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 )ב( כנ"זכמימן

 והאמורי החתי מפניך רבים נוים דגשל 6,[ 1' ]יסרס דכתיב ואתחנן בפי הכתוב עליהן הזהיר אימתןשבע
 ופשמיה )ד( לבניך תקח לא ובתו לבנו תתן לא בתך בם תתחתן לא בתריה וכתיב וגי )ג(והגרגשי

 ורבא . מדבר הכתוב המרה בבני אלמא , מאחרי בנך את ימיר מי וכתיב קרא משתעי בניוחןדקרא
 חיתון בלשון רחמנא מדאפקיה בלאו עלייהו קאי )ה( נמי דבנתניירו 6'[ ]ע"י הערל .בפ' ביבמותדריש
 בקדושין מקרא )ו'( מדאפקי קדושין לה לית דגויה , קדושין תפישת פי' התנות בהו לית בניותן רבאואמר
 , ~או שנתגיירו אומות אשבע קאי קדושין ומשעת התנות להו אית מגיירו כי ג'[ ]ס"מ האומרבשלהי
 חתון בני לאו דהא )ז( שיבעול עד בלאו עבר לא בגיותן אבל תתחתן לא ביה קרינן קדושיןדמשעת

 ראםהועפות
 strb 7ר"6 יפ)יגי 6)6 קסייתו נתר י%6יגן כר"6 ס") מ"ק י6ף י")607

~pts 
 ירוכך קסי67 3הר ד6ף ס") וח"ק קפידתו 3תר

 קסם ד6)"כ כן )סרט טוכרח דסרטכ"6 גריס %י טכ") 51"ע P'5rhדע)מ6
 טו~

 6)1 גגי נ; פרטגס ר"6 37רי ר3י טסעמיד נהם
 7ג,ס 0063 טסתריס 31'ת 63דס 6"ח ג3י כמ"כ ר"6 י3ר' )כתוי סו") 'ותל וריגן ר"6 כ)) )"פ דגום יחס ססחריס ונ'תס6"ח
 יעומק 7ר1נ6 קס'ד6 נתר י6ף ס") וח"ק יעומק ילונ6 קפיי6 נתר 16)'גן 1)6 ח5'5ס סו' )6 מקסדת קנס ד6ס וס") ר"6סריג
 6גסיס ס) צרכן סלן כיון כקרננן כנג'ס גמ' וסטני 7ע)מ6 רוני ננד קסייתו 3תר 16)'גן 7)6 סמ"ק נ7עח סרסנ"6 ס" מס"ס6ג'גן
 6)6 ככ"ע )6 כו' סמקסיד דכ) )סרס טיס כס 3סס סכי טס 3תוי"ט יעיין . עי"6 מט6"כ דעתו נסקס מקפיי סוס t'DDh'3סקסי7
 )פ' כ16"6 והנ"ט טס סרם3"6 עמט"כ העמי טס עניות ג)ומ Dt? . כנ") 3הטס"6 סרסכ"6 7' סן סן ונקמת עי'"ט מן ר"6ינלי

 u(/st והסס 6יט וכר 1)6 )מגויס גסו6ס כין מחזק 33ליימ6 ורס"מ 6'ם מוכר )6 דכר"ס יתכן )Or1 6 6מס 3ין "rte 3יןסקסיתו
 ע"כ חוזן בנו o'hsl חוזן 63סס ססמחס 3'ת הומר טוור' ר"ל 33ר"ת6 טכ' ר36י"ס )טון י,עת'ק טס"3 ס" גדם ס)' ס6ו"ווסנס
 : עכ") )'ס מסייעין ואבחות מטגיות מכמס כר"6 דס)כס )י וגטקס SI~rl ס3מסנס ל"6 ע"ד סר6גי"ס סם כ' טור . ס)6וסוף
 מלס"ס לנינו כו' גמי )ה( . כ5") . )נזך )ר( . וכסמורי טנרגסי רסיסך 5") )ג( . ר"6 סימן נגיפם )ב( . הומות 51") ס"ס . נקומות)א(
 תורס סוטירס גנוי נינתן SDD מגיות קר6 מקק )6 יר63 וכסמוך כ6ן כממ"כ 3ג'ותן מתמתן ך)6 ס1% ק6י רנ6 )נוסקות י6ףמסרס
 גונג חיתון הורת טסן כס תתחתן 1)6 התסרס גיותן ד)ענין נווני נתרי סו6 נס מתחתן 1)6 דססי' r"'Dil ("5 מרנט גתניירו 6נ)ט'
 תעגין . בנע,) עד נסס ת1פסין קדושין. hc'1 מקמר  Tfn~ 631 ענש ד)6 3)16 סונר 6יגו קיים 06 6נ) קרוסין 3סו תססי 7)6כטס
 וטשס' נ' רז r"D3 מת"ס אפי' רניגו וגסחייע תוססין טקיוסין קירס 06 6כ) קדוסין )ליסור 03 תתמתן 6% מתפרע וקמות גז'גירותן
 מתסרט ו)רכיט כו' סמיך יקרך hD'Dh1 כ' דכתי3 ד"ססס

 כוכ3'ס עוכד' 3ס'וחן סס י3מוח ר63 וז"ט hp' 67תרוו"סו כנ") כסס1טו,
 קסס וסיס . 7וק6 )כממקס סססוק h"rDI מתגוח )סו 6'ת גמנ"רו . סססוק )יון כלמטמע )כתחיתם )טון 6"ט )6 61"כ פ" מחגות)")

 מישיגן וסייגו ס6וגור נקנסי כ1ratTP '1 ר) יגויס לתיגו h~lDI 7וק6 )כתחי)ט סס qhl )ניוחן קר6 6תי 7י)מ6' )ר63 )ים .קסס מ6י)ר3'גו
 וכ"מ כדמסקיגן 5") . מד6סקי )ו%( . נסמוך ועיין קדוט'ן נט תסס' )6 ינוע'קר6 מס) וגו' וס'חס ונע)תס 6)'ס ח3ו6 ולח"כ מלב"קסס

 וננירותן מקם )6 מסוס מיתון 3)6 כנ"ט לופת נ,' חיינ פוסקיס ונסקר טכתנ סס"ז ריס 6טע"ו נ3"ס עיין . ס'3ע% עד )ו( .3נדסס
 3סט'ט,ת סכתנו ,3"ט וסיפח וסדריטס טכתנ סק"3 טס מטקט 36גי ועיין עכ") SP3 )6 לסיעו סקדוס'ן נעת מיד תתחתן )6 מסוסמיינ
 טרמכ"ן 3סס ע"ח דף )קיוטם בחי' סריט3"6 דגרי )סגיסס סיס )6 גריד6 קדוסין ע) דפוקי וגס קרוטין ירך כ"6 נגירוחן tpbז)6
 ק6י תתחמן ד)6 )6ו סטור )7עח סכמי טחכמט מעין נספר ורטיתי . Y')D כו' ר"6 סי' יר6יס גססר כדנריסס מ65תי כמגסעיי"ט
 61"כ סטור כדעת עמעמו גל6ס ק'"נ )עוין וכסה"נ תקח )6 מטוס )וקס SIDn'n 161 עי )וקם בגו נניותן 6נ) 6ומוח ו' ע) ורקכגילוחן
 ק6י מקח ד)6 1)16 ונגירוחן קומות 1' ע) ק6' מתחחן 7)6 )16 כס עגייג'ס 7טגי מיוחי ))16 )3גך תקח )6 3תו ד6ת )16 )חסוכיס

 גנוין 3' מוגם 6יגו )עס ססמ"נ ע) )חמוס סס )סמ"ג כניקוריו מידרס") Or3 קדתו וכיר עכ") 51"ע סלולות ו3כ) טנעי)ס ע)סטנסיל
 3ע) ד6ס )סיות 6ססר 6'ך 5"ע דנריסס %עג"ד 53"ע ג"כ ומגיח כניוחן גכע%ס תקח ד)6 ו)16 נגתגיירו סקי,סין ע) תתחתן ד)6)16

 ייחס כ"6 ט6ט נו חייך 67ין ס6נ עג שסרס טסות )ננך תקח )6 כמו ד6ת )6ו ע) ')קםכגיותן
 שכניס סשנ7 נח "מ"חי כע)~

1)ss16 וסול( l'ha זוגיותן סיירי נס תתחתן ד)6 וסוף טר6"ס רכינו כעסין יתמרסו מסמ"ג דנרי זגס )' סגר6ס כן וע) מעטס כו 
 כטבע) מיסו Sw3'b עד )וקס 6יגו )גי נקיוטין מתון ס"ך ד)6 כניוחן מט6"כ חיתון )טון כמשמעות %י נקיוטין סו6 גנירותן .וגג'רומן
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יראים עיינןעפימפר 68
 , בנך את ימיר כי כתיב )ח( תורה הזהירה נמי ניוחן שעל מניות קרא מפיק. לא ורבא , נינהודקדושין
 נינהו דאורייתא בנותיהז ג'[ ])"1 מעמידין אין פרק בע"ז אסרינן )מ( נמי והכי . מרבה נתגיירואבל
 6ן[ ]כ"ג כיצד פ' וביבמות נ'[ ]סיח בקדושין האומר בפ' מרבה שמעון ור' . בס תתחתן לאדכתיב
 וכרבק הכתוב הזהיר אומות שאר עלשאפילו

..LP 
 בשבעה כוי בנך את ימיר ומ תתחתן דלא ופעמא )י( .

 שהם בשעה תקחם לא ומפרש בגירותו תתחתן דלא לאו רבא מוקי חיכי לא( לשאול יש . כתיבאומות
 , במרותן דהיינו חתוןבני

. 
 משתעי )יב( בגירותן אלמא חתון ראין ]ס0[ בקדושין מיניה מפיק שמעון ר' הא

 קרא דמצריך דהא , בהא ריש על פליני דרבק אשכחן לא דהא , ליה מבירא דכרבנן לתריו ואיןקרא
 אמריץ אומות דשבע לאו תולדות . אומות ז' לרבות והוצרכו רקרא מעמא דרשי דלא היינו לרבנןאהרינא
 אשלו בע"ז ומוקמיק אחר דבר משוס בנגעיהן על גזרו )יג( ר' אמר ל[ ])"1 פ"ב ובע"ז נ'[ ~"' פ"אבשבת
 נשנצו משום n~hy חייב בצנעה אפילו הכושית על הבא גורו חשמונאי של דינו ובית )יד( בעלמאאקראי
 . תורה איסורי לחשבון הכנמתיה לא כתובה שאינה ויען , )מז( הלמ"מ בו פונעין קנאין בפרהסיא ואם /)סו(

 משומ ושמנן פתן על גזרו יצחק ר' אמר 9ז( אדא בר אחא רב אמר ]סס[ א' פרק בשבתואמרינן
 : בנותיהן משומ יינן ועליינן

 )א( כ"חמימן

 ,מתתב דנא פצוע יבא ]י,יטלא יכת'ב תצא נ' %ישח יו שמ הית הנפצע
 ניקבו פי' , חסרו אפילו נמקו אפילו ניקבו אשלו 6'[ O'D ]סס ותנן , מהם )ב"( אפילהאחד שלו ביציםשנפצעו
 הדקים נקבו המרה ניקבה הקיהה ניקבה 6'[ מ"י ]חי)'1 כדתנן הס מפולשים שבתלמוד נקביס דבל מפולשנקב
 דאמרינן . שהיא כל המר ניקב ל[ )'ו ]טעם תנן נמי )ג( אתרוג וגבי . הן מפולשין כולן שנקבה הפנימיהכרם

 נסס וכפחס 3סס 4ור,חחחנמס ט6מר סי"כ כ"ג סימן ניטוסע מסיגו ומוס ' . נס תתמתן )6 מסוס תקי לביותן 6ף חיתון מיקרי 6'ס1תיין ראםתועפות
 פי' חתגות )") נניותן נגמרי ט6מרו ומס ננ'% חיתון )חון טוי כמותן ד6ף סרי בכס"ומס

 ננעץ 6נ) כסס ח1ססין ט6ין )גי נקדותיי
 כ1% עונר 1כטנע) SID3'r עד .ניו D"fi מיותן st~r1 3% סס ספה"נ ומת"כ . נסס תחחתן )6 מטוס ו)ק' חיתון סו' נו67' יסותילך
 מיירי )6 ייזמך נניותן כ% מיירי דסססוק מ% ר6יס )ט3י6 'כו' יכת'כ נמס"כ ר"3 עכ"ז מסחף ני 6ח 'סיר כ' )גגך תקם )6יכחש
 חתטת )סו 6ית כגירותן רב6 כד6מר תתחהן )6 וטון כמטמעות 3ג'לותן636

~r/lD 
 דמסמע מלחרי 3נך 6ח יסיר כי ענגך מקם )6 7כתי3

 גתיגת טו6 יסיר דכי . סקו7ס מסוק פף וגו' יסיר %י טירף מסמ"ג 6ך 11 רקס רניט טימר וכמו ניגסו מסרס 37גי נגיותן ד6ייר'גוס
 גרפס ו3י תקח )6 ע) )קי כט'כעו) טסמ"נ 7כווגת סחכמס וטמעין מלירט") וחטנו כפחי כתנן מס"ס )נגך תקח )6 וכתו ומת"כעעס
 לכ5 6ף לפענ"ד ל נ' )"1 ע"ז למסכת ט)מס גגן ונחסל . t"htot )טסמ"נ נס תתלת! 1)6 ע3 אי נניותן כהיסע,) 6)6 כןט6'גו
 טקל6 פלס ג'% )6 3מסקגתו ורנ6 )16 שנצר כ6ן דפין וטח דרך הפסוקי ס" עניותן תתמתן )6 ולטון עניותן גמי יק6י מורסנוסי'
 טד ט' וס"נ )פ( . כגלסס וש"ס ממעתיק מניט כן ט' כתיג דס6 תורס )ח( . כ6ן )סר6"ס וכיון עיי"ס גמי ננירותן ~q'Dl מס"סכן

 סססק s"hn הלי"ג כסלמנ"ס ד)6 . קיי") וכרננן )י( . טכיג'טס מט וחיצם )סנ' ט6' מריס תיגח מן סס ד)נ וססיסר נגיפם מסלמלנס
 וסי עכ") מלמרי מך 6ת יסיר כי 3קל6 כתיי תממתן 7)6 וטעמך 3וס") 6'ת6 שגיסם כו' וטעמך לניט ומט"כ . נכ"גו עיי"טכר"ח
 יסיר כי )ים nnff~t טעמם )סרוסי קר6 56טריך )6 ד)ר"ס נס תתחתן 6313 טעס סגו וגו' יסיר כי )רטט 67')1 סיוע סו6 סס37ריו
 ר3יט מכתב נרסס כ6ן )סמס"כ %6 ט' תתמתן ך)6 וטעמך וכמב O"D קים") וכרכנן ראגו טכתכ 6חר o~anl קומות ט6ל)רטת
 כלפס מסק )6 מ"ע 'ודעין 6גו 6ין 7עייין יורע 6יל 6נ3 . עתינ *שת ס' ט' כנך 6ת ימיל וגי תתמתן 7)6 כרכנן 7כומ"13סעמ6
 ט' %603 יס )יא( . 51"ע עממין ס6ר מרנס ותפ"ס קומות גז' מיירו דססכצקיס ר6ס )6 ר"ל וכי סמסירין כ) )רנות יסיר כיד6מר

 נ' מ"ח נקדוטין ס6מרו מס גמ' ס'רט ומס"ס ט' 6ות )עע ע"ן כסטיק 3' )"ו כע"ז טס" )ס'סתו לכ'גו וחנט . מדפס חמר חוקיותעי
 כקוס"ת כלצ'ט )'ס fi'tp וסס'ר אמיר דקלך ו6ס'ס6 וגו' יר") 6מר ד"ס 3תוס' סס ר"ת כסירוס 7)6 נס חשיהן )p"h 6 מקןנכרית
 יען ואס כת'ר%ס )רעעו ג'ח6 1)6 ע""ט כו' כנירות 6'יר' שמחתן )6 יטמר ולע"ג ינר'סס כסוף כרו טס טחוס' מ'טו ססטתוס'
 %טת וס%לט ט' שפכחן )6 7ס6 6חרינ6[ מקרך קדומיו גס תסקי 7)6 שלסיגן סת1ס' לכהנו מסקתן ]דס"גו )'ס סנ'ר6 דכרנגןנתרן
 פומותו'

 חוססין קדושין 67ין נס חמחתן מו% )ג'ירף גיחך סוס )לכנן גס יט6 יצריו וסי' 16מות ס6ר )רטת וסו5רכו 51") ס"ס וס"
 ייס כשא ועיין טמסיריס % %טת יכדר כ' 66"3 יכך5 עעע6 7לס' 7)6 נכיון מטן קמות ס6ל שננגן יגסס 636 )ר"ח כזעכנכרית
 . סמעת'ק .. כ5") ידחק ר' )ינ( . נגיות; ו5") ט"ס . ננירוהן )יב( . 6' ע"ו דינמוח  ררתי כק"ו שפסק טרמנ"ס טעס מסו 6"נ מס)'ה"נ
 דמיימי גטנ"ז[ ]מטוס גטנ"ו.סתס מטוס 6מר כ' )"ו בע"ז רצינו נירסת טיס כן . 3ע)מ6 6קר6י)יר(

 : נעומק 6קר6' סכ6 6נ) )ס'
 טסמ6 ת"ח כמסר C""DI כו' 3י6ס חטמת6' ס) כ"ד גולו כיו36"6

 ג'רססי
 . ס"ב s"h מס)' סי"פ מ"מ ועחן 6חליס מסריס 3סס ע

 : 6נ6 שכיסס . 6ד6 )יז( . 6' פ"3 3סגסירין מפורס וס61 מעסט גסממ 6ית6 כניסם .-)פו( מס"ס ש"נ 6ות '"ח סי' קעי) עיין גסנ"1.)מו(
 סט5 דבר) ר"פ ממריכי 6נ3 3ג7סס חסר זו לסיס ט' 6הר1ג וגני )נ( . נבסס ולס 6מת Tnh 343. )בי( . י"ס פנון נ72פס)א(

גסס
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יראי" ילרילחר"אף 'gw
 בכולן %צוע נ'[ ט"מ ]ינמות רבא ואמר . בכאיטר ממולש שאינו שהוא בכל טפולש נקב מקב י[ 1% לששבגטרא

 ראםתועפות
 לקט ש' נני5וליו סט מסלע"3 וו") . וס ע3 ללט טס וכר ט63 6)6 קי"ח כנוין ר(סמ"נ וכ"כ כ6ן טכתונ ככ) ניל"י טר6"סגסם
 1)6 סני ח))1 יחתוך aSIDn1 ח3) )ו 7יס דכיון קמרי מסוקס גקנ ילין ד% 46פ כו' סם a'nsbn סנת)מוי גרטיס דכ) מסוקסגקנ
 ועיין תוססות ס"ט י"ז כתג )יבמות כחי' וסליטכ"6 . עכ"3 )נמרי מפ1)טין 5ריכין %) רסס סטין גסי ינקט מסוקס ומ"מ טור5רך
 נמסרו נום יייק )6 ורניגו גריי% 6)6 )0גס ,ס 6ין כו' לקט קפינו ותגן רכיה דמס"כ ודע . 0י"נ ס' סי' 6ס"ע סגרתןגיור
 נכ)) גיקנ מסמס ונט"ס . וו"3 לק"ג סס 6ס"ע סנ"ס ו%כ %וע נכ)) יגיקנ לקמע סנרייה6 מתיול וסגס נל"מ: תרפסכקטר

 כ6ן סר6"ס דגרי סו6 סס%ג ע"ד מסר6"ס וממ"כ St/)D מסר6"ט אפי' ועיין. נכרת נכ% יס61 כתנ 31סמ"נ טס נרי"ו ונ"בסלע.
 6נ) כו' ניניסס מסרט 6'ן ו)דייי וכתג וסייס 3וס טסעיל נבוסו o)hn 1"61 ח6ס"ע מס"ק גו"ג ועיין כ"ט כסימן עיין ירסיס3ססר
 3"י וו") רמזיו פ' ינליס מספרי ינלי )743 6מלה' טס סט"נ יש' D OD1(/St למקנתו ט6פי)1 )ומר גכתכו וסגיסס סיפק 6ין)יינך
 וכהב עכ") סניי סגכרת כ) וכ"ט ת"3 מיהו 6ף מגין כולו 6)6 )י 6ין ממן 6חת לסיקו ס4 ס3'3יס סגס5עו כ) ס"י קיוטו וכ"ס'סעי
 י DtiD ס6' מן. סלוקין ע)סס נ' ע"ס דינמות מטמ6 סמת%ר דגש ותמיסג' טכ"3 ט' כ) וכ"ט . רכס ת") זז") סנר"6 גסגסותטס

 6)6 )' 6'ן גוסיס יכס ע) ק תיכעי לכתי וס6 יכס מיכתינ נמק3תו בסי' )%וע יס0סרי ססיעות6 נמשי 61"כ כ"ס וסנ' . דכסוסנ'
 וני6וליס גסגסות סירס וכן עכ") מד"ס 4ם יסמע'גן דכס D15DS וס"ס ס0ו) )גמל' גירת hsn בע"ס סורע וטוסך סגיי יתלת דכיוןוטוסך סניי טגכרת כ) ס% רהיט וסירס וו") וכ"ט ת"3 ס)סניגו סניר60 כפי סי' טס עין ונמהיר . התמאס מג"ן מק5חו גידך כובוטסייך

 מפיגו )6 ום טג'ל נמותח 16 גניוס כמקזת נדן גס% טיסים סס סגו"נ ממ"כ גשר )סיס 61"כ קמיי מן קחי ר~ססרי נסוףסגיס0'ס
 מכרות 4ט זעמשק hle נבעות 6ש3ו סוeo'c 6 נפתע גס גמש 63 סס נספרי סמנו6ר בסי יט6 ט""ט טנגנס מעוט SD גססו) )ט61ין
 סס כסגו"נ ד)6 סמררי מירז' %מת מוכיח .6' ס" h"p1 %י וכספל המיהו 6סיפ 610 יסרי עכ"פ טמעיגן נרכס 61"כ,ס"סטשט
 )ניס ססכס תיגח נעיגן וס6 מקעתו ייפינו טסכם מכלות וברדק כקמת ימג") כג"3 טססרי טסי י"ס )סירוס תסונף ש %ין 606תס
 )פ"י י)פיגן ומוס מקוס נבוש יצ"ט נ' %םנידמות

 ~6מר סס נמחגית6 דתנו כס6 ס"3 יט0סלי 4מל ויולך מקס גבוה, ב"כ עסוק
 מג") נו"ט מסך יזיף י)6 סנמל6 )סוגי,ת ירכתי כרות סוי כמקזת י6ף ))מד ססכס )יס בייתר 61"כ כו' ממור )"' ונקמר ס"י)אי
 טס סגו"נ מס"כ DV"' ט0סר' נפ" )' וסש6ס . דייגך bp'DD סו' י)פי"1 ועוי מסליק % נספנתם ובסוטי נמקות 6סי4 וכאסדס"ד
st/r1וס5וע נסנט כ"ט קל6 ימסנ" שחת סיע 3'ן מס )נ בתת וזריך D"D3 'כתת טוי י6' תרוו"סו כתנס דסתורס %ע"י 1)כן כו 
 כין ספרם 6'ן וטוב נמק5תו Dh" וחד נכוצו חד וכרות D15D מהורס כתנס ובכן בנג'ס גכרת 16 בנג'ס DID)C דסי'מ ככובו סו"6חל6
 קר6 חס'נ 6מ6' )מ") ותרת' %ומר טניס סגכרת כ) וע"פ ת"3 מקצתו 6ף מגאן סססר' ונ"ט עכ"ז סו6 חד6 וד6 וד6 )כרותט13ע
 סוr~nb 6 נספרי ומס"כ נמק5חו ס6פי)1 4מר גכתט וסג'סס סג") סנו"נ וכמע"כ נמשנו "a'Dh )ומר לע"כ D"D3 וסלוע כמ"עכ"ס
 11") סגו"נ נ"י כהב סס יוי ססנית 61ף . מסכם כלות )כ%6 גסטיט %סימי)ה6

 bDCD1 כוס דכליו )' גריס )6 ו)ענ"י
 etnh 63 מכרות יס5וע 'תירק קר6 כ6ן )'כ6 סכן וכיון סס ינריו כריס )סרט ט%ס וכמו כ)) מעורם 61'גט )נמס טגכלתס סו6יקרות דמינתי

 ר"ת וכרעת tep נרע D15DT שמר ז6'% מטוס 6הי6 )4 משוע  זנלוה נסישך י"3 כן וכמו עש יגרע יסער )גמרי דכרותמסוס
 כמנת ס6מרו מט 6טתמיטת'ס ינמחכ"ת 6מ סומל עכ") ניוחל )יס מכ6ינ דס3וע טסי עדיף לגמרי OS1D11 ס6ין חוי"ס 6' ע"סניגשת
F'p'6 חיטלן ממקום )נמרי גכלתו ס)6 סוי יכלות לסניף ד"ת נהולת טס וסי' כת"כ 63 נתוק ע) חייג כמת ע) 6ס h3h עדיין 
 וט"מ כ"ט סוי כמקלח יפסילו נטויות ינ5 ע"כ 636 ממטע גרות 6תי6 טסיל 61"כ נכיס טסם 6)6 )נמר' טגיתק סייגו ונתוק ק5תמעורין
D15Dוס6מ מפגו )6 וס ממד נמשת 16 סנ'3ס נמלקת ניך גס% סיסיס 6נ) כמקלה פסיקו זסוי D15D ימול מטיט ס)6 דכס 6נ) וכלות סלוע טניסס מיכחנ%1ט ס"י מקלע ג)מדין ססס וכמח( r"D ט 6ין( slnns (סגו"כ כלנרי סניי מעת ע oJnSt סס סנ"י עציו כתנ 

 טת'ק סול )6 י6)"כ טססר' יכר' ל6ס )6 "סט"נ 6מת סן . נמתגת )דכס 6ף ))שד 'ע ימ'ג'ס טפסרי דנל' )טנו"ני6טחמיעת'ט*
 )חיפ 6ין ומעגמנו גמיזתו יכל סיסיס מימס למגף 3'כ6 נענש סט"נ יבלי עס נחסרי פיוט' DS' מ"מ נמלת וכלוח DtIDS)ריג'16
 מסס נ6' ד6סי)ו דס6 סתם ע6מ . מסס 6' גיוכס נרמנ"ס מפורט ומ"מ ננמר6 משרט מלגו )6 מיס נפחז 6פי4 יך OJS לע"פכן
 מינהל 61"כ כו' ה") מקצתו 6ף מביין טשו ולח"כ מסס נפחד &tS'D למרו ימתחי)ם נט0סרי כימוכח ססנר6 %י כ"6 מקרל ')סיגן63

 סימו) דג'ט) יומק מסס גלחי סוי 7)6 לר"ת מהסנר נכמת נקני מסס נתחי 5סי4 סו' דכה ושט פסע ימס מסינר ג0גר6יה3'6
 עמסיי ססס'נ טס בנ"י עוד ור6'ת' . נ)' )6 גר' ז)6 וס'כ6 נ)' דנ)' ט'כ6 מקרה )'ס ד')שגן 6)6 מסתכר ד63 מ')ת6 מסה"כינסר[
 ננסס 6חד רק ניקנס 637 מ%) רניס גאטון כתועי 6מר 1)6 מוגש כח,ע שיגיס ונסיק כ' ע"ס יכנוות כנגורך מד6מרו )דייק סססגופי
 )סדי מסמע ספ"0 דק6מר סילוף דמר,י 1)'טג6 בסיפך פירנס דוד מניתוז")

 סרס"י דחרוי 7)שג6 סט3יס נסתי כסיסיו הנתחב
 פרנס כסמותחין ובן 6חז קנס ע) מהגיס יניס מלנס עחולוין טסו6 ילוע סדנר O'JT ס) וכמחרוזת יניס ס) מחרוזת אקסוןססו6

 וחרזי מס"ס דק6נור כ6ן גס 61"כ כו' מערוך כעס ססילט מס נגנת"כ ועיי"ס כו' נמירס כי6יה6 חולו גקר6 6חז חוע עגמרנטות
 פית סכ0"0 ז") לח"ו סלון נהסוגת וכ"כ עכ") דחרזי 3'טג6 סייך )o"hlal 6 ססי)61 ע) נחרזו סני5יס טעתי )סי'6 מעמע0')61
 מטמע סכי מחריזי )מון וגס לר לנעיס סיפוק 7חרויס טס וכי6מר היגחכו דתרווייסו סוי דעוגי6 כסג"ס ל' 6ות 6' שגק ח"6סטוי
 כו' 6' ס"ד גטין כו' ל ע"ס ינמות כו' נ' 5"ס חורין מרו כתנ ומתחי)ס מעמיס טחי חרו כהכ חרו סרך טעלוך סוס ו)עג"לעכ")
 וסנ' ונשנס דינם מעמן ס6' חלו הפינת יס סירוטיס דני רשעלוה מדגרי 1hun 61"כ ע"כ נוי"ר פ' 6' כ"6 כ"מ חרו כהבולח"ז
 ומחלוות וכשוס ד'5ס בסון סו' חרו ש' יע'קר י") לסלאי ו6ף סוף בסי' סניף ככינוס 0'64 וחרויס זינמוה וסס'6 וחטר סדרמעגין
 ,)ק"מ חטר וסייגו 3;נ'%ס י"ת גוען ג"כ ש' 3גני6'ס י"ת מחר, 6גי יואל ססי6 וכן נען וגש5'ס יאחניס מרס ג"כ סייט  יגיס%

 %ח7 דגס גיחי )סרנס סס ססכלח מן וקין 6וק מגקנ משלט וחלו 'סג ע' ס" ס"ס סקר כיי"ש ועיין כ טט" )רפיית יהרוסמרסון
מטקט

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



מנאתם nY~pעפימפר 86
 . במתניתא , פצע קרי ולא פצוע דקרי היינו רבא אמר כשר שמים בידי פצוע שמואל אמר )ה( ]טס[ הערלכפ/ ואמנונן . ביצים חומי שנרצו בין ביצימ חומי שנפצעו בין ביצים שנפצעו בין הגיד שנפצע בין בכולןגד(יך

 שבאותו ומניין , אדם בידי כאן אף אדם בידי להלן מה פצוע יבא לא ונאמר ססזר יבא לא נאמרתנא
 כאן אף מקום באותו להלן מה , ממזר יבא לא ונאמר דכא פצוע יבא לא נאמר תנא במתניתאמקום
 כרות חוזר דכא פצוע דתנן להכשירו )ו( שחוור רפואה לו שיש בספרי שנינו דכא ובפצוע . מקוםבאותו
 מותר )ו( גר הלכתא 6'[ ]ע"ג יוחסין עשרה פ' בקדושין רבא ואמר . רופאים הלכות זו , חוור אינושפכה
 נידמית תנא לן כדסתמ קהל אקרי לא גריס דקהלבגיורת

'ffp 
 בגיורת מותרים שפכה וכרות דכא פצוע 6,[

 : ה' בקהל שפכה וכרות דכא פצוע יבא לא שנאמר בלבד 1ח( בקהל מלבא אלא אסורים ואינסובמשוחררת

 ( )א כעםמימן

 ביבמות ותנן וגו' שפכה וכרות דכא פצוע דכתיב עצמר פמוק באותו הכתוב עליו הזהיר . שפכהכרות
 , כשר החות מלא אפילו העמרה מן נשתייר ואם הגוך שנכרת כל שפכה כרות זהו אי 6'[גל

 ומנין . ביצימ חומי שנכרתו בין ביצימ שנכרתו בין הגיד עו_נכרת בין בכולן כרווז כ'[ ע"ג ]מס רבאואמר
 פיד יבא לא נאמר תנא במתניתא . גיד היינו שופך כריתה שע"י מי קפכה כרות דבתיב מקוםשבאותו

- -  ראםתועפות
 כטניס .6חרינ6 מייי T'p 16 3יס דן יפי' 3' 5"ט ימו)ין סימן !ס סרי 3חרווין טס סטרוך שסירוס זיע . סס טיד"מ )סמח"ט דימגוקנ
 . 3כען )ד( . ודו"ק כסר ט3 מפרוזת שנורו )ט6 כ% ימי י)6 נסס"ע טס חו)ין סתוס' קושיית מיוסי כו' סימן "ר"! מזנות 3ג'16
 . ס"ס ;ס טס וגס כגדסס ועיין כ5") 3עיס חוסי טגיכו גין ניגיס סגדכו 3ין טגי7 כגידך 3ין הכוין יך 3י5יס חוסי כו' 3ין וכוכןסגה
 ססמ"נ ט"ס סתיס ))16ין וכ"ט ס"ד טחטכו סמויות )מוג' )' קסט ומוס דגריס נ' טס טפכט וכרות רכס יסגוע טמענו 637 מדגריוטגס
 כסרמנ"ס וד63 . וס"ס . ס"ד כו' 3יסר6) י"6 ט"ו ח") טחמיטי 11 פריי כחוח ומפורט סימגיס )3' סח)קס כ6ן ורדינו קרט ק'"חפלוין

 מ"מ טנס"נ 6חר גמרך סר6"ס רניגו טנכ"מ ו6ף סרמ3"ס כד3ר' ט)1 כמגין מנס"ג גרפס וכן 3קס) סריס ינ, ם)6 6חת )מנוטטמסנס
 מסר נתסס )ה( . תו"ע כ"ט ג' . דכט 3' . סלע 6' )16ין. כטוסט )חוסנס סו") 61"כ לדחיס דגחט3יס ס") כ6ן מצנריו סנר6סנפי
 מהת"ג %6 גאל כ"ס %,ע טש6) דגרי ישחיק תסמוך וכס" כ6ן ורטיגו כטר בי"ס רכס %!ע 6"ט ינגמר6 ודע כ!1 ומניין עדמכלן
 כטתוס' ו)6 3'"ס 6ס')ו פסע כ"ט סר6"ס לגדעת סכתי ס' ס" D"tb 3"מ ועין כטר 3'"ס דכט DIie ר3יגו בסון כחכ קיט)16'ן
 %תון כ6ן כה3 וראגו מוכרח'ן ינר'1 יצן ס' 6ות כ"ט 3מ" ועיין כסי נ"ט כ"ט דס"ס )"נ ס" וסנס"נ hD'1 ד"ח 6' עלט'עמות
 )6 ונמסרי כו' יתגיס )טכטירו וחיזר סגי' מגיסם . תחוור )ו( . ס5ע ערך וערוך וסרט"' 3נמר6 וע"ן פ5ע וצק שוע דקלי ט"גורנ6
 כת3 ס"1 מ6ס"ע מ"ק וסגו"כ . תסתנן טחוור יסייגו 16"נ )ע') סוכלתי 51"3 ר"ח מנצון וסי' מוזר ת"ד 6)6 רסו6ט )ו ים זס"דנקע

 ונסתר מ11ר 6'% וכ"מ סח'מס נו מוענן 6יגו )כך ונסחר ועוור )וחקייס 6ימ סגק3 סנסחס 6ף עפ"ד ס" חו!ר טס"ד )סרט )1סנר6ס
 חוור וכ"ט מוזר 6ימ טס"י סרסרי )טניס ג") טיותר %6 וטניס 6גי סמתייר6 )סי קומר 6:י וכ"ז כו' כסר גסתס 1)כך ססתימסומתקי,ס
 סכן 6ף כ' וכגיס 'ותר )' נוח וסיס חוור 6יגו ס"ד ג"כ סגירס6 3ג"י מו"ר רפו6ס סוס מקב) ט6יגו 1נסחס חוור 6יגו Db"1ומירוטו
 נחי' וכן 3ג"י סו6 ס"ס טע"כ סרניט )6 *ך טנו"נ su וחמיסג' D(/St כו' 6חת ~ווגט חו!רין וסגיסס כקוס )סגסתי פירוסינין

 קט3י6 כ6ן יר5יס גססר מסורס וטרי סמויות מסר נע) וכ"כ ר6"ס ע"ס ו3ריטס כתנו וסריטג"6 סג"י חסרי ינריו סג"' )קחכממגו סריטל~
 %ע דם" סל6ש ינרי ממס טסמ"נ סינרי פ"ע נסי ע"ן מסמ"ג וכ"ט מוזר קינו וכ"כ )סכסירו וחוור רפו6ס )ו ים ספ"ימטטפרי
 )פלייתו מוזר צגו דכ"ט 3ססרי קמרו טמרי וכ"ס דכס ס5וע וס סכן 3קס) )63 מסו) ths(1 ו") סר6"ס סי' וטריט3"6 נסנ"יו%")
 33י6ורס וטרם") ממ"כ-מסר6"ס עיין דכס ס3וע ,ט סכן וטסעס כ"ס Or טען נסתור סו6 כו' כמסרי קמרו סטרי וסי' כרוי. hlblכו'

 ל"מ דמתמתין וכ"ס 6פ"י ק6י יסספרי יס") סל6"ס שעת סס 1ג"5 רקח לגלון כוס כת3 וימס כ"ע 3ס" דכריסס ו6עחיק)סמ"ג
 5"ד שגצי סנניגיס סס!) דב) דווממתין . כפסעך דמסמע טגיז סגכרת כ) וג"ח כו' ס"ד 6יזסו מיגס )ש) 3ססרי גס סכי וכדגקיעטעל)
 מוזר 6')1 וט3גיי חוזר פ33'5יס כ) יסייגו מוזר 6'ט וכ"ס חוור טס"ד 6)6 )כ"ס מ"י נין מ6י ינקע סו6 61ס6 כ"ט f~ptn סגניךוכ)
 S"5r טגר"ח ונמס"כ . ס' וסות ל 6ות כ"ע פי' ועיין hp1 stlh' ססוני6 ומטמעות וגסתם חוור גיקכ דתג' ס3ריית6 ניס קטבמס"ס
 מסירוס ועיין נכרם 3כ)) יסוך כתב ונסמ"נ ס5וע 3כ% ג'קנ מטמע ד3ט"ס ג' 6ות סב6תיו ס3"ס מט"כ )ס 6ו67 סר6"ס יסרי)סרט

 מס ד'ט'ס )ק"מ טס מסרס") וכ"כ ס"ל מסוס טכס סס1) נ'ק3 ג3' סמ6 ססקסט רמס מסר6"ס )י3ר' סורך 6ין י63מת עכ")מטר6"ס
 כ) ראגו )פירות סספרי 1)יבי' bp' 6נ'ד עכ"פ כ"ט 16 פ"יט'סיס

 ימיירי 5") ע"כ 6)6 כסר גסתס )ס מסכחת 61,ך מוזר 6יגו ט3ג'י
 פסו) לניס סי' ססו) כמרייתך סטגיגו ומט סגסחס קוים 6ף 3קס) )3ו6 כסר Y'bt נ' ע"ט כינמוח רסו6ס )ו דיט חמס סריסססו6
 ועמתם סס דנריס חג' וכרות מקב כ"ס ס"ס )סייף רניג1 טכתנ וכמו נכרת נכ)) 1)6 סיוע נב% דניקנ רניגו יעת גס "עונםטות
 61"מ סוכסר. )6 )ע"ע 6סיפ שכסירו סחור סלע כ) מכמיר נס"' יסר6"ס סס סכתנ ח' 6ות קנ"3 ס6י)ת6 טע"ס ועיין . 1' 6ותטס
 כן . 3קט) )ח( . נממורמ מותר נר סס 3קיוסין וכ"ט נניורח מותר ממור סג" ו3גיפס סו6 ע"ס כו' גר )ז( . )ל"ד 'עגט דמסיסלע

.
 . ר' סים! נגריס )א( . כ6ן )טניס גורך והן יסרך) נקם) סגירתך ונגדסס כמטיס יסון סו6

מגס
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להיראש עיינןעמדמפר
 בהערל ביבמות דתניא והא . מקומ באותו כאן אף מקום באותו להלן מה , ממזר יבא לא ונאמרוכ"ש
 , הוי וממזר פסול הנולד 8" . להכשירו שחוזר ממול וזהו כשר נמתם שותת שהוא מפני פסול ניקב 6'[]י"
 בפומבהתא דהוה עובדא ההוא ל[ ~ע" התם נמי ואמרינן , בקהל לבוא כשר האדם אבל מוליד שאינו ברורדבר

 דאתיתו משום ממי רב אמר לאכשורה אבי בר ביבי רב סבר קשנימ במקום ואשק דש"ו גובתאדאסתתמ
 לאשת כי הוולד לאכשורה 8" , מבשלה לא במקומה שלא מבשלת במקומה סולייתא מילי אמריתוממולאי
 עליו חלק הוא ושלו להוליד בעלה יכול אמר כי לאכשורי ביבי רב רוצה והיה , בן לה נולד האישאותו
 על א% , מבשל' לא במקומה שלא כי האיש זה שהוליד לומר אמשר שאי הוא ממזר ואמר פפירב

 כרות )נ( והמפרש . שפכה כרות ואינו עקור )ב( אלא שאינו בקהל לבא מוזער הכל שדברי נחלקו לאהאיש
 זו חוור אינו שמכה כרות בם8רי שנינו שפכה וכרות להכשירו שחוזר כשר נסתם שהרי סועהשפכה
 שמים בידי פצוע משומ דאימתתמ לומר נכון אין )ה( ניר פצוע משום )ד'( לפסולו ונס רופאיםהלכות
 מוטין בפן בבכורות מדויקים בספרים גרטיק והכי , כשער בירש מצוע ל[ ע'ס ~mnsf שכגאל ואמר הואכשר
 כקליפת אלא לזה זה בין ואין ש"ז מוציא ואחד שתן טוציא אחד , באדם בו יש נקבים ב' וע"ר י'[ ]מזיאלו
 שמעתתא דכולא מעניינה למדה הלכה , שפכה )ו"( ונעשה ג~סינן ולא עקור ונעשה לזה זה ניקב ,השוס

 אלא הם דברים שני וכרות מקב )ז( שפכה כרות ביה קרינן שבניקב לומר יתכן היאך ועוד , סייריבעקירות

 ראםתועפות
 וכ"כ stw ש4'ס 16 מ"מ מווין סרש"' טו6 כו' ומממרט )נ( . 6)6 %") טיס וסור ")hn'e  "6  מרפט . %6)ב(
 טסכם ככרות זימר 6י)ע') סריג יססרי יס3ריית6 0ס טכתנ ס"3 ח"ח יגמות ירוס)מי נצ"מ ושין ט' נקם) )% . נטר י?טטס
 כ"כ סג' וכר" 16פטס 3ג' סרטי" סמ"0נ %מ יגשת מע"ס ועיין עיי"ט ס' סימן 63ס"ע כן הפירע סנ"' מינרי וטוף )נצטירומוזר
 6יט חוור w'e  יכווץ לשיט וי5  רסן% מקנ) מכ"מ כלות נמו שוסן מטוס *יסורים גר' 7גקנ 67ע"פ ,1"3 פרס"' מיסנ טססג"מ
 סר6"ס ע) יסמואיס ימס נ"ר ו' 6ות כ"מ ס" סל') מסג"מ D 11ha~t('St וגסחס רפו6ס )1 יט 3ע)מ6 גקנ 6נ) ממט נכוות6)6
 לן נניטס נין טגכרת % יסייט שוק כרות נכול יך 3כוק %יע 637 וכי6מר ק6י 6קר6 6)6 דמתגי' כ"ט ט) ק6י % יססגגיס")
 קינו וכאס שול לס"ד 6)6 )כ"ס ע"ד מן מ6' נסערי יגקס סו6 6061 ס"ד מיקרי 3מד נין נני3יס 3'ן 0ג%ע וכ) ת"ס מיקריכניד
 DhI'(1 ט' פ"ל tmfh סע"6 ע"ס נכליית6 וס"ק מעט תיקוע סו6 וניקב ל3 ניקוט 0גנקע סו6 דס5וע סו6 דס13ע תוטס מיקנמחל
 סם% 7ניקנ נחו)ין רט"' ונ"ע . רש6ט ט וים ס"ד מיקרי נגיי 6ף דגיקנ וגסתט חוור נגיד יגילו מנריית6 ספסלי ע) בק"מ 61"כג'קט
 6ימ סותת 0סו6 מסגי דגקט סנריית6 וצעון )"י 610 ימטנתימ כנט"כ סו6 וח"ד סערך ל"פ r'~s w'na לס"' גיף כ"ס טסו6מפני
 מו~יין 67ין סו6 דמס"ט גל6ס ומסנרך סו6 רותת hton דמסגי מעעס )16 פסו)ייסו נמי ויך יפציע ייזמר ימען טו6 דכ"טמוכרח
 %וי ירמס מסר סיס 630 גימר כחט מכותף וו") ס' סי' 6ס"ע סי' ע) טכמנ וכ"מ ס"ד י"ר ת63 סוסנ רניד נספר ורביתי .עפ"י
 סיס )5 סג"' י)ע' מט 0ינריו.5ודשס 6ף וסגם עכ") כ"כ טיס )6 דגליו ר6ס 61)1 יכריס נוית טקי5ר מרימריכי סו6 נטמן וס"ט5
qu'"כבנ"י טיס )6. יובעתו 6' 6ות סנמ מספוח כ"3 כ)) 6יס ססמח 1כ'ע טס h"mo51 ר6ט 61ט ר,רס"ו מט"כ 6ך מספר גוף 

 )סגי טיני סיט ריסמ"נ ומסר סר6"ס רניגו דגרי כ) כפגיו סי' qh 06 מתקיינוין סכויי ידכלי נוס )ו שדם 6גי 6'ן כ"כ סיס )6דנל'1
 סב" ש"ע %וין ~טססנה'

 . כן )ומר 60',1 יר6ס סס"' נסגיס ממעין ממו טי5מר סב" נינלי ל% מס ותמתגי ישן סל6"ס כנלי כ)
 סוס סריס )מסו) 6ין ונס 11") סר6"ס חסון סני6ו טס וססגו"ג %3סס מסר נרסיגן וסכי עד כו' וגס ימן יט )ה( . %") בסיסנו)ד"(

 ע"י כת3 טס כ6ריע"ז וסג"מ עכ") כסר בי"ס מ"י 0מו6) למר סייס סייס כידי סכיה טגסתס ע התימס קרי יכר שוע סשהמסגי
 גה מגס ומנס כגיח מסמ"ג דגרי %6ס עכ") כך כתג )6 נמרדכי נס כבוס מוס מ65תי )6 יכעיס נמסר %6 וו") סר6"ס נססססמ"נ
 מלב"ס נחעונת כמכ"כ ד)6 ט6 ט' ת"ס ס3וע מסמע ד6'סהחס וזט"ר מקמט 3") מטוס ימ0"כ ט"מ 6י;ט כ6ן טיס fi)h .נסכמ"י
 רה"י סגלת סל3 מניס וכן ט"ס כסר חיכת 610 כער כ6ן מת"כ ונס a~ftt מכס ע"י 6דס מיי י6'סהתס (ttpte וכן ד' ס" )"נ%)

 טגסתס יסומניית6 ש3ד6 יססו6 פי' כו' סוס סייס )סכץ) 6ין ונס וו") סס בסמ"ג מי~ר5"ע כתנ 6)ס לנט דגלי וניהול .0)'ס"6
 תגובס )1 יט י6סטר 6מר פ"י נני יס6 סקי מסוס ס6יס פסו) גיקנ גני "% 61"ת 61;י) כלנפרס ט' פ"י שנע. בסו% 6ין כו'ססנ'3
 יס6יס )סימר מציגו 7סומגיי% עו3ד6 ג3י וכן רומס )כ"ס רק. ל"י דמי )6 מגיד גיק3 כי )ומר ים סחי) גתלס6 ס)6 כ"ז 6ך3רסו6ס
 שגחות 6'ן %6 )סמ"ג נני6וליו oa מסרי") 11") עכ") ספכס )כלות s'sno סתימת )דנות טייך דייגו מסוס 6)6 כ"ט מסוססס%
 י% דסטע מסוס 1"6 רפותם 6 יע ד% )ר~כסירו מוזר ייסיר )ק"מ וססת6 ס"ד מטוס ומסו) סייס ע) )שבס bp' נרייתho 6'ד')ע6
 טגסתס רפ"י טדומס דסומניית6 6מעסס ק6י וס כו' ס"ס בססו) 6ין וגס המ"כ ובמסיק ומס גכ"ס ומיסוסו גניי 1)6 נני3יס 6)6 סייך6ין
 וגס סל6"ס ממסרס %ייק סט סלח מס"כ אשר יס tSb עדנריסס D('Y נני3יס blh 6ימ ס"ד תן לניד D'h %6 לתורסס6שרס יל" סתמך מ"מ ננעים גמי וסייך ט' נכונן ססכס נרות רעע ד6מר 61לג . סנריית6 עfipg 3' ודיגו יעיו גס3עו כמו ךסו' ס"וסל)
 מדבריו מטלר סכ"מ וו") כסר נ'"ס ס"ד סש6) 61מר תימס ע"ע טריפ טגסתס וו סתימס מסלי ל"ד 15WD מפל סוס סלע )פסוק6ין
 כב) סר6"ס דיעת כן )6 וגלמת פעולך נדבכיו עיין כו' ססוסקיס כ) כטהר ד)6 סמ'ס ניי' 6ס')ו ססו) סו' כרוח סו'י6'

~'pnlDO ד6ימ מסוס 6)6 סיתם דניעם מטוס 3סוס6 6ין כ"ס סכי) מסגי גימל 06 י6ף דסו3% ס"ס ס"ד ססו)י מסגי וולטר כסר ני"ס כ"סדנם 
 . נסורס סני' כפסס מ( . כל) ספכס כרות ונעעס )ו"( . ו' 6ות כ"ח סי' StDS ועיין וכמסללע ססכס שלות ס0נ') סתימת )יננתט%ך.

 עילתי ז*פרס . עכ") ריס נעליס עם עי *חי דגל וסרות לקב כי %מר יתק )6 ושי סס וו") רניגו 0%ון ססע"ג כ"כ כ6ן מס"כוכסי
הכפרעי
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יראים ערגתעטיספר"7
 עיי האכן

 פישול באשי נמיית, מיתי שפנה יעריות ' שפכה כחת לא היא יעזו שיושת' נס,

 לא( למימן

 קך':%: ש':ןע; ו?,ג':ן :;ימ ן ש::,: ו::ן(ך,ןי::ך: .ממזר
 והלבה כרת עליו שחייבין כל אומר התימני שמעון , ר"ע דברי יבא %א שהוא בשר שאר כל איזהוותנן

יורמי
 bo1~hll ויעות ל י' לע,י ילו וין', 1מ1 ס' %ו1!ז, ע, דנת, ע"ח ;י ונ,י מ' ו 9'נ"*; ש,

 ;י,ון.י",י",י!:;נין ".:ן. מ., וע' hlb ננ'ינ;'1,
 שנה, ו,;:'ן .;;'. ,'1 לזי וו ,1ל 1,ן', ו:ק;.ון ,;;)ן

 סר6 יגן "ושח"עתח6
זק

 ןססו)מ 3 1) . ס' ו י) )
 ן

4אעי11אאפענשש
 יס:2ש1:ןן"י)2וס"יר2ו SDi~lnt 6'ן"י"

 מץ תוסס במס 'ש'ס 1ן'2"ם7גב:ד:"ך יע"מ יו,ווות :' 3קיחטו:3"6

 6דט זכרים 'עב מוס יסר"מ מטני :6י2א
hnptD1' 3:3קמן !טיסו 

 ב ש ע1ססו33נ6ן)ט61 חצ סריס כ3 זנו ו6"כ נסכשר
 % ג%? סריןןם!6צןנ:%'תןנ"מסף

 )מ' ששטק
 ייט רטו6סי3ו')6

fDtn 1יוו ,:7 6מ 
 'ו02'

 ,72עי
 ה':ו::';:ע ןןיי !'ך 4עם;י:ינ,;" ב: (SD"ptD ב קרל % :1 :% ,ש י" ;:"ם צ

 גן % נוצי:'ג1ב ב ב20 בגופן צ2 7ן:1:ן מ: ב:גייצ7בי% olhבדב

שששק%=25ש
%

 נחי ';ש,'ב(קל 2 *, רשת
 !h(l'esP'"eonwnw :!:: נ: צ: 2 : 1'י צ,ן;ן'::ל י ץן "Inllof1ני,1.:ו,יי'7ג, דןי..:"י.קןג יו.;ן מג מ ודו ץ;י )ו ,11 ומן ומא',

 ממר לן

 רלדנריסעם סתם מיש לער יעילי ירייייו  יבי )6 636 מבץ:זי:ע6יגת6כו' :"נום ב 1tDhtf~t:צצ2יבו

 ps' ומויל  רבבקיי סם כסר36"ן ויה 63)מגס כע"נ )גי לנוין  חייכי 3כ) וכן דוקך ונע)  נקיים סייט ממר י" 6% פ"נ מ%צ,

 6חל כ"6 ק"ל  ביים %סו ט)6 סמל ש י "OPP  שהש'מ ," שי 1: כתנ לחכמם מע', וטפר Y')Dלנס

 י: ו'1 ין;: ן י:"ל:'ינ יעדיי :י:];,י( :נ עם: צירי ::י ג '2:,ךבי ::"%גנ:י
יזו
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יראים' עייתעמיךמפר
לי

 לה נבי הה.ננ. I1y~W1 ,א: יקן"ני ן "::י ::: ::;ן מ(:י"ס%ע":י:ילן' א,יא ה' כקל. ממז. .כ'א לא " ,נמ.ך אבי, בנף 'נלה ,.אי אג', פשה את א,שי .ה ו:ת,נ)ו(

 'יקחמלא
Dywin~ 

 על הבא ועבד )ו( ונכרי . העליונים בשנים פרשנו כאשר , קהל איקרי לא גרים דקהל ומשוחררתבגיורת' מנתי יהכפוו tDQ~* ה,, מהם "לגא , כמ'תת;ב'ו שה-א יאי"אשתא'אב'1 יר.,מ ממני )ה(
 נש('.)".מכק'ק' וגמ'נ,:יי:..ו נ %י 'הישעל

 ,שיא, בה על יהנא ,עבד בחננת התר
 לב"ג אלמנה 8/ וביבמות ממזר' הולד אמר דר'ע ')ה( לשאול יש . איש באשת 'בין בפנויה בין כשרהולד
 ת"ל שפמלוה וישראלית לויה כהנת ישראל בת על הבא ועבד לנכרי מנין ישמעאל ר' ~שום אר"י כ,[]ס"מ
 יוו:מי:4ן;הגן ,י:, : :וא"::קי :;2ג%': :ג::%נך: ג:ין, לא אמאי לתמוה יש עתה , וכו' בה וגירושין אלמנות לו שיש מי וגרושה אלמנה תהיה כי בהןובת

 (we) אג,נר".חקראמי , ,ת ::ישז :ן'ג:":ן ביישבנמ לתרץ יש , לה מבר לא ודאי אלא מיבעיא בביאתו ם-וי השתא כר"ע לה סבר לאי וכו'שפסולה

 )נ-

 שקן; ::"ע' גנרגו::%קין 'גו: על היא .עבי
",::::%' 

 ט יבג:נג
 :1,%ש";::,ן(:ג:ז,ן:ו,:ן:תן,,,ן;ג;ן:::יג א:וי,יהךכ בג::!ן
 מ'י"אבי':4:ל :נ:ין' %ן:יטמ::ני: %גך:ךמ:ן::":ן:"ן:% ::%י%

 ערוה בביאת כאן אף , עניינא וכולי אביו אשת את איש יקח ולא סנייהו לעיל כדכתיב , איסורובבעילת

 ונהוו י_'.ן , מצו,מ חל עי המק מ,:א ;י,, קר, עם, ":יא, הח:י.נ. את שלבה Wp'1 זכורניים

 ב%מקחיץ כוהות והע ,כ,אב' ענו)'  שפנה כי,ת וכא בעצוע קול רנת.ב ה'נא גל י% 'שעתה

 כ"bst 6 ד)6 ס)16 חייך )6 6סט סכסך 6חר מ"י יכטגמטס טני6ס סו6 יג6 )6 דסטיקל מ,ס ))מוי סר36"ו כתב ימס 61"כ 6ממדין
 כמי ס"ו סוי סר36"ד ממ"כ דחסי נינריסס סיין וכתיג י"ס 6' מ"ט 'נמות סהוס' קוטיית מיוסכ סר36"ד והכעס . וכע") סני6סעל

 :%7%:נך:;:ם רעע ףזיי::'; !'%:;:וו;; ;ע:ק,בי:י,::ןןק:ןע;לע
 מסוס טזימור 5 כו' 6מר )ם*( oc. ססכ"י כמת"כ )כט"ג 36מנס זס"ס . 1ס61כקוטיית ססת6 7"ס כ' ע"סקייסין

 hcts1 מקומות נב) 11סס )מכנס 6כ) ס' קר4) מגגות 6סס אט6 '63 ט)6 כקומר ס' 3קס5 ממור יכ6 חקן6 נו'סמיגוך

 כיפי,1ם
 כ6ז ופיני

 *מן יכ3עעת טייס 3כי6ת עק י
 סכ"מ6מ

 6מר'1 6)1)10"ן ו% ת"ח ממ"ר סס ס1ייי3מטגס ),טימט"ס יני6ס

 סו6ספ"
~SC 

 טימרו ומס מידי fis וסו ס' קם) מגגות 6טס 'ט6
 3נמר6ק

 מס"מ פי' כו' מסגיג'ט סי6 יריט דמ"ק כו' %?"מ ן 4נ
 סו6 וטכס"ג ט' '63 )6 3יס וכמיס )ממור טין י:DS 61"' ישייף וסי' עסניס )סגי סגכנס מכ"ג מסגינים כו' דמ"ק טו"6 קורסדס61

 טייך 6מר ורע נעגין ד6ף ר4תוס' מינרי סגר5ס סרי תמ"ס 6' ים ננ"ק עיין לקורנס יחנוק ~יכין  ודגריסס 65 ודיגך נמין 536כסרס
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יראים ש"ותעשיספרצ7
 , שאני וף קהל דכתיב הכא שמא או מיניה ילקוק לא קהל ושאר , קהל איקרו דלאלארץ

 ד"
 במשסע ה/

 הכתוב הקפיד בהוראה לוסר שיש ילפינן דהוראה )יא( דקהל , בהו"ל בין בארץ בין הן מצות שומריכל
 : ג'[ קנס ננ"3 מחכים דא"י דאוירא ישראל ארץביושבי.

 )א( ל"צנ ו ל"רכם'נמן

 בקהל ומואבי עמוני יבא לא למלחמה תצא כי בפ' אחד במקרא שניהן על הבנה הזהיר . ומואבי-ךנל
 נקבותיהן אבל , זכרים , לעולס ואיסורן אמורין ומואבי עמוני כ'[ ]ע" בהערל ביבמות ותנן .ה'
 לא אשר דבר על דכתיב בהקדמה איסור הכתוב שתלה ממח , בגמרא )ב( משרש וטעמא כנדמותחת
 דרכה אין ואשה לסדם דרכו ואיש הפרמה רבני אותם אלא אסר שלא למדנו ובמים בלחם אתכםמדמו
 ומשוחררת בגיורת מהערים )נ( ]המ[ וגם . פנימה מלך בת כבודה כל דכתיב נשים לקראת אפילולקדם
 בתוספתא כדתניא בארצם הקבועין אפילו מותרין עמונים )ד( גריס והאידנא , קהל אקרי לא גריםדקהל
 לפניהם עמוני גר יהודה עמד ביום בו 6'[ ]למ השחר תפלת בפרק בברכות זה ומייתי ידים דטסכת)ה(
 העולם כל את ובלבל סנחריב בא שכבר ממעם בקהל לבא שהתירוהו ומסקינן בקהל לבא אני מהאמר
 העולם וכל סנחריב בלבלו דלא לומר יש ומואב . פטיש מרובא דפריש וכל עמים גבולות ואסיר דכוויבכולו
 ויל התם ול"ג . וגו' נלי אל מכלי הורק ולא  שטריו אל הוא  ושוקם  מנעוריו  מואב שאנן דכתיבבדובתייהו ויתבי )ז( גלו דלא מואב לגבי ויל לאהשורוש ליה דאמרו ג'[ ]"נ פ"א במגילה דאמרינן )ו( דוקאלאו
 לגבי זיל לי נראה נכון )ח( פי' . בעסון ולא כתיב במואב קרא דהא מואב לגבי זיל אלא ומואב עמוןלגבי
 שאנחנו מבולבל דעתנו אנהנו' אבל , מלכות ארץ להם ויש גולים אינם עתה פי' גלו דלא ומואבעמון
 מנעוריו מואב שאנן דכתיב ודעת, לב להם אין מיושבים . שאינס אדם ובם וארץ מלך בלאבשביה

 : וגו' שמריו אל הואושוקם

' ראםתועפות

 כמו זהוי ס6מ 0ן יק0) מקורס מכ"כ %ד 6חר ת4 6100 גריס . כו' 7סור6ס 7קס3 )יא( . 71וק עסקך סק ועיין ממעים סי6יקרר
 יממגיט נוד"6 ס)יט"6 )ינ נ6710 ירוסס מו0ל"ר 0נ6ון סרג ס) וגגו . סר6"ס כסיח ג"כ ס60ריך מס כסוריות ס3ע כ63ר ועייןועוד

JSD~Oשמס ויעם מן )ס ויזיף 6"י יוסכי לוב 6מר סי נטור6ס ס6מר 6סי ירנ . הירסיס שסיית נחרן סנור ים" מחס כמנסיר המכמס 
 ט' כמ"ק כמפולס מסקת וסננתו כרת סודוגו 0כסוריס גיוס וקסתות )6כע 0ור6ס 0יתס טס דקלמת מסוס סייגו וגו' סחנ 6ת 0סי6נעת
'6e"rtt ליקרו ישך זכיון מטוס ט"כ ותייגו ג"ח 1)ננ6' קם) י6יקרי 0ו6 ד0מ %סמעיגן %ריס גס) עד ממת משנוך נזו) ק0) במתוג 
 )מיי מהמגיס כו)כס )0ס 61מרס ב"ק דעתס )16 6' סיסס ע) סק% כ) ועסו 3'י טורו כזין סקס) מעלת פר (eao חייבין טיוקס)

 % מד"ק דו"ח לע"נ 11") חמת מזנוק גנו) ק% ני"0 סס סוריות סתוס' עיקיקו מס נ"נ נויוסנ ונוס סס ממ"ק כמנגו%סעוס"כ
 S")D נע%3 ע3ת6 נלוי 0וי 60ינסיק

 ננותק גילוי וט 6ין סף) וזפי סתוי
~nlDS 

 0סכס ס0י0 )16 י6י סס 6סמעיק ייג6 דמיקר %6
 ע) 6"י יומני 0ק0) ועסו 0כפוריס גיוס וקסתות %כג )עעות כ"י מסורו מסוס כדין 0קnhpn (0 סר )0מ6 וזיינין 0יו יגס ע)0ג4"ס
 1נ3י16ר . ויסח"ח עג") יסרס) פנ6רן ק0) )לו3 סיורו יעד S~npo 1ו"3 3' 3' סוריות 3י'ס סכ' 0יי גוסם מס מסכים מ6י ומס .סי0ס
 0מוס' עפמע"כ מתנ6רין ינריו 63מת 6נ) יין 3מת ח)ויס ו0ור6ס נקל) ת)1' מעסה 6' נ' כסוריות נ0ק0) ימיני )0מעססיייעס רפיי מחכים 67"י 67ויר6 %' ג'וסג' 0כתDpt 31'1 נ0ול05 סומל פיס ססתנ %גריו 0גג0 5'ן )כרולס 5סר ס6מל~ן גת" לסט37ל'

 כוותייסו ועניינן )סו כ"סיק 6גן מחכיס ל6"' ד6ויר6 טסי מכימי 6"י לטי וסיתר ז6יסיר bnl'ns ר"ת נסס י0כ6 ד"ס 6' ס'גסג0דרין
 נציגן ומסיר 6"י כיועצי יעסו טס גס יט61י סו") )'וס3' כייסיכן )6 סו3 3"י כ0ור6ת 6"י יוסדי רו3 מעסו כיון 61"כ 6' ג"6כססח'ס

 : 03ור6ס כ"6 סיין דא 6ין 61"כ סקס) ועסוכסו
 וו") ענף סיט סס וסי' 6פסר 6י מזק )סבייך סס סימרו ט' ס" פ"י לו"ר למדרס שין ט' נגמרת מסורס )ב( . ר"3 ס"גגדסס)א(

 דהרי וסי' סטעס וס 6)6 וכר ט)6 רכיט מדגרי ג"כ וכדמסמע גכו;'ס דנריו 61'ן כו' סעמ6 שקל %) עעס קות )ך 6מי;6וחתכי
 0ס תיגת )ג( ח)ק. )סו5י6ך 6"6 6ך יסרק) מין ססחמ יו6נ ע"י )0סינ esn 0ר6וי סמן 6% חזק וסוליתך סס t"lS~D ססי' כמוסמירס
 hlm(ot 61וי3 נסרס דרניגו ס"ס וסוך מותרים ומו6ניס מתוניס גריס 6'ת6 וטויסס כ5") מותרין עפגיס גריס )ד( . 0גדסס ע"סנגסתי
 דמסכת נמתגיתין כדתנן ומסמ"ג 0ר%ס 30י16 ס63 בחידק ו6יכ6 . קפו זנוין נסמ"נ 0ו6 וכן כו' נתוססת6 )ה( . סומרים נ%)ס%
 דס"ט ו;") לסמר חסנת 3ס' וסונ6ס ידים 3מס' סי6 מסורסת מלגס כו' נעמתי %6 11") מ60"3 ססי"3 כמ"מ וכ"כ גמי ת"דיגיס

 3גדסס מסר . )"7 סעתס וכ) )ו( . גק0) bus מותר 6תס סרי מוש מפי ממעת כנר 46) כמא"ע יסוסע %' ר"ג ollon קתגידנתוספת6
 וגס OtO כן ענירסתו גריס רניט ומדגרי סס נמניתן )סג'גו )ית6 . נ)1 י)6 )ז( . 6' כר כצעס ונתוס' נף3 מ" )0)ן ררינו 3ד3ליועין
 דכחי3 מסוס 61י גת%3) מ361 גס סוס עססי' נניפס מסר . q'p עד כו' נכון סי' )ח( . ט' נביס 6יס עתה סי' ג)1 ד)6 נסמוךססי'

 : עכ") סגמרי3 0) 3)ט)1 קוים שמר סו6 מסרי רמס 6ין סמקן* חק ה"3 עס י"סמ"נ כתב וגו' מו6כ%ק
3גדסס
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לש יראיכם% עריהןעטורספר
 _. - )א( ל"זמימן

 נתדרשה א. ,מת .אוי :האיבה א, ,ישאה אומת: הנפיש יצימ צי' ' נקאיבה אי שהקאתמישה

 י :ג, :ק:,ן'זי% ::גג, ך:ב:י:.ב:ן נוצע IDn-1DI שמגןי::גן,ג: ביפי בן 'ונ' ו' . כ"מ , ,;( 'יא'ש.ן גגאייוי ::'י:1' 'וייגעה::: בגן :ן: השסגשן:הא:גי

 ב-
 מין נ ובנ', . שי י'%' ,41 ת י, י"" "ינ' אימא נווית "'ש יקיש שאביי ישי י"ן."צמיזה ב: י

 : כוזבתי באשר פירושו לארוסין הארוסין מן . כחכמים הלכה אלפא , הארוסין מן גרושתומחזיר

 )א( לתךממן

 ב::ך: .שפעה
 י,נ':י

 ת2.א נ, נפ' דנח'נ לעגי 'שראל בת ון2ישא :ךה :נןקבי

 ."שדא. שנמני האגמית מן איי נקר'א,מ ישפהה ,ענו . אמא א'קהא "שיאל 2מ גני 'בג לא ען.עי

 לו סוכר מרור בכאן nw~s לי ,תן ארניי יואם ]לו יאנקר,(ק
ק

 %צשעצ % ןינ'"י"ע"של "~(1נ"נק
5ו"יוי

 י :ד.'ך-9;נ1%ב5ןץם "ל":" ?,;1ב י,נןיןו,ן1.1ב:::ג!,נןי1:)1י
nws'כ"נז ציו:%1"::ןי:סתכב'ונבןי)עי)'סי' כו 

 ס ומתי ממ"ע 15"ד
(36 
; 

'; 
 צ;1צ.:,י"ן 1לצ5 1:נ!;ש שש'ן 1:,,צג DInD ג,וי;ווי:ךשמיש )ה(ש 'סם": צתו וסנדסס )סיסתו'סס "י

Y'D31ס)6 מינססיט כ" מס גיסיז :ס)מס ,טועגיגן:1)ג26בסץ1תמב5ם 6כייסטםך בעוט ס6,רוס,ן מן ס6ס,, עפס רס"ר 

 י(מיבמ1ש1זצמאששצ8%ש8%לש(ש,11
f5m~1(" גהייי" 5ןב ם בע:בץג" בבצם נסתי )ע"ע סיחר סטן )ומל )גו 'ע ו)פ'"ו ')ת6 1 נכ"מ"ס ס סת' 6 5)'תן ויכו) ו6יט ס"ס סםpspt~llh1 ב '5גן' ,צ 
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יראים שייהןעמירמפר14
 לו מומר שרבו מכאן , בלילה ובין ביום בין עובד עברי עבד ובלילה ביום עובר אינו שמר , עבדךשכיר
 לימהר ססזרץ יכולין אומר טרפון ר' 6'[ ]ס"ט האוסר פ' בקדושין דתנן בשפחה מותר וממזר . כנעניתשפחה
 רב ואסר . לכתחילה אפילו טרפון ר' ואמקינן , חורין בן היד שחררו עבד הולד שתהה נוודא ממזרכיצד
 . )ה*( קדוש שכבר ממזר יצא ישראל בבה קדש יהיה לא דכתיב וטעמא , כר"ם הלכה שמואל אסריהודא
 בן וחציו עבד שחציו מי 6'[ ]מ"6 בהשולח בגיטין שנינו היאך בשפחה מותר שממזר אחרי )ו( לשאוליש
 לא עצמו ואת רבו את תקנתם ב"ש להם אמרו , ב"ה דברי אחד יומ וא"ע אחד יום רבו את עובדחורין
 עבדות צד דמשום ממזרת ישא יבמל ואסאי , יבטל , יבול אינו חורין בת יכול אינו שפחה לישא ,תקנתם
 יוהמין בעשרה רבא דאמר נאסר אינו הירות צד ומשום , שפהה נו-שא דממזר לממזרת נאסר אינושבו
atDJ],6 חשביק דלא י"ל . נינהו הדא וגר ומשוהיר , "הל אקרי לא' גרים דקהל ממזרת נוציא גר הלכתא 
 קשיא לא הא כנענית בשפחה מותר ויהא עבד )ז*( כעבד ימגר קשיא ואי . ממזרים להרבות עולםתיקון
 והא . עליה יושביה כל היו )ם( שלא נוהג שהיובל בזמן אלא נוהג עברי עבד אין %[ כ"ט ]עיטן דתניא)ח(
 שיהא כרי חדש י"ב כל נממן היה ל[ ע"י שאחזו במי בנימין לה ומייתינן ל[ ])א בערנין אחרון בא'דתנן
 אין 6'[ ]נ"ע שדהו המקדיש בשלהי בערכין ותניא כו' ללישכה טעותיו קולם שיהא התקינו לו )י"(חולם
 שהוא ואעפ"י , חומה ערי בתי דין נוהג היה מדרבנן י"ל . נוהג שהיובל בזמן אלא נוהגין חומה עריבתי

 רבנן דתקינו רכל נתינה שמה כרחו בעל דנתינה תורה איסורי לענין מינה בגיטין ראיה מייתינןמדרבנן
 : תקינו דאורייתאכעין

* )א( ל"תמימן

 אסורה האב מן אח למת יש אס )ב( הארוסין מן נתאלמנה בין הנשואין מן נתאימנה בין . ישיקיבמה
 אין ובן מהם אהד וטת יהדו אהימ ישבו כי תצא כי בפ' דכתיב )ג( שתחלתן עד בלאו אדםלכל

 דילפינן , מדבר הכתוב האב מן ובאחים . ויבמה עליה יבא יבמה זר לאיש החוצה המת אשת תהיה לאלו
 ושריגז מיבעיא לא בכרת ליבם ~רוה היבמה ואם )ד( ל( )י"ז כיצד בתחילת ביבמות יעקב מבא אחוהאחוה
 בפ' כמקנז , חליצה בלא מפמרא העולם סוף (עד צרתה וצרת צרתה אפילו אלא הליצה בלא לשוק)ה"(
 המש 'גשת[ ]י'ס ותק . מתייבמת ולא חולצת לא ערוה איסור שאסורן כל 6'[ ]ל ביבמותכיצד
 , בתו ובת בתו העולם סוף עד היבום ומן החליצה מן צרותיהן וצרות צרותיהן פוטרות נשיםעשרה

 ראםתועפות
 ססמות סחי )יס6 נענד סו6 ויינצר 6חת ספמס )ו יס דככר כיון מל15גו 6ותס )יס6 לנענד ליסור ים 6וי )ו)דותיס טסחס )1כמסור
 ססו6 י6ף דם") bnlb כגעגית נססחס מותר רס6 נע"ע ימכר p~hl נסמוך מיכ' וסריטנ"6 כסלמנ"ן רניגו ידעת %נר ור6י' .כנ")
 7ש7וסין p"e1 %יD"D3 7 ע5ש וימטר כופי; hnh~ 61"ת סכ' כופין 7"ס 6' י"נ כ"כ pm' ועיין נספרת מותר עשו 6תמוכר
 מערמו לסור )1 מוסר רנו סיין סיכל 7כ) וסרגונ"ס כססנו"ג 636 כסריטנ"6 637 סו6 סחוס' ייעת ט' ת"כ )ו יווסר רכו 6"עמוכר
 )ס6ו3 יס )ו( . כ5") . ק7ס )ה"( . מס נתוס' 6' ס"ס קזוסין ועיין . מייי סם מקביס )6 י6)"כ מע"כ '"י קרוסין כתוס'וכ"ס
 ענרי נענד )1*( עס"ס. מכלן חסר וכגדסס . סר6"ס כתיי ריי גסס כוסין ד"ס 6' י"ג וכנ"כ ר"ת נסס סם ניען תוס' עייןכו'
 )"ו מטין ועיין יונ) גסנ סגי חנכית Or תי' יחו סם נכ"כ וסתוס' מט6 ד"ת 6' ס"ת o'nDD סתוס' ת" כן כו' )"ק ס6 ,)ח( .כ5")
 ססחס )ים6 כדי מ5י 63 %מו ובמכור כ' סhc'5 '6 7"ט נ' 3' נמנינס וסחוס' . נבורך סס סרטניה חי' ועיין נימן 7"ס תוס'6'

 7ס6 7ס") י"3 ק חין ס63 גרניט 6' נו"6 גגיעין סתוק' ול'כ כב"ג כ67י' וניכף מספחתו 6) וטנ רנטגן כע"ע נמכר סיגו גר607
 כ"ז ט6'ן סייט נע"ע טיס גר67'ן

 מוכריי
 )6 כיסדות ורופס סריס ק"ס ד)6 ניסחר ועוז וו") סס נמגינס סתוס' עוד וכ' ומסומרר. גר כססוqb 6 %מו 6ת מוכר סו6יכל כ"י נמכרוסו %6 כינר  מסטותו 6) וסג סגתונ 67ין 6' ע"ו נקיוסין כלקערו 16תו

 )1 6'ן יקיוסין p~e3 מסיגו ווכוותי' מנו חירות %ד כגעג'ת )"גסכיגן
~ch 

 6)1 סתוס' ומזכרי עכ") ס"כ 6 מסל רכו 6ין ובגיס
 ר3ו כגיס )ו 6ין oh 6ף נסוי ס" ד6ס סרס"' כמסמעות י63 ג"כ כגיס )1 סיס6 דבריך ס"ד ענ7יס גוס)' סיג סמב"ץ )מח"כר6י'
 % מוסר רנו פ"ו עכרי מענד O"p 06 סו6 7סעיקר למדמע 6)1 כס"ת ר6ס )6 6' כ' נקדוסין וסנרט"ס עיי"ס טסחס )וגנוסר
 דמיעת מ"מ ד6"כ סתוס' סעס סייך 6ין ד' נקות סכ' סר6"ס גרניט וסריסנ"6 רמזרן )סיטת מיסו . מנת מטוס מ5רמגן ובטס .ס"כ
 סיסת )י*( . ט' ס)6 גיסג סיוכ) סי' )% סג' וככיח נוסג ססיוכ) וכ5") כ6ן 'ס דכריס חסרון כו' ס63 )ט( . ודוק נתפחס מותרעקמו

 : כ5"3 כו' מעותיו מגט טיסת ט' )ו5)וע
 ממת 6סס . )סוק ינסס 1כ5") מסימן נר6ס כ6ן כחסר )' וגריס . נ' י"נ ינויות עיין . ס6ירוסין מן )ב( . רכביו סימןכנדפס)א(

 נתחיבת נינמות )ד( . כגיסם וכ"ס כ5"3 כו' 7כתינ "תיינס 16 סתח)ון )ג( . גג7פס וכ"ס ט' גת6)מנס נין וגת6רמ3סגטקס
 מן 7נ6חין 6חר מקוס מרקס וסוף. ינייתו su ונסנף 5"3 'נמתו ע) 3סכ6 סס וממ"כ . טס מנגס מחוסר וע"כ 6)1 ת'נות חסר %3סס .כיבי
 וסרט. )ה4( גגיסס. חסר עס"ס 61'3ך ומכלן ינמחו. ע3 יס% סך מסר וכקן 5ריכי 7חרוייסו סס ותוס' סרס"' ועיין 6' ב"ס עימס סכ"%ס6נ
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להיראים עייפועציי *מפר
 אהבנה אל ואשה כתיב אשה ובאחות אשה לאחרם דמקשינן 6'[ ]מ' פ"א ביבמות מגמאי מעקי'וכיהו
 מה , עליה יבא יבמה עליה להלן ונאמר עליה כאן נאמר בהייה, עליה ערדעה לגלות לצרור תקחלא
 ונכרתו כתיב ע יונה כדר' הוקשו והיכן . תקח לא רחמנא ואמר מצוה במקום כאן אף מצוה במקוםלהלן

 ולחומרא לקולא ]מס[ פ"א ביבמות אמרינן את לאשת לאקושי איכא קרא דבההוא ואועג , העושותהנפשות
 ואיסורא , מיניה קרא לישתוק לקולא דאי אתא להחמיר היקש ברחנו דבעל )ו( וטעסא , מקשינןלחתמרא
 ממוכנת 6'[ ])"י פ"ב בחולין כדאמרינן , בפירוש האיסור שימצא עד היתר בחזקת ישנו דבר שכלמנלן
 דהשווה אע"ג כו[ ]מ'ג עוברין אלו פ' בפמחימ דאמרינן היינו . דבמיל בשלה מזרוע ליגמר בטיל לאבכינו דמין ושעיר מפר אדגמרת ג'[ ע"מ הנשה ניד פ' בחולין דאמרינן והיינו . דאסירא וממאי דשריאממאי
 לקולא מקיש שהייתי , חמץ לאכילת נשים לרבות הוצרה , שבתודה עונשין לכל לאיש אשחהכתוב
 , מצה אכול כקום וליתנהו הואיל נשי והני , מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לאדכתיב
 דרבק ע"ז טומאת ל[ ]פוג ר"ע פ' בשבת דאמרינן והיינו . חמץ באכילת )ז'( איתנהו שהז"ג מ"ע ליהדהוה
 טעמא היינו התם מקשינן לחומרא דאורייתא ע"ז טומאת היתה אם הא מלשינן לקולא ולהומראקולא
 מימה לישתוק לבד להקל דאי באה, וטומאה הומרא ללמוד כרחינו על לע"ז ונדה שרץ )ח(דהוקש
 ע"ז דמומאת משום לאו אי / לחומרא הקישא כוליה מוקמינן חומרא ילמדו שלא לאפוקי מצינן דלאוכית
 .ואיתקש לנהירת דאיתקש מברך כהן גבי 6'2 נ;"' פרקים בשלשה בתענית דאטרינן טעמא נמי והיינו .דרבנן
 מצינן דלא , לחומרא מקשינן הוה אסטכתא הוי לאו ואי , ולקולא )ם( דרבנן אסמכתא ואמרינןלנזיר

 : לחומרא סקשינן אסמכתא דהוי לאו אי הלכך , חומרא ילמד שלא היקשלאפוקי

 )א( לומימן

 דכתיב )ב( בלאו עליה עומדין ואחיו והוא וישאנה יחזור שלא ליבמתו שהחולץ הב"ה צוה *הלקצתו
 כ'[ ]" פ"א ביבמות ודרשינן אחיו בית את יבנה לא אשר לאיש יעשה ככה תצא כיבפ'

 עליה עומד לה שחלץ שאחר למדנו בנה )ג( אשר כתיב ולא להבא בלשון יבנה לא אשרמדכתיב

 ראםתועפות
 6' ח' דף יידוח סגמר6 גס" טס סדיק ד' 6ות rp'o ערך ,כ' מזק סרוטיס מ)6 נס' עיין כו' וטעמך )ו( . דסרי56ע

 %) נ6יסור6 מיקי סגי )פמר6 ימקסינן דס6 סס סכ' דוקים י"ס תוס' 6' נ' 3נ"ק ועיין . נרווחה )0 מפרס כ6ןוריר6"ס
 סס ר"מ דעת Ssb 3ממונ6 )6 36) כ6יסי6 6)6 כן )ומר סייסת 6ין י)סנרחו כ6ן סר6"ס רהיט דטה סוסו י' ער6ס )6כממהל
 נממוג6 !)"ט נ6יס!ר6 )"ט כסרס 0ו6 ימרס 6)6 רני:ו כצנרת 7)6גחוס'

 !)עגיי
n'fatp 'נח" סרסנ"6 כ' טס דמ"ק 0ת!ס oc 

 חוקן תוס' ועיין . )רג) ס!כח0 ותעטר מכ)'6 ימן סגגוור עד ד!ק6 ימ%'6 מקן יטן ועוד ומקוק) תרס 6)6 יוכנס 6'ט רג)דסחס
 )ומר )גו 'ס ~ow מן 61"כ נפ'ר!ט ס6'כצל ס'מ65 עז סמר נתוקת 'סם ד3ר סכ) כמכ"כ )ם מחרן כ6ן !רניט מ6' י"ס כ'5"ח

 )ר"' ת'מ6 ס"ך 7"0 נ' מ"ג ססמ'ס תוס' ועין . נט') 63 ימג"מ כסירוב טינפה עד )סטות רכ'ס 6חר' כיכתיג ספסורז)כע')
 דס"ג )י גר6ס סכ' סס תעג'ת גננו"6 ע"ן . דרנגן )ם( . כ5") כו' סרן מת 07'קס )ח( . כ5") . )'חגרו )ו"( . מ"טכו ולנינוכו'

 מן 3ג"כ 6ס!ר דסכ!ר )ומר סס ו60ריך כו' סו6 מסרט שוס ס) תוססת מ7רנגן וחיפת %ק!)6 מירנגן ונ"נ 1)ז)6 גינונו6סמגח6
 1 סכור 0)כך %קו)6 ס" ירנגן 6סמכת6 הותר5'נן סס טכ' עסו ס" מגרפס 3יר6'ס 610 ומסורס כן 6ע1 סר6"ס רנימ ודטתתהורס
 3ס6נת )נס"כ עצמו 6ת סוחר סנכו"6 גס . סנכ!"6 ע) ס0סינ כ' 6!ת קכ"נ finifhn סע"ס !עיין עב") מדרנגן 6)6 נכ"כמיתמר
 סק)"ו קנ"ח ס" 6"ח ט"ו ע"ן ס!6 6סעכת6 וס דסיקס נ70י6 יקמר 3מקומ0 כנמרק ע"ן ס)6 סטך ע), )ססינ '"מ ס"לריס

 נגמרת יקמרו !ס6 מ67!ריית6 סו6 לסירות כרכס מי6יתקע סכור 3ג"כ 67סר י)סרמכ"ס סס סס"ו כ' יפס 3נט"6ז)סמט"כ
 סס סכ' )"6 5ד ע"1 סי' ח"6 6סכ% גח) ועמן 6סמכת6 6)6 6'ט )גויר מדנסמכ0 ניין שסור ממכרך 3"ק )'מוז סי' סי66סמכת6

 : h"uJt חכרי ס3י6 1)6 3ג"כ סתורם טן 6ס!ר סכור 7)סרמנ"סג"כ
 ינ6 ט)6 הנמתו סחוסן סגמגע י"ר נמ)"מ  InDIS שמגס סטות כסרר כרירמ3"ן רניגו דעת מכלכל . נ)16 )ב( . רכ"ז סי'גגדסס)א(

 עיי"ס כשגיות מד"ס מ6 ס60יטר סי"פ יחס מסג' h"D3 כסימנסס 1ד)6 טייטס כו' נחליכם ממנו ספרים סחרי יסוקס ו)6טיס
 גיבוח )יכ6 גרייי קד!"ין ימסוס סחוסן ד"ס ע"נ " 'נמות סתוס' כממ"כ ויס6גרי. יח,ור ט)5 וקמר נתנהג רניגו ודקדק . וצח"םבמ"מ
 3'ח נגין זרך )!קם טסן כע) ו)6 קירס ס6ס ]ס"6[ ח)תחו כמחויר מוריס 6' ע"ח כקזוטין ד6גוריגן סס סחוס' וו") ינגס )6מסוס
 6ות )"ג סי' בע') 53"ע ססגחת' מס ומיוטל סס סר6"ס גירסת סי' סכן וגר06 במרת מרסך סס קרוסין 1)סגיגו עכ") תורסבסרס
 וכנר תמ!ס וסע נעמס 60חין ס6ר וט) עציו %ר!תיס סח)!05 ג6סרת )ינמתו 0ח!)ן סס טכ' ס"נ קס"נ מ" 6ס"ע סו"ע .וע"ן .ס'
 כתוד"ס !עיי"ס 6' י"6 יצמות רס"' כסיעת 3עט0 ס!6 וסם 0!6 6' יסע" )יטגן 61סגילת ע"ס טס51 סס נרמכ"ס 0)ח"מכ'
 עלס 'כ6 )6 ;סחבן 60 וחומס 'TIDn )6 !6ס וגו' ינ6 ינמס מדכתינ ופסוס וו") ססו"ע י' בסרס .כ' סוסנ רדיד ונס'חד
 . נ:דסס 3יח6 וכן מיותר . 6טר )ג( . ודו"ק נגמרי וכמפרט 16% נקעו )6 )מ0 קטס ועדיין D('Y טטס טס0 מ%) סכ16)16

נ)16
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יראים עיזתעיימפר16
 חייבין והאחין כרת חלוצה על חייב אינו הוא )ה( לקיש ריש ]מס[ דאיתמר בו כיוצא ואחיו )ד(בלאו
 ש חיביז )ו( אחין בין הוא בין אמר יוחנן ור' , כרת צרה על הייבין אחין בין הוא בין , כרת חלוצהעל

 שליחותא ואיהי עביד דאחין שליחותא דאיהו התם מפרש. וטעמא . כרת צרה על ולא כרתחלוצה
 : אני כתבתי כאשר עריות בהלכות גדולות בהלכות פסקוכןי. . 6'[ ])"1 החולץ בתחלת )ז( מ'ח'ק;י' לבד יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' לקיש ריש וקים"ל , עבדאדצרות

. )א( לזסימן

 לה ומייתי בספרי דתניא , בלאו לבעלה שאסורה ברצון שזינתה ישראל אשת הב"ה והזהיר צוה *מיטה
 הנשואין מן גרושתו המחויר )ב( אלעזר ר' משום אומר כיפר בן יומי ר' ל[ ]'"6 פ"אביבמות

 . אסורה ,את ואמת זאת אחת אומרים וחכמים , הוטמאה אשר אחרי שנאמר מותרת האירוסין מג אמורה)ג(
 ברצון נבעלוף נשים שאר אבל בלאו )ה( ונאמר קנוי בה דהוה מומה דוקא לומר )ד( ואין . מעליאלישנא. קתני ונסתרה , נבעלה נסתרה מאי ומפרש , שנסתרה סוטה לרבות הוממאה אשר אחרי מקיים אני מהאלא
 למרקם ומתרצינן נטמאה והיא ונסתרה דכתיב כתיב בהדיא ונומאה ]סס.[ ביבמות עלה פרכינן דהא ,לא
 ולטעמיך 6'[ ]ט' פ"א בכתובות אמרינן רהא קנוי בלא ליכא גוף דעשה למיסר ליבא והא בלאועלה
 יופי דרי עליה דפליגי כרבנן הלכך בתמיהא , לא קנו*, בלא שנבעלה עדים אין פי' עדים אין ומתירה)ו(

 ראםתועפות
 כו' חיינין 6ין סחין )ו( . סמעחיק כ5") כו' סו6 6מר ר") )ה( . היסס סו6 כן ט' ישתמר 3ס כיו65 וכלואיס וקמיו סוles 6)ד(
sils). )יסקס )' וגטקס מסקס סו6 סגדסס וגירסת . ירוסס 610 סי' . סירות קנין סו6 סק' . מעוכרת ח)עת 610 סח' סי' . מחקי )ז 
 3רי"ף וע"ן נגיסס מסר ע"ס ט' סרק וכן כ6ן וממ"כ . סי6 וסיף נכסיו מחזק מ' 63ות טגדסס )סי משיין לירוסט וסך מחקם 1ג")טס

 : יומגן כרן ירסוק טפס עוי כ"6 סי' דיניות ס"ד1ר6"ט

 נרי"ף וכ"ט מוריס 3ן ר"6 מטוס 6ית6 ר"ע ס' דנריט נחסרי 36) טס נינמות כ"ס . לנעזר ר' מסוס )ב( . ק5"ג סי'3גדסס)א(
 יוסי יר' נ' י"6 גי3מוח טמנו6ר כ' גיטין סקסי nicp חיות ונס' . טמוע גן ר"6 מטוס טס סי' כ"ע סי' ריס 3ס"נ ועיין1ר6"0

 וטעות עיי"ס כס"ס ים") )ר"6 סירוס)מי מקיט מסיר יפ"כ 3"ס מת)גויד' לטוף סייגו טו6 טמורי ור"6 בייעור ל' מסוס 6מר כיסרגן
 יעגל nlulnts ע"ן סס קתות nirno 37רי וכעיקר גמוע נן ר"6 16 עזריס 3ן ר"6 1)6 כמותי סו6 סורקגוס 3ן דר"6 נידו610
t"oh'סנ16ן סר3 וסעירמ . נסעות 6)1 תשות 3' חסר נו6)קוו6 סגדסס נילעס . סנטו6'ן מן )נ( . סלמך בסי' נ' ס"ק ק'"ע סי 
 %ירוסין מן לרוסס גרוסתו ממחויר 6ית6 (p"e ס' מפות ע) סגת כוויהם נ6חרונס סגדסס טניר6'ס מווי)ג6 ס)יט"6 מסרס"ךוכו'

 מסר עס"ס כו' )ומר 61ין )ד( . לאירוסין מן דג'רסס 16 סגסו6ין נון נרסס 6ס נין נ"מ סוס 6ין ריסון נגע) דס6 ע"ס וסבמוחרת
 קטי qh 6% 1633 )כעוס ויסורס 3ר5ון סנכע)ת 6יפ י6טת )מוכיח דנ6 סו6 כך ר3יגו יכרי וסי' . וסחירס 5") . וניסר לה( .נגדרת
 6סר 6חה ומי 'ו% 7)6 קר6 סך 6ת6 גטמ6ס וטים יוגסחרס 3קל6 סמסירס )כ) וסייגו 3)16 ע)ט )מיקס סס נינמות יקמרומט6

 סוו"ן יעייס וכיון מיגס ועייס6 ושתירס כקנוי סוי סייגתס ערס י0 6'.י6ס ט' נכחונות ראגו ומגס כ)16 7סו6 )ן )ומרסוסמ6ס
 רהיט יתרי ס" כג") כ)6ו עלס )מיקס סוטמ6ס 6סר לחרי וגו' יוכ) 7)6 קר1 עורסו גס 6ת6 גסגו6ס וסים יוגסתרס נכ))6נ"כ

 61"כ קגו' 633 6ף סבו ס"ס DP' כ)6 בסי' h'(h יעמס וכיון )16 גמי 6יכ6 ערס 57יכ6 סיכך 7כ3 מלתריו תמתגו 51"כ כ6ןסל6"ס
 ננמנם יעו"6 61"0 עכ") נקמן כדמסיק שיירי ויקי נגנע)ס גסנו6ס וסים יוגסתרט וקרם 5רת 7"ס 6' י"6 'תמות סחוס' כמסה5")

 ד)6 וס)16 גסמ6ס וסים וגסתרט עטס ביטון פילס טוגו6ס כתיג אסק יסוטס ד' סי' 7י3מות נס"6 כ' סר6"ס 6נ) נ)16 ע)ס)מיקס
 ק6י גסמ6ס וסים יוגטתלט טסכצק ע) DO" 6ין נ)16 ע)0 )מיקס נגער6 ב"ס 61"כ גכע)ס סיבי hp' טוטמ6ס 6טר לחרי וגו''וכ)
 וט61 גטמ6ס eft1 יונסתרס סעסס 6)6 3ס 67ין ססק ממוטס ו)6סוקי ג)16 גכע)ס דו67י ע)ס )מיקס סנמר6 לכתנת 6)6ט)16
 63 י6ס נסוטס 6מר peo נסוער ד6ף כ' סס נח" וטרטנ"6 מ6' ד"ת נ' '"6 נ'3גוות יסחוס' זיע . )ס' סי"ס נ' נ' 'נמותכמש"כ
 וסגרס"ס 3גמר6 וס מ65 ס63 כ' ןסר6"ט טתוס' nttcs ג' 6ות סוף " ס" 6סע"ו סו"ת יו"ט מ)גוס' וכס' )וקס 73רך 3ע)סערס
 )ינמות 3חי' סריעכ"6 מטון יעגס מס 6ך שח"כ וספקותו טו6 יסתר6ס ומסריס ניס )6חרו'י יידעי 6' " סועס )לט יכווגתס כ'סס
 ססק אטט גני כסס נסלק 6מרינן נוס") סכ' כ''"6

 'ט~
 ר~ייט3"6 עכ") כו' קלמר מדאורייתא )וקס )וקס נדרך גק)ס עקש %

 יוקש 37עיק )ומר מ5ס גנע)ס h1D' 67ף )16 7)יכ6 )" מסיטם ססק דכסוטס גראס ר3יגו ומי3ל' . כטנרס"ס )ומר שפטל 6י61"כ
 % 7,ם כ' ולס"ס ספק )מוסס )16 כתינ 7)6 סנמר6 כמסקנת ס") סמו' נס מיסו )6 נרטון ננעצות נטיס ט6ר 6נ) מקורסקיגוי
 וסיף ונסתרס 03 כתינ נס7י6 טומ6ס ג3ע)ס טס נינמוח סריך מ6י )' וקטס . נוס רניגו דעת סמעגו )6 וש"כ )וקס נדרך נעלסעסיס
 7ומ" ס6ירוסין מן סגנע)ס נוטס )רנות סוטמ6ס 6סר י6חרי קל6 קם") 7וק6 סגסו6ין מן סו"6 מרוסס 6י 7')מ6גטמ6ס

 דמחויר
 דמ6חר וי") וגו' נעלס יוכ) )6 אומר סו6 .סניסט וע3 )"ג סימן כג") כיפר 3ן דר"י )חכגויס )ארוסין ס6רוסין מן גס יסויףנרוסמו
 fis עדים *ן וסתירס נשוי יעעמ'ך )ו( . מרתעי 63לוסס 6ף געמ5ס h'o1 וגטתלס 5"כ 6' ג"7 למוטס כי6ית6 מקנין שהוססוגס
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לםיראים nY~yעפימפר
 שהיה מעשה ]טס[ בכתובות נטי ואטרינן . בלאו לבעלה )ז( שזינתה שנבעלה איש ואשת , קים"ל מפרבן

 : מיתטרא קנוי בלא אלמא הוה אונם אמרוה )ח( מהמפני

 )א( לחסימן

 זונה אשה דכתיב זונה כהן ישא שלא הכהנים אל אמור בפ' הכתוב הזהיר לכהן זונה . בכהניםארבעה
 נ'[ נסע יבמתו על הבא פ' ביבמות לה ומייתי בת"כ כדתניא זונה היא ומה . יקהו לאוחללה

 ר' . מופקרת זו זונה אומר רגע . )ב( יעקב בן אליעזר ר' דברי בעלה תחת שזינתה פי' , כשמהזונה
 ופי' איילונית. וו וזונה )ג( זונה עשאה בדרך עליה ובא להשקותה בעלה הלך אפי' אומר חרש בןמתתיא
 אין אומרים ותכמימ . זנות אלא אינה פרצה בה שאין ביאה כל יפרוצו ולא הזנו דכתיב טעמא הונארב
 אישות לשם שלא הפנויה על שבא פנוי אומר ר"א . זנות בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלאזונה

 שמשנן אליעזר כר' )ה"( עמרם רב מדאמר )ד( אליעזר מרי חוץ להחמיר כולן כדברי והלכה . וכו'עשאה
 : כולן בדברי וחוששין הלכה תנאי )ו( ככולהוהא

 )א( לםמימן

 בקדושין רז"ל ופירשו יקחו לא וחללה זונה אשה דכתיב הכהנים אל באמור "כתוב עליה ה'היי *הללה
 בעמיו זרקו ומפרש )ב( הפסולין מן שנולדה כל ,דתניא חללה היא מה 6'[ ]ע"י יוחסיןבעשרה

 משוס ולאו בלאו לכהונה אסורה הוי עשה חייבי אפילו לה לפסול נבעלה ואס , ~hkk הוי מהניאלמא
 באלמנה ביבמות דאמריק כהן מבת אלא כהונה מאיסור )נ( ,,~ftwL אין כ'[ ]מס אמרינן ד"א הללהשם
 פי' , אצלה עוזר למי שנבעלה כיון זר לאיש תהיה כי כהן ובת רב אמר ייוורא רב אמר 6ן[ ]סיחלכהן
 בק"ו ' ילפינן ולבהן תאכל לא הקדשים בתרומת היא דכתיב )ד( ולתרודה כהונה דיני לכל פסלה , להפסול

 , לכהונה שאטווה דין אינו בתרומה שאמורה זו בכהונה אמורה בתרומה שמותרת גרושה ומהטגרושה

 מיפסלא נמי )ה( מיתות לחייבי ינבעלה , היא מילתא גלויי ל[ ]סס התם אמרינן הדין מן משירין שאיןואע"ג

 ראםתועפות
 וכמו 6יט nah סויף 63'רוסין 6ף )3ע)ם יסיטו )6חר סי' פג3ע)ס דנם יטגכע)ס סך סייט . טוינח0 )ז( . כ5") כו' עסיס ים 06סי'

 סוינחס לסימך 5") 161)י נרסק יסייט סויגתם h"rD כן סיין %וגס טג3ע)ס ד6ף גימל ט)6 סו6 סדנליס טכס) ומס ס' נתתסנתזתי
 כ5"): 6סלוס )6 מס )ת( 3)16. )3ע)ססגנע)ס

 ר' ינלי 6ית6 נ' ס"6 נינמוח 36) 6"3 מ0)' סמ"ק עוז ו3מניp 3("h )לוין נסמ"נ וכעס . יעקנ גן )ב( . ר"מ ימןנגדסס)א(

~rD')h
 ס)6 ססטיס ע) סנ6 סטי יקמר 6);:זר כר' )ס סכר יר6נ"' 6' ז"ס נינמות למרו 1)סדי6 0ורקטס 3ן ר"6 י0ו6 סתס

 שיעזר ור' יר"ג 6' י"ג כתוטת משגרת יסיתס 606 נ' 6' ל"י מ'116 0)' וננלנ נכלן ס"ס 'עקל דנן וע"כ זתס ע0% 6'סותנסס
 וסג3ע)0 ומסומררת ניורח 6)6 זוגס 6ין י6מל' ס") כרננן 6)מ6 כסמם tr(lr o(O יקמר )מעמיס שיעזר י' וו") ט' ולמגת16מריס
 כו' ניורח 6)6 יגס 6ין לקמרי "ירכגן סריג כתמס ווגט יקמר שיעור ר' ד60 מונן )1 6ין  טנ3ס"ג 6)מ6 ותיגת עכב זפתכעינת
 ווג0 16מר יטויל ר' . כגס (OntD 6יסול נעילת נב) לסנר סי' . זוגת )ג( . כו' ס") כלנק נמקיך) ור' 51") ס"ס 6)מ6 יתינתוסנר%

 ר' ינרי חסר ונגדסס וט' ססגויס ע) 0נ6 פסי גלד וסייט נסמוך 1כ5") מעול 51") ס"ס . מיעור )ד( . 3גדסס וכ"ל כ5") גו'זו
 סס הסמ"ג כ"כ כו' טכס תגלי ככעסו )ו( . נהסס וס"ס ג5") כו' כר"6 מכס 6ין עמרס )ה'( . נטעות וט' סטי ס6נרלנעזר
 ססני6 סק'"ע 1' סי' סס סמוך) כנית ועיין כן סעור יכרי סני6ל כ"1 סי' לים 6ס"ע ע"ז ועיין עכ") )מחמיר כולס )זכריומוסטין
 מסג' סי"מ עוז וגמגי) עיי"ס כן ס"3 סטור נס מסרס") 1)דעח לסמ"ג 3ססד"ז

~ffb 
 0ר6"ס ט30י6 ד0נע"י נטיתך סך כ' 0"י

 ומצנרי D('St ו") סשקשת נעך רנוחיגו מדעת מטני ו") סר"מ וכ"ס %עול ור' יסויס מיל' נר ככו)10 וקיי") וו") לח"כ וא'כק
 )י' וטרי סדנריס ערננ וכמ"ע כמעמיס מסק סס סלמנ"ס 6ך לעור מיר' 3ר )סחמיל קיי") י0ודס כר' טגס גרפס ומשת"נרהיט
 יקדק טס וסמ)"מ מוסרקת י"ס נ' ס"6 יזמות רס"' קטון hto וכן )% ט5מס עספקירס קדפ0 ל ס"נ סס יסרמ3"ס  ויע .מ6הס
 קזס0 סלמנ"ס כשן לעתיק מ"ח 1' ס" וטסותי עיי"ס וודי* יסויף סו6 וסג סונר %) ט5מס המסקרת דד1ק6 ")כ)" רס"י יכ'מ%

 : )מס וכ"י . )"מ ותו %מסס0סקירס
 ע6 ג6מל כמגס ססו)י SD1 וטעמך ]כ0תס[ %יסר 6)6 חמס 6'ן חמס 6ייך ותגס . )כטוגס סססומן )ב( . ר"ט ס"נגדסס)א(

 מליסור 6)6 ח))0 )ג( . מנומנס סנכרן וסוסון סס מסגפתי מ6 במושל כסוגם ותילת 3גדסס כ"ס כו' bnih 3עמי1 זרעויח))
 . ייפרס ד0ייגו והרומא 5") . 1)"רומס )ד( . סס )ינהו בנגס 6ין ולן ניחמות ד6מריגן עד כו' ננעל ו6ס מן מסר ונניפס כ5")כו'
 1)16 כברומס וקיימך hn'h ו3גיסס כו' כק"ו י)סיגן 1)כטן )16 כתיג ג0די6 י)חרומ0 61,י) ומפרס כבנגס ייני )כ) סס)ם מלידססל
 כסריס ור טיס הסיס ס כסן 31ת יכמינ מסס)6 )6 כרת )סייגי וגנע)ס סגדסס בסון . כו' מיס*6 גמי מיתות )ה( . 16% 51") ט"מ6101

מפתעי
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לנאקם עיייתעפיספר .78
 ויאוין הייבי לרבות אלא בריתות מחייבי לאפוקי לאו הויה בני משמע תהיה כי דכתיב אע"ג , ורמלאיש
 חומרא דבאיסור לאוין הייבי ולא כריתות חייבי לפסולה נבעלה )ו( ואין פי' הכי לכהן אלמנה פ'וביבמות
 אפי' לרביע כתיב תהיה כי לרבויי לנו יש לאוין חייבי גס .ומתרץ מנלן לאוין חייבי , טפי לאוקמינראה
 חייבי איתרבו דלא הס אי ומקשינן , מיתרבו לאוין חייבי אך ממעטי לא נריתות חייבי מיהו הויהבס.
 משוס ר"י דאמר אחר ממעם מפסלי ועבד נכרי ומשני וכו' ועבד )ז( נכרי נינהו הויה לבני מפעם אלאלאוין
 אלמנות להם שיש כריתות חייבי אבל וכו' וגרושין אלמנות לו שיש וכו' ועבר לנכרי מניין ישמעאלר'

 אשי רב דאמר זונה ממעם נמי מפסלי כריתות וחייבי . זר )ח( אלא מהכא ממעמי לא אחר במכןםוגרושין
 אמר ל[ ]מזד בהחולץ נסי ואמרינן לם( להוא משוי זונה אחותו על הבא כהן כ'[ ]ע" יוחסין בעשרהבקדושין

 ד' בסוף דתנן והיינו , זונה עשאה שנבעלה כיון נמי הכי וכו' ממזר אין יהושע ר' דאמר אע"ג יסףרב
 מדר' נמי מיפסלי וישראלית ולויה . שפרשתי מטעמים )י( הכהונה מן נפסלו כהנות היו אם ל[ מיגאחין

 : יתירה ובת מדכתיבישמעאל

 )א( כ2כמינכן

 אמר ואם יקחו לא מאישה גרושה ואשה דכתיב , הכהנים אל באמור הכתוב עליה היגוייברושה*
 שאין אעפ"י מגורשת תהיה )ב( ממני אך אדם לבל מותרת תהא ולא גיסך האלה

 פ/ ובנימין 6'[ ף'י בהאשה ביבמות כדאמריק , לכהונה ואסורה נקראת גרושה לעולם סתירההנם

 ראםתועפות
 סכ~ס מק"ג ח' סעף 1' סי' כלס"ט מ65'ס וס6נג' עיי"ס ידים בסתי lhnsl נ' סרח יכמות סנסרס"' ימסמס כסת ו0ו6 . קך6מרתעי
 זכינו  וטת0 כמ"ע וסג'ח קיוטין כס תססי )6 6'ס ולמת קר6 מסתע' דנ0ו"ות כיון זר )6'ס תפיס כ' מסוס מסס)6 סיכ' 0'6 6'סיחסת כיון וו") זר שיט תריס כי מסוס משסכל ננוגס סגנע)0 כסן סלמת מ"0[ סי' לדגיגו 0ו6 ]ונכת"י רי"6 סי' בלעיס טמס"כמזם
 ת0י' כי דכחיב ו6ט"ג ו פוי מסה% גמי ומיד דת"כ ר"י נכס יירי ד"0  סם 0תוס' כפי' מפרח דרכינו נו דמפרס שכת"ילזור
 יכתיכ מיסס)6 גמי כליחות )חייני ונכעכע טס וכ5") ס"ס דנניסס תדגר וגרור )לוין חייגי קרנות 6)6 מח"כ %מוקי )OtlO 16 גגיימממע
 ט0מעתיק וממי קר6 מטתטי גמי דכ0ויי0 ר") קר6 מטחע' נפוייס לח"ז ומס"ס מזס[ יוחל זר )ר וסין ]ור") זר מיס תסיס כי כסןוכת

 וכחכו גמי תיכף סמיפיסיט ומכסו סס )דבריו ינגס 6ין סס רגיגו סס6ליך 0גמר6 סנינרי סני6ור כ) סם וחיסר סכתני קערשמסדר
 . כסמוך וכדכ' כריהוח )חייני )0מס גטן יותר מיתות ומייני ~גגע)ס כ6ן ~מב"כ 0ק5ר הורת וסח סס ג6ו חרסות DI('O )6 עינתתחתי'
  %") ור מלקיט 5ל6  לח( . פמות ויו6 נר תינה נכרי תחת נתוי נכרטס  לו( . לו'  פייני לס *מיל כנפלי  ו6ימ6 51") ע"ס . וקין)ו(
 בטס סכע"י ש"ס 0מריכ' כשכ"כ ים") גריס רפט ומדגרי . )0 51") ס"ס . )610 )ם( . ע""ס נכרי סי"פ נ' ש"ח ינמות etno'ת"כ
 מ"צ ופס סגנטי0 ד"ס 6' ס"6 'נמות תוס' וע"ן מר"מ וכן זזות סוס Oh'3 00'6 קדוס'ן נס תסס' ד)6 כריתות גחמני דיוקםנס"ג
 %6 )"ח סי' ד)ע') חכמים )דעת יוקם וסו מיסו . 6' '"נ כחוכות וסג"' סס ומסרס"6 כעומס תוד"0 6' ס"ס ניסיו וע"ן 0"ג תודפסג'
 בגי' . סכסוג0 מן )י( . קכ"כ נסוין )סה"נ נגי6וריו מסרס") וכ"כ זוגה ביסור יס דככו)ס )מחמיר כונס כרכלי ימוססין סס רניטיעת

 D1Cn יסמעתין יטעים 6' )"0 סס 0חוס' ס0ני6ו נזגטרס כ0סי' זסו מסרסתי מטעמים רניגו ומת"כ . סס נח" ו0ריסג"6 ססמינרט")
 שע"י נפ' 0ר6"ט מס"כ וכן O"filt ר3יגו פי' 610 כן 6נ) סס ס)ס:יגו סרקני זס סטן נמ0רס") ועי'"ס זר )6יס תסיס כי כסןכת
 כש סר6"ס סיין 61ף גחסס0 )6 ו0י6 י"ס גט6 ס' סוסנ הניד נס' וכמע"כ פרד"ס וסיסת ג"כ רומו כו' נסו שייך 5' "% ו'כף'

 סמעיגן )6 כסן 6יס ימנת סס Dlno' ומס"כ כחופן )ס' כחי' ננוק"6 כן סי' די") נס )") סס נססק'1 ו0 %'ט 1)6 שחונן כס'טכתנהי
 זר )ריוח סיכך ייון )ס מתרן דרגיי ס"ס ס" )קמן עיין מעיקכם 016 זר סף י)6 נחוס קיוטין ע"י 0ג6סרוח ח"כ וכ) 6athטח
 5סת רנ6 דק6מר נ' ג"1 "יימוח סס 0תוס' ס0וכיחו ומס כיס קהיגן 56)0 זר גיס %כח סחות0 כססי6 6ני0 מקיטס כנון מעיקרנו56)0
 מגוייס סלנגי סקט0 וכן קר6 מסקי גמי קוקס יr~h 60( רניגו כטיסת ו6ס טומ6ס olrnl וונג מסוס עסיס יוקע כערס סג6;ססכסן

 דגר 6)6 חסה )6 ירכל )0ר6"ס )תרן 'ט )עי"י 0קוגערס DS" 0תוס' קוס"ת ססו6 זכר 1)6 סיר6יס ע) סק"ג ח' סע,' ס"1)%6ע
 כמס"ס כו' כב)) סיו ד0כ) S"np עמס מכ)) %0 או 6)6 ד6י:oc 0 דרנו h'Clp1 גימם ד63 דלוקי מדוס טו6 וטומ06 דנווגסוהדהם

 : כס גתיכ כל4די6 וס)16 ור 6יס סו6 מ"מ כנוגס ד6ף רניגו ~עת הידוס סוס כק 6ין ,ל סיס ת0י' ס מטוס6נ3
 סוס) מגט ירים גרפס רכינו ומדברי . כ6ן כמת"כ טס 51") טעות וס61 ממגו 6ף סני' כגיסם . מסג' 6ך )ב( . ר"י סי'כגייס)א(

 וכגו"כ 0"6 גרושין מסל פ"י רמכ"ס ועיין כ' פ"ר לגיטין נחי' סרסכ"6 וכ"כ נרוסס נחו)ית ,0 יין כ' מיש לכסונם סחורםמן
 נקרם ס%יט טוק וכן מנוגס נספח Drtl סס סכ' 6' 6ות י' כ)) 6יס סגסמת ע) חמסתי נוס וכיו65 . ל ס" ח"כ ע"6 וכשו"תפס

 רריך נתסוס סחורת מן יינר.ט6סור נ"מ וטד עיגיס %ימת מסגי 06 ונ"מ ד6וריית6 ערוס סגי 06 ערותך חג) כיכתיכ ערוססגקל6
 דמסח )0ר6"ס דם") מכו6ר סרי כו' שוק כו' טסת כו' חו)יס )סדים סכ' י"ג סי' נגיסס 0יר6יס דגלי ל6ס ט)6 ע6% עיי"עשמזול
 0גדסס כיר6יס רניט עמט"כ )יקדק כתכתי וכילב . ר06ו 1)6 עמו עכר וכקן 0ג"6 כפי טגורין ד0יר6יס וסמעתף ירננן %6 שיגסוטוק
 המלפן כמר"ג 6"י יט~נ מטס מבלנק 6)6 ד6'ט )6)תר תטוווס חייג כש"י כיס דססוכר 60 למוזם  חו~0  סט כ' 411  פוווי  יין י"ספי1
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מואקז ינייתעפיספר
 אשתו נרש אפילו אומרים וביה הכהונה מן פסלה אומתם ב"ש ונמל אשתו את לנרש נתב )נ(המגרש
 שהצריכו קדושין כל . גרושה תולדות . )ד( בב"ח והלכה הכהונה מן פסלה לא התנאי נתקיים ולא תנאיעל
 וחלוצה , 4[ ]סי' המאורסה הנערה במשפטי בתבתי ומקצתם בתלמור רבים והם מדבריהם ג% חסמיםלה
 אין גרושה תניא והא אתמהא דרבנן וחלוצה 6'[ "'מ יוחסין בעשרה בקדושין כדאמריק , לה תולדההיא
 בעשרה בקדושין ואיתמר . בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן ומתרצינן ואשה ת"ל מנין חלוצה גרושה אלאלי

 בעל אמר ורבא לוקה בעל לוקה קידש אמר אביי בגרושה )ה( גרו' בכהן ורבא דאביי פלוגתא ]סס[יוחסין

 ראםתועפות
 עמס"כ ק)"ע סי' 0גיסס )ס"' 63ור חרס סס נס' ר6'ת' . ככ"מ וס)כס )ד( . 3'[ ]מ"כ 'טנונרט 3ס' 51") ס8ומר הס' וכניעיןמקונס כחוי ופס . וס ס"ס י" כ:יסס ונס 6'[ ]ס"6 שורק ו5") טיס . 0מנרס )ג( . 6'"ס יכודר a~ttD h~pnJt מסוע )ד3ר תכ"נ מ'חיוך
 קרקעות 6'ן וכהן ע"ס מקס הגס 3"0 כמקוס ד3"ס hv'CD וט6 כס"ס יס)כס )ומר )0ר6"ס )מ") עפו טדקדק כנ"מ וקי") סר6"ססס
 ומשר )כמונק )כהחמס ושכסיר סמלונס וס (~pe %ש )מכמס )מ") חייה )ר' ר3 ס6מר ש"ח דניטין b"p נירוט)מי ס:וחנ6ר )סיכ))
 גחוכך ונק17סין וו") כ6ן 0ר6"ס כרסון קכ"נ )16ין 0סמ"נ וכ"כ . נדו) 51") כטעות סו6 ד0רי"ט צרור . נרו' )ה( . כלנ 7)6 ר3'מחמס
 יניע ו)פמס"כ כו' ורנה דשניי ננרוטס ס)ונת6 סס סכ' נדו) תיגת )'ת6 ס:דסס 3ס"' 6ג) כוו 6מר 36יי 3גרוט0 נדו) ככסן ורגל36'י
 . טייס בי"ס סס וכ"כ יח)) )h 6'(h וח))0 3נרוטס 0ייוט כסן דס"ס נ6)מ:0.. כ"ג נד"ס סכ' טס קדוסין סרס"' ע) phn סו6כ8ן
 נ6)מנס רק סו6 יח% ד% טס ס8מר מ"ג מת"כ r"'D סרמנ"ס SD חונק 614 ונס . נענין ס8מורות 0ססו)ות מן 6מת רדיוס כסן 16כמ"ג
 % olcn %) 3סזיוע i'hr סס 0:ו"גנ כדעת ס" רמנו ודעת . נע'3חו קורס ועומלות מחוקות מן סרי ונרוסס וח))0 זוע 36))כס"ג
 נס 6ו)ס . נגרוסט נכ0"נ ור% ד36יי דס)וגתC~rl 6 נינריו עיין ק6י לכעסו דקרך נטוסו 'חע )6 מטוס h'(h נכס"נ 36)יחף
 3כ"נ קכ"נ )לוין לסה"נ דנוס"כ קמר וגריך 0נ") סרמ3"ס כדעת קכ"ס 3)16ין כ' ו6ס"0 כג") רנימ כרסון כ' קכ"ג )16'1ססמ"נ
 6ף וקקי גסו6'ן כדרך כשחו כמנמר סי' יח3) )6 ונסוס יקח )6 ביסום סתיס )וקס ו8ז 31ע')ם קיוסין דקריך יקמר כרנ6 דקי")כנר1סט
 ר% לנור )6 ההס"ט tp~r יח)) olcn 631 :מי )קי קרוסין 3)6 כנרוסס נווג6 ס6י כי 3נע) ס"ס 61"כ ורעו ,ח)) 1)6 מסוסכברוסס

~S'p שגו שלט )6)וקם Opti גני6ור,ו מסרס") )ס"י )ירל 16כ) 1)6 טס קדוסין במסרס") כמכותר )י0 ססיק6 ז)6 קיזט 833 נע) )מעיעי 
 0סמ"נ ט"ד יסרגס 6'ך יפ"כ עכ") כותקכן חמס )סי )וק0 6יגו. קיוסין 3)6 נע) וס"ס כו' )וקס שגו SD3 63 סכ' קכ"נ )לוין)סמ"ג
 סכחנתי כמו )6 06 יקח )6 מסוס 6חת 636 כ6ן ופין P~"P ננרוסס וסרי 'ח)) )6 כו' סת'ס )וקס ו6ז ונע')ס קרוטין יפריךסכי
 כסג"מ. נססיעות 6)6 כנסמ"נ )סרס )י גרפס 6ין לכרו כדהרי מיסו . זרעו יח)) 1)6 מסום )קי :מי כמ"ג )חוד נע) ס"ס 61"כ)סרס
 סס )קיוסין כחי' סריסנ"6 וכ"כ סתיס )וק0 קיוסין 6חר כע) סרס"' כן סתיס )וק0 דייגו )וק0 נע) רנ6 נדברי ספה"נ טסי'וכמס
 5") ע"כ סס (tt~tSP גחיו סמ0לי"ט S~rl תמורס סריס כדמוכח סקדוסין ע) 6ף )וקס לח"כ SP3 יכי 67מר ד"ס כ' י' גנ":וו0חוס'
 עכ"פ יח)) 63 מסוס 636 ענר ד63 כיון יקח מ)6 קר6 )טתוק יפ"כ 6חת 6)6 )וקס 6':ו קדוטין 6חר דכנע) גומר זכין ]כסרט"י[גן
 משם תייגו יחף )p"b1 6 סתם ס6מ דר% 6)'נ6 נ' 0' 3תמ1רס דנוטגיגן דס6 חי)ת'ן נתוי"ס 3' כ"ט כרוכות סס:"י נוס"כ )סי61ף

 ס6י דע"כ 637 מסכי 1ע"ו קיוסין )ס1ן דמטמע יקח % נלסון מדכהיכ 6)6 )לוין חייכי מסקר טפי )כס"נ מ6)מגס )סו )"קדמעיקר6
 יקי 1)6 יח)) )6 מסוס 'קח 63 מ"ט 6' ע"ח t'n~PS נוסי' רנ6 ודרס 'ח)) )6 כתריס כתיג 607 610 נרי67 קדוסין )16 יקח)6

 ססג"י עכ") ח3,) וידי סמני6 סטוק 'a o:hi(h כי6ס מסור 6)6 6,0 קיוטין ליסור )6ו יקח )6 ס6י 6"כ יטמע) 6)6 יקח )6מטוס
 ממוס ססנ"' ס" ענ"ד לסי 6ך . סס ממורס )מס' הנפות כסן נמר6ס טכ' ס3ע"ק ג"כ ומיוסר טס מחמורם סתוס' ר6"ת )יחוח יט61"כ
 נקדשין קע 6מ' דס6 )ק"מ )6מ' נ%"ס ז60 03 ופחז )ו 6חד יח)) )6 מ6' 'ח) )6 קר6 ג'מ6 651נ" טס 3תמור0 כקטו מ6'ד6"כ
 1ר6'תי . מ0מ טנ'ד 6' שסתו )סי 6כ" סס'ר ס") ו6"כ 'מ)) )6 מסוס 'קח )6 מ"ט ד6מר 6דרנ6 וספג 'קח )6 מסוס )וק0 קידתסס
 'קח )6 מטיס כי) מגנזת )") רנ6 ד)ננ6 60 )רס"' )1 מצן 'ורע 61':י וו") 7קדוס'ן פרס"' ע) טכ' '"ד כ"8 ויקרך )ס' 063"טכס'
 ב"כ ונס 'קח 6)6 )ק' )רכ6 נס זע"כ 0נ") כ) ו6סתמיתת" עכ") 'סורס דרג 6ס6 ננמר6 סס רנ6 דמת'כ מס6 וכ"ג '0וד0 כרנוז)6
 6ת תחסין דוף נ)16 ספ מס"ס 0חמיס' נסורס סרמנ"ס וכנוס"כ 'קח ))6 טעס 636 ד6':ו 'ח)) )6 מסוס מלקות s~s דרכך )ומר6'ן
 נע) ס% כ6)מנס נכס"נ רכ6 ומודר סס קיוסין 03ד'6 למרו 607 חסקט 6) טעס ס0ו6 תטמ16 1)6 וכן 'וב) ))6 כעס ססו6סקרן
 ר% זמת'כ ד6ף u1(S~l ע5" ונקי 7ע):ו8 כ)16' )16 יח)) )6 סו' )רג6 דנס סר' ח'פ וס"ס 8"ר נעוויו ורעו 'חס 631 ספקם קידס1)6
 6סי:ו'6 מ"מ 5" מסג' מסיס 8ף סס סקסם סרנך מ6חר טס סכ' קכ"ס )16'ן )סמ"ג ננ'8ור'ו מחרט") ו7נר' חטונחו ק'נ) 'סודם)רג
 )עק' י% ר% מת"נ ע"ג 5' מ"כ ס6מר 'סודס ירנ מימרה עיקר ע3 0ו6 רנ6 ק1ס"ת 607 נונ'ן עגי עכ"ל כרנה ועכס סמכתן)6
 ת'מ6 ד63 דמ"ק סס סריטנ"6 וס" מורס מ6' ט' נע) ס6ס 63)מ:ס ככ0יג רנ6 ומורס סגמר6 )מון V~h ונמס"כ . ו5ע"ג חד66)6

 )6 מסוס 'קח )6 מ"ע 637 ס6מר דפסי 6"ס 0:") )ס' 6נ) כן h~w ס'כ' סעס הריך ו6כת' כדנריו ע"ן כו' הסדיי הצ'כידתרו"סו
 מז6מויגן מסרם כערמו סרמכ"ס מיסו . כמ"ע )16 טסו6 קם") 6סדדי 3ר'כ' ותרוססו יקח ))6 טעס 6)6 6':1 'ח)) ד)6 סו"6 6"כ'ח))
 פוקס 6'מ )הוין מח"נ' 6חת סלע) סכ) סנר ורנה נונד כסוט נפכור ס3'נ' 1)6 ורנה 6נ" ס3'ג' ל) סנכ3 ס"מ כו' רנ6ומוינו

 כממ"כ ק'דס טDDh 63"' )וקס נע) ~Dh )מנח רנ6 סמויס )כמ"ג מ8)מג0 חון נרוטתו כמחגר 0קדוס'ן 6חר טינע31 עד 0ססמ16ת1.
 וב"ס פס"ד 3)16 סחכמס ושמעין ורטיתי . מס"ס 18"נ )' סי' )ע') וע"ן )וג') )חכמ' נתסונות'ו ומנויל 0"נ 6"3 מסק 3סט"ו0רמנ"ס

 פקס Y'DS ימקסס סו6 )6מי ת"ס יסתם ממזרת קסי6 ידחק ר' 6י 3' )"ס דכתו3וח מסוגיה סרנו3"ם Su )סו קסם מ6י יךע:6 )6סכ'
 utg נספר 1)6 גריד6 %"ס )וקס ורש 'ח% י)6 )16 מסוס )ה"נ 63)מ:ס 77וק6 י") מסקך כר63 דש") )דדן 36) גרידה6כי6ס
 7גט)סו Or ת4 דחס ו") ספי  סו7רוס ב"ר מעיר סר"ר 6נ) מלווי) ו") מסקס נ"ר לסרן ר' תי' סכן עתיקין 0ינריס ונקמח עכ"))לוין

טפחי

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



קנאים ראםתועשתמשר 08
 ספנת" נר 07ו6 03 נרסיק %נ6 636 )רג0 נקנס הורס פחיסת 610 דחדוט סמעחת6 )60 )0 גרנף' % וחית' טורקי דירןנוסחי
 6מיג6 וכוס נוס ר4ר6טוגיס ינלי כ) סט ות6% רסס )0רנ חרד"ל ג%ריס 0גדסס לנרות מסר עיין דקיוסין סמעתת6 נ3יד6כיי
 סטוק 'נמס מטוס ות") 6' 5"1 'כנוות ננמר6 עמ"ס מס סימנסס לס"ס סדר ע) גחמייס 3חי' 0ס)06 כס"ס ר,0ס)6ס כן קוסיית)"טנ
 )16 10") )פוק 3'גמ0 תופס'ן קיוויין כ' 5"כ 'נמות DT"( ויסמוך) מנעו) טיקים עי ע)'סס )וק0 .עגו ח") דכ) 0רמנ"ס )עטת7ס6
 קרוסין 03 תססס ד63 6כ'1 6ח' 6סת ד0'6 כיון 6כיו ס) 'כס כסומרת 61"כ ויגעו) סיקדס עד, )וק0 יפיגו ח") ס6ר נכ% יסוקדעמס
 יגמא מסוס ות") ומ"פ מגשת זחייכ שניו כגף ינ)0 ז)6 נך6 56סר'ך וטמיר )סוק ינמס מסוס עמס )וקס שגו תו כ)) סקדחין חוס1)6
 . )ק"מ )לכ6 וגשמת כרנ6 סו6 0רמכ"ס ומסק )כי 36י6ס 5ף דקקי דם") שסניי 6ף )6וקמס כדי סו6 0נמר6 ישסיית )חר7 וג"))סוק
 זתוסס'ן 7ס") )סמול) )סוק נינמס מ"מ קדומן 633 6ס')ו )וקס ח") ינ% וס") 0רמנ"ס ע) סוצ)קיס 67סי 00ס)6ס 3ן סוד ססוממ"כ
 6סת תתקדש )6 וגו' חס" )p"h 6 דסכ' 0ו'0 נלסון 7'י0 ))16 רממג6 מד6פק6 דגסק") סו"' ד"ס 3' מ"ט 'כשת וסרסני קיום'ןכס
 ור,רמכ"ן ר.ך6כ"ו עם ר.רמכ"ס מח)וקח 0וי ')סוק וינכוס דגם סס סכ' כ"ך 6ות פ' ס6)ס מ6ס"ע מבד"ק גו"כ ועיין כ"כ סלועסיכר 6ין )סוק ינמס מסום ות") סריך 7מ6' כג"ח ויהד ויגעי) סיקים עד חייב שיגו כוד8' )סוק ינינמס מסוע 6"כ זר )6'ס נקיוסין0מת
 )סוק ינמס ומיסו וו") 6' ע"ח קדוחן 0ריטכ"6 נחי' 0ונ6 0רמנ"ן סיטת 067 ס)6 סנו"נ ע) תמי0גי 6ך ע"נ סקס ח06"ע כמ"תוכ"כ
 ו)ד'7י' יקח ג% סו") 03 הופסין קיוסין וקדיסין 0וי0 )טון ססו6 כיון bnb1 0ו6 ))6ו ניס 7כחיכ ת0י' 7)6 דסכר יסמוך)6)ינ6
 קדוסין נקי 0ני6ס ע) )ונף ח"3 7כ) דם") ו0רמנ"ן ר4ר6נ"ד דמעת 0ט"כ כ' 6"כ 61'ך עכ") )וקס הגו ק'דס 1)6 כע) )וק0קידת
 ים 3)"ק Dh" יפעת 06 )סענירס קדוסין ס"כות דמ0 )י"ע ספיח 6ין קדוט'ן )עג'ן )סוק ניכמר )ומר כ)) ענין 6ין דכ0וגס מח")שן
 לגלי נ"כ סיני6 51") כערום מוהר"ר )0נ6ון סג"י ס' נסקדמת ועיין 6חמ00 כ)) נקדוסין שישר 6ין יגעו) )6 ו6ס )סוק ינמרשישר

 קדוסין דפין כר"ע ס") ע"כ לח"כ ממקות 6ין 1nhs תחק דר' )יוכיח פכי כו' )ידן hnhl וסוגיי) גז"ד גסקילוס סם ור6יהי .ר.ריטנ"6
 ל)6 16% )שסמוכי )16רויי ושתי שירי ס"6 יגס גסוגורח שניו כגף יפ0 ד)6 1)* מח"כ ממור דיה ר4תימג' כממעון יטור י5חק דר'י") ד)סרס"י כר"ע ס") '5חק דר' כ3) רפס 6ין סס 0תוס' )סי' ונין 6' מ"ט 'נלוות )סרט"' ינין עפיו וגס)6תי עיי"ס )16ין כחייכיתוססין
 גר' 6תי6 'תירי ))6וי ימוק' 6' 5"1 דיכמות 0נמר6 סוגיית ו)סרס"י נח") ק"ת ונעורס כתיג יחירי )%ו 1)16 מח"כ מדוור דיט ממזר'%

 נסומרת עיירי ינגס 1)6 מה"ד שחייני ממור ד'ס ישוסע יר' ס") י5חק דר' י") סתוס' בסי' . n~ftu 6' י' יבמות כדו"ח (fcn'מוסט
 0וי )6 ח"כ ?סייט וקיל יגיס מ)6 6נ) ממור ידיי 0ו6 מנ"י ס6ר 1)6תו" דוקק יגל )6 עי יקח ימה )6ורויי ופתי פניו ס)ינס
 די3מות 0גמר6 סוגיית 1)יידסו 61ת6 סו6 יתירי ))6יי 16(1 (Or ,ס עריות כ) ד0וקסו יתס דר' כ0קיט6 ח"כ ))מוך גימל ד)6ממור
סס

 ממור דם יגורות שכ"מ ס"6 נט1"' 6י יגסס )6 מייתר טמיר עד'יי' יוח"כ ממור ים זס") מחימני )ר"ה 16)6 יתירי ))6וי דמוי
 ע) b"pp1 oc רגמן סיקרה דרס ]ודע סס כדו"ח כ"ז מנ"ר וכמו )16'ן ינ' )עטר דלתי לע"כ 'וגס יר' מ0קיס6 ידעיגן O"hsJמח"כ
 סג"מ מס"ת מיום יגר ונקונערס חסיע' טורט כטר"מ סרמ3"ס ממ"כ עחן )16'ן 33' זע31ר וס )ז3ר ו0חיגוך ור(סת"ג ר4לנו3"סמשמטח
 3ח") חוססין קפאין 6'ן ס"3 %כ '5חק יר' סג"י נתקימת עמס"כ נ"כ סקט0 ד' סי' סיכות חקרי ונס' . 0מעס"ח[ ע) כוסנוס"כ

 נח") ק"ת s~d דר"ס מוכח די"6 ריס סינמות י60 כריתות נחייני מ)קות דיין כל"י סנר 3ח") ק"ת 7ס") מ6ן ד6ף להוכיח יסד)כ6ור0
 )חייכו עסיסך tnmhl . כממקת 1)6 ככרת )דוגו שחוחו כרת נ6גור0 לאר"י מכותף 6' י"ר וכמכות י5חק כר' ס") דר"ס )מוכיח יסוגט
 ס"3 61"כ 6מ1 כת 16 6כיו גת דליחותו מדים נמר 6ש גנת קניו נח b'cr ולחותו ע) תחיית . 6מו עוצה קניו לחות ס0י6 לחותוע3

 זגךInwh1 hD'D1 6 . 6מו ולחוח קניו קוצת ססי6 לחותו ע) )חיימ דשנותו כרת דמנע") סחם קלמר דידה יירנ:ן סדין מןדעונסין
 כרחק ס") hS1 ע"כ ננ0"ו דעוגסין לע"ג נסנ0דרין דס") רקס ו)סי"ו מס"ד tD(1a טלין )ומר 6מו ונח 6ש1 כת קשתו גפ לחיינומנע")
 6)6 דשנו 7ס") סיכך 6)6 ממ"י 7עוגסין נס:0דרין ל"מ 6מר ד)6 וחי' כר"י סני מ5י נח") ק"ת דסנר מ6ן דגס מוכח סרי כל"י6)6
 ומעתי . *קין ?ח"כ דר"י כרננן ספיר וס") מז'ג6 טג'ס ד)6 קר6 מבריך 6מו וגח בכיו כת קודתו יגעי קסטל 61"כ 3ע)מ6 מילתךגלוי
 60מור כרת מס ניוס"כ כרת ייקמר כסגת כרת שמר h"D1 רסנתי דתגי ס"6 דכתונות ס"נ כירום)מי סמנו6ר )סי נכוייס דנריו6'ן
 וביסו ל"ע ~oe דתם )ומר '  ותוחק '5חק כר' ס") דר"ס ננוקר 60 כרת %6 מכות 6ין גיו0"כ 60מור כרת 6ף כרת 56) מכות 6יןנסנת
 6'ן 60 כיוס"כ וטבח גנגנ חייב 6מ6' רקס ע) 0חס דסריך כר"י ס") )6 דר"ס 7ע"6 מנזק )דייק טס ספות סחיךי ומס"א ס"))6

 יסוטע כרס כסי ריציתי וכן כ)) מיקות כ6ן 6ין נקמת )יכ6 בח"כ דבשית כר"י 7ס") )מיטתו ר"ס 60 קוסי6 מ6י ו0סח6 ומסקס)וק0
 ימנת מכרה 3יס"כ כרת נפט ייסף רטט 607 )"ק ונקמת כ5"ע וסרח דכתוכוח סירוס)מי ע) טס דכ"ק מס6 ס0קס0 6' י"רמכות
 דריכתי ומסקס *ק0 לסכר כר"מ מתניתין דמוקי 606 זמקסס סס כנ"ק 11"ס מנח כגוו מחס)ומין נס כרת שסר )זידי' 0ירוס)מ')פי
 שסר כרת )ר"ס דס6 סטור גמי שיוסק ומכר כסכת )ר"ס 60 קסס 61"כ מוזח מתניתין זככו)0 מכ)) 6)1 נטני סוטר דר"ם כיון60

 ירוס)נר גועס עיין סוטר דח"כ 7ס") סמנ נסס% 6כ) 31כ3ניס 3רפו06 ומכר נטבח דנווד0 ומסגי דירוס)מי כס0י6 מיתר כמומחס)ונוין
 זוכר )6 607 נכון וס 6'ן די"6 הס מיבמות ורמייתו נח") ק"ת ס") דר"ס הכלת שחקרי ס0:יח סישד ושעיקר . ק ססי' ס"ד דכ"קס"ו
 )0 ומתרן כר") )0 %ר 6סי רב 6)6 סס 6מר0 )6 ו0נמר6 )0 קתג' מ6ן מסיס ומטן גסמח סתם יסנריקם6 ר"ס דגרי נגרייתךטס
 ע6חר נח") n"ph ס") דר"ס י")  וסכתי 3ריית6 ד0ך מר6 610 דר"ס )6 36) גורד 1)נסוף גייגס כר"ס סנר 7נריית6 דחג6 וס"כר"ם
 וחסיית סס פתי' 0"3 6"3 מDD '30"1 התן גח) ועיין . )עג"ן ברור סו6 דנריו )דחות מכהנתי מס 6נ) לח"כ מרקוח דלין כר"יטסנר
 קיוסין 3ר4ו DDn' 1)6 נסו מסגי ד% סינף %6 3סו ותססי 0קדוסין 3סו ?מסגי סיכך רק כח") 6קיוסין ר.רמנ"ס לקיד 00ס063.ז)6גן
 ונסתלק 3קיוסין סני06 חלוי )6 קדוסין 103 דלית דנח"כ ע"3 ס"ס ח6ס"ע מ"ת סגו"3 וכממ"כ )חוז געירה ע) וח"כ קזוסין געי)6

ttt~DP607 מנין 1)6 סילעתי ו6ג' טס 0נ"6 ד' 6)1 קדוסין כ)6 )קי ד6ק"ת י3כס"נ 00ס)6ס נן ימיית lhlo 6 )סוק יכמס נ3י 7כתיכ( 
 6ף Y'bl נסוק נינמס ק"ת יסא Shlncit 03רמ3"ס ח") כסקר קדוסין סיחר 0כ'06 ע) כ"6 )"ג 1ד6' ור )6יס 0חו05 0מת 6סתתסי'
 כתנם ולרכי זר 63יס סחוטה רומת nch תסיס ד% %ו מסוס pb' )6 מ"ע מח"כ ססי6 נס )ו לק"ת לניו ס) ימס סומרת ע) 0נ6יננן
 כ)6 כני% משר 3קי לע)"0ו תגש )6 פכיך 6חי וערות קניו ס) יכס כסומרת דמיירי פכיו כנף 'ג)0 )6 יסייגו לחריגי )16ילחיגך

 קדושין,..
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מאףראימ עייפןעשיספר
 ברבא הלבתא ורבא אביי וקימ"ל . יחלל לא משום יקח לא מעם מה לוקה )ו( אינ" בעל לאלוקה

 : קמם מיע"ללבר

 )א( מ"מיק

 הבתנים אל אמור בפי דבתיב , אלמנה גת ישא שלא כה"ג על הב"ה הזהיר . גדול לבהןאלמנה
 מן בין האירוסין מן בין הוי ואלמגה . יקח לא אלה את זונה וחללה וגרושה אלמנה "י[]ל6

 בין )ב( האירוסין מן בין האלמנה את ישא לא נסג 6'[ ~'ע יבמתו על בהבא ביבמות כדתנןהנשואין
 פ' בהוריות דתניא מלחמה והמשוח בנדים מרובה בע המשחה בשמן נמשח בין הוי וכ"ג . הנשואין]כן[
 את ומלא מלחמה משוה זה המשחה שבן ראשך על יוצק אשך )ג( מאחיך הגדול והכהן נ'[ י"גאהרון
 ואלמנה יפרום לא ובגדיו יפרע לא ראשו את אומר הוא כולמ על בגדים מרובה זה הבגדים את ללבושידו

 דברים מחמשה חוץ מלהמה במשוח נוהנין אין )ה'( בכולן ותניא . וגו' )ד( יקחו לא זונה וחללהוגרושה
 באלמנה ואסור הבתולה על ומצוה לקרובים מטמא ואינו פורע ולא פורע )ו"( הן ואלו בפרשההאמורים

 נחג ע"ג )ח'( אזן אחד יום ונתרבה )ז( אהד יום נמשח 6'[ ]ס, פ"א ביומא לה ומייתי בת"כ ותניאוכו'
 ולא מ"מ . שלוקה קידש ולא בעל שאס לכ"ג באלמנה רבא ומודה 6'[ ]ע"ת יוחסין בעשרה ואמרתן .נו
 ונתאלמנה מדרבנן גם שצריכה קדושין שנתקדשה אשה כל אלמנה ותולדת . חילל והרי )ם( כתיביחלל

 : מדרבנן גדול לכהן אסורהמהם

 ראםתועפות
 ר' טרכ שסיית )'יטנ ים וסגו"נ סג"מ 7' עס olth . נסוק ינמס olen ות"ז 3גמר6 סריך מ6י )יוכתh'nip 6 וסדרך ח"כ כסקרקד1טין
 פינחס יגס סומרת נ' י"ח מוטט סמגוג6 רנ ד6מר נוסה )סרמכ"ס סם ססקסט ח"כ 5ד סג") שרב"ט לנרות כס' הכרסס נ"רטמטון
 וסכתה כו' סמגונ6 )רכ חיונת6 תיסו' )'מ6 )6 ויגו 6ין גס6ו כ' פ' נניסין מלדייק ושד זיגתס מיק6מר 6"רי קרוסין וגש )ינסהסורס
 כרב סככתך שית הע"ג )ינס מחסרה 6מ6י סי6 מתירס ני6ס טתורס דמן שון תחיתם קיים 66"כ סכתונ 6סר 7)6 סרב כדגר'06

 כ' 5"נ יבמות 67מר כרכ סכר סמגוג6 ירכ די") )סרמכ"ס )"ק 7כריסס והסי עכ") סו6 וס טעם מכח )16 מס גסוטס כדיוורסממני
 סומרם נד"ס כ' מס נפויס סתוס' וגס קיוויין %י %'6ס 7)ק' מויס סרמנ"ס נס קדוסין תסטי 7)6 טיכ6 וכ) נינמס חוססין קרוסין6ין
 עמום סליך )ת"ק 1ססח6 וו") 6' ס"ת מ'כמוה סרמכ"ס ע) טרסנ"6 עוי טס ססקטס ומט . )ס1ק מנמס ק"ת יפן כרנ ס") סמגוג6דרת
 ססג"י מגס עכ") קדוסין כ)6 הניחס 7)קי נ6)מגט )כס"נ ימי 631 נענירס גי6תס 6ין וס63 קיוסין נ)6 נכי5ס סוס3'ן וממור1מו6ני
 כסוגם 16 קם) ססו)' 7נ% מויס וד6' נס6 6נ) ntph ח'ונ )ענין זוקק ט"מ סרמנ"ס )סיעת ד6ף גרור גר6ס מסו כ' 6' ע"חקיוסין
 7ומ'6 6מריגן )6 מלזת )עגין נס6"נ )כס"נ ד6)מגט ןומי6 6מריגן 6יסור6 עיקר לענין דדוק6 כו' פס13ס קדוס'ן ע"י ט)qh 6סננע)ו
 טכ' קס"נ )"ת כמס"מ סרמנ"ס ד' ע) כ6ן ססקסס זס סימן סנ7פס יר6יס )מסר סעמוךיס ווי כניקור ורזייתי . עיי"ס )כל"גד6)מנס
 ינקיוסין מסמע וו") כו' מינעו) עד )וקס שגו 6נ3 סנסו6ין ליסור וסוף יקחו )6 ס6מרגו כמו סגסו6ין עיזיו ג6סרו סדיוט מכסןסס
 ר") סרמנ"ס טכ' דגסו6ין מסלוע )יס רקס מ6' ידעתי 631 כו' מג") פ"ע )וקס u'hl לסור כע) Dh 63" 3גט61ין 36) ליסור3יכ6
 . 6יגט )ו( . ויבע% מיקח טד יקחו )6 סג6מר טקס דיגו ונוח זרך עסיס נ6 067 סרב 6"כ מסג' פי"ז סיד כס' כממ"כ RD11קיופ'ן

 : 6יגו ו5"3ס"ס
 7כריסס מגיח h"pD1 ונתוס' מקסיגן ז)חומר6 וי") כו' דומיך תו7"ט ועיי"ס זנרעס דומיך . ס6ירוסין מן )ב( . רי"נ ט"ננ7סס)א(

 מן 7סי6 מתמר כשמגס 367מגס גו"פ מכח סנ6 %6 )וס 6ו )וס )סקס סנרירס 06 ט"ך רוסו מקטינן ד)חונורש תירקו מסכ5ע"ג
 נחי' סריעכ"6 11") עכ"ד וטסיקס סנו"ס סגיסס )ק"ס יס 61"כ ד36מנס סנו"ס יתכס) ךנסיסוך )6)מגס נרוסס l~'nPhi נעכזסגטו6ין
 . סנרטק"nttap 6 ומ'ופכ )סרס"' 3ת'ר51ס וסרסנ"6 סתוס' טוגת והסו עכ") כססוסיס ))ך6 וענק" ו)ספמ'ר גגךוטט 6)מנס דת'סויעייף ומסי סנס61ין מן נין ס6ירוסין מן נין 7מסתנוע' hDInDn ושנרוסס )דירס )6סוקי נתמר מססי6 גהור )יפי סוי )6 ד6)מגס סס)יבמות
 ו6יגו פוסס 1)6 פורע )6 מן )ו*( כ5").. וכולן )ה*( . יקח 51") ט"ס . יקחו )ד( . וכ5") כשפס כ"ס כו' 6טר נדע כסן וס מלג'ו)ג(
 חט )6 )גד 6חד ככ) 6' 'וס ד6טמשגן כיון טעס כ' סס וסגרס"ס סס כיוגה )סנינו )'ת6 6' יוס ובורנס 6' יום גמ"ח )ז( . כ5"3כו'
 16 כמייחס 16 ו' כ) נעיגן מגרסו נחד 7)עו)ס )ומר 5יד 'ומ6 )מס' ססייכיס ב)יקוטיס וססג"י יחד נטגיסס 6חד יוס מטמעיםשד

 יוס וגמא 6' יוס גחרכס טס 51"3 כיומן יט"ס כ' סס )ת"כ וכסתו"ס עיי"ס ססו)ט וחוזתו 6' יוס וגתרנס 6' יוס 3גמסמ מסה"ככלא'
'6Or51 i'DntV 6, יוס וגחרנס 6' יוס )מסח סס יומך כגמרך )פניו כתוב סי' סנ6מת כיגריו מ60רין רניגו וככרי כסקס טימר . 

 )הוין ססמ"3 סי' ונוס כו' וסרי 6"ר נעמיו ורעו יח)) 1)6 6'ת6 נגמרה . כתיג ומ)) 1)6 )מ( . ננדסס וכ"מ דין ה") ס"ס . 6ין)ח'(
 וכמ"ג לסמ"ג ע) חמס סס בניקוריו מסרס"Oslh 3 ורעו 1)6 ס6סס )6 כסריס 'מ)) ס)6 )ומר סכהונ וסגין הסתו זו נעמיוקכ"ס

נקדותיי
 גכריהע6 סיימו b"o ימרות p"DI ס"ו 7סוטט כ"ג גירוס)מ' %) . סרס"' עי"ט וגת%) נסר טסיס יס י%) % p'/h 6' ע"ז
 %נ6 ס6ל ד"ס נ' ס' נחשרס סתוס' גסמס"כ סרנם ח')ומס סקלן נכס) סנ6 עמס צרפו 'ח% swt 6(1 )6 ת") ססדקדוסין
 'מי6 .י"ס מנעת קרוסין נס תססי 3)6"ט מסקי טניד ז6י )קניי  מיפ"כ  קרוסין  נס  דתססי סנ'ס דומיו מישלט htnb מסג' % עניך 6'דם")
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