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 בעמור
 **י* , ף, יי,,.*(.י",.

 ד' . ל"ג לאוין חיבי . )א( ג' שמים בירי מיתה חייבי ב' . ז' כרת חייביהא'
 מהם ויש עימה מכלל הבא בלאו תאכל בבל מהם יש . )ב( ה' עשהחייבי

 1 אחר בכלל כללחים כולו על ה ל י כ א שם בו ויען . אכולבקום

 ופגול ונותר ודם הלב והאוכל , הקדש _את שאכל טמא . ז' כרתחייבי
 . בפסח חמץ והאוכל הכפורים ביוםוהאוכל

 נשצב[ סומימן

 ר"ל ל[ נ"י מכות בממ' הלוקין הן אלו בפי יוחנן ור' ר"ל )א( באזהרתה נחלקו , הקדש את שאכלממא
 דבתיב . מקדש דביאת דומיא נשמה נמילת בו שיש דבר באכילת וההוא . תגע לא קדש מבכלאמר

 מה מקדש מסמא מומאהו מומאתו אתיא ברדלא תני אמר יוחנן ר' . תבא לא המקדש ואל קראבההוא
 וההוא . מחניהם את ימסאו ולא דכתיב אזהרה כתיב ובמקדש , והזהיר ענש כאן אף והזהיר ענשלהלן
 יטהר אשר עד יאכל לא בקדשים זב או צרוע והוא אהרן מזרע איש איש הכהנים אל באמור דכתיבקרא
 באמור מדכתיב למדנו לקדש ועונש . בחרוטה בהערל וביבמות במכות מוקמינן )ב( מיהו לקדש אזהרה הוי5א
 עליו וטומאתו ]להג[ ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל הכהנימאל

 נוליך ךםךמאתך נ'[ מ"ג נעמיס דתניא ? מדבר הכתוב הגוף שבמומאת ומנין . )ה'( מלפני ההיא הנפשונכרתה
 דכתיב הגוף בסומאת להלן מה מקדש ממסמא לג"ש מומאתו מגמאתו ת"ל בשך סומאת יכול . הגוףמךכ!און
 מומאתו איש אומר ר' )ד( . הגוף בסומאת כאן אף וגו' יתחטא ולא יטמא אשר )ג( ואיש בהדיאביה
 אקדש לאו קאי אאיש ימומאתו לומר פסוק באותו "איש" כתיב פי' . מדבר הכתוב הגוף בסומאתעליו
 . ]מדבר[ הכתוב הנוף בטומאת לומר יחיד בלשון ומומאהו רבים בלשון קדשים נאמרו אומר חייא ר' )ה( .קאי
 הכתוב קדשים ובאיזה . ממנו פורשת הטומאה שאין בשר יצא עליו )ז( הכתוב פי' . ממנו פורשתשהמומאה במי אלא הכתוב דבר לא אומרים אחרים , למכתב ליה הוה עליהם )ו( ומומאתו קאי אקדשים דאיפי'

 לה ומייתי ת"ב בתחלת כדתניא , בהן נדרשת שהתורה מדות מי"ג למדנו זה דבר . מזכה בקדשימדבר
 . יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצתו על ללמד לא הכלל מן ויצא ככלל שהיה דבר 6'[ ]" פ"אביבמות
 . מעמיה ההיא הנפש ונכרתה עליו ומומאתו לה/ אשר השלמים מזבח בשר תאכל אשר והנפש ?כיצד

 ראםשיעפות
 . 5' סי' סד' וו נריר ועיין כו' ת6כ) 3) נ' ממס ים י' טטס חייני 1כb~D ("5 כו' ס' עטס חייגי מטכ"ר )ב( . טסרניט סכמי כמו כסקוימין גכ)5 טמ6 מג3 ע"3 סי' 6ך )"ד מו65 6תס ססיגוניס ס) נסרטן )"נ ומלכ"ר כ5") כו' הייני נ' . נ'סמים)א(
 תיגת כתיג )6 מסוק 63ותו 6נ) 3:דסס וכ"כ וגו' וליס )ג( . ס)יט"6[ ]סגר6"ך נסגךסס וכ"ח כ5") יס6 )ב( נ6וסרחו. 5") .כ6וסרתס)א(

 וכן 3ו טופלתו עוד סתם וכתיג טוס"נ וזמו יתחטף 1)6 וגו' ננפס 3מת ס:וגע כ) י"ג יט למכנר מסוק )סניף )רניגו סו") ויותרטו:ו6הו
 ט6י סם קערו ס"נ nlPur7 h"D וג'רוס)נל סקוגטרס כני' רניגו ונר כו' זגרס. ספלים טית כ' סט וסתוס' מוקיס סו6 ונססרס"י
 ישמ6תו מג") (slec יס יעדיין וקטם ע"כ נסר נעומ6ת hSI 3עוס"ג ערו 1ט1מ6הו ת") ט:נ6 ט6כ) 3טסור 16 סדור ט6כ) 3טמ6 סימרממית
 מהמעות מפרסיס כו' "ומר ר"מ כו' קומר רכי סכי ינתר זתג6י )וניר ודומק סססר מן חסר מעיקר מג,"ס ו6י כסר נוטומ6ת גומרי )6ע)יו
 3סר כעומלת ו65 כטוס"ג עיירי ודקי דטס ג' כ"ג נויקר6 )מ"פ כווגתס ע)יו וטומ6הו ת") נירוס):וי י~ט וסנ"צ יכר"ה6יר'ס6
 גי' סו6 חךט וס ר% . כו' 6'ס סומל ר' )ד( . וכס"ס וגיירי 15 3ס' יגס כנ,"ט ')סיגן hSent כו' ינרסי מפריס )סלית סחוס'כסי'
 וסוף VSD וטומ6תו ו6ג) לכי 3ד3רי סנירס6 ונת"כ ס;") יס3ועות 3ירוט)מי וכן כגערך טס ז)ס:יט ע)יו טומ6תו 6יס רני נדנרירגזו
 סגר6ס כפ' ר6ניג6ווין סרר") טס ל מקיר ר' ערך ו") סרגם") ע"י ממתוקן ד3סס"י ויע סס ודחיס סרס"י ועיין כ"6 ו' גויקר6ססוק
 ע"כ 61"כ מבג'ל ל' 3עמ סג") יטטע,ת נירוט):ו' 16310 טנגער6 ס6חריס ניגרי כן שגו ישועת רט נעק,ס ע6'ל ל' ס6עית'תסנירס6
 . כ5") דכת'נ )ז( . כ5") וט1מ6תן )ו( . קומר יוס' ר' סני' דוכחיס 3נמר6 36) ובת"כ 3'רוס)מי כ"ס כו' ר"ח ,)ה( . סכ6 גרס'גןדרני

 י"סאלף
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יראים אכילות בעבירמפרב
 :4: ב: יעז; יןד :י:,ן'ך:ך'נמן":,:: :,ש;%%ב::(,: למה . וגו' ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל דכתיב הכתוב בכלל פי/ היו קדשים בכלל שלמיםוהלא

 :ן',,:ג1(ממג:'ף,ן114צג7" סעי :שהסמיר
 שה;יבת4ג:י: ס

 הכושר שעת להם היתה ולא למהורים )ט( אינם וא טומאה משום אלו על חייבים היאך : ישאיייש

 כל ת"לוריקתטדמימ
 טהורנ

 ]אשר[תאכל והנפש בשר יאכל
 לפני לטהורימיהייבימלעליור הביתר מ.,

 שאע, .מבק"ן מגמאה, משום עקץ ה..נ,ב אין ,מה,י,מ מחי שא';1טימאה
 .הם היתה 1,א ,מהעם ףהי

 עלי, ה,,נ,מ אין ו(::מ ,(,:,::נןמןו:נויי(1:ןפף;' :יעי,, יין ,ןג1גן
 , נ'צד הא . ,קינ עינ'שי ען עקה חיב'ן שאץ למי זוב אשו מזמן :ה ינ 1;יי ,ו,:ע,י,
 ומשיקוש טת'ר'ם להם אין שהי. ר,:ושר ?עת להם ה'חה אע'פ,שלא ט,סאה טש,ס עמהם שה'.ג'סלסע,ה

 ם שאג, טטא דחק י[ ,ו, ומעלה ד,נ4:,ובנן 'ים ר מחלקת . טטא קדש שאכלובקמא
 נמיה מררה לק וזוח קלה ה:,ף מומאה את.א י,א במכה מהרה ,ה וקח היחיא ו סו .,:. ו'יקנבי
 : לאכילה ראוים שאינם ולבונה וקטרת לעצים פרט שלמים אומר )יג( ריש לדם, פרט שלמים ותניא, עלויה,וחיילי

 . נקמד[ מזסימן -'
 . סלםאוכל

 ברמון ,עו:ש האג... יא 1ע1 ,נשב ע'יי הלב % ץ::ךן ן(]:ךןגן יי נהוחקר

 יב ;ב( %ט וש ונשב  שיר חיב, א"נ, ג ת.ל ? והמשוהיי.ם ה;י.ם לרבית טנקס
 ראםהועפות

 י%% )סן':1:ע ג::2 בו )ם(' ד ען"::מנ"מ :ךמ2 )נ :14צס)3!1:3"ע :ןץ)ל::ג עסק 2:ההמ
 מ16)2ר(י:

 7"1 )מרגו נ' מ"מ מחרת"7ונח'ס כד:2:ו:כך~ל)יו%וננריי% ::י וריקס )4גן דמב(ינסר ע;גי

1נ,ק ן. 1 '1 ק סיועב
 ז
1 '"2

 ס0) עמ'"
 י1גו

 13 סתוס' וכ"כ )יקלל כסל מיקרי גנוי מתיריו סיקרנו 7קו7ס 3כ)י מסיקוס מת'ה 1 סמ'ן פנל ג"כ
 ו,")מס

6 ) 1:(ג:ג נ,ז:ם )ו )6,ז ,קרב 56טרץ ועוי
(

 יבר י)סיגן )6 נוכרת )16 יסמע6) 7ר' 7)ר3נן 6)6 כתיכ שלסיס 3ענייג6 קר6 כתיב וכי נועגייגו ט)נ;ד מדגר י)ס'גן ועוסות וחש
 כ) 6' קיץ מוחין 7ר"ו סך )שדרק מגץ קסי6 ו)סי"ו סכ6 מת"כ וכדגרי 3);סנ;ע חיס h~o ועז וכקב סור גחים )6 6י סוכרגנעג"גו
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4יי41יו4י44144  /יי' י'ש *"ישנעשו

 סברי עז או כשב או )ג( ת"ל הכלאים לרבות מנין , המיוהרימ וכשב שור אלא לי אין . ולעשותלחיה
 יהא לא יכול עונש 'בכלל שאינו מכזית ופחות , כלאים לרבות הבהמה מן ת"ל לומר נפשר אם י ~קיבאר'

 שעור חצי 6'[ ]ע"י ביומא יוהכ"פ בפ' דאמר יוחנן לר' סייעתא זו וברייתא , חלב כל ת"ל אזהרהבכלל
 . יוחנן )ר( כרי והלכה בעלמא אסמכתא התם לה מתרץ התורה מן אמור אינו דאמר ור"ל . התורה מןאסור
 בכריתות אמרינן נמי והכי ישראל בני בכלל הוו דלא לרבויינהו אצטריך דגרים אסרינן דהכא )ה( ישגוליש

 לאו ומשוחררים דגרים הני מצל שמעינן ? מנין ועבדים גרים ישראל בני אל דבר כ'[ ]" א' פ'שלהי

 ראםתועפות
 סך )פמטכ"ר וס6 )סנן רכינו וסכיו סרי )סכי 3עו ע6 כסור )6 גוטנת היגס 61)יס ועז וכטכ פסול סטות דגר ועז ונטנ טורח)נ
 וג") מת"כ )דרסת )6 36) טס נכריחוח )סמ"ס יר"ז סך מס סייסי ו' 6ות סס"נ דחו)ין ס"ז 3מעי"ט ועיין כר"ג )מידרס מג")ית"כ
 גומד סס יכריתות ס36"6 וקפי ועז וכסם נסור ססוס 737 דרסך )סך לע"כ יתירק וכטף ס) יסוי"1 וכטס סול מדכתיכ יקף זניידר3
 סרוס יגר דנעיגן 6)יס ממעטיגן ]ומסתת וכסף טול ח)נ כ) קר6 3ימ5 6"כ 6") יתמעך) ור' טס וקמרו יתירק מסלטך זניי ירכסך

 וי") וו") סס 1תי' )מ") עז 6"כ 6חת 6)6 חייב יסיגו דס"3 ד)רנגן סתעורר סס וסמעי"ע )מקק ט"מ )מ") עז סרט"י[ .3טניסס
 דס6 סס )כר'תוח קדו0יס מיס 3ס' כממ"כ גרען ד3ר'1 61'ן כו' מ6'גך חי )מקף מ5'ג6 י)6 )כעסו 57ר'כ6 מיגס רעעכי6מל':ן
 כנט כת"נ ד)סכ' 'דעיגן וממעך כח'נ דקדס'ס יכעג'ג6 ממעטיגן טמ6ס ומסמס ועוף וח'ס . עז גר' ידע'גן וממ')6 מבכת טול סורולפינן
 מחד ועז כט3 נס דר") ר,כ)6'ס 6ת )רנות כת"כ כ6ן )יו"ט י56עריך )ננ") ועז )"ק דר"י י)רכגן וסג") )טגיסס סטוס דכרדגע'ף
 גססך 061 דר") כבטיס )רכות סכסמס מן ת") )ומר גפסך ו6ס כת"כ מס"ס יתנסר ו3זס 6סור חננן מניניסס כ)6'ס )טונ'6 יכו)ט6תס
 5ד ח"נ 6טכו) גח) גס' ויעויין ודו"ק כבטיס )רגוח ס3סמס מן ח") יטמע6) כר' וקמת 6חת כ) ע) )חייל )חקק קר6 י3עיגן)ומר
h"Dמעם מ6ו" נ6 רסס עז 16 כס3 16 סור כ"1 כ"ג נויקר6 ת") ינריו ופי' עז 16 כסג 16 סור ת") נגיסס וכ"ח )נ( : י"6 6ות( 
 ממקרץ וסייגו ועז וכסס סור ת") סגי' כת"כ ויפגיש כרייס )רכות יפ ועז וכסל סור כ"6 16 תיגת כתיג ד)6 כ6ן 61"ככרייס
 וסעורם חסם 6רן עס"פ עקר פ' עס"ח סיום פרית 03' רביתי . יוחנן כר' וסקוס )ד( : יסתרס ועי'1 סי6 6חת וד6 1ד6 כ6ןטכתונ
 סיעור ח5י ר"י סימר ועוד דרנגן 3סיעורין תוו) )6 )ך 6מיג6 )4 כריס )מר 6סי ר3 סס סיגור 6' דו"ח חוסן סנה' ככי6ור סכ'וגו'
 מב) מס"ת בסור סיעור חגי ק16ר ובכסוף מיר3גן סס61 ס"מ זרנגן 3סיעור6 תקז) )6 6מר דנריו דנתחי)ת סס ודקיק סתולס מןבסור
 6סמכת6 6)6 סיגו מ)כ יכ) וקרס מדרנגן סו6 סיעור ח5' 637מת 00 כ' וסכן כן )ו 6מר 6יסס כו' )ך 6מיג6 )6ו. סיגור מס דקיק ועורח)כ

 חע,) )6 )ך 6מיג6 )16 6ט' רנ 6") וסכ'נעומק
 ק6 וסרי ח)נ מכ) סתורם מן לסור סיעור ח5' 6מר יוחנן ר' ססר' ירגגן כסיעורי

 וסמטי3 סטוכ 33רכח )ך ס6מרתי כמו נו )1)1) סר6וי מן שגו ע"כ מס"ת סמך )1 ים סרי מ"מ מירנגן ססו6 63מת ישי") 6ףחייגן
 מיר3גן תרווייסו ט'עור וחלי וסמטת ריסוס ס3רכח )סי וסמטת 3סעו3 גו)ז)1 ד)6 טיני כי כ)חיסס )יס עגי 6סי רב 3'[ מ"ט]כרכות
 דכ) וקרל מס"ת לסור ח"ט יוחק י)ר' כסמם ברור וס ויגס טכ"ד כו' )ך tb'(h )16 וו"ט )סו 6ית ייגש חי6 6"כ 3ע)מ6 6סמכת6וקר6
 ט'עור ח5' ס") יוחגן דר' ס)וגתיס 3ר )קיץ ריס יס6 3ע)מ6 6סמכת6 סגוח)נ

 דרכיי
 כ6ן סר6"0 רכינו כמט"ב 3ע)מ6 6סמכת6 וקרל

 קר6 וש"כ יוחגן כר' ד)6 מ7ר3גן דמ"ט כר") ס") 6סי 7רכ טווס סכרית יכוונת ועכל") מזת )זוז ו6"6 טס ייומנו 3גמר6 מ3ו6רוס61
 6סמכח6 וסמטינ סטונ 11 )ך גתן 6סר 3' מ"ח ברכות ולס וריגן דנ"כ וסמטי3 )סטוכ וימק 3ע)מ6 6סמכת6 )זידיס מ)3זכ)

 הקו) )6 )פריס כחורין 6מר כך ובמטיס 3סטו3 גווונו ד)6 סיכי כי 3)מיטס ילוט)יס ינוגס 6מן עגס 6סי טלנ וכטס 610נעומל
 6סמכת6 מ"מ יוחגן כר' ניס קיי") ד)qh 6 61:ן מס"ת ט6סור ס") יוחגן דר' פי' מס"ת פסול ""ס ס6ר"י ועוד וש"ס כו' ירככן3טיעור6
 נסור טיעור דחג' 'וחנן כר' ק""3 )ס)כס 6נ) 6סי ר3 )סיטת ט)וס סכרית ינלי נ'16ר 610 כן ח)כ דכ3 מלנוים )וס ים3י6וריית6
 י"ס כ' כ"3 נס3ועות סתוס' מיסו , סיר6יס וכמסק ססוסקיס כ) סיטת גע)ס )6 סקוס מסכרית נס ונול6י כסוסקיס כמ613רמס"ת
 ס)ו0 צריח וסס' כו' כוייס יק"") ס") יוחגן כל' ימ"תמ6 6טי דר3 3עיb'~b 6 מס"ת לסור ב"ס יקמר יוחגן )ר' בסי' כ'6סתיר6

 סחוס' ע) חימם וקנת 11") דסנועות סתוס' 6דנרי D~tp סי' סניסס 'ר6יס )ס' סעמוייס ווי 33י6ור טסקסט מס קסס )6 ועכ"ס כן ס"))6
 ד3יומ6 ויע . כר") ס") 6סי ר3 6ירגס סקוס סגלית ס' DS1" עב") יוחגן כר' סונר 6' י5"מ נסנ"ס 6סי ר3 דט6 כו' יכ"ננפ3ועות

 וכ' ססיק6 )לתויי קר6 קריך סו6 ססיק6 כוי י6וריית6 ס"ד ד6י 6סמכת6[ 6)6 סיגו )רגוי' מ)כ דכ) ]דירס6 מסחנר6 מ"ג קמרוסס
 סמ6 מיסו 6ת6 )מ6י ח)3 דכ) קר6 ירכגן ח"ם 06 6נ) )ח"ט נך6 עיקר מס"ת ת"ס 6י ד3ס)מe'h 6(h )דייק גר6ס.יסו"מ אהו"יטס
 ות"ס דכוי מח"כ ככיתור ק)"ו ס" 15 ס' טתו"ס ד)פמס"כ (h~e כ) מחד וח"ט דכוי ס") דסתוס' 51") עכ") mnh )דרסם גסעגוידוים
 5"1 סי' ע"6 ו3סו"ת )קיט"חט כ)) סתח)ס 6'1 , כ"ג ז' דסס ח)3 מכ) וס3'( . י"ג ג' ויקרץ ח)כ מכ3 6'( . 6)6 נפיק קר6 מחי)16
 )ססניר טסכ'

 עגיי
 61"ת כ' סע"ו לו"6 מסג' 3ס"ו וסרמ3"ס גסק6 כ) מחי דתרווייסו ג"כ ידעחו מטמע מכ) )ר3וייגסו וח"י יכוי

 )ושן ולין תס"ח לסור סס61 טיעור כחי ויסח מ"מ hlb ע)יסס )וקין 6ין יס וכ) ח)כ כ) 3כ)) סתורס מן 6סורין ומקרומותטסחוטין
 מכנרוגרוח סחות 6וכ)ין דסמו5י6 כ' יסנח סס"ז ונסנ"6 כ). מידך ומקרומות וסחוטין כ) מחי וח"ט כוי טתוס' ומסיטת srt)uעגיו
 נעוטר hSot כ7מסמע מ6י )סכין ויריך עכ") ייומנו 3תר6 פ' כימטמע סתורס מן לסור דמ"ס מס"ת לסור מ"מ 6נ) מיוד 613ין
 ע) ימוכח 31)סון דמטמע רטון טכח3 טר6"ט ע) נרכוח מס' ריס סמעי"ט כת3 כ3ר מיסו מס"ח לסור ח"ט יוחגן ד)ר' טסכו6
 פ"ו סי' 3חסו3ס סח"5 מת"כ ועיין מס"ת לסור ת"ס ס3ת סיעורי יעגין דגם ססג"6 יכווגת עי") עיי"ט גסייך מסורס טסו6מס
 סטנ"6 כח3 וטמיר עיי"ס מס"ת דס61 סס (DID"' ד)6 מדריגן סייגו מכטיעור פחות )6סות מותר וכי 6' ע"ד 3ס3חימ"ט

 ועיין ח)3 גקר6 מס טד נגדסס חסר )ה( . 1' 6וח חלס ס)' בכורות )מס' 3מסריע"6 ועיין , ניג'סס )ח)ק ילין 7יומ6 ס"נכדמסמע
)סלן
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יראימ אכלוח ם,ימורממר עש,
-

 ת",יו*

 ר' בזה נחלקו ? לרבות בא מה הקרב על אשר ההלב בל ואת )ם( ]כרת[ עליו והייבין מדאורייתאאשר
 הקרב 'על אשר ההלב כל את בת"כ דתניא ל[ ]מ"ע מרמות אלו במ' לה ומייתי בת"כ עקיבא ור'ישמעאל

 כי , דאסור פליגי לא עלמא כולא דאקשתא הנשה כגיד אמרינן הקיבה גבי שעל החלב ואיםור )י(שניהן כדברי לן וקיימא הדקין גבי שעל חלב להביא אומר ר"ע , הקיבה גבי שעל חלב להביא אומר ישמעאלר'
 ראםתועפות

 מן רחוק'0 ססס 0קיכס מן 0יוג5ין 0יקין , 13: רס"' דסרניס סס וו") רס"י גכווגת ס"ו ס" יו"ן מ)ק ח"ג סס3ו"י וכסמס"כע"כ
 פסוק6 מ:6י מר3י;ן )כך 13 מח1נר ועו' סקר3 טע) סח)3 נוסגי סרס"י )כך סר3וי גכ)) יסיס היתי מסיכי ו3ס"כ סמסס ס0ו5סקרכ
 מרניגן ך)מ0 טעס סגותן רק 7קל6 רנוי ע"ס 610 67וריית, גמור ח)נ דנ6מת כו' כדנריו סיטנ מעיין )כ3 רס"י )ו)טון מדוק7קווס
 קרויין כ6מתbtDn 6 כריס )כרס כסמוכין 7זקין 6סליס לכינו 7)סמס"כ ו6ף 0יר6יס ינרי כוונת יתסרס כן עכ"3 0קרנ סח)כ ככ))כן
 71)% פרס"' זגוי)ת5 )רווח6 סיר6יס כ' מ"נו סקרנ ע) 6סר סח)נ כ) ו6ח 0רנוי נכ)) י0י0 תיתי מסיכי טונ )תמוס 6ין 6"כקרכ

 טתססט נ.חמת גריר6 כעי 63מח6 מעי6 ריס ד)כך מן3ריו וסוכיח 0יר6'ס ד3לי ססו6 טמר7כי י3לי סס טסל6 סק"ו ס"י נסי'כ0ס)תי
 סס)תי סוכימ וגס י:ק3 סטכ כ7כרי נסתפסטותו ג"מ )6 36) סח)3 כ) מו6ת נורניגן 37כך 631 60נו0 3כ) ונותססע 0קר3 סע)סח)כ
 3וקע 61'גו כ)) מתסטע 6יט מקרוס )מטט ו60 0תסטטותו כפי 67טור גכו) דגתן כיון סקרוס מן ס)מע)ט ננ0 רק 5סור י6ינומוס
 6ורך סע) 3ו סינוק עס 0קרוס רק יס0'ר ס6"נ ט"ו סעי' סס 0רמ"6 כד3רי וטייגו )6ס,ר תיתי מכיכי מתססט ד6ינו וכיון קרוסח)וג'
 מד' )0וכיח סס וכ' ט"1 5ות כ' סי' )16"0 וסנ ור ני6ור ינ6 וכעת נס)תי. עיי"ס סתהתיו נטנמיי5 סדנוק סטומן )5 6נ3 6)61מות
r~tho'ככ3 תמנ6 פי"י יניכ6 7ינור6 ויקר6 ס' )0ת"כ טעירס תוס' ו3ני6ור עיי"ס סיטוד ע7 מעי6 ריט ח)נ )גרוי סנריך טג") סי 
 נריר0 3ע' 63נות6 מעיח ריר 11") כ' ס"ח סי' נס6)תות ור6"ג , טק7מו נמ' ידע )6 וסו"ו נמ)"מ 0מניס ע) )טסינ טכ' r~rtדנרי
 ס37ר hb הוק3 ססו6 סמכט: נוח)נ סיוגק )סי תותנ )'0 7חט3יגן דר") סס )ת"כ 0עור0 0תוס' וכ' עכ") 0ו6 וגק)ף קר,ס חותכע"ט
 רגינו דעת קינור טסי' ועיי"ס ע)יו ס:ינ ז' 6ות סס t(r"Jr עכ") 3מריכי 6סריס ר3'גו וכעךות חות3 6יגו 3עגמו 70קין טח)3כרור
 כרנינו 0ס6)תות דעת ס6,3ר ועי'"ס נריד6 37עי ו0ייגו ו0י3וק. וקרוט. כתותנ. ח)3 . 6)1 מ)3יס ג' ג"כ סס יס סישן י3ח)63סריס
Shl'סס6)תוח 7עת ךנס סס סכח3 יו6) )ר3י;ו 6סריס רניגו 3הסו3ת טס 163"1 ימכו6ר כן 6'גו 31מחכ"ח 6פריס 7ר3ינו פנוגת" 3ר 
 סוגס נס' ר6יתי ו0נ0 . וגק)ף קלוס תותכ נעיגן )6 סדקין 37ח)3 טס 6סרי0 ר3יגו 3דניי מ3ו6ר ונס 6ס,ר )כרס טן3וק דח)3כוותי'
 ס6 תמוס 7)כ6ור0 כו' כר"ע קי") סדקין סע) ו3ח)3 כו' )6יסור סגיסס כד3רי וק'") סכ' סיר6יס רנינו ע"ד סס סכ' )3ס"ג 3'6ורס)כות
 ר3יגו 37רי כווגת סנ") נס' ו3י6ר ור"ע ר"י גח)קו )6 סיקין סע) דנח)3 ת1תנ 7"0 3' מ"ט חו)ין כסרס"י )ר"ע 013 גווך0 ר"י6ף

 S~D ור"ע סקר3 6ת 07מכסס מקר6 וגפקי סס וגק)ף קרוס ס:רי ענמן מגז 6'סירן 7)ר"י גס6 ס)יני 0יקין 3ח)SbDn~t 3 ור'7ר"ע
 נוקר6 נ6סרו )6 0ר' וגק)ף קרוס 6)6 6יגו ו6ח"כ תיחכ 0ו6 כר6סן 7וק6 6)6 )ננורי תוהכ 6יגו סזקין דח)נ חותנ נסס ד6יןדכיון

 ריס 6"ס ר"' h~nrt סקרנ ע) 6סר נח)נ ;וגע'ן ס'ותן מסנה 6)6 עגמן מהנות l?tn'h 61'ן כח)נ ךכ) מרנוי6 6)6 0קרנ 6תדסנוכסס
htDn66סור 6'גו 6מ0 עד סזק'ן דח)כ וכטענו'ט כס)כת'0 כר"ע 7ס)כ0 )5סמע,;ן ית6 7סו6 0יק'ן סע) ח)נ ווסו נר'ר0 3ע' נ6מת 
 קיסט נ7' גריר0 יגע' %3נ טננע כטר כסל כי'ן כ)וננל גר'ר0 נעי גקט 1)כך 6'סור ח)נ el~c )כרס סן3וק מפ;' hih ע)מומ)ד
 דמ"ס כנ") ור") ור"ע ר"' 13 טגח)קו סס ופ'רס"י סיק'ן סע)' מ)נ וו0ו ס"ס 1)ו0 וני0 מ'ג" 6סול ענמו ססו6 ו)6 גר'רס כע'ס"ג

 sSnn ונ)ע )כרס ס37וק מסג' h(h ע)מו מגד 6יסורו 67ין כר"ע )ססוק י0וד0 ר3 61ת6 6חריס מנז ד6'סורו וננ"ס עגנוו נוגדד6יסורו
 67סור 60וגור ו)דנרי כגנדו 3ק' )סער  נר,ך 3קריר0 חרב5  כ,יח דגס) טיט6 מענמו 6יס1רו י6ס ךי;6 )עג'ן ;"נו סכ' ועיי"ט6'סור
 50"ע מיוסכ טכ,0 6ף ו0ג0 עכ") 3סכי וסני דוק6 טנ)ע נו0 כגנד 6)6 חחיכ0 6ות0 כגגי ס' )טעל )ריגין 6גו 5'ן 6'סור כ)'עחמטוס
 0נמ' כ)סון כ6ן כתנ דטר5"ס סיר6יס רניגו 3יעת י3ריו 3' גר6ין 6'ן 6נ) י") פרס"' סתירת 6' 5"ג חו),ן )0גרעק"6 סס"סס3ג)יוו

 סיר6'ס 37רי 3)וטנוע 61')1 )סחנויל esl 6ת6 )טק) רנינו )פ"ד גס 3מע'"ט ועיי"ס וטר5"ס ס03"ג כ)טון סרירט כ' 1)6 גריד36עי
 3ח)3 )סחמיר כר"ע יססקיגן סכחנו o~lhl וסמ"ק סטנו"נ ע) טכגס"ג תמ0 כן 631מת כר"ע סיקין סע) 3ח)ג )0חמיר סססקכ"6
 סח)3 מכ) ר"ע 6ותו סרי03 פי' ס7קין סע) ח)3 3נדפס סיר6יס עמס"כ כ' חדם ו0טס 013 )ו מויlhtnc, 0 ר' 6ף ו0)6 0דקיןטע)
 ור"ע ר"' 13 סגח)קו 0ךקין סע) ח)נ ווסו 6' )"נ גחו)'ן רם"' מס"כ 3נ'6ור קס"ח ה" ו'קר6 ס' טתו"0 וכ"כ מק"1 1)6 )ימריר)ומ
 סס סס)תי ו)סמס"כ . גח)קו )6 )י,ג6 36) טק'3ס טע) מח)כ מכס"כ )י' 'DT'(I 16 כ) מן )י' מר3ינן 06 ס;ח)קו סי' טריפות63)1
 מן 6סור מכס"כ 0יקין סע) ח)כ 6"כ ס)יני 63קסת6 7)ננ"ן 6' נ' יחו)ין 6וקינוהות 3' 03גך תמ6 )6 16 3יקין מוךט ר"י 6י)חזס
 36) י6סיר ססיס6 61"כ תוהנ )ח)נ נר6סן נוחוכר דקין "Qt/ht גק)ף סכ) רק כ)) 0חוח3 )ח)3 נוחוכר 6'גו 7קינ0 קינס סע)ח)נ
 ט0ו6 )6קטת6 סמוך ד0ו6 )6פר יסנוע6) )ר' ס") 013 י"3 63ייתר6 ס)יגי רק חוחנ י0וי וסרס"י 6סיר )כ"ע י6קסת6 )יס;6)6י7ך
 ח)3 נורניגן )6 תו 67"הר6 7מרגיגן )ר"י )יסג6 )סך ו)כך סס 6נריס סני מ"לנ 3תומ3 ס6יוק 6ף )יקין מט5"ט 6חן 6נר ו0ו6הות3
 )0חמיר כר"ע 0)כת6 ד6ס"0 ר3יגו 6נור וספיר 6יקין ס3'נ יטמע6) דר' מסה3ר ס)יני ינ6ייתר6 מקוד0 טכ' ר3יגו 61"כ 0דקיןסע)
 גרי7* 7נעי נ6מתhtpn 6 ריס ניין נוטכ"ר ן3ר ס1ף עיי"ס. 6)1 כפ)תי דנלי דח0 תר"0 ווי);6 7סוס נ' ע"ו נד טס 0עור0 3תוק'6ך
 ]0"נו סךק'ן ע) גותססע 0ו6 סקרכ 6ת 0מכסס 1ח)3 ויט"ר מנמם סדקין קרוס עד טחחתיו ומ0 0קרוס 0י,גו )נמרי נריי6 7גריךס"גו
 וסג0 נונמ[ 0דקין קרוס עד 0קרוס סתחת מס כ) 3סנין ]סיינו גריד6 דקין י3עי 'סוז0 ר3 6נור סטועו ומקוס סקרוס[ ע) ס0ו6מ0
 מכ) )יס מרניכן ]מס"0[ כ6מח6 )קיכס ססמוכין סדקין ח)כ ע) נוהססט כו' סקר3 סע"ג טח)3 ויען 6ח"כ וכ' סגית סעס ד3ריורניגו
 פכ' וכמו ד6וריית6 נמור ח)3 ו0ו6 סקרנ ע) 6סר 0ח)3 כ) ו6ת מדכתיכ נריי6 )י0 ומגריך 0קר3[ מן רחוק ט0ו6 ]6ף סקרב ע) 6טרסח)3
 6'[. ]ג' 63"ע 51") ט"ס 0גסס 3גי7 6ח"כ ומ"ס . ונכון כגיפס כ"0 . )5סור סני0ן )י( . 0נועתיק ככ"י, )ם(חסר . כנ")ססכו"י

וקדסס
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יראים במאכילתעפימפר6
 סליק כי : אמריץ 6'[ מ"8 שנהגו מקנם פ' ובפמהימ . מפי אסיר )יא( דאקשתא אלמא דאייתראפליגי
 בבבל אלמא וכו' משם שיצא מקום חומרי עליו נותנין ליה לית ומקשינן דאייתרא אכל הנא בר בררבה

 , אסירי תרווייהו הלכך ~יב( בידן בבל מנהג ואנן דאקשתא וכיש דאייתרא אוכלים היולא

 באמתא מעיא ריש יהודה רב אמר 6'[ מיג הנשה בגיד דאטרי' עקיבה* כר' קימל"ן הדנדן גבי שעלומהלב
 צריך הלכך , גרידא דקין דבעי יהודה רב אמר פשומו ומקום , הדקין גבי שעל חלב )יג( גרידאבעי

 הטעון ]חלב[ ונשאר בהן הלב נדבק אין חמים בעודם הדקין מושך וכשהטבח / פשומו מקום על לבלתת
 ואם הקיבה לצד החלב מן אמה יגרור דכנתא הרורא שעל חלב לאכול הבא הלכך . דכנתא בהדוראגרידא
 שחלב ויען . דינר כעובי סביב דכנתא הרורא ולחתוך לגלח צריך הקיבה צד נודע ולא הרקין הטבחמשך
 ההלב מכל ליה מהבינן באמתא לקיבה הסמוכין הדקין חלב על מתפשם טילא שקורין הקרב גבישעי
 לכסות הנטשך אלא גרידא מצריכינן דלא לפרש יש )יד( ואמנם . גרידא ליה ומצריך הקרב עלאשר
 וכן פירשתי כאשר סביב לגלח צריך אין הלכך גרידא בעי לא עצמה דכנתא הדורא אבל , דכנתאהדורא

 . עצמה דכנתא להדורא גרידא מצריך אי קצת בידי ספק אבל , אמתנראה
 שחיא, , יסירנה העצה לעומת תטימה האליה חלבו דכתיב , שלמים של בכבש קריבה שהיא אעפ"יראליים

 חלב אקרי אליה ואי זביד לרב מרי רב א"ל 6'[ ]קי" הבשר כל פרק בשלהי בחולק )סו(כדאסריגן
 וכשב בשור ליקרב השוה דבר , תאכלו לא ועז וכשב שור חלב בל קרא אמר עליך א"ל ? באכילהתיתמר
 עליו בשר תורת שהקרום מותר הקרום שתחת הכסלים וחלב . בלבד בכשל אלא קריבה אינה ואליה ,ועז
 רב אמר אבא ר' אמר 5ן[ ]דג הנשה בניד ואמרינן . ומותר אותו חופה שהבשר חלב ללה הוה שתחתיוומה
 פרוקי בחייה דבהמה משום טעמא אביי אמר )טז( מותר אותו חופה שהבשר חלב שמואל אמריהודא
 שקרום בחולין פירש"י )ין( וכן , אותו חופה  בשר  זה  ואין הבחטה בהיי הבשר  כסוי טופרד פי' ,מפרקא
 אותו  אוסרים ויש . אותו  חופה  שהבשר  חלב מפעם מותר שתחתיו  ושומן גמור בשר חפוי הכסלים שעלהבשר

 . להתירו מקום בכל נהגו וכן דמותר לן נראה אך  לן  בראהואתו
 ראםהועפות

 סקל מטוט ו63מח  בבלגרירן  מניב כתר  וינן טיל ליגיס כ' י6מ"כ  נרין הידס  לפרי סה"ת ורתק  ברין 6ימ* בנדסס ליב( אתמיר".  ניופס)יא(
 6ח ממכסס וח)נ 6חד מ5ן נקינס ?Pt'1 וסדקין סח)נ מכ) ר"ע קותו סרינס סי' סדקין מטל  חל3  ווסו גרידת ליג( .  כין כמנוקררירן

  עד ט' )סרס יט nhl(o )יד( . סיר6יס ע"ס נסס 3ס' כמריכי סו6 וכן כ5") כו' ומקוס סדקין ע) ננתכסט סו6סקרי
~tshl 

 3גדסס חסר
 לספר טיי"ס רכלת* כסרור* ונסתפק חור  וסיג לח"כ וכ' ו6מגס עי ס'ר6'ס ע"ס נ"מ כסי סכ' ס)סגיגו סכת"י )37רי רמו סםוממרדכי
 ו6ס וו") סס כחיט יינר כעובי ותחר מוס ,כר  6ין נודפס 6נל  גמירה עד כו' לפרס יי  ו6מגס למסוקר  סכיין סרור 1גר6ס עכ"ניר6יס
 דיק 3גט ס'  דין סגנות  מילי סיס  3מסל"מ ומממס עכ") כעיג' גר6ט orl ס7קין טע) )ח)נ 6חר סי' וים תורס ע"ד ענר כן עסס)6

 3סיר6יס 16  דברים כפג מי יודע והיני לאטלס בכתנמי כמו נניגו 5ת  סתר סעורם תוס' וגס' תורס ינרי ע) ע3ר סיר6יסטמט"כ
 טמרלס עמס"כ כ' חרס וסטט . יכפר ססו3 וס'  לירקים  ניגסותיו כדרכו פי' לטיר  שימין 6מר  סול"ל 6"כ  בנימין יריר שמסרר 6%ס
  סיר6יס טל שכת"י לסניו סיס סל6  מסוס לי  כרס וכה  עכס  יט"ס וסיומו  ממרדכי  )פון כ) סעת'ק בררכ"ו  דמט"6 סרנ 6מנסי)'סג6 סיוגי  סך סביה ול6 סמררכי  לסין  סכיה 33"י ומרן ססיק6 )ס6י )יכ6 ס)סג'גו לרגו 73נרי כו' פירוסו יצעי )6 כו' ונסתפק חורוסם

 דמ)יסג6 כ' קי"מ סי' סיסגות כטו"מ דינ"מ ודט כקל pDnDJI  סחור ר3יגו ע) יק6י ממרדכי כוונת ננירור 6מ יודעים יעכסיולספנינו
 פעיי ריס דס6מר O~JDדסמו36

  קלמר רבכי  חסור כ6מת6 מעיי ריש  סיל"ל  ד6"כ וסור כקו  ד6,ן לסדיק מסמס גרירס נטי כלמס,
 מינורי 53י7ךטמור)

  טס סקרוס ססו6 מלמעלס גרירס 6)6 נע' 7)6 מסמע 6)מ6 יגרירס )יסיף סכ6 קלמר ו6נו6י ד6סור )יסגף )סס
 מפי חכם ניגס סקנלס סימס סכך כו' 6)לי ספק  וסין סו6 נמור מותר 3ירכס6 סדכוק סומן ט6ר 6כל סגרכט6 טס דיוק סריגומלנו
 י61  מסטטוס ו)מעס סקרוס עד 3ע)מ6 גרירס  מטיט נרירס 3עי דוסון סס)יתי וכ"כ עכ") כו' סח)מוי חכמי טדרכס
 ע) תמס וכנר pD"1 ס"ד סי' מט"ו נמסך ונוחריו 6סי ר3 כעעס סכ' כי"ג ס" וסיתר  שיסיר נסל' כסס"ת דל6  לפו( . טי"ס  פסורחלב
 . סכנך יוחרת טבחיך )סומן מסם ר6יס מכית h~h )מיס קטגור טענות 7)6ו סתרומס ס' יסרי )"ט3 ויס כס 3מ"1 טפמ"נסס"ז
 מסר )ממירו עד כו' סרס"י זען )יז( . כ5") כו' טעמ6 מ6י 6מי 6מר לסור מחגי דתותי תרכל ס6י 6"ס 6ר"י 636 ר' וס6מר מגי נוותר)טז(
 וגס רס"פ )טון וקסמנו רס"'  מלמון סו6 וכש סו6 זמור  נטר מחשי גר6ס 3עיגי ונס עד פירס"' סניף ס"ד סי' יו"ד  סמור 7נס ו7ענתפס
  ולפלך סטור סכ' כמו כרס"י סעהיק תי"ג ס" סריסות סי' ח"6 סנ6ו"ו )ר"6 סר6סוגס במסוגתו יי6) ורבינו 610 נמור דחסוי גראסנעיגי
  כס"ס ונר6ס סו6 גמור דמפוי גייס רבעו כטוי  וגם וכ"י  טס טכ' ע5מ1 יעת סו6 כו' גריס רעעי וגס סטור רמ"ח טמסג ס3"יטל
 ונשרן  טס ניוח y'anl  סלמס במכמת  כממ"כ כסרס"י  יטיות נטטח6ות סיס סכן רם"י מאסון סו6 וע"ז כו' גל6ס רני נעיגי וגס 51")ננ'"
 ח)3 )פתיר 6)1 נופרס"' ר6יט טנק sh1t סרגיגו ינסס . רס"' אפסון כמ3ו6ר סיתר נו גוסנין 51") טו6 ת"ס ייסור בו  כיסגין6סלכו
 באלב ס6מר סלמס ירבעו  יתלית  וקטר shlt )רניגו  סם  3תטו3תו לפריס רניגו כ' ע"ז נסר חסוי וסוי שתו תופס סטקרוס מעעס )כרססדנוק
  כתוך ולי למי  כדימר  סכס)יס ס3חוך ו)6 נגררך ס6ונור כמו סנכס)יס ה)כ ]כ,")[  שותו  דוסי יו6  גמור נטר  חפוי  סכסליסמטל

 3ס3ין 1'ט עע"מ  16ת1 תוסס טיקרוס  6מריגן ול6 מותר ליחי מיפס ססבסר חלב כדימר כו'  קרוס  מסוס ל6  תופסו רבסר olcnשכליות
 ע3 קרוס דותו ותחת כוי  וללן טנ  קרוס ממלו 'hSt בסר  קותו (own  וכסכלי רס"י  המב"כ ס"ר יו6) רניגו ot~nh 607 ר3י;1 ט)דמוי
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ךיראתם אכייית בעמיימפר
 מסתברא אביי ואמר . שרי וחד אסר חד חייא ור' ר' )יה( בה[ ]קליני מבפנים בכוליא המכוסההכוליא שבתוך שומן פי/ , כוליא ולובן , הכמליס בתוך ולא הכטלימ על דכתיב מותר אותו חופה שהבשרךלב
 חופה בשר משרינן נמי הכי הכסלים על דכתיב מטעם בכסלים החופה בשר דשרי היכי כי )ים( דשריכמאן

 . הכליות תוך ולא הכליות עלדכתיב
 שעל חלב וזהו כרת וענוש אסיר הכוסות ובית המסט שעל חלב שמואל אמר יהודא רב אמך 6'[ ,"ג]"1)'1

ן
 בהמה שומן שכל , התורה מן אסור הקרוס תחת )כ( שמונח דהיינו , היותרת ותלם הקרב

 אלא ליקרב שנשר )כא( מפני לא אם אסרנו דפנות חלב שהרי , אסור ועז וכשב בשור ליקרםהשווה
 ריאה בין והוצץ המחלק הבשר הוא כלע"ז( איבד"ש הנקרא )הוא ויותרת כדתניא , כליל שכולהבעולה
 המעורב השומן ואוכלין שבו הקרומ מתירין ויש . בל"ש איבד"ש יותרת חומש בפירו' ז"ל פירש"י וכן ,לכבד
 חומה שבשר , בידם הוא שבוש אני ואומר . אותו חופה שהבשר חלב מטעם הקרום שתחת היותרתבבשר
 ביה כתיב דלא ביותרת אבל , תוך למעוטי על בהן דכתיב )כב( וכליות בכסלים אם כי מותר אינואותו

 ראםתועפות
 רכינו ע"נ 16תו עגס ומס מותר יס6 16ת1 חוסל שלקרוס )כרס 1370ק )ח)3 ד0"0 )מד ומק 0ו6 נמור 3סר טחפוי כו' ח)נק

 3טר חסוי מיחטכ )6 ס16סר לסריס ז)רגיגו נימת כתג 0סג'מי ח)3 בזיני 0ססר נסוף ס)מ0 מ' ו3ס' .לפריס
~lDh1 

כ)) גרעין דגריו וטין כן )מסוק 6ססר 6י lbo~1 כר"ת יגסיגין י)זיין כסר חסוי ימחטכ מלירין הס ס"ו ס"ז כסי סי' 0רמ"6 ע)וססיג כרס"י י)6
~"bs 

 רכינו דגם ליה"כ זת)"מ ט)מ0 כרהיט שלין 6ין ס)מ0 גרניט גת)'ת 61סר נק'5ור ,61) )ר3יגו )ססיכ לסריס להגיגו סו")
 0רמכ"ס וכתכ 3ו0") כ"ג ו' ויקרץ כלס"א נס' rrDD1"( סו6 נמור נסר חפוי ענן עכ קרוס סטותו רפ"י סכ' דין )לותו מודרלסריס
 דנריו 61'ן כ6כי)0 מותר נעלמו ס0קרוס יר") עליו כסר תורת כשקרוס סיר6יס .ממ"ר )יוכיח סמדר ע) מסריו חים ותסס עכ")כסר )חסוי סע3 מקרוס סחוס3ין ססוסקיס דעת 6"ט r~tcsl . יסוסקיס כ) דעת וכן מס"ת 6סורין 6ין ו0קרומיס ד0חוסין ס"ו )ו"6גס)'

 61"כ גוונת קינו כרת ע)י0ס ot~ffnc קותן 36) מדל3גן ס6סורין קותן מגי ק6 יכס)י מיגייסו וחי 6' 5"נ נחו)ין סימרו תרכלמסוס קרומין ת)ת6 דסנ' טס לסריס רפינו כחי וכנר נסר )חפוי 0ענ תקרוס חסניגן מסיר מ"מ מירנגן לסיר טסקרוס ד6ע"סמוכרחין
 ר3יגו וכן ס)מ0 מ' סס' כממ"כ ד)e'p1 6 מריר מתירין כסיס סרמ"6 ומסק כסירס"י סו6 נמור נסר lcrn' ר"6 גס )זס מורסספיר מדרסן 6)6 לסור ויסיגו כ6כי)0 מותר תורא ממיין סנפירס"י קרוס חפוי מחל"כ חייי מסגי )6 קרוס וחפי קרוס )מסוי כ"6כסר )חפוי מיחסיו )6 מס"ס כרת ע)יו ומיינין מס"ת 6ס,ר )כרס 0יכוק ח)כ לוחו ס) 7סקרוס )טיסתו לסריס 7רגיגו שר"י ר"6 יחוי6"ס

 רניגו 1)ני' חדש סיס 1ו"3 )ים (oth 6סי רני מקורס oc ס6נורו ס" נוקתנר6 6ס' סרכי כוות" 6נח 6מר נ' 5"נ חומן )סג'גו .יסר' כמלן )ים( . הנעתיק . סמוסנרות תיכות סנ' ככת" )יח6 )יח( . כפירש"י כ6ן כ' ולס"ס לסריס כרניגו דם") )עי) סכתכתיסיר6יט
 60וסר דכרי 6)6 )'ס דג6'ס ל"6 יגר' ו)6 יממרטט ס6מור6'ס ינר' גריס סוס ד)6 מוכח לסיגו סמינרי סכי סגורם גוי רשיתי)6

 סר"ן ססכי6 כ0רר"י מפרס ירכעו נסטיטות גראס st~tP . '(1 שחריו )חעט ס6"5 וכמ"כ )גוענו eh" 61"5 7טר' כמקן וססקוכמתיר
 3ס)ונח6 יחסר ממקן )שפוקי 6)6 6סי )ר3 מויו 6ינ0ו דמדיג6 'וחגן וא' מזרכם )אפוקי 1)16 קלמר 67ורייח6 חיגי דינייו0ל6"ס
 דאורייתא וייגס ד6סר ממשן מנפוק, דר") לסרי כמקן מסת3ר6 בנסון 36יי 37רי וכ' othllnbo דגרי ר3יגו 0נ'6 )6 ומס"ס ול"מדרג'
 וכ' )ית6 כגרפס הקרוס תחת סמוגח )כ( . ות)"מ סירוסן כפי שכיי דברי סכ' 6)6 כנירס6 סיגוי סיר6יס דרגינו סיס )6 ומעולסקלמר
 כטל לוי  בסרוס  מסירין ויה בלע"1 סינדי כו' הכסר סוט ויותרת (stD כדת:'6 :ו' כסר סטינו מפני  לפא( . טומכס חיכת Ofתתר

 6יכ6 ומיסו סם סכ' 6מר תוז"0 נ' 5"3 נחומן עיין כו' ע) 03ן יכחל וכאיות )כב( . כמקום י"ס לס"י 6; מ"1 מוכין ועתן]0נר6"י[
 )3ס"נ סוכות סוגם ונמסר כן כתג נעגמו רניגו ו63מת שכריות הנתוך ו)6 סכריות סע) קר6 )יס לממעט כוייך )וכן f:hn)מימר

 6יגס כו' נתימר 6יכ6 ומיהו סתוס' דמס"כ )ומר 610 ניו) ידוחק סם וכחכ נעגמו 0ר6"מ תירן ר6ו ס)6 סחוס' ע"יעמי
 סחוסידכאי

 כסס סכח3 סיר)י6ון 0נקר6 י5חק נ"ר יפויס רבינו סס ע) כתנ תמ"ח סי' מ"6 ונ6ו"ו 0ר6"מ: דכרי כ"6
 )סטמיד יכו)ין ס0יינז כיון דס6 . סקרנ כיון אסור סוס קר6 סוס )6 6י 6נ) חננ מיין קר6 דמיעעו מטוס ישייט )ומר יאיןרנו

 טמעתי ושגי עג") קרב ס0ו6 נוסעם )הוסוו hc'1 ש"מ 0כ)'ות מנתוך )ח)כ )ס ומוק' 0כ)'ות ע3 כ)) סחיט )ח)כ סכ)יות דע)מיעוט
 6סר סח)3 ו6ת טכניות סחי ו6ת מ7כתינ מיירם סכ)יות סנתוך 1)6 6"ר סכ)יות סע) 3גמר6 פ6מרו מס י60 60ו"ז ו' הכין1)6
 )מעמיד כ)) אפטר 6י 61"כ קלמר סנתזכן 1)6 עסיסן 67סר ס"מ כ"ס[ ]ח' נו כפ' ככתונ ח)נסן ו6ת סכ)יות סתי ו6ח כתיר 1)6עסיסן
 סר6"נו ע"ד סס 0חוס' ס0קסו ומס . ומסוע 7יג6 סך נמ' 7גסמע חסככן 61ת )כתור ד6"כ עסיסן כ)) ס6'גו )ח)כ עגיהן 67סרמיעוע
 11 קומי* סכתי 3סנ"0 '"ג סע" ס"ד ס" לו"ז מ") 3ע) )0נ6ון 36ר0ס )מיי לסתי כו' ס6)יט עם טקרג '60)'0 סומן )יחסרד)פ"ז
 נסיר ססו0 דכר ועז וכטס סור חגג כ) p"h1 360'0 ח)נ דסרי טעמ6 יסמר כל"ו למחוורת* סס O")D כס"ס מסקיגן י60 מכיר6י:ג'
 )0ר6"מ 'רסיס 3ס' ראתי וכן אסור ועז וכסי כסור מיותרת עס סקרי מיותרת יטומן ור"ת 0ר6"מ קאמרי ססיר ו6"כ rDIוכסר
 cs' וכ"כ ו' 6ות נ' ס" סוף יחוסן ס"ו )סר6"ס סמע'"ע 3וס קיש וכנר 0תוס' סינ'16 כמו ויש נשמת טעמו סוט קמ"י סי'עימו
 וסר6"ס סתוס' מסקסו ס0קוסי6 61ף טס וו") תר"0 ווי)ג6 דפוס סססר מרסי 3' ע"י דף דגדכס 7'3ול6 ויקרץ ס' )ת"כ 3'6ור סע,ר0חוססח

 סוס כ0"3 יס"פ 0מקסס ד6ף ועג וכסט נסור סוס ס6'ג0 6ני0 דט6ני סס געיתו ז") 0ר6"מ יסכס ככר ת'תסר o'5h ד6"כ ינר'וט)
 נדגר 336 סתמך ח)נ כ)) קינטי ד)6 ת'ן cfi' ור3 יוותר ח)3 י6יקרי שע"ג סוס סייגו 60 ד6סור 0ו6 )'קר3 סוס 6"ר דרכי0ו6 מיעוט* ועג וכסכ סור ח)נ דכ) וניד רכ )ו ותי' ח)נ 67'קרי גועעס )מיסר ס"ו דפוס 6)6 )מיסר )ן )'ח 3ככס סקרג יגוסעס'דע
 וססנו"נ ו0ר6"ס סתוס' כיעת )ומר גוכ) ואסיר ו") )וכליו סכרת 6'ן מ"ע 6נ) )אסור יס %נ שיקרי י)6 שע"נ ועג וכסל נסיר0סו0
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יראים אכילות בשיימפר8
 הבשר כל בשלהי מדאמרינן היתר לדקדק ואין . שלמים באיסורי שהוזכר אחרי ואמור הידיה תוך שרינן לאעל
 כל קרא אמר עליך ליה אמר ? באכילה תתמר חלב איקרי אליה ואי זביד לרב מרי רב ליה אמר 6'[]קיוי
 ליקרב שוה דרשינן דלא סובר היה מרי דרב דמשמע ועז וכשב בשור השוה תאכלו לא ועז וכשב שורחלב
 אדעתיה סליק הוה לא חלב דאיקרי משום לאו אי ואפיה מיתמר בכשב אלא קרב שאינו אעפ"יאלא

 ? שרי באימורין שקרב אעפ"י אלב דאיקרי אשכחינן רלא מאחר שנא לא נמי היותרת הלב אליהדתיתסר
 לא הלכך , ייקרב בשוא אלא מיתמר דלא' ידע הוה נמי מרי רב דחתם ! כיון לא זה דקדוק לדקדקהבא
 ליקרב )כג( דשווה להתיר הכתוב שמיעט סובר היה לא אבל ]הלב[ דאיקרי ממעם אלא. לאסור רוצההיה
 שאינה אעפ"י אליה אסרינן הלכך , ליקרב שוה שאינו להתיר ולא ליקרב שווה לאסור בא עצמו עלללמד
 שאינו אמור ליקרב שוה רחמנא אמר דהכי הוא דמיעוט וכיד רב לו והשיב ; חלב דאיקרי ממעםשוה
 אצבע בערך ובערוך 4 להתיר הכתוב מיעט שהרי )כד( אמור חלב דאקרי אע"ג הלבך סותר ליקרבשוה
 והוא כלע"ז פוציט וקררין מ"י[ ]פיו תמיר במסכת הנזכר והוא הכבד אצבע הכתו' )כה( יותרתפי'

 . פירשתי איבד"ש רבותי שפירשו מה ל% ואס . הכבד על הנכפלת מטנה כבדחתיכת
 הכסלים שעל חלב וזהו כרת וענוש אמור דאייבומתא תרבא האי 6,ן ]5"נ שמואל אמר יהודה ינאמר

 / חלב עליו ויש הכסלים על המחובר עצם זהו , אקליבומתא . הכמלים שעל מחלב זה נספי'

 שבחלב הוטין אשי רב )כו( אמר ששת רב אמר . וקרוסין חומין ההלב ת ו ד ל ו ת , דאורייתא חלבפי'
 בכפלי איכא הוטין והמשה . חומין ולא רחמנא אמר דהלב וטעמא . כרת עליהם תייבימ ואיןאמורין
 דאי מינה נפקא , תלתא לתלתא מפצלי תרי , תרי לתרי מפצלי תלתא , משמאלא ותרתי מימינאתלתא
 הוו חוטי חמשה יהודא רב ואיתימא אביי ואמר . בתרייהו חטוטי בעי לא ואי מישתלפי כדחמימישליף
 . דמא משומ דלועא דידא תרבא משום דכלייתא דמתלי דכפלי דמא משום ותרי תרבא משוםתלתא
 דכפלי הוטין של רבנן לכז( פירשו , תקנתא להו לית הני דמי שפיר לחו ומלח מחתך אי הני נ"מלמאי
 הכס*מ מקצת ויש הגוי מן בשר רביעי הקונה הלכך , החזה תחת עד ונמשכין המותניים אצלאדוקין
 . הפסיד והטשנא שם נמשכים חלב חוטי שהרי בשר חתיכות שתי בין בתווך ולחתוך לבקש צריךבממכר
 ואותו . כרת עליו שחייבים למעלה שפירשנו דאקליבומתא הלב יש ועליה לאליה שומן יש לזנבסמוך
 מה שומן כמראה ומראהו קרום כעין לבן אחד גיד אלא בימהמ ואין בזה זה ובוים האליה ושומןהלב
 וצריך אותי. חופה שהבשר חלב ממעם מותר שתחתיו ומה בכרת אמור לבן קרום כעין שהוא הגיד אותושעל
 . לשומן שלב בין להפריש יודעים ואינם אדם בני כמה בו מועין לבן שהוא ולפי יפה, יפה גיד אותילגרור

 . לטהור טמא בין ולהבדיל )כח( להחויר לב נתתי לכן , בו נכשלים בשר מנקרי אדמ בני כמהוראיתי
 כי , חומין באותם בקי ואיני , הנקא עוקץ )כס( מפרשים יש אמורים שבעוקץ חורין יהודא יבראמר

 שמעתי ואני , המותניימ תחת עד הנמשכים דכפלי חוטי לבד מקום באותו הלב חוטי ידעתילא
 להמיר צריך הלכך , עיקצו ניטל גל )"ר ]סרס כדתנן זנב עוקץ למדנו התלמוד ובכל , זנב עוקץ ליונואה

 . הכליות .מהלב ויונקין )ל( וגדלים סמוכים שהמ אמורים שהם נראה ודבר , שבזנבהומין
 דמא משום ותרי תרבא משומ תלתא , הוו קרמי ה' יהודא רב ואיתטא הונא רב )לא( אמר ,קרמין

 ראםתועפות
 טויסס כמב"כ hS11 כ1' כס"ס לטנסי מז6מליגן סיתר )?קיק קין בכלן הכת"י גשמת וימס עב") כו' מ6ד גכוגס ום3רמס מסתירו טסוע
 תיחסל ככתוב סג7סס צנרי ססי' חנט כמסט וד)6 נסכת"י כ6ן ככתוב סיתר וסוף תיתפר )דקדק וקין 51") טס וט"מ תיתסמ )דקדק61'ן
 סככות סוגם נני6ור ועיין 5"1 סוט 3"י ניגסת ס"'ד סי' 3מו'"ר  סלגס"ג 3וס  קרמו וכגר י"נ 6וח ע"6 5ר ח"ג 6טכ1) סגה) נוט"כועיין
 כסמע'"ט 7)6 גכוג'ס יר6יס ס' ע"ן טסקסו וסר6"ס סתוס' דכרי יודעתו כתב ויקרס )ס' וסוסיר )ס' יסוךס ענפי ו33י6ור)נס"נ
 ומקנו סתמי ת"נ 7וק6 כו6 סתולס ס6סרס יח3נ גוס 5ט' לב ע) חונק שגו וניו רב 7גס יסורס סעגפי וו") זגליסס ע3סחטס
 ט"ו סקסו ומסיר )יסור 6ין סככן יותרת סומן כגון 6חר סם )ח)כ ים 06 6נ3 סהנו6 כח)כ )ס' ח)כ ככ3 ריבחס 7סתויס היגןס6)יס
 סי' וכן )כה( . טריק 51") ט"מ מסור )כד( . כגיסם חסר וסס'3 עז כ1' רסוס )כג( . עכ") יר6י0מסר

 סרמנ'"
 קדטיס )ס' נסק7מתו

 ס) ידו כף ס3ק5ס קעגס 56כע וסיף סכני יותרת סי6 ח5ר6 , ס6י ר3 3טס כ"כ 'ומ"כ 3ס)' ניטוח 1סר'"7 כחומס בסי'וסרסנ"ס
 . כ' 5"כ חוקן )סג'גו וג"ש כ5") 6סי ר3 )כו( . D("S קטגס )356ע דומע סי6 קטגס מיותר כו' סכ73 ה5ר נקרי ממס ע) כ1'76ס
 גסגמ'* 1כ"ס נסכת"' כ6ן כסמס"כ סיר6'ס )טון סנטו נגס פ' וסמרדכ' קו"ח )תוין וססמ"נ נגיפת חסי ר"' חמר עד מכסן)כו(
 נסג"ס ע"ד 5י ק56עגע)עגס6ן )יג יסויף )סן"ר 6נריס רמ"ח 1נס' סרם"' כן )כט( . כ5") )סוטר )כח( . ע""ס נ' 16ת מסמ"קס"ז
 DiD ע3 ומוגם 610 קמן ע5ס סירס"' ענקן וע) סגק6 ק)'נוסת6 57") גפירס"' )סנייג'

 סקוריי
 כת"כ נגדסס )ל( . ע""ט ג1' סגק6

 כסרמנ"ס ד)6 סיר6יס רגיגו 7עח 61"כ ז6"ס כ6ן כממ"כ וניי)ין סכחנ סיר6יס 3טט נמרדכי ר6ס 1)6 )סגיס כתג סס מרס 1oartג7)ין
 "olr )ס" 6סורין סלן נר6ס ודנת 7כ5") כיר6יס ססניס חזט ססס וכגוחכ"ת דם כיסוס 6סורין סעוקן 7ח1ט' ,"נ זין מסמ"6.ס"ז
 . סוגף רב )לא( . נידו סו6 וטעות עכ") 7ס מטוס 636 ח)נ מסוס 6ס1רין bc'1 1ד6' א"כ סכריות מח)כ ונדוין סמוכין חליןח)נ(

)סג'גו
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היראים אות בעליימפר
 וקרום . אמיר טהלא דכויו דקרמא וממקנא דמא משומ דמיקרי דביעי . תרבא משוס דכולייתא דמהלידכפלי
 . הוא הקרב שעל לקרב דמחובר )לב( עליו והייבין התורה מן דאסור למעלה פירשנו הפתול דדשעל

 ]קמו[ מהמימן
 לעוף מושבותיכם בכל תאכלו לא דם וכל צו בפ' דכתיב דם, לאכול שלא ישראל את הקב"ה צוה . יםאזמל

 ותמא ךמעמיה[. ההיא הנפש ונכרתה דם כל תאכל אשר נפש כל ]דכתיב[ בסמוך בכרת וענשולבהמה.
 ביצים )א( דם שתים מהלכי דם אף שומעני תאכלו לא דם כל נ'[ ]ל השחיטה דם בה' בכמתות לה ומייתיבת"כ
 ומומאה קלה מומאה בהם שיש מיוחדים ובהמה עוף מה , לעוף"ולבהמה ת"ל ? בכלל הכל דנים דמ חגביםדם

 דם אוציא קלה טומאה בהם שאין שתים מהלכי דם אוציא בשר מין והן ואיפור היתר נהם וישחמורה
 לעוף . היתר שכולם וחגבים דגים דם , בשר מין שאצן ביצים דם אוציא חמורה טומאה בהם שאיןשרצים
 בו שאין כל אף כלאים משומ בו אין עוף[ ]של צמרו פי' , כלאים משומ בו שאין עוף מה אי ,ולבהמה
 ת"ל הבנים[ על באם שאינה עוף ]אף הבנים על באם שאינה בהמה מה אי 1 ולבהמה ת"ל כלאיםמשום
 שטופו זכר זריעת ירי על שבא דם אקל , זכר זריעת בלא בכיצימ שבא דם היינו הכא דשרי ביצים ודם .ולעוף

 נמצא , תאכלס היפה נפש המוזרות ביצים נ'[ ]ס'י טרפות אלו פ' בחולין כדתניא , אמור אפרוחיםלהעשות
 ביצה ואין בששים ביצה ל[ ]ג'ו הנשה בגיד נמי ואמרינן . השאר את ואובל הדם את נורק דם .קורטעליה
 כל על ולא , ביצים בדם חלוק )ב( ואין מדרבנן דחולין דההוא גם וי"ל . אפרוח ביה דאית ומוקמינן המניןמן
 בבהמה שחימה דם ]בפרק[ כ,[ ]ג' ככריתות כדתנן ]בה[, ו[יוצאה ]תלויה שהנשמה בדם רק כרת חייביםדם
 דם , עליו חייבים בו יוצאה שהנשמה הקזה דם עיקור דם נחירה דמ פהורימ בין ממאים כין ועוףהיה

 כל דכתיב 6'[ ]ס,כ בכריתות מפרש דריי ומעמא התמצית. בדמ ]כרת[ מחייב יהודה ר' , ליו ע חייבין איןהתמצית
 לדם[ ואחד ]חולין לדם אהד י למה בדם האמורים כריתות ג' רבא אמר כ'[ ]י' ראשון פ' ובכריתות לרבות.דם

 בדם שפמור אומר הייתי תורה רבתה לא שאלמלא , לכפות הראוי חיה דם )נ( %' , כיסף לדמ ואהדקדשים
 התמצית ודם האברים ודם , קרא משתעי המכפר בדם אלמא יכפר, בנפש ]הוא[ הדס כי דכתיב כסוי, ודםחולין

 ראםתועפות
 קרמי ס' 6'ח6 3גדפס 0וו קריני 0' כ6ן ומט"ב יסוזס רנ 61'תימ6 קניי וקמר בגי' ונרי'4 3ג7פס וכ"מ כס:6 רג 6מר נגמר6)סג'גו
 . נס"ח עיי"ט ninihto ע) ר6"ס nteDln נפי' מכ"כ ח7ס 0טס וכ"כ י"ך *ות 03ע"ס t"ftat כ"ך סי' נס6)תות וכ"מ 3מיות66יכ6
 וסוף הטחו) דד סע) קרוס נו'ס טפי' סק'"נ ס"ד סי' כרחי ועיין . 3גךסס כ"ס 610 0קרנ סע) ח)3 )קר3 7מחונר נכיון עליו)לב(
ס5ד

, 

 ס' סי' כ"ח כ)) סחכ"6 36) עכ") כו 0דנוק ח)נ מחמת רק לסור 6יגו עקמו דקרוס נכוית דנוק ח)3 כסים לסייגו עלו חייבין ריסס
 מס ססני6 המ"ח סי' מגסס ניד ס)' כט"ו מנוטר וכן עכ") ככו"ס 1)6 מקרוס ע) גס סחייכין מגמע וריפוסקיס 0נגור6 ג%סוןכחג

 תת% , סקרים סע) ממס ח)נ ע)6ס ס)מ0 רניגו פי' וו") נתח6ס OhS'DS 60 60 )"ק גמי h'sl)e כומ6 6' ל'נ נחומן ע"ספירקתי
 0וטקקרוס

 )נוטיי
 סע) מ)3 דחוי לסור יסוף ]כ5")[ סטיט6 ממט ח)נ 0ו6 06 ושד קחגי קרוס דסsrtir 6 נר"ס %"' וקטם כו'

 61ע"ג 0ח)3 ספחת )כליות סמוך סיגו ותתסס , 0כ)'וח סע) סח)נ סע) קרוס סייגו ךע)6ס פמוט) 3"ר י5חק העניגו וגר06סכריות
 %מו 0ח)3 מן יותר ויונס מ67י יותר ח)3 הסס )סי סייגו . סיד מע"נ ס)נ ס3 תתסס )קרגנ6 עאס קרמל 3'ן מינוק 6ין7נטחו)
S")Dמס"ת י6סור ומעקם פרסנו 0טחע דר סע) וקרוס קרומן בדין כ6ן כתב ורטיגו ח)כ ע6 ממס קרוס סי' כקרוס 'י%) סרי 
 דעת כן דנס 51") כרה ע)יו וחיי3ין מן6וריית6 אסור כו' )קרב סמחונר הטחו) מע"נ וחב נלסון )מעלס מסכ"ר וסייגו עליווחיינ'ן
 )דד פירוס 0ו6 פי' מלכ"ר ו%כ ט' 0תור0 מן לסור )מעש סי' הטחו) דן סע) וקרוס 6ית6 ו3גךסס . ח)נ 3;)) דקרוססירקת

 : ויו"ק כו' 0תור0 מן ד6סור )מעכס סירסט הכת"י גי' 6נ) oSP~S זסייטמטחו)
 עפמס"כ . יכריחות יחוסן סגמר6 סומלת )תלן ממ"כ וסוף י"ס ג' ס"ד חורין תוס' עיין )ונ( . ס"מ . כ5") 3י5יס ים טר5יסדם)א(

 לסרוח ריקוס סחח)ח נו ניכר סבנו עג'ן כקותו כחרמון סרס ד6ס סר6"ס נסס סר6גי"ס סכ' ט"ו סי' טריסוה ס)' ו60ו"t"hD 1סטר7כי
 נוותה סרן נסוס הלסרוח סיס6 מטס גרק0 )6 6נ) לסלוח ריקוס כתחקת ט וג'כל 7ס 6% *0 336 דס מתורת הסור 0ו6 יוקף16

 7מסמעות וי") סתם מייר' דנג0"ג מכריחות ס0י6 )תרן )ר3יגו סו") 8"כ סקכ"נ פ"1 סי' יו"ד ס'ו ועיין עסר6 0וי )ריקומודסהיך
 נס' ורזייתי . עסר6 7סו' מסוס סו6 ססיתר 7טעס כו' 7ס מ)6 נני5ס סוי )6 נסר מין סריגן מליס ךס 516י6 ס6מרסס3רייח6
 ונמחכ"ת לפרוח ch'lln ייגס כיון מ6רע6 דספג6 נניס דס ליסור י)יכ6 סרסנ"6 כסס סרי סס ע) סכ' ט"ו ו' 1'קר6 פ'63ס"ט
 בנ"י כמטלר c(fi 63 דס יסור 6נ) מ6רע6 נוססג6 ויסורס כני5ס 67ין 6)6 0רסר6 כסט כחב )6 ד0כ"י כן כחנ בדקדוקס)6
 סיר6יס דמ7נרי hSh ס3י05 תוסר סרגו כמקוס בסי' 3'5יס נסקר סגמ65 7ס 60וסריס )נכרי 070 6ת וורק מ6רע6 73ססנ6ד6פי'
 3כי05 סכ6 יס סייגו סכ6 דטרי ני5יס ודם כמלכ"ר סר6סון. )סתירון ט7רכגן ו6פי' גנ6רע6 כ7ספג6 מותר סדס .ד"פ" גרפסכ6ן
 3י5יס 7ס 0וי כו' 0תירו5יס מן 6חד וקפי רניגו כתג ונסמוך לסרות לגד) ר6ויס ס6יגס מ6רע6 דספנ6 סייט וע"כ זכר זריעתג))

 6גנ 3ס)ס ס7"6 ונמנות סכסכו ועוף חים )דס כסוי )7ס פי' רס"י . כו' סי' )נ( 1 תו)דס גי5יס 3וס )'כ6 תי' 7)6'יך ס"ת דסחוסלות
 ו5 7ס וכ) 7כתי3 ולע"ג )כסוס סר6וי חי0 7ס כסוי )7ס יוסרג ולגיגו sitnp )חיוב ו)6 0ו6 3ע)מ6 עסר6 6כ)ס סדר ו6י6רע6

 תעכסננילן
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יראים אכילית בעמיספר10
 לדמ ואהד חולין לדמ ואחד קדשים לדם אחד ? למה בדם האמורים לאוין ה' רבא דאמר תעשה, בלאלרבנן
 הכליות דמ המהול דם נ'[ ]כ'6 שחיטה דם בפרק[ ]הכי נמי ותניא האברים. לדמ ואהד התמצית לדם ואחדכסוי
 הוי חלב )ד( דדם אמרינן וכי . תעשה בלא כולהו והני נינהו אברים דמ כולהו הני מ" האברים, דמ הלבדמ
 שחימה דם פ' בכריתות עליה ואמרינן מעלמא ליה דאתי ]לא[ אבל , דידיה דם ]דוקא[ גרידא תעשהבלא
 אמרינן וכי , כזית בו ויש הואיל כרת עליו וחייבין אמור בהמה לב של דם רב אמר ר"1 .אמר 6'[]כ"כ
 מוקמינן תעשה בלא האיברים דדמ דתניא ברייתא דההיא , מותר בו בעודו אבל )ה( בשפירש האבריםדם

 למלמולי שרי אזן )ו( של תפל דבשר 6'[ ]קכ"מ מפנין פ' בשבת נמי ואמרינן . בפירש  שחימה רפ פ'בנריתרת
 של מפרקת והשובר . לכוס דחזי פירש דלא מאחר האברים דם בו שיש אעפ"י אלמא לכוס דחויבשבת
 פ' ב"ולין דאמרינן , כמירש האברים דמ וההוא , באברים אחר ממקום הדס נבלעה נפשה שתצא קודםבהמה
 מכביד זה הרי נפשה שתצא קורס בהמה של מפרקתה השובר הייא, ר' משוס שמואל אמר 6ן[ ]ק"ג הבשרכל
 הבריות את גוזל להו, איבעיא הבשר, בכל אמרינן * באברימ דמ ומבליע הבריות את ונוזל הבשראת

 דלמא או מלח ע"י ויוצא חוור שהדס פירש"י , שרי )ז( באומצא לדידיה הא באברים דמ דמבליעמשומ
 מאומצא דבריו על להשיב ויש . מלח ע"י אפילו לעולם יוצא הדמ שאין פירש"י , אמיר נמי לדידיהאפילו
 מפרקת לשבור שלא וטוב נאה הגאון שאמר ואחרי . באה דמ הבלעת ע"י הממקה כי , דשריאדאסמיק

 יעשו: שלא גוים במבחי ולמחות , שתמות קודמהבהמה
 לזריקה דראוי ומעמא , עליו עובר אינו שבישלו דמ חנינא א"ר זעירא אסר אמרינן 6י[ ]כ" רבהומהקומץ

 כדתניא חייב לברייתו דהדר בחמה הקפחו אבל ; הדר דלא לאור בהקפהו לה ומוקמינןבעינן
 רב ואמר חייב. וגמעו החלב שהמחה או ואכלו הדמ את הקפה התם לה ומייתינן דכריתותבתוספתא
 הרי דמלוח צלאו כאלו ליה הוה דמלהו כיון ומעמא . , עליו עובר אינו שמלחו דמ )ח( שמואל אמריהודא

 : דצלי כרותחהוא

 ראםתועפות
 כמו כו' 'כסר כגסס ס!6 טיס כי דכתיכ טסטור קומר טייסי טכ"ו מ"6 מט)' רפ"ו וכטרמנ"ס כרמס נכ)) וחיט וקמטמט )עוףת1%6
 מימרני )לון ג' ק)"ו )לוין וססנ~נ"מסרט

 סחוס' גס סיר6יס כסי' יס") גרפס כו' ט6)מ)6 מח"כ וכ' כסוי מטעון חיט )יס וסמי ירגל
 קמ"ן עמו מ"נין 6ין גססך 6ין ט6 ימטמע כמיס תטסכגו ס6רל sv ת6כ)ט )6 גימע ד)6 קרl'nDlh 6~ כסוי )7ס סכ' מסוכליחות
 6נ3 ועוף חית דס ט) דחייכ סו1 סכיססו קורס ידוקק לנינו מפכרי )רקיק מרס מטס וכתכ כסירס"' ד63 רניגו כפי' ומסרסיםגוסמע
 סנו7נר וסכריות לטחו) דם כמו 3)16 כעגמו ס)נ 7ס סיר6יס ו)ני' כ5") ס)נ ד7ס )ד( . )פירם"י מם6"כ יגתג)ס הע"נ כטכס הכיססו6חר
 ממק ר"6 סר3 ע"ד r~ip )הוין מסמ"ג וכ"כ סגפם מדס מריף מיסרף גסמט י5י6ת כטסת ס)נ נתוך סכגוס דס 6נ3 עומס ט)3דס
 ס"ס סי' ונס"נ כ"ט ס" טכסט כ3 נס' וסר6"ס טרי"ף נ" 6נ) מעגנון )יס דלתי ר3 קלמר כי זי)יס דס ע) התגי כ' סס נכליתות )סנינווכ"ט
 כחורין סתוס' וכ"כ נגיסס כ"ס )חון נססירס נייקי סגי )ה( סעמו7יס. מווי וכ"כ ךגופי' 7ס רכ קלמר כ' מערמן מט י6ת6י סטיך)מיסך
 זים יתגר כר"ת6 דסט'6 ומטכ"ר ע""ס )חון ס'סרוט עד כסור 6'ג! זס )75 וט מ5ד מנסג'ס טגפ)ט n~Dfil וגסנ'ן ד"ס 6''"י

 טחו'"ט לנרי כ5"ע ססגיח " מטגס טוף פ'"6 מגמות ר)"5 נתוס' סנר'"פ מט"כ ע"ן נסירס טח'טט יס ס' נכל'תות מוקמ'גן כו'ט6'נל'ס
 כרס ס6מורות כריתות טקס מכריתות ירס"ק דרנ6 מימרות ססנ'6 6מר קהו )16'ן )טסמ"נ ורשתי . 5"ע ראגו זכר נס 61"כדטס
 סירס )6 6ס 6נ) כססירס ס6'נריס דס הסור טס ונעמיד וז") כתב ס5'נר'ס )דס ולחד כו' )מס נ7ס ט6מור'ס )לוין ס' גו')מס
 כלכרי סייגו וב"כ )מעבט ססני6 סמיטס דס )פ' כוונתו ו6ס )ית6 671י כפ"ק )כרימות "טס" נתינת טטמ"נ כוונת ו6ס עב")מותר
 ר6ס ט)6 סגרי"פ ע) ots hlnSI וס ענין  דין  סס יגרי"ס קויים טליסס ויסקר רפיכם  יסיר תייל כי כ' כ"6 )מס"ט דר")סיר6יס

 סירס ס)6 ס6'נר'ס דס ע) )וקס דקן ד6ע"ג וו") כחג רע"6 ס" וסר36"ן טתו'"ט. ע"ז סחחר כמו 6חר'סס )מטע ולסמ"ג סיר6יסד'
 גס6ר ט7מ 6ת טורף טכסמט מיתח מטעת ע)'1 ודוקין ס36ר מן פסילי כמו וסו' 6ת6 גוע)מ6 סכה ידם טתס השריגן 6נ)מתוכו
 ד6ת6 ס)נ ניס מסד"כ )ימ כרת 36) 3)"ת טו6 ס)כ דזס 6חר )ענין 7"1 טמרו 6' כ"כ לכריתות )סגינו וסגם . עכ"פ 6)יוסנוף
 לחרת נירס6 )סגיו טסיט סר36"ן מכנרי וגריס נכרת טו6מעימך

 לנמרי
 16"1 מסר"מ ינתסו' ודע . סגרי"פ קוטית )ק"ש ו)סי"ו סס

 עביט סחתך סמו36.ככר מבמנור סתוס' רביית )דחות מטא"ס 6ך תמוסין טס ודפריו מסגין 7ס' מטך סר6סוג'ס רפיית פימות כ' פ"יסי'
 טטו6 לנד דס6מ נמ)6 ככדך 3'ס דח)טו מס6 סחוס' רביית סס 7תט וכן 6; ע"ד ססחיס נתוס' מטרס"6 וכ"כ כחנ יסט כו'3טר
 . תע"ו ס" מ)יחט סי' 16"1 ועיין טכתוס' סר6יוח יחר כ6ן סר6"ס רכינו כת3 )6 ,ט מכעס ו6ו3י עיי"ט טרייט ורחמג6 יסכובו
 ילעיס ספר וטן oc מק"ג וממ"כ ג' ס" 7סכת סי"ח ובק"ג ג"ו ס"ק ט"מ סי' מנ"ל ועיין 1116 ס) ד5") מגיס כגדסס ח7ס טטס)1(
 כסכת"' כ6ן )סמס"כ 66)"כ ע"ח )קיירס חג' 6' )ענין ונסרקת גסכרס כמ"כ דס' 6ינעי6 כסך ססי' כסירס"י ס") טסות רייס6ין

 וו") כתב 1116 ס) 37"3 מט"ח ססניט ויחר ירכיך 6ון ס) חס) נסר סגדסס ובסון . כו' 7סרי6 67סמיק מ6ומ65 )סירס"י מקטסדרכינו
 61116 3סר יוקף )ויימר י3יכ6 סכליחו )סכת נמי' וסריטכ"6 סרטכ"6 גס דלכיך נרסיגן )6 ס)סג'גו D~C3 דרכיך rtlh ס)ונוטכ"ר

 336 כסילס"י ד)6 טיסתו )פי כן כתג רניגו . נ16מ63 )ז( . צרכיך תיבת )ית6 ט)5ג')ו כסכת"' וטגס כו' )6 יע)ג,6 נטר 6כ3דרכ'ר
 . סמ!36 )ח( . רמני וקוטית וסירס"י ס6יכעי6 כ) חסר וכגיפס סס גחי' וסרסנ"6 סר"ן כממ"כ כ16מ63 תיגת דצ"ג ע"כ)פירק"י

)ממגו
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hih~h**"י ענשו

 בפ' ובכתובות שחיטה דם ]בפרק[ ככריתות בדתניא . בעין והוא שפירש שתים מהלכי דם , יםיעדלדווע
 כיון וטעמא , חושש ואינו מוצצו כשנים בין של ואוכלו גוררו הככר גבי שעל דם 6'[ ]ס'אעפ"י

 . מכונס לאו מיהא דהשתא , אימורין נשאר טעם בנותן אוסר אינו אסור שהוא ואעפ"י , מכונסליה קרי הככר שעל שדם התם כדמוכח דוקא לאו דכנסו , אסור מעצמו המכונס דגים דם ואפילו דעלסאבדם לאחלופי ראתי קשקשין ביה ברלים שחיטה בדם התם ומסקינן , אמור שכינסו דגים דם )ם( רבא ואמרבעין פ" , בכנוס שתים מהלכי דם מוקמינן 1[ ]י"6 שחימה דם בפ' והתם , קאכיל גמור דם אומר הרואהשפירש
 דמו מידי הבשר ר ש כ ה ו ; דם תולדות )י( ביצים דם הוי ביצים ברם שתרצנו התרוצים מן אחדדלתני

 ומדיחו יפה יפה מולחו א"כ אלא דמי מידי יוצא הבשר אין 6,[ ]ק"ג הבשר בכל שמואלכדאמר
 במילתה ליה מלח מנהרדעא דימי ורב . ומדיח ומולה סדיה טבחא בי הדיהו דלא היבא ומסקינן )יא(יפה

 ליב(: בו הדם שנקרש המלה מנפץ היה אחרונה הדחה במקום פי' , ליה ומנפץגללניתא
 ושפיר , שפיר שפיר במיא ליה מחזר והדר לה מנפץ : כתוב זצ"ל גאון יהודאי רב של גדולותר2נהלכדרן

 ונראה . אחרונה הדחה להדיחה וצריך הניפוץ מועיל ואינו עברינן וכדבריו לבשוליהדמי
 המלח היה , המלה נפוץ בלא המים עם בכלי יכנימנו שאלמלא , הדחה במקום נפוץ הגאון מצריךדלהכי
 כרותח ליה הוה במולחו נשתה או נאכל שאינו מלוה לח דבר שכל , שהדיח הטי"ם ונעשיתי )יג(קבה
 רתיחת כח להתיש תחלה ביה מנפץ הלכך , בו שהדיח במל הדם הרתיח שהרי , והבשר הכלי ונאסרדצלי
 המימ יעשו שלא )יד( הרבה המימ עם בכלי מלוה בשר אדם *נניס שלא להזהר צריך הלכך .המלח
 לשתות ראוימ המימ שיהיו כדי ]רותחים[ המים יעשו שלא הרבה מיס ולא מעם מבשר יתן אך ;רוהחות
 יהכניס וש"י ואח"כ , הנקרש דמ הדחת שתפול כדי מעם וידיה באויר בידו הבשר יתפוש או ,במלחו
 הבשר יתפוש הדחה ולאחר לארץ שנפלו הדחה במי המלח כח הותש שהרי הדחתו ולגמור במיםהבשר
 מצוחות איסור מי ואאם , דמ בהן נתערב שהרי , הן אמורות מימ שבכלי הדחה מי שהרי , וידיחכאויר

 ראםהזעפות
 6ו ממרחו ים יסרי טדס י)מיכ) 6יסור6 קתני י)6 פירס"י )תרן ג' ס" גחו)ין מ"ח סמעי"ע ממ"כ 6"ס למט גי' ונסי ועירי)סגינו

 סיס כו' ס)3 י"ס 6' ק"ט מויין ס") רפ"י יס6 ע"נ סקסס 6' במכס י"ג ס" סנ7"מ יעקב סטרית ושו"ת ויעויין ט' עריו 6'שטייסי
 וזע . רב )ממגו )ם( . סגוע"'ע מתרן וטמיר עמו 6"ע טמטמו 7יס )מיטתו וסמונן) סמו6) 6מר טחס 63מת 6נ) ימור"ת5סנטרו
 6'סחמ'טו ד63 )6 6י נמגניס ס"ס 6י 51"ע ט' קטקסיס יגיס נזם סיסיס קריך 36) סכ' סרע"3 ע"ד סעיר דכריחוח רפ"ילסחו"ש
o'pnleoנחננים 07"ס קומר Stt)D טיסנו ומן כ) ויניס חגניס זס זמרי סכ' וסו6 תו7"ס 3' סטן חורין עיין וכקמת iO5D טסו6 וג'כר 

 וכן טא"ס נסס כחג ס"ו סי' 3יו"י בנ"י וכן נחנכים הס"ט מכו6ר 0ר6"ס נזנרי ות"כ כו' ח"ו וחגכיס דניס זס טס סל6"טויסון מס'
 1)6 סו6 ופטנט טס וס"ס גיניס כמו 6ס1לין געי טכגסו "נניס 077 יג") מינססיס כתג 3' כ"6 כפיתוח )מס' סימס ונחלק חגניס7ס
 ס"ס פ"נ 3טתוססת6 כריתות )מס, סינוס מנחס כטסטר 71)6 , טתוי"ט ע) ג"כ סססינ סק'"ל ס"1 סי' )'ו"ו כפר"ח וע"ן מכ"גסעיר
 וססס דס תוכיות יס טוי טני' 3גיפס )י( . ססר"ח דכרי וכר 1)6 )6 6י מנניס יס ס"ס ob ל"ע ס0ג'מ סתוי"ט זנרי ססעתיקי"ג
 ל'ס . יסס ימס ומנימו )יא( . ות3"מ יס תוויות כי5יס יס טוי טס י5") מסוט נקוות Sah ע"פ סיר6יס זנרי בסי' גלענך סםחרס
 נ6ו"ס e~wl סרג מ" לס"ת וסוס עיי"ט כו' ליחס 'סס יפט נ"מ וס,כיל תס'"ט סי' טס ממריכי וו") ס)סמגו נס"ס וכ"מאדפס
 דגרי סטנים ט'"6 סס טגטש"' ושין טנק"נ זנרי כ) מסר נגיסה כו' ונס"נ נו )יב( . מ"י מסמ"ר ס"1 03נמי"י וכ"ט מט"ו 6'וין

 ת'נת טס )ית6 ונס 3ס מנוול נ0"נ כחוג ז)סניגו וזע . מסל6"ס טקס) מס עיי"ס תי"ח סי' מלוקח וכ"כ נסכלי כ6ן ככמונטר6"ס
 וסגרת וגחווליס סימר ומס גוס"3 טס וכ' וגחוורי0 ממ')ח6 )0 מגסן ס"ג גי' טס ססני6 כ"י סי' כמסלו )סר6נ"ן ורוויתי .גמיס
 וימוורון מלגוס וכנסו נגני כ"6 נכער חיול )מון וכממר הייך ד)6 ומזמייס וגיחיס טדחס )טון סו)") יה"כ )ית0 מיחס רסוןסט61
 ומסיר סיס זסו6 ס~מ נתוך סננתם ומס)יטתס ממיקחה )יט מסין וס"ק גזט זמס' טגוחרת כ"ג כמו ס)'טס )סון וגחווריס וזעי6)6
 וכ"כ 3מ'6 3'ס ממ"ר סמו ע) וכ' טנס"ג שטון כ"כ לקיק )6 ומפ"ם כסל36"ן ז)6 כמטען ג0"נ יסרי ש' לגלגו שטס עכ"3ית'

 6ס1ר 3קיירס ניפרק ))ו'רמ6 7קנע' וסיכל )וס מקורס סס ננסיק וכ"כ סנס'צ סכ' ונמווריס סו6 6107 גמש )י0 ומחיר פסהרוקח
 ודע . סמוק) כז6מר 70חס ור") ומחוור נס"ג טכ' סרי יפט 'OD ומזיחו כו' הכסר 6ין י6"ס ספיר 04 וממוור סס'ר )'ס זמ)מעז
 ~hptl(D' )טון ונממכ"ת . מ3יח0 קוים מכסל )סיחת ס,ל6יס כוונת סמ6ר כמש"ח וז)6 טמ)יחס ס6חר גטדח0 גויירי סיר6יס יכרי7כ)
 מ" מניחר ס)' 16"1 ושין lhlis מעטס ניצור סס כממ"כ elo ט"מ מונחו" "Y'nbt טליק6גטי סס ימס"כ ופרור 6טעיתי0 ק"מסי'

 חרתי זנני מסמע לכ"י )טון 6נ) ות3"מ 03 מגפן 6)6 טיחי סוס מקליך סיט )6 ג)):ית6 זנמי)ח6 טסוגי6 טמסמטות סכ'תע"ד
 סי' יכ5") )טניס "ס וכמג גו' סמ)מ מגסן סיס 6מרוגס טךחס כפקוס סי' סיר6יס עמס"ס חזפ ססס ממ"כ גס עיי"ט ו0ימ0גיפ71
 לנרי טס ו60ריך Yt1D ייימ ו6לכ מסון ס5ליך נ"כ ט3סמוך רניגו י3רי נכון ע) יכ6 ונוס כו' מגפן סיט 6מרוג0 סיחסקודם
 למיס" לגעשית הינות ע) )ינ( . נלוריס רננו זנרי כ6ן 7)פמס"כ לסריגו כלי טיי6'ס ס' )פגיו סיס )6 ונצמת כ' 6ות פ"וסגמי"י

 וימיו לכ סמ)ח יס6 ס)6 סס סנסמ'"' וו") רגם 51") ע"ס כ6ן סכהונ קנס ותיגת שמעתיק. לותחול "נסן סכת"י ונ"נ StDlnלוקי
 טרנט. ]כ5")[ ולמיס מעט מנסר 'תן 6ך לח"כ 11"ט מצוח כסר טרנט ר") סר3ס. )יד( . ט' כרותח )0ו ומוו דםסמיס

61ין
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יראים אכיפת בעטימפר12
 בטול כדי עד במיס ירבה או לבשלו בקדרה אותו שיכניס קודם איסור מי מפיחת ידיח הלכך , הבשרעל
 נשתות אינם שהמים מאחר לכתחלה אמור מבמלין דאין חשש )סו( בזה ואין , בו שידיח שבכלי במיםדם
 לכתחלה אסור מבטלים אין אמרינן כי 3'[ ]י מ"א בביצה כדאמרינן , וקשתות לאכול בשביל מבטלואי%
 לך ואין , לאיסורא קליא מיקלא הכא אבל , לאיסורים ושותה שאוכל פי' , בעיניה לאיסורא דאיתיההיבא
 קודם יפה יפה באויר איסור מפיחת מי שידיח כשר מנהג הלכך * לאבוד הולכים הדחה שסי מזה גדולקלא
 הפסיד שפירשנו זה ממנהג והמשנה , הםהיתר מי טפיחה מי שהת לחוש אין ושוב , במים המודה הדס במול כדי עד הדחה במי ירבה או לקדירהשיתן
 כרותה דהוי אמרינן דמלוח )ושעור( צלייתו כשיעור זצ"ל גאון יהודאי רב פי' , במלח הבשר שהייתרשעור

 במנחות קרבנות גבי כדתניא המלה ושעור הדם. מפלים המלח כך הדם את מפלים הצלי וכאשרדצלי,
 מלח עליו ונותן והופכו וחוזר מלה עליו ונותן האבר את מביא ? עושה הוא כיצד י[ ]6% רבה הקומץבפרק
 שיעור זצ"ל ן גאו יהודאי רב ונתב . מקום בכל מלח שיתן שצריך למדנו , לקדירה וכן אביי ואמרומעלהו
 את מניחין אין 6'[ ]ק'"' שמואל אמר רבה~י ומעמא , לטז( מולחו מחמת לאכל שאינו בל בישראממלח
 , בדמיה ליה דאבשיל כאלו ליה הוה מנוקב שאינו כלי גבי על מלחיה ואי , מנוקב כלי גבי ,ל אלאהבשר
 , דייב עילויה מיא שדיית דכי מילי כל : דמילהא כללא . גילא ועילוי ארבילא ועילוי )יח( מנא עילוילממלח ושרי . יטתנריה בש הוא דהמפא ואי , מנא )יו( תהוי ואטור דצלי כרותח הוא הרי מלוח דקיי"למשום

 . מנוקב אכלי דהוי מידי , כלי ההוא שריק משריק דדמא , עילויה לממלהשרי
 דם שתפלומ כדי והבשר הכלי לאסור מועטות במים מנוקב שאינו בכלי כלימה )יט( בשר שהייתלשעור

 . הפולטת בשר התיכה בכל משערין נפיק כמה ידעינן לא ואי . לאסורשעור
 רב כתב , וכרכשא ומעייא דכנתא הדורא ותרגומו מעיים[, )כ( ]בבני דם מחזיקים אין משרשיא יבאמר

 ]תורן דאמר ואע"ג )כא( ביה דאית דדמא קמיני שורייקי משומ גסירא גומא כנתא אבך גאוןיחידאי
~ffi 

 כ'[

 ראםתועפות
 נסעות 61'ן )כתחינת ליסור )כס) 6טול 60יסור טסימח מי SD35 יכוין ו6סי' סם וו") )פיסך כתוי ס3גדפס 3עיג' )ס)6 כו', חסר ~Of "ין)מו(
 ' ג (qa %ד מכן סנוערס  מ"חן ]סי"6 מרומות נטילתי  דתנן סיס קפיחת נניעו) )כחחי)ס 1lp'h ו)3ס3 )מקפיד סין ר6י0ינס3י6
 6חר כלי פסיחת SD תמורס דעת סמן רננן ולמר מתורס כדעת 6)6 תגויס קדוסס סטין מיירי נתיג יפחס חולין )חוט 1טתןיימין
 מותר )כתחיבה תנע) כווגחו וסלן 0גננט) בעיני גחסנ סלינו דןנר נוטמע גני סגי מסגי תפר(, כסס סכ' כתויתך וש"ט עכ"ז t'D'D נ'עיסת
 סבין בונדסס סיר6'ס )פ"ך 16)0 עירס, ג"ח 6ות רעק"6 ונחוס' 3חו'"ע ל"ו וע""ס 6'ס1ריס )ס6ר מת"ג O'h1 6ין סגדסס 0יר6יס יסריובסי
 כרירט דיין מסוס סייגו תרומס סר"1 ומי05 סרכינס סס דמהגיתין 3סיס6 יתפייס i'D'D ("5 60 ג' גטיסח 6חל כ)י מסיחת ע) סתורסדעת

 3ר'רס דלין מסוס 16% מסמס בגי' ס6מרו מס )ס' 6נ) מסוס ד"ס נ' r"D בנ"נ טחוס' וכנוס"כ )מעט 'Orth be 'יוע 6'ן טסיכסקר6
 )6 סחורם סדעח סיר6יס רניגו )ל"י חדת סרס וע' . סתו'"ט ע) טגדסס 0'ר6'ס מינר' קיר נ' 6וח ."ג ס" 6ס עמוד' ונסחת 51"ע כסבנעו
 דעתו ני)0 חוקן סנון עיי )יתן רסס ס63 זגו6נד הרומס ס"ס סנתנונית עז טכד טגיח ס6ס 6)6 11") טיפין נ' גע'סת 6חר כ)י ססיחת ע)ס"

 6מר סרסר כ) נפ' וקמר טויס סיעור עסיס )יס וממסי )מז( טנגופס. סיר6יס )ס"י דנותגי' סיס6 6"ס וק"ג D(stt )תרוסס סמי5וי גסטטקייס
 ומס"ס חנ"6 סי' )טסן ועיי' חתכי' תוד"ס 6' 5"נ ונדי ס"מ נ"ט ונת.ס' 6' ק'"כ ח.)'ן ועיין כגדסס וכ"מ כ5") כו' כל1תח.6מל 0% מ)ומסמול)
 סע%ס סעוסין טסמ"ג וכממ"כ כסויס קערס ע"ג ר") רניגו סכ' נוגס דעי)וי כגיסס.ו6ססר וכ"ט טדי* נ0"ג )מון 00ו6.)יח( 5") )יו( ג'.6ות
 . 1נמ65 סג"מ כ)י תוך לח"כ וגוחן מנוקי נכסי 16 מוירן יף SD כסיעור ככר טגסר סט0 6ם 61סי' 0ר6"ס בטס כ' סט"ז י' %) נ6ו"0 )יפ(עיי"ס.

 ד"ס כ' S~g כהווין סתוס' וכ"כ ר"ת ע"ס ממ"כ נסט"ד כני)עו חוד"ט 6' דע"ד ססחיס ועיין עכ") נייע3ד ומסיקו %ור סב) נכף )ממס5יר
 כס"ט ס' סנר5"ס סכרג)וגי 0רכ כיעת ד)6 נוגע דעו ס)יסח טנ0ל נמר )6 דעייין ד6ע"ג 3כס6"מ כגון 50יר כלהוך ד3סרודניס
 ס)6 תע"נ יו/ מביחס ס)' r"th שין קומר )כ6,ר0 ו") סגע6) בר' כר"' ר5ס וכן גו)'חחו כסיעור סס סנסר כעג:תס0 ייוק6ממ"ע
1Dh'ונוקע מוגר ס6ו דמו כ) סניטת כדי ס3כ)' 3דס סיסס6 6חל עד 3כס6"מ סכמנה נסר r""D עד כו' מסיית וסיעור כ6ן ומסכ"ר 
 3'ר6יס וכ"כ כנס"נ סו6 כן , 6סיר6 ומבחס פורתך פורת* יחתכ0 מע"נ )כא( . ממעתיק . לכ"י )ית6 )כ( אדפס. חסר מסרט" ר63מר

 סך1ר6 )',ם בח"ו הנדסם ו:וס"כ ונו)יחtnns 0(o ספיר דמ6 מיאסו נפיק )6 ]כ5")[ דדקיק' כיון סג' הסייס כ6ן ררינו דעת וכ"גטגדסס
 מורחקי טיו5י8 עד מנדפס סיר6יס ד' פיוס 6ך כנס"נ וכ"מ er'Jp דכ) ואס נתורם )"ט ד5") )סגיט סס חדס 0סס כ' יפט כגתםוב"ס
 זכר 6ין כ6ן ס)פגיגו כככת"י וכן )'ת6 הכסיג )פגינו 0גס Dp('O סוורידין סיו5י6 עד 3ס"נ כבסון ק)"1 בנוין ספה"נ וכ"כעומקי
 3ט יס יקים סנידיס 03 דיית סורייקי מסוס כן גור יסוד6י ורב סכ' סעורי 6ני %ס כ' ת"ס סי' מקיטס ס)' ס6ו"ז גס 6)1)דנריס
 וקין עכ") ימס ו)סזימר, יפס ומודחס קריך כגחך 336 זס מחייק'ן 6ין גסזור6 מנג61 מכמ' פ" כ' טדור6 ערך ונערוך , )סו5"ס6%1
 טיקין hpll יעקל ר3ימ ופי' וו") טכ' סיד סי' וטיזר ליסור ס)' 0תרומס נס' ורטיתי . סר6"ס לכינו מסניף קון יטוד6י ר3 כדעת,ט
 עכ") בנויט דסוו ימ6 סולייק' נטוס 6סר נופל כנתץ כנ%נ 6ית6 וכן המונחו וקריך דם ט ק טסגיגיו תסומן 6100 נוסף הכגת*6נ)
 גכגת6 נושי )6 ולסחט מתיכט נ0"נ )טיעם וכסמת נס"נ מס"ט עם )מוכחו קריך גופס סכגח6 ס6מר יעגל רגיט דניי מרףסנט
 מטוס פטר דין בו וים יס 3ו שט ר"ת הומר הגערי") סגקר6ת ע5מס סכגח6 6נ) 3וס") כ' ס' 6ות מסמ"ק ס"ו 3סנמי"י גסכג")
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זיראים אכלות בעפיהפר ש-,

 הני / דמא נפיק התוה ע"י רברכיה דאינון משום , דמי שפיר לקדירה אפילו )כב( חתכיה ומזרקי ביעיאומצא
 רב בה פליגו אגומרי שדיה דייב מירב בשפודה שפדיה , דמי שפיר לקדירה אפילו ומלהיה חתכיהדאמםיק, אומצא ל[ ]ט"ד צולין ובכיצד הנשה בגיד ואמרינן . ומליחה בחתיכה שפיר דמא טנייהו נפיק לא דרקיקיכיון
 . דשרי במאן והלכה ומזרקי ביעי וכן , ליה צמתי מצמת אמר וחד ליה שייב מישב אמר חד , גובינא.אחא
 . שייבי מישב גומרי דהא דמי שפיר דיעבד מלח בלא צלאו ואם יתן לא לכתהלה גחלים גבי עלובשר
 ונ"ל . חתכיה ולא )כג( אגומרי שדייה לפרש יש כי , דאסור י"ל בדסמקא אבל סמקא דלא בחתיכה .מיליוהני
 האברים דדם שרייה מלח בלא צלי דבשר ומנלן . בדיעבד אגומריה שדו כולהו ממקא דלא בין דסמקאבין

 שנמלח ובשר . . כמלה הדס את ומפליט שייש מישב גומרי )כד( טמקומ בו נבלע ואפילו , שרי פורששלא
 שפלמח דכיון , בישרא ההוא אמיר )בשר( עליה ונתן בשר ומלח צליה שיעור שישהה כגון דמה אתופלטה
 אמר נחמן רב אמר נ'[ ]קיד הבשר כל[ )כה( ]מפרק לך וראיה . שבולעת מה שלמת אינה ושוב החתיכהניקשית
 הרמייהו דרפי ומשום מנוקב בכלי שמלחן ומסקינן , אמורים זה עם זה שמלחן ועופות דגים ,שמואל
 דגים בלעו עופות דפלמי ובעידנא עופות פלימת התחלת קודם פי' . ופלסי דגים וקדמי קמיטיועופות
 שכבר עופיא מדם דבלעי ופלמי הדרי לא תו דגים פלסי כבר עופות דפלמי דבעידן , מינייהו )נו(במלח
 מותר העליון אבל התחתון בשר נאסר הלכך , בשר בשאר נמי אמרינן בדגים דאמרינן היכי וכי .נתקשו
 מידי מותר, שריק משריק דדמא קבול בית לו היה לא אם התחתון וגם שריק משריק דמאשהרי
 , שרי בשרא תותי .כחלא בין כברא בין הלכתא 6י[ ]ק'" הבשר כל בפרק ואמרינן 1 מנוקב אכלידהוי
 בלא ודגים , שריק משריק הלבא ובין דמא דבין ומעמא . שרי בדיעבד אסור לכתחלה בשראעילויה
 . ובלעי רמא שךיק לא רך שבשרם מתוך שי"ל לפי , מספקא שריק משריק ממעם להו שרי אי קבולבית
 והוי נבילה חתיכא כלו כאלו התחתון נעשה התחתון בשנאסר שהרי , העליון שיאסר התחתון נאמר אםוי"ל
 , זה ממעם העליון לאסור שאין הדבר נראה . כרותח הוא הרי מלות שהרי העליון . ואוסר נבילה התחתוןשומן

 ראםתועפות
 די~סורייקי

 סנתנ6ר כמו סחין nnhal O)~h וסמלת וסס"ת ונסייג ר"ח ג"כ צירף Y')D ולטוות ומס"ת נס"נ 6ית6 וכן נגוס י6יח6
 סיר6יס 1נוס"כ , עיי"ס נס"ג כ37רי נירס6ות סיגוי סיס וכ' סכנתי סומן מדין סם אסעיר ד' סי' חיו"ד %נ יו"ט מלכוסי נסיוסלתי
 וכר ס)6 וחייוס )ייסר סם ססמ"נ בכ"כ כו' רנרכי IDe1 מסוס ס"מ )ק7ירס 6סי' ומדחיס חחכיס נמורקי 67מרו מס6 נס"ג 7')תרן
 כו' Dh" ומאפס מתכים )כב( 7קטיגי. )"ס ימו% )"ס סנס"ג ד' סס ססני6 סכסר סכסר ר6סון סטר סעיעור נס' ועיין ע"ג רכינוסס
srts). )1' )כנDtJh סס כ' י"ח סו' וסריקגסי ]סנר6"7[ כ5"3 חתכים 1)6 נמ3חיס DttOt ד)6 נחתיכם 

 סמקני
 ד6ס'ר6 "') מתק* 6נ)

 61"ט ע"כ נייענד 6גומריס ]כ5")[ סרו כוססו סמקך י)6 מן דסמק6 בין וג") כחוב נסכת"י כ6ן 6נ) סג7סס סיר6יס ונרי וסםעכ")
 5") סגדסס סיר6יס גוממת דרסי כו' מרייס מצח נ)6 5)י ינטר ומקן 1%6 מטכ"ל סכתם גולחת)סי

 כמא'"
 כ5)6) נועמס ככ16ר

 3ססוי ונתסיס מתיכט 1)6 בייחס צריך לגומרי מד"ס ירק מסמע 3יר6יס 11") סס)סריק6גסי
 כסג'סס hlo וקסת עכ") ע""ט 3"5.כ))

 6"כ מהכיס ו)6 כנלחש 6נומרי ס7ייס )סרס ים כי משתסק לדיגו ו6ס לגומרי )אגמל 3ססו67 מ)" גין ות"ס 7מ6 ס"ני מיסבקמרו
 גומרי נציו תסוכחו כו' סריי' מ)מ כ% 5)' 7נטר ומגצן )סרס יוס"ר נאמר ו6ס חתכיס 1)6 נמ)חיס כססוי6 גנוי תסיס )סרס 'סמ"ג
 לסמ"ג וכמט"כ כיניסס כ)) חילוק tthe סכ%' גי' שכון וע"כ םיוין 7סניסס סרי רכיט סס כ"כ כמצח סיס 6ת ומסתיט טפימיטב
 נין סגיסס ע3 קקי 3ייעני )כתהיתן טן ללט חידק ונס עגל ס7ס סו% סלול סכת מותל מנס סנח)יס סטינ נשי Dh" ס*ערט45

 . כו' )כממיקס מועעת מכמס צריך )45 נסר יכ) כרס"' hnSD ונסונ ו' דין ח' כ% ס6לס וכממ"כ נחצית ע3 6ו ס6ס ע)453יס
 תיגס . נמנח )כו( . המעתיק . נכ"י 4ת6 )כה( . ס' 16ת S~DS ועיין מגיפי חסר כו' Dht" וסך כ5"3 כו' גומרי )מקס ממקס)כד(
 טכ' ס0 %יק*אי כ%5) מעמס כ3י6ור ועיין צית* וכ16 סרסר" גקכי ונסתמו "3מ)ח גחקסו מכנר 6חר כתונ סס מיסו ננדטס )ית6זו

 )6 דכססדניס ס"3 ע' סי' כסרמ"6 מסמע סיל6יסכמאסון
 גמ)ל~

 7מס"ע תג6 סר6"ס וסרי כן פסק )6 סק"ח oa ונט"ז מותל מטוכס
 נחו)ין סתוס' ססני6ו מ16ל4גס יוסף כסר"ר )רנימ סס") וס גדין מנודר טג7פס כיר6יס ומגס עג") סק"1 נט"ך וע"ס סרע"6)פסק
 סניטתו חחחון לגמר נכיון מותר עניון 6כ) מתחתון כסר שסר סי)כך מ)יחס 6חר 5'ר 7סו3ט למריכן 7)6 7ס"3 ודניס 7"ס ג'ק'"3
 נמר סגנר רותח 6יגו סיפסור tmnno טמרי ולותם סולע ?t1')DO לע"פ סעיף 6סר 63 לסור טסוt"Ph 6 ס%ח מלתימת תנסרהכעגן
 כלותח סו6 סרי מקח 6מריגן )6 וסמך סכ' סס סתוס' כסכרת 6107 וכללס מותר תסhnDI 3 מ4ח מסול כס"ס נס' ותגש וקטנןסניטתו
 *נ) עכ") ס7ס עם סמ)ח כח ויו65 סנסר 6ת טספ)יט מחמת ס%ח כח דססק כלותח הטיב 63 פ)יסס נמר 6חר 6כ) ס)יטס נסעת6)6

 כממ"כ וסול מנוקב 6כ)' נסוי מידי מותר טריק מסרק ידמ6 קיצו) בית )ו סי' )oh 6 סתחתון ונס טכ' ססיפוך מנסר ס)סמט3סכמ"י
 כו' קנו) נית נתחתון רט 6חר 3טר ע4ו ומבטו ס)'טס סיעור 3טר ססתס 06 )סבן רכינו כ' נס עיי"ט ר"ת ט"מ מתחיבך סססתוס'
 העיגן מ)יח יסמך עביו רותח תורת טיס )ה עייין סילסל סתחחון סיסיס 6ר נרותח ס"ס מקח מיין סע)יון ולסול גניוס געסס סתחתוןסומן
 סכל סגדסס סניר6יס סמר6ס ע) ו6סחוגוס סג") סמוס' כסכרת י)6 כרותח חס'נ )ח עדיין סו6 06 ס)'עס גמר )6חר ד6ף סר,טיש
 פגרי סני* טס כליקרתי וכ! ע""ס סינוס וסו6 ע)יו זל וחש ננסר 6% חעג"ג המליגן 7)6 51") ילהק נ"ל o'nth לטםסדרת
 כסקר 7חעג"ג כ6ן רניגו וע"י סינליס %) וכר 6ין ג0כת"י וכסגיה נסקדס חוד"ס 6' ק' 7' חקין .ועיין סגדסס סכיר6יס ממיןסרר'ש

6יסולין
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יראים אכילות בעטימפר14
 הנשה בגיד כדאמריק . אחד ממין הם והנאמר שהאומר אחד במין )כז( נעשית חתיכה שאחז"ל מצינושלא
 ובקיפה ברוטב טעם שיתן עד אומרת אינה טמא דג ושל נבילה של חתיכה חנא בר בר רבא דרש %[]ק'

 ואוסרת נבילה נעשית עצמית חתיכה בחתיכה אלא טעם נתן לא אפילו ודרש עליו אמורא רב אוקי .ובחתיכות
 לא במינו מין דאמר יהודא כרי לשמעתיה אמרה כסאן רב מכדי , ואמרינן מינה. שהן מפני כלן החתיכותכל
 נאמר כה אמרינן לא שומן והנאמר דם שהאומר כשהם אבל אתי מנייחו )כח( דבחד למדנו מקום מכל .במיל
 ויעשה )כס( עליו יקרא שהשומן לומר לטסן שהילוך , דם חתיכת כולם כאלו הנאסר שומן שיעשה דם מטעםשומן
 נעשית חתיכה אותה חז"ל שאמרו שמעם , במעמא ולא בשמא לא לזה זה דומים ואינם דמ, הואכאלו
 אומרים היינו ואס . נבלה התיכת כמו אימור חתיכת ונקראת החתיכה על איסור שם שנקרא משוםנבלה
 שנקרא שמאחר בכולהו ישער שלא ממעטים הינו גמורה בנבילה שאת , קלקול לידי בא היה בכולה לשערשלא
 למימר שייך לא זה ומעם . בכולה ער לש אמרו הלכך , גופא נבילה בחתיכת לאחלופי אתי אימור שמעליו
 נ'[ ]ק"ג הבשר כל בפ' דאמרינן : שפיר אתי והשתא הנאמר על האומר שמ שנקרא שוין ונאמר כשאומראלא

 ואמרינן , ומותר בשולו אחר קורעו קרעו לא , דמו את ומוציא קורעו הלב נ'[ ]ע"י צולין בכיצדובפסחים
 הלב אמרינן ולא , סיירי והדס הלב לבטל כדי בשולו מקומ כשאין וע"כ , פולסו כך דכבולעו טעמובפמתים
 . הפסח את מויבשלו ראיה ומביא כפירש"י צלייתו בישול לפרש נצמרך ולא הדם בבליעת נבילהנעשה
ויען

 שפירש-
 שנבלע אחרי נבילה חתיכה התחתון שנעשה מטעם העליון ולאמור לחוש יש צליה בשול

 נעשה למיסר ליכא צליה ובמקום . לפנים אפרש כאשר ולהפרד לצאת ראוי שאינו הפליטה לאחרהדמ
 נבילה נעשית עצמה חתיכה לומר )ל( ואין תערובתן מפני , ההיתר מן להפרד יכל שהאיסור שמאחר ,נבילה
 בבליעת נבילה נעשה הלב אין ולהכי , תערובות בלא ההיתר על טונחת כאלו נידון שנתערב האמורשהרי
 נעשה בבשר דם בה~נס שהרי , פולטו כך דכבולעו ממעם דם ביציאת נכשרת בשר אין )לא( לאו דאי ,דם

 ]נעשית[ חתיכה ביה אמרינן לא מזה זה להפריד ואפשר בהיתר שנתערב אימור דבר )'( וליאי אלאנבילה
 למוחטו אפשר קאמבר אי yh] ]ק"מ הבשר כל בע' דאמרינן והיינו . וצלי מלח ע"י אפשר'להפרידו והדםנבירה
 עץ בכלי נמי טעמא ומהאי , אמור לסוחטו אפשר קאסבר אלא , נבילה נעשית חתיכה אותה אמאימותר

 במקום האיסור בל אם הבשר כל )*( )לב( ליבון או גועול ע"י בהן האמור להפייד שאפשרומתכות
 ההער כלי באוזרו נתבשל אס הכלי בכל )'( כף להרבות נבילה נעשה הכלי כל אמרינן לא הכלי עלאחד

 שנפל אימור שיער לא אי אבל , האיסור מן נפל כמה לנו שברור במקומ שנפל אימור שיעור לפיומשערינן
 ל[ ]1, הנשה בגיד כדאמרינן , מיניה נפיק כמה ירעינן דלא מיניה רנפיק במאי ולא הכלי בכלמשערינן

 דאמרי' נבילה, נעשית חתיכה אמרינן לא האיסור להפריר שאפשר שבמקום לדבר עוד וראיה . כחלגבי
 משרשיה דרב בריה יצחק רב דאמר כיון ? יאסר אל אחרת לקדירה נפל מעתה אלא כהל גבי הנשהבניר
 ברור דבר . דנבילה כחתיכה רבנן שויוה החלב בהפרדת הכחל להכשיר אפשר שאי פי' , אמור עצמוכחל
 חתיכה אותה ביה אמרינן לא האימור מן ההיתר להכשיר ואפשר איסור בו שנבלע היתר דבר שכלואמת
 שם שנקרא .משום נבילה נעשית חתיכה שטעם בין )לג( לומר חכמים ראו מה אסביר והטעם . נבילהנעשית
 קלקול לידי בא הדבר היה בכולה לשער שלא אומר חתיכה כמו אימור חתיכת ונקראת חתיכה עלאימור
 שאפשר במקום אבל , האיסור מן להתירו אפשר שאי , למעלה שייך לא זה וטעם למעלה פירשנוכאשר

 איסור שם נקרא אינו וליבון געול ע"י מתכות וכלי עץ וכלי וצלי המלח ע"י דם כנון האיסור מןלהכשירו
 קשיא לא זה טעם ולפי . עצמו בפני אחד כל וההיתר האימור שהרי , הכלי כל ועל ההתיכה כלעל
 אלא אסורה ואינה אמורה ההתיכה כל לא בחתיכה שנגעה חתיכה 6'[ ]5"; חטאת דמ פ' בזבחיםדתנן
 gDJ~ צולין כיצד פ' בפסחים ואמרינן . הבלע טקום חותך ~לד( בבשרא ותניא , שבלעמקום

 נטף ל[
 כ'[ ]5"1 בחולין נמי ואמרינן . מקומו יקלוף תנור של בחרמו נגע , מקומו ימול אליו וחזר החרס עלמרומבו

 מ,ג1ת. 6.וו גגם וטלק גרן)%(

 ראםתועפות

קיסריי
 מיגריסס l'1tD'h ו3ס6ר 0כ' כס"נ ס"ס כסר"ן 1ד)6 ככסס )סטר ס)6 עומס נניס 63י0יר ק)ק31 )ייי נ6 סי' 67)"כ מדנריסס

 . כ5") כ1' כטין 6)6 גניוס )כז( . 163רך טיי"ט כמיגס hSn 16 כמיגס כין חשק 61ין נח3כ )3סר 16חן '3סס1ותטר15
 סכי )16 )לא( . 6ין 5") )ל( . כ5") כ1' 1יטסס דם 0ס ע)י1 )כט( . כ5") כ1' סס016ר היגיס ב' כססם 6נ) עירי מיגל נכחד)כח(
 בוס") 3כו'י סכ' ר6"ס כסס ממריכי ינרי כ' ט' דין כ"י כ% 1ס6ו"ס ירסיס נמסר סר6"ס סם ע) סג"מ ממריכי וכ"כ כ5") כ1'6ין

 עול גימרת 6% ס3ס ססיתר qh 1ג06ר נ"נ )ער כסגפ) י60 כככ"ס מטעם ג%יחס ע"' שתר )5'ר מגס) חס) 3סר תמ65 )6ד6)"כ
 )ומר )לג( . 16"ד 5"נ סי' יו"ד כ7"גנ שיין מס נתרדכי 1כ"ס כ5") כ1' סכני ככ) %סער ~1lp'h )סרבת כ1' כטק1ס בסור גס) 06ייתן 16 )לב( . יסיט ח1ד"0 3' 5"1 חקין ועיין חעג"ג,כ1' נס 6מריגן )6 51)"0 בייחס ע"י תם) מסכור )ססרידו 6ס0ר יחס כיוןמע"כ
 1טיי"ט כ5") כ1' ח1סך ננסוס )לד( . כ5") ג1' 60"6 ג)וק1ס 6)6 )1גור סייך כ1' 16גור סייחי 06 גנינו מחיכת כמו כ1' סטטס כיוןכן
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 ח.יראים אכילות בעטרמפר
 חן גי :נכשרי 4 :":ס'ץי:ציבו:שי:% ט :,ן %נכיונו
 היתר. שם.עדיין ז כל על אי שם נקרא לא האיסור מן כלה נבלעה ולא ב ובזיכה לו'עה
ינ'

 הטעי וה .א..2. ונ.ת.מ אמיי
 את,

 עפלה כאההתיימה יין פ'ה;י רן,מ,ה 'שכמסנק nJwD שלי
4דןיןן1;מי,מויינ

מ יבא ).ה זען , הנבין וש המ,1.אי יי, ', ,:ה:,א,,'. נאןי.!,;ןץן,א.', ; מ  
 זאמךנ; ואך "שלי,ב.א , במךזי.'י אג'" נבילה נעשית חושבה אמירן ולא ,מיה 'ששיה' מה.על

 ן לנ (ךכ,ג המוי,א זקתנ. ::וך:%ן,:'ב:אוןןמ%:"י' :%:, עמדהמ'ש:הל,
 יאמו,:ן ס". שא'ט :סין ,.ר,( % "ץויא, ,נעשה 1'1,יא :מ,יבמ'א ראשון ומרען .אהט:
 ג נ: 4אשק יאשן ה.הוא ,נ, בונ,א,ג איבן אמוען א,מ,יא .;1 כ,.ןן: .ץ:.
ז י י "מ ג ,מ.ן . הע,בת' גע.מ; גשר עז טיבה ג .. ניאהזאת  ל 

 , איסור כחתיכת שניהם לחישוב לנו יש ,החלב:- ה מהמת החלב , זה את זהאומרין

 ין'ו:""ימ;:%,% גי"'%יי"גן , ג צגת
 ~nwp חת'בה אמי'נן לא מ,נ, גשא'ט דככ'ן אס'קנא "לה,שימר

 נביל"
 לא כצ'ט בנון א..א

 :'ג,י 'שרקה אם ,', , מ'מ בשע"מ בם, נמיה ;עשית יק.בה אמי.קש'
-1VW 

 .מ,ה, !יסטה

 ם אין ,ה ממ'עמ.1'' הי'מ'ה ש' :דמ אמ.';ן .א1.'ה
 'יהיר,

 NeDy~D' (ש:כ!ר%ךם

 ןמ"ש:לי
 ,עבזנןחתץ:שתר:'.יןשי

 דע" ,א'מאי,ץנ-איךזיעיגאיילא :נ :'-נו .':הן'י
 מ.;1 בשאע. כמין ;בילה נעשי;יהת.:ה

 'אסוה
 לו ;ואח אמת ייבי . פ'ו'שמ ואישן הע.,ון

 הפסיד. לא והמיקל סברותי רבותישישמעו

 ראםתועפות

% נ ; ,ס12  ק'י" ל',ניצ."י::::;יגו סר6"ס רהיט 631מת פעם וס %1 וכ' נקו5ר סר6"ס ינרי ססניDh 16,, חוד"ס נ' 5"1 ש)'( % מ6ס 
 '"!נן':ך

 ין4:'ןכיץןו:גן,גלויי
 ":: .:ן:' עוולמו.)

 )עי) 1עייעמס"כ כ5") כו' מפח יטמר כו';ע)יו סיס )מ מזיין )לם( . 6)מ6 51") ע"ס "נ) )לה( . טי'"ס מ"ג ד"ח ומס כררי ד)6מעע
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יראים אכילת כעטימפר18
 דטא בהן להחמיר )מ( אפשר שאי אע"פי , וכבש  איל צלעות  כגון ,  בית-קבול להם שישומקהמות

 זו חתינא כמה למלוה מותר כן אע"פ הדם יעמוד שלא אפשר אי שהרי שריק,מישרך
 ולא האחרונות מן הראשונה בלעה שעה כל כי , פליטה שיעור המליחות בין ימתין שלא אחרי , זועם

 נרמא גרמא לה מלת ששת רב 6ן[ ]ה"נ הכשר 4 כפ' דאמריק היינו פולטו. נך וכבולעו הבשר נקבינסתמו
 לא אלא גימא האי וכלע גימא מהאי פלימ נמי נרמא חד , האי ובלע האי דפלימ לא טעטא מאי גרמיתרי
 ולא לפלות ]דטרור[ משום גרמי היתר שפירשו רבותי כדברי ולא . פולטו כך דכבולעו שרי כולליו פי/ ,שנא
 טעמא ובה מילתא שריי דהא ליתא והא , שריא לא לחתיכה קיבול בית יש אס המעם זה דלפי ,בלע
 משריק דמא למימר ואיכא פליטתה לאחר בשר כגון פולסו בה כבולעו למיסר דליכא דהיכא , להתיראמת
 משרק למימר דליכא ובמקום שריק משרק ממעם שריא קבול ובית עכבה להתיכה שאין נגוןשריק
 שהבשר אחרי הלכך . התלמוד בכל מצינו לא בלע לא לפלוט טרוד ומעם אמליתה, דהוי מידיליה שרינן ועכבה טמווז בה ויש , פליטה קודם בשר כגון פולטו, כך כבולעו מטעם להתיר ויששריק.
 וכבש איל צלעות כטן קבול בית להן שיש נדולות חתיכות המולה להזהר צריך פליטה בשעתבולע
 ההתיטת גל צליית שעור בקדירה שיתנו קודם במלח הבשר להשהות צריך בו בהן מתאסףשהדם
 אחת כל )מא( ובין צליה שעור שהתה עליונה חתיכה שהרי בהן מתאסף שהדם החתיכות כאותםזאת
 דרך עוברת צליית שעור בסוף יוצאה שהיא עליונה שבהתיכה אחרונה טיפה ופליטת דמה בפליטתואחת
 טיפה אותה בפליטת שהות אחת כל צריכה טיפה אותה בליעת וממעם , מוצא להם שאין חתיכותשאר
 בשוה להשהות צריך שבכולן , מרונה דם לפלימת מועם דם בפלימת חילוק מצינו שלא , צלייתשעוד

 צ.ליה עור ש בולעיה. לכל שהייה יוצרכת אותההלכך
 במליחה בין )מב( פי' כחלא בין כברא בין הלכתא מרימר דרש h"tpj ]'6 הבשר % נפרקאמרינן

 אמר נחמן רב אמר . לא לכתחלה אין ' דיעבד בשרא )ה( עלוי שרי בשרא תותי בצליבון
 הבשר תחת פי' , שבו האדמומית מראה כל שיכלה עד הבשן תחת כלי מניהין אין 6'[ ]קי"כ שמואל)רב(

 דמילחא גללי ותלת תרי ביה למישדא אלא תקנתא ליה לית ואמר אמי )מג( רב אסיק ? ידעינן מנאהנצלה.
 אנו שאין זאת כהלכה עושין שאין בידינו היא קבלה )טד( נוטף הדמ שאין וכגון פי' , ליה שפי ריביובתר
 דבר על לעמוד אין הלכך המיס עם הדם מבלבל ברעוצו או המלת רבוי יי"ל ועוד . זאת בשפייאבקאין
 זוגי לבי משפודא בשרא דנפל וחיבא . זוני דבי דמא מפעפע דלמא מילתא ביה לינפש לא , פ'ר'י'ה' ובן .זה

 זוגי דבי דמא הוי ואפילו , רותה בשר פי' , זוגי דבי דמא מההיא בשרא בלע לאמרינן , בשרא ההואאסירא
 מהני לא גבר דתתאי בשרא ההוא ]אמירא[ נבר תתאי דאמרינן 6'[ ]ע"י צולין בכיצד כשמואל וקימ"ל ,צונן
 חליפה צונן עילאי אי גבר, עילאה דאמר לרב אמרינן דהכי )מה( בעי קליפה אבל מבושל שאינואלא
 אם אבל בשוין אלא גבר ותתאי נכר עילאי אמרינן דלא ועוד . שנא לא גבר תתאי דאסר לשמואלבעו

 ראםוצעפה
 6ג) נייענ7 7וק6 סייט ס6ף'ט 00ייס סט שין טר%ס %ס כ"ג ס" י' דין ס6ו"ס וכ"כ כ5") כו' 3סן )ומר b~hc )ם( . כ"ז6ות

 חוד"ס ג' קי"נ חולין וע"ן , וכן י5") )מא( . עכ"ל ):וטס כחתיכות קיכו) ניח 1כ) סיעות 5) )מסוך )יזמר קריך 1ד6י)כחחי)ס
 )כתחי)ס )6 6703 עריס גמי יכמ)יחס כו' נמ)יחס נין רכיו כ' לסכי 53)' דוקק דוברי מהמט 0ס וסחוס' י:וסר0"' מנוס )מב( .ויגיס
 עגץ 3כ) סרי כח) טס כסר )תלוח 336 0כ' oa חולין גרור6"0 ועיין חו)קין כיס ד)6 סרטג"6 ע"ס ח' דין b"wn ס"1 סמ"גוגמ0"ג

 סרי 7)6 סרג נסס סר"! וכ"כ ור6"0 גראף כ"ט ונ' תרי ומלכיי נגמר6 כ"ס 06' ר3 )מג( . 0"0 . גן סר6"ס רגיגו דעת 61יןכו'
 סי' כמ"כ פ' ס~ריכי )0ון ועיין )יח6 נגיסס וכן ונ' )ית6 ננטרל ו)סג'ט )h31D 6 6נ) תלת 16 דטעחי ((bs צחרי 6)6ר"6
 0סק0ס מס 4י0ג רטונו מרנינו אפי' 0ס מ07 0ס ועיין נג7פס ל'ס רמח טטף )מד( . ',תר 1)6 נ' bpt7 י)כס"ג ע0ס טגר6סמהע"ג
 וכגון ט' רניט F'rDI כו' נוסכיי ונקעי רוחח'ן 0מסס 071 10מן 607 )'תסר גב' טייח* גי' יסיכ 6"כ 61"ת טס )חו)ין 3חי'סרמנ"6
 %ס גו גות:ין טסיו )סרסנ"6 גתס"6 כמכ"כ 341 רותח hs3' סטטף סוס 0יס4 6ס0ר סליך קנס הכקורס , רותח נוטף ס7ס60ין
 תיגח חסר כ6ן 1)סמס"כ גכר דתת6ס רותח סיגו הסוכן סגוטף ממ')6 15גג'ן סמיס Dh 61"כ סמ)ח גרגירי ט גוחלן סיו סמיםונתוך
 סנמר6 3)0ון וסר6"0 סרי'4 וכמב"כ סיומן )1זוך :וסף שלס 60ין כענין )ים טסי שכ' יכתר סכי בסי' רניגו הכמנת ג")רותח
 16מגות סו6 דס0סייס מדכריו מטמע ו6ת 03סייס גקי6'ן 6גו 60'ן כו' קג)-ס לח"כ וז0"ר וסרי )יס ומסי ד%5 עד )י' 0גיק סכיונהר

 וכרו )6 סשסקיס סכי נציגי ס61 וחידוט כן )נטת 6ין 3ס0פיי6 נקי6'ן 60"6 מנחר לכן בו סרס יתערכ ס)6 )ו6ד יהורסוזסירות
 ק4סס 6ש  למהל . וש"מ כו' וטיט  רנינו 0כ' סנ' OPD כסט וכונס ט"ו %'ס 'ו"ד כנ"י עיין כשסייס נק'6יס h"hr רגמועעס
 חנט סחם ז6מר ק3'פס גי' :ונ0) ומ"מ ג' 6נ) ד"ת נ' ע"נ 3סנת סמ01' סנס . )"ס גנר חתל ד6מר )ם:וו6) כו' )רב דס'טנעי
 טגן )תוך 5ו:ן קצף 1QIS כחוך חס 6'מ6 6)6 3)ט )י' 6דמיקר יוגן )חוך חם וסריך מדיח חס )חוך טגן 16 5וגן )תוך חס ך0מו6)כוותי'

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



כ2יראים אכילות בעשרמפר
 בשבת אמור דמפי סודו ב"ה בין ב"ש בין 6[ ]מ"ג כירה פ/ בשבת דאמרינן ותדע . הוי רובא רותה ,זוגי לבי דנפלי בבשרא והכא , ביצים מאה יקרר צונן שבביצה לומר יתבן שהיאך , גבר רובא שויןאינם
 לתוך כלעני דכי , גבר דרובא )מו( וטעמא . הצונן לתוך מהמים יותר ומהמם החמים לתוךצונן
 דנטף נק ]ע'ס דפמתימ וההיא נבר רובא לה דבר שכל טעמא מהאי אמקינן נינהו. נשרפין דרובאליה תיפוק חמורה דמקילה אירייא מאי : "לה ופרכינן . המורה שהסקילה בשריפה ידונו בנשרפיןהנסקלין ובסנהדרין 6ן[ מ'נ פ"א בקדושין כדקימ"ל , רובא צונן הוי צונן לתוך קתני וכי רובא חמין הווהחמין

 : במקומו שלא לקרר מועיל התחתון שאין נינהו שוין הסולת ועל החרם עלרוטבו

 ]שצ"ח[ מםמיכלן

 ליום ואשמות חמאות ,k~kw, שקבע אכילתן. זמן אחר ו ר ת ו נ ש קדשים אדם יאכל שלא יוצרנו צוה .נותר
ן

 והפסה אחד ולילה יסים לב/ ומעשר בכור )א( ולילה ימים לב' שלמיס , ולילה ליום תודה , ולילה
 אשר )ב( הלתם ומן המלואים מבשר יויתר ואם : דכתיב , תצוה ואתה בפרשת צוה והיכן . אהדלילה
 שעה כל ב% בפמחימ קרא מהאי ודרשנו . הם קדש כי יאכל לא באש הנוזכר את ושרפת הבקר ערבמל
 קדשימ נותרות כל הלכך , אכילתו על תעשה לא ליתן הכתוה בא פסול שבקדש כל אלעזר א"ר 6,[]י"ר
 פן בזבחים כדאמרינן , בהיקש משלמים ילפינן קדשים שאר כתיב בשלמים דקרא ואע"נ , וגו' ה' קדשאת כי ישא עונו ואכליו וכתיב וגו' והנותר וממחרת יאכל זבחכם ביום תהיו בקדושים וענש , זאת אזהרהבכלל
 דברה )נ( ר"א אמר שמואל אמר מגלן קדשים שאר בבלוע שמתקדשת חטאת אשכהן נ'[ ]יי חטאתדם

 : לזה זה השלמים כל הוקשו השלמימ ולזבח ולמלואים ולאשם לחמאת ולמנחה לעולההתורה

 tYWJ] נמימן

 דבר ולהקטיר לאכול שדרכו דבר לאכל הזבח את השוחט נ/[ ]צ'ט כע"ב בזבחים כדתנן נקרא פגול .פגול
 שיקרב ובלבד כרת עליו וחייבין פגול הקמרתו או אכילתו זמן פ" . לזמנו חוץ להקטירשדרכו

 פסול נתערב שלא פי' וכו' לזמנו חוץ שהם כמצוותו המתיר קרב כיצד במשנה ומפ' . כטצוותוהמתיר
 ווי כשר הרצאת מה פסול הרצאת כך כשר כהרצאת נ'[ ]כ"ס בגמרא ומפרש . לזמנו חוץ אס כיאחר

 קדש כי יאכל לא מדכתיב למרנו אזהרתו . מתיריו שיקרבו עד פסול הרצאת אף מכשיריו כלשיקרבו

 ראםתועפות
 כמו ק)'פס כדי מנס) 60 גמי ג3ל מת06 31נו"ו 11") נותן ד"ס 6' %נ נסני סתוס' tr~rl עירס ד"ס נ' 5"ס מנחים וכ"כנו7י0
 וכ"מ נגר מת6ט SIto 3ריית6 7סך לע"נ קלף טגן נתוך 0ס נפספס ממ"פ 6נ) י"ס ע"3 )מס"ט Srtll עכ"ל 3ע1"ס )קנוןס6פרס
 דסכי מדנפסי' וכ' 3נמר6 שמסורק 11 ל6" סנ'6 ס)6 רעינו יצרי תמו0יס )כקורט 61"כ 6' מ"3 )ס3ח וסריע3"6 טרט3"6 3חי'מנוקר
 גוסוס 0תחחון סו6 06 בסי' סיווגן קוצף ומס"ס צוגן וטטיתר חס סס6'סור יסייגו קוצף צוגן )מוך חס מסרס דר3גו וי") כו' )ר3לסריגן

 7ססיתר ס)סגיגו )לין ר"" 6ין וס וזפ" נתמתון מקצת ממגו ג3)ע ס)מע)ס 010 סי5טגן קורס סם נזנ0יס סחוס' כס" 3)ע )"ד76נויקר
 לבייתו רניגו מניב ספיר ו%כ ס)מע)0 רותח נסלסל לוק ס)מעס 0דס ויפציע 33ע )י' 6דגויקר דגימה צוגן סוilnnrc 6 וסרסור0ס

 (Shlnr ס)גועט 5)י סנסל 3עי ק)יפס תרומס ס) סמן דסייגו ס6'סור וסוף צוגן עי)6' 6י נ3ר עי)6: ד6מר )רנ 6' ע"ז 3פסחיסממ"ט
 ננר תת6ט נדין סכ' )"נ ס"ק תס"ו נו' מג"ב ועתן ד)עי) רוחת ספסר נע' ק)'פס 5ו:ן בסור דתת6ס דס'כ6 )"ס ג3ר חח6'והמר
 ע)'1 מתמס 3מחס"ס ועיי"ס עכ") סורת6 נצע סמ6 יח"סיגן 636 ק)'ס0 ך6"5 3נ:ור6 6מריגן מ0ח')ט דס6 3ע)מ6 חומרה 6)6עבינו
 סגוג"6 דכוו:ח )ומר ים סלע תסי קלף 6ימ6 6)6 )סגיט וסוברך ק)יפט 6"5 )נוס חמס סנוקטן 5דינ6 דכ6 כן מ65 6:ס ידעתי )6וכ'

 6)6 כו' )רנ המריון וסכי סיר6יס כסנרת ס") 1)6 נעצמה 0ומרht~r1 6(6 6 5ו:ן ס)נוטס וס6יסור חס ס)מע)ס דססיתרגכס"נ
 כסרס"י וד)6 יוכחיס סתוס' כפ" צוגן וססיתר חס סט6'סור כבוסן טו5 ק)'פט 6"5 ))וט )תנוס כגזורה ויר"ם סוריה כבע סמ6וח"ס'גן
 סי' ח"3 חיים מחנט נסו"ת כמט"כ ססיתר סו6 דסחס סמסרט מסלע דטו6 כ) נ)ע ס'5ע:ן קוים סכ' )י' למיקר עד 7"ס ססכססחיס
 מדרנגן 6)6 נ"ט כדין מתורס מן סריגו ר") 3ע)מ6 חומרה 6)6 סרג, סכ' סמג"ד דכווגת כ' סק"ס %ו ג"6 סי' )יו"ד ססמ"נ גויסוכ"ס
 מדרכגן h~h מגו גווני 7נכ) גר6ס וב"כ עיי"ם 3ע)מ6 חומרה 6)6 היגו שכמיס טס5ריכו ק)יסס 3' דין כ"ש כ)) ט6ו"ט וכמח"כסו6
 ר"ת ע"ס גוחן 7"ט 6' נחג נסנת סחוס' כ"כ )מו( ודו"ק. נ,ס )חבק 6ין סתורס  רמן 15גן סחחחיו וססיתר חס ס)מע)ס כסס5יסורבסי'
 D"DD: פרי"ס וכן מן חסר ונגדפס עי'"ס ועיבט חת06 נס6 שצימר )יכ6 6)1 )הוך אצו מתער3ין טסם דנמ'ס כ' סס 3חי' טרטנ"%6)
 דכתיכ לעול )נ( . כי") סו6 קדה כו' מנוקר עד ס)חס )ב( . ]סנר6"ד[ . נקולס עציו ססעניר כממעתיק  ד63 כ5") 6חדוקיבס)א(

 : וככגדסק כ5") )וס וט סקיטים כ) וכו' סתורסז6ת
 ...נימל
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השאים אמלית בעפימפר18
 בכלל  )מרבתים( הוי  ופגול אנילתן על תעשה לא ליתן הכתוב בא פצול שבקדש כל תצוה ואתה בפ/ )א(הם
 . 6'[ ]כ'ו שעה כל בפ' בפמחימ אמרינן rwt אזהרה על דהא אחרת אזהרה אין אם לי )ב( ותא  שבקרש.בל

 : פטל האוצל הלוין הן אלי  6'[ י"ג  ומכיס תנן ל ו פג ה ועל , שבכללות לאו יהוי לוקיןשאין
 עד מהיכא לן ומספקא הלוקין הן אלו בתרווייהו ותנן במנול/ ולא בנותר לא אתרת אזהרה מצאתו ייאותפשתם

 ברת לן דנפקא ומהינא כרת, לנבי )ג( בפרק מנותר עין עון יליף תירץ עניו ומורי ק, ד צ ה ר ו מיבא
 לחוץ ל קשיא ואכתי . ודוקא rttu ]ס" לעיל חמותו אאם דהוי מידי למלקות לאו דזבחים( )בפ"ב מקאלפיגול
 יאכז האבל ואס דכתיב , אהרן את צו בפ' ועונש , אזהרה למדנו אין למקומו לחוץ שהרי מניןלמקומו
 ומתפגלים מפנלים שלמיו זבה מבשר , מזבח אכילת ואחת אדם אכילת אחת מדבר, הכתוב אכילות בשתי)ד(
 הרצאת מה , פצול הרצאת כך כשר כהרצאת , ירצה לא , לזמנו חוץ זה שלישי , ומתפגלים מפגלים כלאף
 ואינו נפסל הוא בהקרבה המקריב, , מתיריו כל שיקרבו עד פסול הרצאת אף מתיריו כל שיקרבו עדכשר
 פגול, אחרות, מחשבות בו יערב לא יחשב, לא , בכהן מדבר ואינו מדבר הכתוב בזבח אותו, בשלישי,נפסל
 זה ואין . שנים ולא אחד )ה( , ממנה האוכלת והנפש , זה עם זה שמצטרפין מלמד יהיה, , למקומו חוץזה
 בקדושים נותר גבי דכתיב בהדיא כרת כתיב ובנותר בזה זמן פי' ליה רדמי מנותר עון עון דגמר לזמנוחוץ

 : וגו' ה' קדש את כי ישא עונוואוכליו
 הכהנים ומנחת והלבונה הקומץ פגול משום עליהם הייבין שאין דברים אלו ג'[ ]מ"כ בזבחים ב"ש בפ'רענן

 והיוצא )ו( כולן ירדו לא עלו אם אלו 6'[ ]ל"ו הקדש בהמיבח ותנן . והנסכים והדם משיח כהןומנחת
 : פגול דהיינו לזמנו וחוץ למקומו חוץ והנשחםוהטמא

 לתרץ ויש . תרד אמר )ז( רבה , למקומה חוץ שנשחטה חטאת 6'[ ]ט'ע התודה פ' במנחות דאמרי' לשאול.יש
 הזבחים כל פרק ב,בחימ דאמרינן דר"א אליבא למקומה חוץ ששחמה חמאת בבשר דמנחותדההיא
 שרי דכי רבה וקק"ל , עצים לשם מעלה אתה אבל מעלה אתה אי נהות לריח חטאת אברי 6'[ ]ע"שנתערבו

 הנשחם תנן מעילה ובתהלת עצימ. לשם אליעזר ר' שרי לא למקומה חוץ ששחטה )ח( חטאת באברי אליעזרר'
 במנחות דאיתא ורב )ם( דרכה פלוגתא מייתינן נמי משנה  אותה ועל . בהן מועלין למקומו וחיץ לזמנוחוץ
 , לפגולן ומרצי הואיל בפסול קדושתייהו פקעא דלא טעמא היינו בגמרא ואמרינן . תרד ולא תרד עלהראם
 דרבא )יא( משמע וההיא , אנול משום עליהן לחייב כמצוותן המתיר קרב להחשב לטיהן קדשים ל( משוםפי'

 ומרצינן הואיל פירוש והכי חמאת באברי התם נמי וי"ל , חמאת איברי ולא לפיגולו מרצי' דאינהו מיירימודה
 לזמנו הוץ לאוכלו ע"מ חטאת אמורי בהקרבת פגול משום עליהן להתחייב מרוצים קדשים נקראיםלפיגולן
 : ירדו לא עלו אס תנן למקומה וחוץ לזמנה )יב( חוץ שנשחטה חטאת באימורי מקדש דהמזבחוההיא

 ראםתועפות
 טס etnc' ומת"כ 6לו רגעו דברי סס3'6ו fio סיד"ס 6' כ"ד 3ססתים  יטיין בנוסס חסר ועזגט עד סו' 3י ותימק )ב( . %ו ס".)א(

 סמא) סר"ר )חתנו )"נ ס" נססיו סר6כ"ן כ' ז0 וכמירון כו'  תירן סגיו ופורי ט"מ Or. תי' כ'  כ6ן רנעו  סיס כו'ותירן
 3סיי6 )16 דכתיכ דידעיגן  ד)נתר כ' כ' י"ר )מכות גחי' ו0ריטנ"6 עיי"ט הראי סירס נחסון סח~ס' תירן כ' ט)"0 )בין זססע"נעיי"ט
 0כ)) מן וי65 בכלל בסי' 3ד3ר סליו  סליקין סמררך  כל ע) )מ7ס3תט6ת

  לקו גסק6 כו' )גני ן 6 ]כ"ס דונמים 3' פרק )ג( . ))נוי
 סלמים  מי  טלמיו כו' סטתי י6כ) ס6כ) 061 3'[ ]כ"מ 3ו3חיס ודרסיגן וגו' ירכס ל6 ססליןי  גייס  שלמיי גבח מנסר  לר( כיל.כי'

 ס"ל רר3ס כ5"ל יכ6  לו( . כנ"ל  סלן  לו( כעל.  כו' ונפתר 3מס  ומן סי' 13"3 לי' לו' Or ושי  סנים לי'  מפכו לה(  כהל. כו'מסגלים
 36) כמירס )ה( . הכת"י גי' סקי'מתי ס' 6ות נסמוך ועיין סס"ז סי' 3ידסס וכ"ס 637 לגבי רכס 3י' סדר ליסכה לחד 6ל6 חררל6

 6' ס"ט נמנהומ סחוס' כ"כ כו' ז"ל 'טק3 ננרנעו יסננטחי ננדסס  oc ומש"כ r~Dt ס" כגדסס וב"ס כיל כי' סטתטס  nbgnכ36רי

 67'ת6 ט' פלוגתן מ"תען גמ' מסגם 6ות0 וע) רטנו גוס"כ 'דעת' )6 36) י5") כ"ג 'וסף ור3 ירנס )ם( . ר"ח ע"ס  וסירד"י
 וסתיס' %' D~P רותתות ורני ר3י לסליגתת נ' 3' ט3מטילס  יוסף  ורב דרכי מחלוקת  סיין מס תרד 1)6 תרד עלס י6סנמגחזת
 כו' ירדו hs רלכ"ט מקיט  סמז3ח ס' מסיוע hp 607' )6 )מקומן וחון  לזגגו יכמון  לפרוס ק6י ט"ב כסתו טלי ד"ס  יםשמטייס
 כני' וי)6 תרד לנור רנ0 )מעלס וכמסכ"ר תרד )6 6מר 637 תרד לכור ר3ס 6' עיט כמגחות ינירסחו עכ5") ר3יגוולסמס"כ
 )זמג0 חון ססחטס דגהט6ת ק6' )מקומט Tlnh 7מע')ס יסך 5") גם . ירוו ע)1 06 6מר רכס כ' 3' 3מעי)0 דס6 )עי) סכ'סגדסס
 מס' ורזייתי . מינו) סיי סיגול טל טליי ס3טליס וחיס13 בטריקה  סכסן קיגל 06 סס סכ' ממטתי ד"ס 6' מ"ג  ז3חיס  נסרס"י כ6ןויסעיר רעיתי )יננ( . כל") כו' לייז' ד63מיריס מסמע )יא( .  טס 5"ל  מסוס )י( . חרד )6 ע)תס 06 3ר63 3'ן ירסס דכין סס כמגחות ס)'נ')6
 גבי  מעול סיקר יס6 טליי  ס3סליס ותסכו 3סתיקס ססוחי טפסם  סטחיטס טל פרט"י ל6 למס  לסיסות טכת3 15 פ' יתוק6למיס

 610 טסט ל6 למס 61"כ 3זר כסירס סססחייס לסי 3סתיסס. ל6 6בל  מפגלין  סבטליס 3קנלס ררותיי  מזי לרייק טס וכהב גתיםסתיטס
 נטפיס מחס3ח ע"כ )קב) )כסן וסררך נזר 7ססעס קנוס מחל"כ ססומט נחסנת סו6 דעיקר לעחיס נ)' 6"1 סינף  כמחספסמעלטו
 ט"מ  וריססו טל %ו  כסן סחירה טל  חטבו  06  מסטין  סס3טליס כ' )"ח מקין סרס"י ד)0די6 אדו סו6 סגג0 סרמ0 וכמחכ"תמפנאט.
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