
יראים עריותעמירמפר16
 )א( יז , מז ,מד

 יקח אשר ואיש דכתיב , תהיו בקדושים נפלא קרא מחד ואזהרתן עונשן . חמיו דאב חמאד שםחמותו
 באלו ות"א .  בתועבם זמה תהיה ולא ואתהן אהדו )ב( תשרפו באש היא זמה אמה ואת אשהאת

 כשלשה חמיו אמ חמותו אס חמותו כגון למעלה דורות ג' לעשות ממלן הכל אבלל רפרשה נ'[ ]ע" הנשרפיםהן
 ואת )ד( אשר ואיש זמה למעלה ונאמר )ג( זמה למסה נאפי בנה בת בתה בת אשתו בת כגון למטהדורות
 אם על ענש נך חמותו על שענש בשם למדנו . דורות ג' למעלה אף דורות ג' לממה מה היא זמהאטה
 דורות ג' ע5 הזהיר כך לממה דורות ג' על שהזהיר כשם אזהרתן למרנ גופה נז"ש ומהך חמותו ואםחמיו
 אם דהיינו שבחמותו ורביעי חמיו אם דהיינו שבחמיו רביעי כיצד בא' חיא ר' כרתני ותוללותיהן .למעלה
 מרביעי רביעי ופירושו הפסק להם אין אי דוקא רביעי ופר הפסק להם יש אי לחו ואבעיא . שניות חסותואם
 ושמעתי חמיו באשת אדם מותר )ו( 6'[ ]כע ביבמות שנינו לחומרא, )ה( דאיסורא ותיקו אפשימא ולאואילך

 ראםהזעפות
 brl 3וס חונק-יס otilbJ וסקר דר"מ סנמי"י ע"ס ל ת)"ז ט' 16"מ וגנ"י עפ"י טכסיס נט) Dfit" )מומרץ 67יסהך6 ' תיקו דכ)וססקו' נוס ע)'סס נמרקו ג6ומס וטלר ר6"ס 6מנס ר"ח גס וכעס hilpb ירגגן תיקו יכ) ים")  מסוס ס"ט  ודיו נקנו מנס) 6)6 )נער "יינ6ימ
 ר"ח 3סס ק"י )16ין מסמ"ג וכ"כ . )"נ 6ות תיקו מערכת 6ון 'עיר 3ס' חיד"6 סנ16ן וכ"כ ממין 6)יטזר רניגו וסוף כו' יר6"ס 51")ט"ב
 סופרים מדגרי תיל לכל o'pntenור"מ

~llpS 
 תרל"ר נף' ~f'Ih כ)4 נהלכי סיד ננעים עמר יגיס ומי . וכססנמי"י סרמנ"ס סו6 וסר"ס

 רריך 61"כ ר"ח כמקוס ר"ת סיר6,ס 373רי כמנסתו )6  6ך לשירו זכעו כלסר נסכת"י סו6  סכן יסה  כיון ובקמת ר"מ ברטה  סם שכ'מס
 hllp'h יסוי 3'ט) כסל דר") )חונ,ר6 67'סור6 תיקו וכ) בתיקו וענו וו") כו' וטייס דנית כס6י3עי6 3' מ"מ ססחיס כפר"ח ממ"כהסרט

 )מר"ח וגי6וריס כמנסות 5UJD טעערן :וסר"י וכו' סמכם כסרג 71)6 )קול סו6 ירנגן 6)6 6יגו ד6ו סנים) 63חר ס6"כ גוס67וריית6
 ד6יסור6 תיקו 7כ) סר6"ס רניגו דעת סניף '"ח ס"ק 6' סי' )עריות מניות ס)' 6)נווניס %' ופכו רסיסך. סכ' תרקיח 3פ6ריס סגדפמטס
"Dhסיעת וסל נמחכ"ח נוס סגד 6יך ותתיצגי עכ") כממירי קלמר עריות ינ6ינץרי )י וגר6ס וו") מרעתו סם ויוסיף )חימרת 73רנק 
 h'DS'h1 כס ודוס פרתי חסום כוככיס )עול 6דס '6מר ט)6 דרבנן תעדת טס סכ' קס"ח סי' ירסיס ספר כנוסס כמס"ס ככ"מ כןרניגו
 סר6"ס לנינו יעת ננוסר סרי מכנס נגו)6כת ח"נ סל נס"י וכ"כ ירנגן נ6יסור6 6ף ו)חונור6 נריקו ועצתה ססוע)יס 6ת כמסוכרק
 דכטכס"ג ו' 6ות 6' כ)) סנרי כחג ו7עימי' סר6"ס לנינו )פסק CDPI . )חומרת נירנגן Dh" 67יכאר6 תיקו כ) עריות כענין ט)6ך6ף
 ס") סחו)קיס וסרמכ"ס ומר"ח י7יעס חסרון מסק דדוי כ"ס סי' סרדכ"1 ונתסו' קס"ס סי' ח6"ח מסרס7"ס תטו' כסס ל קכ"ג סי')6"ח
 נוטעם 6ך )מוארך כרכינו ר4ר6"ס דעת וטס . ס3'ס"6[ רמ"ד סג16ן נוסרג סכ6. רכותינו נס)וגתת רנרני נפסקי ח)" מא נ16 1)סנ!ס"ככסל מק"י 5"ח סי' יו"ד ע"ז ]ועיין 6דס )סוס ידיעס ספין כיון ין'עס חסרון ססק הייקרי )6 עיסו ס'נ6 עד סתיקו )פצוע  תיודע חכם סוס ס6יןכיון
 631 3י' נקטו )חומרך סיטינס גגי דעת 'hnSh גי' וימי 3סתיל6 )מיסלע סו"ט ינמר6 מסוס סו6 יי"ס לע"נ ((hlnv 167)יגן. 1ו"63חר

 6נ3 וו") סר6"ס ד' ג"כ סניך סס )סמ"ג נני6וריו ומלס") עכ") ו") סכוי מקר ר' סרב וכ"כ (Ten h1W'h 3ס' וכ"כ נסייך6יסטיט6
 6)מח otlp ניחוייס ודחי הסתיר מניפסט עו"ש ססת)מו67 הפי )חומלך[ ד6'סור6 תיקו 7כ) סקמ"ג כלס filTJ 6חר כעס פ"ס6קל"י
 7כ) ר"ח כסס נס"י כממ"כ )סוכימ סכ' ק"נ פי' יר6יס )מסר נטור חים נגס ורציתי . עכ") כחומרן טעס סיסינס נגי דעת]כ5")[
 פ"נ סמ"ג 7' כ5ע"ט וסג'ח ר"ח מיכרז חסן 1ס' )ליקור חסן ס' כעס טר6"ס ממס"כ ר"ח נטס כסנמי"י 7)6 )חומרך כברכנן 6סיטתיל

 חסן לסססר )ק"מ והענקי שיי"ש )ליסור ססק חסן ענס' סר6"ס יבלי כ' ולח"כ סססק )סס יט ר"ח סיעת כ' יכריו יכתחי)תדילמות
 ח"ב נכל ירומס מרנינו )דגרי ס"ר מניסוייטז ג"' ר6דונסק' 6%)ף ו6ב מו"ס וכו' טרס"ג וידידי סר6"ס מסמס טסות 6ססר )*סורסססק
 דוק טסני 7סכ6 6ך )קיל נ7רכגן תיקו יכ) נשמו רניגו כמס"כ סלח יעת ותעורס ויו"ק ע""ט 6חד מכעס סו6 וסר6"ס חסןיסססר
 יס 6"כ )קול מי"ס תיקו 7כ) יס") ומיימן ר"ח )דעת יינמות נפ"3 כט"נ מט"כ %1כ כן פרור ותמ65 מסר6"ס יסניף מרומס")אקסון

 מפן מס' סר6"ס 7נרי כ' ולח"כ סססק )סס 'ם 6"כ פרד"ס סכרת נ)6 סגת)מוי תיקו )כ) ימיך תיגך 7ס6י נקמר ס6ס ר"))סס.סססק
 רכ 67מר נצרכות סס"ז מס"ס סר6"ס ~עת ר6י' סנט 5"ן סי' חויי כסו"ת יוסגר . כסידי סתרן 7)6 סס"ג 7' מסיר ו6תי ס6גידסג6
 מרוס )סטור מיסו סיר"נ 7סג' הע"ס סס 6גט' 3חי' למטיס 6ו)ס החומרך נעניד 6גן )סו 6ססיט6 1)6 )סו 6יכעי6 וסר6סוגיס טו6')6סי
 ר6" 6ין 6"כ u("s נמלת )סניו סמג6ס ודרסתן 61:וסו 6)י זס דכתיכ סו6 ~,ורייתי  מלוי סיתר דטייר מטוס 6"ג )חומרך דטנ'ןקלמר
 6' 5"ג נועירונין גסר6"ם ס"ר ג"ו 6ות סקכיע סטר 6ךס 31כ'גת סו6 ידוחק 6"ס סחי' ע"ד סכ' 'סג") ננ!"י וסיין . טר6"ס )יעתממס

 הנרסס ס~ר th(o יס~ח6 )ומר )כס"ס )מ") 67מכ )חומרך ג7רגגן 6פ" 6יסטיס6 י)6 בנעיך )כקורס מטמע hitpb כעייןוסככתך
 הרקוח 6טר 6נ) סססק ס) 11 מעמס געטס כנר 06 דוקך ס"גו 6פטיט5 7)6 3נעי6 )קול 7רכגן ססק מסוס דהינו )דחות כ' ססשרונין
 )עסית וריקין כ)) ספק כ6ן וצין )קיט נע"ן וסבכתה צמרו מס"ס ממשטות פ"י סמ3"מ כמ"ש סספק הנית הנגוס כיי )כתחי)ססמעסס

 : ,ס נעגין)כתמי)ס
 כ5") 6מס ו6ת 6עס 6ת יקח 6טר )ד( . כס) סי6 ,מס ס:ס סברס 7כתיonr 3 המטס )ג( . יסרפו 5") )ב( . רי"ח סימןננדפס)א(

 67,ר'ית6 נגדסס . ד6'סור6 )ה( . סס ס:ס7ר'ן סרס"' כן כ6ן רניגו וכממ"כ נמוככם 'מס fon' 1)6 ומס המעכס וג6מר סנ?ס6ונגדפם
 רג"6 ספון חרמ"7 וו')ג6 סנ16ג'ס בתחונות וטין ורסכ"6 ונריטנ"6 ומותר ד"ס סס תוס' ועיין וכחכוחו עד חסר נניסס )ו( . ס"סוס61
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ידיראים ידיותעפימפר
 גין  ע'1  ךסוסורין , עקיבא ור' ישמעאל ר' נחלקו אשתו מיתת לאחר ובחמותו , לחוש וצריך , שמה אותהשעושה
 מהן אחת אלא קיימת אינה אפילו רבא ש' . מהן אחת ואת אותו ואתהן אותו ישרפו באשדתניא
 שוכב רארור *אורייתא אמורא כה יש אבל שריפה בה אין פי' בעלמא אמורא )ז( מיתה לאחר חמותודהיינו
 שניות, גבי למיסר ליה הוי דא"כ לאקשויי איכא דרבנן איסורא קאמר דלא )ם( קשוא הא אבל )ח( המותועם
 דאמר עקיבא כרבי דשרי )יאי( מהן ל[ ~"מ נושאין פרק ביבמות מדאמרינן איסור הפקעת )י( לדקדקויש

 לא שריפה איסור שהופקעא כיון פיר' הכי התם מיהו ן גזור לא וגבי איסורא לה קלשא מיתה אחרתמותו
 הופקעה פ" , איסורא ליה קלשא שכיח דלא משום דאורייתא צימור דהוי אעגל איסור כהאי גר נבינזור

 משריפה קרא דמעטה נהי מיתה לאחר חמות י'[ ~'י רבה האשה פ' ביבמות אמרינן הכי . חמורהאיסור
 בהיי אפילו בתה לישא מותר אשה אנס כה"ג כתוב . דאורייתא אימורא אלמא רחמנא מעמה לאמאימורא
 אלא מדרבנן אסור לבד אשתו בבת ולא , מותרת אמה מיתת לאחר אסורה- אמה בחיי מדרבנן אךאמה
 אמה אם וכן ובאחותה ובבתה באמה אסור האשה על הנפען %[ ]ף' נושאין בפ' דתניא באחרותאפילו
 : קלקול לידי ויבוא אלו כל עם רגילה שהנטענת , וטעמא . בנה ובת בתה ובת לב( אשתו ובת אביהואם

 , השלישית

 . כהן בת וזוממי איש אשת על הבא , שנים חנקחייבי

 )א( יחמימן

 וש לזרע, שכנתך תתן לא עמיתך אשת .ואל אמ"מ בר' הנואף על )ב( יוצרינו הזהיר . איש אשת עלהבא
 נאמר זכר שבלשון ואעפ"י . בכלל שניהן על תנאף לא הדברות בעשרת הזהיר יחד והנואפתהנואף

 ישמעאל ר' דבי תנא ובצבור ביחיד ששוה ענש כל נ'[ ]ל תמורה בתהילת דאמרינן , הכלל מן נקבה יצאתהלא
 ינאף אשר איש אשת את ינאף אשר כדכתיב ניאוף נקרא איש אשת וזנות )ג( לאיש אשה הכתובהשוה
 ינאף אשר שנאמר המקרא תהיו.בזה בקדשים שניהם על וענש והנואפת הנואף יומת מות רעהו אשתאת

------
 ראם.תועפות

 1ני16ריס ונקנסות ע"ד סי' טס טנ6וגיס סתסו' ינרי נל"מ סס סני6 נס ס"ו סי' D"thS מנ"מ קימו וכנר ל 6ות מס ונ'6וליסונקנסות
 ו6ת לוחו רעש . יסמע6) ר' דגרי נסריסס מ'תס )ז( . מגייס 6ותס סעוסס טו6 ש רניגו נדנרי כ6ן ממסר תר6ס . ג"כ סני6ו )6סס

 5") חמותו. )ח( 'סמע6). ר' תמת לניעור ר' מעתיק א"נ מ' סמיגוך ו3ס' . כגדסס וס"ס כ5") כו' 6ס1ר6 מיתט 1hhi חמותו קסנרסתיסן
 ק"ג )לוין וספה"נ 3' ע"1 סגסדרין רס"' מאון %"ק 5"ד 7' ינמות מסרס") וכ"כ )יכ6 כרם דגם מטמט כ6ן רניגו ומרסון .חורגתו
 מיעטט מי מליסורך 3' 5"ד ינמות סחוס' כממ"כ ודא וכרת טריסס מן דסייגו 6יסור6 )י' קלס מיחס )6חר חמותו )סרס זריך61"כ
 וענן מקריפס %6 מיעטס )6 וכרת מ)16 כזומררחמג6

 ד6יטר6 קלמר )6 60 6נ) וכ5") ממונס סיון )ם( . קכ"6 ס" סיגרעק"6 נחסו,
 ייזמר ו')ס"ק וו") ס)יס"6 ר6"ד טג6ון סרה 3וט הערגי . ק"נ %וין שיג ו~כ כגדסס וס"ס כו' 67"כ (h)'fil '"tCph 6'כ6ירנגן
 וכת )יב( . כ5") ג'ול )6 גר ונדי כו' דטרי מ6ן )יאי( . 3ג7סס מטר טסימן סוף עי מכסן )י( . 'Sh~DC כר' ממות נ3י לטסכירייתך

 כ"ג.: סי' )קנון ועיין קסתו וכא )ימ6 3ס"נ וכן 3גס ונח 3תס 3ת סוסיף וכלז 3נתס לסור ננריית6 קתגי יט6 מיותר .קסתו
 דגלים גומד כ6ן רהיט ומצנרי נרס6ות 3' נרס"י טס תמולט עיין )ג( . סני6וף ע) 5וריג1 6'מ6 גבסם )ב( . רי"י סימןנגדסס)א(

 דס6 כי סטווס י"ס 6' ט"ו כד"ק סתוס' ומגט . טסרס"י לקטון כרסון עיקר 7נר6ט כ' ס"3 סי' ח"h"ns~l 6 ססרס"י ס6חלוןכקטון
 טס סרס3"6 וכ"כ נטיע רנוי קריך ס"ס 671י 3טד'6 6'ס דכתינ טיכ6 6נ) כק"ו ג6מלט יססרטס סיס יוקף. 6)6 מטנ' )6דתד3ר"'

 כי קומר טטו6 לסי ג6מר )מט ס76ס מטלת מכ) יסטו כי 6טט 16 6יט 6מר י6טי' ר' ג' פסקך ג60 נמסרי ממ"ט דנריסס ע) ,3s"pמי'
 יונתן ר' . ט3תורס וגוקין מסלות )כ) )6'ט 6טס )סיתת nfh 16 oth ת") מגין 6סס 6'ס 6)6 )' 6'ן כור 6יס יכרם כי 16 3ור 6יטיסתת
 מסקת 3טכ') ]סי' נ6 סו6 )תרנייו 06ס 16 6יס ח") מס סנערס 6ת ממכעיר יסקס סקס וקומר יסקס סנור ג6מר*נע) סכ3ר 6"5קומר
 )ספוות יתיכר"י ירסס סך י6סי' גר' )ן לסגי נור גני כמו מטלר 6יס דכתינ סיכי י6ף לסייף סרי סנר"6[ . מקין לסני) 1)6ונסס
 3כמ 6סס מ"מ 6יס ינער כי יכתינ ורני פן )סגין גס ))מוי ים סוט סספר' ומיכלי . סליך דלין 6)6 ס)ינ )6 יונתן ר' ו6ף מיס6סס

 מסיכן ל) מקיע % וסם 06 נ3י יכתש סייגו 7ס6 טנערס 6ת טמנעיר יסקס ס)ס וקומר יוגתן ר' מ"ט תמוסיס סססרי ינרי7)כ6ורס
 מט וע"פ 6סס )לדות טלין 6ין מיקין ספנות 7גכ3 )ומר יוגתן ר' 7ג6 סססלי 3כווגת )' וסגל6ס ככ3) 6"ט נו67י 61"כ 6סס)מעט
 ר' וו"ס )ט%ותיסן רממג6 כמניגסו ט)כת6 )מ6' 636 ס5ד ניוט כווטו י)סיגן טוס מקינך וחד נור כתיב 67' נ' ס' כה"ק רנ6ט6מר
 יטס ט3ערס 6ת ממנעיר יטכס טקס 63ט 16מר 610 וכן חייבת ODh נס הככור )מדגו 61"כ יטכס סנור נע) ננזר טמר לכנר'וגתן
  51"כ 3כ)) 6עטג"כ

 יחסיי
 3ס' ולקיתי rb"8 מ65תי וכן .מיינת 6טס דמ"מ 6יס 3סן 7כתינ י6ף )רנ) מן יסייט סנטת 3%  מימיטו

מי"ג

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



יראים זנייתעטימפר28
 בסנהדרין לה ומייתי כהניס בתורת כדתמא , חנק זו ומיתה והשאפת, הטאף יומת מות וגף איש אשתאת
 האמורות מיתות באחת אלא אינו או בחנק אומר אהה ; בחנק והנואפת הנואף יומת מהע ל[ ~לנ מיתותפ"ר

 דברי עליה להקל אלא עליה להחמיר למשכה רשאי אתה אי , מתם בתורה מיתה שנאמר בכ"מ אמרתבתורה
 ר' , חנק עלא אינו מתמ  בתורה האמורה מיתה שכל אלא יה שהיא מפס לא אומר יונתן ר' , יאשיהר'

 ואת )ה( שנאמר שמים בידי מיתה ונאמר אדם בידי מיתה נאמר יונתן דרי מילתיה מפורש )ד( פ"ראומר
 בה אין אדמ בידי מיתה אף רושם בה אין שמימ בידי מיתה מה , תמותו ולא תחללו לא ישראל בניקרשי
 גמירי גמרא ]מיתות[ ד' רבא ומתרן סייף אימא בעולם חנק דאיכא ממאי התם מקשה יאשיה ולר' ,רושם
 העושות הנפשות ונכרתו מות באחרי נאמרה שעליה והתראה עדים בלא וכרת ובהתראה בעדים וחנקלחו
 בכתובות המא בר )ו( רמי כדאמר איש אשת לשם ונכנסת מאורסה מכלל יוצאה היא ומאימתי עמם.מקרב
 פרם אביה בנית 0( ותניא . הבעל לשלוחי האב שמסר פרם אביה בית לזנות ל[ ]מ'ת שנתפתתה נערהבפ'

 בסנהדרין תנינא נמי אנן אף יצחק בר נחמן רב אמר 6'[ ]מ"ע בכתובות ואמרינן . הבעל לשלוחי האבלשממר
 עליה הבא נבעלה שלא ,אעפ"י לנשואים הבעל לרשות שנכנסה כיון איש אשת על הבא הגחנקין הן אלובסוף
 פרם איש מיתות בפיד לה ומייתיק בת"כ ותניא הבעל, שלוחי בממירת פי' )ח( הבעל לרשות נכנסה ,בחנק
 לפמור לקמן פרם , אחרים לאשת פרם רעהו אשת , קטן לאשת )מ"( איש אטטת את ינאף אשר ,לקטן

 מאימתי י'[ נ"י מעמידין באין בע"ז כדאמרינן ביאה, ביאתו שאין אחד ויום שנים ם' .מבן פחות לקמןהנבעלת
 שנים ם' בן 6'[ 3מ,ס יופן יוצא פרק בנדה ותנן ביאה. ביאתו )י( שאין אחד ויום שנימ ם' מבן לביאהראוי
 נ/[ ]ס'ע ומורה סורר בן בפ; ובסנהדריז , פמור והוא ידו על מומתה )יא( עריות מכל אחת על שבא אחדויום

 ושעור . ביאה ביאתו אין מ'[ 3מבן בפחות ביאה, שביאתו ם' בן בביאת מורים הכל זעירי אמר חסדא רבאמר
 כותים בנות בתחילת בנדה אמרינן והכי שעורא, כתיבי לא בקראי )יב( דהמי , הוא ממיני למשה הלכהזה
  גמירי בבז  לעבין לשאול יש .  שערות ב' הביא שלא  זמן בל שי' ,  קבן לאשת  מרם . הלבתא  סו ק ל[ה"נ
 רקמן אצמריך לא קטן דלמיפטר לקמן פרם קרא לי למה א"כ , לו נבעלת לפמור אס כי ביאה ביאתוראין
 איש באשת אבל בהו כתיבה דביאה עריות אלא פטרינן לא ביאה מקריא דלא מטעם י"ל הוא עונשין ברלאו

 מורעת שאינה הלכתא נמי אי . מקריא ניאוף ביאה מקריא לא דביאתו למפטרינהו איצטריך בה כתיבדנאוף
 שלא שנה עיטרימ בן ותנן . שערות שתי הביא שלא קמן זה פ" קטן לאשת פרם , המקרא מן והפטור)יג(

 ראםתועפות
 גסי כו' 6סס )בנוה מ;") 61"כ גיר 6'י  ילרס כי ג"כ כתיב  ניר גני די* לדס"ת נ,ממ  מסקיי מטווס 6'.נתול"ס ט"ו p'biמי"ג
 ורנ) טן )גני ו6ף יטכס סנור מגע) נמסרי מנוקר נור )גני ונקמת עכ"3 51"ע 6טס )רנות מגץ 61"כ 6יט 'נטר כי גמי כתיכ ורג3טן

  לטס ועכרך מס p"s ירכך כשימרץ )כוססו יאפיין ו6ט מנור 61"כ 6פס ל"ט *יי דל"ט  6י גבי מדכתיכ 6סס ססטר' טמרנסגר6ס
 צמיתות 1)דיגיס )עוגסין קר6י ת)ת6 כאריכי כנמרט )טנ"ט bSh כן סתוס' כחכו )6 דט"כ לייסנ יי  ויולי ליל  מספסרי יתוס'לדטס
 דלמד  מען דס6 בסכי פפלס  טלין )סססרי מיפ"כ נסדיק 6'ס דכתיכ )סיכם  וכר נחסון ג6מרט יססרסס סיכם נין נ"כ )מ)ק ים61"כ
 מכל יפטי כי 6טי  6יפליט

 מפ~
 )סדד' טיט" ימ6' ולומק סתוס' כחקוק ג"כ )חזק 6'ן 61"כ סנתורס וכוק'ן  nthDn לכל  ילדם

 ספריס  the טמרי 6'  6ות ע"כ טריו  3סט"פ כממ"כ ג"כ  לדוקין ס6דס מטלת מב) יעטו כי 6סס 16 מליס סססר' גמי טפיללנקמת
 סתו' ד' )מרן )' סגר6ס כע"כ גמרגיס דנריס עימס זו מרסס חיוג עצך טויס  6ין לד"ת *יגס 5טס ופי כתיב סגר נגזל 5טס 16ר6יט

 דיה ייכ*  סירו  טיס )רנויי  מעטריך קיט  רכייך לסיכה סתוס' וכתנו יסק פ' סי' קור עמודי כטי"ס 51"ל יטליר ר"י  סגנוןססמט"כ
 סי"6 לס'  ליון *בן וכס'  טיי"פ נמק)) וכן  טס בתמורס טסרט"י  ר*טון  כלטין סו*  רדיבור*  מסוס  כשמורס  כגון *מס  לסו5'6 סברהטים
  3סן י"ל  יכן  וכר ))טון 16 6יט אסון מכ61ר כת"נ  Dh  לן  טג6 61 )6סס 6יס נין )ח)ק סנרה סוס 6ין גנוי 61"כ כסגס"י י"6ס"ס
 רבעו וכמגא . מסרט %") ס"ס מסורי . רני סירם ר"ת יו6 . פ"ר  לר( . ויו"ס שספרי סינרי  יסחוס' סחירס סטין 61"ט וכ'"נורג)
 )"ח נר6סית 16ת1 גס וימת ני"ס מיחס גימר טסירס נ' א"נ סגסירין רס"י  שין  ט:*פר. )ה( . יוגחן ר' לכרי )סרס hlh כ6 ל*סרני
 מסמ"ג וכן ורכינוי'

~tlhS 

 נגיפם . ותגיע )ו( . 6מי ר' טס כתונית )סג'גו רמי. )ו( . תמהת 1)6 תחקו )6 קרח ס"ס מיכחינ כ' ק"ג
 נקט ד"ז מגיח טס וס~רי"ס סכי גמי תגיע כ"ח  צרמי העילס*  סס נכתונוס לביפר ייועץ 3' ש"י  ס:סררין סי* וכרייס,  י נריית6מסר

 סוסון מנגון ואסי כן הגורו 1)6 תג"ס ולמר נריית6 )סניה יכולן מסיו מקומות כסרנס דמגיגו סרמנ"ן ט"מ כ' *' ב"ו ברליתייגרס"ס
 )6סח מרע 6יס )ט"( . בכתונות וכ"מ כגדסס כ"ס כו' סי' נעקמה מנע) )ח( . דכמוכות ננמל6 כך סנירס6 סי' רניט שסגי סו"6לכהן
 י"פ  ודוטין  סריינ"6 וכ"כ נ' י"ס  ס:ידרין יגרי"פ סנינו ק"ג  שוין יספ'ג כ'  לן רצעו וכסי' . ס*1 %"ל י"ס  ?t'h )י( . כ5")כו'
 קכ"1 סי' ח"6 16"י ועוין נסמיך הח"כ וההנו יתיימר ס"ס  סטרוס נ' יני6  טל* ומן כ) סי' קטן )6טת סרט  כ6ן ומט"ב נודפסיסר סמקר* וע והסיור טד  מכלן . דס* רב( . סמטסיס כב"ל לו' על  מומס'ן  מן נחורה סנפיריה טריות  ליא( . 1"ל ב"ך %נ סר"6  נטם6'
 פ"ס .  מודטס)יג(

 %ען
 Isb  סם 16"ן עיין קרי מעוס finwn  6'ן פ'  מלן רפתות וכ"מ מ1רטח טיכס יט"1 סו*  דיסלכס* ור"ל מורטט
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מז'רקם עתיותעמותמפר
 מפרשינן עליו גדול תורת פ" )יר( , חולץ ולא מרים והוא עשרים בן שהוא ראיה יביא שערות בהביא
 אמר . שנותיו רוב עד חייא ר' תני כמה ער מרים ממני לו נולדו לא וכי . מרים ממני לו שנולדו והוא)טו(
 שנה י"ב פי' ושנותיהם ממ"מ הביאו חזקה , בדיקה צריכין אינם שנותיהן לכלל הגיעו 6/[ מ'1 נגיס דופן ביוצארבא
 בסנהדרין דתניא , ממיתה ממעמי כותימ נשואת בן כותים ארוסת פי' לז( כותים לאשת פרם )טז( לזכר. אחדויום
 נתגייר לא הא דנתנייר ומעמא , פפור ונתגייר )יח( אביו אשת על שבא נח בן . ומורה סורר בן פ, נ'[~ט"6
 קודם בארוסה דאילו קאמר דבנשואה אלמאחייב

 שנתגייר.
 3'[ מיתות.]ג"י פ"ר במנהדרין כדמפרשינן פפור

 השתא עביר דאי משום דנתנייר דטעמא התם ומפרש להם אין נבעלה ולא לחופה נכנסה להם יש בעלבעולת
 ג'[ ]כ'6 פ"א בקדושין דתניא מעמינהו לא דאורייתא מאמורא ממיתה קרא דמעטינהו ואע"ג . פחייבלא

 אימורא ש"מ תאר ביפת למשרי קרא מדאצפריך איש אשת אפילו אשת , תאר יפת אשת בשביהוראית
 רעהו אשת את ינאף אשר כתיב מיתה גבי דמעום וטעמא , ממיתה דוקא קרא מיעם וכי . איכאדאורייתא
 חנינא ר/ ותני בעל. בעולת והיא לקחת אשר האשה על מת הנה דאמרינן והא . אחרים אשת ולאיומת
 להמ דאין קרא אצמריך דידהו )כ( דלגבי להמ אין נבעלה %א לחופה נמרסה להם יש בעל בעולת)ים(

 לאשת פרם רעהו אשת קרא מהאי לן נפקא דהא אצמריך לא כותי אשת על הבא גר )כא( לחייבאישות
 רעהו ואשת בכותי בעל דבעולת מעומ קרא אצטריך וכי , נשואה בין ארוסה בין המעום בכלל והכלאחרים
 באשת בישראל בעל )כב( דבעולת בכותי נבעלה ולא לחופה נכנסה למעוטי הכותי אשת על הבאבישראל
 פ' בשלהי בקדושין לן נפקא רהא למעוטי קרא איצפריך לא גרידא קדושין דאיכא היבא דאילו ,כותי

 ראםתועפות
 . עיי"ס מסרס כ6ן ונג7סס נ' מ"ז נ07 נמסגס וכ"ל כ5") מיינם TStn 6% 1)6 )יד( . )מיגו המקרץ מן )ו טג3ע)ת )6ט0 ספט1ר)ענין
 ירנ6 מימרה כ6ן ססני6 0ר6"ס ר3יגו ע) תמס ו6מ . )וכר וי"ל הגס וי"ג )גקי3ס 5") . )וכר )פז( . ומסרדינן 5") . מסרטיגן)סו(
 )6 61"כ 7רנ6 מוקר ע) סגנכיגן )6 ני6וריית6 61"כ נ7יק0 נעי )מ)'05 6נ) המילון רק 0ו6 רנ6 דדנל' נ' מ"מ נגיס מנוהרוסר:
 י"יתחוק נח)ינס 7יוק6 ו' סי' נמסו' רעק"6 סנטן ו)סשס"כ ירנ6 מימרה כחומוס )6 67ור"ח6 3ייג' דמיירי כ6ן )סעחיק )ר3יגוסו")
 6תי עיי"ס דרנה סקס ע) סמכיגן 673וריית6 6ף נעלמך 6נ) נדייק 3עי מס"ס 6377 מקס נגד ליסור מ,קת ו10' )טוק 'ננוסשסור
 גריס מסורס כתוכ סיס 06 ו6ף נס)יס ודבריו עכ") נצ"מ נרים 51") כרי"ט סוי"ו גריס לריו בכ"י כמעתיק כ' . נוית )יו( .מסיר
 סם ינריו וכ) Jup )הוין סלנ ועיין כו' גט61ת ונין כותית הרוסת נין סי' וכ5") ס"ס כו' נן כוייס טרומת פי' רניגו ומט"כ . )סנים 5ריכין0"ח
 . )חיינ )כא( . ינ' 5") בלנני )כ( . סמ6 רב ננ7סס )ימ( . נסמ"נ וכ"ס חנירו 6סת נגמרה . לניו 6טת )יח( . מכלן )קומית סססגר6י0
 )6 נרי67 ק17סין י6יכ6 דסיכ6 מ))ו נלור כ6ן לנינו tnDe ומגס . ונעושת 5") דנעו)ח )כב( . כ5") ס' סנ6 גר וכן 'סר6) )גנ'6ג)

 כותים )6טת מרע סס 11") נסיונך 6'ת6 טנגנסס ו)פ)6 נס חתמתן )6 7כתי3 תוססין קרוטין l'hs )ן גסק6 607 )מעוט' קר66'5טריך
 גרעפס 1)6 שנוסס סגכגס0 וכנון כו' יסרק) טסת )יטרק) 6סור0 קטות )סוס כותי נע)0 6נ) ~וח' קיוסין 67ין )סו ממעט )וקדוסיןסי'

 גוייה נקדוטין גט ו6י 6יכ6 סק'3ס הסול גרי67 ונקךוסין וכיילי חנק גמיעת 7קר6 מיעוע6 )פרוסי הפיגן )6 גרירה נק7וט'ןז6')ו
 6ת6 7)6 סכ' י65 סל"ס נ' כ"ו ס1ע0 תיס' ועיין עכ") כתיג גערת סק')ס 7)עג'ן כמגק hts~ hn'h י60 פלורסס נונרתבטן
 ו0ו6 סעור לנכרית יסרה) )0ס יט נע) דכעו)ת הע"ג וקם") נכרי 6טת מנכרית ע) סנ6 יסלק) )מעוטי ot~nh 6(6 ~טת פרס.קר6
 קר6 מעטיננו 607 )סס 6ין 3ע) נעוצת Dh" יינן שגני bh יייסו )ג3י )סס ים )סרס K:ht וו") נגדסס כממ"כ ון)6 כ6ן רניגוכ37רי
 כ"6 יקיוסין סך )פיסתו "טנ %ן רהיט olth עכ") כו' 6יס 6סת Dht" יס"ת 6סת 3' כ"6 נקיתין כמגי* כו' )ית" וס5 רעפומהטח
 6סת י"ס קדוטיס ס' סזסנ ר3'7 3ק' וראתי נ' )"ו וע"ז מע"נ ג"3 סנ0דלין סחוסו וכמט"כ מעעיגסו )6 י*וליית* ימ6יסיל6נ'

 637 )0לי6 מטמע סס סגיסס י3ס"י ל06 ט)6 מס ע) סעיד ונממכ"ח עכ") 3סק')ס ייגש 3מ16לס0 67י 3גסו06 וס מקרל דסריוסייס ריקי ס" יר6'0 גססר מטמע וכן בח"כ וע' h)'h מיסב hllp'h נכרי 63סת ואסרס מיתם דלין שלע"ג סתוס' ל טס טס3י6רעסו
 37ע)ס קלמר 6'סור6 אעגין ס3גלפס סיר6יס דגרי )סרט יס 161)י כג") וננונרת 3מ16רסס סמקר6 )פרס 7יט סיר6יס ס"ס ונסכסתוס'
 ין 3וס ות"ס כמכב"י כ6ן ראגו וכמב"כ ממיתת עמס ס% יטרף) סטור מ"מ 6נ) יטרף) כפסח )י"ר6) 6סול0 פיסות )ססכותי
 6'% כוחי 3ע)0 06 יקמר 60 5") %פי"ו )'כ6 6יסור6 6ס" 37ק7וס'ן ר") )סו ממעם מקיוטין סי' oa מקוים ומד"ר סוסםללניי

~llD'h
 ממקרי %מי 67וריית6 דס6'סור ת65 נפ' סמ,רמי כגוס"כ ר") 6ין 67וריית6

or כותי )6סת סרע לעסו 6סת ימדמיעע נעלנו 
 י"ס 3' כ"6 ק17טין סתוס' כמט"מ 5") 6)6 )'כ6 6'כעלehl 6" )סו ממעע גוקדום'ן ס" )סמ"ס דז"6 6'כ6 ד6'סל6 ס"מ )'כ6ימ'ת0
 6יכ6 גויסה 6'סיר6 סלע 7"ס 3' נ"נ כסג0ירין 0תוס' וממ"כ מגירו נקטת 1)6 63טתו 7וי3ק עמס 67יכ6 מסוס ד"ס ג' )"ו וע"ז6סת
 וכתר מיח,ת י' פ' 0ת1ס' לנרי ל06 )6 מורמי 6)י' טסר"ר מ"ג ממכיס מ0)' ס"ת ס)ח"מ כ' וכמגס עט0 שסור )סך נ"נ יר")'")
 יבסור מק"ג 6' סעיף סער othlin כ36גי כמס"ט סו6 י6וריית6 יס6יסור 16 . סו6 דמסכרחו י") 7ססיר עיי"ס מסגרתו תירןהותו
 וכ"כ . עיירה גח הגן גנע)ס 06 כמו חייגת כותית תשת 61"כ רעסו ג6מר 63 גח )3גי 607 ל6וריית6 היסור ד0וD/'DS 6 נטוסשיסרך)
 סל60ו"ז

 6ז SDS~. 03 יכטינק )מן 'ט גט) 3ע%ת דמ"מ וקיוטין גיטין נחורת )ינגסו כוככיס יעונ7י מט"ב העגין תטכ"ס ק" ניטי
 ו") רגנן מקטו 6'ט 6סת Dh" ד6מליגן s~trt 60 טס סכ' 3' כ"l'tt1PS 6 3חי' )0ריע3"6 1ר6'ת' לגיטין סס"נ 3סנ"6 וסוכך קטתוסי6
 3ס' כמט"כ 6"6 מסוס 6יכ6 6יטר6 %6 מיתר ע~ס ~יינ ט63 יסייט וש"ת סי6 וכמטייס מכניס טעוני 5'ס1ת 6'ן יס6 לטתךמ6י

הירסיס
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יראים nf~pעכורמפר 08
 הן אלו פ' יבסוף 6'[ ה, מיתות ד' בתחלת דתניא . ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר לרבנן בשריפהשהיא אעפ"י כהן בת על אף בחנק איש אשת על והבא , בם תתחתן לא דכתיב , קדושין ראין כ'[ ]ס"תהאומר
 נשואת בועל כדין בחנק אלא בשריפה בועלה ואין בשריפה היא תשרף באש מחללת היא 6'[ ]נ'הנחנקים
 ונכרתו מות באחרי כתיב עמיתך אשת ואל קרא )כג"( על בכרת התראה בלא או עדים ובלאישראל..

 : )כד( העושותהנפשות

 )א( יםסימן

 בחנק הזוממיך )ב( שמעון ולר' לרבנן בשריפה שהיא אעפ"י בחנק נשואה כהן בת זוממי . כהן בתזוממי
 ותניא , כהן בת מזוממי חוץ מיתה לאותה מקדימין הזוממין כל WttDJ ],6 הנחנקין הן אלו בסוףכרתנן

 ובועליהן זוממין שבתורה המומתין שכל לפי לאחיו לעשות ת"ל מה אומר )ג( הגלילי יומי ר' 6'[ ]נ'בגמרא
 הוקשו לא או הוקשו )ד( אי יודע איני זוממיה . בשריפה בועלה ואין בשריפה היא כהן בת . בהןכיוצא
 ברעך תענה לא הדברות בעשרת הכתוב עליהם והזהיר . לאחותו ולא לאחיו לאחיו לעשות אומרכשהוא
 לו ועשיתם באחיו ענה שקר העד שקר עד והנה דכתיב ושומרים בשופמים תורה במשנה וענש , שקרעד

 מעשות פי' . קיים אחיו והרי לאחיו לעשות נאמר כבר הרי להם אמרו . הנידון שיהרג עד אומחמהצדוקין שהרי הדין שימור עד נהרגין זוממים העדים אין ג'[ ]ל ראשון פ' במכות ותנן . לאחיו לעשות זמםכיאשר
 כדכתיב אחיו נקרא נמי מיתה לאחר שהרי )ו( דריש לא מאחיו אבל , עשה ולא לעשות דמשמע דריש)ה'(

 ראםתועפות
 יל6יס ונמסר טס שלו"ז )סמס"כ 16)0 עכ") כ)) וקדושין גיטין לתורת )יתנסו כוכני0 יעו3ד' יוכתי 3כמ0 למריק 607 ית6 60הירסיס
 hlln'h 6'כ6 שסיר nla~h נסס כות' גע)0 06 5נ) לחנטו כוכניס עונד' וקרוטין כגיטין דדוק6 סריענ"6 קוט"ת 7)ק"מ מסיר 6תיטגיסס
 רניגו כינרי ססמ"נ מס טנ' ק"ג לנוין )סמ"ג כניקוריו שמסרס") h1'h . OSlh נקרתו לוינק ערס מסור 6נ) )'כ6 דמיתם 6ףד6"6
 6פ"0 )מן יט .fip'1 כע3 דנעו)ת )כותי יסרי ו6ף )יטלל) %6ר כותי קרוסת tDhT' מכפן )מוכיח )' גרפס כוס") מסלה") כ' וע"זככלתי
 )קרוסין כח4 וסלסנ"6 . טריעג"6 ההס"ת וגישר מוזר 61"כ סי' עמס 6יט 6טת 10' הריסס יטלל) )ננ' fnleic' מהיחר היטרק)שסור
 דכאי ירכגן גסנ"1 7ט6 מלרכנן Dht" )סו )ית 67יסות כסריסות כ'סס

 סס דנריו 6)1 )יכh"b 6 מטוס ושס"ס עסיס גורו חטמוג6י ט)
D~lhסו )ית יסות 6נ) כו' 6' ס"ט טגסרסין 0ן 6)1 דס' ו6100 ט6ו"ו 11") רניגו רטיטת קוטי6 נוטס ילין 6"ט סס 60ו"1 )סמס"כ( 
 ממתיו מחט ושיגס )3ע)0 מ'וחדח טסיי 0יכ6 )סס יט נע) יכע%ת מגגי6 ירנ )סו 6'ח חרוויי0ו כחס . מפקדי )6 ודשי נסייטוו6י7ך
 דכתי3 כו' גרי67 קיוטין 67יכ6 טיכ6 י5')ו סכ' דרניגו זיע . עכ") 6יס )6טת ודמי )נע)'סן 0ן ומיוחדות מסקרי )6 גסותי0ס ortסנר ור"י )6"6 ים" 1)6 )נע)0 מיוחית ו6יגט מוסקרת נכרית ססתס נסותיס0 נסתס )סו )ית שיסות סנר ירכין סגיני גסותיטס נסתס6)6
 סס סו30 רדיד וכא' נס תתחתן גו)6 נקדוסין נסק") 7ס6 )סרס"' ג"כ סטקטו י65 ד"ס נ' כ"1 מוטס סתוס' (rttr ס") נס מתחתן)6
 עמדי כן )6 ו6גכ' )ן גפק6 תחחתן מ)6 דס6' תמסו מס"ס קיוס'ן ocl יחן 'סר6)'ת גס6 ססכות' רס"' סיווגת 0תוס' ססנ'גו י)ס'כ'
 )סרס"י נחימ6 יסקרו 0תוס' נ"מ נ' נ"נ סנהדרין רס"' רסון . וכסתירות כוח'ת קייט טסכות' 6חר'ס )6טח סרם רט"' 'סרס 6705ף

 בכותית 3ין 3יסר6)'ת 3ין קיוסין כוכניס )עונד 67ין סמעיגן חתחתן ימ)6 טו6 וסחוס' רכיט רסיסת נרייק קזוסין ע) רכינווכקושיית
 מיותרים 0דכליס ונקנות חסר נגיסס )כד( . יע) ג") . ע) )כנע( . )סגכרי נע) נעוות טטיתס 6חריס )6עת סרע טתיס' סי'מס"ס
 )5סת תו)דס וו") כ6ן כגרפס תוספת ים צוארון וטעומת כו' ג6מר0 טע)'ס וטחר6ס עדים נ)6 וכרת מקודם ר3יגו וכר יכנר)כ6ור0

 : עכ") ס)סגיגו 11 נס)כס 0י6 מ6ולסס תוהדת דלכגן וקיוסין )'כ65'ס
 ס' 7כריס נמסרי גסס . סגרירי )ג( . נסקי)ס תיגת ס0 וע"ס כו' סווגומין כקק')ס ממעון 1)ר' כתוכ כגזרת )ב( . ר") סימן3גדסס)א(

 קמור פ' כת"כ 6כ) כטריסס ,ומניס וטין hn'h 6' ג"6 כסג0ירין וכן יויע תיגי ווממין hn'h נגמרת 6כ) טס כספרי כ"ס וונונוי0כספרייתך כ6ן רכיגו דכ)סון ודע . וכ5") כנדפס כ"ס סוקסו )0 16 סוקסו )ו 6י )ד( . חוסתך גן 'וסי ר' וסוט סתס 'וסי ר' 6'ח6 3נמר6 מ3)ק"ן
 לס"ס כנועכם מיחס יין דקיכם י6ף ר"י נסס גוממי די0 6' נ' מכות 0תוס' נח"כ )עג'ן רגרסיות 3ין וג"גו OD'1C3 וומגוין וחןסנירס6
 לס"י נלסון 0חו'"ע וכלקלוק . וומנוין )טון יותר מדויק סנטדרין ס)0י )0חו'"ע מסה"כ ווממיט )טון ספיר 6ת' ו)סי"ו עיי"ס גחגקווממין
 תיוק ס0 סג70רין 3רס"י ור6'ומ . 6' ג' ס:סילין טנרס"ם ועיין כן סכ' שכות ריס )סריטנ"6 ~6תי ס3תוס' סר"י כמסיעות ד)6 סנחגקיןסוף
hlD)לקיטור מקויס נס כ' ס)6 סג6 ומטי סריסם 6ות0 סמחיי3ין כ' )ס 06 ו3ד"ט חנק קותו מחי'3ין סטיו )3וע) כ' טוקטו )ו 06 ס73"ט 
 טוקטו )ו 06 3י"ט כ' נחנלומס"ס גיתים ננוע) יין סבן פי ע) ד6ף סס מכום 3תוס' כסר"י ס") 7רס"י ע"כ 6)6 חגק טוחו סממיינין%וע)
 6ין דסטתf'sh 6 חגק קותו מחייכין 0יו עניו שעינין סיו ס6ס 07יימ כו' סמיו%וע)

 מעידיי
SD (כמו מיתחו דין )עייס 7ייגיגן מ"מ טבוע 

 כתוס' וסו63 טס )מכות 3חי' 0ריט3"6 כ"כ כ6ן טר6"0 כדררי )ו( . סס" כ) חסר 31גיסס . מלעסות 5") . מעסות )ה"( . מתחייבסטי'
 )מרנין 0רמ ד)6 ימכות כמסגם מקמרו מס ע) סס )מכוח סקו ונגרס קע"ז 7' )מנת יסוטע ענף נס' טלקסס מס נדנריטס ומיוסנ .לעק"6
 מגוע) מחיינין ttoc מיתם )יוחס מקדינוין כסן כת 7ווממ' 3סגס7רין ל7רסיגן )ס6 התחיו ס6י לנעליך וסOttp 6 תחיו וסרי התחיומיכחינ

לגחיי
 סג0ירין. סנרס"ס וע"ז . )ק"מ )כסוח וננס כקטר מדכתיכ 6(5 (leb גו7כחינ כזוכות )ן גסק6 7)6 וסך'עכ"5 לכיש 7%' הצחותו 1)6 )לחיו
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מזיראים איתעשימפר
 הדין מן . הדין שינמר עד נהרכן אינס הא נפש ת"ל מה א"ב ; במותם להם יממא )ז( ולאחותולאחיו
 בעמוד להקבע היה ודינו . כללתיו ובועלה כהן בת אגב אך , עריות בעמוד זוממין דין למנות הי' לא)ח(

 : לפנים בדבור הנעשיםאיסורים

. הרביעיו"ו

 אשת . אשתו ואחות . אמו ואחות . אביו אחות , אחותו על הבא , ז' כרתחייבי
 . והנדה . רודו מיתת לאחר אביו אחי אשת , אחיו מיתת לאחראחיו

 )א( כמימו

 בת עיורו ט'[ '"מ ~יקיז )ב( דגל מית אחיי בפישת הכתוב עייף היהיר .ן האס מז ביז האב מז ביזאונותו
 אלא לי אין ל[ ]0' פ"א במכות ותניא . ערותן תגלה לא חוצה מולדת או בית מולדתאביך

 אשת בת ערות ת"ל מנין אמו ובת אביו בת , אביו בת שלא אמו בת או אמו כת שלא אביובת
 אביו בת על הנהיר אס בדין לי יש יאמר שלא עד , ערותה תגלה לא היא אחותך אביך מולדתאביך
 . הדין מן מוהירין שאין למדת הא כש"כ לא אמו ובת אביו בת אביו בת שלא אמו ובת אמו בתשלא
 והיא ערותה את וראה אמו בת או אמו בת אתותו את יקח אשר ואיש דכתיב תהיו בקדושיםוענש
 אביו בת אלא לי אין [oc] פ"א במכות ותניא וגו' עמם בנ4 לעיני ונכרתו הוא חסד ערותו אתתראה
 שלא עד גלה אחותו ערות ח(9 מנין אמו ובת אביו בת , אביו בת שלא אמו בת אמו, בתשלא
 ומחייבי כריתות מחייבי נולדה אפילו נקראת ואחותו . הדין מן עוניטין שאין למדת הא בדין לי ישיאמר
 ]הוא[ ואחיו ליבום א5יו אשת זוקק מ"מ אח לו שיש מי 6'[ ]ס'נ כיצד פ' ביבמות דתנן , ב"דשתות
 אמ אבי , ממזר לאתויי צאי לאתויי מ"מ ואמרינן . הנכרית ומן השפחה מן לו שיש ממי חוץ דברלכל
 בקדושין כדתנן מתייחסת היא האמ שאחת האב מן אחותו אינה הנכרית ומן השפחה מן בת אביוהוליד
 תהיה וילדיה האשה דכתיב )ג( ס"מ[ ]סס מנלן שפחה . ונכרית שפחה ולד זו איזו כמוה הולד כ'[]ס",

 מן הבא בנך , מאחרי בנך את יסיר בי קרא אמר יוחאי בן ר"ש משוס יוחנן א"ר מנלן נכריתלארניה,
 לעיל דכתיב מקרא ליה משתמע היכי . בנה אלא בנך קרוי הכותית מן הבא בנך ואין בנך קרוי )ד'(הכותי
 את הגר בנך )ה( אותן יסיר כי לבנך תקח לא ובתו לבנו תתן יא בתך תתחתן לא ואתחנן בפימניה

 ראםתיעפות
 געסס ימת כיון %3וח סו6 סיומיו מפגי לחיך 6ג) %63מ 6ף 6ח גקר6 וי6' 6מו 3ן 16 *3'1 גן "סו6 קורש מחמת ז6מ סכ' 6' "מהדרין
 לחיך ונקלס 6"ק סס 3נמר6 תמ"ס סנרס"ס טס ססקס0 ומס . וסריטכ"6 ררינו רציית )ס 6וד6 61"כ עכ") 6ח היגנו סו3 כמזוח יוןמסטי
 ווידע ד' סס"ח עיין ס)קוטות לסער 3וס מעיר וכן 6ח הו גקל6 )6 מיחס ד),חר מוט זמסמע סרס"' וע""ס מחית דפיי 6גג6 מחית כי)סיגיך
 %ס נזחות טחיך מעון 1)6, )עיגיגו קיים סיסת מטמע )ע'גיך טחיך מיכתינ יסתם ועי' נוס תסעיר טס נמכות סריטכ"6 ז' ר6ו 1)6נסגסות
 ממקורו ס"נ ממ"ע פ"כ נסמנות סר6כ"ן נכרי ספי' r"D סו' )' 6ות ספנית ש"ע נ5ח"ס סמכמס מעין גסן ורצתי . ויו"ק נסרס"' כן%וין
 ק"ט ס6חיו דוקק )סחיו מכעסות )ס דילף גטרנין 5'ן שרנו 6ס6 דק6' )סר6כ"ד וס") כו' מגין מזקיות מייני כ' ס' מכות סגמר6מיסרי
ohnסר6ג"י ס:מצס"מ כנוט"כ ג"כ מדיריו טגר6ס טס מכות מר"ח 3ס" ועיין סס ותוס' כפרס"' ד)6 עיי"ס וצחיו סייך )6 גטרג כנר( 

 6נ)
 כ! כו' יטמע )6 )לחוחו )ז( . סר36"י )סי' מיס 6'ן כ6ן סיר6'ס וכממ"כ עמס )6 ועזכן )עסות ונוס כלסר סג6מר סס סרנוכ"ס)פמס"כ
 כפגת סנ6מת ולפטר כסן 3% כ"6 טיקר6 ושחותו )לחיו מדיתים ר6" לנינו סנט )6 למס )דקדק יט 6ך 1' ו' 3נ;37ר סכתו3 )טוןסו6
 ססט"י רמ3"ס עיין )ה( . ויו"ק מפסוק )פון וס i'hc גמותס )סס יט)ו6 רמנו כ' נייוק 1)16 )6 תי3מ ראגו חיסר וניקיוק )ססרניגו

 : סס ו)ח"מ סנסדריןמסל
 כ6ן רניט סגם כו'. מען ספחם )ג( . ונו' )6 חון נווולת 16 ונו' נח צמותך ערות 7כתינ 51") ע"ס . 7כ) )ב( * רמ"ח סימןנג7סס)א(

 סטסחס מן לניו ססו)יד לחוחו 5נ) סכ' מ"י ט, ס" 6ס"ע נכנוס ורציתי יסויס נ"ר דר"י )לנגן 6' כ"ג יבמות סנמר6 כשינייחתסס
 )לניר דתסס' כרוטר נ6מס )צניך יסות )ו סיס מ' ר") ונו' צניך 6סת נת ערות ךכתינ צודתו ערות מסוס עריו תסורס 6יגס סגכליתומן
 תסס )מס ותמ'סג' סק'"ג סס לסור פר'סס נסגסת נמסך ולמריו כו' נסן נקביך תוססין קיוס'ן ס6ין ונכרית )ספמס פרט כו' קיווייןכס

 ע) סנ6 )ח"נ ונו' 6נ'ך 5סת גת ערות %סר'ך %1'7ס1 כרסק סוכתם וס6 נ)נ7 צמותו נמוט 6)6 ח"כ צגו דם") 3ר"' ר"' כינר'שלנוט
tnmhנם ומ10ס צמוחו מסוה סח'ס 6נ'ו 6סת נת וסב nch 7:3סס וס"ס ס'סל6)'ח מן 5") . סכות' ינן )ד'( . 51"ע גגנור6 עיין 6נ'ו . 
 נגך 6ח סכותי כנך חותן נגך 6ת 'סיר כי סס %1") סחיטת גסתנס נגדסס וגס . מצחרי מתי 6ת סכותי גגך חומן 51") ס"ס . צותן)ה(
 וסי' חתט דמיינו 03 מפרס ורניגו נגך כתיג יכססוק סך ס"ט 631גוח "גגך" ככ"י ג"3 חתנו נכלן מש"כ סע) ממעתיק וא' . ע6מר'מתגו
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יראים צייתעמימפר 28
 שבנך ולמעוסי למדרש בנך וכתב מאחרי ימירנו גי למכתב מצי דהוה הוא מיזער בנך , מאחריוחתנו
 הבא בתך בן ש"מ בסמוך רבינא דאמר שפיר אתי זה %' ולפי . בנה אלא בנך קרוי אין הכותית מןהבא
 תתן לא בתך דכתיב קאי דקרא וארישא בנך קרוי מבתה הנולד בנך פירשו ורבותי . בנך קרוי הכותיתפ(
 בן שמעון ר' )ז( אמר עליה מיתמ' דלא פי' נבון ולא . מאחרי מבתך הנולד בנך את חותנך ימיר כילבנו
 שאר מרביק כתב גוים בשבעה דהאי ואשיג . קאמר נסי בתך בבן דהא , בנך קרוי הכותי מן הבאבתך
 אלא דקרא מעמא דדריש לר"ש הניחא ךמקשינן ג'[ ]ס"מ בקדושין האומר פ' סוף ימיר מכי לר"ש"כו"מ
 ליכא דמעיקרא )ח( כלל לאשה לך והיתה ובערתה אליה תבא כן ואחרי קרא אמר מעמייהו מאילרבנן
 פ' דביבמות )י( לשאול ויש . לה אלא לו וילדו קרינן לא תהיינה ביה קרינן דלא היכא כל )ם( וילדוביה קרינן קדושין תפישת פי' תהיינה ני דקריק היבא כל לו וילדו תהיינה ני קרא אמר מנלן כמוה וולדה .הוי
 שם לתרץ והוזקקנו להו מנא )יא"( לרגא אלא שמעון לר" הניחא התם ואמרינן זו לסוגיא ישנה 6,[ ]כ"גכיצד
 קדושין בה תפסי נירותיה לאחר תאר יפת אלמא לך והיתה ובעלתה דאמרינן לשאול יש ועוד ,אחרית מקראי לן דנפקא הכא בדמתרצינן מתרץ ואינו , היא שמעון ר' יהודא ב"ר יוסי דרי עליה דפליג תנאמאן
 היתה ולכן היתה תאר יפת בת דתמר אמרינן 6'[ ]ס"6 כ"ג פ' ובסנהדרין כרחה בעל שנתגיירה אעפ"י)יב(

 כ'[ ]ס"ו בקדושין ותק קדושין בה תפשי הא ואמאי . דוד אחר מתיחסת היתה שלא דוד בן לאמנוןמותרת
 בקדושין דאמרינן גרות קודם ממנו שנתעברה לומר ואין . הזכר אחר הולך הולד קדושין לה שישב"מ
 עד עליה יבא שלא פירוש . במלחמה ילחצנה שלא מלמד )יג( ובעלתה אליה תבא כן ואחר 6,[ ]כ"יפ"א

 ראםתועפות
 רנותי וסי' כ5") כו' 3ן ניגס המע רניג6 6מר )ז( . ממעתיק כ5") רכותי גון סכ6 )ו( . צגך מו7"ס כ' ס"ת קרוסין סר6ט1ן כסיר"ת 0ו6רניגו
 מכ3) 51") ט"מ . כ)3 )ה( . נגדסס חסר תו)דס TD כו' סי' ורנותי ונין . מס 0תוס' כקופת רניגו ורפית ob קיוסין סלס"י סו6 רניגושכ'

 6סני6 יט וכן )יב( . )רננן 3") . )לנ6 )יא"( . ע6ן מד"ס 6' כ"ג ינמות עיין כו' )מ6ו) וק )י( . פ") )ו ויקדו )מ( . ~Ofl )יפדמעירי6
 ועיין סגר"6 גסגטות עיי"ס רי"6 ס"ס ת63 גספלי וג"ח נסרס"י עיי"ט נס ל ים )יקומין nnpSI 6' כ"נ גקזוטין סנגורו מסנריית6ר6יס
 סתתנייר ועד גס )ך יס )יקוחין ו)קחת טכ6 יזרסיגן 60 יוחק %' 31") כע"כ י10ס ימבוס ו6ססר סכ' 6' כ"3 קדוסין טריטכ"6כחי'
 דכחיכ מס6 בוקסות רניגו תוסיף ועזי 6נריית6 ס3ינ 'יחק יר' )ומר תחוס ינ6מת ס0 מיין ורנימ עכ") )0 יס נכרית יין ט)0נ)נ

 מקות ס3יין טס )0ריטנ"6 רציתי כו' מחקוקת %יגו יטלוט)מי סט 0תוס' וממ"כ ט)6 י"ס 6' כ"נ קיוטין הוס' ועיין )ך וסיחרונעצתם
 כסגרן") ועיי"ט סכ"ס רכתך סמוך) 3מדרט 610 631מת זסג0ירין כתרף ס' גירוט)מי כת3 "0 'פי' וסרס3"6 כס"ק ס:סדריןסירוט)מ'

 עכ") כו' יוחנן ור' רנ 6יס)יגו ימנת זנירוס)מי סה"נ כ' כוס") כחג ס"נ מטייס מס3' בסיח וככ"ג! . דמכות ס"נ 'רושמי טפן ק"ו6ות
 טכינסו ו' מגס י"ר כ) ניס"ת כותרו )6 סומר סמו36 נסס ט3ת 3ילוס)מי גרסינן סס 1ו"3 קכ"נ עסין ססמ"נ מנסין ימס עיין )6וכמח"כ

 ע) כ' וסכן )ו גודנוג0 מוטעת גוסח6 16 סנה תיגת סו6 0סמ"נ טכ' טנא טמינת לכ"מ וחסר כו' 6מר יוחנן ור' כו' 6מר ורב ספקווו'
 טנט6) ד)מירס וי") מסמ"ג סיין )6 0ירוק)נמ ומקוס סמוק) 3טס ט6מר מכס oc 0" יטנת כן )6 וסלמת דינת דגילוס)מי הלסמ"גסס
 ב"ס 1)ס' )סס סותרם 'פ"י 6פי 601 סקסו מייי י"ס 6' סעד ינסנת כע0"ת למתיגו ע) וחייוס סס סמוק) 3מזרט וס"ס ירוט3מיקורל
 7)6 0תוס' )קוטרת גנדגססיס תירן רו6 סע:ח ונספר . )ק"מ סח)קו וו' סכננו 1' סג0 '"ד )6חר 6)6 יפעת תתירו ד)6 סמוך)כמירת
 כקיוט'ן )סג'גו )יג( . סנוור) המירס ז' ל"0 )6 610 ונס וגו' נטנ'ס ורשת 161 נ'ז'ך 0' וגחנו ונסו )6רן 3'6תס עד 'ס"ת0וחר0
 6ותס 'הנרו 3גו)חמ0 ')חנגס ע)Ttsn 6 כיחך תוך 6) ו0נ6ת0 וזרמו לחתנה נס" 0רמנ"ן ופ" נמ)חמ0 '3ח5ג0 ס)6 מרמז ו0פת0סס

 0ר'ענ"6 0נ'16 כו' כרחס כע) ערס '63 )6 נמ3ממ0 ')ח5ג0 ס)6 רנ'גו לס" וזע . ניתך תוך 6) (afit~nt )6סס )ך ו)קחת)ננעתן
 נע) סייגו ר6טוגס נני6ס י"ג[ 6ות ]0:") נירוט)מ' יפ)'נ' יוחנן ור' זרנ גר6ט רנ'גו דכר' הס' ו0ג0 'ר6'ס כספר רנ'גו ע"סוסלסנ"6
 מ7עתס o'cono %6 כ) )6חר 6)6 נע"כ 6חלוגס כעי)ס ו63 ר6סוגס נערס )6 ס") יוחגן ורן כע"ג 6פי' ר6סוגס ני6ס סרי 7)רככרחס
 יוחגן ר' ב"ס מנוט סו6 נקיוסין רניגו גירסת וכסף זכ"ע 6)ינ6 ממך ימגעגי )6 כי גךן 61"ט נירות קורס נמ)חמ0 טרי יוחגן )ר'גס

 ססוסיסו 6)6 ע"כ טמעטיס כ) 6חר ונעלתי 36יט תכ6 כן וצמר טמעסיס כ) )6מר 6)6 כו' ר6טוג0 נעיצת )6 חומל וצגי טסכירוס)מי
 6ע6 דקיוטין סוגייך 61"כ נירום קויס Dh" מותר ביעתי 6נ) כמעסיס כ) שחר עי לסור 3)חי05 זיוק6 )ומר כו' י)מ5ג0 ס)6נננמ
 מיד ר6טוג0 נני06 מוחרת ייס"ת סנירוס)מי כרב זיק מס"ס )תוכיח טכ' סס מכות נירוס)מ' טסגיס 3מל06 ורציתי . יוחגן יר'6)יכ6

 r(nlht סתי0ן מסריות טתימן 6י גיג0ו 3מ6י עטט חיתי סגי ומסגי עטס גח"ט גוקמ0 3ח") )ס 6ימוק' ורכנן 6'ת6 6' ס"מיגקדוס'ן
 ומסקת קר6 קלמר ועכס 0מעטיס כ) )6חר 6)6 מוחרת 'ס"ת יצין כמקז 61' כעינן 6מל כעס גייס טחי יסל6)'ת וקמת %ריח 6חת6'
 06 דהרי עטס נחייני 6חד כעס גסים סרי מטכח") 6"כ טניס יקח )6 0מעטיס כ) )6מל ז6ף 0ו6 סכתוכ יגוילת ונמכרתם גס 1)6נט
 חסרן דכי 7קר6 ואכריח זסם"ס זסהמ6 ס"מ 61"כ כעסי עביט ועוגר סי6 עס0 מכ)) 630 מ)16 ו0סגיט )1 מותרת 60חת .סת'ס)נף
 מ"י כסס לנוין נחייבי 6)6 ותוקמל)6

 מ6"נ נפי"ט h~lno )סמ"ס 0וכחס וס 6ין ונצמת ע""ס ע"ז ר6טוגס נכעס שתרת ויפ"ת ס") '
 כחיג כלעמי נערס 6' יק6מרי וסייגו כוץ ליסור יסייגו לעולס )כ) סט06 סייט סגוnnho 06 קלמר כי יקרץ ס") ירכגן וו")ס"ס
 חייכי )ט מסרחת ע6 גומורת נטגס6 6)6 עיירי )6 קר6 )רנגן עפיה כו' 6ח7 )6דס סרטי 63יסור )קר6 )6וקמי0 ימכך כקומר)כסן
 כ"6 כן)) קיטר ססלס  ז6ין ים"ת :tfc  סחי ז)קח נכס"ג )קונגרס ססגיס סמר06 7' )ס 6716 61"כ עכ"פ ob Or כי נכ3 מסוט)צוין
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יןיראים עויותשייסמר
 מדעתה אבל ככחה בעל עליה יבא לא ילחצנה שלא לפרש צריך לכן , במרשה האמור מדר להשיעשה
 ונתעברה עליה בא .מדעתה ודוד , נתגיירה לא שעדיין אע"פ קדושין תפישת בה שיהיה קודםמותר
 ואס אחותו. )יד( אם האב, מן אחות היתה אם לאחותו, תולדה , לאמנון מותרת היתה הלכךלתמר
 : מצאתיה גאון יהודאי רב של ובהרג בתלמוד מצאתי לא זו תולדה . אחותו )סו( אבי , האם מן אחותוהיא

 )א( כ"ב / כ"אמימן

 ערות י"ע[ ל ~'קי6 דכתיב תהיו קדושים בפ' אחת במקרא הכתוב עליהם הזהיר . אמו יאחית אביואהות
 תגלה לא אביך אחדת עררת "ק י"מ ]ס0 מות באחרי נם והזהיר . תגלה לא אביך ואחות אמךאחות

 ביבמות לה ומייתיק כהנים בתורת ותניא תגלה לא אמך אחות ערריו י"ג[ nff ]ס0 וכתיב , היא אבירשאר
 או כן אומר אתה . האם מן בין האב מן בין אסך ואחדר אביך אחא ערדע נו[ ]ג'ו יבמתו "לכהבא
 הענין בסוף נאמר וקליהן וגו' אמך אחות ערות דכתיב טות באחרי שתיהן ועונש . מהאם בין מאבגין אביך אהות וערות אמך אחות ערות ת"ל וכו' נותן והדין מאם אמ ואחות .)ב( סאב אב אחות אלאאינו

 / אמו אתות ואמ אביו אחות אמ שתיהן תולדות . )נ( שלום ועמם . עמם מקרב העושות הנמשותונכרתו

 : )ד( מצאתים גדולותובהלכות

 )א( ,כ"זסימן-

 6'[ ]מ"ע בהחולץ כדתנן מותרת מיתתה ולאחר ז העושות הנמשות ונכרתו דכתיב בכרת העניןבס"ק וענש , יבחייה עליה ערותה לגלות תקח לא אחותה אל ואשה מות באחרי הכתוב הזהיר , אשתואהות
 ואמרינן . תקדש "א פי' ]תקח[ לא אשה באחות דכתיב )ד( בלאו עובר כרת בהם שיש העריותכל והמקדש )נ"( כדתנן , מותרת מיתתה לאחר אלמא )ב( בחייה דבתיב ומעמא באחותה מותר שמתהאשתו

 קר6 )6וקמיס ילחיק דקיוסין h'JtD דעיקר טס סכ' מספרו כ"ט נס"ם סנטת מקרי נע) nt~rip )ייסנ קמרתי סמ3"מ דגרי ועם . )נדופ ראםתועפות
 hlt'b )ט קמט סטתו מיתת )6חר זחמותו יק") ד)ר"ע נ' ח"ח ג'נמות רט"' )סיעת חסתו מיתת שחר נחמותו נריוח )"וקם"יכו) יס" 5"ע 6נסס'ס ומוקי דחיק דפסו )קר6 טכקי )כסן תמיין כתיג ומי דחיק דסו6 ו6ף נח") ק"ת 6ין כיו"ד )כס"נ ונעובט תמייןזכי
 רק יקיט קסמו מיתת )6חר כחמותו 6נ) קיוסין תסס' )6 ח") ינכ) ד6ף י") סמר 61"כ כעיזות כסרור רק צגו נ)S'Dht 16, ככרת6פ"
 מסל כמ"כ סלמנ"ס נקיטת ס0 סקסת עוד קסתו מיהת )6חר נחמוחו וגו' מסיין זכי קר6 )6וקמי' יס וכסיל קלושן תסס' גע3מ6נ6ר1ל
 דפי' רט"'וכסייח קסתו מיתת )6חר 6יטר6 )טו קמט ננט ונח נחס וכת נתר דסייגו דירס ט)מעס סדורות 6ף קסתו מחמת סנ6ות עריות רסס דכ) מ"ח6"נ

 מיתם )6חר שתו מחמת טילות נקרצות תסיין יכי קר6 )הוקמת יכו) סי' br5u3 שור רק סוht'Q'h 6 כסו דקריי
 דכ) )ק"מ כמק"מ )סמס"כ 6ך קמ"מ ס" 6סע"ז מקק מ"ת סגו"3 דבריו נכ) קימו וככל מוט שכריח מט ועיי"ס fi~lt'h )ט יקמטשתי
 נס' 6פתו. 06 )יד( . יוחק ננ%' יוחק ס6י ומ"צ 6מד )6דס סרטי ליסור דסוו )כפג נעורס כגוו מדוחק מכ)) נסקי )6 6וקימתותסגי
 סנטו6ס מן מפכיו פחותו י6י סל ויש קניו 6ג1סת סייגו ס6נ מן ד6חוח לנינו ינרי סי' כ"6 6ות 6' סי' )עריות מגיות סל 6)מוגיס%י
 , ערוס מקניו *חותו 11") חרמט ח6רט6 ד' 6' ג"ג נגס"ג וב"ס פחותו 06 06 רנימ נדכרי ט5") גרש 1)י , 6כי1 6טח סייט 6מט6"כ
06Oh ונ'6וריס נסגרות 51") )מר~ר6ס"ע ורפיתי . קניו 6טת 06 טו6 וסתו)דס גטו6חו מן מקניו פחותו 6"ס 61"כ נירט מקניו תחוחו 
 ל ס" וע') כ' 63 ינ6ממ 6"ס )רניגו 6ו)ס נסמוך סמטנ קניו 6טת 06 סי6 מגטו6ין טי6 06 מקניו לחותו 06 06 כי 5"ע סכ'טס

 06 סני6 % רכיו י6סה 3מ15ט 3'[ בסי' פ6 וכדה"י . ]הידפס b"bt וכסותן 11"ל טס 6)מומ0 גט5י כ' וכגר קניו 6טח 306חעדס
 סם 6)מוניס %י ובמסר , נגיסס טו6 וכן המותו 6ני 06 ו3") טיס . 144מ1 6כי לסו( . D("S נגירסתו סי' ס)6 טגר6ס וכסי קניו6סת

 : עע") ס6ס מן החותו 6כי 06 מ65תי )6 ס)סגימ ס"ג ונמסר וו")כ'
 06 והפת 6נ 6פמ 6)6 6"6 סגזפס ח") כו' וסדין מ6ס 1)6 מ% 06 ו6חומ 6כ החות וכ5"3 טקס . מ6נ .*)ב( ר"ך סימן נגדסס)א(

 ועמת עמס מקרב לכותיגו ט6מרו מס טו6 כו' סגסמות נשנס סכר ונמתן סמיתס לחרי סגסטוח נקיוס נדו) כטחון נגסס סגוכריסמכריתות כי כ' החרי ס"ס ור.למנ"ן סת"ם בסון כ"ט . סקוס ועמס )ג( . כו' וסדין מ6ס 1)6 מ6נ 5"3 06 תיבת והחר ע"ס טס וגס כו'וסדין
 סמנת סי' 6)מוניס ט5י נס' )ר( . עכ") נטכוס ססס עמס וסם וש14 ט)6 טיפחות ס6ר קיוס ט) יורם טמוט6ת כנחס ס) פרח כיטפוס

 : טכ") 6מ1 6חומ 06 מ65סי )6 ט)סני:ו נ"נ ונספר וזל כ' 6' סי' כ"6 6ות)עריות
 סףהא פ' וקוקס 3ס תוססין קיוטין 6ין סט סכ' ססמ"נ על נכי"נ ההמוס סס בטהריך ת"ח 163ין )סמ"ג מסרס") ניהורי ועל . ט)יט"6רמ"ד סנ*ון טרנ )טון . )נד כקדשין ע) 16% סיעטר מן מייוס ט" . כו' 1%3 פוכר )ד( . ומיותר ט"ס . כבתגן )ג"( . גסק6המיעט 36 מו6טס מיתם )6חר המרו נ' ח' נינמות 3% ר"1 נס טחינוך וכ"כ סחעז ס"ס רס"' וכ"כ כו' 6)מ6 נחייס )ב( . לע"ג ס"ניתסס)א(
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מפר 48
~1Dp

יראים עוית
 עריות וכל . דיעבד הא לכתחילה הא קשיא ולא אשה באחות ואידי אידי נ,[ ]ק"ו האומר בסוףבקדושין
 שנשא הרש פ' ביבמות כדתנן מדרבנן אמורה אחותה מדרבנן גם דצריבה היכא וכל היבם מן זקוקתוע"( אשה אחות תולדות . בקידושיה עובר קדושין בהו תפשי דלא )ה( אע"ג אשה לאחות הוקשי מנדהחוץ
 פקחת בעל פקח )י( מה חרשת ואחת פקחת אחת אחיות ב' נושאין חרש ואחד פקה אחד אחין ב' כקיע
 ליבמתו החולץ 6'[ ]מ"א בהחולץ כדתנן תולדה חולצתו )ח"( ואחותו בחליצה, חרשת ואשת בגם אשתומוציא
 גרושה אחפז רבי שנה כאן )י"( שמעון ר' ואמר מתייבמת ולא )ם"( חולצתו ומת אחותה את אחיוונשא
 לא שניה שבאשתו קיא( רביעית מצאתי גדולות ובהלכות . מופרים מדברי חלוצה אחות תורהמדברי
 אס אשה על הנמען פ"ד דיבמות בתוספתא נמי ואיתא 6'[ ~'י ביבמות נושאין בפ' דתניא היא מההבנתי
 ומעמא בנה, ובת בתה בת וכן אמה ואם אביה אמ וכן מוסיף ובח"ג ואחותה. בבתה באסה)יב*(

 : קלקול לידי ואתי שלו בבית רגילהשהנמענת

 )א( כנרכמיכמן

 . גירושין לאחר או אחיו מיתת לאחר אחיואשת
 לא אחיך אשת ערות דכתיב מות אחרי בפ' הכתוב הזהיר . אחיואשת

 על בחבא ביבמות ותניא . תגל"
 מערות לחו דריש וממקנא . האם מן בין האב מן בין תגלה לא אהיך אשת ערות 6,[ ]:'סויבמתו

 הוא יתורא לאו דאי יתורא מצרכינן אמאי מעמא מפרש התם . אחיך ערות נמי ומייתר , דמייתר גלדואחיו
 האם מן ולא האב מן אחיו אשת אף האמ מן ולא האב מן )ג"( שהיה אביו אחי מאשת ילפינן הוי)ב(
 גם וענש . הנפשות ונכרתו הענין בסוף נאמר שעליה בכרת וענש . קדושין ילי על שניהם להדדי דמודהא

 היא זו ששימ עד 3!חמשימ 6,[ ]כ"ח קמן מועד בסוף )ד( רבא כדאמר ששים קודם עצמו מיתת דהיאכרת 1 עונשין ב' יש הרי , יהיו ערירים גלה אחיו ערות היא נדה אחיו אשת את יקח אשר ואיש תהיובקדושים

 ראםתועפנה
 טתי16 6"כ טקידסט מצחר תימל ד)6 )וק0 לס"ס 0קיס 6ע"ט )ססנויע:ו ונ6 נע)ט 06 סייגו ע)י0 עוקר טפסר שכ' מט טס דנר'1וסוף

 0ר6"ס יהרי יתמרסו וסיג )נעו) ע"מ תקנט )6 סי' תקם )6 דקארר 601 כו' מוססין 6'ן וטקיוטין יסוקס קם") כו' ספסורסקדוטין
 וסינמה גו0רס") כסי' )סרט אפסר 6' וס0 כו' סקיוט'ן מעטט נסן סע1סט נוחמיינ מכ"נו 6כ) סם שכ' ר"1 מ' טמיגוך ק' ועייןנכפן
 וט6 )כתחי)ט 607 6פט אחות גבי זס"ו לקרוטין נמרק טט61 טו"ר וו") כ' טס עגחט Ttip ונטטמטות ג5"ע יצריו טנימ 16"3 טסחינוך
 60 )נו'מר דנע'גן יס6 כן 6'ע ונממכ"ת עב") )כחמ')ט 6'כ6 י6'טור6 טס מנוקר גר6ט 6עס )אמות טס לוקטו טער'וח וכ)ד'ע3ל
 טרורם מן hlt'h י)יכbTt 6' לעריות תוססין קיוט'ן 6'ן י'דש:ן )3תר 36) 3ער'ומ l'DDtn קרוטין יחן י'דע'גן מקמ' רק ס"גו)כתח')ס
 6' 5"1 גידמות כמ"ש חורש לסרט )קוחין דירך מסוס קיחס כתיק 6"חו עקרוני טכי3ט סייגו מעריות יכתיב קימת וכ) דעריוח3קי1סין
 וגרפס עכ") תקדם )6 מקח )6 יכתינ 3)16 עונר וטמקדט 3,ס") כתונ 0גדסס יר6יס 31ספר , ססי"ו י"ח ויקלש 063"ע כס'וכ"כ
 ר6טוגט ]טטיחט מורט לסרט )יקומין ירך )ך 13מר תקם[ )6 לחותת 6) ]ונסס קיחט )6מר וכלן סכי3ס גימר נכונן 6' 5"1 יצמותסנמר6 )דגרי ורמו תקדח )6 תקח )6 דכח'3 רסס 30'6 וע"ג 6סט למות ט) 3)16 עורר rh 006 קידט 06 ר") וסננקדס דט"ס)י

 )עלס 63טט קיחס )טון )ן וכיהטמע טיקדטגט מכיון ימו) טס6יס1ר ג"כ ומירטו 11") סס 0חיגוך וכ"כ ע)יס[ כס63 סטגייט ע) מי'3)קוממו
 מיס נספר )עיין שעירני h"wfit יממגיגו מ7"6 כו' 0ג6ון 0רנ ומו"ר , כן )פרט 6ססר "י יכ6ן סכת"י גירסת 6נ) עכ") ט6מרגוכמו

 נוס") כתום 3ג7סס . כו' לע"נ )ה( . כסמוך ועיין גנו0רס") 7)6 6חל נצופן כסמ"ג לנרי D1'D וסם .מ' ט6)ס מורמי )סר"6עמוקיס
 למות )ו'( . טגדפס סיר6י0 בסי' 0קיוס כ6ומ סכת3תי )נוט נוקז גוסכיס וטס מידי )6 ותו קייוט' 3סו תססי ד)6 6סס )לחוחטוקטו
 ו6חותס גבע לסתו מו5'6 מרטת נע) חרס יעמס מט מקחת 3ע) מקח מת וכD"V ("5 כו' נוט )ז( . וכ5") 3גדסס כ"ס טיי3וס מןוקוקתו
 . רניעיח )יא( . גגדסס וכ"ט . )קים 3ן , מסר )י'( . חוצת 5") . חותתו )מ'( . כ5") חו)דס ח)תחו וצחות )ח'( . )עולס6ס1רס
 גס 57ריכט סיכל וכ) , נ' . הינוס מן זקוקתו צחות , 6' . תוצרות ס)טט מקורס מס3 טל6"ס דרגינו לניעית תואט פירועו )')ר6ס
 )קסמו טט"ך ננט ר") טגי5 טנ6טחו טימר ונוט רביעית מוריס מ65תי ונס"ג ומ"ר . ח)ו5מו למות . נ' . מדריגן 6סורט 6חותסמדרבנן
 ומסגנות עכ") כו' כרת מ'ח"כ fiSt 63'סורhp 6' לטחו מיתת )6חר 6כ) כרם עלט st'w 610 קטתו 3ח" 6חותט S~rl תר)"0 וו6לע6י' ע"ד ג"3 ד' כ"ט בסי' נס"ג )נ"ט רכינו 1כווגת טתו)יס טס לניגו.גסילוט ,כר 1)6 טט:"ט טגוס6 טר6טוכס מיתת )6חר דטייגוסג'י'

 )"טכ נדו) ודומק כו' 6'גר' שרפסן 3ס"ג יי3ר' כ' צמרי פ' טו0כ רג'י כס' 6כ) גגות נאסור ס" 63'סור6 ק6' כ' טסמטר6ט"ט
 6)6 וס טייך )6 61"כ ור") קוקו) )ייי וגתי כו' טסנעעגת וסטמ5 כיצריו טסייס וכמו כ3ס"ג ד)6 )ר6יס 636 כ6ן סני16 )6ורהיט כגדפם ~1nthS נמירי עד ט' דחג'6 ינר'ס סויף כ6ן ונכת"' מטו 30גת' 1)6 ויצנר רניגו עלו טס"'נ ווטו עכ") 6סור6 ג'טו6'ן37)6
 סך כ6ן רבינו כ' )מט ג"כ 61"ט ומניף )טניס צולך וסין דתג'6 תיבת 61"ט רגיגו דגלי נס" כי) מיתחט )6מל מסד"כ סגטעגתגחיי

 : לסור 51") ס"ס . 06 )יב*( . י"ז ע"ז ס"ו סי' )עי) ד"ז רניגו כתי כנר וסב 3ט"נ טסוסיף ומט גוט6ין דפ'3ריית6
 )סגפו . רנ6 )ד( . טסיך 5") . טקס )ג"( . ע"ס וטס סגי מינת )'מ6 וכגיסם מיומרת זו דחינה נ") טו6. )ב( . ככ"ט ס" ניתסס)א(
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יחיראים עניותעמרמפר
 בערירות עונש דאוננו , ]סס[ יבמתו על בהבא רבא ופירשו בת"כ מפורש בנים בלי שהולך ערירי , כרתמיתת
 יהיו ערירים היא נדה אחיו אשת את יקח אשר מדכתיב בת"כ לה ומשק האב מן אחיו באשת אלא אינו)ה(
 , מצוה כמקום היתר לה שיש האכ מן אח אשת והיינו והיתר איסור לה שיש אח באשת אלא אמרתילא

 מצוה במקום שלא שהיא בעלה שגירשה שיבמה כ,[ ]ג"ו יבמתו על בהבא הונא רב למד נדה רחטנאומדקריה
 האר לה שיש אע"פ את אשת אף בכרת איסורא בשעת היתר לה שיש אע"פ נדה מה בכרת ליבםשאמורה
 דהא ב"ד במיתת הוי 'כעלה בתיי גרושין בלא דאלו , בכרת גירושין לאחר פי' בעלה נהיי , בעלה מיתתלאחר
 בהבא )ז( מדרבנן דהא להיות אפשר ואי בנים בלא שמת כרת שפירשו מהם יש ורבותי . )ו"( הוי אישאשת
 כבר האם מן אח על )ח( אלא חייב דאינו בת"כ אמרינן ערירות ולענין , האם מן אח אשת לענין יבמתועל

 זו ששים קודם מת במוע"ק דאמרינן ועוד . נינהו מילתא תרי וערירי כרת אלמא , מנדה דיליף למעלהפרשתי
 תגרמו אל הקחתי ממשפחות הלוי שבם את תכריתו אל )ם( במדרש אמרינן ועוד וגו' ובניו שמואלזקן כי ויהי דכתיב במם לו היו ושטואל הרמתי שמואל של כבודו משום ליה תשיב דלא והא כרת מיתתהיא

 העבודה מצבא ישוב שנה חמשים מבן דכתיב שנה המשים קודם שיסותו למשכן עובדים בעודםשימותו
 : )יא( מצאתי_ לא אחיו לאיטת תולרה . ליה קרי כרת בנים להםשיש אעפ"י בעבודתם מתים אלמא גנים )י( היה להם והלוים הלוי שבמ את תכריתו אל דכתיב כרת להוקרי

 )א( ב('הונימן-

 לא אביד אחי ערות '"ד[ "מ היקיז מות באחרי עליה תורה הזהיר . דודו מיתת לאחר אביו אחיאשת
 . הנפשות ונכרתו הענין נסוף כתיב שעליה בכרת וענש , היא דודתך תקרב לא אשתו אל )ב(תגלה

 ימותו. ערירימ ישאו חמאם גלה דודו ערות דודתו את ישכב אשר ואיש דכתיב תהיו בקדושים )ג( בעריות גםוענש
 , ערירי הולך בנימ לו אין קוברם בנים לי יש כיצד הא יחיי ערירימ וכתיב ימותו ערירימ כתיב 6,[ גיס ]'גטי )ד(ורמינן
 ל[ ]גיד יבמתו על בהכא ביבמות לה ומייתיק בת"כ כדתניא האב מן האב אחי אלא אמורה אינה אביו אחיואשת
 דודו ערות הכא כתיב דודו דודו אתיא מגלן האם מן ולא האכ למן לתנא ליה דפשימא ודודתודאמרינן
 . האם מן ולא האב מן באן אף האם מן ולא האב מן להלן מה יגאלנו דורו בן או דודו או התם וכת"בגלה

 ראםתועפות
 )לוין טסמ"ג וכ"כ כו' מטס סיר ותילן 6טת מוד"ס 6' ל 'נמות עיין )ה( . ל3 סגי' טס ונסריט0 ס3"ט ס" יו"ר וננסי רנ0טס
 כגדם סטיק )מיגו סי6 גזס קמיו 6סת מדכתי3 3' נ"י ישווה ר"ט ערס מטקסס טמכמס מעין 3ס' ורפיתי . כ6ן סל6"ס צנרי וטסק"ט
 תיל151 וע""ס מעלירי ס6ס מן 6"6 )עעועי מגיס די)יף לת"כ )30ריית6 סותר וטוף נכרת 3ע)ם נמיי מכה ימל סיתר )ס סיסלע"ס

 עכ") 0י6 מן 1)סתוק )6 ותו גד0 קמיו 6סת 7סו)") מייק ק6 סי6 זמ)סון 1'") וו") ותף ע"נ עמי י'ט )פין )סה"נ מניקוריוונסרס")
 נכרם מקמו 6ח'1 ד6סת טס ממתג" סיקדקו 6סמ מוי"0 ב' י"ר כלימ1מ וסיין . ד6ר"ט ו60 לת"כ סך סגיט0 טטני6 רניגו נדגליונ5"3
 מדקוקו ]סס[ הכרימות סתוס' ע) וסתימ6 וו") טכ' רכ"ט סי' סגדפס יל6י0 )ספר טעמוד'ס 11' 3נ'6ור 1ר6'ת' כו' חסרת O'iDומוזחל
 )"5 60 יוד6' מ6ד )' תמויין ו37ריו עכ") עיי"ס h~pn וי)סיגן 6' ג"ס ניננוות טכ' כ0יי6 7תגי6 ,כלו 1)6 07ת0 מממגיתיןכן

 מקר וכ) תסיק כרקס כ6ן ר3י;ו סוכר וכמו ד'נמות מכר"ת6 מפיל יי7עיגן מלגוו שחיו נסטת 6ף 1)16 שסרט 67יכ6 )כלמעיק0תוס'
לנלי

 סתות-

 ומן . מלנינן 5") . מזרנגן )ז( . 0וי6 5") . טוי )ו*( . טתוס' נדברי )ק"מ 61"כ thpn וסננתו נכרת דטו' )6טמעיגן 610
 . נמירט )מ( ומיותר. ס"ס . 6)6 )ח( . כו' )ל"ת נר06 ומן סס וכתוס' וכרם ד"0 רה"י 6' כ"ס טנת ועיין נגזסס חסר תומט עדורתתי
 0י0 5") כי )סימן ככ"י. 6)ו מי13ת ע3 מנוקד . 0י0 )0ס )י( . 6' כ"מ ומ"ק 6' 3' 'ננוח תוס' ועיין דניכורי0 פ"ב נירוס)מ 610כן
 סגנון 0רנ )מון . %0 מן שסתו שחוח 06 וכן טגיט סמיו 6סמ ז6מ מסמע גדורות ושסוכות . מ65ת' )6 )יא( . סמטמיק .)טס

 מוועדך: h~D'irמטלט"ך
, טתי0 מיינ 6מו 6חי ע) 630 6מריגן 6' ג"ד דנסג0ורין תיגוש וו") ע' סג7סס ירסיס )מסר טעג;ו7יס נווי )ב( . רכ"נ סימן נג7פס)א(

 'דעתי 1)6 עכ") ע"ס וסה"נ ק;"6 סי' נאס"א וסרמנ"0 קרט סי' 0חיגוך וכ"כ כו' נלקחי עיי"ט ק6ער שמע 6כיך "מ' יעלת כו'
 מסות ו6י . 360 6מי 6סת SD סכחונ טמיר וע,"6 וגו' תקרר )6 קסתו 6) 7קר6 מסיפך נרוריס עכ"פ רמנו עכרי ס6 )תנוי0חוסקוס
 0ו6 ונס נדלות לנכוח נסיעת יר6יס 3ססר 16י) 7ר3יגו פסוע ו0 גס 360 6מי ע) )נו6 וסק 360 ע) )613 ט)6 3ח'נורו ל"רדר3'גו
 . )חטאת 06 כי 013 ג"כ 6ין נ6סר מסנס )6 6ו)י כ' כמ"ג )ס' כמגסותיו ומטרס"ט ממגין נון0סשט0

 ו3ט-

 קעריות מניות טל 6)מוג'ס ע5'
 ערות. ססירס מ' סעיף ט"ו ס" 06"ע ינוט דירי נ5"ע סגים סק"ס 6'סי'

 י1' תקרב )6 טסתו 36 ערותו ומצו תנקט )6 36יך 6מי
 סו") טיומר וחידוט . )לוין 3י שיו ו)ענור ממס 36'1 6מי סייגו מג)0 )6 6כיך 6מי ערום דיכית 6' ג"ד סגטדלין סט"ס דללי נגדטס61

 וכ"כ בעריריות 51") ע"ס hl~r ונ") איפס וכ"כ . יעריות )ג( . רט"י רסון ממס סס סנטוס סיקרי סס ממומס 3פי לס"י ע))סתס)6
 . לנס נגמרנו ו)סגיט רנ6 ולמר ננ7סס . ורמיק )ד( . כו' סג6מר סס יט פרירי עוגם ונס כו' כרת ועוגט ק"' )קיןטקנ;"ג
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יראים עיירהעפימפר 68
 ומשפחת אבותם לבית לטשפחותם דכתיב משפחה קרויה אב משפחת יגאלנו ממשפחתו קרא אמר מנלזוהתם
 , נשואה או להם ארומה היתה בין חלוק נהמ אין אביו אחי ואשת אחיו ואשת . "שפחה קרויה אינהאם

 שמה האם מן האב אחי , ערוה האב מן האב אחי אשת כ'[ נטא כיצד בה' ביבמות כדאמרינןותולדותיה
 קרו רבא דודו דבי דכולהו מאי וטעמא האכ מן האב אחי משום האמ מן האם אחי אשת על רבנןוגזרו
 : שניה פי' , גזירה דודו )ה( אם , ערוה דודו אשת גדולות בהלכות ראיתי , היי הכי התם וממקנאליה

 )א( כ"זסימן

 וענש . ערו,תה לגלות תקרב לא מומאתה בנדת -אשה ואל דכתיכ טות באחרי תורה עליה הזהיר .נדה
 ואיש דכתיב תהיו בקרושים גס וענש . העושות הנמשות ונכרתו כתוב שעליה כרת העניןבסוף

 שניהם ונכרתו דמיה מקור את גלתה והיא הערה מקורה את ערותה את ונלה דוה אשה את ישכבאשר
 , דם נקרא הסקור )ב'( אלמא דמיה מקור דכתיב המקור מן יוצא כשהדס נקראת ונדה . עמסמקרב

 בבשרה זובה יהיה דמ זבה תהיה כי ואשה תהיה זאת בה' דכתיב נעשית )נ( נרה היא דמוביציאת
 החדר )ד( כ'[ נ"י היד כל בפ' בנדה כדתנן תלמוד בלשון חדר נקרא והמקור .. בנדתה תהיה ימיםשבעת
 נביעתו ומקום הדם רבוי שם שיש מקור נקרא ולכך המקור מן שהזקתו ממא מפיקו בפרוזדור נמצא ,סמא

 כל בפ' כדתנן נדה נעשתה החדר מן היוצאים דם מראות ובחמשה . קביעתו היכן בדבר בקיאיןוההכמימ
 יש הני דבל )ה( וכמזוג אדמה וכמימי כרכוס וכקרן והשחור האדום באשה טמאים דמים חמשה 6'[ ]"טהיד
 לנו היה לא )ז( הדין ומן . כדם אדומים המיס את )ו( מרחוק ויראו דכתיב דם נקרא ואדום ארמימוועלהן

 לנו היה גמור ובאדום בבשרה זובה יהיה דמ דכתיב אדומים משאר למעלה אדום גמור אדום אלאלאסור
 מדמיה ]סק היד כל מ' בנדה )מ"( דאחרים מרנה אבל ראיה להביא עלינו להוסיף באנו )חי( ואיןלהעמידו
 ביולדת תזריע כי באשה וכתיב , דמיה מקור את גלתה והיא תהיו בקדושים דכתיב במקרא האמוריןדמיה
 המשפם הוא ובך שלקה.- אלא  הוא אדום שחור אמרינן תנן דמים דהמשה גב על ואף ל( ד'כאן הרי שנים דמיה ומעומ , תטמא דותה נדת כימי . דכתיב נדה נקראת ויולדת , דמיה ממקורומהרה

--
 ראםתועפא

 מטורנגיס סמר סטג'ות  3טנין 3ס"נ דרי וכל סכ' כ"6 ס"ק  טס  6)מוגיס  ע5' וע"ן נכסחו 610 וכן דודו 6טת 06 5") . חיו eh)ה(
 : דויו 6סת oh נענין עייר גוו) תיקוןו5ריכין

 עמ06 סוס "וכ"י h"'p )16ין מסמ"ג רון . ומיותר ע"ס ד0 ותיגת גיס יס געסט ס0 לכ' 6)6 ננדפס וכ"מ גיס כסיסךלגעמית stflי . געלית )יס ( )נ . בגדרר וכ"א כ5") ממקור דס 6)מ6 )ב"( . קפ"כ זיון מסימן כריס בטשת גדסס וויעד וכיסוס ק5"כ סימן נגורס)א(
 וכ"ל טכ"ל ממס וסרס נמת קסיו שסורס 4ת1ן ע6 פל6 כ"1 ספרור מן ידם נעקר אפי' סוסן ט"י ו% פי' מסרס"ל סם וכתגטכטס"
 ס'0 ט)6 גריס רנימ ונודנרי  סס נמטנס וכ"ל כ5") טמ6 סמדר דס )ר( .  סח'5ון 3ית טנקר6 לסרוזרור ע6 טלTe) 6 י65 ט3%מס"י
 יסוקס כ, 5"1 ס"ס דר6"ג נס6לחות  לה( . טס  ס'רוט~וי :ק נווכח וכן  טבמסנעח נמתגת )'ת6 וכן פור לעסיס דס סט נמט:סננירסתי
 bSI ר"כ כגרס וכדייתי  ישורין נואקות כמס ס6 דגקט סני מ"ט עזיו עמד  טס ו3סט"ס .  תלתן וכמימי . 5לי 3טר  וכמיפי . סיריךיסורים
  סלונתי  בסן טיפ לסי  רפסורין ת)ת6 סגי נקט סכ' )"ע סי' גיס כס)' סכסכו) ס'ר6ס

 י"ר ירי נסוס' מסרפ"ל סוס a~u קורס תריס כל לפשקו 6"כ דחיס רסיס דל"ל להט לסקסות  מס כסט"י ממ"כ  גס טכ"ל לכ"ט יסורין.רסני כתכלי 16 כעפי יהל 6י  P~o  מרקי  למעויי ולקו
 ומן )ז( . וגו' סמיס 6ת שנד מו6נ 1'ר16 כ"3 ג' פ"3 ססס1ס  לטון . פרכוס  לי( . פפ6 לרחופית פרכס  רכל 5ס": דה"י כ' ליל ד"סב'
  בע"ג )י( . כמריס יאיט י5") ס"ס . י6חריס )ט"( . ו6ס 5") . 61ין )ה"( . כו' (1gh ):ו 6'ן סזס ומ! גוס") bt'h כנדסס .0ז'ן
  וטסר0 . דמיס מקור 6ת גלתס וסיף ריאל 6!ר מס"ת פפ6'ן רמים לס' תנין טמרו ס"1 רגרס ס"3 ביויטלמי וסיס הרסם תסך . .סלקסכו'

 טס וסי' זגס 16חס וטכס זיבתס כימי עמס סנ6 6א סו6 מ'נסון ימס דג יע3 כי י6טס וס6  סנטרי. ד3ס יסיט דס . דמיסמתקור
 כbSl 6 ססווכרו נוימיס 0ן דמיון מייי מרני )6 קר* ריי כלומר  סו6  מעסון דפס ינ ייונ כי  ותסס 601 ננסר0 יונס י0י0  דסנס"מ
  זוכר יסיס דס קורס )כתונ %s סכירוס)מי ו% רתימת סירוסי לי :יירק ול6 כו'  טליי סב6 6ל6  ולדל כדמיים )גופן 636 כ6ןסכמוכ

 טנ6 ומיי קקי  ד5תרוייסו  כיוןנפטרי
  דסמיי

ptneol כי' זיבתם כימי טליס  סב*  6)6  סירופלמי  סיום  גס שתפסס רמס 311  ידנ כי  י6טס 
 טס  סיפרו 'וחגן ור' 6רנ ס)ינ יריכ") )סרס )' וס:ר,0 כונס 1)6 כחיב 3גדס יססו6 כ3סר0 נוכס י0.0  דס ספסוק טל 6תי6 פ5יל6

 דס סוקרם 0ו6 דסו6 ימיט מזמ'ס ערכות 5ר'כין 6גו  r~h ממגו למט"ק  טסן ממט קורס דמר6ס ccnn סרי  וכסרס ,וכס 'ס'0 זדסי'  כ6ן סרי דמיס מרסיס רמיס מיני יכרטס יליף וריב"ל 6' י"ס 3כ3לי וכר"ח סתור וגטסס ס5קס סו6 שלוס  סן דמיס ד'  פקורס3ירוסלמי
 וכוס .  כו' זינתס בי:ו' טליס ס63 46, סו6  מעסון  סיריטלמ' 6מר r"D דמ0 וו3 יקב כ' ו6סס מט"כ 6ל6 ננירס זונס  יסיס זסלכת'נ
 כריכ") ס") מ0))6) כן דעקכי6 יר") 6חריג6 מקרך 0חמיסי )י0 נפקך 6)6  דוקך רו ל"ל סי' ל"ל ר"ח נ' י"פ ידס ספס' עי"כיס63ר
  מדניס  פרנען יה"כ טלקס  6)6 סו6 לדוס ד'-סמור כ6ן סרי דפיי ודמיי נומס 6וי0 מרקס וסייגו )6מת גכסר0 זוכר יסיס יסכמציג

ימיס
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