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 נל[ רפדסימן

 ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר וערל לך לן בפרשת ינשיב כרת ענוש )א( מל שלא גדול *מילה
 . הפר בריתי את מעמיה ההיא הנפשונכרתה

 הרביעייי
 )א( , כפורים מףיסר , יום מבול , ששימש סמא , ששימש זר : ח מיחהחייבי

 . במקרש ששמשו ראש פרועי , יין שתויי , ורגלים ירים רחץשלא

 [tsw] רפהסימן
 מנה"מ ששימש זר שבמיתה הן ואלו 6'[ ~פ"נ הנשרפין הן אלו כשלהי בסנהדרין תניא ששימש.זך

 לעבודה אומר אתה לעבודה יומת הקרב והזר במפרי ותניא יומת הקרב והזר קרח ויקח בה'ויכתיב
 זר לעבורה אלא ענש לא )ב( מיתה ענש שלא מום בעל ומה אמרת בעבודה שלא ~אף[ אלא אינואו

 עבודה יומת הקרב , לעבודה יומת הקרב והזר ת"ל מה הא לעבודה אלא ענש שלא דין אינו מיתהשענש
 מה הא לעבודה ק"ו חייב לעבוד שלא במומאה הנכנס ומה אמרת במומאה עבודה אלא אינו אובטהרה
 מיתות כשאר חנק שאינו מנ"ל קאמר שמים בידי יומת זה . יומת במהרה עבד אפי' יומת הקרב והזרת"ל

 להעמידו הדבר נראה הלכך ומקדש בקודש ביד מיתת מצינו שלא לומר יש , סתם בתורההאמורות
 להלן ונאמר יומת כאן נאמר אומר ר"ש דתניא וו ברייתא על פלוגתא תניא ובסמרי שמים ביריבמיתה
 כאן נאמר אומר נורי בן יוחנן ר/ בסקילה כאן אף במקילה להלן טה ואמו אביו במקלל )נ( פי:יומת

 ראםתועפות
 16)ס סעור )ר' ע"ע דכרי טקייס כ6ן טרי קנט 61"ט מקוס כטוס הכחן )6 שעור ר' קודם ךר"ע כ"1 סי' )ר"ת סינר ונהרכוו
 טיס ס"3 נסס טס אטי נתוס' ע"נ ס"ס נדרכות סמזטיט כמממות מכ"כ עפ"י י"3 שעור ל' )ג" qht 5"פ יעור  רי זכרי)סי'
 חיגן 36) )יוגרס ח"ק )יכרי יותר קרוכין יכריו דר"ע מסוס דסו6 רניס דפסו לע"נ )ר"ע מיעול ר, כמסט טס סנו6מר מטט)

 לגדות כקונטרס סיעור דמטק סי' עם ספח ס) גסגדס טרפתי כמו ודח נטוך6: טונף נורחיק 36יעול ר' 6נ)סדעח
~pD' 

 פ"נ
 יכפסתיס 3עניגיגו 6ני סומר ומ"ג י)ק"מ טס") תירן ויה טמא ע) וסרי, אנכס פ3י6ס 111_ וסייס סס דכרכות מסך ר"ת ע)ממט
 כמספי רחיסס  מדרך 15  כתורס סכחוכ )נוס 'ותר קרונ ר"ע סמר רחוקטהדרך

 כמסנט מקיים )כן מילין ע"1 )מרוט)יס  לחוק יסוף
 : כממגט רניגו )רון ומווקק וגחון עורס מ6'סקוסת 6)6 נומס רחוקס DS 1637"( לניעור ר' דכרי כ' 61ח"כדר"ע

 רק ג)) מסתמע קר6 מסג' )6ו ונ'ג'ן ימו) )6 5סל גת'נ וכל על3 גנ' כ"מיס6 סמעככין 3'3ין ע) 1)6 כ)) מ3 כסא סמיה עיקר ע) רק כרת חייכ סין כ' נ"נ מיס מס' מ"כ ייתן גח) כסי כו' מ)0)6)א(
 מרנותי

 כו' זלג כנמות כד6'ת6 'מו) דסמ1)
 גקת)ק וכוס כ)) 'מו) ט)6 רק ימסמע ימו) )6 6טר וכר וער) ניס כת"כ 3סד'6 נדו) כ' ק)"נ טנת 6ט' רכ זנר' כ,ט טכ'6רע""ט
 טומן יתהיינ thnh1 כו' טומן )עולס 6סי רנ a"nD יקח פיתן טגה3 דגרי דאי סתוס' עס יסזין 16מר אג' טס. סתוק' טסקסונוס
 )זחות סכת גיתן 637 )ונר 61ין טותו סם) כמס כסיגרי) כרת מדין כנמו) ססו3י6 מ13ס עטס 1ס63 מסוס עסט 1)6 רנת טחי))כרת
 דנתר11ייס1 ימו) )6 6סר וכר )וערף ממס ודמית כסכת סי' גיוס י)סיגן ונויגט ימו) טסמיג' וכיוס כתיג 7"6 ס)'מט מקט ע)כ"6
 כ) ,מן )ו יס סכ' טס ט7ג"מ ע) אסיג סקי"כ פ"ר קי"ע סי' )יו"י לכרפס ניד עוד ורזיתי )ית%, טג"6 זדכלי וע"כ ימו) חד 6)6 כתינ63
  מיס  פיל' bt~e  "יתן  בליל  עלמו זנר, מסותר ותנויסגי 6)ו כעוגסיס עוכרים י1ס וככ) רס"ל סי' ריס )'ו"ד כטנ"ט טרגו"6 מנוס"ג שיוינוי
 "מ: סרג ר' %"ס 51"כ סלס"מ מך' נמי וכדמסמט מככר עליו מסיס יום כל סל מלרת מפער עלמו מל רכי  מורס סר6ג.י 7גס סס טכ'ס"ס
 ונר6ס כמוריס ממוסר כצין לח"כ ומפכר נגייס מחוסר כחיכ רמ"ח סי' ריס וקסמן ננדיס נוחוסר ג6ן כסוריס.חסר מחוסר כו' רניע'יי"ו)א(

 ומעתיק סס"  כל דלג ס"מ סי' נגיסס סכתוכ טעגין כ) נגד'ס מחוסר כדין רס"מ נסר 3טעחיק )ו סיס ותחת במעתקתו  פנ3ססמעחיק
 טגסרסיס נס' חגך סס סכ' ס"מ ס" ,36ק611 יפוס סכניפס קופר ttDD סו)) ולחיכו  כיפורים ממיסר  מיין כס"פמ"5 מטכ"ס ,טתחת
 הרמ"ח ככרמין מנוסס רומי כת"י ע"פ נס"ג וגס , כו' סכימת כגד'ס מיוסר 31") ס"ס וסוף כי'  פסימי גסוריס מחוסר כגניתס טן6)1
 ע"ן כו' מיחס עגם ס63 )ב( . סס יכריו מנין 61'גי מסגי 1up 6וח ועיי"ס כנדים נומוסר הסר  יו"ד 5ד  י"ל מוסרטס"ט נ15ן%י
  עיי"פ 0ס7יח מגנייך עיף נסקי)ט מ"ל 6'ת6 6' מ"י כעגטדרין . כו' כמק)) סי' )ג( . Or מטפרי ע"ד 3ני6ור' מס"ס ס") ס")סנן
 לספרי  %3יר  יסודי %סלי כס'  ומיין 3תלק סיריפ בניי ס"ל ר"ח דפ, מסרית נגכי6 3ס)ן פי' )סלם 6ין ממעון ר' נספרי )גי'6ך
 וגופף ')פינן י6' סא ממק)) דילף יר"ט s~rt מגופף י)יף ונור ממק)) יקף דמר מ"ע 7' )'מיד  לסגסררין  יטיב די נקוגטרס וכ'סס

 %תיש 3סיילס  לביילו ג"ס %סיט בי פ"כ  מס"ס חנק 6)6 6יגו נמורס ס6מורס מיתס סחס נ)6"ס דס6 6טג' )מ6י נ"ס 6"כוכמגק
  sc~ )סי ':Sbtnt כר' כי"ס מימס 6)6 ג)) כ"ן מיתת ג" זנית ט1"6 ג'ק )6ו ד6י ס")וויכ"נ

 לפפ"ל  וויוי נירט 3"ר מיחס  מפעו
סר6"ס
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 יא יראימ לששם אם מ לבריות רע נעשים שאינם איסורים עיי'ספר
 לא אזהרה שסענו עונש ותניא בחנק כאן אף בחנק להלן מה יומת ונואפת בנואף להלן ונאמריימת

 . יקרב"*א'ליכמ לא וזר ת"לשמענו
 נשלח[ רפומימן

 חייא רב מימה בדבעיא ששימש ממא שבמיתה הן אלו 6'[ ]פ"נ הנשרפין הן באלו ותמא , ששימשממא
 מקדשי וינזרו במו ואל אהרן אל דבר שנאמר במיתה ששימש לסמא טנין יוסף מרב אביןבר

 וינזרו בת"ב ותניא במיתה כאן אף צמיתה להלן מה מתרומה חילול חילול ויליף יחללו ולא ישראלבני
 ו/[ 6ן ]'סער ואומר לבו על ג(לוליו ויעל מאחרי יינזר 4[ '"י ]'מ'ק6) אומר הוא וכן פרישה אלא נזירהואין
 קדשי על חייבין ואין ואמא ונותר פגול משום הייבין ישראל בני קדשי על ישראל בני מקדשי . אחורנזורו
 ובמחלל כפרשה ובניו אהרן מדכתיב במומאה בעובד' אלא מדבר שאינו ומנין כולן את לרבות)א( מקדשי ת"ל מנין 'עצמן קדשי ישראל בני קדשי אלא לי ואין וטמא ונותר פגול משומ כוכביםעובדי

 . קדשי שם את יהללו ולא ת"ל מנין אזהרה שמענו עונש בכרת הוא שהרי לא במומאהבאכילה
 נשים[ רפומימן

 ת"ל מנין חילל עבד שאם יום למבול רמז )א( 4[ A"D ]סגסווין שמעון ר' דתני מנלן . ששימש ייםמבול
 הנהו מוינזרו לן רנמקא לטומאה ענין אינו אם אלהיהם שם יחללו ולא לאלהיהם יהיוקדושים

 מזה למדנו במיתה נ:אן אף במיתה להלן מה מתרומה חילול הילול ויליף ששימש יומ למבולענין
 י ואזהרה עונשהמקרא

 רפהמימן
 אמר )ב( מנא ר' אמר מנפן במיתה ששימש כפירים מהוסר הנשרפין הן באלו תמא )א( בגדים,מחומר

 פירשתיו ונבר ממא ממרא כפורים מחומר אלמא ממאה שהיא מבלל ומהרה הכהן עליה וכפרקרא
 ממא מראקרי יומ מבול נמי מפקינן לא אטאי לשאול ויש ועונש אזהרה ששימש ם~אלטעלה

 , בפורים וטחוסר יום ומבול לטמא צריכות אמרינן 6'[ ]'"' ע"ב ובובתים)ג(

 ]שמב[ רפםמימן

 עונש במיתה שהוא ששימש ורגלימ ידים רחוץ שלא הנשרפין הן באלו תניא . ורגלים ירים רחוץשלא

 ראםהועפת
 קרמל ני"ט יומת וס טכ' וססלג כיר5יס ע"ד ממס סעמודיס ווי ונכי6ור ס"ט 63וין לסמ"ג כ"כ סר6"ס לסגו 1כוכלי עכ"ד0ו6"ס
 'ומת סגי יסמע36 )ר' טמרו סם 3סגכדרין וס)6 כו' תזכר גרפס סוכך ומקדם נקודם %ד מיתח מ5'% ט)6 כו' חנק סרגומ;")
 רס'י סם טכ' נ"6 פסוק 6' 3מד3ר ס' )סרט"י ספ"מ ע) כי"נ ממט ו6;י גי"ט הנקלס דקדס מירס יסמם מסוס hsl 3גו"סבי"ס
 תוי ק5ף יסים 1)6 לח"ו ממס"כ ימורס ס6מורס מיתס סתם ככ) חגק 1)6 ד3י"ס )ס '3יף ילס"' כט"מ וניטר כי"ט יוזנח סקרכוסור

 ע""ט ס"ס מיתס סימס גסס עו' ~S5P ,65 כי קרת נמעטס סמ5ימ כמו ק5ף יסי' זו כע13דתס זרים ייכנסו כמ15תי תעסו )6 6ס. ס6דמסמע
 בי"ס: כ6ן 6ף ש"ט (o(r מס 'ומת ס' מסכן סקר3'6) סקרה כ) סג6מר ממס מגרס בי"ס זיומח '~ShDn )ר' יסגסדלין ננריית6 קמרווכקמת
 וכ5"): )י מקליטיט סס 6סר ת") 6'ת6 וכמ"כ .5גזסס ע4 עקזט')א(
 : סומ6' ל' טס )פסיגו)א(
 טכתכתי כמו ]כ5"3 3נדיס ממוסר כמיתם סן 66 6ן[ מ"ג ]סנ0יררין סגטלסין נס' מגא טס וי") ס"מ סי' 3;לסס . ואדיסמחוסר)א(

 6סס והגרם סמעון 3ר3י דר"6 משמיס גס וסעו יומגן ר' %ר הנסו ר' 6מר מגלן ט"ב[ ]סס ססימט ר'ממי[ ויחו 3ר6סימע)ס
 וכגר ,ריס )סו וסגו ע)יסס כסוגמס 6ין ע)יסס 3נדיסס 6'ן ע3יסס גסוגהס ע3'סס סגגזיסס נומן כסוגתס )סס וסימס ו3ג'1 לסרן6נגט
 נגריס 3מ' מסמס ניו) כסן כ'[ ]ע',6 3יומ6 כדמגן שנגיס פאר סו6 וכמס מיתס ועונט 16סרס טטימט )ור )מעלס ע)יסטסירסת
 )מע"ס כמע"כ ,ס כ) מסל נסכלתי וכקן , וגין ומעין הסוי מטן גס"נ עגיו מוסיף ו6נגט ומ5גסח ומכנסיים 3כחוגמ נד' סדיוטוכסן
 סרמנ"ס. ממ"כ סיל6ימ גן )6 %1ן כנסוק סיר6יס יעת סו6 וכן כסרג 3עד )750 סרנו3"ן ומטכ"ס )"ג עלס )סרמנ"ס 3סס"מיעיין
 : ג3"היי י 6ומ ס6% 40 מס"כ עיין ורג)יס יייס רחון ס)6 כ6ן מס"כ ע) וסמך סע3ודס כסעח ורנ)יו ידיו מכסן )קזט כ"דמ"ע
 מס מירון וע"י w~Tln 3' א"נ כסגסירין ועיין טו1עמי" )6 אתירוך  6לו מינוח כ6ן כתוש והיסס )ג( . סוגך רנ )סגינו . מג6 ר')ב(

 3עכתסבפא
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 יראעם' לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם' אימררים ז עכצרכמבנך.822
 בעבודה דהאי ומגלן ימותו מים ירחצו לא אס הא ימותו ולא מים ירחצו מועד אהל אל בבאס :לכתיבמנלן
 תשא בפרשת ברחיצה חוקה כתיב יין משתויי לגז"ש חוקה חוקה 6'[ ]י"י ת"ב בזבחים דילפינג )א(קאמר
 למה בתרווייהו מיתה לשאול ויש . בעבודה דרהיצה בבואכם אף כממוך אפרש כאשר בעפורהיין. דשתויי בבואכם מה לדורותיכם עולם חוקת מועד אהל אל בבואכם אהך ובניך אתה תשת אל ושכריין השמיני ביום ויחי במ' יין שתויי אצל חוקה וכתיב עולם חק להם והיתה ימותו ולא ורגליהם ידיהםורחצו
 מניח מקדש כיצד ג'[ gg'J פ"ב בזבחים כדתניא כיצד ורגלים ידים ורחיצת )ב( מגו"ש ליה תיפוקנכתבה

 . )נ( ומקדש השמאלית רגלו ע"ג השמאלית וידו הימנית רגלו ע"ג הימניתידו
 נשמג[ רצמימן

 מועד אהל אל בבאכם ובניה אתה תשת אל ושכר יין דכתיב שמיני בפן יענש "זהיר י ייןשתויי
 שהוא כל יכול תשת אל ושכר יין כהניס בתורת ותמא תמותו תשתו אם הא תמותוויא

 תשת אל יין אומר יהודה ר' יום ארבעים בן רביעית לשכר שיעור אלא אמרתי לא שכר ת"ל )א(ימותו
 שאר ועל כמיהה היין על יין נאמר למה א"ב ושכר ת"ל המשכרים כל לרבות מנין יין אלא ליאין

 או בה הצמיק אם הא שכרותו דרך תשתהו אל תשת אל ושכר יין אומר אליעזר ר' באזהרהמשכרים
 אלא לי אין בבואכם מומים ובעלי הלליס יצאו כשריס במך אף כשר אתה מה ובניך יצעה ת"למו~ימ בעלי אוציא ולא חללימ אוציא אתך ת"ל חללים יכו* ובניך אתה , ממור שהוא כל מיס לתוכונתן

 אומר רבי ישראל משאר חלוקים ובניך שאתה בדבר )ב( פ4 אתך ובניך אתה ת"ל ביציאה אף מניןבביאה
 אף כביאה יציאה עשה להלן מה מועד אהל אל בבואם להלן ונאמר מועד אהל אל .בב*אכמ כאןנאמר

 ת"ל העולמים ובית שילה לרבות מנין מועד אהל אלא לי אין הזה הענין כל בו יש כאן אאסורבבואכם
 ת"ל ההוראה על מיתה חייבים ישראל בני יכול . הין שומע אתה לאו מכלל תמותו ולא , עולםחקת
 ישראל יהיו יכול ההוראה על מיתה חייבין ישראל ואין במיתה ובניך אתה תמותו ולא ובניךאלה
 אוהל אל לבוא שלא שמחהרין ישראלים ומה ק"ו ההוראה על מיתה יתחייב אהרן אבל ממיתהפמורים
 יצאו שממורים דין אינו יין שתויי אלא מוזהרים שאינם כהנים ממורים יין שתויי ושלא יין שתויימועד
 והקמרות קמיצות והגשות  תבופוח  ובלילות  יציקוה לרנות עולמ חוקת , מק"ו ובניו אהרן הכתוב מןישראל

 . והזאות קבלותמליקות
 נשמד[ רצאאימן ." .--Tt=.~rי

 %פרש ומעמא במיתה שהת ששימשו ראש פרועי הנשרפין הן אלו בשילהי תניא * ששימשו ראשפררעי

 ראםתועפות
 trt"D 6(6 ריקנית b('Dh th" מועד %6) ממייכ יו"ל רמ71 נט)6 נ' ס' טמ6 סכתוס' כסרענ"6 ז)6 .כו' :ק6מר  מנוול)א(

 סן י6)ו דסגסדרין ינריית6 ועוד סר"ס ומס"ט מ"ט יכויס ס"6 ר"מ ועין )מקטיר נתעי 6כ) Sh כנ61ס ממורס נפייכפירס"י
 4161 יו"ר למין ס)6 )ית6 טס גמוססת6 )מגעו כו' טסימסו כו' 'ז"ר רחו7 וס)6 כוי סכי וקחגי כליתום כריס כתוספמ6 מיתגייםטכמיתס
 ססמוך בסי' רפי  לכ' סכת"כ דרכ' p"nS סייט  רויי  דרוסי  מגוע  ומטכ"ר , סר"ס כי' 6ית6 כתוססתך רסס דוכסים כפי"כ5")
דורכי

~fst ג( . 6תי6 תוד"ס 6' י"ח וכחים עיין )ב( . עיי"ס ככו6כס גו"י( ומקזה ן ט'ג  11יריו  ישי מגיח קומר יס1דס כקר יוסי ר' כ16י מסייס נגדסס St/)D Cfi1)l יי  תפ"ס oc  6י ידע פסי מליס בריי ר"י נדברי מימניים סכי דבנריית a,,p  %  זו רג)'1 סחי ו%ג 
 ר"י מדברי כטס ג' )6 וכלן , גן יעסות. Yb  ספלגתס לו  *מרו  למט"ס  'רח15 כיתד  ורגליי 'ניו כעי 3ר"' ר"' יגס ומקדט 11ע"ג

 : ק"ג ס"ס  יסיסוליי  לירב 6נ כיח וכס"ס כוס מס"ט קג"ד סי מ16"מ כמת"ס ועיין כמ"ק ס)כס זכ6מתאר"י
 מ' 3ן כו' ת") מנתו יכו) טסו6 ג3 יכ% בח"כ OV11 ומנתו %"ל  יפותו סירס  דפ"ס נעיג' וסנר6ס כניסם 3ית6 י סיבת .  ישוסולא(

 נדנך סי' )ב( . כ' י"ג ככרימות וכ"ס , 6' ע"ז כרכות ממיר נכי כמו סכר ייקרה נמור יין )כ)) וג6 מגתו יין מכ)) סי65 ,יוט
 עזו וכג'ך  6תס ס"ל -מיטר (SOfi יפונס  למטולן  פרין פל בסי' כ'  טז )הוין כסמ"ג oilh כי5י6ס 6ף מגין ע) פי' סו6 כ6ן )סמח"טכו'
 ומנין וכניך 6תס ס") מנין כי5י6ס ב3י6ס 6)6 3י 6ין ככו6כס כהונ וכגזסס  יסרבל  מטהר ח)וקין ונגיך  טקסס כדבר סי'  סםגתונ
 6תס ס"ל מועד  %סל סגורה)עסות

  וגניי
 זססי' יותר סגכון וסע כו' 3דכר 40 וכניך *יס י"ל טנורס בטפס %6 תייג  פקעו וממן

 )6ס) מוגם כין ('obti כיבס נין מעוק 6ין 61"כ עכודס גטעמ ע)סו6
 מזעי

 ענוות ינטעת %נ )16,ן וגסס-ט סט,לט כסי' כסרמכ"ן מת"כ כסי' רניפ ייעת ונרוכס כעגודס 'ין דטתויי גכו6כס טס טכ'הרייס כס" רניגו רוז ממ"כ ופ"ו חייי  עכויס  ntnSa כ)
 ס"ל ל6 ורבינו ר9*מר  טטמ ומהי 3טכויס סונ"ר  דלפרפנ"ן  ספס ס)כ זקדק וכן ע3י ס)6 הע"ס )עטזט סר6הס טעסדס"יו עבויי סעמ דדוק6 י"מ סי' כח"כ DS" וסר6כ"ד כסרמכ"ס ד)6 סי6 מיכתך חי6 וטנויס  פנודס וספפ 1SDI  טסת '% ס,יגוטנת"כ

  דקריי
עיפיו  כוס
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יב יראיכ( לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמור כלפר'
 מה 'יין ,ישהויי יאש פרוש אתקוש כהן כל ישתו לא ויין בתריה וכמניב ישלחו לא ופרע דכתיבהתם
,- פרועי ן בעטויה ראש פרועי אף בעבודה יין שתויי מה ומינה במיתה ראש פרועי אף במיתה ייןשתויי

 דפגא כק לגץ כה"ג במ"פ סנהדרין במסכת למדנו והרין הדין מן יותר שערותיהן שגדלו כהנים פי'ראש
 )"ג.'זי[ [ttubt דעת-יב טלה , יום לשלשים אחד הדיומ לע"ש שבת מערב גדול כהן יום בכל מסתפרמלך
 מתחדשות :ורישמיות הואיל יצחק בר )ב( שמואל ר' אטר לע"ש מע"ש כ"ג עיניך תחזינה )א( ביופיומלך
 בנזיר דכתיב פרע מרע ויליף ישלחו לא ופרע יגלחו לא וראשם דכתיב מ"מ יומ לשלשים אחד הדיומכהן
 יהיה.בגסמריא יהיה קדוש מתנה רב אמר מגלן והתם יום שלשים כאן אף יומ שלשים להלן מה פרעגדל
 , הוי יום שלשים דפרע בעלמא מילתא גלויי )ג( ילפינן לא קבלה מדברי תורה דדברי ואע"ג . הויהכי
 על חייב אינו דמסברא גדול דכהן פרע אבל מקרא דנפיק יום דשלשים פרע על אלא מיתה חייבואינו

 . מדרבנן אלא גדולו איסור אין שהרי מיתה ראשפרועי
- ההמישיויו

 )א( ועשרים השבעה מאהויאוין

-. )ב( המוכות חג שלושמיני זבחי רם חמץ על תשחמלא

 גזית אתהן תבנהלא הני חלב יליןלא
 מזבחי על במעלות תעלהלא כלב ומחיר זונה אתנן הביאלא
. אסו בחלב גדי תבשללא להזנותה בתך את תחללאל

 כמעשיהם תעשהלא לבקר יליןלא
-11 תלכו לאוברצקותיהם הבשר מן יליןולא
י"ס ברית ולאלהיהם להם תכרותלא הבית מן תוציאלא
 בארצך ישבולא בו תשברו לאועצם
 ממנו יסורולא. ,בק4 עה ממנו הותירולא

 החשן יזחלא ימצא לאשאור
 יבדיל לאבכנפיו בגבוליך שאור יראהלא
 יקרע לאמעיל חמץ יראהלא
 תקמירו לא דבש וכל שאורכל בראשון מלאכה בו תעשהלא

 יפרום לא ובגריו יפרע לא ראשו וראשון הזכרון ויום ועצרת פסח שלובשביעי
 ראםלזועפות

 י"ג התעגים כ"ס )ונ( . יום" ע3כ) 3ג'נוטר'6 "ניפי," נתינת ולע 3כמונ btb וכן 1 ם) ס ע 6נ) נ נסס ס וכ . 1 וס 3)א(
 מד"ק י"מ 601 דד"מ סלע נך) מן טכסיס לסייגו 7ימ,ק6) יטרחו )6 מרע יחסיכן סיטךקטום () ונגיפם6ן
 וכד6מריגן טוי יוט ט)ט'ס זסרע סו6 כערמך מיטתך געוי 6)6 טו6 ממט נ,"ט ד)16 רניגו מתרן וע"ג )מידף )'כ6 מי"ת ד"ק וסלנג)"י

 פרע )קון דס6 כ1וגתס b~h שמט ג"ס ר") ולין )מ") דסרע ג,"ט חג' )6 7"ס 6' יק מטפח נתוס' ועיין ן (JUO ע"3 7"ג3כ"ק
 יחוקק) 6תי .י)6 עד טס כגמרך דמקסינן 6ס6 נ' כ"3 נסגסדרין מסרט"6 ו)סנוט"כ כ)) 3יר3ו )6 )ומר פסטר ופיך )"י יסייגומוכיח
 זנמר6 3גמר6 מטל ועץ כמלס מ6ן יחוקק) trh י)6 ועד שגויר סלע סרע )ס ייפיף ))"' 6מד רכסן 6ד)עע ג"כ tfip1 ימרסמ6ן

 .. : ממורטת רכינו קוטיית גט 61"כ 6קרnDb1 6(o ימוקש) hnel )טגבירי

 כמס גכ% 6מי כסי 6)6 3כ% ועד טל"ח סימן טד ר5"3 ן ס מן - ק"ז h(b 6ימ )שוין קכ"ו מ6)ו מגיס סם נומסרמגס)א(
 ז טמ 1. טמ ס. סם ס3%. ז. ס.ט) ט) ג. ט) ט. טכ טכ 6. טכ סיפג. ס"ו. ט"י. מסימן כמו)6הן

 טרנס כ16 סכמוניס )טין סנ' Oul גוססים )6וןמ טס 6)1 3כ) ט15. ספג.סס3 [ גוס]כ
 טקעלץו )6 7גט וג) ס6ר כ) וגן 6מד 16(3 (san כ)3' וממיר ווגס לחגן i'"DS1 ועסריס וילעס מ6ט טרי סססר נסג'סגמ65יס
 -טמ%ס כס% 'לתיגו )יעת ~y'hd )*ין י' 6)6 שיגס טרמנ"ס ::)יעל טסט טס"3 . ט)"ג . סי"נ ס" ומגס 6חד )6ו610
 51"ט ס' 6ות גפרורי ט"מ ן ס )ספן ן ט נוס ספסל 3ל6ט 3ס5טסועיין

 עוך'3ס'"
 6חר וב4 . 16,33לי 6' 16פ ;סמ"ק
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 יראתך לשמים רעלבריתכ'אם נעמם שאינם וירזאיממם טפר824
 אלילים לכם תעשולא בעמיו בעל יסמאלא
 מזבה הקימולא קרחה יכךוצלא
 האלילים אל תפנואל יגלחו לא זקנםופאת
 עליה תשתחוה לא משכיתאבן שרפת ישרמולא
 לראות,כבלע יבואולא אלהיהם שם יחללוולא
 יעבור לא תערנ4ר יצא לא המקדש rD גדולכהן
 יבוא לא מת נפשותעל יפמא לא ולאכצלאביו
 יסמא לא ולאחותו לאחיו ולאמולאביו אלהיו מקדש את הקלללא
 יעבוד לאלוי )ג( בעמיו זרעו נקלללא
 )י( לבבכם אחרי תתורולא יקרב לא בוכצם
 ועדתו כקרח יהיהלא להלריב יגשלא
 איש מפני תגורולא יבא לא הפרכתאל
 הדברים את תשכחפן יגש לא המוכחואל

 ה' את תשכחאל כלאים תרביע לאבהמתה
 % את תנסולא שעמנו תלבשלא

 2"~1:צ%4ןנ','
 ערפיכם תקשולא זכריכם פאת תשחיתלא

 אלהיכם לה' כן תעשולא בבשרכם התנו לא לנפשושרפ
 וא' אנחנו אשר ככל העשולא תתנו לא קעקעוכתובת
 הנביא דברי אל תשמעלא תשחפו לא ב% ואתאותו
 תהגוררולא קרשי שם את החללולא
 עיניכם בין קרחה תשימולא משיבו לא שבור אועורת
 עליו תוסיףלא תכךיבו לא ונתוק כתותמעוך
 ממנו תגרעלא בארצכם תעשולא
 תקריבו לא נכר בן%ר

--
 ו%/ תבנהלא

ן בו יחן לא גצםכל  

 תגוז ולא תעבוד לאבקרשים'
 מצבה תקיםלא תוע לאבשביעית
 ההים מן מאומה בירך ידבקלא תזמור לאכרמך
 אשרה לך תפעלא תקצור לא קציךמפיה

 להנ תוכחלא הכצר לאפ
 ראםהזעפות

 טסמך תרפט טססר נסגיס מסר )ג( . 6)1 165ין 3' סט וכסר גזרך 5ס1נ מ1סיס1ן 65 ס"ט וס" ליקס סגי יו16 651 ט"מ סי'א
 מקגרו 651 )ה( . 1קוסמ'ס מע1גג'ס 56 05מ1ט tffss 650 נסי' ספסר נסגיס סט 1ג' )ר( . מוה"ר גני16רי 1עי4ס מ' נס"טמס"ט
 . 5ג6ן סוג6 1מסס 6ימ6 1ננ0"ג טסטר כמגיס מסר )ו( . סמ"ז ס" סססר נסניס כ"ט . מיריט 6מ טנגר1 1)6 פפימיט6מ

6מל
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 קמג יראים לשמים אם כי לברית רע נעשו שאינם אשורים י עמורמפר
 מומים לו ירבהלא
 וזהב כסף לו ובהלא
 תכרות ולא עצה את תשחיתלא
 ידע ולא יעברלא
 נבלתו הליןלא
 אשה על נבר כלי יהיהלא
 אשה שמלת גבר ילבשלא
 הבנים על האם תקחלא
 )ז( ורמזור בשור תחרושלא
 כלאים שרך תזרעלא

 המרנה הוך אר יבואלא
 דבר ערות בך יראהלא
 לשלמו תאחר'לא

 הצרעת בנגעהשמר
 בדישו שור תחסוםלא
 בפמא ממנו בערתילא
 למת ממנו נתתילא
 ברזל עליהם תניףלא
 )ח( הדברים מן תמורלא

 ]תו[ רצבמימן

 בי"ד הפסח את לשחום שלא יוצרינו צוה . ותעבוד תירא אלהיך ה' את ', 'בחי דם חמץ עי תשתםלא
 שבפסח מנין זבחי דם חמץ על תשחם לא תשא כי ובפ' המשפטים ואלה בפ' דכתיב החמץ עלבניסן
 בפסה מדבר הכתוב במה מענינו למד דבר בהן נדרשת שהתורה סדות מי"ג ולמד צא מדברהכתוב
 תשחם לא )א( 3,[ ]מ"ג נשחט תמיר בפ/ ודרשינן חמץ על תשחם לא דכתיב קאמר דבי"ד מנלן1, זה אומר הוי חמץ איסור ביום שקרב קרבז איזה ועוד הפסח חג זבה לבקר ילין לא דקרא בסיפאדכתיב
 ילין בלא עליה דעבר סיירי כשר בקרבן אלמא ילין בלא עליה הנהדעברי המץ על תשהה לאילין
 הפמח את השוהם 6'[ ]סיג נשהם בתמיר ותנן ילין בלא עליה עבר ולא הוא פסול בי"ד שלא פסחואילו
 כל ושאר חייב לשמו בי"ד הפמח אומר ר"ש התמיר אף אומר יהירה ר' תעשה בלא עובר החמץעל

 בין הכבהים כל ושאר חייב לשמו ושלא פמור לשמו ובמועד פמור לשמן שלא בין לשמן ביןה,בהימ
 התם מפרש ואש יהודה רר' ושעמא לשמה שלא ששחטה החמאת מן חוץ חייב לשמן שלא ביןלשמן
 השוחם כק ]ח"נ נשחם בתמיד ותניא כלבד הפמח על אלא תורה הזהירה לא דאמרי כרבנן וקיי"לבגטרא
 בסוף לאחד היה הכורה מבני לאחד שיש כזמן אימתי תעשה בלא עובר זה הרי החמץ על הפסחאת

 כר"ש וממקינן פטור העוף את המולק אבל והמקמיר הזורק ואחד השוחם אחד , לו זקוק איןהעולס
 הא דתניא הני בכל חייב מאי ומעמא זבחים לשאר וה"ה עוף נקם דוקא ולאו בי"ד זבחים בשארדפטר
 מהו הבורה מבני לאחד לו ויש לשוחם לו אין )ב( אמי מר' אושעיה ר' מיניה בדבעיא כתיב תשתםלא

 ראםתועפות
 רניגו כ' ט5"מ בסיי 0גט . סד3ליס מן מסור )6 )ח( . סט וחסל כ)6'ס כלמך תולע )6 טס"ט נס" כת"נ זס 6חל)ז(

 וכריס )מט"כ 3ט"ג כוונת 61"כ טיכליס" מכ) תסור ע)6 ט)1 0)6וי1 מגין סוף ככס"נ וב"ס טלכריס מב) מקור )6גוס")
 מסור )6 ט)6וין נמגין סנס"ג יתכ סמקויס וטוס תנ61 7פלסס סגי וסוסך טמוגט סם )סוגו מסדול גל6ס וכן י"גכ"ח
 סיוס למכס מגוס 6גכי 6סר סדנריס מכ) מסור )6 מגט סטכס"ג ישעי טורט )ס"יימ טלמנ"ן וכ"כ י"6 י"ג סנטוסעיס סינרמן
 כ' עט גמטך סדנליס מכ) תסור 631 טס מכוך סגו סמומט נסי' טלמכ"ן וכ"כ עפו טטיג לעגמו וטוף י"י כ"ח דדנליס וטמא)ימין
 כחג עכ"ז ט37ריס מכ) תסור )6 טכתכ qh טג"ח נסי' טיר6יס ראגו 6נ) עכ") כמג"ח nr(th טס)כומ כע3 כיכרי 61'מ1 כו'תטמע
 טנדרי נ"י מדגרי )סור ט)6 'ת' ט3,ל6 סוסיר טסכניקורט

 'מין )ך ינידו 6סל סונר מן תסור 63 טוסעיס נפ' יכתיב סנירוס)'ס
 נסוף סס רניגו כ' ומס"ט מגורף וקן גני סוסטיס רסן יסך כיון טד3ריס' מכ3 תסיר )6 ט3ס"ג וממ"כ רפינו מט3 61"כ כו'וסמק)
 כתג וככל טדנר מן מסור )6 רגיגו ס)סגי נגט"ג כהול טיט 7)6 ג") 1)פי"ו )אוין נחייתי )נגוחו ינו ט,ט )6 סיין ומן 3וס")מסימן
 6)6 נסמוך 61'ן תעיות ומ)6 מוקטט כוסו טו6 כ' ס3ידיגו מ"ג נאסרי סג6% ממגין ע) )סמוך 6ין וי") תנוט כסדר טמכמס מעיןכסן

 : טוסטים יט' טינר מן מסול )6 ר") טד3ליס מן תסור )6 כ6ן ימסכ"ר גר6ט ו)סי"ו S'ttD נסמו טקדמוגיסעמט"כ
 מ~3מ )6 6יח6 מטסעיס סלטך סוף דכמכי)ת6 ודט ט3גמייס מט וחסרו )סטן ס3סמוך גטמט )המיד וט גטמט תמיד מן דלגומרסס)א(

 6ך 6' ס' דססמיס גנליית6 זמס"6 6גי 6וג1ר l'"DP1 עכ") יסגוע6) ז"ר קיים חמן ועויין 0ססח 6ח מסמס )6 ונמי דם חמןע)
 יסמע36 ז"ל לטך יסמע6) ז"ל ק"ס חמל ועדיין טססח 6ח תטמט )6 ,נח דם ע"מ תסחע )sr/n 6 כו' מעי"ע מ3תיכס טלור תסניתו טר6סוןניוט
 טרנטון כיוס י6ך "Or טטכריחו יכליית6 דלס6 סך 6כ) כמכיסתך כמכולל טססמ 6ת 5טמט )6 7טייגו זנחי זס ע"מ מטמע י63 6דרט6ק6'
 טנ)6 ר' נגלסס )ב( . יטמט6) ר' יללי י"ס טס סתוס' )קמיטת %) טתח)ס 6ין 61"כ 3ס 6מר יטמע6) ל' )16 מעי"ע610
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 קפאים לשמים אם כי לברית רע נעשים אימדים'שאינם ז עמדסינף8%8
 לא א"ל נמי העולם בסוף אחר אפילו הכי אי א"ל כתיב חמץ על חמצך _על תשחפ לא כתיב מיא"ע

 בלא עליה עוברין חבורה בני וכל ילין בלא עליה דענרו דהנך ,חמץ על, תשהה לא ילין ולאתשחם

r שנא :הונ~:םיןצנו'"יג',ג r t  %, ::י,1':ןצא'גנםי בגהוץ 
 ועוד אימורין בהלנת קאי דהא זורק נמי עומד פעטא ומהאי כשוחם החמץ על לעשות שלאבמעשיו
 או לשוחם שיהיה מקום בכל בעזרה עמו אינו והחמץ שחם ואם דם מדכתיב זורק מרכינןבמכילתא
 בהתודה ובמנחות נשחמ בתמיד דאיתמר בסמוך על כעי דלא יוחנן כרי דקיי"ל חייב חבורה מבנילאחד
 עמו שיהיה ועד חבורה ,מבני לאחד או לזורק או לשוחם שיהיה עד הייב אינו לעולם ר"ל אמר נ'[]ע"ח

 לא אמאי לשאול יש . מיפלגי קא בסמוך בעל ואמרינן בעזרה עמו שאין אפילו אומר יוחנן ור'בעזרה
 6/[ ]פ"נ באות המנחות כל בפ' במנחות מדתניא יוחנן לא'מקשינן

 שתי מניח אומר הכינאי בן חנינא ר,
 לחם ע"ג וכבשים בבשימ ע"ג לחס הללו מקראות שני מקיים ונמצא ומניף כבשים של יריכותיהן ביןהלחם
 והא ומניף זה בצד זה מניח אלא עושין המלכים מלכי מלך לפני כן עושין אינם ודם בשר מלך לפני רביאמר
 לא כאן עד וכו' דתניא בסמוך על דאמר לפעמיה רבי המנונא רב לה ואמרי חסדא רב אסר "על"בקיק
 למיסר ואיכא , אמרינן דלא פליגי לא צ"ע בסמוך שלא אבל ממש מבר ומר סמוך סבר דמר אלאפליגי
 הכהן אותם והניף רכתיב כיון בסמוך שלא אמרינן דלא משמע דקרא דבענינא )ג( כבשים לעניןדשאני
 מתה ועליו מדכתיב מקשינן דלא מעמא והיינו משמע בסמוך דהוו תנופות כשאר הבכורים לחםעל

 הבל דברי בממוך שלא דהוי על ויש פליגי לא מוכח דקרא דבענינא כיון עלוהי ודסמכין ומתרגמינןמנשה
 * פליגי לא דקרא ענינא דמובח היכא דבבל וגו' הנפש על הכהן וכפרכגון

 ניע[ רצגסימן
 אלהיך ח' לבית כלב ומחיר זונה אתנן להביא שלא תצא כי בפרשת יוצרנו צוה . זונה אתנן תביאלא

 6'[ ]נ"ע האסורין כל פ' בתטורה ותק , נדר לכל ה"א בית כלב ומתיר זונה אתנן תביא לאדנתיב
 זה מלה לך הי לחבירו האומר )א( וכו' אמורים נולם מאה אשלו בשכרך זה מלה לך הי לשפחתוהאומר
 ודלא לאו באפור בגמרא לה )ב( ומוקמינן אתנן והכ"א אתנן אינו אומר רבי עכרי עם שפחתךותלין
 אלא זונה מקריא לא הלכך זונה עשאה המנויה על הבא מנוי 3'[ ]ס"6 יבמתו על בהבא דאמר אלעזרכר'

 אשה לו שאין אע"פ סבר רבי )ג( פליגי ובהא ובנים אשה לו ואין עברי עבד כגמרא ומוקמיק לומאמורה
 כנענית שפחה לו מוסר רבו ובנים אשה לו יש כדתניא אטור סברי ורבנן בנענית בקפחה מותרובנים
 ובב"ק 6'[ ]נ"6 הפועלים את בהשוכר בבים ואמרינן כנענית שפחה לו מומר רבו אין ובנים אשה לואין

 ם ."הך שמ'מ,ייא ם'י:יין קך י:" א:1 :ג קאז;מ מונ'גי4::ן':בם כתשלוםין קרא דפטריה דאעיג בב"ק מפרש ומעמא אמו על בא אפילו תורה אסרה אתנן נ'[ ]ט'ממרובה
  מכופר  פמור אים  5,[ ]כ"י כיצד בפ' בב"ק למעוטי דאצמריך מעמא והיינו מיניה בדרבה ליה דקםבמקום
 6'[ ])'ס נערות אלו פ' בכתובות דקיי"ל אע"ג הלבך )ל( האדם על ולא עליו עליו יושת אשר בכלמדלתיב

 ראםתועשת
 : )6 מוך"ם 3' ע"ח ומג0וח )6 7"ס נ' מ"ג סמחיס הופז עיין מ( .3%יי

 )טפמתו ס16מר טננטגס %טון ומסכ"ר . וכן srfl וכו' ותפת טיר6יס נספר D"P7 יותר גרפס olth גו' כ)3 ממיר ta'h 6סורין כסן' מעמיס מ6ס 6סי13 6חר )סגיו כטס טסי' וגר6ס דטמורס טמטגט טס טס3'6 6ת:ן ערך כערוך וסיין מונן 61יג1 %3סס וג"ח וכו')א(
 ס16מר 3מסגט עמ"ט סי' וס61 כ1' )16 נאסור נגמרי 3ט ומוקמיגן תסמוך ומ"ר ט)סגיגו 3עטגם )ס"ס )1וגט ט16מר ו3") סט"ס)רטט
 ו3ט6 3ג( . t1DDS סגי )מוקמען יסכל ומוקמיגן מן 0סר מגיסט כו' ומוקמיגן )ב( . ר3יגו סיטת סו6 סכן וגרפס מ"ח מו3מ ליסורימט)' מ"י 3סרמנ"ס ושין %"6 ,וגט לגעסית קטות )טס ט63 עגים ט% 6)6 )ו סמותרמ %סט 1)6 מכנר )ו ט6סורט ווגס יטייח יו')כגס
 חטיו )6 כפעמת 3ססחט מכ))1 סותר DrtD1 סוטי) )רני דם") ס" טס טמסגס בסי' וטרמנ"ס סנמל6 מרסון 6ין.זס כו'ס)'ג'
 3' טס p~s סחוס' )סון יורס וכן סרמ3"ס )ס" יומר ססכיס סס וכהס6"י ספירוטיס 3' סי' גטרע"3 ועיין מס כסרס"י פ4 ורהיט6תק
 1ד1"ק כקפגיט, טס0ס )ו מוסר רנו 31ג'0 6טס )1 ייט טחס כמנפרס סריך 3ע3ד דסס0ט מסוס 6)6 3"ק ר"מ 61סי' טס טכ' לתגןסי"ט
 ע) טקקטס וסנרי ועיי"ס כו' כ"ט 6חר1 631 נמסד כנון טפי . ו,ס6 ז"ס סס סרס"' עיין )ד( . טס ולגורג 7תמ.רס %ד נטוססח6עיין
 פטורין ונור 6דס ס"ס 3' כ"ג וד' כ6ט מם6"כ ד"ט 6' ז"י סס כמרט"י חוקיס י3י גודמג6 )סטיר מ"מ 3יס יתרו ד)6 3כך מססרס"י
וד'

~ffp 

 ס?"ס כסלק קוסל6 זק'"ן זגים. סס )" וגי60 קעזלין ט1גגין לח"מ גן"3 ס6 גסלג ט6'גו ניס טבלו )Ph1 6" סיס דרס 3'
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קמך לנאקם לשמים רעלברעתכיאם נעשים שאינם עיייאיפריםספר
 שמים מדיני למיפמריה איצפריך מיניה בדרבה ליה דקים התשלומין מן פמורים שונגין מיתותדחייבי
 ומחיר כלב אתנן 6'[ ])' האסורין כל בשלהי כרתניא )ה( בלב אתנן למעוטי דאיצטריך נמי מעמאוהיינו
 מלה לך הי להבירו האומר כגון נלב מתיר איזהו ]מס[ תנן כלב ובמחיר , ארבעה ולא שנים מותריןזונה
 תועבה אף זובח בשם להלן האמור תועבה מה תועבה להלן ונאמר תועבה כאן נאמר )ס ותניא זה כלב תחתזה

 כ'[ ]ס"ס במרובה בב"ק , שאסורה במה לרבות נדר לבל הנדור לנדר פרם )ז( זובח בשם כאןהאמור
 ותים סולת )ח( ועשאן חפים לה נתן אטרינן כ'[ מ' האמורין כל בפי רבתמורה ל[ ]5"ג עציםובהגוול
 דב"ה טעמא ואמרינן מתירין וביה אוסרין ב"ש צפורי דמן )ם( יוסף רב תני יין ועשאן ענבים שמןועשאן
 איסור חל ולא באתננך לך יהיו אליך כשאבא לה ואמר באתננה חמים לה נתן )י( פי' קנידשינוי
 ובשעת דמים אם כי נתחייבה לא בשינוי דקננהי ומאחר ניאה קודם סולת ועשאן עליה שיבא עדאתנן
 בכך אין שוה פירושם אין ולדותיהם ולא שינוייהם ולא דהם אע"ג עיקר פירוש לי נראה כך מותריןאלו הרי בספים לה נתן כ[ ]ו' הלייסורין בכל כדתנן הדמים על אתנן אימור חייל ולא דמימ לו נתחייבהביאה

 ראםתועפות
 עגיו 56טליך כ6ן רגינו וע"י וי60 תוד"0 6' ג"1 וגס כרלי ז"ש 6' ז"י 3תוס' ועיין ע""ס כסרח )י0 דתי0וי חיכי כי כופר 6דסיחייג

 מסני סף ק)כ"ס זמטעס רכינו כסי' 6' כ"ו זנ"ק 0נמר6 7' )סרס מדגססי' כ' ip(O~t ערך 3קו"6 מז"ר ו3ס' למיס מליני)מימטריי
 טויו ד56טריך י") 61"כ מיגים מסקיגן )6 תסיס ו6י רס"י סס וכ' )בי"ס דחיית ד5"6 ככ"מ כס וים סרס החומס גני דם") כרנהחסיס0
 0ו6 ס6יס ע) ת6 דע)יו יספול6 ב"כ סכ' סק"ד 3"ז סעי' ת"י סי' ק05"ח נסי ועין עיי"ט ממגו מו3י6ין תסס 6י ד6ף 60לס ע)1)6
l'Dhמלתגן )בי"ס ימסמס כס ויס לסרס 6ת חומס )מקף )רנ6 מג") ר3יגו )ס"ד טקסס מעמודם 11י ונני6ור . עיי"ס סטור מכה"ק 
 ימ%ט 15מר 0"תי 0חייוי וע"ן )"סב ויס Ottp1 יגתנע )קוש DSt~(1 הכמנון )בי"ס 6פ" חייג ד6עו קר6 ניס דג)' 63דס מכומרגילף
 ויפיס מיגי' מפקיכן )6 תסס 6י 6כ) מנופר hllDDS ג'מ6 מלתגן )חיוכיס מהן 7נ)6"0 מיגי' מסק,נין )6 תסיס ד6י סס ננ"מסרס"י
 )סרט ס0עיל 6' י' חניג0 )0עו"6 ס0ס כענגי ועיין מסיס דתסיס וכיון 0ו6 דססיק6 מסוס מיתם גמחוייג' מסגי תסיס 6י ד6מר60
 . לחגן תול"ר נ' ע' p"s עיין )ה( : 0עמודיס תווי קוסיית %ק"מ כק05"ח ועיי"ט )0)כ0 כן טפסק דלנ ל"ק כל"ו ועיין במיסחקיין ,ט 6ין )בי"ס eh" חי'3 זלינו הסר )מעיט' ע)יו דכתיכ ד6ע"נ גר06 ס6מח )סי OSth כן )סרס יט ררינו )%ו 6ו)ס )ית6 60 וכ'כן

 6% מוענת כי ונוי מוס נו י0י0 6טר וגו' תרח % 6' י"ג יכריס נניכתי3 לספרי דירי וסי' רס"ל פ' ד3ריס נמסרי 0ו6 .וחגי*

 ונו' תנה )6 מדכתיכ לסריגן 1)6 חייי ד6'גו כעזרך כרנה 0ע3ילו ס6ס )פסוקי זונח 636 הוע03 ז6עו כקן 60מור 3תוענ0 ג3מ07"
 כי ת") חייל י0י0 )עורץ 3לנ)1 0ע3ירו 6סיפ יכ% סס תקמלו 0ססרי דברי תחבת כ6ן ס3י6 )6 ורכים נ"כ 0כ6תו ע) ח"כטי60
 דדוק6 סי' סנדול קדר סרט נונח )ז( . כסמוך ועיין )סגינו ס0ו6 כמו לפרי גי' רבעו )פגי 0יי י)6 61ססר כו' תועמס כ6ן למרתועכת
 )מטח כע"מ 0מקדס SD רכזי )גו ייט 0חס פלגי 00קדט ע) גמי חי'3 נלמ דננ' ויענג ח"3 שגו מקלטו ע) מסד"כ חייככמווכח
 גר06 6ו)ס ר3יגו נדברי מנוסר ו0ו6 גר06 כן מייל 6ע1 ומחיר ז6תגן 00קדט דע) ג"כ סכו h"tpn מ' חינוך במגמת ועיין 0כ6מס%כ
 וכ"ח ע)יו % ומחיר לחגן 6'ן מקודח 0ו6 סכור ד3ר וסי' 3ססלי וכטס לגדור )ד3ר סרט גדר ns~f ("3 תיגת ו"חר רכינו 3י3רידחסר
 יוסף רנ 6מר )סגיגו )מ( . ר3ימ 3פ" מוכרח וסק כגיפס וע"ס ועטרתן תנין בתמורת 6כ) s("p כ"ס ועסקן )ח( . ע"כ 3'כתמורת
 מ"1 כע"ז ו0ג0 , פ" 51") וס"ס כו' כי 0ני' 3גדסס כו' פ" )י( . סי"כ ס"ס ועיין דמ6ססורק יוסף תגי ונגדסס ימ6סס1רק נוליוןמגי
 *יכיור Stw' ול6 שכיסס  סודם דגטת:0 ד*תין מינוי דט6:י כפסיטות 6"ס 0ר6"ם ר3יגו סי' %סי סיגויי0ס 1)6 ליס כידרסיגן סימיייס hP'nD ינ6חגן מסתרן יקיף )6 6מ6י פסקסו כחוס' a",wl סיגוי 6'ן 16 כו' סי:וי ים )מגחות מ10 מטין )קמ0 סמטתמוו0 רמנ"ח כעינ'

 עמס"ס 6' ת"ו טס סחיס' טחמ0ו מס וכן , לת"כ דגטתג0 דרמכ"ח כהינעים מס6"כ ע)'י0וולחגן
 גרכעו ולכסוף עיכרו כי כנמרני

 טיגוייסס )רכות נס מוקמי ד)כ"ט 6יסכ6 10י לתגן נני ונמרוכ0 סיגיי 0וי מחטין כקמח מט6"כ 0ו)י לנכי טיגוי מיקצי 1)6 6סוריןד"0
'1'Dfil1)יותיסס )רשת גס )ימר )כ"ס סו") דיותר 0ס י"ס 6' ס"1 כ"ק כתוס' ועיין מעו3רח )0 כגוחן 6ף סולד )סיתר ו0ס , )נכות 
 מחל"כ )נכוץ )י6סר לתגן נעלמן 0ס)ח געסו 3י06 נטעת 6"כ קוגל 6'ן דסימי 610 כ"ס יסנלת 6"ס רניגו סי' וקפי טיגויי0ס )מעעו0ס
 otun )0 גטן סס ס6מרו דתמול0 ס"ד כתוססח6 ורעתי . )חון י65 ע6 כמניס 0ו)ר עכ"ם 3'06 דכטעח מעומלת כ0מ0 )0כגזתן
 tlrD1 מותרין h"o ו'0% 56)1 וגתענר0 נ0מ0 כו' 6נ) מוריס 6)1 סרי 6ג)1 ויהדס מע31רת 03מ0 כו' יין )עטות עגכם ס31תועסות
 כדמוכח נרסיגן 56)0 1')דס 31"3 3דגריו ט"מ גרסיין 36)1 ויהדס מקויס ]ומס"ס סס ככוריס 0מגחח וכ"כ 56)0 51") ע"ס 6ג)וזתינת
 כחוססח6 7נו"ט עכ5") כסנרס"ס עי'"ס דגיח6 ד"0 3' )' ונתגורר 0ס ד"0 6' ס"1 דנ"ק 0ת1ס' דנרי ואי זתיססת6[ כסיםמסנטתו
 כוונת hlb מעונרח כס0י6 )0 גחן 61ף ו)דותי0ס 631 0ס )כ"ס 6ף 607 )0ו)ז סגין ו0 6'1 מוריס ס"6 6נ)0 ויגיל מעוכרת03מ0

 פעוי דמוי 0נ0מ0 מוחרט וי)דס 56)0 ונתעכרת כסמא נסיס6 מס6"כ )0נ0מ0 פיג'י 0וי )6 סילדת רמס 6סור0 זכ0מ00תוססת6
 לעסות חעיס )0 גחן 3ריס6 ומ"מ סיגויי0ס 1)6 סס ד6מר גויתגי6 דנ"א 6)'נ6 התוספתך 61"כ וילדם סגתענר0 מס סנ0מ0 )גנימעף*
 ועסקתן חסין 0נריית6 0ר6"ס ססי' וכמ"ג הסגת עסתם ו0'6 סגת מ0ס תתעסי 0חטיס מתחלם )0 סגתן D~O *מוריס 0"* כו'סלח
 61ין קני זסיגוי נ"0 ומרי 3י06 קודם סולח ועסקתן כון כ6תגגך )ך '0יו 36יך כס6נ61 )0 61מר 63חגג0 חטים )0 טגמן יחייגוסחת
 63 6"כ סולת מ0ס הנעות סתוכ) 0חטיס מחח)ס )0 סגתן כתוססתך מסה"כ )0 צגתן סמ0 כססינתרי דוקך וסייגו לסולת SP לתגןליסור
 נגתענרס )ומר סכל6 6'ן oith )כ6ור0. ק"ג 0ר6"ס )סי' מסחוססת6 וסייעת6 6סוליס ס"6 הכן 0ני6ס קודס סולת כסעסת0 כלוססיגתם
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 יראים לשמים אם כי לבריהן רע נעשים שאינס א'מורים ז עמורספד 188
 בשביל וכי קונה דשינוי טעם יתכן לא אתנן איסור עליהם שחל לאחר סולת ועשאן והמפרשבלום

 . נכון הראשון פירוש נראה לכן לבי אל הפעם ליישב יכול איני אסורים או מותר יהיו בשינוישקנאם
 רבא דב"ק סוגיא רההוא קשיא לב"ח גס נמי אמר לא אמאי 'קשיא לד"ה דאבידה ושה יהודה לר'דב4. חמור רבא[ ]דאמר 6'[ ]כ"י מציאות באלו בב"מ קצת לתמוה יש . קשיא גם כתיב הא לב"ה התםומלשינן
 . בתמורה עקרה דאתנן ההיא אבל בב"ק דידהו עיקרא רמתני מילי אלא כולל שאינו לומר ויש )יא( בהאיירי

 ]יי[ רצדמהצן
 או ללוי יתגנה לא יבול וגו' תחלל אל קדושים בפרשת בספרא תניא להזנותה. בתר את תתללאל

 לשמ שלא בתו המומר זה ואיזה ונות לשם שהקא תלול אלא אמרתי לא להונותה ת"ללישראל
 דאמרינן והא הבא לכל לזנות עצמה מייהדת פי' )א( אישות[ לשם שלא עצמה המוסרת ]וכןאישות
~rtDJ

 דברייתא בסיפא ]כדתניא בעלמא אקראי כגון )ב( שריא מדאורייתא אבל הפנויה על גזר דוד כי[ ),
 תזנה ולא יחיד מעשה ולא זמה הארץ ומלאה ת"ל בעלמא[ אקראי זנות פי' יחידי מעשה על'נול

 . )נ( הפירות כזאת מזניםהארץ
 ראםתועפות-

 )6 דנומי63 60י כ' ד3ט'גוי גר6ס 6י3 ונעטר נ6תגג0 ט)0 )0 נגחן וס"ת נ6תגגס )ס טחן 0נ0מ0 )גוף ט'גוי כמעוי 1י3י00חמ0
 נידים מעסם סיגו' ד0ו") כו' 1'ת'0 נו' nSlD ועמיחן חטים גתן סכ' 0ימכ"0 ע) 5"ע סכ' תקע"6 מ' מיטך כממנחת ודח )נכוסלטפרי
 יושמת עב") )טקלינן מותר וממיר מתגן גסקע ג"כ טול ונעטס עג3 6י) וגע"ס י"מ  דלין  לגון רממיל5 טיגו' 67סי' DD' רטת6 כתכו)6
 מוש) יסגוגר6ס

1TtP1 מטוכ 63 03מ0 בדוך פירוט 0ריעכ"6 סם וכ' מנר"תן געתע 63 סכן טנפן 0טו0 3ס% מס גמלך 6' מ"1 ע"ז 
 ועיין עכ") יחויר טנו) כעין Srl 6טר )סכי קר6 יחמר 0חס ט6ג' נ' 5"1 ב"ק דר"6 6)ינ6 גו) נעגין טיגוי דחטינ J"Dht ו0 כשיןטיגוי
 סיגוי 7ס") כנ"ט  e'nds כו' סולח ועסקו דחעין כס6 סתוססת6 )63ר סכ' מ"ח 6ות מוכח ליסורי מ0)' ס"ד )0רמנ"ס סמרי0 סרכא'
 ולח"כ סגרכעו לסיקו 3נר3עת ולקרי 0:רנעת ניד ר"6 כסיעת ס") דכ"ט )סרט ס0 כ' ד6סור0 0%6 ויקדר מעוכרת ו3כסמ0 כקום6י:1
 סכן וכיון עיי"ט ד6סור 06"ג 6ת:ן נעטו 61ח"כ מתגן a(l~D קוים כעינרו 6כ) מותר כש"ג 63תגן ס") ירכן 11Db וונג ומטוסעינרו
 טסוני6 ע0"ת 6נד0 דבגודרס ודע . ונ"ע 0ר6"ס ר3יגו )פ4 תנל6 כו' סוגת )עסות חטים )0 גתן )כ"ס ס6מרו לתוססתךמחסון
o)noד"ס מוחרין מתגן דח)יסי ולמיסגי עכ") 003 כיו63 טסות חי)1סי0ן )רכות סג'0ס נס ת65 כי כס' כ' . 0חרג"ד וויען מ0רט"כ( 
  תמור טורקו 5י נ"ר י"ק  עיין לא( . כו' וי") שכ' 50 אור"ט נ' ס"ס 3"ק עיין כו' קוג0 דטעוי  עע0 יתכן רבי  בתגן ייסור  טויססיה) %מר סולו ועסין והמפרט 0ר6"ס ראגו ט0קט0 מס והנס דמי0ס  תססי fis קיטי ממפיסם מסה"כ טיגויי0ס hih לסלי )6 %"סדלף
 קטות כס' סגרי"ס וכי עכ") כ"ח ד0וו ידמו סגך 636 מטיב ד63 6'[ 5"ד ]ד' קמ6 לנוו) יכריח )נ"ס גס גמי קימל ד)6 וס6סכ'
 תירפס )סי וגס . עעמ6 נע' . 6' ס"1 ד' מרוני כס' סמוקדס מן )0ני6 ו0ו"3 קמ6 לגוו) מרים מסוחר מקוט הוס' ינקטו 60מיוטכ
 עמקו ומס עכ") בע"ח גמי ו0ו0 כ' י"ר 33כורוה וכן 6' )"ג חמורי כי6י' קסי6 )וי דני )תג6 6ות0 גמי קטגור ד)1cphi 6" 6'כ6לכתי
 כריס וכגס 3ס" היירי 637 דכ"ק סוניה "007י6 כ6ן רכינו דברי עס"י מרוכה מס' 0ני6ו 1)6 קמ6 תנול מליט יגקטו התוסע)ס1ן
 היכסח )6 וטמיר , 33"0 גס גמי 6מר 7)6 נופ" 5רג6 )0חוס' וכן )רכיגו )" קטם מט"ח ד)כ"0 גס כ00ו6 רנ6 לירי טמיר קנוימנו,)
 מיוסנ קמות גסן סנרי"ס ומס"ט קטיה h7D )נר 16 כן 3"6 כמגחות ועיין נס רכ6 6"רי י)6 קטם )וי דכי דלחנה onlhn )0חוס')סו

 ר"ג 03נ0ות C~ftt ג' כ"ג עירונין קעי6 ננ ננ ינן 6)'% שכקר 6מר י63 60 גס 0כ) יתייסר 0ר6"ס ראגו ונתי' , 0דכריס3י16ר
 6)י63 ננקר 6מר ט)6 מס תי' 6, ב"ו )כ"מ ונט"מרגסנורג

 דכי
 עירונין 0הוס' כמט"כ סכי"ת כ"6 מיותר 6יגו 0תי03 דכ) מטוס ב"כ

 י6כידס דע0 קט0 ד6)"כ 6' ק"ג ככ"ק סכי כת"ד ס'6 מסכת חד6 גויקין כו)י' )רנ6 דם") 5") סיר6יס ד)ד' ט)יט"6 0גר6"ך וכ'סס
 : כס סירי רכ6 כ6ן כמט"כ "רג5" פיכח טס וחסר 03 6"לי דנ"ק סוגייו 007יhnth 6 0גדסס 'ר6י0 וכא' עכ") 610ככ"מ

 עם )סה"נ ככישוריו מסרס") וכ' לנינו מס' מוכרח ו0ו6 ס"0 )עוין ונסמ"נ נת"כ וכ"כ 0גדסס גויר6יס 0וספת'למוסגר)א(
~sfnni 61 עו3רין 0י6 וכין 60כ כין 61"כ ע)י0 מסיר )מידרס תוכ) 60רז תוגש ו)6 לח"כ דכחינ ועוד זס )16 נכ)) גמי0יhS~ מיד 

 0י6 "ס ד)0למ3"ן 0' סורס סרמכ"ס בזעת ו0מג"6 סנס"נ נסיקת 0רמל'ן מחקוקת 111 עכ") כעי)ס כ)6 קפינו )כך ענמ0כט0כיכס
 דקרך מריסך גומד ד0כ) כ' קם ר.מנ"6 6נ) גס"ע 16% 60רן תוגת 631 ימסיכ גס"נ דעת וזיו 60רל חע0 1)6 נון %מרע5מ0

 ווג0 וסח קדט0 תסי' )6 מסוס )וקם ונוח )טס קרוטין כ)6 6דס עסיס נ6 06 טנ' כ"1 ס" ריס 6ס"ע כטור ועיין . שת"כגלוסמעות
 6) סג6מר מס 6) שטור דכווגת טס )06"ע סינס 6נן מגק 6רי דלילת כס' סי' ויפס סס שכ"י נדחק זונת ו0י6 ו3סי' כתולשס6מורס
 S"D1 3סגסירין %ס )סרס ים וטסיו כ6ן ורכינו 0סג%'ג כרכרי וסוף י"ג זין ג"3 מסג' כס"ס 0רמכ"ס וכדברי )0ו:ות0 3תך r~bחח))
 גמי )מינע) 6תי טס ע"ז כסרס"י נכך לרג') דיסר6) )0וגוח0 6"כ תח3) 6) כתורת 60נוור0 זוגס ד0ייגו גטג"ו מסוס ל )"1 וע"ז6'

 . נ3"ורי כ"ג 6ות י"מ סי' )עי3 ועיין ftD עוגרין ו0כוע) 0י5 וכין 60כ דכין )0וגוח0 כתך 6ת חח)) ד6) 1630 ע) ועכר סגוי''טר6)ית
 %ו שסור נס 'ס 0סמ" ע3 יני6ס 5ית6 6ס זסטי' 'מזי סחולס מן סלך מ"ע )רכיגו )" קטיף ועכס 0סגף' עס יסוד פי' . עריך)ב(
 מסירוס כשת otirn )ג( . סגדפס O'h1'D תוספתי ו0מוסנר , כעלמך 6קר6י ,נות סי' יחייי מעסת כו' כעקמי hlph' כגון רניגו תי'וע"ז

 : )סירות 0ס rn(ot )סגינו סה"כ 1)סון , סילותיס חעט0 )6 ס6רל ד0"גו מניס ימיו ססירות כן כמו מנגס ססי6 כמופי'
מדבלי
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