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 לנפש טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו נשא בפרשת במפרי תמא . טמא ים-דשהנכנם
 ולא יטמא אשר איש שנאסר לפי זאת פרשה נאמר למה מהניהם את יטמאו ולא וכתיבוגו'

 ולא ת"ל שמענו לא אזהרה שמענו עונש ממא ה' מקדש את כי מעמיה ההיא הנפש ונכרתהיתחטא
 יכול 6'[ ]ס"ו בפסתימ דברים באלו ותניא למקדש יכנסו שלא לטמאים אזהרה זו הרי מחניהם אתיטמאו
 לזה ומחנה לזה מחנה תן מחניהם את יטמאו ולא ת"ל אחת למחנה חוץ משתלחין מתים וטמאי זכיןיהיו
 לנפש ממא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו אומר הוא הרי צריך אינו רש"א )א( יהושע ר'דברי
 מחנה לו תן זב ת"ל מה כש"כ לא זב משתלח לנפש טמא אומר ואני זב יאמר ואל לנפש ממאיאמר
 מחנה לו תן מצורע ת"ל ומה כש"כ לא מצורע משתלת זב אומר ואני מצורע יאמר ואל זב יאמר .שנייה
 דזב חומרא מאי מפרש והתם לעשה ניתקו הכתוב מושבו למחנה מחוץ בדר ישב אומר כשהואשלישית
 מאי ואמרינן שרץ מסמא חמור וזב שרץ טמא לרבות טמא וכל טמא ומסקינן 1 מזב ומצורע מתמטמא
 משכב מטמא שכן חמור זב אדרבה בתה"מ ואסור ופרימה פריעה טעון שכן כי[ ]ס"ו מזב דמצורעחומרא
 דמצורע . קרי מבעל חמור ומצורע קרי בעל לרבות זב וכל זב ואסקינן בהימס חרס כלי ומסמאומושב
 ימי ולא ספרו ימי כ'[ ]" קטן דמועד בפ"א דתניא יהודה כר' בתה"ם ואסור ופרימה פריעה טעוןמוחלם
 משכב מממא אינו דמצורע הכא אמרינן . חלומו לימי ק"ו מפרו ימי אומר יהודה ר' )ב( יומי ר' דבריחלוטו
 בטשא מטמאין [1tDW] ומצורע ויולדת נדה והזבה הזב נ'[ ]ס'ע תנוקת פרק בנדה דאמרינן לשאול ישומושב
 משכב מסמא מצורע אלמא יתעלפה שמא גוירה )ג( רבא ואמר מסמאה באבן בנם/ מפרש הבשר שימוקעד

 בביאה ומטמא ומושב משכב שמטמא גמרו בימי נוזלו ספרו בימי הזלו אם מ'[ ,"י -,קי6 בת"כ נמי ותניאומושב
 אינו ספורו ובימי עמקינן מחנות לג' חוץ משתלה דמצורע מפרו בימי לאוקמי מצינו לא דברים דאלו דפסתימוההיא
 כשרץ מטמא הוא והרי בביאה מלטמא מהור וטבל וכבס:בגדיו מ"כ[ ]ח"ו נגעים במס' דתנן מהנות לנ' חוץמשתלח
 ]בביאה ומטמא . ופרימה פריעה טעון אינו ועוד בתה"מ ואמור ימים ז' לביתו מנודה החומה מן לפניםנכנס
 טעון שכן שייר דהרבה מצורע חומרי כל להזכיר בא שלא משום[ הוא )ד( להזכיר התלמוד חששלא
 בימי לתרץ מצינו לא דפמחימ ההיא למדנו הלכך ועולה ואשם חטאת קרבנות וג' וצפרים כהןכמהרו
 אבל ובגדים אדם לסמא ומושב משכב מטמא אינו דמצורע ז"ל פרש"י כאשר לתרץ יריך לכךספרו
 לטמא לו היה שמצורע דיינינן דהא )ה( לי נראה וטעמא ומשקין אוכלין לטומאת ומושב משכבמממא

 ראםתועפות
 "שדס 3רמ יוסי ר' יסודת ר' דירי טס כמ"ק )סויגו כו' ממר יפויס ר' יוסי ר' יסרי )ב( . ימיט ל' מ3 . יוטעל')א(

 כוי קומר יטודס 3ר3י טסי ר' רם דירי כוס") סת"כ טעתיק מ"3 סייד 3גגעיס וטר"ט ח' '"י ויקרץ לת"כ וכ"ט . נו'ממר
 6ס"י 1סג16ן לסור ד"ס סם ו3סלס"י כו' מטו"מ מעיקרך טרח יקמר יכוסס )רן ותו rh קמ"ר חוטן ועיין כו' )פניו סטנתילר"ח
 6ססר סיטך דחו)ין 3סך -סקטס )"ג סי' סט6נ"6 גס 6"ט סיר6יס )ג4 36) 53"ע פרטיי תגיח ח' 6וח לעין 3קיס גסתומ מי3ס'
 חדשו ימי ע6 מסירו ימ' וח"ק כס"ק סס כ0די6 י0וד0 )ר' מט טמעיגן ט6 כרס"מ ד6סור ומטום כסקוס ונדו) יסורס 6יר')סגיי
 ללוך מקור טו"מ ועיץ יסודס 3"ר יוסי דר' ס)ונתיט 3ר מקומוט 3רו3 טטו6 יטודט ר' כמקוס רני ד5") 3ק"6 טמגיט סס וכסרשי"ג
 )6 ממסמק י"ס 3' י"1 וכיומך סכן ד"ס 3' ס"ו ססחיס כחוס' וטכס . ר3 )סניי . רנ6 )ג( . ד'ס"

 0ו~
 טמ5ורע רגיגו ר6ייח

 3מי ועיין כ5"ע ע רסיס טויח סטוריס מיס ונס' רגינו כדגרי מ"ר מ"ג דכמס ס"6 סר"ס כ"6 נ' מ"ע לנגס מסך ומוסל מסכלמעמך
 מטס ס"ר ומסיר טמ3ד)ת 363ן חמוסה מטכס סר") מסמך 6נן נסי' רניט יעח ותנין ס' ע"ס 6מנס וטס וט לענין 3"3 סרסרגסתומ
 6)1 כמס"ת 60ריך מסרן תוססי ונמסר כתימת ד"1 יגיהו טעון סכן ד"ס סס ססהיס וסחוס' )טניס מוכרח ו0ו6 תססתי סנווסנר)ד(
 פועת ססמ;ו סס ססחיס כדצ"מ יססחיס סרט"' כווני טגוסרט גריס רכינו מטעם )ה( . 6' מרדוין גוסן דכ)יס ס"6 טסולים מיס כס'ועיין
 )6 טסו )סרט"' טס פסחים מסרס") כממ"כ esll ומטקין אוכמן )טמ6 6)6 כ)) ו3נדיס 6דס )טמ6 מו"מ עוטר מצרע דמןרטט
 6דס מטמא סייגו 6)6 3נדיס 16 6דס )טמ6 טטומ6ט 6כ עכ"ס 610 מכורע ס3 דמטככ ;ר6ס ט3פגיגו רס"י דמ)סון ור") סכימסיוע
 ו' דיומ6 )סרס"י יססחיס מרסיי יסמור )6 ט)סגיגו סרס"י ולסי ונתקין טוכסין רק מעמ6 לזגגו ס6דס Or 6כ) נגריס יטמא ס6דסונס
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 ירחייך לשמעם אם כי לבררת רע נעשים שאינם אשירים ז עמדשפך 103
 הזב קרא דמעים לא אי כ/[ ]נ"י הנדה רם פ' בנדה לברייתא לה ומייתי כהנים בתורת מזב ומושגמשכב
 ומשקים אוכלים לסומאת וכלים אדם בסומאת מקומות בכמה הכתוב שחלק שראינו וכיון המנטעת אבןולא
 ואמנם ומשקים מאוכלים ולא מיעמ וכלים מאדם המנוגע אבן ולא הזב רחמנא מיעמ בי לומר לנויש
 משכב שמסמא לזב דמה מזב ק"ו ליה איפרך א"כ אדם מסומאת מצורע הכתוב שמיעט אחרי למיסראיבא
 במצורע ומשקין לאוכלין אפי' ומושב משכב מומאת וא"ב במצורע משא"כ וכלים אדם לאמאומושב
 בגמרא מפרש ומעמא במשא מלטמא מהור שמון נכרי נ'[ ס'ע ]גיס ]דתנן מדרבנן לומר יכול ואינומנלן
 לדחות יש ואמנם ומצורע בזב כדגזרינן יתעלפה שמא נזרינן לא הלכך מדרבנן[ מתיימ דמומאתוכהטוס
 מדרבנן אלא במת אפי' מומאה לו אין שנכרי מדרבנן מתיימ מומאתו רכל נכרי שאני לפרש יכולשהייתי
 אתמ מה ושביכם אתם במפרי כדתניא ומעמא יתפור לא )ו( בחלון שישב נכרי הוצצין אלוכדאמרינן

 לו ויש דרבנן אלא מהיים ומושב במשכב מומאתו שאין במצורע משא"ב ברית בני שביכם אף בויתבני
 הקלו אס למעלה שהבאנו כהניס דתורת ההיא אבל יתעלפה שמא גזרינן הלכך דאורייתא טומאותכמה
 לא הלכך איירי תורה בדיני דהתמ גמרו בימי ומושב משכב שמממא קאמר מדאורייתא וכו' מפרובימי
 אמרינן , ומשקין לאוכלין אפילו גמרו בימי למצורע ומושב משכב מומאת התורה' מן מנלן לפרשידעתי
 מה 6ק ],' פ"א בנדה אסריק והכי קאמר פתיל צמיד מוקף ואפילו בהימס חרש כלי מסמא שזבלמעלה
 המוקף חרס כלי כל על אמרינן ל[ [h"p ' הניזקין בפ' ובגיטין פתיל צמיד המוקף חפש כלי מטמאהיא
 הרס כלי מדרס ל[ %ך ]סגת ר"ע אמר פרק דאמרינן לשאול ויש נדה אשתו תמיממ שמא ומחוש פתילצמיד
 לא מי הוא מהור עליו פתיל צמיר יש הא הוא סמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי ךכל סהכאמהיר
 פתיל צמיד יש אם הא כתיב מתם הכא דהא הכתוב מיהר עגונים בכל פי' נדה לאשתו דיחדינהועסקינן
 זו קושיא הימם ממומאת למהרו לנו היה כתב סתם דקרא משום מדרמ מן מהרנוהו ומעתה הוא מהורעליו

 וגו' פתיל צמיד אין אשר פתוח כלי וכל פירושו והכי דשבת בדבריו המקשה עיין לא אני ואומרשמעתי
 דהוה מדרס מגבו מממא ואין מאוירו מממא חרס שכלי 6'[ ]סיס דחולין פ"א בסוף דרשינן קרא מהאיכלי
 הנתוב מיהר ולישיבה למדרס נתייחד ואפילו לו שהיה תשמיש איזה קרא קאמר כלי ובבל פתיל בצמידליה
 והכי מקום בשום גב מהרת חילוק אין מדרמ מומאת דלענין ממא יגבו )ז( ]ממא[ חרמ כלי מדרס אינבו
 לא מי מגבו מממא אינו אלמא הכתוב דבר שבה מת מטומאת מהור עליו פחול צמיד יש אמ האפי'

 חרס לכלי מדרס דין אין אלמא מהור רחמנא וקאמר אשתו לישיבת נתייחד אפילו קאמר כלי דבכלעמקינן
 ואפי' תוך דין לו אין מדרמ ממא שהוא דבר שכל במת ממא והיה כתוכו גבו היה מדרמ דין לו היהשאם
 אמ במת גבו היה וסמא תוך לו שאין ככסא לישיבה יחודו ממעם נעשה גי תוכו במל תוך לו היהאמ
 ממעם אלא אינו בהימס מטמא שהוא שמה תוכו במל לא היסס מומאת לענין אבל מדרמ דין חרמ לכליהיה

 ראםתועפות
 כעומסת לכ"מ טכמו3 טמ)ק סריגינו וכיון תטעמו )טייק כסם ולצינו נ' 6ות 3"נ הלפר גסתומ נ"מ כ"ג עיין עט יומ6 כלס"ת ס)6נ'
 כננו' כדגרי טתי)וק 3טעס וכחג מטרת") כממ"כ ס)סנינו 3סלס"י סטיק טס גסתוח וטשי כו' )ומר '"3 ומטקין 16כ)ין מטומנת וכטס6דס
 qh 'ורנונו 4עמ6 וכנדים 6דס 6נ) נגסס לדמויי 6דס 4טמ6 ז63 ק3ס 3עומ6ס 1סג,16 ממולט מסוגו6ט טכהונ נתקו hn'e 6' 3"גג7ט
 וכפיס 6דס טומ6ח מן לכ"מ וט חלוק למציגו )פי"מ 3ססיעות סחעוק עעס כתכ עכ"ו כנוטרם") ז)6 רס"י ככותת סו6 ססירס)סי"פ
 6ו~ןיועלת

~YER:, 
 עי' ק"ו )יט ד6יסרך גידף )6 נמי קנס טומ6ס 6"כ תמורט מטומ6ט מטונ יש"עע 37כתל ימגג טסקט" עס %עמו

 61ין כו' וטטמ6 חורין נ6)1 כד6מר מדריגן 6)6 סט וו") כ6ן חסר 3גךסס )ו( . יוכימ גדט נוע) סתיר)ו סמטמ6 מוד"ט י 1'יונו6
 מסורי וכקן חולין 63)1 610 6יסס 6יס מונגיססדירת

 ר3יגו טכ' וסטעס 6' י"כ ככ"ל וטה ימסור 3)6 5"3 יחמור )6 ולת"כ סדכר
 31"ע טכ' מעוה סדר ליס, )טג16ן ט%6 יסרי כס' ורקיעי עיי"ט. 6חר עטעס כתב הכרי ד"ס סס ננ"כ טמוס' מגט כו' לספריכדתגי6
 טחדסס )6חר דדוק6 י") 61גי טס"ס עיי"ט יספרי דרסך סך סכי6ו 1)6 ט61 סמו" כר )16 ינכרי מגק סס"ס פ)פ3 יס"6ד3:,יר
 מגריך טקר6 זנזנות 5ומריס סייגו קל6 כ4 5נ) נריח 3כ)) יכטינו16 וסכיכם 6חס דלטיגן טטרט 3ר ~6יג1 מעמק 63 זנכריטהורט
 וסניכס 6תס נודכתי3 ספסרי מרטת עיקר דוטו )מ") 6תס תיכמ ד6"כ חמס ולגי עכ'ע כרית )כ)) 163 ס)6 6ף ג"כ )טט3וייסטגי)ס
 )1 6י1 סגכרי דססרי מס6 יפיף רכינו דירי ועכ"ס דססרי נוסך למד מסיר טסרט )1 דפין האעגין וי") p~h סוד"ט 3' ס"6גייר ועיין טו6 טמויי 3ר )16 דנכרי מגן  סס  תויר סקסנו וססיר מקוט וכטמאת סטרס*זכסו6ס )ו דפין hlb טומ6ט )1 יט נכרי 7)עו)סי") דססרי תריך ד6י 6:י 16מר וע"כ כלית )כ)) סכ16 קורס 1)6 זוקף צרית 3נ' סכיכם 6ף סרית 3ג' 6חס מט )מידרט 'תירך 6תסדת'כמ
 כתונ ו3גדסס לכתו צנרי מונן 6ין ינ)6"ס 6:י טוססתי סטסנרחי 11 סינט )ו( . 31"ע מנק"ל )ס די)סי סגמ' סכרי ננד טו6טומ6ס
 ר"י 3סס טכסנו מט מי תוד"ט 3' מ"י ס3ת ועיין כו' מקוס גסוס גג טומטם )ענין טמ6 חרס כ3י מדרס וקין נ3ו טכתוכ מיטל3זט")
 ל6ס )6 כו' 3יסי3ט ייהדינטו סתמ6 סומי )דם )קסתו 6רי6 מ6י 3"י טגמ' ע"ד סכתנ טס וטגרס"ס . ~oe1'i עפ4 סר"3וגראס
 )רכ6 טטקטס טס ט3ת ימס' יטלל) 6סי כספר ורטיתי . כו' קטגור ר3ות6 6נ) כו' דוקט )16 גוס ז63סת1 נקמת סכ' לסיגודכרי
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 קנן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעצום שאינם איסרים ז עטרמפר
 אומר הוי ככולו שהוא מגעו איזהו הזב בו יגע אשר חרס כלי וכל בת"כ כדתניא בתוכו נונע באילושמדון
 למדים היינו מהורה לאשתו מיוהד היה אם דהיה דוקא לאו בשבת רבא דאמר נדה ואשתו הסיטוזה

 בו אין לומר נכו הכתוב טיהר הזאת בפעם ליממא ראוי שאפילו קאמר רבותא אבל הרס כלי מדרסטהרת
 מכל טהור עליו פתול צמיד יש אם הא לפרש המעהו נדה אשתו בתלמוד שכתוב ומה טדרמסומאת
 האטור מת מפומאת טהור עליו צ"פ יש הא פירושו דהכי היא ולא היפת מטומאת הקשה לפיכךמומאה
 תימרא דמנא קאמר לא מומאות מכל אבל זה לכלי מיוחד שאינו )ח( תשטיש בכלי עמקינו לא מיכענין
 סמא ממטא מדרס המפמא כל 6/[ ]%ע סימן בא פ' כנדה דתניא והיינו מת בסומאת אלא קרא איירי לאהא
 כלי נקרא למדרס יחודו שהריו פומאות בכל המא הוא הרי תוך ממעם אינו מדרס דטומאת דכיוןמת

 היכא'דמיעמן לא אם האמורות המומאות בכל מטמא כלי וכל יפמא עליו ישב אשר כלי וכלדכתיב
 עץ כלי פרסמי שמפץ לפי הלכך עץ כלי ופשוטי תוך תשמיש לו שיש במקום חרט בכלי גב פהרתהכתוב
 מטמא טדרס שממטא בנדה ז"ל פרש"י וכן נן ]ע'0 כיצד פ' בב"ק קטמם מפכים בק"ו מומאה לומרהוצרך
 באהל מממא או מת בו נגע אם המומאה אב להיות ראוי במדרס הטומאה אב להיות הראוי כלקאמר והכי המומאה אב שהוא דמדרס דומיא אלא דוקא לאו מת וממא הזב למושב כלי שנקרא מטעמ מתממא
 בין מדרס המטמא בל פירושו והכי )ם( ולחולים לקמממ שיגושין כגון לישיבתו קיבולו מטעמ אלאלישיבה ראוי ואין הישיבה למקום קיבול בית שעשו כגון קטנים מפכין ק"ו צריך שאינו מדרם כלי ואיזהוהמת
 לישיבה קיבול בית לו שיש אותו מת ממא מממא לישיבתו קיבול בית אין בין לישיבה קיבול ביתיש

 ובמת בשרץ למהרו' לנו והיה לישיבתו קיבול בית לו שאין ואותו מושב כלי שנקרא מטעמ לושנתייחדה
 דפכין מק"ו ממא ההוא ועור דבגר שוה בגזירה מיניה יליף ומת בשרץ כתיב דשק עץ כלי פשוטימטעם
 צ"פ ממוקף ק"ו ליה אפרוך א"כ לשאול ויש צ"פ המוקף חרס כלי בהיסם מטמא דוב אמרינן ,קטנים
 יעקב רבינו כדברי גמי של ולא רש"י כדברי קאמר עץ של ממץ מנין בסת מפץ כיצד פ' בב"קדאמרינן
 ק"ו במת מסאו מנין עץ כלי פשומי שהוא אחרי במת מפץ . לנו מנין פירשתי h~s] ]ס" אחרובמקום
 במת ממא שיהא דין אינו בזב שסמא מפץ במת ממאים בזב שטהורין קמנימ פכין ומה קמניממפכין
 דה"ק )י( לתרץ יש . במת ומהור בהטיסו בזב שצמא שיש יוכיח צ"פ המוקף תרס כלי לומר ישהשתא
 . בין במגעו בין בזב שממא ספץ במת ממא בהמימו בין במגעו בין בזב שמהורין קמממ פכין ומהק"ו

 מביא אני אף כו' יוכיח צ"פ המוקף חרש כלי לומר יכול אינו השתא במת שמטמא דין אינוכהמיטו
 בהמימו בזב'אלא טמא אינו שכן צ"פ המוקף חרש לכלי דמה במת יסמא לא בזב שמסמא אע"פמפץ
 למה לשאול ואין יוכיה. למיסר ליכא הלכך בהסימו בין במגעו בין בזב שטמא מפץ תאמר ככולו מגעושהוא
 והרומב בהעור ותנן הזב בשר למגע ראוימ אינם שניהם והלא קטנים מפכים יותר הזב בהיסם מממאצ"פ

 ראםחוע8תז
 0כ5ש כ) 60 1ע1' טמור עניו 5"ס יט דכי 610 ס6י בז' מחוח כוי וב) מזכחיכ )יף דכ"ס ד3חתין מגכן מהמנין וכפיס דכ)מגע
 מסגי י)6 וימגין כניס דכט6ר גוסס ככ"ח 5"ס מרע )סכי 37מ6 עיי"ס מגנן דמטמ6ין 6)מ6 טמ6 5"ס ע4ו 6ין גין 5"פ ע4ו יםכין
 מייתר ד6"כ כק"מ הדסתי 11 קופית טס )ס3ה מו"ר גרגרות וכ"כ ככ") מ551ין וקינן מדרס וכמקין גדם )טעמו דיחויינו כגון5"ס
 ומדכתה גד0 )6סת1 ימדיג0ו 06 0טונו6ס מן ח551ין ולין יןעינן ומכינך מירס רעמ6ין 03די6 חוען כ4ס דכט6ר לכ"מ 0ו6 דינת)ס
 כ"ס ו73' קם 0נ"ח ומסגסג 6)6 סד"כ תוס' כ' ת"ד חלין ושין )עמס מנכן מטיפין 5"ס נסס סיט 6ף כניס דניאל י)פיגן יתירססו6
 מסמיל ככני )ח( . 6"ס )רנ6 6ף 61"כ יתירס 0ו6 מוכתינ 0וי 0נגו' דירסת פתומ כ)י וכ) 6"ק י"ס מס וכסרסי לדשו מוד"ס6'
 טכמכ כו' 3מת ן מס י"ס ג' כ"0 נתק ימת ע) חמק רטט )ם( . גגיסס וכע Or )כ)י מיוחד ס0י0 תסמיר 3כ) 51") ס6ן ע"סכו'
 כמע"ר גסק6 מ0כ6 )16 רנ'ט וע"ד עכ7) גסק6 מ0כ6 מת טמ6 מעמך מדלם שמסמן כ) גכ"י ד6לנר')ן60

~SnS 
 ט56 קותו יווקש

 )ימיכם p(St )1 סיט צתו עס6"כ קעגיס יסמן מק"ו עמ6 קנ004ו6 כ)י פרוטי עעעס ונמת סרן )טסר1 )גו 01יס )יתיגע קינו))1
 סונטות .כ) )קנ) ורדוי ע14 כ)י דחס מעטם ר.סומ6ות )כ) סמ6 פר' וכחומס )קטנים הטובין כמו קינטי מלעס lolln~c )'סינר 6)6וצגו

 כמדרק רומסמ6 דכ) 3ע)מ6 )ן נסקס ומבכח 3זס") כוס TDn סד"כ 3' ס"ד 3ט3ח רעי טגס ו6ף ר3ימ 1ס3י16 6' מ"ע הנדסכדסרס"'
 מדרס סמעמ6 דכ) ככ"י קיי") ד0ס6 מק"ו . מסן ד"0 סס הסגת סכתנו כלס"ת וס 6ין עגת ען כ)י פרועי 61פי)ו מת עומקתנוטמן
 ור") ען כ)י פטוטי 61ס)1 ואש סס סכת כסוגו דקדק דרט7י כ) י"ס 3' מ"ט 3גד0 וכיוה"כ טס ככ"ק וכדכריטס מת טמ6מסמך
 6'ן כין )ימיכם קיבע כיב יס נין מ)מדיט כ) יתינת מת טמ6 מטמע מירס ר.מטמ6 כOlnnO 5 מדק6מר0 0מטג0 סי' רמג1כיכרי
 גסק6 זמ0כ6 מרפ"י ODD~ 1%1 דסמס מק"ו 6)6 מלעיגן )6 מת עמ6 ימטת6 עז כ4 לסיוטי ודגי ען כ)י כמטוטי )יטיכתו קיתוןבית
 ע"ן ל( . 07כ6 מקח 636 יעיכן )6 על %י tptte ד6סי)1 ען ג4 סוסי ופסילו מת קומרת מטמר הלדרס 0נוטמ6 דכ) 3ע)מ6)ן

 3ין כ,3 ססמ6 מסן ס6מר  מהין עיני רהיט ועי' . 3~3 טמסמ6 לוסך מור"ס 3' כ"ס 33"ס וכ"ט ר"מ סי'  עפן o~Tln נ' ס"ןסכת
 S1S'p 3ית )1 סאן tmh 46כ כ3י סגקר6 והמדרס מפיכס דיימדו ו6י 0וTD 6 כ4 סוטי מסן 60 60 גמגמן נר.סיטו 3יןביוגעו
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמור ממך 128
 סופו צ"ע )יא( קשיא לא הא משא לכלל בא לא ' מנע לכלל בא שלא את והנדשא והנוגע 6ן[]ע"ס

 שלא למי הזב במשא מהורות אף אומר צדוק בר ר"א הזב במשא וממאות המת באהל מהורותעירניות אילממין 6'[ מ"כ המביא פה בביצה לה ומייתינן )יב( כלים בממ' כדהנן ביה קרינא למגע ראוילהפתח
 אותם והקונה חרס של יוצר ידי במעשה מלמעלה ומכוסות חרש של מחבות אילמסין מירש מלאמתןנגמרה
 במקף רבנן דאמור ואע"ג ביה קרינא למנע ראוי להמתח שסופו ולפי דעתו למי אהד לכל נקבעושה
 למדרס שיחדו חרמ שימש עץ מעשה כששימש סמא לישיבה שייחדה שאור כיפת 6'[ ]קטע והרומבהעור
 איצמריך ולא נתייחדה ואפילו מהור עליו צ"מ יש הא בהדיא קרא מיעמ" דהא מעמא מהאי מטמאלא
 אוכלין אין דהא מיעומא נמי איבא שאור כימת גבי וא"ת למדרס בנתייהד אלא ממדרס לטהרוקרא
 אך למקדש סמא דבר להכנס שלא כך למקדש יכנס לא טמא שאדם היוצר שהזהיר וכשם .)יג( ואמתי נכון זה ותירוץ במת ונגעו לישיבה נתייחדו שלא באוכלין מוקמינן הנהו המומאה אבנעשין
 קימנא בר מובי רב אמר ג'[ מק"י תפלין המוציא בסוף בשיובין כדאמרינן במקוה מהרה לו שיהיה)יד(
 מי תשלחו נקבה עד מזכר שנאמר ממור עצמו שרץ )סו( חייב למקדש שרץ סמא המכנים שמואלאטר

(w~w פרס תשלחו נקבה עד מזכר ליה מסייע לימא במקוה מהרה לו שאין שרץ יצא במקוה מהרה לו 
 המומאה אב שנעשה מי הגלילי יומי ]דל[ר' ואמר]ינן[ סייעתא להא ודחינן הגלילי יומי ר' דברי הרסלכלי
 כלי שמוציא הגלילי יומי דר' דמעמא במפרי תניא דבהדיא לשמואל מקשינן לא אמאי לי וחמיה .בעינן
 הא קשיא ותו הוא המומאה אב עצמו דשרץ חייב שרץ מכגימ וא"ב בעינן המומאה אב דנעשהחרמ
 קרוש במקום ושוברו ומכניסו נוקבו למקרש חוץ שנסמא חרמ כלי ג,[ ])"ל חמאת דם פ' בובתימדתנן
 דבעירובין וי"ל לתרץ, ידעתי לא הגלילי ויומי דר' ההיא אבל )מז( מדרבנן י"ל נקיבה שמצריף דזבחימוההיא

 ראםהצעפות
 ר"ת סי' bDih'1 תוד"0 6' )"נ נכעס ועיין ר"ה ע"ס וננ"ק רסנת 0חוס' כ"כ' )יא( . עיני יקיר וס, מק"ו )מעף מגלן לכחי)יטינח1
 חרט יכ)י סכתם כ' ק"י עירומן ס)0י רט"י עיי; )יג( . מ"מ פ"3 עדיות כמסז' כ"6 3יח6 . מיס 3מס' )יב( . רנתו סינריוכ"י
 רעק"6 ו0נ6ון str~t ע4ו יוטב 6דס 06 סיטכר . חרס ככלי מדרס 6יו כד"א 6' )"ח כפכורות וכ"כ דגט3ר מטוס )מדרס חוי)6

 כלי מדרס ד60 רפ"י ע"ד תמס דחט6ת דיגור6 ויקרץ פ' )ת"כ 0עור0 תוס' 33י6ור וכן 53"ע רס"י י' תגיח מס כעכורותגג)0"ס
 ירט"י 6גי וקומר . מ)נ טענויס )סונים )") h~p' דכתיכי כיון וגס )מעועי קר6 )") כ)) )מדרס חוי )6 61י מקרץ י)סיגן דטסורחרס
 %0") ות"נ טייס ען כועסם כשסינוס י6וריית6 טומ6חס )יסיכ0 סייחד0 ספור כיסת 6' קכ"ס דחוקן מס0י6 'קטס ס)6 )תרןכיון

 מטוס )מדרס חוי )6 חרס דכ)' )דכר טעס פי' רם"י 6ו)ס כ6ן. 610 דגז0"כ ררינו ותי' 0ר6"ס ר3י:1 וכקוסייח חרס כ)יכמדרס
 )6 )חוד ח,י י)6 עעמ6 מסך עיול כ"ח דגנזרס קר6 ד;תי3 )16 6' ומ"מ )יטיכס סייחד0 טלור יכיסת מסך מקוק סו6 ומס"סדגסנר
 סד"ע 3ססר ועיין כסרניי ט16ר מכיסת מ"ט טענו6 י") מסיר דססור עסין דמקר6 כיון 6כ) )מדרס ייחדה יעכ"פ כיון מטהריכןסוס
 . 6ך )יד( . ודו"ק רכינו קוטיית י") ועסי"ז מעטס טיגוי 103 דעכך כנון מיירי יפחס סכת13 ות") תוד"ס 3' י"ס 3"כ ועחן ק5"מסי'

 סי' וכן נסרן טגסמ6 כ4 טס עיריכין כסרט"' סלן טמ6 סמפוט כר6ס רצינו מדגרי . חייג )מ0 . 6ך ד5") טעות 101 6ףכגדסס
 0ו6 סרן סמ6 כ)י 3מכגיס )6 דטמ61) 60 יתסרט ד)0רמכ"ס סכתם טס כלכ"מ וד)6 0סא ס:וקדס ני6ת מ0)' ס"נ כבטנות0ר6כ"ד
esfiכרת 13 6ין כגדים ככוס סע) כת"כ ד' 0רמנ"ס עמטכ"ט ססטינ מטוט גר06 סס 0ר6נ"ד וכזונח 610 טרן טמ6 6יס המכמס 
 ע6 ק6נור מלקוח חייה חייה ד60י 0ר6כ"ד[ )ס"ד 3טר7 טועמך כ)י ]יגיירו מייכ )מקדט סרן טמ6 0נוכגיק טמ61) ד6מר 60 עכ5")י)סי"ז
  טרן טס% וסלי  סיומים %כ  טסן נגרים על %% לוקס סמיו 4 ירפס נסיף סם סרמנ"מ סימר  ~ס מס י5"כ ~דגו  על וכרת  כפוגג מטקתחייב
 כו' עירו3ין כמס' סמוק) מ"ט 6ונור 6ני ע"כ כו' 6"6 6ר3עיס )וק0 כנדיו כיבוס וע) י"ס סס 0ר36"ד ת"ס חייכ ועכ"ו 0טומsh 06סיגו
 01)6 כו' )י יר06 נסוף ויו"ט קיימין[ טמון) ופכרי ק6נור מלקוה חייכ 6)6 מ0)כ0 יתנטלו טמון) ודורי כרח חייכ 1)6 ]ור") קלמר מלקותחיית
 וחטב מחלקות כסחי 0ר6נ"ד הסגת שרי תעתיק סס וככ"מ עכ") ולחליו )דקדק גריך זנר סוף וחייב 0טומ06 36 6יגו סרןטמ6

 טע) ומסחר )סטינ 0ר6כ"ד כתב ע"ז להכעיס )וק0 נגדיו מנוס וע) סס 0רמ3"ס עמט"כ 60' 0רמכ"ס ע) 0סנות טחי כת3ט0ר6כ"ד
 ע) 6)6 )וק0 ט6י:ו )י יר6ס טס 0רגו3"ס עמס"כ ו0נ' כו' כרח עבוט )מס )נוקדו טמ6 כ)י סמכגש כרח 3ו 6ין כנדיםכירוק
 ע) מכ"מ כחב ולן 6חריו )דקדק הריך דבר סוף והייה 06"ע 6עו סרן סמ6 וסל )אסיג סר6כ"ד כתכ ע"ז 6ס"ע ס0ן3גדס
 נתרן כך )יפגמו ל6נ"ד סרב טתירן וכמו 0ס ת"כ זכלי ינריו סקרי למת לל כ"כ )מס %יו )תמור רט וו") 0ר6"וגסס0טנ0
 . וכג") כו' )י יר06 סרמכ"ס עמט"כ 6חת 0טג0 ;"6 0ר6כ"י 3דכרי טלין 0ר36"ד ע) כ)) תמי00 כ6ן 6ין 1)ע;"י עכ").)רני;1
 3גד'ס כיכוס סע) בת"כ ולנלי כרת וחייו סרן סמ6 6דס המכניס דסמ61) 60 ט:וסרט 0רמכ"ס דורי )תרן לכ"מ כתכ יפס16)0
 61ני עכ") מדריס"ג 1(tpteb טכתכ כ"ז 6ות )אספרי עין 3מ6יר ועיי"ט כו' טומר י5חק ר' נט6 ריס כספרי נס 0ונ16 כרת בו6'ן

 טר16י כ) 6ף טיפוח וטעונת 0טומ06 6נ )עטות ר6ויי0 ס0ס מיוחייס ו:קי03 וכר מס רי0"ג ט6מר דנות 0ס סגג0 דךכרי16מר
 סרמכ"ס היכרי ס60ריך טס"ג גו' היגוך כמגחת ועיין כרת עתט )כגין )6 עסקות ותיוג 07016 )ענין 610 טיפוח טעון 6ס"ע)עסות

 טי)וח טעון 6'ן מרס כ)י ו60 גק'03 דמעי עמס"ט 03קטוח כתכ ג' 5"0 )וכחים 0קודס מינת כספר . מדריגן )טז( . עיי"ס1סר36"ד
 ומ"מ ועילס עמ6 חרס כ4 מזלנגן בסכמם בסור יע"מ טכתכו ג' קצי כעילומן )רימפרטיס ולביהר fnfi .("11 וכתג למגוכקריאת

1.6

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



קנן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימתם עפרימפר
 אב נעשה דאין משום )יז( אלא לשמואל וסייעתא במקוה מהרה לו שאין משום לאו לחו פרישהכי

 אלא לי אין תשלחו נקבה עד מזכר בספרי דתניא מדכתב כלומר לשמואל וקשיא בספרי כדתניאהצומאה
 אל ת"ל מנין כלים אדם אלא לי ]אין תשלחום למחנה מחוץ ת"ל מנין ואנדרוגינוס מומפום ונקבהזכר
 למחנה מחוץ אל ת"ל מנין להשתלת יכול שאינו להשתלח ינול אלא לי שין תשלחום למחנהמחוץ

 מת טמא של מחנות הם ומה , משמע כלים ואחד אדם אחד תשלחו נקבה עד מזכר אומר ר"ע )יה(תשיחום[
 וטסבבין מצורעים מתוכן שמשלחין הימנו מקודשות חומה מוקפות עיירות ]מיי[ 8"א כלים במם' כרתנן ומצורעוזב

 קלים קדשים שאוכלים מהם מקודשת החומה מן לפנים ]%מ[ . אותו מחזירין אין יצא שירצו עד מתלתוכן
 הימנו מקודש החיל , לשם נכנסות ויולדות נדות וזבות זכין שאין הימנו מקודש הבית הר . שניומעשר
 הימנה מקודשת ישראל עזרת חמאת עליהמ חייבים ואין )ים( לשם נכנסים מת וטמא כוכבים העובדישאין
 נכנסים ישראל שאין הימנה מקודשת כהנים עורת חפאת עליה ותייבימ לשם נכנס כפורים מחוסרשאין
 שטואל אמר קימנא בר מוכי רב אמר אמרנו למעלה . ולתנופה לשחיטה לסמיכה צרכיהם בשעת אלאלשמ

 תניא כ,[ ]כ' נופל חיה פ' ובסוטה קיל שרץ אלמא פטור עצמו שרץ חייב למקדש שרץ טמאהמכניס
 את משה ויקח שנאמר עצמו מת אפילו אלא אמרו בלבד מת פמא ולא לויה למהנה ליננם מותר מתממא

 אל ויצא אבדימי כר יצחק דרב קמיה תנא ועני 6'[ ]מ"ח דברים באלו בפסחים אמרינן . למעלה פירשתינאשר הגלילי יוסי מר" איתותב אך מזה להשיבו יכול י"ל )כ( מת מסמא המור מת אלמא עמו יוסףעצמות
 כמחנה שאסור 'קרי בעל על לומד שכינה מתנה זו המחנה תוך אל יבא ולא )כא( לויה מהנה זו למחנהמחוץ
 לבא לעתיד וקדושה לשעונה קדושה שניה קדושה ל[ ]סיג הערל פרק ביבמות דאמר יוסי בר' וקיי"ל ,לויה
 והתם להמ אין שלישית להם יש ושניה ראשונה קדושה וירשתה אבותיך ירשו אשר אומר יומי רידתניא
 לומר יש כך לבוא לעתיד וקדושה לשעתה קדושה הארץ דקדושת יוסי ר' אמר וכאשר כותיה יוחנן ר'קאי

 אמרינן ועוד המירא דקדושתמ חרא )כב( לבוא לעתיד וקדושה לשעתה קדושה ומקדש ירושליםדקדושת
 קדושת כפלה ליה אית ראשונה קדושה בטלה דאמר יומי ב"ר ישמעאל דר' 6'[ ]כ"י ידיעות פ'בשבועות

 ראםמצעפות
 יס6ני 5"ס ראי )קמן מעסורת כדי כס ימטייל 3גד )ענין נסוגיין כסמוך כד6נ;רען )ן היכסח )6 דרוגן דרוס מייי דס6 "קטת6'ן
 גוס ענד סס"ג מ' חינוך כמגמת תס כ)) סירוס מיכרי סעיר 1)6 עכ") כינוס נפות מסוס סרי מס"ס 6חר נעגין ד6"6מחס
 51") דפס ויגרוס גווכן טוס )1 6ין נודכחכ" "כ)ו:;ר כ6ן ומכ"כ כו' מטוס )6 51") ס"ס . 6)6 )יז( . עיי"ס סיר6'ס דירי זכרו)6
 לכ' סרט חוד"ס נ' ג"ח גדת ועיין מרכינן 51") ודרככן חיכת וס"ס כו' דחויו מדרכגן וכטיס כחוב וככסס כו' יתגי6 מרכיןוכטיס
 שמרו מס 6"ס י)יניגו סעמוויס סוו' וכ"כ זעיכן לס"ט דגעסס כ"ח סמייך יריס"נ 7טעמ6 נספרי גרסי:ן 7)טדי6 סכחכ)מוחקו 5רי רכינו 1)דכרי כו' )מוחקו ו6"5 סטומ6ס 6כ געטס דייגו מטוס )סימר נעי חסעין ס:;ו!6 דנסי)סי כמקוס יסרס )1 סייןד)"ג
 חייו דכ"ע )6 ודח' כוותיס ס") וסמול) ימסור s~p יסודת ר' 6כ) כ"כ 'וחגן כר' ס") דריס"ג )טמע) )בגי' כו' כתג6' 3ימ6לח"כ
 ומסרק נו7ריס"נ Ots מדחיס מטוס ככ"מ עיי"ם כסמוך) ד)6 סססק tspn r~wt כ'6ח מא' Jrte סרמנ"ס לעס טוס וכרטסכו/
 )וקם 3מק7ס כס סורק סחס וכתג חרס כסי זין ססמיט טס סלמכ"ס מיסו למחכר ר3ימ כמח"כ מת מסמק חמור ד"ח דמוכמ)וט)
 סרי 61"כ כו' סטומ6ס 6נ "מן כגייס ע) 6)6 )וקס סוייגו די"ז מס סרמנ"ס כתכ ד)טדי6 עגיו חמס ולגי סעמוז'ם סוו' S")Dכו'
 עתו תס6 ירחן )6 ונסרו יכעס )6 061 ער,"ס תחרי ס' ויקרץ )ס' נישר עלס סס 3ס' נס סטומ6ס 6נ געטס טש:ו חלס כ)י7י!6
 עכ"3 משמס תעירו )6 וגו"כ ל"ע )נמרי הספור חרס )כ)י סרט סרט 1)6 סתם המליס כסס סתם ו") סרמנ"ס )מס תימסכתם
 טמגחת וכ"כ לס"ט געסט ט6'גו חרס )כ)י סרט וממעך 5ט"ע טסן כנד'ס ע) 6)6 )וקס ט6':1 כג"ח 3רמכ"ס 610 טמנו6ר ס)6וס61
 י3ממכס"ק חיגוך סג;נחת ע3'1 וכתי טיוח 6"5 יכ"ח דין נוכיח ט6'גו סרמכ"ס ע) טסקטס )הסרי בסי' טו"6 ע) טס"ג מ'חינוך
 ע1ך ועיו"ט ש )טכי6 61"3 ר6טון חסיד סו6 דכ"מ וידוע מוסר 6י:ו ר6טון סטוק סכ)יס דכ) דכחנ )סכיך 6"5 דכ"ח דיין)ק"מ
 כ"ח 6)6 ממעט י63 וחייגן ע)ע חקק 61ין כ"ח 3מעוט' סונר יריס"ג 7נ;613ר כיון סרנ;כ"ס ע"ד הרוך ממגמת טס טסקטס ומס3,ס
 דכ"ח כ"ח Su ישח 'דעיגן וממעל ריטון ימעט מר"ג; כךכרי ו6י  6כ  לשיות  י"רוליט  כיון  טליית תייש ר6טוגיס פסס סכ3יס טכ)ג"כ))
 )חס )עגין 6' י"ג נפסחים טתוס' 37פגוס"כ י") עכ"ד חייכ ריטון לסיטו גריס דס6ר מכ)) כ"ח נודממעס ת"כ סמם כטוס 6נסיגו
 6כ3 וכנדיס 6דס )טמ6 6כ ד6י:1 י") )כ"מ וס"ס . P"th געסס ומיקש )6וכ)'ס 6נ) וכלס 6דס )טמ6 דוקך סלו לס"ט געסטילין
 6סש סני 7)6 סיפח טעון חיגו עכ"ז )16"מ נמקות לס"ט דמוי ד6ע"נ כ"ח נקטו מסיר וע'ל דוחס יומי לס"ט סגי ונוטותן)טוכסין
 . ספקו מוס )סטוע 1'ס י6 מן י6 טפין ז)מ6 16 ))חס יומס כ"ח 06 ג,ס טגסתסק קמ"י כמגס גסחוח מי ועיין ונקיכס הכר7ומי6
 )טס גכגס יום סכוך סטין סימנו מקודטת נטיס עזרת )טס מפ( . )ססרי סנר"6 כטנפות ועיין ס:7סס מסיר6'ס פוססתי ממוסגר)יה(
 )כ( . כ3"3 כו' חייגיס61ין

 ע"י
r~D '3' כ"ח ונגרס 1,6 מוי"ס 3' 3"ט וכמגחות סס סוטת 3מ1ס o~sin יטמר '1פ )י' ס6סע1 סכתי סי"י 3סנ"ח מסג' ס"1 נספגות כסר6נ"י וד63 )כב( . מספרי כטס נס ל"ו רפינו טכחכ כפסוט5"6 0" )ס3ן עיין )כא( . סלט 

 וירוס)יס טסמקיס עזרך יודע טסים )סי 8מל )6 1)נ;קדט )'רוט)'ס 6ג) 6"' )ט6ר 6)6 6מר )6 )נו6 )עתיד קיסם טכסקירס
 snt(o העתיד יר64 3עת") ע) סנית 6מ fi~rt יקלס דינרר, ור") עכס העורס י' נכנוד עממי 6חר הייגס ושתקיט 3סטחגותעתידיס

 ע"ימם
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 ירשאימ לשמים אם גי לבריות רע נעשים שאינם איסרים עפדז מפך814

 ש..א .הנהו ,'ך ס f~w ' נ,ייון.בך ::1:".2,ן.,,ל ןגממע
 בפ.-ק מכית ררות ,כיס ראשינה :לא לביא (עת'1 קיושה .שעתה ~רי'נ'ה ש'.'יה רן,שה ליססו

 ז'גי'ץ 1מ1 ש;ויק לנבן יא,תקש א,למלא בינםי" י יט.
 כ'י,ש.,מ, נ,ה.'ו W"pD 'עלה ]'כ,. טקס ךהנ'א הא ועיי הקם ביא'תא נאבל א'נ, ירפא קץ!ב

 עליהם שיבוב, בן' ,המרם ב:. ;ל' כביש, 1,א יצויר שי כב'!, ביצגם חובה מא' NDpe ,', ],'פ,א

 ,ה.,ייושה ע,יא קאמי?אבקיו,!ת 'רישע מקושת ן כיח DD1' מטר' שה , גג
 יל ית "י'א 'הושע :ין,'שת ראע'י:ה מן-שים הי:, DNW ז,י'מ .פי' שקומה 1ב1( קייטה לפך;1יאע,י:ה

 זהא .ח,.'ן החקי,;, .א לבי יר' י' ק'ס ~DIW ,אסנמ ל;,". קןישר, ה'ש,','ה ,קידשהבמלה

גרן
 דהא ,שאל .ש . "~las בו"

, 
 wyQ-'1 ומנא: ;מץ 1ב'במ,ת בח;';ה אמי".ן

-WYD 

 בשביעית ענ'

 נוי:ג- 1 ' .ו,' ',ץירי.
 שמיה ינקיושה 'הישע כ'מ' ש'.תקישה קן,'שתה במלה ס'ה,ן איץ ,מ,אנ ';מין כ' וא' כרמם ריבהבי

 שיש לימד בצרה היינו לאו בצר הדר ויל עלך אדמקטורנך א"ל יוחנן דר/ לקמיה אתא להו אמר מעשרי:דלא

 ראםתועפות

 1 ":ו;1:גך"!":";גןגו:"(מ נסווג ביז":'ן,;ן 1: נרי 11ג141

געןי!,',,עך:)י,,,"::':ןי
 :ג"ג:,י 1ידיו. %נרן ג:ן5ל 4;:!י::'ה::":ן'יי:: ין ןן%ג,%'

 ון'ג:'ע:'111,
 5:%ן ,ג,גן"גו 'גי.י11ןןגג"

:,;:;:::י;נין',גי
 ".לצ: :ך(יזי,לי', :ע 1:ען"ו,וגי::י:: %,:.ךגנןן"ין"!ן',: :ד יסג

קע"ת
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קנח יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים עפדזמפר
 ]'"ג[ יהושע במפר דכתיב היתה סיחון מארץ ובצר מחו"ל יותר קדושה היתה בצר לבצרה בצר ביןחילדק
 היתה ראובן מחלק ובצר וגו' האמרי מלך מיתון ממלכות כל וגו' למשפחותם ראובן בני למטה משהויתן

 עמון לבד ארץ לו היה סיחון כי לתרץ יש לראוכני המישור בארץ במדבר בצר את מ"ג[ דן ]יגחסדכתיכ
 אלא מר אמר שנינו לא כי שנייה בקדושה נתקרשה והיא בצר היתה הארץ ]ומאותה שכיבשומואב
 רחבן בני למפה משה דיינן ce] ]'אסע דכתיב המקראות טתוך ותבין סיחון שכבש[ ומואב עמוןבארץ

 למדנו וכל וכתיב כל כתיב מדלא וגו' מיחון ממלכות וכל וגו' אשר מערוער תגבול להם ויחילמשפחותם
 , ארץ לו היה מלכותושלבד

 ]שלב[ רעףמיבמן
 לשמן דומה שמן יפמם שלא והקפיד כהונה בכתר הדיום ישתמש שלא יוצרנו צוה . השמן אתהמפעם

 כמהו תעשו לא וכמתכנתו יימך לא אדם בשר על )"נ[ )ן ששח תשא כי בפרשת דכתיבקדושה
 בפ"א למרנו ועור מעמיו ונכרת זר על ממנו יתן ואשר כמוהו ירקח אשר איש התם דכתיב כרתוענש

 תעשה אשר והקמרת בקטרת ונאמר תעשי לא ובמתכנתו כאן נאמר מקטרת שוה בגזירה 6,[ ]ס,דכריתות
 בה להריח נסוה "עשה אשר דכתיב בהדיא )א( כרת[ ]בה כתיב ובקמרת לכם תעשו לאבמתכנתה
 לסוך פטור לצבור )ב( למוכרו ע"מ בו ללמוד השמן את המפטם נסס[ פ"א בכריתות תניא . מעמיוונכרת
 ללמוד . בלבד משה שעשאה המשהה שמן סיכת על אלא הייבין שאין לפי פפור ממנו והסך חייבממנו
 לא ן במתכנתה דנתיב מנלן ובקמרת מקמרת ן במתכנתה במתכנתו אתיא מנלן פמור לצבור ולמוכרובו

 גתן שלא פי' פטור לה'צאין שפממו שמן רבא אמר פמור. לצבור למכור אבל דאמור הוא לכם לכםתעשו
 שאין הא תעשו דלא הוא כמהו כמהו תעשו לא דנתיב וטעמא )ג( ממשקלם המנויים הבשמים כלבו

 קדה מאות חמש דרור מר המשהה שמן פ"א בכריתות תניא בפרשה המנויים הבשמים והשבון דמי שפירכמהו
 וחמשים סאות ושבע אלף נולם נמצאו וחמשים מאתים בשמ וקנה ומאתים תמשימ סתציתו בשם קנסן מאותחמש

 : וישקלנו בטשקל משקל יניח שלא רבינא אמר בבד בד ומאי בהכרע שוקל שוקל כשהואוטסקינן

 ראםתועפות
 כמט"כ )טניס סכת"י כנקיון ט)'ט"6 טגר6"י כ"כ הגיגו כתי סטסגרתי ונורי 3ק"ע רבינו )גי' 6נ) )נירט גויס וט" נ5ו 6)6שקסת
 סגייט כקדוסס טגחק7סו מקומות טיחן בענר יט טיר6'ס רכינו ע"י וסגם . לחלון )טככט סר6סון סכינט מן יי)נ וממעמיקכנוסס
 : סססר כסוף עי'"ס לינקן לס"ו שנסוןסימנס דברי יספר סר6") ויחידותי וכ"ג )גדוש קוררי קרן וכלסר יט סירדן ע3ר לחרי דס"6 נמנחות שיחן מפכי חפר ועייןנ"י
 כתיכ כע5מו סנוסחס נטמן וט63 כקסומת דכהיכ )סכלת שגו") תמוטט ל"מ יורי ו3כ6ולס . סנדסס מטיר6יס סוססהי הימוסגר)א(

 כיון גמ' וסך טמן מסטם 6ף ש"ע כלת עלס ומצנין נס"ע )16 קעולת מס 6' ג' נכריחות )ת"ס לגלגו כוהם D51h כסדה.כלת
 גלת הצמן כמ"ע 6חד כ) זע3 ור") כו' מקטורת טמן מנ,"ס יגר'תות כס"ק )מזת ועוד ו,ס"ר נס"ע ע"ס ח"מן גס"עי)16
 . 6' נן )ד' )5"ן 5חך רכתו 7' עיקל 6כ3 טנו"ס )מקוס סו6 6' ס' )ד' 5יוג' 61"כ טתיס חייב 6חי כטע3ס טגיסס עשן ohtותטלל
 טהןטחו ttlnDS 6% סידעו ו:)מדס 53נור )מוסרו טסי ועיי"" כס3מ6 ד"ס 6' מ"ג גויר כלס"ת וכ"ט ומוסרו 6'ת6 כגרפס . )מוכלולב(
 סר כס' וכ"כ D('Y טו6 ושתר דסטוי סטור )5טר )נוסרו דקתני דס6 ונוטמע 1VD ס" כלטוח )מס' ט)מט מנחס גססר וכחגממגו
 כסי' רס"י ollh עכ") ז6סור ג:61 )כס 7וק6 )כס תעסו 63  7כתיכ כיון י6סר חיתי ימרתם סק"' סמפוט כ3י מר.), פ"6 מלממסהכמריס
 כגמ' טנוכ61ר )גס ננתיכח וס )ירוט כתכ 1)6 )נכור )מכרס כיי מסקך כמתכגחס 6חס שטס 6נ3 כס נסריח כתב מם 3' ממותסחונוס
 )סי סקו סימגיס כמכוס כמסו מעטו 63 ונמתנגתו . ל5"נ 63וין Jrtnno 11") סגכון סו6 וכקן ~מעקוף כגיפם . נצוטק)ס )ג( .51"ע
 ומטקסס סיעו חסנון )סי וס"ט טמנו'ייס טכטמיס כ) סייגו ס)ו כלמגיס 3סכו0 ויו"ט טר6"ס ר3':ו כינרי ור") עכ") טמן סין מיתמסנון
 ססמ"ג ורס"מ טגון טין גמדת גתן ולטקסס ממגוייס טנסנלס וב) כמסקנס יחד כוסס טעונים כמו ססממגיס כ3 מטגון 7ל"3 לכיסטכתכ
 Dh"( )ח65ין וס" כמטו Or טסן סטור 3ח65'ן פטמס 06 ט6 כנבליו ויסו טמן" טין "מדת חסכון )ש גנו סימגיס לסקוס6מל
 לס"ס כמחכגמו טוי ד"-, סעיקלין ממסק) מחרית טמן )ונין )סרס גגון ססממגים מעקך ולפי טסמן מזת קפי "וס עלך DS'טעטט
 כ) כו נחן ט)6 3ה65'ן ש' סר6"ס לכינו מח"כ ות"כ ט"י ר.מקדס כגי מסג' ס"6 סלמנ"ס סו6ימסמעות וכן כמסו טוי 7)6סטור

 סטור כש"ס Dspnnn טמנוטם טנטנניס כ3 סין זית נטמן גסן )6 ז6ס )ת '"כ טסו6 3סטמן ט ר"3 6'ן ממטשט סמגו"ססכטמיס
 סטור מ"מ תטמן ערך טיס גן טסמממס ערך פסי ממטוכס אגפיים סכטמש כ3 גתן )6 טטטס לסטמן פ ל"3 6)6 כמתכנתוזרא
 לח"כ וסים רס"י )יון ספניך tih'1Dt כחומס רפ"י )דגרי טרנו3"ס כווגח סטס'6 מק"י טס סמריס סר כשאסל 1ד63 סמאו וטטפין
 וגוטג"ט כג"3 ר") טמומס נס" יס"' נס וקילוס כן )6 וכמחכתך שי"ס מייכ טו6 סוס עלך )ש רק יתר * "שפ עוטת י6סמנופר
 טחסר 6ג? קומר עג") קמן טין  עדת 3סי ס))1 ממגין 3מטק) כמוטו 6חל תעטו 63 סמג'ו כסרוס גוסו תעטו ונמתכגחו'))י.רס"'
 לטייקזכרי

 כשון כ'- ססמ"נ רוכ 7ע"ו היגע טסם-נ כבסון סייגו טמן טין מזת חסכון )סי ס)פ . סממן נעטק3 וכ5"3 חטכון' תיכפי.
 31מ1כלס : טנ"ט כנוט"כ rrtpt( לט"ו מ" )סמג"ד כמחס"ס מכ61ל וכן מתורס בש'לטיי

--
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 יראים לערמים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם איסורים ז עמודמפך316
 ]שלר[ רעםסימן

 לכם תעשו לא במתכונתה תעשה אשר והקמורת תשא בי בפרשת יוצרנו היהיר , הקמרת אתזהמפפמ
 המפטם 6'[ ]1' פ"א בבריתות ותניא טעמיו ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר איש בסמוךוענש

 ואמר שמעל אלא פטור בה הריה ואם חייב בה ולהריח סמור לציבור )א( ולמוכרה בה ללמוד הקטורתאת
 אפשר והא דהקטרה עשייה בל במתכונתה תעשה אשר והקמרת דכתיב חייב לחצאין שפטמה קמרתרבא
 בתובימ הקמורת וסממני . קיי"ל כרבא )ב( בהא תנאי דפליגי ואירג הערבים בין ופרס בשחרית פרסדעבר
 כנגד שס"ה מנה שפח נעשית היתה קטרת דתניא 6'[ ט' פ"א בכריהות שנינו ומשקלם והשבונםבפירוש
 מצינו לא משקלם ומנין הכפורים ביום חפניו מלא מכניס כה"ג שמהם יתירימ מנים ג' החמהימות

 ראםתועפות
 כו' )רנ6 )יס מסיע נ' 1' יכריחוח כגנו' מ"ק מטרק דלכיגו מכופר )ב( . ג' 6וח סקודס ס" ועיין נתוסרט כגרפס .ואוכלס)א(

 מט6"כ מייב )ח65ין טפקמט קהולת ד6מר )ל% Dt'D מ,ס מכניס וסיס כמתכוגחס מתקן לכ"י ד6מלי ימכמיס מ37ליסספי'
 ח"נ )ח65ין טסי0ס יחיד נסיכך ט0גן מרוס ט6מר רטנ"נ כלנרי qh 6ית6 דנסיי6 )עג"ד תמום וסוף סמנן מסוס ט6מר3ר30"ג
 דרניגו ונרוכס עיי"ע 5"1 סי' )כריתות ט)מס מנחס 3טסר וכמט"כ ככ"ע 6תי6 חייג )ח65ין טסעמס קערת ט6מר לכ6 מבלי61"כ
 קס"ד דטיינו )ס"ס עוטין טסיו מגין ט0"ח ס) חטיו )ח65ין סירוסו דסחס רטכ"נ ס6גור כח45ין סייגו ד)16 כקטורת דמ"ר 3ח65יןמסלט
 סרס טייגו )ח65ין 61"כ טערכיס כין וסרס כטחרית פרס יוס )כ) שגט דסקעלת 6חד יום טקעורת 0) מ5יו 40 סמ"ר )ח65'ן ו*)ומגין
 SJb דוקק כמוסו דכעיגן סמור )וגין ו' וסוף כמדגר מסט 0ע0ס נוססמן ח65ין יסייגו )ח65'ן לסטמו סמן רכ6 וזט"6 יונס ח5יסטוק
 עסייע טס כנמ' מ"ט 6"ע וט0ת6 סחות )6 6כ) פרק דוקק מיסו חייב תפ"ס 6מד יוס סקעלת 30 דחפיו לע"נ )ח65ין טפעמליקעולת
 כלטכ"ג וד)6 ינריית6 כחכמים 1ט61 סר0 וסיים 6מת פעם )סקעלת 0תעטס כ) כו' דכת'כ ח"ג 3ח65'ן 0ס0מו קעולת hs"1 )לנ6מס
 כחולין י)6 סו6 7לכ6 ח65ין יר") כו' יוקף )16 דרני חינין לכ' ח65ין ד"ס כ' ו' טס DS" ר0י' גס כין ז)וס ספגן מסוססימל

 גס )סרס יט טכ6רתי מט )סי %6ס )טקעיר. יר6וי כ) רכ6 6מל וטכס סגסגת מגין טס"ח ט) חגיו יסייגו יוקע ח65ין דסתסטככליית6
 'וס 1nlbSn סקטורח מתקן 6חח גסעס דס"גו נמחכוגתט מחקן 'וט נכ) 67מרי חכמים )טון )יס דדי'ק ננכוס סו6 דוקך )16ירכך ח65ין טכ' דרט"' 6)6 דיוס ח65ין וטכ6 יטגס ח65ין דטתס 636 סככריית6 ח65ין כמו יוקף וסוף 6' יוס מקטרת ט) חטיו ירכ6ח65ין
 כ) 6)6 פרס דוקק )16 ט6"ר ד)ח65ין כ' תכן ח"נ מגט h(b סיטם 0)6 יחיד סככך נמתכינחט מד"ס טס ר0"' וכמט"ק מנס6101

 טערכיס כין וסרם כטחריח סרס דסייגו יוס ככ) טמקעירין ח5"ן טג' ס" ס6"ר 3ח65'ן דגם )סר0"' )סרט 61טסר 6חד יוססקערח
 סערניס מן וסרס כטחרית פרס 7עכ7ס לפטר ,ס6 דק6מל סנמ' מאוניית רט'" ע"י ססקטס סיח ההמקיט כעי מס3' ס"נ כמק"מהמין
 מגס tvefn_ 7נעינן 3רס"' ונוגש חעסט 6טר והקטרת כס קרינ! 607 'תהייכ סרס סמפטם יח,7 61"כ סגי )גי פרס דגעטיתמטמע
 סרטון עב"). 6חח מגוס סחכיתין טמ:ס )רכינו )שיוע ,ט דין סכיך י"6 כסורם ממח )כ SD3 וסרכ נ,ס"3 יומ)"מ ומטכ"ס . טיתחייככדי

 ס)כ -11") 6חת )מטוט סערכיס וכין דנקר מקערת טמנס )רכינו )סיוע דחכיתין וט זין סניף סמח )3 כע) וסרר וט נלסון וס%")מנומגס
 חעסס ט6חד טככס 6ת כו' )יוס טניס כו' כבטיס )ס' הקרינו 6טר ס6טט וט סו6 סכחוכ יאמון מכו6ר סדכר וכחמידין טססמם
 כו' ס6טט וס 6מר ג,תד 0גיסס וע3 6חח מ5וט כלחי סככעיס סם עטם כפירוט סרי כו' סערג'ס מן תעטס סטני סכג0 ו6תככקר
plmט)0וגס כערכ ומח5יחט ככקר מח5יתס יום כב) מגט למרו חכמים מ"מ ככתוכ מנוער וס טמן 6ף וסקסורת וכערב )כקר 6ותט 
 מגחס ג6מר 6י)ו הרר נ' )' ננוגהוח ממ"ר וס ))מ~ד מ ניט ונערב נבקר )ח65'ן ומחח3ק טמ5~ס ס'6 יגס )כ) עיימנס מטמע,ס

 טס סטכי6 רקבון כחלק מנוחיך דרך נס/ דרכים סרסת 3סרנ ור6,תי כו' נערג ומח5יחס כנקר מח5יתס ה") כו' קומר שייתימחלית
 ספורט ונון מדרתן 6% מיגו וס ד0'עור מטוס נחור עעוח סו6 זס סנטוס סי6 'וס ככ) 0סמגט כמש"כ ט6ח7 ע3'1 ותמס סמח ס)כיסרי
 מיירי מת" ד6וחט כ6ן ר61ט 6ג' סרטיוח עירונ כו' טתכ)ת נס' ממ"ש וס ))מור )' 1'ט שס"ס מס וסטג'ת יקסרט סוסנכוית
 טכתוכ וכלטון זס )מי ממדות נון מרט כעיזו )כ6ר )ו סיס קערת )צין חכיחין נזדין ))נווד רוכס סרס 061 כו' ניו) כסןכחניהי
 6)6 וסרס מרע ככ) סקרכט לווי כהיכ 6% כערכ ונוח5יתס ככקר מח5'תס כתיב חכיחין דגת )קדורת חניתין טן נדו) חיקק יטעלמו
 יקעירגס טנלות 6ח וכטיטיכו יקקירנס סגלות 6ח קטרן ונטענת כתיב קטורת נכי 6כ) יקרינו 8סר לסרן קרב! וס ט15ס נמס סב)כ))
 1)6 סרטיה( עירונ כ6ן ולין גכומס סמח ס)כ י' ומעו"ד מנוח. קטתי יגורס )6 במס 61"כ סק0רס ס) סמ5וס נ6ס וזמן ומן 7ככ)טרי
n~pvמיחס סי5  דטנו%ס ס"מ מחזיה ול6 כקיוי מח1יהס  דמדלחינ טס שמשגו הכמן למגמות מטסיי ))מו7 סו6 סמח ס)כ וכגפת גמור 
  1)6 כערר ומח5יתס ככקר מח5יתס  יוס גל) מלס  תלמים ט5מרו  בזמורת ס"ס דל"ע 6)יכ6 שתת מלוי 6ל*  סם  ושין  מקורס שלרובשמיד
  דייגו  טסירטו b~b סי6 מנוס חד סיום כ) וסקערת יוס ככ) מגט טי6  זטמ5וס להלמומ רס"ל ס"מ בערב מלט והזי  בבקר מגס ס5י*מרו
 יס  עצמו סכחוכ וכ)טון )"נו. זחו  יוס צלל מלס  לחיב 610 סמ5וס )חסכון 6כ) טערכיס כין וסרס נטחרית סרס 6% 6חת ככתמקהיר
  פסוק  טס 1כ1 יקריר כחיב 1)6 ככנף יק0יר:ס סגרוח  6ת בסיפיבו לכקר לנקר 1' ל' סמול דמדכטיל ככתוב ט5ילו'מבו5ר *ף ),ילס;
 סכחו3 שמיס" קטרת קטרן עביו "ותקשיר טי6 דטמ5וט Dpt D~D'1 כתיב 1)6 יקטירנס סערכיס בין סגרומ 6ת 6טל! וכסערות כתיכח'

 וסרס טחרית מקטיר סרס  יוס 3ל) יקעירגס  טלטל מ' פקוק טמימס כפ" סלט"י י~וגת וסו ו%6' 6חח. מ5~ס 6% י6ן 6'ן 61"כמקוים
 מקפיר סרס hlh 6חת 6)6 6ימ גיוס וכ) יוס נכ) 60 7סמ5וס ש"מ יקעיר כהינ 1)6 יקטילגס מדכתיכ דר") סערגיס 3יןמרימיר
 כו' ככקר מח5'תס כו' 6מר1 מכגויס ס6נור סמח ס)נ כבטון תעעס 61) .  ססקטרט י) 0) ס0ר0 )שוחט 'קעירגט 6ער %כן כ1'שחלית
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קנם יראים לשפם אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים 1 עפרמפר
 הוו הכי בגיממריא שלתיל אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני לסשה הלכה שהוא לי ונראהבמקרא

 . ראיתי לא המדרש )ג(דהא
 נשיג[ רפמיכמן

 משה שעשה המשחה בשמן לסוך שלא תשא בי בפי הכתוב הזהיר מאלהיך ויראת . המשחה שמןהסך
 מעמיו ונכרת ור על ממ,:ו יתן ואשר דכתיכ בכרת במסוך וענש יימך לא אדם בשר עלדבתיב

 בההוא ותניא בלבד משה שעשה המשהה שמן סיכת על אלא חייגין אין 6'[ ]ס' פ"א בכריתותותניא
 על דכתיב מ"מ )א( פמור ולמתים כוכבים לעובד פמור ולכלים לבהמה המשחה שמן הסך ל[ ח'פרקא
 צאן צאני ואתן דכתיב מיקרו' אדם לאו כוכבים ועובדי נינהו אדמ לאו וכלים ובהמה ייסך לא אדםבשר

 מנין אומר משר ר 6'[ ]ל פ"א ובע"נ 6'[ ]נ"ע מיתות בד' בסנהדרין דאמרינן והא . אתם ארםמרעיתי
 וישראלים לויס כהנים וגו' האדם אותם יעשה אשר דכתיב גדול ככהן הוא שהרי בתורה שעומק כוכביםלעובד
 אמרינן וכי"ב קאמר חיות הצריכין בכל בהם וחי דכתיב רכיון )ג( קשיא לא הא וכו' אדמ אלא נאמרלא

 הצריכין דבכל טעמא מד;אי בנותיכם ממעטינן ולא בניכם וימי ימיכם ירכו למען S~SJ ]'6 פ"אבקדושין
 שמן סיכת בני לאו ומתים . שנא לא ה"נ היי בעו לא נשי חיי בעי בני דאמו קרא משתעי ימיםרבוי
  כן[ ]1' ותניא )ה( ייסון לא קרי-ביה כתיב ייסך דלא וטעמא )ד( נצמוו לא כוכבימ דעוברי בסך אינםכולהו והני יסך בלא ישנו בסך שישנו כל אלעזר דר' קמיה תנא כדתנא ואב"א לתענוגים אלא מ( שאינוהם
 סבר יהודה ור' נינהו זרים משיחתן לאחר דר"ם מעמא פומר יהודה ור' מחייב מאיר ר' ולמלכים לכהניםהמך
 כזית ורי"א שהוא כל אומר מאיר ר' חייב ויהא ממנו יימוך כמה ותניא בעינן סופן ועד מתחילתןזרים
 ור' שהוא כל נתינה אף שהוא כל סיכה מה זר על ממנו יתן ואשר ייסך לא אדם בשר על סברר"מ
 יש . בכוית דהבא נתינה אף )ו( בכוית דעלמא נתינה מה דעלמא מנתינה דהכא נתינה ילפינן סבריהודה
 דגנך ראשית שנאמר נתינה כתיב בתרומה בכזית נתינה אמרינן הכא חלוקות נתינות שמצינולשאול

 ראםתועפות
 מי6מי1סי")

 כין וסרס מסחרית סרס 636 קשית גם ממסייט )טון ג;כר )6 ינ6מת דוש טס ימגהות וכססי6 נוח5'ח ,)6 מחפת"
 שטון ויע . וכג"ח כו' כפקר מגס מ5י קמרו 1)6 כו' כנקר מחזית יוס 3כ) מגס מי6גנרו טממ ס)כ סווגת fi~h מהיה יסייגוטערכיס
 בסון עדיין רציתי )6 וכמק"6 יערני,(" כין ופלס שהרית סרס יו0 ככ) "מגט סחס3ס לנסטר 3גוסחחיגו נמ65 למח ס)כ סכמכחכמיי
 סי' )טין ועייןסוס

 י"ג[ י' ]מס"ס 7כמינ 6קר6 י6פ:כוס 3;ס") כתב ונגדסס מנומנם לרסון . יס6 )ג( . 6' 6ות טס ונני6ורי חג'"
 : %כ למיתי )6 ומירס טוי תכי 3נף חמיך רמוגי0 סרדסט)חיר

 וע"ז סגסדלין נחוס' עיין )ב( . מוכרח וטום כ6ן כמ3ו6ר סטור 51"5 ס"ס וט61 מי'3 כמתים כוכניס )מ31די כח31 כגרסם .סטור)א(
 )תעגביס 6)6 ט6'גו כתג ורמוט 6דס ג6 מיקרי נוח )ים דמית דכיון סטור גמי מתים צמרו כנמ' )ג( . 6מל נעגין סתי'ס0
 י"ל מ' חינוך למגמת עמט"כ )סטינ ,5"3 מטל'"3 ימחגיגו מי"6 סניור מגפון טרכ כחג מכין . ג5עוו )6 כוכ3יס ?עוכרי )ר( .51"ע
 טו6 טמטמי טמן דטtDDX) srl 6 מכוס כוככיט טכ31ד ט6 כלכריו 067 עיי"ס גכוט srJi חייכ כוכ3י0 יעות נמי3ל ור"מ קהוומ'
 יגר )16 3יט6 יכק7טיס כרול גלע; ע"כ מיס ים סוס 6'ן 3"ג )נכי ט6 6חל מלעס לק ייסך ד63 סעו ע"ז מטווס דייגו ו06קורס
 מוטפס שמן לט6 חנל6 )6ו ס6 ))טוס 1)עג"י היגוך* המכהת נג)יון עכ"ד ננוס גו) מ"3 סדיופ גו) מ") למרען 1)6 3"נ )סגין6ף
 כ) יצחר וע"ס מתמיה כו געסו גסים מעמס נמ7כל מסט סעסס סמטחט יסמן ח' סי' מ"י וי"ר ונמירי כ' י"6 סוריות ריי6מר

 כמו קייס וכוט טמן מ16תו מקומט גחמעע י)srl 6 סוס 3'כ6 טמסחט נטמן 6מ7 סך 06 ""כ עיי"ס 6133 3עתיד קיים כוץלמסימות
 ג;) מלעס ע"ז מטווס כוכניס סעו3;' וקין ג3וט )גו) כ3) עגין היגו 61"כ ייסך. )6 6דס נסר ע) מורס ס;סילס ד6ס"ט 6)6שיט
 )יס ממי) טכי ?3חר גסי כיקרם) כוכנים עוכר ממו"ס כממזח 6' געו נסגטירין C~nDS1 עוי )י טגון.וגר6ט מקוחו כקוס מילל י63סקד0
 ומט )") גוי נטעח6 5ער6 )וגור ס"ך )6 דכסק?ס מייכ הגו מפו"פ נסמוח מסקזט כוכניס עוכל גכוט גג;) 6"כ מ) מי כטעתיס5ער6
 ע) 6)6 טקדס 6גגינת "D~lC כפמור; ק6' )6 מיפלס כסמת ויסיפו סייוט נגעת כמו ע"ג גטרנ ונ"נ כמדיר ס' ריס חיגוך3מגחח
 הדיוטגגיכה

 דהמי
 נסך 6יג0 כוככיס עוכרי סכתי 6"כ כ;ימ 16 6100 כ3 6)6 פו"פ ועיגן )6 סנוטחס סמן דריכת fiSI' וס6 ק6י )יט

 ככ) יסגו מיקרי כטיניים יסוך ס)6 )כ)) דצתי כיון לקטן סומר ד6פטל טכת3 כ' ד"1 כליפות )מס' כק4 פייס מקור כס"ס וריצתי .ג,3 )יכ* כב"ס בסי' מטס טעטט טמסמס זנטמן ונרוריס גכת'ס hDlh' נ"ל )ריי טר6טוגיס לנרי ניטו ייסך ככ) היגס וספיר ממו"סכסחות
 וגס כסך תיגו מ"ג 61"כ כסיניים קטירת )כ)) דלהי נקטירס יצגו דחטינ נקען למריין 6% עיי"ס הכתיגר יטו 3קטירס מיצגויג) ככתיכס ו6יגו גקסירס שיגו קמן טס דחסיכ כ' מ"ט גיעין כקטירת מסך מ"מ ותמיני יס'כוטו ט)6 עציו מטותן לסריס גס 6"כיסוך
 מסיגיי). קטילת כר סגי מוקטרת0(טלי קען ממעע )מט 3;ס טגט6) מק"ג רס"ל מ" )יו"י llea יד ועיין יס'כ1טו ט)6 עמו גפורן 6עס6חרי0

 6)6 חתיכת ע) מוסיף סיגו טכ6 סט 3מוס' וכ"כ כלטדי וע"ש 6' ;' נגמ' )פגינו וכ"ס 'סיף ייסוך.נגיסס 6'.)ה( 6ות 6' 6?ס:כ))ועיו3גיגת
 נסט"ס סרנים 63 סעמו?י0 וטווי יתקוו" 7' כגיסם מקל חגגך להטיח אגשור ען כו' גתיגס 6ף )ו( ~ף. סמך 3,ן יקי (s~DO הפינסמקרס

שסר

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



 יראים לשמים אם כי לבריתו רע נעשש שאינם אשורים ז ענדדמפך 188
 בפמהים הכרי את שטרת אחת חימה נק לס "ישן שמואל ואמר לו תתן צאנך גז וראשית ליצהרךתיחשך
 שוה בו שיהא עד אומר שאול אבא וחומש קרן משלם כזית תרומה האוכל אמרינן ג'ל ])"כ nvw כלבפ'

 פרומה בשוה ונתינה כתיב ונתן סנר שאול ואבא בכזית ואכילה כתיב יאכל בי סבר ת"ק וטעמאפרומה
 שאינה )ז( נתינה פרומה בשוה בתשלומים שהיא נתינה לתרץ ויש פרומה בשוה 5תינה הכל לדבריאלמא

 לא וכאן שיעור ]להן[ יש המעשרות שכל כיון מעמא היינו תרומה וגבי פיוטה משוה פחותבתשלומין
 , )ח( חייב שהוא בכל לומר יש שיעורנתן

 נשצ[ רפאמימן
 יומי ר' העלייה ועל השהימה על חייב בתוין ומעלה השוחט 6'[ ]ק', נזבחים תנן . בחוץ ימעלההשוהם

 אלא העלה שלא פטור בחוץ והעלה בחוץ שחם חייב בחוץ ומעלה בפנים שחם אוטרהגלילי
 אחרי בפ' דכתיב עונש אזהרה וכתיב עונש כתיג העלאה בשלמא בגמ' ואמרינן כרבנן והלכה פסולדבר
 אנני ראה כפ' דנתיב אזהרה ההוא[ האיש ]ונכרת וגו' אתו לעשות יכיאנו לא מועד אהל פתת ואלמות

 פן השמר שנאמר מקום כל אס"א אבין ר' ואמר תראה אשר מקוס בכל עולותיה תעלה פן לךהשמר
 פתח ואל למחנה מחוץ ישחט אשר דנתיב שמענו עונש בשלמא שהיטה אלא תעשה לא אלא אינוואל
 כתיב הבאה הכאה אתיא ג'[ ]ה"1 יוחנן א"ר ומסקיק מנלן אזהרה אלא ונכרת הביאו לא מועדאהל

 מה הביאו לא מועד אהל פתח ואל בשהימח וכתיב אתו לעשות יביאנו לא סועה אהל פתח ואלבהעלאה
 בהשוחם כדתנן כי"ב עוף כתיב ועז וכשב דשור ואע"ג . והזהיר ענש בשחימה אף והזהיר ענשבהעלאה
 את השוחט פמור בחוץ והעלה בחוץ מלק חייב בהוץ והעלה בפנים העוף את המולק 6'[ ]קי"6ומעלה
 השוחם אלא לי אין בת"נ דתניא מנה"מ חייב בחוץ והעלה בחוץ שהם פטור בחוץ והעלה בפניםהעוף
 יחא בעוף המולק ]יכול )א( ישחה אשר ת"ל חייב שהוא העוף את לשוחם מנין חייב שהוא הבהמהאת
 חייב בחוץ דמים ימקצת הזורק fh] ]ק"' ותנן המליקה על הייב ואינו הייב השחיטה על ישחם[ ת"להייכ
 הזורק[ את לרבות זבח או רעק"א וב( ישמעאל ר' ]דברי הזורק את לרבות יחשב דם 6'[ ]ק"ן מדתניאמנלן
 יכול החולין על חייב ואינו חייב הוא הקרבן על קרבן ת"ל )ג( החולין על הייב יהא יכול בת"כתניא
 אהל לפתח בא שאינו בה"ב הקרש יצא הביאו לא מועד אהל פתה ואל ת"ל הבית בדק קדשי על חייביהא
 והלקונה הקומץ את לרבות מנין זבח או ת"ל הדם את לרבות מנין זבח ת"ל יים קדשים ואימוריקדשים קדשי ואימורי אשם ואיסורי חמאה איסורי לרבות מנין עולה אלא לי אין עולה יעלה' אשר ותניאמועד

 אהל 'פתח ואל ת"ל יין ללגין ושלשה מים לוגין שלשה והמנמן משיה כה, ומנחת ומנחת'נהמםוהקמורת
 לרבות מנין כשריס קדשים אלא לי אין בחוץ עליו הייבין מועד אהל לפתח הבא כל יביאנו לאמועד

[Db,tbh]שלא ששחטן והחטאת והפלח בפממ בחוץ לסמה למעלה שניתנים כו' והטמא והיוצא הלן כגון 
 כעליה חומר 6'[ ]ים חק . בהוץ עליו חיימן מועד אהל בפתח המתקבל בל אותו לעשות תלל מניןגשמן

 ונכרת דכתיב פמורין דבשחיטה מנלן חייבין והעלו באבר אחזו פטורים ושחמו במכין אחזו שניםמבשחיטה
 לרבות איש איש דתניא משחישה גמרינן ולא חייבין שבהעלאה ומנין שנים ולא אהד )ד( ההואהאיש

 ראםתועשת
 סחות מט)ומין גקר6ין סבנן כס"ס 3תט)וצין טסט גחיגס ח") מס וו") 6חר מסון כתוכ 3גזסס .9 כו' ספיגה גחים )ז( . טסממסר
 . לסוסו קג"ב סי' StDil נימין כ3' ריק המרומס ונס' קונים חויתם 6' מזז ולכ"מ סם מסריס ת1ס/ ועיין כו' חרימת וגגימס"ס
 : הכרי 6ח מוסרח 6חמ חטט כדצ"מ פוטר סטוץ נב) 3") "זרנס )ג6ן מיינ ענין מס מוסן 6יגו ו63ממ חייט: מינח )ית6 3גלסס . מייל)ח(
 16 מ") הדס 6ת )רדות מנין מסת"כ רגיגו סכתי לסמוך ועיין וס מסר וכטכסני כגדפם כ"ט )ב( . כת"כ וכרס מריגדפס סוקסתיסמוסנר)א(

 )"ד גסגסירין .כפרטי טפך ימ דקרה מסיסה סו6 ר3וי6 עיקר מ"מ סוולק 6ת )לכום ימת דם לקמרו ד6ף .ודע ר"ע ז' וסייגוו3ח
 פסחים נסוף ס") יטמעו) דרי יכסחו יתמעך) ור' שון למיס ס,ורק 6ח )ר13ח טסך דס טמומט בסי' רס"י וכ"כ טסך מדם ומחרכיכ'

 . כסקדמס דוד כיח 3ס' ועיין י ס" מהלי סתו"ס כ"כ מסך דס מן וולק )ר13ת 'כו) 1)6 3וט עזיו מקק וא"ע טסיכט 3כ))דוריקם
 ס6יט 1:כרמ וקס"ד 'טכח3 סע"6 ק"מ יכמיס 3רט"' עיין )ד( . כו' ח") כרח חיית יט6 יכו) נפגיס הומן נטוחט סף סכומן ע))ג(
 ססו6 כליס וגכרמ מסד"כ כמיס י3טהיטס סטור )6יס :מסג זס גודכחי3 י)סי:ן יגיס ו)6 6חז טטו6 ז)מסקג6 מ3ו6ל עג")סטו6
כמים

 נסע)~
 תמת 61"כ טניס ו)6 6חד ססו6 )6יט ימטג דס יכתיר ססולין וטחסו נסכין סלמנו סנים 3סיט"מ סרע"נ וכ"כ נ"כ

  לקרוסין נחי' סרייג"5 וכסת סגים. ו% *קר סטו% n'es ימטר רם סמסס% לפי לט3  ו% תניס 1)6 5מז טטו6 ט6יט ונכרתמסג"ר
 ס' גו15ח מכ) 6חה 3עטותט מדכהינ )'ט חיסוק גוסכן קל6 )%) וס6 וכ"מ s~rt וסוהטין  ot)a  1vmh  למטוטי מד טמאיי *'מ"ג

מסטיו טגימ )חייב מעם ומלכיגן 6'ט 6,ט כחיל חון סמוס' דגנן ד6י)טרץ )מימר h)'hl ססורין סעס6וס סגיס חזית טעסס 6חד onoודרסיגן
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קם יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עמורמפר
 שהקריבן המשתלח ושעיר חמאת פרת 6'[ ]9"3 אחרון פ' בזבחים ותנן שחייבין והעלו באבר שאחזושנים
 חייבין אין מועד אהל לפתח ראוי שאינו דבר כל הביאו לא סועד אהל פתת ואל שנאסר פמורבחוץ
 מומים בין מומין ובעלי דופן ויוצא ומריכה כלאים ומתיר אתנן והנעבד והמוקצה והנרבע הרובעעליו

 רש"א שהיה תעשה בלא עוברין מומין בעלי אומר ר"ש פאור בחוץ שהקריבן עוברין סומין וביןקבועים
 לא בו אין כרת בו שאין בל וחיטא ברת בו ואין תעשה בלא הר"ז זמן לאחר לבא ראוי שהואכל

 כיון לבסוף אלא לשחימה אינה 6/[ ע"3 ]ב"ק דאמר לקיש בן לר"ש לשאול יש . כחכמים והלכהתעשה
 דמחייב שהימה דמקריא לבסוף ממו כי מועד אהל לפתה ראוי ואינו קבוע מוס הו"ל סימן חצידשחמ
 נקרא אינו עביר קא הכשר שדרך כיון לתרץ יש דמחייבי חוץ שתומי אשכחינן לא א"כ מחייב היניעליה
 מיקרי לא לשחיטה )ה( דמיתרע מה כל הלכך הכשר דרך שאינס גמרינן ועור מפסח קדשים מומי דכלמומ

 . מועד אהל מפתח להדחותמום
 ]קכ[ רפבמימן

 תעשו לא מלאכה וכל הכהנים אל אמור בפי צוה מאלהיך ויראת , הכפורים ביום מלאכההעושה
 והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה כל תעשה אשר הנפש וכל בסמוך ועונש הזה היוםכעצם

 מדאורייתא בין הכפורים ביום נאמרו בשבת שנאסרות שפרשתי המלאכות וכל , עמה מקרב ההיא הנפשאת
 בהכרת זדונו וזה אדם בידי זרונו שזה אלא הכפורים ליום שבת בין אין כ'[ ]יי במגילה כדתנן מדרבנןבין

 ת"ל בתשעה יתענה יכול לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניוזם נ'[ ס"6 ]'1מ6 הכפורים יום בפרקותניא
 על מחול שמוסיפים מכאן מהע"י ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה ת"ל משתחשך יכול לערב איבערב
 מנין שכתות הכפורימ ביום אלא לי אין ערב עד מערב ת"ל מנין ביציאתו בכניסתו אלא לי איןהקודש
 הקודש על מחול מוסיפין שבות נו שנאמר מקום כל כיצד הא שבתכם ת"ל מנין מובים ימים תשבתותש
 ואינו כרת ענוש יום של עצמו על הזה היום בעצם מלאכה בו תעשה אשר הנפש כל h"eJ ],6ותניא

 . התוספת על כרתענוש
 ]ת"ה[ לפגמימן

 והמילה הפסח 6,[ רנ' פ"א בכריתות ותנן אזהרה מצינו לא ולמילה לפסח . מל ושלא פסח עשהושלא
 הוא אשר והאיש דכתיב בהעלותך בפי ענש הפסח על תעשה לא מצות ולא פי' עשהמצות

 לא רחוקה ובדרך פי' היה לא ובדרך מעמיה ההיא הנפש ונכרתה הפסה לעשות והדל היה לא ובדרךטהור
 דרך היא איזה ג'[ ]ינ דתניא טמא שהיה מי בפ' בפסחים מפרש רחוקה ודרך פסח עשיית בשעתהיה

 ולחוך העזרה מאימקופת אומר אליעזר ר' )א( מאיר ר/ דברי רוח לכל וכמדתה ולחוץ המודיעים מןרחוקה
 . ולחוץ עזרה מאיסקופת אלא ודאי שרחוקה לא לומר שברחוקה ה' על נקוד לכך יוסי ר'אמר
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