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. )א( מ"במימן

 וכתיב , מצרי תתעב לא אדומי תתעב לא דכתיב , למלחמה תצא כי בפ' עליהם היוצר הזהיר 'מצרי
 מכלל הבא ולאו יבא לא שני דור הא ה', בקהל להם )ב( שלישי דור להם יולדו אשרבנים

 האומות בין שנתבלבלו ר"ע דברי לפי מצריים הותרו כלגהעולמ ובלבל מנחריב שבא מיום עשה.עשה
 יהודא א"ר נחוג[ ]פ' לקדושין בתוספתא בדתניא פריש מרובא דפריש וכל עמים גביות ואסירדכתיב
 שיהא כדי שניה מצרית לבני אשיא ראשון מצרי אני אמר ר"ע מתלמידי חבר )נ( היה טצף גרמנימין
 ארל דתמא ר"ע על יהושע ור' גמליאל רכן שהלקו ראינו ]פ"נ[ ידים דמסכת ובתוספתא . פרישמיובא דפריש וכל כלו העולם כל ובלבל סנחריב בא כבר טעית מנימין צ"ע א"ל , בקהל לבא ראוי בניבן
 ארבעים מקץ שנאמר )ו( קצבה הקב"ה נתן למצרים א"ל )ה( מותר יהא )ד'( מצוה נר אף גמליאלרבן
 לקביעותן מבלבולן יחזרו ש' , אדמתם על וישבו שם נפוצו אשר העמיס מן מצרים את אקבץשנה

 יש . שלישי דור עד המצריים ואמורים כמט"מ שהלכה לומר יש ר"ע על ורש ר"ג שנחלקו ומאחר .ונאמרו
 כאשר נתבלבל לא מואב שהרי דוקא לאו כלו העולמ כל והלא בלבול מטעם למעיר לנו מנין )ז(לתמוה
 לאו שהכל וי"ל אחרות אומות להוציא יש הבלבול מן מואב יצא וכאשר / )"ג[ )א ]סימן למעלהפרשתי
 על ודוא ושוקם מנעוריו מואב שאנן דכתיב מואב על העיד כאשר בפירוש הכתוב עליו שיעיד עדדוקא
 זיל לאחשורוש סנהדרין שאמרו במגילה והתם . ומואב שנתבלבל )ח( העולמ שכל נמי אי . וכו'שמריו
 בלבולו קודם מואב דשאנן דוקא לאחשורוש אוקמוה ושתי לירון שלא עצמם לדחות גלו דלא מואבלגבי
 שאינם ומואב עמון לגבי זיל . נכון פ" דמגילה ההוא פי' ומואבי דעמוני בלאו למעלה . נכתב סנחריבשל
 שאנן כדכתיב יותר מיושב בארצם וכמיושבים בגלוע )מ( אינם אבל בארצם ונתיישבו שהזרו עתהגולים

 ; מעולם נלו שלא אומר ואינו וגר שמריו על הוא ושוקם מנעוריומואב

 קרוסין ססרס"י ומס . ל ט"ו יגמות סרס"י וכן קטמו 11 נעמיו 0סמ"נ וכפי' לחמג6 6מר גיממו ורעו ים% 6% רנ6 כיכלי 6'ט"מ קזוט'1 3גמר6 ומדוייק )ל63 לסמ"ג ל )ייסנ ים 61'כ טס נגמרה כמ"מ מפמ))מ tnSD ט0י6 )0 למד )ו .6מד סמ0 זועמיישרק ראםתועפות
 ג"6 סנסירין מ0רס"6 וסיין סם ינטות נסרם"י מסרס"6 קוט%מ תיפנ %% כסה"כ %ניי סייגו otlfis ני% מכסן ז"ס לףע"ס

 : כי"ג s"h מסג' רפורט 0מ)ך סטר וסיין 6,.
 ונט' %רי נסג סימן וכ' כשלר טיגס ורכיט ומסרי לדומי olptn זנססוק 1יט . כ5"3 03ס י% טייסי )ב( . ה"נ ס"נגיסס)א(

 י"3 ר3'גו וניגרי . ומ5ר' קיומי 0ו)"3 31כ6ור0 ושומי מ5ר' כרסון מ"מ נגמלנו גס . טעמך ונע' נגיסס וכ"מ %ומ' ו0ט6מר
 )1 סיס 0ני' ונהסס . מקומות 1firl' נ' 1% ניגמא כ"ס . מנר 3י 0י0 )נ( . הקדמו מס"ס hh"1% ט3 וממן מט6 %ר'מניין
 רע סטיב  סי"פ סנ)טון נ") ח"rtttp 3 )16'ן )ס%נ כנ'6ור'1 מסר6"ס כ' . מותר יכ6 )ה( . %רי %"3 עטם . מטס )ד*( .חנל
 וגמלת% תישר  גסן ס5ה5ריס ימוטט ר' סססיב כ% ר"ג וועמ סנמרינ S3S'3V משי מומר יס6 %ף נר ס6ף מ"ר ומ כספר)ר"ט
 יסוסע ור' דבריו  וס"ס  ניתר טפס טרי 656 יעמר 6עו מברי כגר סונרים וטגיסס דר"ט טל.  עונים טויסס ירויי ור"ג טנא מ'5חר
 סס  זיזיס ונמוספפ5 נזס מגס גפחכ"ז כו' ר"ט דברי ט) שניס ורסיטניסס ור"נ כו' לר"ע ר"ג 6") ססי' מס וסנס טכ") דבריוסי'
 ט' 'DDtO %' י"ג 96ן י' ס" 6ס"ע כסור ומכ"י סס מ0רס"3 וכ"כ 'סוסע )ר' ח"נ 6") 610 סנרור וססי' ר"ע %גר' זכר6ין
 מסר6"ט טפי' מס 6ך ט' 'מוטע גר' פ"נ 6") וסריטג"6 0יי וכ"כ כו' יסו"ע )ר' .כקמר ר"ג 6") כ' ל ע"1 יכמוס כחי' סרטייוג6

 זר"ג ממסוס גבס כו' 6") מסו כי"ג מקרי גני )ר"י ה"נ 6") סס ו0ליטב"6 0ג"י )סגן 6ג) כו' דממך ר"ע ע3 ור"י ל"גטמאיו רהיט כו' וכמוססמ6 סכ' O"h1t רנימ כדגרי מוכוח וכן ל יס0 . 6מל תימק טלמון מותל י60 מ5ר' גר 6ף ס6מר ר"גגזברי
 SthnS ט6)0 )י 'ט 6ני 6ף דר") מטמט כי"כ מקלי 6גי 6ף ל"נ 6") טס לתוססתך קטון מזמט וכן תימ6 נחסון 1)6 6מר ט6)0נחסון
 ניגר )סמייטכ וסריך סס מסמ"ג כ' ומס"ס כ' ע"ו יבמות מוס' ועיין נרי"ג טס ע3 סר6טוניס וכ"כ כו' כמואס ט0%0 י") ר"טע) ור"י ר"ג סגמ)קו ומקמר וס"ס ג"כ )מונק ר"נ חסיכ רניגו 16)ס 'אטע ל' כ"6 ר"ע SD ומועק ה"נ )מסונ 6ין 61"כ )6 16 כי"ג%רי
 סייס כונס otnllh1 SD1 ומו6נ נעמון %ריס וסיכסך טסמ"נ דגרי טעירננ טס ינמוה כלמו"נ וי63 סל6"ס ט3 וכחשש %רייס ט3וקלי
 ננוסס חסר טס"ס כו' נעמוס יס )ז( . סך וסייט Tp גנדפס . ינ0 )ו( . כן כ' ט)6 יר6ס בסמ"ג ומהמעיין צינר 3סתייסנוגריך
 חק6 וחינח כב') סגת%% זוקר סעו)ס )ח( . כו' SD 6)6 6יגו יוקף )16 ססכ) ס5") גר06 ט' עד hpt7 %ו bon נסמוךומסמ"ר

 . ט' כ6ר5ס וסמיוסכיס הנכוח 6ק ז5"3 ג"3 כו' היגס )מ( .. ע"סהבסמוך
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מביראים עיזתעפי מפר*
 )א( מ"שמהמן

 לא תצא כי בפ' ויכתיב , בקהל יבאן שלא אדומי של ושם ראשון שדור וצוה הכתוב הזהיר .אדומי
 ראשון דור הא ה' בקהל להם יבא שלישי דור להם יולדו אשר בנים הוא אחיך כי אדומיתתעב

 וי" , מנחריב של מבלבולו אדומיימ יותרו אם )ב( בידי וסמק . עשה עשה מכלל הבא ולאו יבא לאושני
 הן א"ל ראתי לעלמא אתינא לרבי אנפונינוס אטל ל[ ]" ראשון פ' בע"ז דאמרינן נתבלבלו שלא)ג'(

 בו שמעמידן ויום מלכים של גנוסיא יום 6'[ ]טס תנינא ועוד , ושריה מלכיה אדום שמה כתיב)ד(.הא
 נתתיך קפן הנה כתוב והא מלכא בר מלכא מוקמי ומי ומקשינן . הכריה הא דידי' הא ומוקמינן המלךאת
 מלכיס בזרע מועיל אינו שבלבול י"ל נתבלבל לא אדום אלמא וכו' מלך בן מלך מעמידין שאיןבגוים

 : באו ומהיכן תולדותם הם ומה הם מי חשיבותם מתוך הםשניכרים

 )א( מ"רמימן

 אמור בפ' בכ"ג דכתיב , בתולה שאינה ישא שלא גדול לכהן יוצרינו צוה . גדול לכהן בתולהשאינה
 אלמנה במשפם אותו מרשה כבר כ"ג נעשה ובמה . אשה יקח מעמיו בתולה אמ כי הכהניסאל

 טקומ באותו עץ שהכתה כיון והפעם עץ מוכת ישא לא כ"ג ]לעה[ הבעי פ' ביבמות ותנן מ"י]סימן
 נחלקון גודלה מחטת פתחה שנפתח )ג( אטרינן ובוגרת . בתולה מכלל ויצאת בתוליה כלו )ב'(ופתחה
 , בבוגרת מכשירין שמעון ורבי ר"א , הבונרת את ישא ולא דתנן יבמתו על בהבא רבותינובה

 היה כגון לו כשירה בעודה האשה את אירס אמ גדולה כהונה פסולי וכל . התם מפרשוטעמייהו
 עריות וכולהו . הוא דקדושין )ד( רקיחה רקרא דיקה ומעמא . יכנוס גדול כהן להיות ונתמנההדיום

 ראםתועפות
 מדגלי ו0ו6 ט' מוע% %נ% סבין יפרס ט ט' מוקיקיס ,ף סל ל"ו )16ין סמ"ג עיין ט' נימי ועסק )ב( . ר"ל י'3פח)א(

 %כש ט' כתיג ס6 6") . סן )ד( . נחס וכ"ח )ומר דים 5") . וי") )ג"( . ע"ג סר6"ס מס וכר ט)6 ומיזום כ6ןהללס
 : כ5") גט"'סו%

 ידעתי )6 וו") רה"י ע"ר כ' סס ו0נרס"ט נס סרי נלב"ע יסרי ומק סיhnSD3 6 ען דמוכת )כ"ז bb" סכ' )כסוגת כסרס ד"ס נ'סס וא"י ועיין . ננועות 6)6 גיהקו )6 ס"ט ר"6 י6ף )0 למרי כ"ע ען מוכת 6ת יט6 דוי 6' נ"ע יבמות מלנתינו כסי' ג"כים") רניגו מדברי וגריס . סגנון וסוס יחלי" סגזסס )טון . במריק )ג( . נגדסס וכ"י וגסתמס 5") . וסלמס )ב'( . רי"3 סי'נפסס)א(
 כסנכע)ס )ס מסרס ומס"ס )פרס"' טס נחי' 0ריטכ"6 קוטרת וסיף u(stt מיתג"6 7)כ"ע נוסמע 7מתמתין מו"ע יס6 7ו)6 610מ6ן
 6ס'ר6 7""ע 6מתגי' יסויט נ' ח' דנד0 כרייתך כסך ד6תי6 ולמר סרס" נותרן סס כחי' 0רטכ"6 6נ) 6מר0 ו)ד"ס כירכתס)6
 קובייתו סתרן 0רטנ"6 ע"ד לכ' סט ינטות מיורט קטות כמסרו )סגרי"ס ורטיתי . ול"י רכ יכרי ע) סרסנ"6 מס"כ ע"6 ס' כן'ושי"ג
 רב קימר ספיר Or וע3 כו' יט6 1)6 6ית6 פכי 6)6 י%'6 גס6 י6ס קתני )6 נמחגיתין חרי 11") כמקן ד6מרי 6יג0ו ור"י רבע)
 עכ") )סרט 60מור6יס ירך וכן הסיר סיחיו זמחלתין ו)יטג6 גלוי גס6 06 6נ) )כתחי)ס פייט יס6 )6 זחגן דמתגי' ומפרסוור"י
 רס"י כ' ותסיר ושכרש עעס עיינך סנמרמ 6ת יט6 ס)6 וטוין מכטירין ור"ט ר"6 על מוכת 6ת יס6 )6 ימח)סין ולית ססס6מרו פ"י מש ינקות סירוס)מי עפ"י 6"ט 3)6"0 לטם 7' 16!0 . יבמות כמי' )מס"כ סותר וסוט סס )נדם נחי' נעגמו 0רטנ"6 כ"כוגשמת
 ממלוקת ו0ו6 כירכס ס)6 16 כירכס 610 6ט )כס"נ טכסירס )נשמט גנע)0 ניין 0"ג h"D כתונות ירוט)מי ועיין ט' נמו"ע דסריומען

 מ3ו6ר כו' נמי 6' סס וממ"כ ג' ח' גיס נטס"מ סר6"ס תוססי ועיין . כ.0 התעורר )6 3' נ"ט ניכמות ו0יס"ע כג") ו0רטנ*06ריסג"6
 נ5"ע טניח סס חגיגס יוסף סורח וכמנטות . סס סחוס' סל כפרס"' )0גי0 כת0% מוד"0 כ' י"ר חגיגי שגמומיו מכ"ח כמח"כמצנריו
 סמ"ג ועיין נגיסס וכ"ט קיח0 5") . יקיחס )ר( . ע""ס 0נ'ח מצנרי מעיר )6 י"3 6ות )עין 3קדס כפתוח סמי וכן 30"ח י' ר6ס6%
 דסר6"ס סגדפס ירסיס סמר נטול 0עמודיס טוי וע' 0ו6 קרוסין נמקר6 סכתונ ריקח מטוס כ6ן כ0ר6"ס 0סעס סס סכ' קכ"ס163'ן

 Yh~l כ% מוכרחין ינליו וטין מותרת גמי תחתיו וננרOlpp 0 סקייס וכ"ג טוניק קרוסין דנתר כטופס) יקי") )0ו סניר6ומסה"נ
 ועו"6 )כסיג מצדיע סגסתג0 כרכריסס וכמכויר גשו טגסהגס מחמת נ6 ס6יסור 6)6 נופם 6יטתגי ד)6 סיס, 6)6 תיירו )6ושסה"נ
 זגסו6ין קיחס נעומק %6 6טס 'קח דכתיכ 6' ס"6 יגמות ככרייתנו כמ"מ ס"ט סו6 דקיוסין קיחס h1p7 7יקמ טימרו וננסיכסס
 מדכתיג עט0 ג6יסור סו6 )כ"נ כחומס הפינס טכ' לגיגו נ7נרי עיון מקוס ייט ודע . יכלי0ס סי' )י גראס כן 6' ג"ט סס עייןהעיגן
 כחומס ט6יג0 וס כס" היגוי כניט נמכרי לאיתי עוי . יקח ככהו)יס 6ט0 ו0ו6 מסנווקדס 0נ'6 )6 ו6מ6י 6סס יקח מעמיו נחמס 06כי
 6חר כ' )6 כ6ן 61)1 טסס עמס מב% סנthSt 6 ינ6 )6 וסגי ראדון זור ho סססוק 8מר וכ' O"D דטס מ"ג מ"כ נם" סכ' ממס)כ"ג
 מסוס כקמת איטוט מר%' סם"6 סרמנ"ס 6%1 טסס ערס מ%) סנ6 1)16 יקח )6 נתולם ס6יגס 60 . 6סס יקח מעמיו נמולת כ"6ססנוק
 כממ"כ מ,ס וגראס נקור טהורן רניט י' 61"ג כעמס ס"ס עסס מ%) ס% 1631 ט' תמי 6ת0 כו' סג6מר Sbn טחיהן ע) וכ'לוחן
 ד)6 "לומי למערי ומי enh 6% יעף טי%ס נפקס כינף ע)ט טמ5וס גפרך עטם סף %ס"ה דכתו)0 דסעט0 י"מ סי' יו"ד מרטטימס'

סגי

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



יראים עליתעכייספר84
 אהד ל[ ]לג יבמתו על בהבא כרתק כביאה העראה חשיבה בכולהו ועשה ל"ת כרת ב"ד ומיתת )ה(חמורות
 אמר %[ ג'ו ניס עולא אמר כתיב היכא והעראה " לביאה ביאה בין חילק ולא )ו( בפסול הגומר ואחדהמערה

התן התי,;ב,ת מג, 'עשה אישו כ. ל:' ];: 'הושע וו: גרה השא ינ :ו::י::מ:אעו;::::::ו:ב
 ,ןיי

 הא נקא, שהיא הי,פה נ'שפקהי י'ש'!' ן:ג,ה:נא גוהעינ;:י"ב%י"'ייי]::,

 ר,א' וה;יאה , כ':כיאה
 "ן מיק שמואל לנכ' בא,סוי' ביית" )ט'( הלאחא ריב לוב, אפילו והא ',חק כב'הלכה אני נ'ש'!ת פ" np'wa 11 העיאה ['ו אמ"ה: ד2ס,אל ;מיהננ.אע"נ רנטת

1P[? 
 קיפא

 )א( מ"המימן

 שאשת ,ב'( נשוא כפ' הגה ציה . :חתיי ןקך יין 1:נבעלה
 :ן:%::  ג;1 גהי

 ואיזו אמורה שנתפשה שאעפש אחרת לך יש הא מותרת נתפשה הא אמורה נתפשה לא יהיא כ'[]וא

 ם::ל:;היג'(,ן:ע;:',, מזי ,פ' ;בהלה ],אימא[ ,'[ ]:'ז לנ.; ברה כ'בס,ת זסקש':ן 1'א;': 'אצלה למ.שוי נמהלה3.ה
 :ע,י:יש:יך'::;2בייניי

 :ג:;ג ::: וגע נג
 , צ:,7::]ן,:'סיני,ת:(ון

1 ,1 :םןי",ן:י:.גתלצ, :,  דיני:ש:גס:ש 
 6'[ וע' בהערל כדתק פוסל דכא פצוע מצינו שהרי אסרתי כאשר שרושו טשקיא אצלה דור ותדע )ז(זה

י

 טיי"ט ס; 3קס) )סם יכ6 ט)'ס' דול מ"ט מקיים קינו והיטית קיומית 16 מסרית דכסטט6 מידי )6 זחו עט0 מכ)) סנ6 )16 כ"6סו'

 נ:יז::: 5פה;:ל,1:1 שצ ::1;!י: %7::וו ו:;:ב:::ש;ן
 כ ת"ס כ5") כו' 3"י ::2 4)ה(כחמורוח

 כ6!
 סילואט ס" נו' נ"י מממ'חח

 :וו נ6!
 ען 61)1 נ' י"3 נסכועות וכמסט מוקהות

 . כ5") דכריוגס )ח*( לגיסת וכ"ל כו' נפספס מס"ס קר6 הרתוק 51") ס"ס )כתב )ז( . ס"ס תיבת כס טית6 ונסמ"נ . ינומרואחד

 Pph'o1(ti~lnlnoninDC ו:: : ג ,7,7 " בע "י . :מנל:לפ;,ן ג:ןינ,ו י6 י' 70)":ע"1 כקעגותס אכיס ע"י ונירמס נקם יו ג סחוחס סקדסס כגון מעיקרך 56)0 "ך מהישחו למחויר )סמתכמת

 ה ן"!:";ז;י"'1ך:,'יו:י: יייי:,'ר;ג% :,:1ן.,11,1י;:; :ין1%:
 nhnxo~p גנ 5הןט ץ o~s ז " :יהןלי;ך, %: , עיינו :ן4;,ןךג:': שעשע5 צוה 1%:נ:ך:נ ט 05eD 1ס" or~3D שנ;וסן:,ום,ן:ל:ן:%::ןט מגיםגם
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מגי"*ים עריתעטיףמפף
 הגנן )ח( יאכלו לא ידעה הא בתרומה פ" יאכלו אלו היי ונפש דכא פצוע םשנעעוה ידעה לאואס
 לזה.הרי זה שי התלקו לחופה כניסתן ובשעת נשים ב' שקדשו שנים ל[ ])'ג אחין )ט( רביעי בע'נמי
 משום אף אחין היו ואם , אשה אחות משום אף אחידת היו ואם , איש אשת משוס עליהן היימיןאלו
 שיש מכאן ראיה אינה מיהו , הכהונה מן נפסלו כהנות היו ואם נדה משום אף נדות היו ואם , אחאשת
 פסול וההיא זרנה נעשית וכרת כרתה לחיוב שנבעלה כיון מטעם אלא אצלה זר ממעם לא זה פסול )י(לו

 כדאמרינן התרומה מן שתמולה לומר יש וזונה קיא( התורה מן פסול 6,[ )'nwat] 0 מפרשים אחיןדארבעה
 דבעלה כיון 1' צנה עשאה דנבעלה כיון נמי האי מתהללת עצמה היא שכן לאלמנה מה ל[ ]מוובההולץ
 דדגהו שפנה וכרות דכא מפצוע אבל . כ"ג בביאת מתחללת שאלמנה דבר לכל נתחללה ביד %תתחיוב
 מעיקרא אצלה זר לדצות שיכל אחר הוא אצלה זר לאו פציעתן שקודם אע"ג אצלה זר ממעם להופטלנו
 דהא ולנת בעשה עליה לעבור כזע באשת אסורה דנתפשה קרא איצמריך ובי ., ביה קיק אצלהזי
 אמללו נכרי אצל שנתייהדה )יב( כהן אטע . ותולדתה . זונה .עשאה דבעלה כיון ושד , נפלא אשהמור
 על נכרים ביד שנחבשה האשה נ'[ ]עזו ובכתובות 9ג( 6'[ ק"ג נ"ב בע"ז דאמרינן לו אסורה אחתפעם
 שוע" ומהקיק . לבעלה אפרה הכי לאו הא ממונו רפסד מפני דמתיירא משומ לבעלה מותרת ממוןידי

 ידי על סימאדקתני
 ן

 בין לן שם דלא מעמירין אין בתחילת נכנה )יד( ומוכחא . לבולה אסורה נפשות
 לבעלה אסורה נתיהדה אם לכתחילה עמהן אשה תתיחד לא רתק דוכי כי דיעבד ביןלכתחילה
 פירש מדברת ראפ , מיאון בהלכות ז"ל גאון יאודאי רב )סו( כתב וכן . באונס בבעולה לה"רחשבינן
 להשיאה נאמנת אומחש ור"א ר"ג הוא וכהן פלוני איש זה איש של סיבו מה )טז'( %[ י'ג ]כעכועזעירי
 נסתרה ודוקא ,לכהונה

, 

 כדאמרינן לכהונה וסמולה כשבויה לה הוי הנכרי עם נסתרה אבל ישראל עם
 התירו שלא למדנו , בפריות פרוצים נכרים רוב לו שאמרו שבויה היינו נסתרה נ'[ ]מס ,יז( פיבכתובות
 ושוטית ארוסה ש בסומה דת על עוברת )ימ'( ליה דחשבינן אע"ג ישראל באשת לח( ונסתרהמדברת

 ראםושעפות
 תג6 יספי סייס  זגמחפקת סס ותי' מעקה ור 0וא 61ז מ מנת שמוחס קסג0 נעורת נסוק ינסס חרסית טקס מנת סשת0לניס נרקוטי ו0 פיטר מסמס מעייךו 0%6 זל כסיות יט03 גמי פשק יגמר 0ר%ס )זיעת 4סר' נח'נךץ 56)0 זל ?)* טשס נהיתך)6

 יכין ק") גמי ע"1 י' דינמות נצמ6 61"כ מעיטך זל סוי 63 גב' יס"י ס") פכי)ין כמיי יכ6 סלע גאינ ד63 6' ס"מ יממותדנריית6
 כדמסמע סוס) גמי יס"ד מתמחין )0ך רניפ ?נלי %6 56)0 ור מסיג % נסוק ינמרומס"ת

"0 
 ו%כ י6כ)1 )6 פ"י נטטטס יזט0

 טך' ממ"כ עיין מגוייס 60נגי שי סס ס0קטס !מס . ש% נמי )ס!ק יגסס ""0 ש% מעיקרך 56)0 ור 03יות יכף ס0" יכ)מ!נמ
g~sסי' וגן )0 וסט) ננערה מסרי נני6תן חלס יסמוס י6% )6 ימס"ס סס פי' לל"י 0ג0 . "כ6 )6 ייעץ )ח( . י' "!ח 0' *ת 
 %6 %)ט 6ין ג' ע" קיופין ?קי"3 מס6 ו0לשנ"6 0רסנ"6 סרס"' ע) סקסו כגר 6נ) ט' ייעס כ)6 ה62כי)ס 0!6י) ד"ס 6' יש"וסס

 סייס כסן 6' ס"6 מי' 1ר6'ית1 ממס גסס hP'1  רירית  פס  יגרפי"* ע"י סכי 6' נ"ט 'רמות נקות חרת ס' ועיין נחגי כנוגס%'סור
 ס"ד כנון ק0) ?נסנצ)' תי'  ט"ב 6ות ס"מ יכותת יר!סמס ונתסירמ . סרס טורנדו דלך ע) 0!6 כ!' כס"ג )0יומ וגתמגס סימנת6ת
 6נ) . סס מסיס נחתת 3ס' כממ"כ ג"ג סניי enDt '73 סס 1ראקט3"6 3070"6 כ' סכן וכר 1)6  פיי"י פפיקח* 6ללמ  ור  כפילן%

 סנלס"ס ס9 ה" ט!ז . ע"נ בסר6"ס סס וכר hsn 636 %ן סר6"ס רניגו כתל סעפי מתרי 60' נחוסן ~h"pDIJ קשיית תי'0גרס"ס
 נסויית וכ"כ מעיגך6 ור געיה )6 וכר"מ סד"1 ככריתות !ל"י ר"מ 3ס5ונתת %וי?ו0

~UD 
 51") פ"ק רניעו )ם( . י"ג 6ות ע"מ ס"

 )")ו דנ16גק כמ"ר )0יי6 פסק יר6יס נססי ר"6 ס" ממק טרר"6 וק '"נ 6ומ י _ ס' 0%"ע יו"ט מ)טמ נטו"ת כ' פכןוהוויתם עי גמי ותגן מ! ושר ורייסס . %ג ?"0 ג' %י ופס לוון ?' מ"פ ינמש נתוס' !עיין פמר !5ע %"ח %י! 0ש מסל . )1 )י( .ד'
 6)6 רכסן )נע)0 6סור0 61'גס עג0 )"מ נ16נס יכ) סונר ז0רר"6 סכ' טסמ"כ 36יעזר הר"ר נסיעת ג' סיטי ו' סי סס !כ"כוונג
 עיי"ס זונס %מ מססולס כג6גסס נגס נצנר ו"3 ד0ר"6 )ומר ל נקות קימחה סס q'DttI כ!' %מת 6) כיון י0וט0% )6!מסוס
 יצקת נ' ג"1 ינשב יונף %"נ 03י%יס יס"3 כ' 0יר6יס נינתי סס ס60ריך 6חר סמייס וכר נס"ס ריס'ן סנפן )סרג רפיתיוכן
 ססר1הק לישע %.  פספ  פיו סכח"י )סגי0ט סי' ס)6 3סס ננס וכ"ג כו' ץג0 מסוס 6% עומ6ס גסוס עמס )וק0 נע)0 טנ6גס0כסן
 60 פ"נ f'D3 זימר" סס ח"3 יותר מתוק כ6ן היסס רסון )יג( . 1DS סס לנרי ואן זו תע0 ותר נגזרה . כסן )יב( .%"3
 וא' וכ"כ )מו( . מיסס כ"ס ט' ק סגי 6% מימ' ושכמינן )יד( . כו' 0060 נ'[ ]ל* נכמוטמ ?תגן 60 כ6ן וכסא כ!' 0%0יתק
  0ני6 כזע ס" וסו' יכשמת %ג ונ0מי'6 כסריס ס") ד)6 טס וסיקס 1ה1 י"ס 6' כ"ג ט"ו תוס' וטע . כלגסס חסר ונ!,'עי
tDS0ר6"ס o'p)*tt 1'3ס"נ ?י") סל. סייר פ"ו *מזפ  פו"פ ס!% 9'ס סורם נמסל'"ק וע"ן רמ"ג מ" תא"ל וע"ן נקורר ע 
 6שיס סגתיחיס מיש %6 נישל 6וסרין 6'ן 6ז 6"6 נימוי פרו סשסקיס % 6% %יחיס % יחתילו 0סוסיוס כ) SD י'נ%
 . ר,שקק'ס ג3 ע) pSln 610 !ע"כ ע"ז פ"נ ז' וסננה ס"6 6סי6 והימדם Oh 6סור0 63"6 יחסי* מנער כ6ן רניגו מיניי%6.
 נר6ס וס ות" ;6טרס  16 ושיימדד !ופת תסלת ינרי ייינר0 קייט פות גסס כסגמייתד0 חיילי לג0"נ זחלן 0מ0לי"ק סס כ'טוי
 ענגי !עיין סס ונק"6 6' ילל נמונ!ת כ"י וסיין למ"פ  ר*  סס 0נ"ס ס3י6ר וכש ?_? לניט נינריג"כ

~tfidn 
 ס%הך ספו סס

 5") . ליס )ים*( : כ3") יסרי) גיסת 6)6 ונסתרס )יח( . כ5"5 סי6  )יז( . נלקו  לו'  פפ לסימנן  ופירי תמוי( . י0רי"9כרכרי
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יראים nY-pעשיספר86
 קימל"ן )כ( בתיקו ונשאר לא אי לקיימה בשה רשאי אי רת על עוברת התם לן ופבשא 6'[ ]יקינה
 פ"א נמי ובסופה . ומתירה נקינוי שלא בעלה על נאסרת האשה אין 6'[ ]ע' פ"א בכתובות דאמרכקא
 קימתן דלמא פלוני איש עם תסתרי אל הזה בזמן לגיתתיה איניש לימא לא חנינא ר' אמר אמרינן ל[]ל
 צריכים הלכך . מיתסרא )כב( לחוד בסתירה אלמא )כא( דעלמא איסורא עילויה לה ואסר יהודא ברכרש
 , ימות ה' דרכי )כנ( ובווי , לו אמורה אחת פעם גמתרה שאפילו הנכרי עם מנסתרות להזהרנהנים
 בעריות )כד( להסתכל שלא 6,[ ע' ]ע" רבותינו הזהירונו ועוד . נקיים ויראיו ה' אוהבי בם ילכווישרים
 שצריה ומצינו בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם יהרהר שלא רע דבר מכל דונשמרת אקראואסמכוה
 לל לכפר וגו' ה' קרבן את תקרב ג,[ h"S "מויל רכתיב מדין במלחמת עריות הרהור על כפרה )כה(הכתוב

 ממנו נפקד לא לו אמרו הראשון לקלקולכם חזרתם משה להם אמר %[ ב"ו ]נגח ה' לפני )כו(נגשותיכם
 השומר וכל . יצאנו לא הרהור מידי יצאנו )נו"( ע"ז מידי אם א"ל למה זו כפרה א"ב לעבירהאיש
 שזבה הצדיק ביוסף מצינו שכן גכח( הטוב אוצרו מנחילו הב"ח וזובחו יצרו .ובופה העריות מןעצמו
 עליה העובר וכל ס"ה והמורות קלות עריהם ומספר . יצא אמורים ומבית. פוטיפרע אשת ליצרו
 , הזה הגדול האף הרי %( דם"ה כיק ע"ע ]יגי'ס לדבר וענר ומימן )כס( בעולם אף הרון להביאשרבה

 : נהוי הכ4 בגימטריאמה

 האםתועפא
 ועיין ס"מ י"ס סם סוטת סהוס' כלמ"כ ויש סל6ג"ד גסס ע' כו' סו' דכתוכות r"D3 סר6"ס כ"כ . נתיק חס% )כ( .03
 ע31רת כתג תס"ח נה' מר"צ ימסר"ס קטן נתס3"ן וכן . כ' י"ס ס"ק קט"ו סי' D'~h נ"ט טט"ז וייטוח מסג' סכ"ד וכ"ממ"מ
 מוחל s~trt סם כחנ הסונף nlblct שם ע3 06 גי סיגל יוזשן 6ט 6'ן bh 06 ר6'ות'ו ש'"ס כשימיי 6כ%ר מנע) זחע)

onffp)זנר. מס ססעתיק כ"1 דין קמ"י סי' 3כ)13 ורציתי עכ") ק מסמע )6 נכחונות ומיחו טטחיר טפס סו6 ס6סר ססס ט 
 ט) שכלח סל דיריו ר6ט ט) יקרי )י נר6ס מסריקו וטוגמ כן" מסמע )6 ככחוכות "ומיסו תינות חמסת סגך סם 31ית6מסר"מ
 60טט 6'נ 6' ט' כתונות ד6מל כר"6 קיי") כ6ן סר6"ס וכמת"כ כן מסמע )6 נכתוטח ומילו כ' rttu כוי )ק"מס תסור סכע)יח

 וגחי' כו' ברור יגר )ס)ן מס נגמר6 עמ"ס D"D '6 כג'נין נחי' וסרסכ"6 סריטג"6 ועיין . וסת'רס גקיט' 630 גסס ע)גיטרת
 כע03 ע3 נ6סרת ס6ס0 ילין ג' י' סועת נמס' למריק יס6 %"ת וקנס סם סר6"ס וכת"כ . טס ינטות ונר,ל6"ס נ' כ"יסינמות
 תרס"ו. ס" ח"6 16"1 ועיין מיתסר6 )6 3חוי ינסתיר: סם שביעט נ"כ סמ"ר כ6ן סר6"ם כד' כוונתו כו' ומתירס קמי ע"י6%
 ממו) מיגו מתירס )6חר קירויו ע3 טס% נע) דקיי") יעכס 6יכ1ר6 נוס") רכינו כ' ק5"י סי' ורייסס OStDS סי' . יעומק)כא(
 וכמנסות כמח% 6קי מכדן )6מר 6נ) סמגי3ס סגממקס קורט דוקק סייט סכ' מחון קיגויו תוד"ס ע"6 %ח סגסדרין ועייןעכ")

 גמי בתירס )6חר קמ"י DttD 15'Dhv סתוס' יגרי כוונת 6ג3 )מחו) %י מתיר: )6חר י6ף 0חוס' טוי תמסו וסגרס"ס ססמסר05"ס
 1כ5") ר"ח כינלי סעיכך חסר כ6ן רניגו וניגרי . קמחו) 6"י %"ע מכחן שחר 6נ) סמני)ס סנמחקס קולס דוקק סייט מ"ממחו)
 כ) ט3 כ"6 )י' 6לסמיך hp' )6 כו' ונווי )כג( . מ"ח עסין נסמ"ג ו5"0 %") היתשע)6 וחוי )כב( . 070" "נומן חיטת סס למסר 6)6 רניגו סס וכ"כ כו' וקלסר ואינדקס טעה מי h)1'ho ו3י% ומישמרת נר"'אר"י

 סעמוי
 ס"ס סו6 ונגיסת עריות ס)

 תו") ונס ימוח זכוכיו נוט סקו '"ע מסג' סססוק רסון נקע ורניגז . פניקס עצוי שף סו6 סס סגדסס סדה וסי כ' יעןר3"ג
 ממקרת )0 עיף סס יוחנן ר' 6ך גיוס מטתו סיסנוס )6יס ד6סור מכלן עיף דר") נ' ט"ו מס עיין ז0 נעגין ר*מכך6 זסדרסו
 נשמו סו6 חמר ממס סונאר רסיס יוחגן ר' צייתי )6 6מ6י קסת ד6%ורס 03עיר סס ורקותי גנר סולת 6מר וסמכך67י31
 ח' נרטת 6חר ניגר ט5גועין סרסייס כמגסג טגסנ רסיס 6ין ממס 63מת 6ך סיס סי6 וכבקר כ06 0י6 בעלי עס"ס 6' י"גכמגיסט
 סמסמטין ס5ג'עות קותו ויגס . קס"' כס"ס ססי' כמו 6' מ"מ כתונות נ)גוסיסן מסותיסן סמסמסין סרסייס מחג זס ומסעםנ'

 1rb, 61"כ סיין ק )ט בסוכל* למחיקמעותיסן
 נס' עיין . )סטתכ) )כד( . ממק"ט יומק ר' ייסף עי גיוס תס"מ סיין )ענין ר6י'

 יגס כו' 6כך6 כשמכוס כ6ן 0ר6"ס ומע"כ . כנטמעות ח"6 סי' ונסע"ט נ' ליח ד' נרורס נס)כס נלטת )מ6' סמו%מגחת
 ט' יסריחו ס)6 מ')ת6 דמך 1nDht . 6' מ"ג ככתוטת כימונה hn)wfi ע6 סי6 נמולס יייס6 ל . ס% 1"ס י ל ע"זסשס'
 וסך )יגס מקרס פסור יסי' )6 6סר 6יס כך י0י' כי כתיג רע דכר מכ) )ונטמרת דסמוך משכין מטפס סו6 כו' סומ6ס )יייוינץ

 . סקנסס ספריך נגדסס . סכתוכ סגריך )כה( . כו' סומ6ס קדי וינץ כו' יסרסר 6% דנריו סיום ע) גמדך רניגו סכ'ד6סמטס
 כו' )גגות סריס מעמס ס) כסרט"י בריסון 3ק3ש)כס קזרתס סמ6 מטס ס6מר מס ממסרס גרפס רגימ ומדגרי כ5"3 נססותיה)כ0
 חיגות סגך סס 3נמר6 דט"ס נרפס תי . טס גחי כמסרס"6פ)6

 ויקי
 טפס . ט"ו )כזע( . מידי )6 ותו סחע מקויי ע) מפס

 יפרפר במסדר וחיסר מייי )6 1ת1 . ומטוכס עס נעיו אסבסט ויוסף עוב 6% 6טס 6% .טג6מר כתוב כ6! נגיסס )כח( . ענירס51"3
 6ף ודון כטופס ססרסעיס ומן כ) סגטדלין ביוסי עיין )כמ( . ותסכח ד1"ק )סעתקחו סטתריס דנריס bwD ש"ט מגקלימין
 סמורת נמס' וגמ"ס געותך qh חרון סמני6יס לסעיס נכ3) סט נגני נס סי' נגני הפשט מ6ן סס ננמר6 %מר יוסף יריגש3ס
 ירום ח"כ רבת מיעלות וזכרי . עיי"ס יגג3י געי כנון 6"ר 6' כ"ג ככתוטת )מ"מ מרם, יוש סרג ס"ט נו' יעדתן סלעת ועיץמ"ג

 : מס 51"3 ס"א . ומס )לז . ס"ס סט"ס סי' יו"ד ננסס ועיין . כ% ספסט )פי 1)6  סילוס ירך ע) 610 נ' ק") יףכה
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