
 הספר ,של מקומות ,מראה
עמר מ'מ דףעמור מ'מ דףעמור מימ רףעמור מ'מרף

עכ שס'לריא פסחיםכורכז שבתקלפינ ברכותלו
ר6ו " הל- רכ ןר גסל*

רפז הרשב"א " ריב,כז-קיחכחתטפ'

- דרי--"רש'י-
עמורביצהרףרפוכעמור עירוביןיף-הרא"ש
קמפררגחזרצאלר-הרשב'א

קענ"קיח היפינב'רפפפר-

-נש הרמב'ן- רלא,הקמר-לה-

-
רמר"קעה"עמ-ל פמחיםרףפא"

רמוי"קצו, ,"כבכהבלה".
 ז צק"עה" תוטי"לו, חל

-

 ח מר

 מפק 'י ש רנ חר "י ש ר זכ דכ " בכ"מ

" הום'מופה" זל-
-

קו "
ק0פ תום'דרמ רש-יכבלרכהלה

רמד רשזיהרח רעס'עהכהמרנרלו

- פר " .עהקה חמ אס-
 ראשהשנהעכוררף" " 'כוקכאנבקילה

א.חריא' "כןקיח רש'י-קיג-

ברפי הרין "קמומחקכב רשזילו
פ'רגח'זפ'נהקכא

בירנפ הרמב"ן-'"קכד
מנכנרכא הום'לה

_
נפ

דיפר"רכב רשבייא-
עמור יומא'רף

הי'רח תום'הרכז-הוס'
סאפא

פקטז רשזימצהלו
רז הר'ן",ריזלה

קעחפנ
 ו"

רפז ישנים תום'נז
 ז כק הכרכב-

-
הי '

פפ פקב -רלאלו
יעמורסיכהדףקצהכברעגלה

 א' רישלקצזכו-
יעחלא-8בעמירשבתדף
 בי'עז רלרר .,כו פמ .. בי
 פ'י רימא הלרח" הככנ
צהפ" רש""רפכברטו חום'כה
"עהכחכפ

-
 א לר אל" ס' תו

רלנ תוטי-שו*ל .ר "'כזרפו תום'קכח
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ב הספר של מקוטותמראה

 עמשד - מ'% ' דףעמוד ט'* דףעמל %% דף עטוד מ'נ4יף:

 'כנ " רש'י'כו'ק.א נעיןנר ח ' יבמותפג ראשהשנהרמדלא

 'לא תוספותלח'קמב .כהינפארמז.

ע-לוקנפנרקלקככרמח
קכב"*קעא"קמא "רסח'

לינ רש"'-'קעה"קםטפבנ הרמכ"ןט
קכד הרזןלטקעזננ.רכענב הר"ןי

.ר:תומפות "נר.רלב-
-

קכג".

- פק" ז.רל"ה-
 סחק"

.הר"ן -מו"
קצו רש.'נוקפא,"

ב1הרמב"ןם מ .  
-רפ4עג-

רם"
רפ4 הוספוונ לכקנט' הריטגיאניה הוספותפג.יאתוספותיד
ר?ד4"..מרצ* תוספותכדינ-פאריןריטב"איוי
 : פנר"נב-צ'-יח ש'ירט

*תוסשתי
-

רנח"נועמוד קירשיןדף.קלב'
-רמב'ן.פנ

-יאגקמח"
-צו-

עמוד סוטהדף.יב-קנר"
מזמנטו חל נהק"" שצ"י

 בג ני ככ וג םק-5בק ן זהר-

צומנבהלח-קטהרמב'ן-

צו-להנדעמוד כחובות-רף!קיר--
 חצ"עלו רי הכ צרק"ד
צפ"עאלח,קפ4פרגנרש'יטו
 ן - ברמי

ק- ג יק" גר אקי כחר
קב"קממ"פא רש"כהרלנתיספותלא
 טק ." נ כק-- ררל" בי

.קכדלט ,עמוד נרריםרףרסו קי-
 ינק ."קצחנוצו ונרפה--
 אס י' ש ר" כר רנקה"רנו- אל
 בק-- זרכ טל חקי טנ ררנ"ט

" פרלנררעה4-
-

קינ
"רמ-רפמבעמוד מג'להרף

-
קיו

---רעבנבקי'ח תיספותגטרלנחומפות
עמוד קמא בבאדףרפב"- רש.'-רניי

סוסורפזסבקעח הייפהרמח קטן מוערנ
רלו80רצאפ-ר -נב

רלחעטיא הום8ותנ-עמור יבמותדף
פנ'

רס45פ8יב-עמוד-נויררףה
רעא"פו ילה . םסלדו

רעו :. - ,. 'ר*טב'שסגכו.!. ,---י-' 'ז-
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 הספו של מקרמרתטראה
עמוי מ.מ רף עמור ' מ-מ דףעמורמ'מ רףי עמוד' . %מרף,-'
קס תמ'ענ עבורהורחקגד'עד .בכאמציעאצקא רעז קמא גבאספ

רנ "עבקנומט.רעבגנ 'רפו.'
- ז נק הלרפ אכ גור

עמור מנחותרףרי ',.מטלב רש"יצרפח"
 י.ערפו -קמו ,תום'גגרפט":.,,
, . "רצ.-

קהסט-קצו.ער-
קסגנרקינ תום'ינרםנזכר . .תומפותקא
)-

,, 

-

-כה קמר "ק~ו "מח-
, ' -

-
םו תום'פדקיו רש'י- כבאבהראעמודרף .כח

צו "ספקיה, תום'מפקיבפכלב-פח
"קטולז ,קפו, רש'יקא

- 
קה ,רש"י, "קים

קם 4וום"כב " ארמב"ן-קלבכרקצנ תוטפות.סה
קטר ." "קכ הריטכ'א-קלנ "קצו תוסיקא
'.קלו הרין כבקלר " .רט רש"י-' _  
דף "המרדכי-ננ תוםיררכב תומימט

, 
 חולין,

עמור
%הקכקגא הר"ן,עד- רשב'םקברבר. רשב'א*

.:,
- 

 ,'*קוהריפב"א"קלר ,הרמכ'ן כררכה.
,

מ
 - הרא"ש "רלהתום'

פ.ןקגב ,הרמב"ן,"
" " ש א'הר-- לחר " , .'

,

 אפ
קמא1קננהר"ן-?מוד סגהדריןרףרלמ, "-

צטקנד הרמב"ןמפרםפכהרע '.
קס*קפזקםב תום'להרלג תום'ידרעב "-

קעהקמקפדהרמב"ןענרונ - -רענ רשב"א-
" תוסי-

- , . -
קעוקמקפה.מןרנו

רטיקמ1רז רש"ימ6-רעו",רש'י עמור. עבורהורהדףרעפתוס'
__אקטןרינתוט' -

- . ' "
 -מחפרמחרפ.

מפ תום,.ב."
 הקנ - הצ- הפ1" " ,.מו
קנז רש-יצפ"םברפנ"טח
 עמר ובחיםרף'"קינינרנר-ספ

-
'קנח .

' דכהקפומח'רנו"-
הר-

עחקיחמטרנח"-
קםו'_

קנפתום,
-סח

סט -הריפב"א.קעפעדקכטכב".
- ,  

קסארש""רלאמ-* 'להרפח.
קםב שם, קט,"מפקלה.כברצ-

רצבבקלו"-----
-" 

,

רכא
רכ " קלאקמח תשיענקמ -עמוד בכאמצישארף

:, 

 ,עבקמא ,יפפח.קא

 וקנה' "

------ ש'ט 'קנאיוי'(,:,)יפפ"ך
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ד הספר של מקומותמראה

 עמור מ"מ פרק עמוד מ,מ פרק עמור מ'מ פרקעמוד מימרף

קנפא רם א הלגהפר רלה ה הלכהפורסא בכורותל
קר- רסא.פא "רמנ---

-עמור ערכיןדף
_

קח"
ק'ז" עט,ד ע-לה ירוש'פרק עמוד רמאי ירו'פרקדלא

קכ-נפא הלכהחקמנפו-תוס'
קמו. פבכו הלכהאפנקמד--

קנ"לפא-עמור כרית"רף
קנא"לג- עמיר שביעית ירויפרקרכאקב

קסה"לז"א הלכהופב-
קסח"מ"צגפאעמור תמורהדף
קמפ הלכהו פנמא"רמח הלכהא .קיפ.לא
--- נל  עטק --- נמ" 
קפ פא .מר" עמוד ירו'תרומותפרקרטו-

קפנ פבמה"ו הלכהאפבשט תום'-
'קפה-נ"קמנפא.רטז רש'יי

 פוקי אנ- סדקפ-
קצ-כנ-קטפפהעמורנרהרף
קצא-סו"קעט ז הלכהפד יעסיר(-א'שדמר

קצח הלכהא פנסז-קפב נ .פה"תום'
 -מו

"
--

 צטק--- אע.
"-עב" ענערפרקירו'מעשרשני לר הרשביאח

רב-
רד---ע4" הלכההרכפאפא-מז

"עה" " ב - הפ-
 נריג-

הז א" פאש"הר"ירושלםי
רבי"עמוד פאהפרק

יעפ הלסהבץ
רלהה-

רמנ-פב """רכח"עז הלכהופז
------פו ד""רכט- רכה-

"-רלב פא רכב""-
יהשלמיפז-

--
-רמנ 8ה רכנ"

"
-

 עפוד הוצנה ראש פיקפח
"רמר-רכי--

-
 י פאצ"

--
ט -צר"רמפ-רכה"

--
------צו-רנה-רכז.

()_:בצך:א(ן(כל_(גגב:)צנ:)צנ:ש~גך:ג
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 רה ו כ ל ה ח ול
 חשוב בשנה יום ושלשים להם מונין ומאימתי ולרבעי, לערלה השנה יאש א'הלצה

 קליטה. וזמןשנה,
 ג' בשנת הרכבה דין שנה, לו עלתה השנה ראש קודמ ימים כמה נסיעה ב'הלכה

 להם. מונין מאמתילראשונה
 שנות מתי עד ביובל עשירית משנח באב בט"ו יחור או גרעין מטע דין ג*הלכה

 השנפ גתעברה ודין עצמו, ט"ו יום ודין הפידות, ודין ורבעיהערלה

 הזה. בזמן ט"ז או ט"ו ספקודין
 רבעי. דין לה יש ומתי עדלה דין להם יש מתי עד באב בט"ז גטען ייז ד'הלכה
 מיום ולרבעי לערלה מונין אם בשבט ט"ו עד תשרי מר"ח הנטיעה נטע ה'הלכה

 בשבט. ט-ו עד שבט מט"ו או ממשליום

 העצים דין ומה ובהנאה באכילה שאסורים הערלה משנות הפירות דין ו'הלכה

 נגמרין שאין והענבים והפגים והתמד והגרעינין והזגים והנץ הקליפוהדיני
 דין דאתרוגא, וטרפא והסמרר הגפנים ומי והלולבין והעליןבבישולן,
 קודם תמרים דין ערלה. עצי שרף דין ' ערלה, של אילנות בפרחלהריח

 שיעור רגעי, של פגין דין ערלה, פגי בשרף גבינה מעמיד דיןשנתבשלו,
 מלקות. לחיוב שתיה אואכילה

 שאינו ניכר שיהיה בעינן ואם .לקורות או לסיג מאכל אילן נוטע יין ז'הלכה
 וגרל לסיג נטע אם במחשבה, גם או בשפתיו להוציא צריך אםלפירות,

 מאתים. נתוסף בעינן ואם למאכל, חשב ואח"כפירותיו
 דין לסייג, והחיצון למאכל שלו הפנימי צד שיהיה וחשב אילן נטע יין ח'הלכה

 אוכלים שאינם פירות דין הערלה, בשנות וורדין ודין צלף דין סאברה,עצי
 ויבשתא, רטיבתא פלפלין דין הסוכר, קני דין אטד, מיני דין לרפואה,אלא

 ערלה. דין להם יש אם בריננ'יגסודין

 ביז חיליק יש יא" בעיי" חיב אם שד"י בתיד ליבים הניטע ייז ס'הלכה
 לח"ל. ישראלארץ

 ובעציץ בספינה רבים לצודך או עצמו לצורך הרבים 'ברשות נוטע יין י'הלכה
 שנטע. ועכו"ם שנטע והגזלן מאיליוובעולה

 במקים והנוטע יקשים' "זקים סלעים פ" קישים במקום מאליי העילה הז יאהלכה
 ישוב,שאין
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ל -הלכותלוח
 יבהלכה
 יגהלכה

 ערלה. של אתרונ דין נטע, ואח"כ הקדיש דין למצוה, הנוסעדין
 9מילאו הגג ועל הבית בתוך שנסעו אילןדין

 עפר,,
 9לא עד שגטע עכו"ם

 לארץ. אבותינובאו
 בערלה חייב אם סרק אילן ע"ג מאכל אילן שהרכיב עכו-םדין ידהלכה

 של באילן ללקוט לישראל איסור ודין לעכו"ם, רבעי נטע דין ישואם
 מעכו"ם.ערלה

 ודין לערלה מוגין מאפתי אחר במקום ונטעו ממקומו האילן כל עוקרדין טוהלכה
 בעפר. סביבותיו מלא ואח"כ עקרו ולאזעזעו

 נעקר רין למקומו, והחיירו אחד שורש ממנו ונשאר שנעקר אילןרין טזהלכה
 לחיות. שיכול שלעור וכמה עמו בתוכו ששרשיו הסלע ונעקרהכולו

 ואם הערלה, שגות מוגין מאימתי והחליף הארץ מעס שקצצו אילןדין יזהלכה
 השיעור. וכמה ממנונשאר

 מרכיג ודין בד, למתח בד חתך בין חילוק יש ואם ומבריך מרכיבדין יחהלכה
 סרק באילן הרכיב ודין הנטוע, בילדה יחור הדכיב ורין בזקנה,ילדה

 בח"ל. מבריך ודין כילדה, ילדהוהמרכיב
 מעורה שהוא עיקרו שסק ואח"כ פירות ועשה שהבריך הילד וה גדלדין יסהלכה

 הפירות. דין וסה דינו מה הזקןבאילן
 כהלכה
 כאהלכה

 9ההויש. הפירות דין מה והוסיפו ביידה פירות והיו בזקנה 9סיבכה ילדהדין
 חי הוא והרי כולו האילן נעקר ואה-כ בארץ בד ממנו שהבריך אילןדין
 ש ושנעקר סשעה אם לאילן מונין מאמתי בארץ שהבריך הבדמן

 הבריכה.משעת
 וצמח בארץ שצמח ממה אחד בד והבריך וצמח בארץ בד הבריךדין כבהלכה

 מה נתערבו ואם נפסקו או בזה זה מעורין אם השלישי מן והבריךוחזר
 הפירות.דין

 פחותה ילדח דין בערלה, חייב אם השרשים ומן הנזע סן היוצא אילןדין כגהלכה
 ובח*ל כולו לכרם שתים או אחת נטיעח בע והחילוק שנותיה כלמספח
 ואחת שתים כנגד לשתים שתים או אחת נטיעה בין חילוק י9אם

 זנב.יוצאה
 ונטע עבר ואם ערלה של אנוז או ערלה של יחור לגטוע מותר אםדין כדהלכה

 ערלה. שלאגוז
 ה8ירות ודין ובדקלים, ערלה של .תמרים( )לולבי כסניות הרכבתדין כההלכה

 ערלה. טפירותהצומח
 כוהלבה
 כזהלכה

 הזה. גזסן בא"י ס8ק ודע ובחיל ובסוריא ישראל בארץ ערלה ספקדין
 הנמצחים עגבים חין קרלוה של בפרהס ססונה הנסצאת יין חביתדין

 שם.טסונים
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 הלכותלוחג
 לאכול לישראל מותר חופן באיזה בנטיעה שותפין שהיו וישיאל נכרי ייז כחהלכה

 ערלה. של פירות והנכרי המותריןפירות
 ותן פירותיה ותטול כרמי עבוד ערלה בשני לעכרם לומר מותר אם יין כטהלכה

 חילוק יש ואם פירותיה ואטול ועבדנה ערלה שני עליה שעברו כרמךלי
 לח"ל, א"יבין

 חיייק 'ש י"ם יעויס שב"י יפני עייה שני פירית ימכיי מותי אם ייז להלכה
 לח"ל. ישר~ל ארץבין,

 הן רבעי נטע של או הן ערלה של ואמר פירות מוכר שהיה עכו"ם ריז לאהלכה
 נאמן. הוא אופן באיזה,

 ואיסור וביבש בלח מינו ושאינו במיגו ערלה איסור ביטול שיעורי דיני לכהלכה,
 בתערובות. לעכו"םמכירה

 בהנאנ אי באכילה ל"סור השיעור כמה בעילה יהמתבל המחמץ ייז לגהלכה

 ביטיל. לעניז יה עם זה מצטיפיז שיה דשיעייז הכים יכלאי עילה ייז לדהלכה
 מאה לצרף אם הכל ונאסר סאה מאה לתוך ערלה של סאה נשלה ייז לההלכה

 ולפרי אגוזים לפצוע מותר אם וכן ולבטל, לצרף כרי אחרותסאה
 שנאסרו. אחר ומאתים באחד שיעלה כדיהרמונים

 הכי. מז ייקוט מיתי אם בגטיעית 'ןנתעיבה עייה שי נטיעה ייז לוהלכה
 סאח חצי לכל נפל ואח"כ חולין ותשעים לתשעה שגפלה תרומה סא" ר'ז לזהלכה

 הערלה. את מעלה התרומה אם ערלהשל
 נפל ואח"כ חולין של אלף עשרים לתון שנפלו ערלה של סאה מאה דין לחהלכה

 ומאה. באחד התרומה תעלה אם תרומה של סאה מאהלכל

 לכל נפל ואח"כ חולין אלף לארבעים שגפלו ערלה של סאה מאתים י" לטאלכה
 היתר הכל נעשה תחלה שנפל האיסור אס ערלה של סאה סאהמאתים
 רבעי. נטע את מעלה ערלה ודין ערלה הסאה.ומבטל

 דין וכן באחרים נתערב אם דינו ומה ערלה בקליפי שצבעו בגד ריז מהלכה
 אם רינם ומה ערלה בקליפי שאפאה ופת ערלה בקלי*י שבישלותבשיל,

 באחרים.נתערבו!
 או הוא איזה ידוע ואין בערלה שצבעו הסיט מלא בו שארג בגר ייז מאהלכה

-.
 בטלין. בכמה צבע במי צבע מי או היתר בסמני ערלה סמני .נתערבו

 בו אפה או בישל אם ודין ישן או חדש ערלה בקלופי שהסיקו תנור דין מבהלכה
,-" . 

 תנור. של בחומו אפה או בישל ואח"כ האש כל את גרף ודין שיוצן; קודם, ,

 עייה' בקייפי היוצי שבישיו יציי"יות יקדרית יכיסית קעיית ייז מגהלכה
 אותה שבישל קרירה ודין ערלה, עצי של גחלים ע"ג שבישיה פת ייז מדהלכה
". ' 

 היתר. ובעצי ערלה בקליפי -

 י"טשקיז. יעפיז פייית ייז מ"הלכ"
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ד הלכותלוח
 מוהיכה
 מזהלכה

 רבעי. סן פטור הערלה מן והפטור ברבעי חייב בערלה חייב שהוא כלדין
 הבית בפני שלא בין הבית בפני בין ונוהג ופרייתן ואכילתן רבעי נטעדין
 בסוריא. נ"ר יש ואם פדיון בלי גירושלים הזה בזמן נאכלואם

 נ"ר ואם במחוגר, פודין ואם הוה בומן פודין ואיך רבעי נסע פדיוןדין 8ההלכה
 ושתיה, אכילה ודין במתנה,נותנים

 חרין ואיך יין או ענבים או שרוצה מה פודהו אם רבעי כרם פודהדין מטהלכה
 פירות,בשאר

 נהלכה
 נאהלכה

 ומעשרות. תרוסות או עוללות או פרט פאה שכחה לו יש רבעי כרם אםדין
 בזמן מירושלים צד לכל יום מהלך רבעי כרם של ענבים פודין אםדין

 בהמ-ק, שחרב לאחר הדין ואיךהמקדש

 השביעית שנה בין שיש והחילוק הבית בזמן רבעי נסע פודין כיצדדין נבהלכה
 פודה. אחר אם ודין הפקר, של פדיון ודין השנים,לשאר

 אחר התפלה ונוסח הברכה ונוסח הזה, בזמן רבעי נטע פודין כיצדדין נגהלכה
 הסדיון, עם לעשות ומההברכה,

 ואם סיד, לאכול מותרין רביעית משנה הפירות את שפדה לאחר אםדין נדהלכה
 העובר. לכל הפקר הפירותאין

 שלא לעשות מה שוה הכל שיד השמטה שבשגת רבעי נטע פירותרין נההלכה
 הבעלים ואם בהנאה, שאסור השמסה בשנת ערלה וכן ארם, בהןיכשלו
 בני בהן יכשלו שלא כדי השביעית בשנה רבעי של הפירות לחללרוצים
 החילול. חל אופן בחיזהאדם
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