קנה ס - )מעזע' ד"0 6' ל

 לף4מיינ יייי רל'יי י"ל מוו יון ייי%ןל  מ-%יזיויורווון צ 2ם2קצר::גוצ 1':מן שגעם נ"י 3"סן

 f1tepin ינ2 יינ'::ן טל ם %601 :ךךז ב%נ5 צ"ייק צ2:גינ וטיו"ענן ):% קחטשי

 כד6: 60 6' וו %%רס:נ27%נמ'"דסג0::ן בימ2:2 עי2 צ nprntts; יו"ט ,:?וכמ"ע5י,י
 ס'

 קקן %ג"61!6ךןצ1ת%ןימ)ס"צ מרע 6ש כי6ית6 וס6
 םסנצכנצDS : 6(t ם ,טצ 6)6 טנ:ן6 ע' סרסן קען 14

 )י( . מ") כי, יטיתי6 " מ( %י6. לצ%
 ספקיי,)

 6ת 3מיי3 יי,ט יטט))פי"י רזייית עכ3")
 קוק ט3י, י"מ ומסמס,

 פטרי יי6'
 ונוירון "" " וו "נ11""ן יז,פ1ן: :וו %:ייןי1ן עי"51י:"י%:12:,:יגינן, 0רכ ו,") עסיסן יכריית6 ריסק נס סייר "י0י' יותר )סרס )רניגו )י' ג'ח6 ולוזי קלמר 6מיית6 מען ל3ימ וכ"כ 6' נ"מסנסדרין
 or ("11 כ) חסר נגיסס )ז( . ע"כ ודוק מדין מנג' ע0"1 ננ6 ס"נ 61"כ עייני מדין סגות סכ0רנו סעס ספו מ"י מ6"3 סי"נ0רמ3"ס

 ט)כ"ד ע3קס0 נססיונכ"וינקט
 י)"ס' נלסוו

 כ
 6' מגווסת ')'ף

 י :
 סע))

 ק יעז ע:ור3:צגי:1ן %:1וצני:ם:ן גוך::י2 נ' כ"3 ועוטין מ60 וקונס ד0כ6 ')פותק
 ז :ו,ן %:ןו' '

 קמי:ךף%:צ4:גמא 31דנרי
 610 כדרכס ס)6 י6טס סס ')חכנויס ס") 3' פ"נ יבשת ם:מג 671,

 מלנוי
 ו%: צ דקרם

 מ 1)6 %ר::כםס")מדגווכו' גן "ס צ7::ג%: צ :fcn 6"3% %ייצ6יכנ:צ1
 לניס ק . ק

 ט ' ף "י
 ז

 )ר3. ח()2')3
 חיברו ע) ממד 63 כ6ן 0כתו3 0ד3ר ו0 ור") ))מד 63 0ר"ו נגמרת נמ65 מעמיס י0ר03 רנינו וכוונה )רונ 51") פ"ס לר3  רתימתג")

 16 צ0 כגיחייג לוי ע) טדוק6 נ6ר נמטט עמו סטוכ3 גס ס)) טסכעס)פי
ץ  21 . סלי י"ס Y/D '6 סנהדרין 0מוס' : 

":
 Shnnt י' "ע DC'1 ,ז " לוו " מי',וי:"" יעי

 ע,לטי : 'וי וש ;,ו ,ווו נ,,. ין ,'7 ליי לירכו;)
 . 3גטכנ 6ית6 ננמר6 . נתוכנת )ם( . זס % חסר רל6 ס" ונגיפם . וק") )מד 0ו6 וכקמת למד טנ6 סכתוכ ד3ר טותוסו6
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מיראים ש-עתעמומפר
 בסקילה אומר אתה בסקילה יומתו מות מיתות בפיד לה ומייתיק בספרא ותניא בם דמיהם שניהם עשותועבה
 בם דמיהם וידעוני לטווב להלן ונאמר בם דמיהם באן נאמר בתורה האמורות מיתות מנל באחת אלא אינואו

מה
 לחלי

 : עליה לגזור תולדה חכמים )י( לא כי תולדה מצינו לא בזכר . בסקילה כאן אף בסקילה

-TD~D א( וץ( 

 בספרא ותניא . בה לטמאה שכבתך תתן לא בהמה ובכל כ"ג[ י"מ מיקיר מות באחרי הכתוב "יהיר יבהמה
 ישראל בבני קדש יהיה לא ת"ל מנין לנשכב לשיכב אזהרה למדנו לן ]ג'ו מיתות ד' בפ' להומייתי

 שכיבתך שכבתך תתן לא אומר הוא הרי צריך אינו רע"א ישמעאל ר' דברי בארץ היה קדש וגסואומר
 שנאמר תהיו בקרושים והתראה בערים מקילה וענש העושות הנפשות ונכרתו דכתיב הענין בסוף כרתוענש
 למינו בסנהדרין לה ומייתינן בספרא ותניא תהרוגו הבהמה ואת יומת מות בבהמה שכבתו יתן אשרואיש
 לשוכב ענין אינו אם יומת מות בהמה עם שוכב כל המשפמים ואלה בפ' ת"ל מנין לנשכב לשוכבעונש
 יומת מות כדתניא דבסקילה מנלן התם אמדנן . תהרוגו ביה רכתיב )ב( כשוכב לדונו לנשכב עניןתנהו

 להלן ונאמר תהרוגו באן נאסר בתורה האמורות ממיתות באמת אלא אינו או בסקילה אומר אתהבסקילה
 למדנו מנלן היה למדנו בבהמה . בסקילה כאן אף בסקילה להלן מה )ג( תהרוגו הרג כי מסית גבי ראהבפ'

 ועוף היה ולשבת לכלאים נ'[ רז קמ6 מ% מדתק חובה ללמד ויש ; תניא ולא תנן לא למדנו לא עוףויתמור. וצבי איל וכתיב תאכלו אשר הבהמה זאת בראה דכתיב בהמה בכלל חיה htD] ]'6 המקשה בהמה מ'בחולין
 )ה( על בידי וספק משבת דשכיבה בהמתך )ד( ילפי משבת דהרבעה כלאים אי בגמרא ואמרינן . בהםביוצא
 אמורא אבל בסקילה אלא לן ממפקא לא טסתמא )ו( שנגח בשור ליה תני לא אמאי דא"כ צדק לי יורואשר

 ראםתועפות
 . h"D'Sn רמ"ד סנ6ון וטון 6' ט"3 קרוסין טסי יר"' )חכמיס' 0ו6 חו)זס מ65גbic 1 רנימ ומכ"כ כ5") ט' הכמיס מקו )6 כי)י(
 כככר כו' עטיו חרבין 8גדרוגיגוס ל פ"נ ינשת ד6מר ד)ל"6 לארג' מגיטוויעז ר6יוגסקי ס)'ס"6 וולף ז6נ מוסר"ר 1ט' 0רס"גוידידי
 : )ו0 תוניס 'ט סר' 6"כ ו") סרמנ"ס כיכ' מ"מ )וק0 36) מי6ור"ת6 סטור ס" סר'ט3"6 טס וכחי סלול ס)1 3גק3ות 6נ) טוו ניכרות)י"6
 תסר1מ 3י0 7כתיכ עוגם  3חוכ3  למדלו  טס סכ'  מסולם 0גירס6 כנדפם . כרוכל )יוגו )ב( . לר"ג סימן לנדפס)א(

 1מ"
 כו י3סש)0

 ססמ"נ כדגרי ממס 610 כ6ן )סמס"כ16)0
 )16י

 טומר דייתי blhn( 3סק')0 0סוככ 3עוגט ס0גטכנ %לוט טוככ )מון וגכת3 וו") 5"0
 )דונו )גטכם עג'ן תגסו וום"ל ,pDh" תוי"ס 3' גרי 3סג0דרין סרס"6 ו0ני6ו עכ") מגק ס0י6 סחם נמורס ס6מורס 0מית0 סי6רזו
 ממ"כ וכסי תמרננו 51") ש"ס ממרונו )ג( . כו' סת0 6מליגן 61,') ממסרם כמו 3סק')ס תיגו יי0י0 ור") ת0רונו ניס לכתיךכיו"כ
 י)0)ן )פרס לפטר ו)פי"ו 0רינ0 )0)1 וגימר ס"ו כ' ויקרס סד"כ )טון 36) מסית ג3י ר06 3ס' )סרן ס" ומט"ח 3גמר6 610. כןרהיט
 סגסד,יין ירוס)גו' )0ס"גו מסמס נמר6ס ועיין כח"כ כמס"ס נס דמיסס מךכתי3 דכסקי)ס י)סען וסם 60טס 6ת וללנת תסמור לפסוקסי'
 סכנתו יתן 6סל צ'ט הנומר סיקוס ועגם סל 5"ס )16'ן ססמ"נ ו16מ נלס"' 6' 7' '3מ,ת וו')ג6 ד' נטס"מ ס)מ0 31חטק 0)"זכ"ז

  ומירס תו' 3סמס  כל 5ל תויג 5יר ולטי  ויומר תרילנט סלל ס טס סכתנו ס"קק) נמהית ותיגו תחלוט סנסמרי ו6ת יומת שתג3סמ0
 3נמ' סו") טסכי6ו גוס ho' 0נרייתות סחי מסמ"ג וטעתיק מסמוך 3מקר6 ט610 0רינס )סנן 1ג6מר סר") כלת"כ טמסרט סייגו עכ")03

 03מחך די)סיגן חיכי וכי ועוף מיס )לנות נסממך 1כ) יכתיר מגנן וטית מסכת 3סמתך ')פינן 5") . עסי )ד( . מהת"כ ו0נ'סנהדרין
 כ6ן 6ך )'ת5 3גדסס ר3יגו ס) סססק טעס )ו( כמעתיק. עי 5") ע)- )ה( . 3גדסס 1כ"ס כו' 7טכי03 3סמ0 ')פיגן ס"ג מסגתי0רכעס
 %3טנס זס סג0 דכת מט"ר ט6')ו י") )גוקין ג"כ וטייר טתג6 ו6ף טגגח נסור )י0 תגי )6 6מ6י 67"כ מסחסק סכי תמסורמגודר
 נסמר וכ) חמור 16 סור )טון נתורה כתיי )6 יחס מ"ע סירוס 3מסג0 טג0 ס)6 ומס , קם") ד"ס 3' י"ג נתוס' וע""ס 7כ"קרס"נ
 3נסגס (CD ונסר,נת , 3ס)כותיטן שחקקן ו6ף פרטגס סכתם בסריקת טגכ)) י") ועע'גס , ט83ריכס כ) 7סו6 תעטו )6 631ר5כסכ"6

  ס"ס  מסימן  ווטלקניו5 736"ק כמס"ק ריטג6ווין 6מ' מלזכי מו"ס ותפ6למ פגיון עדיו 0נ' סלנ עוז והיייי כמקול גל כס' ועיין7ע7י1ת
 כברכות סגסס 6ת טמרנו כנון די") כפרט"י 0כרמ 6ין )ר3יגו 16)0 סנרנעו כנון טפרט"י 0גסק)'ן ועיף ח" 6' ס"0 חלין ועיין 1'6ות
 נסמם נכ)) s~fn כעס סחורם 3כ) עמדנו כו' סקעס ועגי כו' )רכעס נסמר צגי מעמד )6 61ט0 כ' 5"1 )נוין כסמ"נ ויגס 6'כ"ז

 כעוסות גרנע סיס נ' ס"ס מקים סמונח נס' מסק'גן גש ליגות ונעגין כו' נוטנח נסמס ג0מ0 טג)מי 3סמ0 3כ)) קף רביעת61ססר.סגס
 סגנון וסרג סיר6יס פסק וצטוט מלחינגות רייס מ"פ ו0ני6 ספה"נ יסרי ,כר )6 0ע"ו מל3 ס"6 )0רנוכ"ס יחן נח3 ונספרעכ")
e~snסוף יסוף כיון 0ע'ר ט)יט"6 7מחגיגו blln'b fin"nlbl מסרם") ינרי מנין ו6יגי . )קרנן )י' פסיגן "פיר עוף )סרניע 6יכ6 מידו 

  סכנתך תוץ ל5 3טמס ונכל כ' טמרי  טו5 7סטיס6 גיומס 3ג)) 7מי' וס %מוג ססמ"נ ירין סיס 63 ס"ס נמ5ו0 לכ' טס )קמ"נגני6וריו
 "כ)" כמיג )6 7נעוגט ומיגו )6 עוגט מ"מ למסרס % 7כתינ 6ט"ג )' ושם ט' ר-תורס 3כ) למלט טומר ס51רך % כ' ע)6 נכלן%6
 נבגיות ועב סמעגו )oi'pn 6 36) ג"כ נעוף 6יכ6 ל6'כ~ר6 י0ג0 טלקס ס) וכמסקו סק')0 נעגין נסמס נכ% יחיך סו)")וסכתי
 ד6פי)ו סק מת"נ סכ"3 כרמ3"ס 610 דמנ61ל דק )6 נמחכ"מ נרמכ"0 ו0 ד)'כ6 מטפט מעין ע) סם 1מט"כ 3' כ"3 לו ס)מסחטק
qlD116 דנסגסדרין נסק')ס נמ' רעוף עכ5") ד% רג'מ ע"י ס0קט0 ר3"3 סי' סגדפס )'רכס סעמודיס ווי 3ני6ור ורציתי . שסריו 
 ומס עיים כריש 6' ט"מ סם )ס ומוקמ'גן כו' עמס ו% עריס שמר כ"ג 4)'ס ממילין 'טר6) ס) סנ"ד ערול כ) רמ"ד מגב 3'ל"ז

 hn'h -בידלל
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יראים ידייתעשיסמר18
 נח לבני שנאמרה פרשה כל חנינא בך ר* אמך 6,[ ג*ע ]סגסולין מיתות ד' בפ' דאמרי' דאיכא מבוררדאורייתא
 נח לבני נאמרה וזה , נח לבני ולא נאמרה לישראל במיני נשנית ולא נח לבני נאמרה ולוה לוה בטיניונשנית
 בפ' לה ומייתינן )ח( במפרי ותניא אהד.. לבשר נעשין שאינן )ז( והיה בהמה יצאו אחד לבשר והיודכתיב

 כאשר עניינו )מ( כו' קמן בשכיבת הבהמה לפמור לקמן פרם איש בבהמה, שכבתו יתן אשר איש מיתותד'
 : לה דומה נמצא לא כי , תולדה .מצי% לא לזה גם , וכר גבי דכתיב לקמן פרמ באישפירשנו

 )א( ומימן

 לרבעה בהמה לפני תעמוד לא ואשה כ"ט[ '*מ [~htpt מות באחרי הזהיר , עליה הבהמה את "מביאהואשה
 בקדושים והתראה בעדים במקילה וענש , הנפשות ונכרתו דכתיב הענין בסוף בכרת וענש הואתבל

 הבהמה ואת האשה את ךהרגר2 אךי2דל לרבעה בהמה כל אל תקרב אשך ךאשה ט"ו[ כן ניקית דכתיבתהיו
 כאן אף במקילה להלן מה , במ דמיהמ להלן ונאמר בם דמיהם כאן נאמר ובספרא . בם דמיהם יומתומות

 עוף מביאה ואם , למעלה פירשנו כאשר , בהמה בכלל חיה למדנו בתורה )בי( דבהמה ואועג .בסקילה
 : לה דומה אין כי לה אין ותולדה . לנו הנראה בהמה עם בשכב למעלה פירשנו )נ(כאשר

 )א( זמיכמן-

 , לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת ואל כ'[ "" מיקיר מות אחרי בפ/ הכתוב הזהיר . "מאורסהנערה
 מעשרת למדנו מנין לאשה , לאיש אזהרה ולמדנו )ב( היא עמיתך אשת בכלל המאורשהונערה

 למרנו ובכללו איש אשת את ינאף אשר דכתיב , ניאוף נקלף איש ובאשת , תנאף לא דכתיב ,הדברות
 ושכב בעיר איש ומצאה לאיש מאורשה בתולה נערה תהיה כי תצא כי בפ' וענש )ג( לאיש אהרהגם
 בעדים בסקילה , ומתו באבנים אותם ומקלתם ההיא העיר שער אל שניהם את והוצאתם וגף איש)ד(

 הנפשות ונכרתו מות באחרי כתיב עמיתך אשת ואל המקיא אותו שעל , כרת והתראה עדים ובלאוהתראה,
 והיא מאורשה בתולה נערה שתהא עד חייב אינו המאורשה נערה על. הבא כ'[ ]ס'ו פד"מ במנהררין ותנןהעושות.
 ולא בתולה , בוגרת ולא נערה בגמרא ותנינן . בחנק והשני במקילה הראשון , שנים עליה באו ; אביהבבית

 ראםתועפות
 . 3סיסר6 5") . כסמרי )ה( . 3גיפס וכ"ט %") כו' ט6יגן q,D1 וחיט )ו( . 4( ע)'ט מוסר נסג 6מ6י סייט )יכ6 עוף ינר3'עת6'ת6
 כין 33טמס סכתונ מזק 1)6 ל מס", גו6"3 03"6 וטרמ3"ס קסנס 3ין ניו)ס 3ין נירמס 6'ת6 ג"כ-3; סנסירין יטס נגרייתך)מ(

 : or )ו מגין 61"י )ידחס מוס Dh1" ו3כ) מתיגת י6תרכי געס~גו סגר6ט )ידחס כיוס Db" שמס ו3כ) טג6גור )קסגטגדו)ס
 ו'[ 6ות ~ס"ט טבל ביתן גח) ועיין כו' סירבו כ3ל 6ית6 גגדסס . כלסל )ג( . כ5") נחורט כתונ דנטמס )ב4( . ר)"ג סימןנגד0ס)א(

 קמרן 6ני ,161מר גוס כנ"ע רפינו -יצרי טטגימ טעמו7יס גווי לקיתי וכן נעוף )ית6 יר31ע כ' ס"ס וכטיט טרוכס 3נמר6 )לנינוטתסס
 נמין לודע יען דססיק6 נגמלנו 6מריגן 3טס יוגרו ונם תביס כ"6 סעוף ממין )סקרגט כסר 67ין טקלכס )כגין ייוקר סר6"סלאגו

 : 3' מ"ג 'הגיות מסריעכ"ן 3מי' וכ"כ לעוף גס רובע גודרי יין י") סק')ט ~ין כ6ן מט6"כ 'וגס וגגי כתוליסשף
 סי" עמיתך 6טת )ב( . רפ"י סימן 3גדסס)א(

 חוס ח' ירומם רבעו תמ"ס כלירט ל6" ומכלן 3גדסס מסר מאף. )6 דכתי3 עד כו'
 כו' פרוסתי 6ת טרי שתי 6ת טרי 6' ו' מקיוטן ור6" כסר טטנט )י גרפס כו' פרוסתו וטיתט הנתתי כגט כ' ח"נ כ"יגתינ
 עשתך 6סת דו5) מקרה 63רוסס סוטרי '651 משרי ומכפן סמק קג"1 ס" r"t~b ססי"ע סלק וכן 6סס גגך6ת 67רוסס גריסמנ~דסח
 6'ס הסג"מ )ס,ס'ר ג6 ור") 6'ט )6טת ואיפס . )6'ס )ג( . נסמוך ועחן כ' ג"6 כסגסירין סנרפ"ס or ורמו 6פס גגך6ת ד6לוסססר'
 oh ידעיגן סוס )1 6('Slh ו'") וגו' עמיתך 6טת )כתור קר6 סוטרך לעט 6"כ 61") ק"ג )15'ן )סה"נ 3נ'6ור'ו מסרט") וכ' . תגלף)6
b'oעכ") סכינם ערן סטוק קר6 כת3 )טכי וינסוק מינוק כגון 6חר עגין 16 נעיכם טכיכת 

 דססיל )ק"מ מסרס") קוט"ת ו)עג"י
 61) סמקר6 קותו סע) כרת וסתר6ס עריס ונ)6 כסמוך רניגו וכקטון כסלמס ס6מור כרת גכ)) 6ותס )כקו) עמיתך 6טת 61)56מריך
 חוס ח' ירוחם רניט וכ"כ רכינו שנרי כ6ן כמפורס ככרת טמ6.רסט נערס ונס , מעוטות סגסגות תכרתו כ6ח"מ כתיג עמיתך6"ת
 ינערס סס טל טעוגטין בסונר סגטילין שטי נסיס"מ יטרף) )טתס6רת ור6ית' , נטלת 6'ט 61סת טמ6ולטט 7געלט ח"כ ל"גנתיג

 גסו6ס ג'ז onl~h נין כו)) 6יס וקטת מכריחות דמ"ס or3 טנס ו3מחכ"ח כריתות כריס )ט מג' ד)6 ספ ולקיימו סכרת 6יגטסמ6ורסס
 6' )"ד יבמות סינוט וחטק , כ' ג"6 ס:טדרין סנרס"ס ועיין 3סק')ס )נוגס 6% סמ6ורסס נערס י65ס 1)6 כ)) ניגיסס חיקוק61ין

 ותי' נכ)) 6טס סוי ו6יך וכר שטון ולמלט n(qh )6 ט6וטרמ ולע"ס כ6ן ניקל 5"1 )16ין ססמ"נ וטגס . נדם "קטי כסס"חטנדססיס
 תו' כמונס געלת יסיט כי מפסוק )צון )ד( . כ6ן טקיימו )6 קמט וכ"י 6יט 6טת נדין '"מ סי' )סגן ר3יגו י"ז וכ' כו' דבה"ימדתית

וסכם
 . סו6 טיפס וס )ימד מקוס 61'י פכ') כגב גמי ושף דמים מסיג' עמדו טכ' ג'ו :'נ סי' מגויס כרקס מעת פיו מרייס ס' ועיין4(
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י'ראים סיעתעפימפר
 עליה בא )ה( אס בקטנה . הבעל לשלוחי האב לשממרה פרם אביה בבית נשואה, ולא מאורשהבעולה,
 ויש . במשמע קפנה אפילו המר נער ולרבנן נערה לר"מ , וחכמים מאיר ר' בפד'ט בזה נחלקובמקילה
 האיש ומת דכתיב טעמא היינו דהכא למיסר ואיבא וגו' הדבר היה אמת ואס כתיב הא במשמע קמנהאפילו הכי לאו הא מלא נערה דכתיב מעמא רע, שם מוציא גבי ל[ ]פ"י שנתפתתה נערה פ' בכתובותרייקינן נמי והכי היא עונשין בת לאו קפנה ואילו , שניהם את והוצאתם והכתיב )ז( לאוקמי מצינן היכי )ו(לשאול
 בשטר בכסף דרכים בשלש נקנית האשה ומקדושין כדתנן ארוסה נעשית היא ובמה . לבדו עמה זח(השוכב
 , האטלקי באיסר משמנה א' פרומה היא וכמה פרומה ובשהי בפרומה אומרים וב"ח )ם( בכסף :ובביאה
 כו' לי מקודשת את הרי ההרס על או הנייר על לה כתב ניצד בשמר 6'[ ע' ןק"ס'ו תניא . כב"חוקימ"ל
 אלא קיהה ואין אשה איש יקח בי דכתיב כסף פ"א בקדושין מקראי להן נפקי וכולהו כמשמעהבביאה
 יציאה מה , ליציאה הויה מחיש והיתה ויצאה דכתיב שמר ; ממני קח השדה כסף נתתי אומר וכ"ה ,בכסף
 ובעלה דכתיב ביאה . בשמר הויה אף בירה ונתן כריתות ספר לה וכתב רכתיב , בשטר הויה אף י(בשטר
 בו )יא'( קטנה כשהיא בתו את מקרש האיש 6'[ ]יע ע"ב בקדושין ותנן בביאה שנקנית מלמד וביעלהותבא

 ונפקא גיג( כקדושין ותנן . ובביאה בשטר בכסף בבתו זכאי האב לב( שנתפתתה נערה בפ' ותק ,ובשלותו
 אחר לאדון כסף יש אבל זה לאדון כסף אין , כסף אין חנם ויצאה. יהודא רב דאמר כ,[ מ'ו ]עח1נוח מקראלן

 דבר לכל כמותו אדם של ששלוחו מקדש האיש כך בשלוחו בתו מקדש שהאב וכשם ~ד( האב ניהוומאן
 6'[ נף6 מקדש האיש פ' בקדושין דקימ"ל , מאורסת נקראת )שוע( מסורימ שאינם ובקדושין , עבירה מדברחוץ
 שיש אדם : הם מה לביאה ממורין שאינן קדושין אפרש ועתה , קדושין הוו לא אמר ורבא קדושין הוואמר אביי לביאה נמסרו שלא קדושין טהמ ואחד קג"מ מיע"ל בר )מז( כאביי הלבתא ורבא דאביי , קדושיןדהוו
 מבנותיך אחת אמר בין לי מקודשת בתך המקדש ואמר אביהן ע"י להתקדש ראויות נערות או קטנות כנותלו

 דהא , מקורשת לי מקודשת בבתך דאפילו לדבר וראיה . בכולם קדושין תפשי ענינים בכל לימקודשת
 בנות )יז( ב' לו שיש מי דתנן האומר בפ' דפליגי יומי ור' מאיר דר' פליגרזא ל[ נסס בקדושין עלהמייתי
 קטנה אמ , שבקטנות גדולה אמ שבגדולות גדולה אם יודע ואיני הגדולה בתי חדשתי ואטר , נשיםמשתי

 כולן אומר יוסי ר' ; מחיר ר' דברי שבקטנות הקמנה מן חוץ אמורות כולן , שבקטנות גדולה שהיאשבגדולות
 לא סבר יוסי ור' למפיקא נמשיה אינש מחית סבר מאיר דר' : וטעמייהו שבגדולות הגדולה מן חוץמותרנה
 שהזכיר משום אלא קשרי לא יוסי ר' ואפילו , מאיר ר' ואמר פליגי לי מקודשת בכתך אלא ; יקח איזוידע. שלא משמע מבנותיך אחת דלשון )יה( אחת מאי האי קאמר מבנותיך אחת ואי לספיקא נפשיה אינשמחית
 החכם ידע לא ועוד . על'מא לכולי אמור טעמא האי למימר דליכא מתם מקודשת בתך אבל , שבגלילותגדולה

 הזכיר ואפילו , מתם לדבר לו היה שלא הוכחה באחת שאין מאחר מבנותיך, לאחת בתך מם( בו' לחלקלהתבונן
 בפ' )כ( כדאמריק , בחומרותיו פ" , בגזרותיו כר"מ הלכה דקימ"ל , אמורות כולן ב' או נ' גדולות וישגדולה

 ראםתועפות
 עיין כו' )ס6ונ 1'ס )ו( ממעמיק. . נג7סס 1כ"ס %") כוו ו)רנגן קטגס 1)6 גערט )ל"מ פ' עריס סנ6 06 )ה( 1ג1'. "651מס עמסועכנ
 נכסף )ם( סכ3. 6טר 5") . סטונה )ח( ממעתיק. . %") כו' וסכתינ נקטגס מוקמי )ו( רהיט. )קוטיימ יסוג ס)6"ס. תוי"ס 3' מ"יכתונות
 . %") כו' 3י6ט כסער. סייס 6ף 3י7ס כו' יכתש נפטר י5י6ט מט )י( . סמעת'ק כ5") כו' ונס"6 דיגו ונטוס נ7יגר 16' ט~י3'ת
 ערך נערוך )יד( מי1תרוח. %ו תיבת ינ' נ") . נקיוסין ותגן )יג( . סגכון סו6 וכקן 7"ו מסר כגדסס לב( . געעף 5") קסגס)יא'(
 טנק17ס' )כסף מערוך 7כווגת ושניס פורך 6ין ונעג"י ויאנס מיכתינ דג") סגיס מס וסנרי"ס . ו0יתס מיכתינ 3*ני0 סטן עמדט כ'6נ
 06 6ך , ק עלך פעמך וכמת"כ )6מס ססס 3סס טמתק7טת סכסף ע) 6)6 )מידין 6ג1 6'ן ו'65ס דמן )טניס ססס מלן וניקטמסל

 ס% דגם 3' ג' קרוטין 3חוס' מ63 מירושלמי וס61 מהנדס סערוך וכמת"כ 003 )קדט סגסגת )36יס טפר ממנו ו33י6ס כסערנמקדטס
 p"h 6ניס ניד ססו6 מגק ונמס סטר נקד1סי ט*מלו מס ממט וסייט שסניי סויות ומקלק וסיתם מלכתינ )36יס סס מגס סעלוך לע"ז

 גירית )טיס מסורים )מו'( . ויניס סס ו3י6ס ניטל )סמתקיסת פנאט סכסף ממ,)8 לניס 3יי ומלס טסטסר וכיון 8מר טיסוסיקס
 מ30' רס"מ מי" נסגסמ וכ"כ מחית ויקי ס6י 5"3 . 6מת מ6י ס6י )יח( . כ5") נטת כתי נ' לז( . כל63 5") . כקטיי )טו( . כ5")כו'

 ריע למריכי ועיין עב") יוסי ר' ס)ינ 1)6 )סשק6 גרטיס ממית ודקי מלגותיך קמח 8מר 61' טס וו") ירסיס 3ססר ראגו ס"טבטות
 3ין )ח"ק )ים( וחעיומיס. עי כ6ן 0כחונ % הסר וכגדסס . כ6ן כמט"כ ר36'"0 ע) סחבק ממק ממעור ר' ו0ו6 )סר6"0 וגריס57") )י וגר"ס . טכ") כו' )מ6ס "6"מ קי1טין 7סו' )סר"ס וגר6ס וז") שח"כ סמרלס טס וכ' סר6ני"ס נטם טס טכ' מס תע"ד ס"קרוטין
 יומגן ו" 67ת6 6' מלז סס eD"' כן ר3יט ספי וכמו כו' ד6מריגן 601 51") טו6 טט"ס גריס כד6מריגן. )נ( . כס) כו' )6ממנמך

 לכ"מ נמיר1תיו כר"מ %0ס טס סליקי כן לחומלותיו יסב ננ,רותיו לכיגו ססירע מס גס , יוסי כר' ס)כס ינסק עיסק )יסלול))6סוקי
 3כחו3ומ לע"ס נפ' סמריכי גס עיינך עירס מטעם 6)6 נתכעסו מחמיל סטין כמקוס 7וק6 סייע לגזילותיו ס" 6)6 כן ס") )6סג") 3סנמי"י טממס ורנינו . דגריסס מירש ע"י וסיתל נ6יסור ד"ת ע) מחמיר טסו6 3דכל כנירותיו 6' ג"ו 3כחז3ות פרקני וכןססחמיל
 blh כר"מ %0ס ישן מטמע טטוט6וטו מי 7נס' גראס 1)6 כו' וסרט"י לגזילותיו אל"מ ס%ס טס וו") טממס כלכיגו ס") ק"מס"
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יראים עיירעטיימפר20
 דלא ללמד לא בגזרותיו כר"ם הלכה ראמר שמואל אמר נחמן מדרב לאפוקי רדלמא 6,[ מ"י וממנין שהוציאוהו%

 דהלכה מיאון בהלכות ז"ל גאון יהודאי רב כתב וכן , קימ"ל הכי בגזרותיו כר"ם הלכה ר"נ דאמר כללא"ההוא לאפוקי דמחמיר כר"מ ולא דמיקל יוסי פר' .ftw~Lb לומר הוצרך יוחנן ר' קאמרי הכי אלא קאמר נהמן כרבקימ"ל
 ת"ר לשונו וזהו לה כתוב זיל הכי אי יוסף רב ליה דאמר 6'[ ]לי בכתובות עובדא כדחזינן בגזרותיו מאירכב'

 יוציא אומרים וחכמים , מאיר ר' דברי עולמית יחזיר ולא יוצנף נשא ואם ישא לא הברו וכונקת חברומעוברת
 הלכה תימר ולא )כא( וחכמים מאיר ר' דברי עולמית יחזיר ולא ברבנן והלנה יכנוס לכנוס זמנוולכשיגיע
 אם ואשלו . גאול יהודאי רב דברי ע"כ , בקנסות ולא בגזרותיו כר"ם והלנה הוא קנסא הבא בגזרותיוכר"ם
 אמר כנ"נ הלכה מ"מ , מקומות בשאר אפיקו אתא נהמן מדרב לאמוקי יוחק דר' דעירובין כההוא )כב(היינו

 דאתי בעירובין יוחנן דר' דבמילתא ועוד . ז"ל הגאון כמסק עברינן וכותיה רב דכועובווע דמעשהלשמואל
 דמם,מא ואענג , ליתא יוחנן ר' ביה הדר 3'[ ]מ"כ בההולץ ביבמות עליה אמרי' , שמואל אמר מדר"נלאפוקי
  מן גרולה שהיא לאמצע'  לחוש יש  גרולה  ואמר אתת לכס בבת  ואפילו דליתא למדנו מ"מ ביה הדראחרינא
 ממש קטנה קשנה ממש גרולה גדולה הכל דברי אחת בבת אבל מקדש בהאיש אביי דאמר ואע"ג .הקמנה
 ההיא על השימה מוחלפת דמתרץ אבדימי בר )כד( הונא  כרב  אלא כוותיה קימ"ל לא לה אית שמאאמצעית

 ראםתועמות
 ססיתס סרי דתגי6 מס6 וסריך יסורס כר' ס)כס יסורס ור' ר"מ מ"מ כס' ד6מר ותלע סגי 6ט1 סגי ינעל סיכך כנון יוק6ננוירותיו
 סוגרך 3מומרות.ו ו6פ"  כנזירותיו כר"מ ס)כס  מסוס  סריך מטי  ייטת6 יסרס כר' לרסוק ,ריך hnht' ט' ר3 וקמר לכיס )כיח )יללרוסס
 סגיח קכ"נ בסי' סנופם  ירסיס לחסר חדת סם וכניקור 6' פ"1  טס 3נמר6 למעין נימוסין רימר7כי ופגרי עכ") 'סורס כר' ס)כס)פסוק
  ודו,  ברגליו פטרנ סעני מלפרו סי* תו  דתין מס6  וסריך  נפרדכי וכ5"ל  פ"ס טס טיס גמחכ"ח סרגיט )6 16)0 53"ע ממריכיךנל'
 ותחת ק5ת  ס"ס טס וכסמ"ק ק"ו בכתומות פ"ר בסא"ל וכ"כ )עג"ד קרול וסוף כו'  גריך  ובמיי 'פויס כר' ס%ס גר' נס  ס"ס ר3וימר
bonלממ"י דינן מס6 5"ל רתגיי b)no כאגירותיו כר"מ ס)גס  יוסי ר' וגר דדוק* נופר טר5י ל"5 סי' יטקב סבות מתיונת ח"ב  סריפיס 
 גני the"  3גוירותיו כר"מ ס)כס ד3כ"מ כרור רצינו דעה בקמח 6נ) ור3יפ )סרס"' קוסי6 כ6ן 6ין )~ורס 'סורס ר/ גני1)6

 יפויס ר;
  דס)כס טסות בכ"מ  *תריו דמחיפ כר"מ טס  רבינו ופסק 3' )"ב  חינין יכויס ור' ר"מ 3י'  דפליגי  סניי גיד אעגין r~np סי' נגיססעיין
 3טירוב שפיסל ברברי שללס דסי"ל  דכיון כמירכי רציית  ולרתית ורניגו סרקני )תרן )' וסנטוס ל"י ס"  'ו"ד ב"ח  ועיין נגוירותיוכר"מ
"Dbtד6מרו 601 . ודוק 3חומרוחע 3גוירותיו כר"מ ס)כס מעירותן )ומר חייך )6 טונ וי"מ י"ג 16ת מ"ח סי' מע"ס עיין תחומין העירוני 

 כתותח נסנ"י  סיין סמחס וסר"ר ר,מרוכי לסי' נגזירוהיו כר"מ סקס כהונתס סטר ס6בדס 6סס נססות ר"מ ד5סר סי  לענין 6' נ"31כתובוח
 61סי)1 3חומרות'1 כר"מ יס)כס סיר6יס  כצן  טמס"כ מעיר דנוחגינו מי"א סמט"6 )יכ יסודס ירוחס מוסר"ר סנ16ן וסרב ודוק 6'נ"1

 גימל ]ו6י 3' ס"6 יבמות 1)"מ  רל"ת וקרנס  בקען לר"פ קי"ל לhth 6' ד*"כ  וקילס  ר6יתיס %  תרטש טיטס סו6 11")3ד6ורייח6
 ג"כ יסטס  חייט  מירגקדר"מ

  %מחרכיי
 , כר"מ  סיתמיר  מססוססיס ל6' מלעו ל*  ליריב  לסיין דנרכות וברס"נ מטו"ב  רטעס מטוס )ונור ויומק רניס כנני  6ף בגזירותיוכר"מ סללי ס*  מלמיס  בליון  וטנדו נכסס"ד ר"מ דברי ר3י דרדס *' O"D  נחולין דימויו ס*  עם

 16סר דר"מ  6ף  לפנס וננו"פ . דמחמיר כר"ת סוסך ך,ייו  קפ"י סי' נוסי'  מסוי*יס גררי  ביעיר  למס  ם*ין  3דבריס מ"ב דסביעית3פ"ו
 מיס )ענין יבמות וכסוף כן ס)כס וין חנק ע) לק כמכ"ג במכור יוסר ימג')ס וכמ"ג . ובכמ"ד ק"ו ס" נוס" 3'ר6יס ימ1תרק'")
 ר3  דמעטס מטיס מפטל ק סקס  6'ן ר"מ ד6וסר qto 4וםסיט

,itDf,  
 דסלכס ונכח ע"ד  ונגימין  סירן ער 16סר דר"מ 3' ס"ג נדרים

 6' )"ד וסם 6סר רר"פ  3ינפיס  ועין  בתר5גין 3' כ"ת פ"1  ויטויין  לקולשן לפסות  דלטנין ]ומפטר ומטלס לוקס ס"ל ר"ד ונסכיתכרשן
 ר"מ סובר פ"ג ונלריתות טתיימ.  ריטון מתמיר ר"פ פסועי  ובבן לסמררלי( ג"כ יקרס פסנ"ל ~מקלת  כתכפים דסללס  nlD'nelמנקר
 מגמרת כלמוכח כחכמיס וסריס נסמס עורת  6ף מימש רר'וץ פ,  יהדס פרס *לירז כדי  כחכמים וסל' קליות *וכל  כיילו 5יריףסיטור
 ט3ספרו )סגרי"פ D"W מירוסי ועיין . עכ") חמוס זו סיטס דבר סוף כוותי' סתמך סס ניבמות גמי 61יכ6 כוותיס 637 סתריי6'כ6 ו6ף  כוותינו s~ttp ל1ריק~י* דחפור  ריטון במטמר  פ"ו ניבאות ש"ל ור"ת  יורר ימי )ענין גמי קע6 יסתם 61סטר )')ית ימות 3'כ"י
 כל פסקו למס 53ט"נ  סס ססגיח , )*ג סגרי וריגן כו' קרש מסוס לחוק מריגן סכר ר"מ 3גמר6 עמט"ט נ' מ"6  מריס  מיוטנקטות

 ימ"ח וריגן מקוס לותו  6ט1 מקומית  סער גזר  כמיעוטך לחייט יר"ם 6ר"י  'qDI בר עתק ר"רימר ט"ב מ' עש ורנן דר"מ 3סלונת6 דתלי6 סי"ל  סמירוד ע"ד 4'סכ סנ"ל  סג6ון סרב לי וימר  ננזיתתז כל"מ ו%  כרבנןספסקיס
 )נויעו~

 6יו מנקמות  ט6ר גזרו )6
 )סימתו ר"מ מ"ר מיעוטך סו6 וקרוכ יעומק רו63 סו6 לרחוק qh  קלוב  מסוס רחוק  גוריון סבר דר"ח  סס  בכדריס וס"נ  מקוס*ותו
 י)6 נגדריס פסקסססוסקיס טמיר סכן וניון נזרו )6 )מיעוס6 דר"ח ורננן סקרונו מקוס קותו 6טו סרחוקיס מקומות ס6ר גול )מיעוע6דחייט
 ד6מר כר"ט 0כ6 , נגזירות'1 כר"מ נצחונות דססק'גן ולע"נ וו") )סגם גו"ט לענין נעקמו טסעיר ע"ס סי' כת"י יר6יס 3ס' )סנן סויר ויו"ק.כק"מ
 לרבנן נוט6"כ נגפ "ohf51 3וד6י גולמית 1frnf טל*  כען  3ון ישי* דלר"מ ס6' סכיני דנחרתי 6ומריס סייגו ושהרס ורנון ר"מ סיגי כמטייסרס סמוסנר 3מ6מר נ6 דרגינו וג") 16 תינק )'ת6 3גס"ג שכמיס דר"מ עולמים ימיר 1)6 )כא( עכ"). מותר (OJD ס"ט סיכתך סמעתת6 נססיךרכ6
 יכפס, %נוס זמם  לנסעיט %מן מסה"כ מולמית יחויר % ד%"מ וסנ' ליסרה, טיבו) סומן ער 3עלמ6 ספרטס %6 גי יריך 5ין יוסי*ד*מרי
 כע"ס 3גע 'ו5י6 )רבנן ד6פי)1 )"ס כיו3י6 36) וחכמיס ר"מ דכר' עו)מיח יחוקך 13)6 דסייגו 3חיh 6(b פלגי י)6 )סרס יציגו 63פ"1
 . כהל כו'  רעירובין בסס61 מסרסים סייגו 06 ולסיקו )כב( . 1)6 מד"ס 3חוס' עיי"ס (OSIP עריו יג6סרס %סן ונ"מ כ' )"1יבמות
 . ר3יפ לבטון בסגמי"י וכ"ג 3ננור6 וב"ס חגיגת כליי 5") . סוגך גר3 )כד( . כקניין יכעס וכ3") 6פת בכת 5"ל . 5סת בנתלטנ(
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יאקנאים . עריתעפיספר
 ,צמרם

 דתירץ ואע"ב השימה מיחנ %זיץ
 'ע ע

 ,א.;, , השימה מ,ה.(ת יאמי א:ו,מ. מ הונא ניב )גי'(א.'ע' צוי"":וגוק: %':נז;1:ן!"ץ,:גיגניצתי:ג:"ןיג:"ל(יג:ז:::נן מוחלפת פליגי דעלמא
 שונ'א .k~kk , ג.. ואבי ת'.י,צא שם מוניי

 :( נן ,:ג::,7שנ:ןגמן,:;י71בי"!גיטין, אח. ')נין; :וןין::ו,נ,ן"גנ%
 חוששים ואינם במתם לדבר העולם לשון דבר שבאותו כמפורש נדת סתום שהדבר מטעם אלאמחשבתו
 מטעם אינו מתבטל שהדבר מה הלכך , מתם מדבר לפרש ה שכזל , כמפרש מתום והוי לפרש דרכםואין

 ; יתצו" ג4: יה %ן,::צ,:%:::יגגעש, צ:ג: לדרג :ו::2:;י
 ",, הי::ג:ן:4:זןג,4ף'שזאשיייו:יו"'שיי. ::ונ% יןשי,הו'ךןגגנ"'ווו"
 'קאע4;:ן"יניןג: %ך:ח:'יך ::גי :ע כי : ."ש:ע:' ץ:ב:ג ::ג לן ע:צ::
4:::

 ,בוגו::ג"
 ן: ג"'ןן7;: י:ן:"י:::::ן .עי,:ן;ע צ::ן

 דעתו ועל המקום דעתעל שה במה רבינו מעגה הועיל ? יי ל דאי פיו דברי מהשבתומבמלת

 , ב, מני לה.,ת בב,ת' 'שהנחה, בעצם :7ג1נ:ךןןי,ןצגיא,א %ת,":.::גןצ;1

 שייך , המ.בו'מ מדיך שין ולא מיע?מי ,.שון ביה .א ,היא עצב, יקי. נעת, י"ס , יאש,ג,:",
 נין ג: ב' יימךגך:.,::ן":,צה

1~;DSY 

 :נז ;וע"עגו:: כגיס! "ן, ,גך'עךיכג דאגך ן:ן"מ, ;2י:7גןצג מ,ע.ת הלמזה מה'שנת,'יה,נרת; אין , :גי
:(גגב'ח,:;י
 ות;! ,ה,ע, ניב :ל:השנה ג:"., נץייי:;י.ךןןש:'1ךןןין:ז :הך'ניש ],

 בכד %ט ]מץ:קז% חשב ,אפייי מי סיע צך בו נ:רזשן%ג:ג%נטי%דמן,
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ק444יכפ עריהם עכור.)מ43ר%%
 ר' , וקדושיה גימה לה ונתן וקדושיה גיסה עמקי על עמה מדבר היה 6'1 י/ נק'י,ס'1 בע"א דתמא והא .משתבש
 להזכיר המקדשים דרך שכל , טעמא היינו )לז( התם יוסי בר' הלכה )לו( רב אטר יהודא רב ואמר דיו אומריוסי
 ארבע לו ויש , סתם בתו קדושי אב קבל ואם , כלום אינה מחשביכם כל הזכיר ולא )לח( והקדושין האשהשם
 אין , והמקדשים המדברים מדרך כששינה דבר של כללו . גם צריבות כולן ידו על להתקדש ראויותבנות

 אדם בא ואס . המדברימ כלשון אלא מילתא תליא בדידיה דלאו פיו דברי משמעות לבטל מועלתמחשבתו
 דבר לבדה אותה אלא מקודשת ואינה סתם לקדש המקדשים דרך , חדש שידוכין אחר ושהה שידך שאםלומר
 שלא שנתקדשה קטנה 3,[ מיד [ifttttP )לם( עללה דאמר , קצת וראיה . הוא הכי דלאו חזינן דהא , הואשאינו
 ומפרשים , משידוכם לחזור אינשי ועבידי רגילי' )ם'( עלמא דשידך אע"ג צריכה אינה מיאון אפילולדעת
 מכל ללמור אין שפירשנו )מא( הטעות ולפי . גם צריכות כולן דשידך אע"ג הילכך , קדושין בשעתקדושין
 בבית , זצ"ל מנחם הר' של נכדו / ז"ל יהושע ר' הרב בן יצחק ברבי בטרוייש היה שמעשה , ושמעתי .הטעם תלוי המדברימ ודרך המלכות לענין שהרי , והמקומות המלכיות להשוות לא ואף זה לענין תלמוד מדבריוכל
 ובשעת קמנות בנסע ג' לו והיו גטרא )מב( מורלמנול רי של קטנה בתו ששידך , זצ"ל יעקב רבי שלדינו

 ונתן האוסרים להם שמעו ולא שדוכים ממעם מתירים מהם והיו המשודכת שם הזכיר ולא סתם קדשקדושין

 ראםתועפות
 טס סכ' כסד 6ות סיג גדריס סמטגס גסי' יסרק) נתס6רח מתמ"ס דגר ור6'ת' . כ6ן טכתונ מס וסוף כוי רזייתי יר6יס עססר ל6'
 מחכוין סרי )סולגין 3גודרין טכ6 מסה"כ חטין 6סת רק סתכוין 7סתס )"מ ונסעיד וו") מור 7"ס נ' ק"ו צנועות 4וס' )קוטייתתי'
 כ"ח )גיריס 3חי' סרס3"6 שי' רכן נוס חיין 6נו מסיו )6 631מת עכ") סרי נטווס רק נסכי ועורס עזיו סי6סרו מדיליו 60גססינין
 וכ"כ טס 3גדריס סר"ן וכ"כ חסים סת )ס51י6 ופכח sr~lll ס"ס ofpn מת וטו5'6 ומכם סרסנ"6 מס ומס"ק עיי"ט כו' מסתנל6 6)56,

 636 . יעורס 3ססת'1 ס" ס)6 טון נקנו טנמר מס- 3טסתיו טסו5'6 7ג7ריס נס0'6 פסיקו ומיסו וו") סס טכ' נ' ט"ו צנועות0לס3"6 נח" ר6'ת' 6ו)ס . מדחטיס טכ"כ hDtt"' ע) וחידוד סק)"ו ר)"ג ס" 'ו"ך סס"ך וכ"כ סרמנ"; נסס '"י סי' הסיעות ח"ג0ל6"ס
 חטין סת )0ו5'6 נ)נו כגיור דמו") 6וגס כמקוס סו5'6[ )6 ]5") )סו5'6 6ס')ו סיס גטנו ט6מל כ) ועורס לסור סיין מן פגוסרס
 דסתירו סרגי 6וגסיס נכי דמסלס דמ6ן סכ' כ6ן סר6"ס רניגו יכרי )סי וט 6י1 ודא עכ") ו") ס5רסתיס רכותינו מדגרי כ6ןגל6ס  וי 7גליס0 שעדייו )6 אגם וכמקוס 67סול 0ו6 מילנק htit'fi bt"~tfii hih 6וגס6 גסוס לאן סלו וכ' י6)ת"ט סתם פתוסומך
 ק6' 6ס' דרג סר6נ"ד כסס 3חי 0רטנ"6 סס וע' כו' כוכניס עוכל כמוכס 6סי לנ 6מר 6" ק"ג נכ"ק ועיין . מטתכט 6וגסמטוס
 עיי"ס נסתיר ס6גי lb(l'D פ3י )ומר סייך 6ין ק5נס )1 ויט סמנך 3ית ס) נמולט ד6' ע14 ותמס וימוכסין כו' הנרנין 6גויריןגס

 דונגי 6)6 )י' סרי 6וגס6 מטוס גודרין ד"ס סס 3"ק סתוס' כס" מסלף ט6יגו סל6"ס )רניגו מסד"כ )טיטחו יסלטנ"6 גל106)עג"ד
 ,0ונ'6 לפלפ 61'ן גו' שנועיי חי')6 ד)6 0ו"6 קר6 )16 ו6י ינעל 6סר %) ת") גי' מגין 6מל מטין פת וכסנור סתס סת ו0ו5'6ח") סעורי 6ני ר' נסם יסנועות כרלג סמריכי טמס"כ חונק טסלס3"6 4 גר06 ועול . טר6נ"ד כסי )ומר יט ססיל כך %נר דרך4גסין
 טנ)כ דדנליס סתס סת ט) תחו) ד6"כ נ)נו )חסוד 6)6 נססתיו חטין סת )ס51'ג ס)6 ומתכו'ן 6מר סתם טסת מיודע כנון סתספת
 נקט כגמר יסו") )עלס לנצר 6י;ו ומד16ריית6 ד6כצר סו6 דמדר3:ן 6' כ"ח יגיריס 3סך ססי' סרסכ"6 דמדנרי עכ") ינליסשיגס
 6)6 נססתיו חטין סח )ס51י6 ס)6 ומחכוין 6מר סחס טסת טיודע כגון onp פח וטריק במסרס ס"מ סתס פת וסו5י6 חעין סת)סו5י6
 3פת 6)6 שתולע מן לסיר 6'ן ומ"מ כקנו)חט31

~fDn 
 שגס מטוס )16 י6י סתס ימטמע 6' כ"ח דגיריס סך נין מחקק סו6 ועכ"ו

 3סת 6)6 מירכגן Db" שסור 6יגו סתס סת וס51י6 חטין סת )0ו5י6 3)13 ננמר 3' כ"ו כסכועות וצילו לעולס נו7ר3גן 11Db D")Dסוס
 טסו6 מס מכס) טנאו 6)6 )נכו כמחסכת סיום 1)6 עולמית שסור ודורין פיו דכרי סיסיס סו6 ענו כווגחו דגןריס דנתך דס"טחסין
 6ף 7סנועות נסך משש"כ (DIID שסור אגס מסוס )16 6י שסתור 6חל ינה מחטנ זענ כך עבין "נביו זע6חל נD'tts~) 1'0נעוין
 מס"ס 3)נו וגמר סחסכ כמו מעין פת 'חפרם נסיו סחס סת ט6מר סמה אנו מחטט עכ"ז שנור סחס טסת ויודע סחס סת נפיוס0ו5י6
 ךססט ס3"' וד)6.גגו"ס מוכרחת סר6גי"ס דטיעת סג"י ע) מחמס ג' ס"ק ר"י סי' יו"ד נע"ו ועיין )6 ותו חעין 3סח 6)6 6ס1רחיגו

 מחרן ועכ"ו 0ר6ני"0 כת"ס מסרס ~יגו מסלטנ"6 ר6י' ו)סענ"ל עימס וסר6"ס סמוס' קולית 'תורן סלך 67"כ כן 6יגוסגמר6
 יסודט רנ כ' 6פן' ד"ט טס ונתוס' טמוא) 6מר סת6 רכ 6מר )סגינו . רב 6מר 'טוד6 רכ )לו( . ק5ת 6חל וכגיוסן וטראנס 0חוס'קוטיית
 לכס יוסי ור' יסורס ר' קי") 633"ס 60 יוסי כר' )ספוק hlnb( 6מר 0וג6 )רנ )מ") ססקטס 5"6 ס"ס 6ור עמודי סו"ת ועיין סמ61)6מר
 נסקלוטין. st~s וסקיחין )לח( 0כ6. י5") ג") סתס. )לז( . 6' מ", שתנין כע"ס כהי )0ל )") 7לנ כק"מ רניט 1)ג'רסת יסוכר'

"hlsnl כסתם 6ש' 0י6 11 6' וגלע 30ת עסקי ע3 תחש מינריס סין י6ס קיוטין ריס סמרלכי טכ' כ0ר6כי"ס ד% טראנס רהיט דעתכק 
 ט6"מ קרוטין תסוי )סר"ס וגראס סמרדכי סס וו"ט ט' וקדוט" גיטס טסק' ע) עמס מיגר סיס 6ם 67מר יוסי כר' דס)נת6מאפסת
 מ"ט שפרס ים כי טכ' מק"מ )"ז ס" נ6ס"ט כסנ"ס וי63 כו' )0ר6"ס וגראס נמרדכי ד5") י"ח 6ות שעי) כתכתי וכנר כו')ני6ס
 דגלי סניף שיסות מס), D"D1 נסנמי"י גס . סס סכ' אדין תחיקת ע) ק6י 6)6 נס עטקיס ע) ק6י )6 כו' )מר"מ וגל6ט טססמי
 רגי)י 6)מ6 )מ"( . ע)6 5") . עולס )לם( . ט' גכו)ס קדוטין נתססי פרד"ס כ' לנוגס וו") 0ר6ני"0 ס0ו6 6ני6סף דגרי 6מרלש"ס
 6סי4 עע6 6מר דכ6"י וכפרס"י סססריס כני 7עחו רניגו ~osl מיירי טידך נ)6 7עו)6 מ6ן תוד"ס כ' מ"ר קרוסין ועיין .כ5")
 מ6'גנ)יטיר6 מורי) 5") )מב( . סטעס 51") ע"ס סעעות )מא( . עיי"ט טס נ0גמי"י סמחס כרניגו 71)6 סס 3חי' סרטכ"6 הכריח וכןבסידך
 נ"נ קווקון תוס' ועת 6'גגפע'ל6 עיר סס יגו 0ר' מ6'גג)'טיר6 מ6'ר ס"ל נטם ינג'ס סל p"D3 נעליכ' ועביט סס כסנע'"י 0ו6וכן
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יביראים ידייתעטימפרי-
 ארעא דזבין גברא ההוא נו[ ]צ'ט מקדש בהאיש דאמרנן והא . שפיר אתי שפירשנו מעמא ולפי . לשלשתןמ

 , איתדר ולא מליק , דישראל לארעא למיסק אדעתא ארעא דזבין גברת ההוא אמרינן 6,[ גי ]טסשמעתתא ובשלהי . דברים אינם שבלב דברים עליה רבא ואמר , אמר לא דזבין ובשעת , דישראל לארעא למימקאדעתא
 להזכיר העולס דרך אין דלמיתדר , שפרשנו ממקם הלוקם השתא , המקח נתגמל מיתדר )מג( שהזכיראעפ"י
 אלא איתדר דלא )מד( משום המקח חזר לא הלכך , המקח בשעת להזכיר העולם דרך ימיסק , כפירושםומתמן
 , תרומה ואמר מעשר מעשר ואמר תרומה המתכין,לומר כ"ג תרומות בממ' דתנן והא . סליק דלאמשומ
 מעמא היינו לאו התם שוים ולבו פיו ,שוהיו עי~ כלום אמר לא , עולה ואמר שלמימ שלמים ואמרעולה

 הוציא אם אבל )מה( יצא שלא דבר מפיו שיצא במעות היה שהדבור משום אלא הדבור מבמלשהמחשבה
*

 המחשבה מיבמל לא. במעות' שלא דבוק ההוא , במחשבתו דבורו לגמל שרוצה דבר ובכונת שרצה מהבפיו
 לגבי לה מייתיק 6'ן ]ס"ס מטחם תמיד בש' ובפסחים . מתנמלים שאינס דברים המדברים כדרך שדבראחריע.

 ערלימ דבור דהוי ערלימ אלא הזכיר ולא ומולים ערלים שחימה בשעור להזכיר שנתכוון ולמולים לערליםשוהה
 האי ששת רב אמר עלי משקלי האומר בשלהי בערכין דאמרינן והא , חייל לא הלכך טעות דבור מוליםולא
 מבטלת המוכהת )מו( דמשמף..דמחשבת ואירצי דעשויה אע"ג , מודעא מודעיה אנימא טודעא דממימאן
 ואס מודעתם לבמל גס הנותנים כל שדרך , מעמא היינו נמי התם מודקי ביחול מצריכים במתנה וכןדבורו
 להיות סתמ מגרשים שמתם , מודעא מודעא הוי הילכך מודעא נימל שלא , המגרשים מדרך שינה סתםגירש
 עד אותו מכווין ראיה להביא רוצה )מן( ואני , עושה אני מודעא דעת על פירשו כאלו מודעתמ עלדעתם
 דקימ"ל ראיה להביא עוד יש אך , מצוה הסבר מעמא מפרשים 6'[ ]ט*מ הבתים בחזקת , אני רוצהשיאמר
 מיכחא אפילו מחשבתו בתר ולא אזלינן דבורו בתר אלמא )"ו[ היעין היא מילתא לאו בגימא דעתאגלויי

 ותולדותיה , לי הנראה אני כתבתי , ובככרות בדבר חלוקים ראיתי יען , שבלב דברים בדין הארכתי-מילתא,
 דתנן מהן אחד וזה . באתי להאריך לא כי כולם ולא קצתם ואכתב בתלמוד רבים מהם ויש דרבנןקדושין
 שישמעו לא לוי תני וכן 6'[ ]פ"י בגמרא עלה ואמרינן )מח( מקורשת בעיר שמה יצא נ'[ ]ס'ח בהמגרשבנימין
 לאור טוות ונשים ויוצאים נכנמימ אדם ובגי מוצעות וממות דולקות נרות שיהיו )מם%( אליו הברהקול
 בדתנן , שתמאן עד אמורה והיא קמנה יתומה קדושי שניה תולדה . היום נתקדשה גזלנית לה ושמהות)נ'(

 שלא השיאוה , מדעתה ואמה אחיה שהשיאוה כל למאן שצריכה קמנה היא איזו י'[ ]קני ב"ש פ'ביבמות-
 אינה קדושיה לשמור יודעת שאינה תינוקת כל אומר אנמיגנומ כן חנינא ר' ; למאן צריבה אינהמדעתהן
 אחד בעד )נב( המקדש שלישית אנמיגנוס. בן חנינא כר' הלכה )נא( רב אמר יהודא רב ואמר . למאןצריכה:

 . לקדושיו חוששיןי אמר כפא רב , לקדושיו חוששין אין נהנא רב אמר 16[ ]ס"ס האומר פ' בקדושיןאמריץ
 דאמר עצדיק פפא כרב , חוששין דאין דפסק ללמוד יש גאון יהודאי רב דברי שמתוך אעפ"י . פפא כרבוקימ"ל
 דאיתמר רביעית . פפא רב לדברי צריכ' דמדאורייתא ללמוד יש ואף . גדול אדמ מפי שמעתי וכן ,חוששין
 צריבה )נד( רב אמר וכן מדבריהם גמ צריכה )נג( רב אמר , סתם וכנסה תנאי על קדשה 3'[ ע"3]כסוגות

 ראםתועפנה
 ט)6 5") . טסיכיר )מג( . מעמס אוטס וסייט 6מד עציר נח סקיי0 סקי 6ו0ע'6 סר"ר גן כ"6 טתוס' כ' 63 וטס 11 מהטס6'

 ס" קען גתסג"7 עמס"כ )סשר ולאיתי )" 6יתזל )6 וס6 610 אעייר 6זעת6 זסמק % 6"ל סם %"ל כפקעות רניגו שהת .נזכיר
 31)3י )סכרו TP 6ין ו3טסלס כקדוטס )סתנסנ- טמיס )טס ])6"י[ )טס טלואך מי 36) מר"מ ע"מ קכ"ו סי 3ו ונכ)מקנ"ט

 )סתסרגס סיוכ)
 וראיתי ס)'ק וס6 )סלק דדעחו טס כנ"נ קי") זס6 ממוס ו)כ6ורס . טכ") מקיל ס6יט נסלק כד6'ת6 )מידר 6דעת6 דס)יק דכ)סס

 סוס סומל ולגי 3קוסי6 וסיח דסטעות ס"ג סה"נ ע"ד סס כמת"כ רכ"מ סי' טכנס"נ ט) כי"כ מתמס )"ו 6ות ט"ו סי' 6ט עמולינטו"ת
 5") ע6. )מה( . כ5") כו' מטוס 1)6 6יתדר י)6 מטוס 6)6 סמקם )מר( . ל DD:t't ע""ט . מק"י ר"ג סף ט"מ נצ"מ סמ631 סח"ס כצנרי מסייע",
 מקבסת )מח( כו'. ס3תיס דנחוקת 6גי ר51ס טי6מר עד כו' ר51ס ו6יגי 57") )י גראס ועגי. )סו( . 7מחסנס 5") 7מחטנח )סו( ממעתיק. ר5ס.יי

 "ר"י )נא( . כ5") כו' %גיח 1*מר1ח )ס 1סמח,ת סגר )6ול )נ"( . 6)6 5") . שיו )מט"( . נגדפס %1ס כ5") . מיןועת סי6סרי
 קרוסין כמריכי ושין ניתפס חסר רנונית עז כו' 6תי 3ע7 סמליו )נב( . 6' ק"מ ניזמות וכיס טמו36 *מר ו6ר"י נגיסס . לנ6מל
 )ו6'טות פ"י ונסגמ'"י כו' סוסק דננס"ג ולע"ג 51") סו6 ט"מ כו' מוסק דכסמ"ג לע"נ תק)"6 בסי' ממריכי וממ"כ ותק3"ד h"lpnס"
 6ין ד6ג1ר כסגל כר3 ו)5 פפ6 כר3 דחוססין ממין סר"6 ע"ס יפסק מסמ"ג סכ' מ"ג סי' 6סע"ז 3"ח ועיין . סר6"ס ר3יגו דברי ג"כ סניף ל16ת

חומסיי
 י1ק6 ינעיגן מס6 כ)) כ6ן ר3יגו ,כר 7)6 וחייוס ס6חרוגיס כ) וכ"כ 3חס,3ס 5מח 3ר סר"ס ע"ס 3"' וכ"כ מגייס כסטגיסס יוקל סייגו
 מסיף ר3 6מר וכן כ' ל3 6מר וכן רהיט עמס"כ ונסמוך רנס 6מר ט)יס"6 ר6"ד סנ16ן כ' רנ. )נג( מע"ס. ח6ס"ע %ת נ"נ ועיין טדיסכסטגיסס

 סתם נקדסס נ' ע"נ כחוות נגמרי סו6 כן 6ך רנס 6מר 51") ס"ס ר% 6מר מרידם נימוס ימט"ט טגדפס כנוסח גר6ס לכןו6ף
 ורלט. סתסוכגסס

610- ימנע %) 6מל 1)6 נע סיוגן ז5ליכס נ' ע"ג כת,טת רנ 63מת 6מר 1נרי6 נותם 1כגסס תטי ע) נקיסס ל ג6ן
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צם
.

ולא 9ג

 : כתבתים לא תכלית להן שאין ויען , גם דצריכין בקדושין מהם ללמוד יש בתלמוד דברים ויש . מדבריהםגם

 שני.ו"ו
 , אשתו בת , בנו בת , בתו בת , בתו , תזנה כי בהן בת )א( שריפהחייבי

 , חמיו ואם המותו ואם , חמותו , בנה בת)ב(

-..
 )נ( ח מימן .

 אביה את ג'ניה יזחל כי כהז יפת ט'[ י"6 ]י"י6 דכתיב ' הכהנים אל באמור עליה הכתיב העניש כהובת
 נשואה ואחת ארוסה ארוע אומר שמעון ר' 3/[ ]ל מיתות פ"ד בסנהדרין רבותינו בה ונחלקו ; וגו'היא
 נמי ישמעאל )ד( ר"ע א"ל כדאמרי' ווי דדריש דר"ע ומעמא . כ,[ ל6 הס הכי סבר נמי עקיבא ר' ,בשריפה
 6'[ נ'"י פ"א בסנהדרין דאמרינן )ה( לשאול ויש . ווי דריש נמי שמעון ר' אלמא מעמיה נמי דהיתו לומרצריך

 דריש יתירא מוי7ו לאו התם לתרץ ויש ווי דריש לא אלמא , ליה משמע לא ושופםיך וריש , למניינאושופטיך
 ואחת ארומה אחת לשמועתינו נחזור . ליה משמע לא ושופמיך )ו( ושופטי למכתב מדהוה אלא יהודאר'

 המאורסה נערה גבי אביה להלן ונאמר אביה כאן נאמר פנויה יכול'אפילו לזנות דתניא לא פנויה אבלנשואה
 או . הבעל זיקת עמ זנות כאן אף הבעל זיקת עם זנות להלן מה אביה בית לזנות בישראל נבלה עשתהגי
 אביה מקיים אני מה הא אמור אדמ כל הרי מחללת היא אומר כשהוא אדם כל להוציא אביה אלאאינו
 מה אי . הבעל זיקת עמ זנות כאן אף הבעל זיקת עמ זנות להלן מה , אביה להלן ונאמר אביה כאןנאמר
 מניין זקנה היא אפילו )ז( נשואה והיא נערה , ארומה והיא נערה באן אף , ארוסה והיא נערול נערהלהלן
 שאינו למי )ם"( נקנית או פסול בביאת שנתהללה פי' , כהנת שאינה אעפ, בת )ח( מ"מ כהן איש ובתת"ל
 ונואפת נואף בכלל היו שכולס ומעמייהו נשואה )יא( רבנן וסברי . בשריפה ובועלה היא )י( בשריפה והיא ,כהן

 ולא ארומה למקילה ישראל בת הכתוב כשהוציא מה , לסקילה ישראל ובת לשריפה כהן בת הכתובוהוציא
 , תנאף לא הדברות בעשרת עליה והזהיר , נשואה ולא ארוסה )יב( כהן בת הכתוב כשהוציא אף ,נשואה
 גם והיא , היא עמיתך אשת בכלל מאורסה ונערה , לזרע שכבתך תתן לא עמיתך אשת ואל מותובאחרי
 : העושות הנפשות ונכרתו הענין בסוף נאמר עמיתך אשת שעל , התראה בלא או עדים בלאבכרת

 ראםתועפות
 סלט: וכנסס ס"ס קייטט עס סיס וכגסס ס"ת קידטס יכויס ערנונ %ן סיס גרפס YtDI דל3 עעמי' נגמרה שי"ג מינריטססו6
 ממעון ור' דורס. 6מ ונח נת 6חי יתמעך) ר"ע 6") )ד( . רכ"ט סי' נגדסס )ג( כ5"). 3גס. נח נחס כת )ב( . כ5") " סריסם מייני)א(

 מטמע )6 וטופטיך ומוססי וע"ס ופוסעיך וכתיג וסופטי )ו( . ורני תוד"ט 6' י"י סגטדרין ועיין וס מסר נגדסס )ה( . כ5") כו'גמי
 דוסוסטיך ויש 636 ס"נ h"DD י"י סגטדרין רס"' מ"ט )סבין נעמוד לנינו מדגרי lh(o ממוס רניגו תירון נגמיל ממעיין ו)כ6ורט . כ5"))י'

 סמ6 ס"נ ד"ט רס"י 3' ו' סם עיין )פגיו סטי' לחרת גי' )ס)ע נ6 נט"נ" רס"י במר כ"מ נדו) כ)) וגס דרש )6 וי"ג ור"מ)מניגף
 סתס גנוי ס)מין 6"ס ריל6 )סו 6ית טנך גמי וצערי מיטין 6"ס ס"נ ד"ט רט"י כ' 5"י וכ,3חיס . סס סי"ף ממסר"מ סגר6ס כמוויש מדש מנק 1גמ65 וחוק רק. 'תחייב סנוף יגלסי גיורות וס)כוח ג"ח ט6י' נלון 6ח6י ר3 נירתת )סקו) וכוונתו לודסו וגמ65 מגקיתחייכ

 6'ת סגך גמי טיפין 6"ס )יחס קעכיד ממס גנוי וסערי חיטין 6"ט בסיסך )סגיו כחוב ססי' 0ססריס גירסת )סקו) וכבגתו )ימסקעמי
 סגך בסגי וגוטי )יסס ענדי )6 שחין 60 גמי שחין 6"ס )יחס קעניד מחס דסגי כתר ק6נור דטיגי עמו וסיין מחקס ולס"' דירך)סו
 ספח סי' 3פ36חות ט6)ס 3סעמק כממ"כ ודא D"D תסונס גו0ריע"ן כתסוסות מ65חי כך רירך )טו 6ית נ"כ טס)מין סר' ריל6 )סו6ית
 6)6 כנמרך כתוף עסיס טיסגס נ" רושן 6ט כ6ן רניגו ומכנרי . סס עיין ורסיס ג) תחת וקערי חיטין )טיט לס"י לטוגת י"ג16ת

 6)6 וי"ו תילת סס נפרט"י טניסו וכמגס נ' מ"י נשוטט רט"' )פגי טטי' גריס וכן )" ניטמע )6 וטוססיך טמעון ור' )מגיאוטופטיר
 )מיכתכ מרסוס ממח דרים דר"' מסרס גתירו5ו ירגיזו 6"ט וססת6 (hlun רצי דריה יוטופעיך וי"ג כו' ג71ט נמיר )6 כזומר ש'רט"י
 . 6רוסט וטיק נונרת . גמ5ס )ז( . טנטוטסיך )נלוחיין 6'5סריך וסוסטיך כיזם 761כ סי' מסמע )6 וטובעיך ור"ס וסוסטיך וכתיבומוסטי
 ת") מגין ופתין הממור )חפ נכותי וניטרק)- ))וי פסח קטן מניסת 6)6 )י 6ין כסן נת . מ"מ )ח( . כ5") כו' רסיסו נסורס וסירנוכרח
 נסגסדרין טסרס"י וכמו כסן מינת סס דט"ס ג") כסלח ט6'גט הע"פ כסן סס סכ' סמס 6)6 כנדפס וכ"מ כ5") כו' D"Ub כסן 6יסוכת
 טרו וכנמרה גן סדין )יטרף) כסגחקזסס דנם ים") ותסמע מסר נגדסס . נקנית 16 )ם*( . כסגת ס6'גט D"Dh קמן יתירק דמונים 6'ג"6

 6י1סס וא גראס רננן וסנרי )'א( . טמעתיק . כ5") 3סריסס כוע)ס וקין כסריפס סי6 )י( . )סריסס עתס נסוקס )מ"י וסייגודפסת
 וטעמו ג"ו6ס 1)6 6ריסט סנר 'סמע6) ור' . OtsP )לממיר 6)6 עמס )טק) כסן נת '5תט 1)6 מסר'סט ממורס סק')ם יקטר'וטעמחסו
 . סמעחיק %") .כו' הרוסס )"ליפס כרן כת )יב( . סנר יסמע6) ול' 5") סכל טמעון ורן מטאקט 6ך כסלמס וכ"ט כ5") כו'טכוסך

כגרפס
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'גיראים עמידתעפימפר
 )א( יא י, ם,מימן

 ערות דכתיב , מות באחרי אחד )ב( מקרא על שלשתן על הכתוב הזהיר . מאנומתו בנו בת בתו בתבצעו
 נפקא קרא מהאי מיהו , הכא כתיבה לא בתו . הנה ערותך כי ערותן תגלה לא בתך בת או בנקנת
 בעלמא מילתא גלויי הדין מן ומזהירין עונשין וכי )ג( וחומר מקל לאביי 6'[ ]ע"1 הנשרפין הן באלובסנהדרין

 להלן ונאמר הנה ערותך כאן נאמר , לאימורא המל-הגץ אתיא אבדימי בר יצחק רב לי אמר אמר רבאהוא,
 מה , היא ומה הנה שארה ערותה יי~ח/לגלות לא בתה בת ואת בנה בת את, תגלה לא ובתה אשהערות
 הנה למדנו שהרי כיצד לשריפה ו1מה,[מה )ד( . בתה כבת בתה עשה כאן אף בתה כבת ביעה עשהלהלן
 בקרובי ושריפה . לשריפה ל,סושוו לאימורא שהושוו וכשם דידה לקרובי דיריה קרובי הכתוב שהשוה ,הנה
 את יקח אשר ואיש תהיו קרישים בפרשה להלן ונאמר )ו( הנה שארה כאן נאמר , זמה )ה( מקמה למדנודידה
 שלשתן עונש למדנו הרי . בשריפה; כאן אף בשריפה להלן מה ואתהן אותו )ז( באש היא זמה ואמהאשה

 כהן איש וכת לומר הכתוב הוצרך מאנוסתו בתו למרנו שלא לפי מהכא לה תני אבין דר' ואבוה .ואזהרתן
 ביכטות חייא ר' כדתם ותולדותיהן , העושות הנפשות ונכרתו מות באחרי ניגמר שעליהן בכרת גם והואוגו'
 דוקא ושלישי הפסק להם יש אם )ח( הא לן ואיבעי' . לו שנייה ושבבתו שפבנו שלישי 6'[ ]כ"ג כיצדבפ'

 : לחומרא דאיסורא )ם( ותיקו , ואילך משלישי פירושו , ושלישי הפסק להם איןאו

 )א( יד , יב ,יננ

 ובתה אשה ערות דכתיב מות באחרי אחד במקרא שלשתן על הכתוב הזהיר , בנה בת בתה בת אשתיבת
 . בשריפה ושלשתן היא זמה הנה שארה ערדעה לגלות תקח לא בתה בת ואת בנה בת את תגלהלא
 ונאמר היא זמה הנה שארה כאן נאמר , זמה דזמה מגז"ש 6'[ "'ס הנשרתן הן אלו פ' בסנהדרין להוילפיק
 להלן מה ואתהן אותו ישרפו באש היא זמה אמה ואת אשה את יקח אשר ואיש תהיו בקדושיםלהלן

 אשתו ושבבן אשתו שבבת שלישי כיצד בפ' ביבמות חייא ר' כדתני ותולדותיהן . בשריפה באן אףבשריפה
 ולא ואילך משלישי שלישי ופס הפסק להן אין אי דוקא ושלישי הפסק להן יש אי התם לן ואיבעיא ;שניה

 אומר חננאל רבינו שבפירוש ושמעתי לחומרא, בדרבנן אפילו דאיסורא תיקו כל בידנו וקבלה . לןאיפשטא
 : לחומרא בדאורייתא לקולא )ב( הלכך , ספיקא חשוב תיקורכל

 ראםתועפות
 עמס %ן 6ף )ד( . כמ"כ )6 נחו ע) הכתום טגט נתו 3ת ע) וסול . מקק )נ( טממתיק. 6מד נמקר6 5")  )ב( . רל'צ  סיפן  3יופס)א(
 נט~ וכתיי סגת ער1מך ס ס% כת'3 וו") ט' 6ת'6 י"ס ג' ע"ס נסנסדרין ספרט"י ימס זיע . כ4) נתו כנתנתו

 סג0 ס~ס לסתו
 )לוין )סמ"ג 33י6וריו נסרס") כ' כו' ומס ממס סריסס כס י)סיגן דיוי' )ס6ר ונוס 67ייתיגן ונמר ענו זנוח כ6ן qh עננו onr )סלןמס
 ינ)6"ס ג"כ טכתנ מסרס"6 ועיין ס)מד מן )מד יס6 ט63 כלי כס"נ מוות ממירות כ) ממפרס רס"י ס) ירכו וכך bPl't1~ )רווחך טסו6ק"ג
 ד6סי' וסייגו טפי רנומ6 )6סמעיגן 6ת6 טס 67ניי כ' ע"6 סי' 6' ס' )כריתות במס מנחס ונס' . 6' ג' ינמות מסרס"י כגרפס מסיר6תי

 )0 ונוטכח מקומות lrr'h3 נמורס נוקט סוס נו"ס מפס ין ולח"כ למרות ת'נוח ע"י 6ות0 מניל וס61 )נפט תצות מתמ')ס דליןככס"נ
 ספיר הכסיג גרס סך 633 67סי)ו 3ט)'ן דנר'ו וכשחכית ע""ט י3כס"נ 3נו"ס 6)6 סכמו3 )מי0 1)6 תורת נוסי מן ימן מלטסתונחו
 טסס1ס סגס סגלי נציגו סררי כיב )טריפת ומס וומ0 כ6ן רהיט וכ"כ סג") 3פרס"' ומסרט"6 מסרט") וכמט"כ מלגוססו 3תו למילמסיגן
 6ות1 יטלסו %ס )ז( . כ5") סי6 ומס )ו( . ממעתיק מומרי נ") . מלנגס )ה( . ט' וקליפס סוסי כך )6'טל5 כסוסון וכטס כו'סכתה
 מפרס"' וכגר6ס )י' btDS'n והפנמו סגננו מטקטי ט6סי' 6' כ"3 'נמוח 6ט' דרh'D3 3 סך מפרט ט:61 ר3יגו מדגרי נר6ס )ח( .כ5")
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