
ייקרכם אכילות בעמודמפר
 . [wr] נאמימן

 הלאו מצאנו ולא ביוהכ"פ אדם יאכל שלא הכהגימ אל אטור בפי הב"ה צוה . הכפורים ביוםהאוכל
 וכל כאן נאמר ממלאכה, לה גמר עצם עצם תנא h'e] ]'6 יוהכ"פ פ' ביומא )א( רבאואמר

 מה הזה היום בעצם תעשו לא מלאכה וכל במלאכה ונאמר הזה היום בעצם תעונה לא אשרהנפש
 כאן נאמר תנא ישמעאל ר' דבי כ'[ ]ע"י יוהכ"פ בפי דאמרינן . ענוי איקרי אכילה דחסרון ומגלן .מעמיה ונכרתה הזה היומ בעצם תעונה לא אשר הנפש כל בהדיא כתוב ועונש . הזהיר בענוי אף הזהירבמלאכה
 ונתת דכתיב , אכילה בכלל ה י י ת ש 1 יוהכ"פ. בפ' התם אחרות שוות מגזרות עינוי אזהרות מוצאיןויש . רעבון שנוי כאן אף רעבון עינוי להלן מה וירעיבך ויענך דכתיב , עינוי להלן ונאמר )ב( ]נפש[עינוי
 יין כאן אף יין להלן מה , מנזיר שכר שכר וגמרינן . ואכלת וכתיב ובשכר ביין נפשך תאוה אשר בכלהכמק
 הכפורימ ביום, הגסה ככותבת האוכל נ'[ ]ע"נ כדתנן וגייר בלאו עלייהו דקאי ושתייה אכילה ושעור . ל[]ע'1
 למעך צריך אמרה הדא )ג( בירושלמי פי' , וכגרעינתה כמוה . עינוי מכלל ליה ונפיק ]דאינש[דוותיה מייתבה שיעורא דבהאי לרבנן להו דקים נ'[ ]9' וטעמא . הייב לוגמיו מלא והשותה , וכגרעינתהכמוה
 וקים"ל 6'[ ]ע"י התורה מן אסור שעור חצי ריי אמר , כרת עליה מחייב דלא אע"ג שעור וחצי .הל-לה
 בתשעה יתענה יכול לחודש בתשעה נפשותיכמ את ועניתם דתניא הקדש על טחול להוסיף וצריך ,כוותיה
 שמוסיפין מכאן יום מבעוד ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה ת"ל משתחשך יכול בערב אי בערתת"ל
 מהייב לא ענוים שאר על )ד(. ערב עד מערב ת"ל ? מנין ביציאתו בכניסתו אלא לי אין . הקדש עלמחול
 יוהב"" בפ' התנן .הבלרה : היוצר בעזרת ת"כ[ ]סי' יוהכ"פ עינוי במצות אפרשינו ולפנים יוהכ"פ בפ' מפרש ומעמא , כרת(

 שנה קודם אותם טחנכין אבל ביוהכ"פ אווזן מענין אין התינוקת 6'[ ]ס,כ
 ב"ד אין ומריפות נבילות אוכל קמן 6'[ ]קרי חרש פ' ביבמות דאמר למאן ואפילו , בר' בק' , בג'אותו מאכילין שעות בשתי לאכול רגיל היה התם אמרינן . שעות חנוך פי' לפרקן סמוך שתיםוקודם

 : הורגלו לא איסורים שאר אבל , ביואכ"פ לאכול שהורגל מהרגלו )ה( להמירו חנוך בעי והכא להפרישומצווין

 ראםתועפות
Sl)h)מסכ"ס נס מסנ)ין ס3ע)יס 3סמיטס יגס טר' סיגו) סוי )זמנו מון tn"clpl 6כענודת הסנפן טס3ע)'0 סם" 13נחימ ירס"' 3עיג' וטגר6ט . כתים מיקס גנ' סגו) ועיקר )סו וריגן טקו)'ן סג'סס וקיטדפח'טט סרי כו' י6כ) 60כ) 06 ת") וקמט סמיעט )רנות מניין 3)3י 3וריק0 6)6 מועסק מחסנט חס6 )6 יכו) 3נר,ית6 קמרו 6'י"ג 7נו3מיס יק )6 כתיב סחיטט ג3' סיגו) עיקר דס 
 כקנוס מס" 6)י יוס' 3"ר )ר"6 )סג) טנע)'ס 'כויס סתיו סטיט6 )סחט ג"כ רסקן סס3עמס 3סח'עס מינעי6 י% נקט ר3ות6בטן

 קנסת 3טעח סיגו) ע) סנע)'ס uctn 06 'וסי 3"ר )ר"6 י6פ"ט קם") ממגט סנע)'ס 'י מסו)ק ע13דט ד63ותס וסו"6 3ורסססו)ס
 יטמע6) ל' מ"מ יכלתי וי"ג כמירט גור ממטס 01)6 טסן" סחיטת ע) מסט 6ס ספי' ימתין רס"י ט"ד וק") , סנף סוי גסמיקסטכסן
 שחר 6)6 סורך 0כ) 6ין יפ"כ[ סגו). ]מחסנת פיוס כ) וממס3יס יוטניס ס0נע)'ס לע"פ ונוקנ) שחט ומכסן ס"ה מכ"כ וי"רנמדלס
 06 6וסן נקותו ג"כ מסגלן ססנע)יס סיעתי ולמר ע)ייסו דפ)ינ יוסי נ"ך כר"6 רס"י תסס c~rn סס חומן יוסי כר' וסייגוססוחט
 ננסר יג6סרו ShDnVt )ר' כסחוט )ור סותר )6 י3מדכל טס סיד"מ כחג ככר סוחט ומכסן למדרס ונ"ט כטן סחיטת ע)חסכו
 מט6"כ כמגח %ות וקיטך מקנוס יס"מ 0כטג'ס ומקלינו וגו' טנקר גן 6ת וסחע נתורס סכתוכ מס 'ShD~n ד)ר' )סעו 5") 6ו3סח6וס
 קסם 61"כ שטן סחיטת געיגן 1)6 ת6ו0 נסר )ריס יתומר )6רן נרמסתן סעתיי סס ע) סיים כ' )"6 כנרפות כור כסלטסחיעס
 51") גחיל0 נסר )סס יגושר )6ר7 מסגכגסו סעחיד ס0 ע) וכמע 7כמנ ג'מבו וסחט מ6י )ר"מ 6)6 6' י"ג נחו)ין מקרומ6י

 : ט6גי קיסי0 מסגודס6מת
 . מגוך וס  6ין מלטנור )סזסיר 6נ) מלוס ו)קייס  )ספות (t~trro 6)6 ס"ך )6 דחינוך ננו 7"ס 3' ג"ח נגויר סתוס' וכ"כמ6יטר6 מרוטי 1)6 %וס סיעטס 6)6 ט"ך 63 דחיגוך משן טרר"6 ע"ס סס סכ' DT~3 'ומ6 מו"' עיין . כו' מטרגי ואסירו )ה( . טס"ס '' מטן נגדסס )ית6 )ר( טתנח. תוי"0 6' ע"ס 'ומ6 עיין )נ( . סמעחיק 3כ'(( )'ת6 גסס )ותר תעוגט )6 דכתינ )ב( . ר3יג6 )פג'גו)א(
 טפס מנ61ר כ6ן רניגו נדגלי וטכס מט6 60 טג6 מ6י מלעכור )סזסירו וכין מטס סיעסס גין h1'h מ6י דנריו 33י6ור )גו גודעו)6

 יין מקתות )6כו) סטורג) מירות )ענין 16 יפ"כ סכינת )עג'ן ס"ך וכ"ג סטם עי ססורנ) מסרל)1 )סס'רו טו6 טמ'נוך עיקר יכ))ינל'ו
 טתמס מס יתורן ונוט מינוך ,ט 6ין מס"ס נוס סורג) )6 לחיסול כבסריסו 6נ) סיום עד נמרח סורג) ס)6 מ15ס )עסות סחיגוך נמי וסו3ג))
 קטן ט'ע p '6("b נס3מ טקסס מ6י י6"כ שביסס ט) גפ)6הי ומרקה( וו") s~tlO סתוס' ע"ד 1' 16ה גג)1ח 6וכ) קען עח- סרועיס 3bSnס'
 נקד 6ין )6ו כ"א עמס ט 67'ן 16"נ קטן %6 נסנת יס3יתס מ"ע 67יכ6 ס% וסיוגי מבווין 6ין )עורס ייסמך )ססליסו %ווין נ"167"ג
 מ"מ נסנת הסטת %ע סיס י%6נ )ק"מ כ6ן סיר6יס )גו סססניר סססנר ולסי n~tse; כיסוג סט6ריך עיי"ס )0סליסומרווין

tjeh 
 טייר

 חוט ו3סו"ת , )6ו"ג ודמם מליסורך )ססריסו כ"6 נסנת מ63כס )עסות כ% 0ורנ) 7)6 פיוס עד ססורנ) מסרגיך )סוטרו "יגוך13ט
 סיר6יס לניט דברי 3סמ 6סר no(oth )לג) ו~' עיי"ט )"ת נבלות יחיגוך סוס 3דנר )חנק ל 51") רה"י (IthJO מ"0 סי'סמסונג

 : )י סגל5ט מסכתנתי
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ימאים אכילות בעמיומכשר20

~DD
 בממשח "כ בו יששת, איתו רקננו "א בן עשי יו יאיי 'מזו בי , NO~W ,"" י"

 ]קי[ נבמימן
 ואבל ילא מוח את:מ ח' הוציא ומוקה, ב.1 נ, )א( פ.,;ה אל בא בפ' ה:'ה דוהי :פנת ירץהאוכל

 'הוא זך פ,ייא ,::,ן:,:ג :יךע::;:גןך%::ין:ק.היןג יך:גגן

 אההו ג , כרת חייב האוכלו וזה אומרים וחכמים ר"י דברי , בזה זה ' מדקיו שנתערבו כלסירוק
 6'[ ךמ, עוברין באלו שנינן , המימנים באלו בקי שאינו מי . שערותיו שעמדו כאדם פגיו שהכסיפו כלשאור

 פ,ו.ת מ' שו; נם. ;ג אמי יובא אניי, ח!" :י:ןןןנ':ןךגיןג:ן' ןך ,'[ ]ן :ן;אמו "=155וששונעי"ג'זצקף

 והמץ '.ד. יכנן ה'מא אפלי ,י::נ,,נן אבייה ,ה::;4,,בהיי'הו'
 נביו]

 יב, . ה. מ.ה,! מקשא הי, ,)א

 הג::גר:%ם מ.'ג::שן'::%ג%' ::11 ,ן,,י:: " :ג,,;ג:ן:י
 נ,קויא אלא :מץר,,

 ממשיב שים רמזם ים" ",יני %,גבן,נ
 ב.,,"אן"," י ב י ם מס, מ"י יי"ם"י

ה, 4א ב ח.מ,ץ הנץ . .:א ktt~k. :.: צ ::.:י:2ני:4ן:ג tDyNnWD:עני:א::, הא נים א ב. .מ,ל,א[ה גא:שחא: ינ;.]).ן מ.מ פרוה גגי( גגי::נ.:עי:::ך:::ן
 ךנ%,יג,י

nyw ,מ,::קפנ%.,:: יע:::י:ק~ג':בך,יקא% .עלג 
 דגן סיןאורז זז ד !ג שץ שגןיסל)דת)י( ואמרינן יארוזא סילקא תבשיליןב, מא. ]ן'ן,'[ פירם בש,ה,יעיב, ואס-1:ן , מ':'ן בשאי ל.:ם ה;פ.,,.:.:ןג'ן:;ך .א נז.נ.:.אחו.:אאב.

 ראםתועפות
 נ,י*") ג"כ כ' דססטיס טמע סרג"" ;..ס '" ד כ' ס' 6ות טי"נ חו"חoy(t 'ק6 ע' י)א(
 50 נגש  הק5 טג6תין וכתרו כ' D~hס'

 כ
מ.איק5ששיש:"4זשןן: מתחבן6:ג%ה:ן: נ"נ סחותיניממס)ן ו6סי' מיותר נוטו6ס"ס טטטנור 50נל מ5ימגו

 3סעוריס )ו( גסכת"'. כ6ן סכמות מט כ) טס סתסר סימת 36) כוט סריס מס דחק חרס ופסס מונג,ס ס37ר,ס 61,ן כו, כ"ס 3ס,ייתנן גוקסblb 6 ענער עמן סיי דל6 ושי כטור ס , Q"nlo כסי' לזמר 6ין 3מיסילי:מילח6 60 ומילחו כמיץ ס6 רפט ססחימסמססי'סל'
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יאיראים אכילות בעטימפר
 שהכמיפו כל שאור איזהו , פטור והאוכלו ישרף ]שאור[ כדתנן פניו שהכסיפו שאור . החמץתולרא

 בי"ד החמץ איסור לזמן תולדה יש כך לחמץ תולדה שיש וכשם . שערותיו שעמדו כאדםפניו
 בתהלת ושורפין ה' כל הלולין ד' כל אוכלין אוטר ר"י נ,[ ]יא פ"א בפסחימ כדתנן , ו' סוף עד ה' מהחלתבניסן
 תשביתו הראשון ביום אך שנאמר התם מפרש וטעמא . התורה מן אסור ולמעלה שכע ההלת אבל .שש
 חמשה לילי ולרבות . חלק אך ומשנין מצפרא ואימא ומקשינן . עשר ארבע לרבות ואמרינן מכתיכםשאור
 ימים שבעה דכתיב , חמץ לאכילת שאור השבתת ואיתקש , טצות תאכלו בערב דבתיב איצמריך לאעשר

 דהדר שעה כל )ח( בפ' ולרני מאיר לר' איתא הטץ לאכילת שאור דהשכתת דהיקש . לשאוליש : 3'[ ]י' פ"א בפסחים איתא הכי וכי בבתיכם ימצא לאשאור
 ג"ש לו נראה שאינו משאור לאכילה שאור דילפינן יהודא לר' שאמר מסה יעקב בר אחארב
 . איתא ושיעור זמז לענין אבל רואה אתה אחרים של היתר לענין דליתא דניהי לתרץ ויש . כללאותו
 בכתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת , ושעור , זמן , במקרא לענין אלא ילפינן )ט( לא מאיוטעמא
 בשיעורא , חמץ לך יראה לא שאור לך יראה לא דכתיב , שיעור , קרא משתעי בזמן חמץ אוכל כלכי

 דביצה בפ"א אמרינן שיעור לענין הלכך וכו' הכתוב פתח זירא ר' דאמר זירא טדר' קראמשתעי
 לרב הלל מביע קשיא לא הילכך , לא דברים שאר לענין אבל מאכילה ביעור ב"ה דילדו 3'[]"

 : ביה דהדראחא
 טמאה בהמה דעור לן מנא תלמודא דמהדר 6'[ ]כ"מ מדליקין בסה בפ' בשבת אשכהינן זהדכנענין

 דנפשיה מסברא לן וקשיא ליה ואיפריך מצינו במה משרצים למילף ובעו המת באהלמטמאה
 לענין אלא ג"ש ילפינן דלא )יא( לתרץ ךהוצרכנו נ,[ ]כ"ס כיצד בפ' מפץ לענין ובב"ק ואריג מוייענין 6'[ ]ס'ו יוצאה אשה בבמה כדילפינן , ובשרץ במת האסור ועור מבגד בג"ש ילפינן לא אמאי)י(

 בעי הלכך , סיירי אהל בטומאות לאו וההוא מדין, בפרשת במת ועור בגד של מקרא כאותוהאמור
 : שנא לא נמי הכימנלן

 בסיפא ואמרינן מיד. ויאכל יאפה וח"א ישרף אומר )יב( רשב"ג לש ואם ודבש ושמן ביין.העימה את לשין אין 6'[ ])"1 כדתניא / אסורה מצה בעודה אפילו הלכך ומים, פירות מיבתערובות מפי רמחמצא משום המים עם במשהא או בדובשא או מהמרא שנלושה מצה למיכלואסור
 לשין שאין ואת בו מקטפין בו שלשין את וח"א לתיק אתאן ו[ ]כ מקטפין בו לשין שאיןאעפ"י
 ש"מ מיד וישרף שיטתא בהדא ור"ג דטיפא רבנן להו רקמו למרנו ומדבריהם . בו מקטפין איןבו

 : מיד וישרף בהו לשינז דלא כ"ש מקמפינן לא קמופי )יג( נמי השתא כוותיההלכתא
 ומחמעי חיימי בייתי דלא כמה מים דביתו במים אלא למילש יוא5ור . ז"ל רי"ה של גדולות בהלכותראיתי

ן
 בחמים ולא נחמה ולא הלילה שלנף במימ אלא תלוש לא אשה 6'[ ]מ,3 יהודא רב דאמר , לעיסה להו

 ז"ל רי"ה וכתב . שתנסור עד הפת )יד( מן ידיה תגביה ולא המולייר מן הגרופין במים ולא חמה בחטיולא
 להו. דאיבעיא לחמא מההוא למיכל דאמור בהמה ולשה דעברהדהיכא

 אבל , ולשה הזידה פי' , דעברה כיון שלנו אמים ואפילו קאי ואכולהו . אשי כרב והלכתא אסר אשירב שרי זומרא מר מאי ולשה עברה

 ראםתועפות
 . ק"ס סי' 3נדסס וג"ס כ5") כ)) hnth דנו'ט )ו נרפס סטן דר6ייס מסקור כו' בסדר לתייגן 6'[ ]נ'ש כ"ט וגס' )ח( .%")
 רנ"6 )יב( רכינו. תי' וסול נסס"ד נוס מד"ס 6' דכ"ה ס3ח סיין )יא( כ5"). דגססין )י( כ5"). 3מקר6 ספסור )טגין כו' '3ס':ן ד)6)ם(
 רס"ר 33ס"ג וב"ס כ5") גמי קטומי )יג( תחצין. )6 דמסג6סס מיז )"ג 1סכ6 סכ' כסירס"י עיי"ט מיי וי6כ) '6סס וחכ"6 וממע"רכ5"3
 כמחכ"ת נוס סעעס ח7ס כסטס וי)6 ק6' היניס ד76)ע') ג"כ 1סי' כו' רזייתי וס סגי' ונגדפס ק6י )עי) קב' מס 5כ) כי' נס"גרזייתי
 סינגור מן סם )סג'גו . nec גון )יד( י כ1' דנייתי נמיל 6)6 מ5ס )ג'ינס לסור 3ס"נ כהנ 6ימ6 עיט )לוין כסמ'ע16)ס
o)th'6 6ומריס 1יט 11") סס )ססחיס אפי' מר"ח כמח"כ רכנו גי( 3חג1ר סח37קכ1 עד מסח מן י7ס מנ3יס S~r)D ("נירס16ת דח')1ק ור 
 תסס וענרס דסיכ6 ו") רי"ג ע"ס ומסמ"ר סיר6יס גי, וזמו ספת מן ידס הנכיס )Jtrihl 6 סחג1ר מן ידם מגכיס )6 יגרס' 6יתים

 כו' )חנוק מססו6 )מ"כ) ד6סרינן מסגי וגסס דט3רט סני' גידפה )תמ6 מססו6 )מיכ) ד6סיר3חנוס
 וכ'"

 3פ"3 ממרדכי וכ"כ 3גס"ג
 6סי ר3 1ססט מ6י כולן 63)1 15 נר1סין נמים 16 כחמין ונסס עירס נסיר"ח וכממ"כ לחמין דקקי כסרס"' ד)6 סר6"ס גססדססחיס
 סר6"ס דגרי סס 1ג6מת כ1' אגמיד הסס עירס hpts סע,רי 6ני ע"ס כ' נפסחים ספ"3 וסר6"ס עכ") כווסיס 1קי") 11Db רססטגרס
 חינונן מחס ססטעס גינן 1כ' ר3ו ע) גמ)ק לס"ס תאמיי גוכ1ג3רק סמ61) סר"ר 6מגס סר6"ס ע"ס מסמ"ג וכנוס"כ טר6נ'"ס ס)ר3ו
 3דעח סעיט1ר כע) 1)פמס"כ דססחיס ספ"3 לסג"מ וסו63 3טגמ"י כמס"ס )כתכסס זיענ7 נין הינוק 6'ן )עיסס ימחמעי (JrtO כ'כלסר
 )נו ס)6 נמיס )סס ob 6סר מ"ג ונע) לכ' קג"ט סי' כריק6גטי 1ר6יתי כסר6"ס רפ"י דעת גס 6ייכ מותרת ג6גס 16 סגנ 06רס"י
 מימסר )6 י6יסת)י סיכך 6ג) תסס סוידס 06 7וק6 )אסור סר6"ס דדעח גגון ע) מעתיק 1)6 עכ") מג'ין סרר"6 דעת גראסוכן
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יראים אכילות בעמידכמפר22
 מתנא רב דרש . שעה כל פרק בשלהי כדאמר" אכשר, דלא היכא בהן לשין ולכתחלה מיתמר לא דאישתליהיבא

 שהחמה למי הטעם לי נראה אך מעתה, ראיה אין דפפוניא ומההיא מותר. הערב עד ומשהין בבקר השואביןמעמו ולמי רותחות, ומעיינות רקיע בשיפולי הגשמים מימות עדק שהוא ניסן ביומי מהלכת שההמה לפי שלנו, מיסטעם פירש"י טלאכול שהתענו מצינו ולא לגביה חצבייהו עלמא כולי אייתי למחר שלנו, במים אלא לשין איןבפפוניא,
 בפ' אומרים העולם אומות דחכמי הרקיע תוות בלילה יתחת( הגשמים מימות עדיין שהוא נימן בימי )סו(מהלכת
 ולמי . במהובר בלילה יהיו שלא אלא תקנה להם אין הלבך ן דבריהז נרמיז ר' ואמר ל[ מ"י סמא שהיהמי
 : הלילה התחלת לאחר שאיבתן לאחר אסור זה מעם ולפי , מיד מותרות הלילה בתחלת שאבו הטעם זהלמז(
 היתר בליעת שבשעת בלע דהיתרא כיון בחמין )יז( ברותחין מגעילן דפמחא למאני לחו מכשררכי

 ראםתועפות
 16מות דחכנני הקרקע חהת נקייט ניסוכת כ6ן כ5") ונקמח ממעתיק. פוזריו. ככ"י מגוקך נכייס טד .כימי" מן )סו(  סרכם.  לין שסרונלרפס
 6)ט. רמו 3דנרי סס6ריכו סם וכ6חרוניס חגעס סי' 16"ח ועיין כסן חיים ' ר 3"ס כ"כ רג"1 סי' ססחיס rffl~tl '0 כו' 3ס' כן 6ומריסכעולס
 סטו6נן ו)פי"1 סר6"ס ומסנ"ט )' ס" 7פסחיס נפ"נ 0ר6"ס וכ"; טנכ6ן ממין 0ר"5 דהרי כ) כ' ע"ס )6!'ן סקמ"ג כ1' ולפי)טז(
 מרגש כ)ענונערנ סנדפס דוריס דילי ונס' ממין סרר"6 מדברי סו6 כ"ג 0)')ט תחנת 5חל )סו36ן 61סור מיד מותרין ס)י)סנתחות
 כן )סר6"ס )פרס )סר6"ס מג") סס וסקנס סו6 סר6"ס סימלי סחטכ Or3 סגם פס ססחיס סר6"פ ע) 3חי' 0)וי כן 160))סר"ר
 כ) נ'[ ע"ס ]ע"1 דתגי6 ולע"ג 63ור גסן סגסתמסו כניס t~eht 3רוחחין )יז( . 1)ק"נו עיי"ס דוקק מעו"ש קריך 0ר6"ס )סיטתד)מ6

 דירי כ' ר"ו ס" סט)ס וכטג"3 , 3ג7פס וב"ס כ5") כו' סיתר סוי כ)יעחו כו' כיון כחזוין מנעילו כחמין נקור מלגגו נקורסחסמיטו
 מכרס"כ סס כנוס"כ ושעיקר 6)1טיר6'ס

~up 
 מיקרי יחמן ר"ח ע"ס טכ' ס)כ;ס תוד"ס 6' ק' חולין ועיין כ6ן טטג0חי וכמו סכ' כ'"

 ד' סעיף ת;"6 ס" 163"ח דסר6% ודע . 0יר6יס וכדגרי סתיר6 סוי נ)יעס נסעת נ"מ fillnffi 0וי לפריט וסטתך %6נ נקע0תיר6
 ד3ר6"ס 5"ע ע"נ כ' סק"ס סס 60)ף !נמגן מנח,ן ע)י1 נסלף סקס כוט ק) נאנון סג' ג!' ס7קיס נו סיס לק נ0גע)0  ס7';! דנוכ'
 נסס ים גדו)יס לטכ'גיס 0ר6"ט כ' וע"ז ו6סכ)6ות ססודין נסרי טכיגין קתג' יכחוספת6 0תוס' קוט"ת )תרן כ' )"י סי' דעתפ"ט
 סס ימנו6ר ו6סכ63ות )טס1יין ימי נומות 3סס יכיס מסמע 61"כ טנונו,ת )נקר יכ,) עגו כי מתני )6 07נע)ס 3'3ון 3עי 0)כךנזמות
 ג'515ות טיסיו מע)'6 )'נון ו3ע' 6'סוריס )ס6ר סוס דחנון )ונול מחמר'גן תפ"ס 3)ע סתירה דמ'קר' סו3ר'ן ד'ט לע"ג חמן )עג'ןיס"ט 6מריגן o'~lntb נטלל נ)'3ון טד,גו דכ"ר סו6 כך טרמ"6 יכווגת ד)ק"מ עעגד"ג עכ") מעטין )ינון ונעי ק)'סחן סתט'ר עדימ)נגן
 חמן )ענין %מ גמור )ינון ))כנו מחמריגן 6יסוריס דכס6ר הע"ג סדקים בו סיס רק 6יסוריס 3ס6ר נסגע)ס טר'גו ד3ר 6נ) מרסנתרן

 מס' נסוף דתגן ס6 טכ' סס החולון טתוס' רסון . ק) נאנון וסני 6,סור,ס )ס6ר טוס יחמן )ומר נכס"ג מחמלען )6 3)עיסחיר6
tr/u0חס כ67נור אוגן נס )חתוך סייגו )ינץ נעי 1)6 פעמים עטר הקרקע נגע'5ס 7סנ' ס0ורס 1סי6 נקרקע סס0 סכין 

 כנמררי
 כו'

 סס ממ6 3ר טוקנ5 ורנ )יח6 יקרקע וחיכת  ות)"מ ע"כ עס!רס וסיף מפס לסכין סגי' נ'[ הע"ס 7ע"1 במטכס 7)פ;';ו מג1מנט0ו6
 חלק ם6עס 5מר כבנד ODCP~n ו"'6 סססD"Dh 0 כוס") כ' וגוע5ס 7"ס טס 3גנור6 ורס"' נקרקע סעמ'ס עילס וגוע5ס 6מר נ'[]ט"ו

 )6 67יסו תיקלט מ)כ6 דסטר 7עו3ד6 כעין ונעי5ט יטיפט טטסס Dt'Dh וגוע5ט ספי' )פרס"' סקטס סר6"ט ומגס עכ"). סמ:וגית6ונועניר.
 0כטר סטוק עסורס וסר הסט ססכ'ן 3מסג0 מ"ט מסרס ירס"' פרס"' )תרן נר6ס ו)עג"ר נעי 60 16 בע' 60 16 6"1 ;עילס 636עניד
 דססה,ת מ0נו"6 פחו 0רמנ"ס וע"כ סכין סכטר ס"; לחמין 6ף ו6סכ)6 הסוד 0כטי מגfen 6~ )מס דונוט רותח כס )חתוך Dh"גמור
 כס וארכו) נד"ס סס טסרט"' ומט טיסס עם כעינן ג"כ י:ע'5ס וס") רס"' ס:'ג ד3ס6 6)6 רותח נס )חח1ך tteh סו6 ניגור 0כטררח"ס
 )סנט)טו6סטר ימק גע'5ס עס 3מטח,ת ססס וס"ס נקט מחר' חד6 ו3כ"ר נרוחה'ן ט'גע')גס עד נס )חתוך לסור רוחח דבר 6נ)5ו;ן

 וכ0נר"ת6 סנ' )נד יגע'05 מ,07 רס"' גס )נוגן 6נ) נסמוך נוס עמן כו' מספטסס 0" פטפט מס) טכ' )qh 6"'0 (h~'DD1 rpש)ת6
tSDI'6טכסרות דין כ) טנוטנט ס" )6 ד)מס )רט"' סר5"ס טלקסס ר6סונס ק1ט'6 תקסם ד)6 גמ' 6"ס ונוס יר'" נריט ר"מ ק 
 נסטר )תדחס ימי כספין 7געי5ט גמ65 . יותר 1)6 סגד3ק שסור )טע3יר מ0נ' יקרקע יסטסטוף 6מר י"ס סחוס' כמט"ח ס")ורס"'
 להוך ט3)וע 60'סור )טס)יע 6)6 מסגי )6 ךהגע)ס 3עי טדח0 גס דוי6י טימט וכרו ו)6 יגעי) )טגעי) כנסגר מסגו 3סגע)ט וכמוכלס
 )0גע)ט דמיך נסנין טפט 0"נ נחצין מגעיכן וס6סכ)6 סטפוד התגן קיסיס ג3י וכן טס כמטגט ונכוס )6 ועכס נתוס' כנו3ו6רססכין
 טטורס וסק יטפס 6)6 דפסחיס וכט0י6 )סרס"י כ)יס כטמר טגע)ט תירת כס מש דמ)3ד כסכין ומשגס סחידטו נוט וסו כניס7603
 קמסרס ועבט )רותח 0ו6 כו' נפח'ס ט) 63כן )וטסט ססט כמטגט טסרט"' ינוס סמסרט טר' D(SIt 3נד טסט1ף מסג' ד)6 פטש6י)ממ'ן נמתג" ס" tfio פ" )6 ומסג' טוגן )הטריק דק6' סס טפ" למס דס"גו stts וו") כ' כו' 5מר נפגז מלפספס ו'"5 רפ"י עמ"ט ח'6ות " ס" הת"ס גו7נר' )נו7ת' ,ט ויכר סדחתס ותו oilpn גע'5ט נע'גן יסכ'ן נססט 0"; מק1יס נ"כ ט7חט נע'גן נטגע)0 לכמו1ממ')6
 סייסים מ6י יפ"כ זכריו ט3יגוחי ו)6 עכ") העיגן דוקך דנוסח,ח טסטוף 6)6 הכנד כססטוף )י0 סגי ד)6 וד6' ממנוע מיגרנו 3חל)יט לסני )נוטן 36) ונעיט פיפס דמ5ריך )דיויס דו"חו 11") טכ' קכ"6 ס" יו"י )0נ"' רקתי ססרט"' 0'"6 ונ63ור . טספ0 לע"סוגוע5ס
 כמי' )טריע3"6 רקתי נס סמפט D"Uh וגוע5ט מ"פ )סי"6 7גס כיון 0טפ0 לע"ס ונועמס 3תה)ס )מ"מ כו' נוספטפס וי"ל רס"ינוס"כ
 דפרסיה 33)ית6 6ו כמיס נמורס וטדחס )חמין כסי סגע)ט גומות 3ס טיט סכין וכ) פי' שכ' גומות 03 סיין וכסכין 3גמר6 עגו"ס)ע"נ
 יסי"6 )סרט גוב) טסט טון וכיון )טגן[  שיית גכל'ס ס) יסטן נט מסג' 7פרס6 3ג)'ת6 16 נמ'ס גנ1ור0 07ימט 0ר'טנ"6י' 067 )6 סקי"ח " סי' ]וט%ס סך 7טייגו 3גד טפסוף !ס"ט )לנן סגי געי5ט 3)י )חוז יפרסם 37)ית6 73נריו מנוקר סרי עג")),וגו

 י"ס גוע5ס גומות נט קלן 7נסכין עוד סוסיסו וכגמרם )15גן סגי )חוןיס ונסם כו' 5מל כנגד מטסטסט סי' דגנתגי' דטסס;טריטג"6
כקרקע
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יביראים אכילות בעמורמכלר
 פליפ דכי אע"ג בלע דהתירא מילתא כל ואמר 6'[ ]י'1 ע"ז בשלהי )יה( דקימ"ל , בחמיןשרי

 . אשי אדרב אשי דרב ולהקשות לשאול )יט( ויש . בחמין ליה מגי באור דתשמישן אע"ג פליםאיסורא
 ובפסחים , נרותהין סגלגלי באור תשמישו אפילו בלע דהיתירא מילתא כל אשי רב אמר ע"זדבשלהי
 קתייהו א"ל לחו עבדינן היני דפמחא מכיני הני אשי לרב רבינא א"ל אמרינן ל[ ])' שעה כלפרק

 רב מדברי ראשון ובכלי ברותחין כולו )כ( והלכך פי' הכי דהתם ונ"ל . בנורא ופרזלייהובטינא
 דהלכתא , צריה אינו מ" בנורא ופרולייהו במינא קתייהו עושה אני אשי רב קאמר והכי , הסאשי
 תשמישו אפילו בלע דהיתירא דכיון בע"ז, שאמרתי לטעמיה דאזילנא ראשון1 ובכלי ברותחיןכולו
 נ'[ ]ק"ו חליצה מצות פ' יבמות במסבת לפרש אנו צריכין פירושא האי וכי , ברותחין ליה סגיבאור

 לעונת שתגיע עד אמר רבא )כא( כפשטות )שהיא( חולצת קמנה נלמוד רבי' מדברי אמי א"ר התםדאמרינן
 לעונת שאמרתי אעפ"י רבא אמר וכך המ רבא מדברי הלכתא פי' . שערות ב' שתביא עד והלכתאנדרים
 בנדה רבא דאמר אדרבא, דרבא קשיא הכי מפרש לא דאי . שערות ]שתי[ שהביא עד אלא כן הלכה איןנדרימ
 התם כדהנן , נדרים עונת הויא שנה וי"ב חולצת ואינה ממאנת שנה עשרה שתים כל קטנה דופן יוצאפ'

 בגיטין שאמר ממח רבא דהדר וש"מ , הם רבא מדברי דיבמות דהלכתא נמי ש"מ אלא שנה י"ב כלובודקין
 : מידי לא ותו , חולצת בקפנה וכנגרן הקדש והקדשן נדר נדריהן נדרימ לעונת הגיעו OVD] ]'6 התקבלבפ'
 אמר . לתרומה פרם אותה כ'[ ]נ'1 חטאת דם בסוף בזבחים כדאמרינן , קדשים מבליעת חוץ בליעתוי במקום אלא הגעלה צריך אינו מקצתו בכלי האיסור נבלע שבתורה איסורין ובכל )כב( בחמין ניעולדרין
 . ובמזוג ביין אפילו הא במצג ולא ביין ולא במיס כמיס ושוסף ומורק קרשים גבי מר דאמר לכדמראביי
 נצרכה לא אמר עולא . הכלי כל ושטיפה מריקה טעון כלי במקצת בשל לכדתניא אלא צריכא לא אמררבא
 מריקה דאמר למאן מחא הא , גרידא בחמין תרומה הא בחמין והגעלה בצונן ושטיפה מריקה לכדתנזאלא

 שומפו המין הגעלת לאחר פי' יתירתא שמיפה לטימר איכא מאי בחמין מריקה דאמר למאז אלא בצונןושטיפה
 / כניצוצות פולמו אף בניצוצות בולעו מה נ'[ ]ע"1 ע"ז בשלהי נמי ואמרינן , צריך לא בתרומה בקדשיםבצונן

 הכי לתרומה[ ]פרט לאותה מפרש מר אלא פלימ לא בזבחים האמוראים וגל בליעתו דרך פליטתולמדנו
 : והלכה אמת והכל הכי לתרומה( )פרם לאותה מפרשומר

 ריגםתועפות
 ו)ד'דס כו' י'"6 ג' 61ח"כ סססס ofPln D"Dh סי' ז:ותח)ס סרס"י ממסך 6"ט ומסחך יוגן גס )6כ1) מסני גמי )חימס וס6נקרקע
OiDI)ע"נ סתוס' קוס"ת )ק"מ וסריטכ"6 טסרס"י ו)סי"6 )חודיס מפס כמו סני )חויינו O~/D 'סכי ,ס דין 7מי6 דנ6מח מסכין 7"ס נ( 
 bSh דוקק 5תן כס )6כו) מתג" מיירי )6 סספס לע"ס וגוע5ס ho' י)סי' דרט"' פילוטיס סי' פניני ד13ס גמ65 טריפס 03ססחט
 16 ככנר qlnDn גוס ומסג' טגן גס )5כ,3 מתני' עיירי )סי"6 6נ) תר1ו"סו סקריך ומס"ס רותם גס מכו) Dh" שסורס וסיף ספסמסכין
 גועגס וגרסי נקרקע י"ס גוע5ס סייגו ט' ספס מסכי; נמסגס מס"ק מסרס חמ6 גל שקנת 7רכ דמסרסיס מ3 7חו3'ן "ת ומסגעי5ס
 נכריס ס) סכין דס6ג' )תרן כ' לסכין 7"ס נ' ע"ס דע"1 טתוס' OI(S""D . O מ"6 בסי' ס:וכריע סכ' וכמו l(OiPl 1)6 ח"ונ)6

 סיס"ס ככלי פיטנ 6גי קומר 6)1 ונךכריסס גנ)ע סטמגוגית 6'ן דסריק ס7ס מחמס טריפס גס סטחט סכין 6נ) טונמ סמגוגיתסנ)וע
 ססחיטס ניח גני כד6מריגן ק)יסס %י הוזנח נסכין סחתנו רותח נסר )סחיר רוחן ים סרר"ס כ' S~rl 5"ד ס"ס יו"ד סט,לעמס"כ
 כסהוחכין רותחת הכונס חתיכס 6נ) )נד ססחיטס ניח מקוס 636 רותחת סנסמס כ) 6ין י0תס )סהס דמי 1)6 נק)יפס וסגירותח
 מטוס סס6יסור נס טסחט סכין לנני רסונו") וס"ס מיר"ם ע"ז וכ' ס' נס 6ין o~tDb 06 וכונס נכונס מתסטט חוננת נסכיןדוחס
 וסככור עכ") ח)3 16 כסר 33)יעת מחל"כ נק)יסס סנ' מס"ס כו' ק5ת לנוקע סו6 ס7ס לוב מחמת 6)6 טריק מטרק לסריגן7ס
 יס6 כנריו ע3 תניסו pD("l 3"ר סי' ניו"ד 1סס"ך כ' h'"p )מוכין גחיסור

 סרוסיי
 מסטוחט ר6ייתס קליפס ע"י סנטר )סחיר

 סכץ עגני )דמות סיס"ם. ק6נור ונובי סמ"ק 3סנסת סם סרג נדנרי כמכובר דק1)ף וק'") במגהיר מסוס יבסור נכריס ס)בסכין
 סנסכין ססמגוגית ]לסייט סס6יסור כס טסחט גכליס[ ס) ן סכין דגני כסונטן) p"o 7סיס"ס וסג") כו'. 7ס מסוס סס6יסור נסססחע
 ותיגת סמוכין[ ]מסמגוגיח כ"כ ג6סר 631 קפח דנו3ע סו6 ססחיטס[ ]סנניח סיס רונ נוחיות בח"כ וניבר טריק מסרק בסריגן דםנסוס
 . כע") כו' נס)סי דמשק 6ס' כר3 )יה( . נ"צ גנ)ע הדמגוגית 6ין פטריק ס7ס גוחנות סג") סחוס' כסניפת וסייגו סו6 ט"מ 3יס"ס סכ'636
 סמעתיק. ככ"'. סנ)יון גדד ול"נ קסגות פי' )כא( . כ)"3 וסככתן )כ( . רניגו כה" סקנסס חוד"ס 6' ח' ח~'ן וע"ן סעג'ן כ) חסר נגדפס)יט(

 תרע"ג ס" מ"6 ס6ו"ו וכ"כ רניט כתירון ר"ת ע"נ רנ6 נתו7"ס 1שי"ס . ברנ' ס) מעכריו כנמרך טס )סג'גו רני' מינריומטנדר
 11 למרו 6' ס"ו 7נינמות תמיסגי , נ' 1' דכחוגית p~D 76טמו6) 7סמו6) מתרסיס וסגי ס6ו"ו טס ומט"כ ממרסיס יסכסס
S"atען כו' כייסורין ינכ) ממעור סר"ר קמל כ' ע"מ )לוין ומסמ"ג כ5") נממן )כב( . ולע"נ כגדת6ס חג6 )ר3 ממוך) ד6") מסדיק 
 עו)6 כ6ן גוס"כ ותחח ומוג יין )ענין 6מר ולנך כצי נמקש ניסו) נעגין 6מר קניי כ,נחיס ו)סג'גו כ6ן סכתוכ נוס ככ) , וסקנס6מת
 קניי ססי6 נמזוג 6סי3ו כיין 6סי13 הנתרוסס מטקת דם נס' 67מריגן 7ס6 כ' בנסר כ) נס"פ 'וסר"ן עו)6 כר רכס נגמרה סס)פג'גו
 נסו"ת ועיין כ6! ס,ר*ס גגירקת ,ס"ט כו' למריתי נמי3ת6 )ס ומוקי חע6ת 7ס כס' 67ני' עסיס פסיג רנ6 ומיסו כו' 67מרס610

מגיס
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יראים אכילת בעכזימפר24 -,--

 הכשר להם אין הכי לאו דאי לבדו, וכלי נלי כל להכשיר צריך איסורו בשעת לאיסור מנעילד14י
 בחולין דממקיק , רהעח בעודו ובולע הוזר אינו עצמו פלימת אבל האי )כג( פליח האי דפלימדמאי

 וכי , רתיחה באותה הנבלע פלימ לא מפלם בלע מבלע יורה בהוך דנפל דמאי 3'[ ]ק"מ הבשר כלבפ'
 כך כבולעו לן דקימא רתיחה באותה הנפלם בלע לא נמי הכי רתיחה באותה הנבלע פלים דלא חיכי)כד(
 מעת או ולילה יום יעבור עד )עד( ישהם ביהד הרבה כלים להכשיר והרוצה , בולעו ובך וכפולטופולסו
 ע"ז בשלהי אמרינן יומה בת שזיינה דקדירה ואע"ג . לאסור יכול אינו פגום שטעמו דכיון , לתשמישןלעת

 עד נמי לכהחלה אפילו נשפכות הגעלה דמי הכא אבל , בהם המתבשל לאכול מילי הני , לאלכחלחלה
 דהא , מותרת פגימתן אין איסורן ]זמן[ לאחר אבל , לי"ד חמישית שעה קודם היתר בזמן שיגעילמ)כה(

 שאיסורו בפסח המץ אבל שהוא בכל באסורן שאין באיסורין ה"מ מותר לפנס טעם נותן ג'[ ]ס"מ בע"זדקימל"ן
 : אמור לפגם מעם רנותן מילתא תליא בטעמא לאו אלמא )כו( לא שהואבכל

 הפסח לאחר לישהינהו ואמאי , ישברו בפסח קדירות רב אמר 6'[ ])' שעה בכל מדאמרינן יורראיה
 דאסור נמי )כז( אמרינן ובמינן פי' , במינן בהו למיעבד אתי דלמא , במינן שלא בהווליעבד

 במינו בזמנו חמץ דאמר קימל"ן וכרב , ימים ה' שהה שהרי הוא פגום שבקדירות זה וטעם . שהואבכל
 מדלא , ז"ל רי"ה ועי' . אסור במינו שלא בין במינו בין בזמנו המץ הלכתא )כח( רב דאמר , שהואככל
 הוה דאיהו , כרב במשהו גרמינן דלא למדנו )כטף ומדבריו , כרב במשהו ש"מ למילתיה שיעוראיהיב
 מלוח בשר על שנמצא כגון ביבש אבל ומתערב לח בדבר שהוא בכל שאסור וחמץ , הכי ליהדייק

 : ודיו החמץ ורבוי הדעת אומד לפי פעפועו מקום חותך רותחת מצה או צליאו
 איסורים כשאר בששים בפסה שחמץ ואומר ז"ל גאון יהודאי רב על שחולק שמעתי ז"ל יעקב יבינוהצפי

ן
 למאני מכשר אי הלנך 4 הגאון לדברי לחוש יש כן ואעפ" , במינו שלא בין במינו בין שבתורה

 ביחד כליס כמה להגעיל יכול יומן בני אינן אס מגעיל שהוא והקדרות היתר שעת שהוא ד' קודמ)ל(
 : לאסור יכול אינו פגום דבר היתר בשעתשהרי

 ראםהזועפות
Ot)D6ין כ' סגפ) כ"ס 3' ק"ת 3חו)ין סתום' )כד( . כ)") 3)ע )כג( סנרס6ות. כמיקוף טס מסעיר מ"ג ס6)ס ח"6 ממירוח 
 ס"ן 3") 6ו)י )כה( . סס)ט מס 3)ע 63 מנקע סרט מסקס rtO: סנ)ע גנט סרט 63 מפוט נקע מכנע ד6מר סיבי דכי יומרס3ר6

 6ין כמסלו סס6יס,ר כ) 11"3 סם סכתכ חנוף סי' מסח כסבכות ס3"י סס3י6 סרס3"6 נחשונת ועיין 6)1 סיר6יס ינרי כ) סניףע"ח )לוין וספה"נ , סיר6יס כן3רי וסייגו כו' מפרסים מסיו ים . מכף תון"ס 6' ס"ו ע"ז ועיין ס"ס ג'ע )6 תיגת )כו( .]סגר6"ד[
 וכיו ליסורו חומל תממת hSh טעמו מחמת סחיט כנוססו ס6'סורן 3מס )פנס ג"ס מלירין ספין )מנס 16 )30ח טעם גוחן כיןמסרס
 סכח3 ע"ג 6ות כתיגו שן ערך סר1עיס מ)6 3ס, ועיין רננו כינרי וסול ט' ליסור 6ינ6 60 )מגס 6ו )ס3ח סוob 6 )גו מטסכן
 כ' ס"ו כע"ג יקף 6יך c~nlhs' כנסי) נגויס נמין ס") הר"מ עכ3") לסור נט)"פ 6וי למטסו ס16סל דנד3ר ו7עימיס רהיט )ס"דסס

 ס"מ 6)6 מוחר גטל'פ גס5"מ 6ג) כנוססו דסו6 מיגו 3סס )3ס) 6תי 7'3מ6 )הגע') מתורס גיותס )כך די)))6 נכריס מניעו)' הסורגט)"פ
 ר"ד Phlo עסר3 תטונס כתב ספסר נוספי ס' 73' מס)6ג'ס ר"ט )טנפנו 3)ו)ט מנחס 3סו"ת th(o עכ"ד נטי) מכ"מ )ר"מ7ס")

pltlhtlh)nכ' ע"נ 3ע"ו 67מר' וסמול) ד)רכ )וט ,ן ענין דלין (יט מ"מ כנוססו נמינן סנתורס 6יס1רין כ o)el יוותר נסטיטוח 
 מסרס'ס סיט טפ'ר גערו 361'נ"סו ומחוקו מענוייו 6)6 ומהלסו מכט)ו טסנו מסוס מיגו נ3י במטסו נוד"ור"ת5 )קעור דר6ו'דטעמ"סו
 סגו 3סט'ט6 )סנס D":C יכט'ודעין h"r 3וך6' )פנס ג"ס 6ף )6ס1ר 'ס גומ')6 במטיו מד6סור )טוכ'מ כ)) מקוס ך6'ן ע"'סכתוס'
 ר6ויס וחתיכס גריס כגון 3מסס1 )הוסרן 7נריס נ5י,ס סחנוילו מכ"מ ,גרוע נט) טעמו סו6 63)ף נוססו כוללי 7)סנרתינו נג"טנמינו מין 6פי)1 6יכצרין 7כ) טס נע"ו ורסכ") יומגן כר' 6יס,רין 3כ) יפסקינן )ימן סו6 ס'"מ וינר' ומחר מגרטו 6)6 ומחוקומטייחו
 נכ~ג חומרה מחמת כרטסו הוסר נל"מ 67פי13 נססם מנון כנון כגוססו נט')'ן היגס נסן טיס חווור טס"י 6סר וכי"א)סתכנד
 ססס"ר ינלי 6ין 61"כ עיי"ס לסיר גו"מ ססיתר 6) )פנס )"ע כסס6יקור 67סי)1 מפרסים סיס7ייק6

 מוכרחי
 וננוסכ"ם , כ))

 ס") יסורס כר' 7ר"ס נסנור 06 גכריס מנ.עו)י ')יף )6 6נו6' ר"מ ע) סס"ס מקסם נוהי כ' ס"ו יע"ז מס"ס ע"ד כ'כסקנס
 וננוחכ"ת עכ") כ)) סנע)ס כ)6 6ף נוותר )סגס ג"ט 6ף 3ס' ןמסעריין מיגו נ6';ו 6נ) נמינו יסתמל ס), )סגע') מתורססו5רכס )סכי ד'))ו6 נכריס מניעוצי ר"ט )מיסף 6פסר 6יך 61"כ מיגו נהינו רק )סגס נ"ט ר"ל סחיר )6 נוד6' 6"כ נמססו נמינולמין

 פ סרן וב) כו' 'מוסע ר' מסוס הומר ממעון ר' סיס סכ)) ,ס סירום)גו' ונרי טס ססני6 6' ג"כ גדרים סר"ן חכרי6סחמיטתי'
 מסייט )דיגו ר3יגו רטית )יחות סכתם עוד ועיי"ן יסרס כר' ס") )6 יר"ש סרי 3;"ט ומיגו b5cl יזויגו מין כו'מתירין
 מתרן ספיר 61"כ 3' ע"ס ד' 3ע"1 ירנווטת נסיר 3ור5י  )כתתילס 6נ) 73יע73 דוקק hlo נוותר )סגס ךג"ע 67ף 6' )'7סקחיס
 רנ, )כח( . בגיסם וכ"מ ר3 6מר נוס"3 לזינו ע"ג כ' 3סלנ , גמי לסריגן )כז( . מסור ויכתמי)ס יזויגו )מעגי 6תי 7י)מ6סגמר6

 : כ5"3 כו' קוים מכמר 7י7" )ל( . 637 טנור חוד": 6' )' ססחיס ועיין ננוסס חסר מנטר 6י עד נוכלן )כס( .כג")
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ייפוייו מימ"ח ףריי4איטף4  04יםעמו

 וקקם3י*וו
 התרומה, את שאכל סמא וכהן הסבל, את האוכל יטיטה. יטבם, בית מיתהח"בי

 דימומה. את יאכלהר
 ]"[ בגסיטן

 . לה; יימו אשר את יטרף בם שרשי את יחלי ולא הכהמם אל אמי בפ' הכתוב הזהר מבל.*עכל
 אמר 6[ ]ינ הנשרפץ הן אלו פ/ במנהדרץואמרגנן

 טמואי
 טבל לאשל ממן אלינער ר' מעים

 , מדבר הכחוב ליתרם בעתידין לה' ירימו אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא דכתיב במיתהשהוא
 בההיא בתרומה ונאמר יחללו לא כאן נאמר מתרומה ]חלול[ חלול ויליף להבא דמשמע ירימו מדכתיבפי'

 . ענינא מישתעי בתרומה יחללוהו כי בו ומתו המא עליו ישאו ולא משמרתי את ושמרו גופאפרשתא
 ולכהן ללוי ישראל בין הכתוב חילק לא , קדשיהם את מבאכלם אלא ירימו מאשר מפיק לא כהניםובתורת
 חייבים יהיו לא יכול אומר הגלילי יוסי )א( כר' אנכי ראה בפ' בספרי ותניא . טבל באלצם מיתה ענושיםכולם
 מעשר ראשון מעשר ממנו הורם ולא גדולה תרומה ממנו הורם כלום, ממנו הורם שלא טבל עלאלא

 : בשעריך לאכל תוכל לא ת"ל מנין עני מעשר ואפילו שני מעשר ולאראשון
 משעת אלא בהן לך אין ירימו אשר עד וכו' הבית לבעל מנין תנינא ג,[ ]ק") בהזרוע דבחולין ' לתמוהיש

 הוא )ב( דמפרי תנא ההיא לומר יש . ליתרם בעתידין ירימו )בעתידים( ררשינן והכא ואילךהרמה
 : נינהו ותנאי ר"א משוס שמואל ופליג קדשיהם את מבאכלם מבל,דמפיק
 הרס של ואפילו נקוב שאינו בעציץ גדל כגון , מדרבנן ותרומה במעיטר המחוייב דרך כל . טבלתולדות

 דאמרינן נקוב בעינן בחרס דאפילו כ'[ ]יא פ"ב ובנימין ל[ ]5,ס בהמצניע בשבת מוכח וכן)ג(
 ורש"י פר"י וכן וכו' קמן בשרש נקוב חרס בכלי מדות ה' אמרינן ובשבת וכו', נקוב עציץ של ההרס עלכתבו
 חרס ובשל נקוב טחני לא עין בשל כדאמרינן וליתא ]נקוב[ בשק לא חרס ושל נקוב בעיק עין רשל פי'ז"ל
 נ'[ ]ס"ל הצבור קרבנות כל פ' במנחות כדמוכח שוין חרמ ושל עץ דשל למיסר מצינו לא דהא נקובמהני
 כחו" ויצהר ותירוש ודגן , חרם של במצינה כאן עץ של בספינה כאן קשיא לא אמפינה ספינהדאמר
 הם מדרבנן שני ממעשר לבד לכולם בטבול אפילו ויצהר תירוש דגן שאינן פירות וכל הארץ עםופירות
 ד' בעמוד אפרש כאשר שני למעשר תורה )ד( כתב שהרי דאורייתא הפירות בכל דנוהג שנידמעשר
 , לדבר וראיה . מארץ בכרוב אלא הכמים עליה גזרו שלא לארץ-נ"ל הוץ קמר[ ]סי' כהונה מתנותבהלכות
 יחיד כיבוש לס"ד דאפילו 6י[ ]מא פ"א בשלהי בע"ז דאמרינן , לרחוקה קרובה בין בגזירתם חכמיםדמחלקו
 , גזרינן לא דמרחק דכיון , התם טפרש ומעמא , לארץ חוצה משאר יותר במוריא החמירו כביש שמיהלאו

 שביעית גזירת איסור שהפקיעו מקומות שיש הארצות לכל ישראל ארין דין נתנו שלא תנן ידיםובממכת
 מקומוה כמה שסמכו נ"ל זאת סברא ועל . שוות ויהוקות קרובות שאין ולמדנו ]כו'[ היא מה עמוןכדתנן

 : )ה( וכרמיהן שדותיהן מעשרין שאין בה וכיוצא אמפמיאבגולה

 ]קעג[ נרמימן
  וט' וממאה ]בו[ תגע אשר נפש )א( הכהניס אל אמור בפ' היוצר הזהיר . התרומה את שאכל טמאהן
 . הקדשים מן ,אכל )ב( נלא1

 ומהר השמש ובא בסמוך דכתיב מדבר הכתוב תרומה דבקדשי ומנלי

 ראםהועפות
 1נסנרדע) מכ"ח ס"6 6יכס שדרס 6' נמוד"ס ובי"ס 6' 1% נינמומ וכ"ח ססמ6 יאי ר' ע"כ סי מס נסורי 31ס:ינו כ5?ר')א(

 דססר6 )ב( . סמדר ע) ס)6 טס 610 נס סר3ס סס ומסר טונז מ"ע 6סי' סמעסר1מ 1כ) 3ק'15ר רכינו ל וגגוסס טס1רס"ם
 כגיסם כ"כ )ג( . 6'ן י"ס סס גח31ין כסתוס' י63 עיי"ס דס)יגי סכ' 6מ1ר ס' וכס,"ר רנתו כתי' כ' ק"ג סי' 6מ1ר 1כסח1"סכ5")
  ועיין סקו5ר  כמ65כת ק"גסי'

 )סי
  ועצן )ד0 . רימוס 5"5  לר( . וס כ5 חסר  כ6ן יכנדסס סרסרי  וסם רס"ר סי'

 5סי
 וכ"כ קמ"ת סי'

 טיי"י  ומרור ס5ס יל' סדירות 3עסרזסטייור
 כמס":  כן 6י:ו  גס5ס לניר ודעת ס6ר15ת 63לו :סגו ל6 לסלס וס"ס טס סכ' 6ל,

 . חכמים תקט )6 כמגו מק"י סרחוקיס סמ6 נ"כ סכ' 3' 1'  סד"כ 6' וי  חולין תוס' וטין כיי"ש קמ"חס"ס
 סניף ד)6 ס6 . סקיסיס מן י6כ) 1)6 )ב( . ונכון נידפס כ"ס וא' גסס דכחיכ כתר1מס י6כ3 ס)6 סמ6 כסן ע) סכסגיס6))א(

 ססיק6 ד)6 5"3 יסרור 6סר עד י6כ3 )6 נקדפיס (כ 16 5ר1ע וס61 לסרן מורע 6יס 6יס כ"כ מרסס ד' מסס1ק 6'סרהוסר6"ס
 )6רליין כקדסיס כרחך וט) כסרס דמייהי עד יעמר 6סר עד 1ס6י סכ"מ מוח)ס 1כמ15רע ר6י1ת ג' כס) נ"נ 6'[ ע"ס ]יכמת יסמר 5מ6ן)י'
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יךא*ם אכילות כעשרמכור%6
 נן[ ]ע"י בהערל וביבמות . הקדשים מן יאכלואחר

 מוי
 ומנלן בתרומה קרא להאי המרא רב אמר רבא

 : יהללוהו כי בו ומתו חטא עליו ישאו ולא משמרתי את ושמרו בסמוך עליה דכתיבדבמיועה

 ]קעד[ גהוניכון
 התרומה את שאכל זר שבמיתה הן אלי 6'[ ]פ"נ הנשרפין הן אלו בשלהי דתניא . התרומה את שאכלזך

 , יחלג גי בו וסתו המא ע% ישאו ולא משמרתי את ושמרוך מיניה לעיל דכתיב . דבמיתהמנלן

 וים., ולא הענין רשס,ק כירשם ו' אני איל קדש יאנ. לא וו מ'ו1 'קת:נייב %י הוש"עומ

 . השלישיוו
 , פי:אה ftw*h~hh לאכל 1,",:לא נב'ה לא1ת1: 'ט:-ת'כרן , בחלב בש- ימעלנ%

 ל'א ,ג ורר' ל-מ ן. וכאנין( ףזאט"יז,ייןד'נרם
 האן',

%  חנון .שן -1 

 : עצטם במומאתלאוכלם
 ]קמז[ נומימן

 המ,ן;'כ, ;'ן.ן ב' שמנא, )א, ,אסו, ",יא י: אמן ,( ,ן', הנשה יז :!' ו", ,בס,מ 1..י . "יי"יד

 פולפא שקורין השופי בשר היינו הירך וכף . הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן על דכתיבוישלח

 נוהג ואינו . שמאל של ובירך ימין .סל בירך ובנמה ש ף ז ובחיה בבהמה ונוהגובמולרשין
1 

 שנוהג ומעמא כף. לו שאיןמפני
 א"ל כף לו אין ועוף הכתוב בה חלק ולא כתיב סתמא הירך כף שהרי בכול"

 נ ),( דא'פיא תיקו מ בת.ן ואיפקת אול.נן סיניה נתי א, אצען שזא "תש%למהסו
 ראםרועפות

 %;,גזן 1::נ:(י:ינון~;::'":%
 מן':%נ.""):"

 ~h")ptDD ,": :נ 'י11'"%:נ: "ל"'ו' י,(rtD1 ::לרה" ):ן::;ון :;"מד

 1נ5,נ )1%1:%ע%'ןן;ין
 '::יי

 ג(: ג:;::;::
 ען'%1:גן:נ'יע'%י"ןיימןי:ען: 2"):: :ע:; :ן; ייוק''"::עי:נן:נן"ג%":

)א(
 תנ'5'סקעח:מנג:

 ננני צי
~nrDDI יה9 א;,מש דכ5 כ' טס נחי' :סרענ"6 י5ס7'ה %ג:6,ןעזע6קישג:ן:11"'" 5עעגזג" 

~)fcpn 
ם ".י נ ק  צן" ז5 מנו 4ן לי 

 מ" וק' לל וכנגש געו ו"ן'ו חק,, נימן

-
- ו 1 מ,ו עג ,שון4 שיין, שש  יע.ן4 -ן ; 

fcn
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ידיראים אכייית בעטימפר
 בתר דאזלינן עלה מהזרינן לא מיהו . בהמה )ה( בייך לנקרו וצריך אמור לעוף נד( [Suy] הזינן איהלכך

 . עגילי לא עופות ורוברובא
 . הארבעים את מופג )ו( כזית[ בו ]ואין אכלו , הארבעים את מופג הנשה מגיד כזית האוכל 6'[ ]נ,רצנו

 אחריו )ז( מהמם הנשה גיד כ'[ ]לג הניא . בשליל נוהג אינו אומר ריי , בשליל נוהג בו[ ]ס"טותנן
 אמרינן יהודא ור' מאיר דר' אע"ג . השופי עם גוממו אומר יהודא ר' מאיר ר' דברי שהואבכ"מ

 : בגזרותיו מאיר כרי הלכה 6'[ ];'י באע"פ בכהובות כדאמרינן כוותיה קים"ל דר"מ בחומרי )ח(בעירובין
 אומר ר"י , ר"מ דברי מעיקרו שומנו חותך דתניא , שומנו . וקנוקנותיו שומנו , הנשה גידתולדות

 בכיצד במסחים כוותיה תנא לן דוותם ועוד , כחומרותיו קימ"לן וכר"מ השות עםגוממו
 גידי אי עבידתיהו. מאי )ם( ואמרינן עשר, לששה ישרפו והנותר והגידין העצמות דתנן 6'[ ]פ"גצולין
 בההולץ וביבמות . מד של לשומנו אלא נצרכה לא ואמרינן , לישדנהו צואר גידי ואי ליכלינהובשר
 שומן לחתוך שצריך קימ"לן כר"מ הלכך 1 כסתם הלכה בברייתא ומחלוקת במתמתין סתם , אמרינן ל[]מ"כ

 : מעיקרו הגיד )שומן(שסביב
 אשי רב )י( כדאמר , מדרבנן והן כולם להוציא להזהר וצריך בעצם הנמצאים הדקין גידין היינו ,קנוקנות

 , לעיל כדפירשתי ה ד ל ד ת הוי לבשר הסמוך החיצון וגיד . קנוקנות ולא רחמנא אמר גיד כ'[]נ"נ
 הלב , אלב מירח משום ולא נאסר הגיד גזירת משום הגיד ושומן עליו חייבין ואין אסור לבשר הסמוךחיצון
 ניד שממעם מוכית והלשון . בבהמה לא( נוהג הנשה ניר שהרי , בהמה של כירך חיה של ירך לנקרצריך

 ראםתועפות
 מזוי 6יגו דסכ6 יס"ט סעמודיס ווי 3ע) כ' כו' רונה כתר ד6עיגן עכס מחוריכן 63 מיסו כ6ן וכמלכ"ר נוס. נגורך י"י ס"ס )עי3ממ"כ
DID'tntelu תג"1 סי' )סגן רניגו מכנרי סגר6ס כמו ככן'קס )גרר ד6ס0ר סיכך רונה נהר ג'ו) )6 סמ5וי כמיעוט מ60"כ עניך ככף 
 סגיסס סיר6יס ד' 0ס וסניך ססוסקיס בליטת ד6יסור6 7רכגן כתיקו סקריך ג' 6ות ו' סי' 06 ענוודי ונכוית , ק)"ו ס"ונגןפס

 סומנו נ"ס תעלות לח"ז רנימ מדכ' כו' אחריו מחיט )ז( סנועחיק. ככ"י. 3ית6 )ו( )סגר6"ן(. סרך 5") סמעתיק.)ה( ככ"י. )ית6ע""0.)ד(
t'tl)~DpIימירננן . )ר"מ דרורן נסייר ומלי 7"ס 6' 5"1 חורין כסרס"' 7)6 רנימ  נעת 61"כ ק6' 673וריית6 דססת6 מזי מטמע elo 

 נון סניי % סכר טר"מ וס כונר וחנוקת ו0)0 ספורם מן גיס חטיטת 7)ר"נו 0ס )חולן נחי' סריענ"6 כמו"כ 6)6 חטיסס ר"מונעי
 י"ס 6' 5"1 0ס נתוס' ועיין כשך מכף סע) 6)6 תורס .לסרס ךOts shlnn1 63 6ית דמתג'ת'ן ותנם 3)3ד telco עם סנר ור"יממורס
 כ) ייסרו p(nupl וקפינו תורס לסרס כנין ר"מ קסנר ד6י ג7ו) תיגוף orl כ' 3חי' סר30"6 נס כו' כן )ונור מסחנר6 1)6 0כ'מכ%

 כ' חor~l 07 כו' מלץ מי6וריית5 ט' ניד וחעיעת קנוקנות מקש קטביות ו)5 תורס לסרס פגיי קקנר ו6י 67וליית6סקגוקטת
 כסר0נ"6 תו)דס סוי 61עך 7מחטיטס ונמ65 כו' מחריו מחמס נ"ס מ;י6 קונס נ"ס תו)דות מלכ"ר )סניס גראס סי' דמסתסיג6%%616
 כס0ס )סניס 6ין כו' m(~b טורנו , l~(pt(lfnl , יומנו ג"ס חו)ךות סכת"י נ" )סי 6נ) עכ") ס"1 מ"6 נוס)' בס"מ וריסיווסל"ן
 3' ע"ן כחורין סהוס' וכמכ"כ 3כ)3 קנוקנות נס נוחריו מחטע נ"ס 67ר"מ וגסם סניי חטיסת 3כ)3 סוי דקגוקנות י") מיסוחי0

 סרטיו 6חריו )וחסט o~Jc ט6ומר כר"מ ס)כס D'tlp )לוין ססנהג וכ"כ nl)pl)p בסי' ד6סר מטמע נוחריו ימחטט חכו7"ס
 נערונין )ח( . וחסיעחו וקגוקגותיו 0ומגו ג"ס תוכיות רניגו 6מר )6 ומס"ס כו' פיו)' )3ר 0:וו6) סורס סכך 0טס ככ"מוקגוקגותיו

 כחומריותיו כר"מ מסק וכיר6יס נוס") כ' cl1P'1 ק' כלות ומעיטור כ' 6ות ומ0"0 ז' ס" ועיין כ5") כו' כחומרי כר"י סקס נ'[]מ"1
 אר"י וע'% כ"ס 6)6 3"ג 0ס 5מר מ670 ירנ ודע , כג7פ0 וכנס כ5") ט' מ6י שין סג' ,אנטיגן )ט( עכ"נ. ק גסיר6ו)6

 כבי"ס )ר"י )יס מספקם lep1~' מוס )לכוחי ונעיף 63חת 636 גוסנ הינוד6מר
 מס'

)ow יכ)י' דסיתיר6 )י' פ0יס6 מיפגע ך6י( 
 6)6 מוסג 6'מ מ"ג דמוין פ"נ יסויס ר' עמ0"כ 0כ' נפיס"מ י0ר6) סתס6רת ע) מוס ותנו'סגי 3' 5' נחצן וכ"מ )70"סי6'סור6

 67י ד6מרו מס6 יסרי עכ") מירנגן עכ"פ לסור נ0ע6) 7נס ר"י 7ש7ס 3' גר6ס מלקות )ענין רק יסויט ר' atSD מיש 11"3מ'
 וגירך כר"י מח;י' מחוקמ6 נסיר י6)ת"ס מותר ממרננן לסיקו כ0גו36 אר"י )ס7'6 מוכח כו' )יכ)י' יסתיר6 )יס ס0יט6מיפגע
 כס גוסנ )יא( . מ"ח . סכי יקמר סו6 לקניי גר6ס 0)סנימ נ0"ס )י( . ורכינה rb' ירכ וכ6וקימח8 מדרנגן עכ"ס 67סור0נו6)
 סע5מות O'nDD3 00;'מ כמו נרמוס גס) 6סר מכוחו סנ6 וב) ג'ן 6כ) תה"ל סי' נ"ס ס)' סתויו ;sr~r כג7סס וכ"ס כ5")כנעמס
 0מעעס מוכיח וסבון ימ0"כ ע"ס י0 דניר6יס 6מ הומר P(/st )סוננו 6)6 3"נ 6סי רב 61)ור וכו' ע0ר )000 יפרפווסנידין
 lln'e~c סרנ3'ס 7מ6'ן מוקצן רטט מנרי כיתג'6 נגיסס )סמ0"כ ו6ף נמס;ס כ)) הנו וכקמח נ'ד ס) סומנו כלתנן ג6סרגיד
 ועכז") hp' כונון כוס ע) 'ודעין סיגו )6 0חס יומן '6מר 60ס h"h3 )ומר כ)) 1rDh 6' וסם ג'י ס) 0וממ מ7ק6מר ניימסוס
 )סיס 'פרסו וסגותר וסג'7ין סע5מות כדתגן ג'ר6'ס דכ5") גר6ס וע"כ נמש וסר' ח)כ מסוס סו6 יס6'סור '") ונעכס נ'י 0)סומן
 מג'יין 6סי רג מ7ס'ר0 ור") ט6ו"ו כמח"כ ס'ר6'ס ירואת 6"0 וססח6 כו' קומנו 7פג'6 סג0ס גניי )קומנו 6)6 )"ג 06י לב ותמרט0ר
tunoוס 6'ן וסם וסנ'1'ן כמבס ע"נ קמרו סבך ח)כ ננכוס ספסור סיס 67ס ג6סר ניו 7מ0וס )מיגו ניי ס) סומגו 7ס"גו במנגס 
 כמו ח'ס כס) לקור מכוחו סנ6 וכ) גין 6נ) ול) כ' ג"ס ר"פ וכמרדכ' , ג6סר ג'ז מטוס סגיי טומן ד6'0ור הע"כ הכויועיקל
 כ)3 לבס יצן סיגל וסרוס עכ'ע שסור ט וסויגו סם o'cll~1 'סר*) ,שמט ונכיס ננסמרי טסג וכיתנן גסמס30

 עדתי
 גוסנ

ק6, הגוייס יניד וכיתנן כמרתכי ומכ"כ נחים מותר נוזתי סו6 ח)נ מעעס סגיי סומן 67יסיר ג6מר 067 סגיי )נומן וחיסנמסמס
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יראים אבירת בעפימפר28
 דמשום למדנו גיד של שומנו סדקאמר , איסור בו נהגו קדושים וישראל מותר גיד של שומנו כדתנן ,נאמר
 ר' של בנו ריי ל[ gff'J דתניא )יב( אחר[ ]דבר אומר אינו גיד דאילו הגיד מן חמור הגיד ושומן , נאסרגיד
 נתבשל או שנמלה גיד הלכך הנשה גיד בפ' כוותיה וממקינן טעם נותן בגידין אין אומר ברוקה בןיוחנן

 : מותר ]והיותר[ )והאחר( נומלו הגיד ומכיר בו מהובר הגיד שומן ואין אחר דברעם
 אטמהתא הנהו ל[ ]לי הנשה בגיד כדאמרינן / שבתורה איסורין כשאר טעם בנותן אסור הגידשומן

 ירך ל[ ]1"1 התם אמרינן הבשר עם הצלוי ובניד . דצלי כרותה אלא )יג( כרותת מלות הוי דלא ממעםאלא שרי דלא וממקינן , שרי אחא ורב אמר רבינא , שומנן פ" דנשייהו בנידי גלותא ריש בידאימלחן
 אוסר שנצלה שומן או נתבשל אבל . קאמר ובכחוש לגיד שמגיע עד ואוכל קולף הנשה גיד בהשנצלה
 ר"א אמר אבהו כר' קימל"ן דשמא בידי, מפק בהנאה לאוסרו הנשה )יד( וגיד שבתורה. איסורין ככל טעםבנותן
 הנאה ואיסור אכילה איסור אהד תאכלו לא תאכל לא יאכל לא שנאמר כ"מ נ'[ ]כ"6 שעה כל בפי בפסחיםדאמר

 ראםתועפות
 ג1סנ ונ"ר 3נסמס כמו סחולס נון דחיס כקן )נקר 5ריכין כו' מכחו סנ6 וכ) ניו 6כ) ממריכי )מון טס סכ' 6' וין נ"6 ל) 16"0 ועייןק6י

 לסור הגסס גיי ס) ימל סר7נ"1 תטונח ע"ס סניף סק"נ ס"ס ס" )יו"י חסונם ותסתתי , וס4"1 רניגו כממ"כ וסגנון ט' ונחיםנגסמס
 סעמוייס ומווי )זנליו )רסיס סני6ס )6 סריכ"ו גס כסרזנ"ו סכ' מס6ו"ו ג"0 ר"מ ו0ג"6 וסנורוכי סיל6יס ן' סניף 1)6 עיי"ע כחיסנ"נ
 ע"ס ר"1 סי' סריק6געי וכ"כ כ5"3 כו' 6)6 ימבוס) כרותח )יג( . ממעתיק . נכ"י )ית6 )יב( . 0ר6טוגיס מיצרי סרדכ"ו ע)העיר
 טמנו 6)מ6 כס' זניי סמגוגית6 כנון 5טעמ6 )מיקס י)יכ6 מנ"מ 3' 5"1 חוקן 637 מיקמר ר6י' רכינו ס3י6 1)6 ,סר6"ס
 סניף )6 נס )ית6 ס)מ 3ססרי0 וכן פניי סמגוגית6 כגון רנ6 373רי טגירס6 )סניו סי' ד)6 וי") נג"ט תערוכתו 16סר ניוס)

 )3ע) זמיירי )ומר זים כס)כת6 ד)6 3;"ט ושיזין ים 7ס") )ומר סנר6 זבן קימר טמט מטס 1מסתמ6 3ס' ג'ז יקמר סםמדר"ג
 3רו3 י3ע) סס כססר"ח 7)6 ס"3 ק' ס" 3טוס"ע כ67יה6 כגניו ס' דכעיגן גכרין היגס וגימוחו סניזין 3ין גתטרכ 06 גיי ס)נוסו

 ז"ס נ' 51"ט לגי ז"ס 6' 51"1 06 7"ס 3' ס"ט הווין טכתוס' סרר"מ כסיסת 7)6 6)1 רביות סכ'16 וסר"ן נ"מ ר"פ 3ח"וסרסנ"6
 3ג"ט הסור 3גתנס3 מס"'כ nl(onf כ5)'יס דוקק סייט מיסו , )6 נין כ) 3סמגו 6נ) 7וק6 נח)נ 6)6 מפעפע למרו ך)6 מסעפע 6יגוכחיס סמן.ו)"ט )"ס ניז זמזומן סמסרסיס ועת 3טס סר"ן וכ"כ מסעסע 6יגו גיס ס) דסמגו 6' 5"1 טס נתוס' ר"ת סיעת ומגס ,וסככתם
 )6 ס' סס סיס ]ך6ס סמומן כגנן ס' סיס )6 סגסס גיד נסומן ר"ג גני ד6ינעמו 6טמסת6 כסנסו ורפ"י ס3תורס הייסוריןכקבר
 531מ זעי כרותח 6)6 סוי )6 דמ)יח Y'D דסרי hnb ור3 ס' 3עיגן ונגיסו) זמנוס) כרותח )עיח דס") 6סר ור3יג6 ר3יג6[ "סרפוי
 ג"חס ו6ס 6"5 קניסת זנם 7י"6 33"י ועיין סלי hnb ר3 ק5)וליגן t"Dht כעי ק)יסס מיסו נ:"ט )לסור סגין סומן נוסעסע6יגו
 ו3ק)'סס דסרי לקרינן וסם כחוט סי' ג"ס כס סג5)ס סירך וכן hntnwb רסיסו סי' קלמר ונכנוס ךמסכ"ר 5") )סיר6יס ר"חסנרח
 וכדהיתך סנחורס 6יסוריס כסקר כנ"ט לסר כב"ס 6ף מ)כ כמו מסמן כנר ר") סונון וסת ס;5)ס סומן 16 נתב:) 6נ) סגי)חוך
 סננוריס כסיעי סונט כס"נ וסיטת , ר"ת כיעת וסייגו 51)"0 6)עיח6 ו)6 ק6' )כד 6גת3ס) סכחורס יסורין 5 כסקר 3ג"ס 6ס,רסניד סומן מסכ"ר 1)סי"1 נכויס מסעסע ס6יסור סמיגס עמס טג5)ית סיתר וחתיכת כחוסם ס6'סיר חתיכת ד6ס')ו ס' סעי' ק"מ ס"3יו"ז
 סינן ל"י תטוכח ונס זכריו סוכ16 ת:"נ סי' r~lhll חרע"ר ס" סנ"ס ומצריכי עיי'ס פעפוע יעגין נמור כח)כ חסינ נגסתסומן
 6סר 6מ6י טעמך נעי )פי"ז cltb . ס' כו זסיס oppn ר"6 טרי כו' 6ענוסת6 ו3סגסו ניס כטומן וס"ס נמור נח)כ נסת7מ)יהס
 סר6"ס 3סס סר"ן כמס"א ס") דרנ'ג6 וסג") נ"כ )"סב סכ' כ"ד ס"ס מע"ס ועיין פירוקך )ם 'ס קסי6 ךכ) ו") נלון ס6י ר3יעת ויזוע 3קס'6 רניג6 זנלי סנמר6 ימסיק 6ס6 6ני סומל ועסיס עכ") כקרירס blh סייך )6 כס' וניעו) ככונו מסורו ימחססעיסכל )נמרי לסול פי' 6סר רניג6 סי' סס )חורין כחח וסריטנ"6 סגיך 3ס' נכיטו) o qb(h דמי זינוי) כרוחח ימניח גמ' גסירניג6
 ס"ס מליח טוס ונזקרי ורכינת ר"6 סרגי ונסך עיי"ס מס"ס 3ס' ממעריגן 6ין גמ)יחס ו6ף )עורס נלי מתגט) נוסעפע ח)3זקן
 5"1 י' סהוס' שסיית נ"כ יתיים3 ודעינלס 3ס"נ וגסיסת ע)'1 סחו)קיס כסיסת ס") ור"ת סר6"ס כזעת סנר דר3יג6 6)6 )6 1ח1 57)'כרותח
 מקומו 6ת יסו) שיו וחור סחרם ע3 נורוטנו נטף 7תגן מס6 )סקסות סחוס' נמ"ס וכן סג'י סומן כעד ס' ביט תיירי זבמתג'חין ס6גי ב"ס6'
 ינוע )מקוס סגם) הסגי 6)6 )3ט)ו ס' 13 סיס מפגי סיע כוסו לסרוסו ס)6 ומס וו") לסור 7"ס חם כתוך יחס 3סוני6 סר"ן כ' )6ותו
 . כו)ו[ 6ת )לסור מסעסע 3י' לסריגן )6 ומס"ס כו' עיירי סקור מע) סססח סס)קו )6חר י0תס לח"כ סר"ן סס כ' ]עוד מקוס גטעחסריך
 eb '6" כססיטוח כו' bnonnb תגסו )דבריו יתייסכ ינ,ס מסעסע כשייחס 6מרי;ן )6 סמן כח)נ Dh1" סרסכ"6 וחח כסר"ן סוכל סימנ"ןוסיעת
 כחוקן ורס"' , מש"ס מ)יחט יס6ג' 6)6 ז6סר 7רנינ6 מ"ט ן6"כ כנ") ס' סס רסיס )ור )1 ג5טרך 1)6 ככס"ג סמן )ח)כ זמש סניד זסומן6מרי'
 לנור פניי סוכר וגייס וכמקח b(Snsn 3ס"נ כסיטת ס") 6י ע"כ שסר ממגו גע) )6 ו6ס נגרע 3ו יט סמר bh סכתכ 1ס)גת6 7"ס נ'5"ט
 ונס גטקס 16 ק)יסס ביי 6)6 6וסר סגו וגרס זנגמ)ח וגסס 6גגו)ח ו)6 סקי  ד5ית3מל )ומל קריך ר"ת כסיטת ס") ו6י נג"ט נו יםדסמגו
 ס' דסיעור )זחות ניס הטיס סיעור ען ינסייס גוס כ) לסור גנו)ח 16 טנתכס) זיייס ססגונית ככתכ נס"נ 6דנרי כ' סססנור7כי
 ועיין זססיס כסיעורך 6)6 כסרס שונס) גוס כ) לסור גגעח 16 סגחנס) 7ידי' סמגוגית נס"ג )סון כעתיק טס ונ6ו"ו לניסו)ק6י

 שיגו ג"ס ס) יטומנו )דכריסס 51") ו") שפס ר3 וכן כן ס;' )6 ורס"י st/rl כ' סרר"מ סיעת סס סס3י6 6חר כ"ך סי' פג"סכסר6"ס
 ר"ת. כסיסה וסייגו עכ") כחוס בניי כד6מריגןמסעסע

 מסעריכן סניד יטמגוגית ססקק ס6)פסי לדירי כ' הרע"ס ס"ס סס סמריכי 6ני
 . נ"ל ט6)ס ח יטט מכ"ח תיוכת ועיין נס"נ כט'טת וסייגו עכ") נססים סגיי טמגוג'ת )נט) סיס דבירך 5") סיס )זנריו וי")3ס'
 וסבכתם ד"ס נ' 5"ט חו)ין סתוק' וכמכ"כ מס"ת כסברס 6ף נ"ר ט6וסר סר6"ס דעת סנ'6 ק)"ט )לוין וססמ"נ נגיפם 6'גמ)יד(
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יף**%ףו4י" יי*" י*טשו
 נבלה וכשהותרה , טעם בנותן בגידין יש דיבר משוס אלא בהנאה הנשה גיד מישתרי לא ולדיליה ,טשמע
 בגידין אין דאמר ייב"ב[ של ]בנו ישמעאל כר' הנשה ניד פ/ בחולין פמקינן ואנן הותרה וגידה והלבההיא
 ולא מעם בנותן בגידין ]אין[ ליה דאית טטעמ בהנאה אוסר ר"ש דהא אבהו, כר' דהלכה ונראה , אבהור' לדברי בהנאה אסור הלכך , וגידה חלבה הותרה נבילה כשהותרה מטעם הנשה גיד להתיר אין הלכך .בנ"ט
 עליה )פו( אשכחן ולא קאי אבהו כר' ר"ש אלמא , אבהו דר' טמעמא אלא בגיד הנאה איסורמצינו
 דליים משום לאו בהנאה דשרי דטאן , מנדמע ה א נ ה ב ר ו ס א דניד יאכלו דלא ליה דאית בהא שמעוןדרי
 דלא והא . וגידה חלבה הותרה נבילה וכשהותרה , בנ"מ בגידין יש ליה דאית משומ אלא )מז( אבות דר'ליה
 ושינוייא אבוה דר' ליה דלית משום דשרי מאן חזקיה דמבר משום אבוה דר' עליה דפליג לחזקיה מניהפריך
 שהוא שומנו בהנאה אסור הנשה גיד א"ת גם לספק יש ומעתה , קימ"ל אבהו כר' הלכך . נינהודחיקא
 בגידין יש אומרים היינו אם שהרי שרי בהנאה ששומנו לומר יש או , בו כיוצא להיות גזרו אם נידממעם
 ממעמ מותר יהיה בנ"מ שיש כיון )י,( שומנו , גיד הותר נבילה כשהותרה מפעם מותר הגיד היה טעםנותן
 קצת להקשות יש זאת סברא ועל . הגיד מן המור הנשה ניד של שומנו מצינו , הכי לאו דאי , נבילההותר

 מטעמ נאסרות היו ולא הניד שומן מטעם בשמנות לטסטר שיכלת יוכיחו גלותא ריש' ביה דאימלחןאטמהתא
 זה , צריך אין הלכך , מילתא תליא א מ ע ט ב והכא מילתא תליא א ם ע מ ב דחתם . אינה זאת וקשיא .גיד

 : מותר ושומנו בהנאה אסור גיד נ"ל מברתו סוף נכון, כיחיו

' יתט[ ]קעי נוסימן

 הערל 6'[ ע, ~גמות דתנן והיינו בפסח ואסור ערל גוי מילה מחמת אחיו שמתו שערל י"מ . בדברהלוקים שרבותי ושמעתי , בו יאכל לא ערל וכל דכתיב , בפסח ערל יאכול שלא בא בפי יוצרנו הזהיר . בפסהערל
 וכגמרא התם דתנן כערל דפסת ערל א"כ , בגמרא ילפיק מפסח ותרומה בתרומה יאכלו לא הטמאיםוכל

 זכר כל לו ל 1 מ ה דכתיב ומעמא מעכבא לא שמיני קודם דהיינו כזמנה שלא ערלות התמ )א.(אמרינן
 , ראשון לשון אני ורואה , הוא מילה בר לאו נמי מילה מחמת אהיו שמתו וערל , הוא מילה בר לאווהאי
 נותנים חמה אחזתו אמר שמואל , כלי הביא לא אם אומר ר"א בפ' ירושלמי בשבת דאמרינן , לדברוראיה
 ושמעיניה , תרומה של שמן לסוכו מהו יום ל' אותם , יום שלשיםלו

idW 

 לא הטמאים וכל הערל הדא
 ולהלן השמיני מיום אלא ערלה אין אומר חייא בר תנחום ר' בשם אחא ר' . הוא ערל והאי כתרומהיאכלו
 , הרומה של שמז ולמוכו תרומה לאכילת אטור יומ ל' כל ותניא , תרומה של שמן למונו מותר ימים ז'וכל

 6'[ ]ע"כ דתניא ראיה ועוד , שמיני קודם מערלות במרד שאינה ey"~ א שמיני לאחר ערלות ללמוד שאיןלמדנו
 לומר ליה דחשכינן לומר דאין , מרר מחמת אינו וזה הוא ערל א דשם וטעמא בתרומה אוכל אינוטומטום

 זכר: ימצא אמ ולמול להקרע לו שהיהמרד

 ראםתועפות
 3ג'לין 'ט ין ד6מר 3ס6 גמי ח)'6 וכו' דס"ס ומס ד"ס סם סחוס' ד)פ)וס"כ 3' נ"נ 3פכח'ס ס6מרו מחי מק"ו גמ' )משרי 1)'ג6ס6'
 ויל 6' 6ות כ"ל ס"ס סע"ם ועיין )סלמנ"ס סס)תי כיסוף כ' חו"מ מסז' ס"6 וס)ח"מ . ס"ס ס" נססותי סס ססג"י וכמח"כנג"ע
 וו") כו' כנ"ט כניסן 6ין סוכתם גודססיק (~Ohl יסור יגיס מסק o"bn 6נ) ו' 6ות נוסלם ס"ת נכנמי"י עיו"כ סכ' חלסכמסט
 ?": 3' 5"ט מוכין כסרס"י )יז( . מעגין 3כ) כ5") כנטו )כ!1( . ]סגר6"7[ יספיג מ6ן 5") 16)י )סו( . כו' סכי כסלי רניגו ססק י)6נוטמע
 כליך ותמת כו' זס 6ין סוכך סיר6יס כב' נסמוך )מגיס זג") ע""ט סקק"ו ס"ס ס" 'ו"7 ססר"ח עסק כן עותר וממגו גסג6סתסור גיי כ6ן סיר6'ס l("nlpD , מומגן ס' 7:סייסו גגי7' 3ש) רניגו סי' וכן ס6מ 7"ס 6' 5"י סס סכחוס' ר"מ כסרר 7)6 .וט)כת6

 סנריי: ת") ע"ס הכרתו סוף כס"ס ומסכנםס"ס
 ד6מר 671" קמפור מרד ער) וי"מ )סמים )3ו 6ין נמרד ער) ד6י)1 קלמר מפס מהמח פחיו נמחו ofnr5 Y'b )3ו 6י[ ]ע"6מחס)א(

 ער) אור"ט כ' כ"ח ססמיס ע"ן ס'ר"ת טו6 סנ' וס'"מ פרס"' סו6 סי6טון וסי"מ קלו ס" כגלפם וכ"ח כ5") כו' ער)וחסחס
 וכר כ3 )1 סמו) ומס3ל6 6' ע"6 'לנוות 637 ד6נור יס6 לס"ק סיר6יס גרעת סענעדיס ווי גט3 וכ' סס וסריט3"6 וסרס3"6 סער)ור"מ
 שרומס ס) נסמן )סוכו נוותר ער) וקמן זרעי) ע,קנ6 נר דר"מ )נעיף מסיעות סו6 סו6 מסיוף כר )16 וסקי )עסותו יקרב 161 רממנ66מר

 לנ6 לינול מס6 ג"כ ור") 67'ססיט6 נע'6 סערה נר"פ סכ' בכ"מ עיי"ם ס"ו תרופות מסז' סי"6 וכסרמנ"ס סס מסל"סוכקוסיית
 וכ"כ גווי נכמס סס תחוסו 63יסור6 )יפסע סס ר5ס ר"ג 67ירנס ככ"מ ע3 סתווי סס .)סרמכ"ס כח" כסנרם"ס 637 וסע ,ומסכרה
 )וניר 7ר"ז (ho וימי' רנ6 י6ת6 נחי' סרסנ"6 וכממ"כ מכר"ם גתי' סמוס' זעת דנ6מח עכ") ס6ינעי6 6יפסיט6 ?)6 טס נר"ססתוס'
 ודע וסיר6יס )סרמכ"ס O(nrI ועש כן וגין 6יססיט6 )6 חמ6 ולנ h'DS 36) דר"ז bo קבס ע6 )י' מעכזי )6 וטגדיו זכריודטר)וח
 ג6ו"ו גמ65 ונקמת מ65מי1 1)6 ע"ז כמכ סק"ס כרית גח) רס"ל סי' מיקס )ס)' סנריח כולת ונס' מק"ו '"ט סי' ?נ"ק ס"6 סנ"6כמס"ס
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יראים אכיפת בעשימפר 08
 כדתנן , מהול נראה )ג( שאינו בשר בעל )ב( בין אטור גמור שערל דבר בכל לאומרו . הערלתולרות

 , העין מראית מפני מתקנו בשר בעל היה אם ff'p] ]'6' פר"אבשבת

קדו
 אבל ועונשו ואזהרתו כהן הוא אפילו , בתרומה שפירשנו יאכל שלא )א( ערל על הזהיר . בתרומהערל

 , מנה"מ בגמרא ואמרינן . בתרומה יאכלו לא הממאים וכל הערל דתנן "'[ ]ע' בהערל ביבמות למדנו)ב(
 ושכיר תושב ונאמר בפסח ושכיר תושב נאמר , גתרוסה אוכל שאינו לערל מנין אומר )ג( ר"אדת"ר

 ר"ע . בו אסור ערל בתרומה האמור ושכיר תושב אף , בו אמור ערל בפסה האמור ושכיר תושב מהבתרומה
 . בפסח בערל למעלה פרשתי כאשר הערל תולדות . הערל את לרבות איש איש אומר הוא הרי צריך אינואומר

 ]תי[ נםסימן
 בו. יאכל לא ושכיר תושב דכתיב . פרעה אל בא ב8* עליה הכתוב הזהיר בפסח, ישגירתושב

 גר )פי' , תושב גר זה תושב דתניא , במכילתא רבותינו בהן נחלקו ושכיר תושבומהו
 לידון הם( ער4 בכלל הרי )פי' . נאמרו למה אומר' ר"א . הגוי זה שכיר 3ן( ]ס"ד אחרון פרק בע"ז יפורשתושב
 תושב אומר יצחק ר' . למעלה שוה גזירה פי' כאשר הערל את בו לפסול התרומה על פסח )א(מה

 וערל , מעשיו נתנכרו לא שהרי ליתא נכר דבן , מצות שכע לשמור עליו שיש מה ושומר פי' )ב(מהול גבעוני או מהול ערבי היה אס אבל בו, יאכל לא נכר בן כל נאמר כבר הלא נאמרו למהושכיר
 כאן האמור ושכיר מהתושב ושכיר, תושב ת"ל . בפסח לאכול כשר שיהא שומעני , מהול שהואליתא

 ראםתועפות
 מס"ט ח"כ ס" ועיין ]סגר6"י[ )'ת6 וכי7סס כנון 5") 16)י )ב( . סג"6 כרסון ממט עיי"ט ב"ק onb' תרמ"ו ירוס)יס המ"מסנדק
 )מסוק מדעתו )6ססעיגן מסע סלינו גריס 31"ק מסו) נר6ס סריגו )ומר רניגו יקיק חדר ססס כ' מסו) גר06 ס6'גו )ג( . י"ס6ות

 6' כגתינ ירוחם רניגו וכ"פ )מוזו 6"5 גריס ופיט גרפס 60 ויייקיגן )מוזו 5ריך מסו) גר6ס 6יגו 7קתגי כ' קלש טנת 3נריית6כרטנ"ג
 סמול) 607 כוס מינוק טלין גר6ט וע"כ )מוזו זריך 61") )נולו 6"5 מסו) 1)ר6ס סמתקטס כ"( לותו רוקן ננסר סמסורנ) קטןסמול) לנלי סיר6יס כ' ת"כ סי' ו)ס)ן כגדסס י"ט דכסי' 6סד7' סתרי רכינו דקרי י)פי"ו ותנניטגי עכ") רס"ך סי' ניחן כ"י מרן ורמזוח"3
 כנמרץ ומס"6 )סנוו6) )מוץ זריך גר6ס ו6יגו גר6ס ו6פ"ס מסו) גרפס ס6'% דר") ע"כ )6ו 061 ופי' )נוולו זריך )16 ו6ס ק6נורגמי
 6יפ 3ריס6 נקע רסנ"נ מסה"כ )מקו 6"5 מסו) נרכס כריר נקט דטנע6) מטוס סייגו נר6ס ו6י% גרפס ד6"כ ורטכ"ג סמול) ניןחלוק
 גריס טגמו) 1)6חר ועב טמן 33סר סמסורנ) קטן נוס") סס שכ' 3י6ור 5ריכין מס ירוחס רנינו ונכרי , וחל"כ ))ווטו זריך מסו)נר6ס

 כך )שזו 6"5 ק5ת מסו) סגר6ס %ומר נרפס 61'גו (Oh1 ו6ס )מוזו זריך 61") )ניולו 6"5 נוסו) גראס ob כסמתקסס לותו רואיןכמכססו
 ו6יגו נר6ס כ' 6"כ 61'ך זמונו זריך 61") )מוזו 6"5 מסו) גראס סש36 ס6מר סוסון סכ' ימ6חר תמוסין וסדנריס עכ') מיקס סרק נסיחפסוס
 ד)6 מסרט ירוחס 7רניגו )ומר וסגר6ס )נווהו רריך 6'ן )16 ו6ם )נווהו הריך נוסו) גרפס פנו קטגור 60 ולסנ"נ )רסנ"ג tcrn )מואו 5%גראס
 סריך מסו) גראס היגו סימר רסכ"נ מסה"כ )מ) 6"5 גראס 61'מ גראס גס זס 3כ)) ))ט) 6"5 מסו) גראס סימר דסמו6) )סיפך 6)6כפרס"'
 עיין וכי"כ )מואו 5"6 (~oh וטיט גראס 061 כ' YDnt מגווך) ס6מר )פון כ' ירוחס ירנימ 61"ס )נוו) הריך גראס ו6יגו גראס ס"))מ1)
 סטם נמסך ואחריו כרס3"ג סלק ירוחס דרכינו טכ' רס"ר סי' כיו"ד בנ"י ודברי גסרס"י עיי"ס פריך 1)6 דוריך 6"כ 6' ס"תכלעטין
 ני' )סאו) סר5וגו וגרפס עכ") מסו) גרפס ודיגו גרסיגן כהתניתך מסו) וגרפס נרסיגן 73סמו6) ע' טס קטעת דרט"י ודע לע"גחדס

 גי' סי' כן וקוטי כו' תג"0 סמ61) 3חל וגרסיגן כסמה) גר' כרסנ"ג דנרסיגן ole' סי' Slt~ht נספר וסונר 5"נ ס6י)ת6סס6)תות
 גראס ע"נ ק)"1 דף יסכת סך סס ססני6 סק"6 רכ"7 סי' ס6ו) יד גירים ידות 3ססר ראיתי סו3 , סמוא) דגרי כ"6 סכיה ט)6סיר6יס
 נחנת סימרו מנויי )מיסוך 7סו6 5רץ 1)6 הריך ע"6 תס"ח מחורין כ))6 3סך גרג6 סן6 ס"6 ס" וסח"5 סס וסירסר גראס61'גו

 . וכג") כפרס"' י)6 מסרס ירוסס ר3יגו ינ6מח יחסתי )' וסגר6ס עי'"ס 3יניסס חיקק סס Stenוסיד
 : יתמעך) ר' בגי' סער) ס' 1'רוס)מי הזוור פ' כת"כ )ג( . נ)16 5") וגוטי ]סגר6"י[ ס"ס )ב( . כ5") וכרומס י6כ) ס)6 ססירסגו ער))א(
 עטיו D'a מס וטומר סי' כמסכנך וש' )ייסנס וסג") מחקס סס 1ס6"5 )פנינו כמכיתתך כ"ס כסר מסו) )ב( . ]סנר6"ו[ כ5") מן)א(

 כו' סי' 06 6כ) ומסכ"ר סי' תילת חסר ח"י סי' וכגיסם כסר 3תי3ת סו6 וססי' כו' ש' רכיגו כ' וגניו כ6ן כ5") והגי מטות ו')סמור
 נכר כן %1 3ו י6כ) )6 ער) כ) כתיב וס)6 נקמרו )מס נוס") כ' סג"י )הוין ססמ"נ ollh יכו) סני' סס ונ6"5 שנן אנו %6חיגת
 גכר כן כ3 ג6מר ככר וס63 כתיכ נמכי)ת6 ולסנים כ6ן רניט כיכרי וכ5") נכונס וו וני' כו' מסו) ערני oha hlo 636 נו "%%

 ממדות כגרורי ו3מס"כ רנינו מדירי וכ"ג תרווייסו דנרסיגן ססנו"נ כני' וסגכון כ"ך 6ות סמלות 3כרורי ועיי"ס ער) מניס ססונ6"5
 , נוס מ"מ[ י"ג ]למות מע"ס כע) )סג16ן ד3ר סרחנ נסיס"ת ועיין ע"6 )יכפות נמס"כ מסרס"6 קדרו ככר מורח' סרר"st~u 6סס
 כ' )' 6ות ק"י סי' סמריס סר ונס' עג") כחרומס ס6שר ומכיר כתוסכ סירוסו 6'ן י5חק[ ]ור' or ענין )פי O"D סס יססמ"נודע
 גרע סכסמיס )הניו מעטיו סגתגכרו נכר 7כן סס ניכפות סריטכ"6 ממ"כ עפ"י נכל כן חיכת כמשם ער) תיבת ססג'ס סגר"6 כוונת)סרס
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מאיראים אכילות בעפימפר
 עליו ששחם בפסח יאבל לא בסמוך אפרש באשר בתרומה האמורים ושכיר כתושב ישראל הם שאםלמדנו
 מזה זה למדים אליעזר לר' שהרי , הכנעניים ושפחתו עבדו ע"י שוחם שאדם מלמד לבית שה )ג(בפסה כדפרשינן עליהם שוחם רבו להם קנוי גופן היה שאלמלא , להם קנוי גופו אין שהרי , מדעתו שלארבו
 ושכיר תושב )ד( פי' , פשומו מידי יוצא מקרא אין ג"ש ליה דלית נמי לר"ע , להם אחד דין א"כמג"ש

  פן ובנדרים . מ"מ )אבות( לבית שה זירא א"ר ברירה יש מינה שמעת אמרינן 6,ן ]פ"מ דבפסחימ . לשאוליש , דתרוטה ושכיר כתושבדפסה
 ; ראורייתא לאו פירוש הרב )ה( תירץ ראורייתא לאו אבות לבית שה זירא א"ר 6'[ נ), המודר ביןאין
 ובקפנים בדאזמנינהו בפמהימ לה מוקי גדולימ וקמרים, גדולים לבניו שאמר )ו( מעיקרא בדאמנינהו מתניתיןלה מוקי 6י[ ]0'ע האשה פ/ ובפסחים . להון ומזכה קאי בשרא על , מדאורייתא להמנותם אבות לבית שהאמרת ואי וכו' הפסח את שוחם הרני לבניו האומר מדתנן , אוכלין המנאה בלא אפילו אלא , המנאהלהצריכו

 : מ"מ לבית שה דכתיב ומטעם , המנאה בלא בנדריםמתרץ
 בכמהים בדאמרינן אי להמנותמ דאורייתא לאו לבית שה מתניתין מההיא ר"ז מוכח היאי א"ב קשיאואי

 הקטנים שדעת לר"ז נראה המשנה מדברת בקשנימ שנם מאתר לתרץ ויש . מדבר מעיקראבדאסנינהו
 6'[ ]עיי פ"א בקרושין רבא דאמר הא קשיא לא להם, קנוי אינס ישראל ושכיר תושב אמרתי למעלה. מיושב אינו וכ"ז וכו', ובקטנים המנאה צריכין אינס כלומר מעיקרא אמנינהו כאילו נידונים ]גדולים[ )ז(טו מעיקרא דאמנינהו בשלמא אמרת אי בממחים שמפרשים שמיעתי ומרבותי . מלבי זאת וסברא כלוםאינו
 צריך אלא זיל תרי באפי במיסר ליה דליוכי )ח( קנוי גופו עברי עבד דאין פי' קנוי, גופו עברי עבד אומרתזאת

 : עברי עבד כדין כנענית בשפחה עדיין מותר שטר ובלאשטר

 ]קעה[ ממיבמן

 בפ' דכתיב , כהן רבו בתרומת ישראל ושכיר תושב יאכל שלא הבורא הזהיר . בפורומה ושכירשרשנה
 מי"ג ולמד צא . טפל קרא משתעי ובתרומה . קדש יאכל לא ושכיר כהן תושב הכהנימ אלאמור

 וטהר השמש ובא מימה לעיל כתיב עניינא ובההוא .. מענינו הלמד דבר בהן נדרשת שהתורהמדות
 בת"כ ותמא בתרומה. כ'[ דייו בהערל ביבמות קרא ההוא ומוקמינן הקדשים ]מן[ יאכלואחר

 ראםתועפות
 6'[ ]מ"ח 3ססחיס )נ( . 0ו6 ער) טי גס 607 )י' קט0 ק6 מסיר מער) 6נ) גאל 3ן תיבות סגר"6 טמיר ממק והן עיי"ט מנכליספי
 רניגו ודעת , נסמוך 03)ן ומקומט נכלן ע"ס ס0ו6 ג") 6)1 תירות 3' , 0רכ תירן )ה( . כגזסס מסר עס"ס כו' פ" )ד( . כ5") גו'טס
'tes16 סי' ומסמ"ר , ס0 ד"0 6' ב"ח נפספס 0תוס' וכמס"ס 67וריית6 )16 ינות )נית טס יגדריס סך דסיעו מ"מ לכות )ניח מס( 

 פי' מ"מ )גיח "ס ויל6 ל' מ"ט 6"כ 5מג08 )50ריכו ז6וריית6 י)16 סס גיריט ו0רמכ"6 סר"ן פ" כן כו' סמג6ס )50ריכוד6וריימ6
 ס)6 ססמ מ6כי3 ו0י6ך 61"ת טס 7פסמיס 0תוס' קוט"ת )h7lh 0 ונוס מרעמן ס)6 5ף )קעגיס וחיית )נית 7סס תורה למרסדעכי
 יתייגו 67וריית6 )16 קנות הית ס0 טמסרסיס גר06 כן o'rpnn 0תוס' 18)ס , 0מג6ס כליכין טסן הורס ג)תס סכי ינ6מת גו')חגויו
 סס נדרים סר6"ם מפיג גריס וכן 6' כ"ס ניעין 0רשנ"6 גפי' 610 וכן מדריגן 6)6 בקטן 3גו נטני) ספח כבפריט ממויינ 60גסבין
 ממרס מלתורס נסרס 6ין מ"מ )נית טס סס ר"1 מ"מ יפ"כ כו' לתורס מן ממויינ ססו6 דגיו) כו' י6וריית6 )16 )נית ס0 כ7"0סכ"
 ס)6 אפי' )קסג'ס תרני ס0תור0 6ססר סיטך סתורם מן כ)) )יכ6 ר~ג'ס נטם) 0סרט0 טמי1נ ימרמר כע"כ כין מרעמן דניןכך

 olcn וס"ס מ"מ IDrl מנעתן ט)6 קטמט נטט) סססח 6ת בסוחט qh סטיר 6תי6 )נית ס0 מתורס מ"מ 6מר יר"ז ס"ס 6)6מיעתן
 סחוסי מקרס DC'1 ומס"ס מיעתן ס)6 נקטג'ס )ן הכסת )6 ומס"ס מרכנן כ"6 מקטן 3גו כסנ') שפריס ד6ור"ת8 163 )נ'ת 'יטס

 6' )"1 ג7ריס תוסג ועיין נתקסו 0ו6 עומד )מנויו ס)6 67וריית6 שסור מ"מ קעניס גסני) ד6ור"ת6 )6ו סססמ  מפרסת 7ח'וכ67ע"נ
 3ד6מגיג% מתניתין )ו( . סס יכריס סומי ונס' כו' שומר סכ' סו6 ר,וריהץ6 )5ו )כנץ סס טס ס6ר"זכפיי

 מעי"
 סומר 370 סירן ,

 0פר"ח סי' כן סיר6יס טכ' סרב וכתי' 6י ד"0 6' כ"ס כגיטין 6)6 ד"0 6' מ"פ פסחים 0הוס' גןס"ח 0י6 רבעו וסמן כ5") כו')3גי1
 ס"ט פסחיס סתוס' תי' וסוף סי' ומ3 ס"ס ~tS'D )ז( . 6י ל'0 גיטין עיין כווי)ג6 ר6ס 7' כסס"ח סירוסיו כעת (DD1 חיים גויסכמסר
 7ס") נר06 כנעג'ת כלפחס עסיין מותר סטר ונ)6 רנ'מ סכ' זממת . כ5") כו' לנ"כ' 6מר'גן 7)6 )עג'ן 6)6 קגו' )ח( . 6)6 ד"60'

 נספחס )6וסר1 ו0 הסור קמן )ססק'עו ס"מ 3י3ריס נסיק ד)6 6מרינן דכי סס )קיוטין בת" ו0ריטנ"6 0לט3"6 סכ' 0רמג"ןכם'טת
 כ' מעיטור 16)ס ע"פ מה')ס ע"' 'זיו 3מעט0 גמ' זוכם 'י )ו ו'ס רנו מיי מתגת טמקנ) כע"ע גךנר'ס סקע '7'1 מעסה קג'ן6נ)
 סו6 קטי בנוסו סיכל 336 סגי וי) מרי נקטי )י' 6מר וגי סי6 נרידת6 מחי)ת6 קנוי גופו )16 ז6' טס דקדוסין h'~o ע) מח')ס גוי163ת
ו ורנר קגוי נוסוש 6'ן ע"ע דקיי") ו") רגו"ס  ט"י כי  3ן קי"נ )ב"ק ורס"מ , ס"3 רנף6 ס" 3מ1"מ ועיין מפ)0 מסג' 1)6 מסכוןגוסו

 : 6)מ6 חו7"0 ג' ע' ינמומ ועיי' ד6יתוחנ סמקוס ידטהי ג6 עכ") דקדוסין פ"ק 6יהות3 60 קגוי גוסו ד6מר
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'ראים אכילת בעפימפר 8פ
 זה בא שניס קנין קנוי .אמר ולא עולם קנין קנוי ויאמר , שנים קנין קנוי זה שכיר עולם קנין קנם זהזא(
 גופם שאין בתרומה יאפלו לא )ב( לאכול או שנים קנין לעבודתו לכהן שקנויים שאענף למדנו , זה ~על[לימד

 : )ד( בו יאכל הוא כסמו קנין נפש יקנה כי וכהן כיה )ג( קריא ולא לוקנה

 ראםתועפות
 תגי 6ית6 יתרומות סי"פ 3ירוס)ט לר( . נגדפם כ"ס קרינן )ג( . כ5") )יונ) )ב( . כ1' ו0 תוסב נת"כ ת") . ממעתיק . ככ"יחסר)א(

 t'DS טררנ"1 וע' עכ"ל יסיס כי  וכסן ת") בהרומה מלכילו fha(1 13 ממקס  5תך' t'Dh מוחסות Sh-~'Sl 13 עכר סקנס )כסןמגין
 6פי' ט'קגס כ) )מיסך דיגמה מלמעותה מ6י )30ין ויה עכ") כסן ס) קנינו כ) טי0י' נוסמע ו0כ' 3וס"3 0'"ו חרוזיות מ0)' ס"ו)רנו3"ס
 חולין ועיין מטמע סלמס כחוט ג' 5"1 מכתונות כסך מסיוע גפן כי)'0 וגפם נסם יקנס כי וכסן ת"3 ס"ק ד0ירוס):ני דר") וקוטינוקזת
 מבכת 3נ'6ור וכ"כ עכ") כספו קג'ן 'קנס כי נ,ס") סם סכ' זרעיס סיר )ירוט)מ' נדנדותיו )סנר"6 1ר6'תי , י0וזס ור' תון"ס 6'פ"ח
 וגר06 מטמע )גמרי )ו קגו' ס'ס6 סס O"D1 כססו קנין גסס 'קנס כ' וכסן ת") ס'רוט)מי )מון סס טסעת'ק מ"ע דחרומות h"tDס)נוס
 פרס )1 ממיוחד כססו כספו קנין נפם יק!0 ככי וס"נ )ו ומיוחד כספו סו6 כספו כ' 6"ק דר"6 מ"ע 6' ג' נכ"ק ת"ס DD"' דנר'ססכבור
 )16 כספו וקין סכי סכ6 )פרוסי )'כ6 ךרס6 )סך כולית מיותר כספו דכי כ' ג' ננ"כ 0רסג"ס )פמם"כ וסנס טותסוח 3ו )יטרף))כטיס
 גפם יקב כי וכחן סנ6מר נתרימס סיככנו ענדיס מקנו וענדיו ענדים סקגתס )6סס ממן  %* ס"ו ינמות )דרסה ד56טייך סו6י0יר6
 נפ: יקנס כי מדסומ") 0כ6 ג"כ 6"ס כו' 0ו6 כסף כי )מיכתב מדמני סרטנ"ס סס סכ' 60"נ )סין oilh 3ו י6כ) 610 כססוקג'ן
 6וני6 1)6 כסף סייגו ע"ע h'ile rfi קמרו י"6 כ"כ ויקרה בת"כ 6נ) )1 סעיוחד כססו דרטיגן כספו וכתיב כו י6כ) סו6 כסףקג'ן
 כספו מתיכת ו)6 0ו6 מתינח דירום)מי דרסך סך דגלתי מטס משמע , 3"ח וחיו עכד )כחגיו סרט סו6 כססו ת") סותסין ס)6ת

 י6'געריך טכעתיס וזוקק 0נר"6 מנסה )טון נקמת 6ך סכח"כ סו6 תיגת סגים ו)6 כספו מחיכת כמנסותיו בסי' סנר"6 רבינו ע)והידוס
 )מכסן מענד כ3 ע) ים רכסן ט) כיוס מ"מ ויסרך) כסן טותסין ס) 3עכד עס6"כ ק6מריגן )8 6יס,ר6 6' מ"3 כנסין 3תרומ0יכ) 8יי 3"ח וחגי ענד דחגי יותר מסינר כק0"נ סתווי כסן ס) )עטו תרוננה לכיתת כדין 16"3 ר"פ מ' חינוך המנחת )סמס"כ מיעוט' 3י)ן

 מילתך ע""ט 0סותסין  פו 3נדריס סרן כסכרתק0"נ
 נטעמי

 )1 ממיוחד דדוק6 )0ורוח 6חן מיעוט כ"6 )נו 40 )6 06 61"כ )מנח
fnft~67ת8 6ומל fitjits גו דים 0טת6 6נ) יוהר ימסתכר 3תרומ0 6וכ) שתיגו וחנ"ח ח"ע( TID 61 סמיוחד דדוק8 )סורות יתור( 
 כרסו ה") סוהסין ט) 6ח 516י6 1)6 כוי ע"ע 6ת 6וגי6 מת"כ ל15ר ונסו נתרוסס 6וכ) דיגו ויטר36 כסן סותסית 0) עני דנםשמעיק
 נריס6 נת"כ נקעי' 3תרומס S~lh סלינו טוחפין ט) )0ו5י6 יותר ירבות6 כיון 6ך ויוחסין )ט3 סרט סו6 מן ולח"כ וחנ"חח"ע )מעוטי נחר )מיירם סו") ימכספו ולע"ג כ"ח ותגע ענד )בחניו פרע 0ו6 סמרו fnht )1 הניוחד ירטינן נוי"1 כשסו מיכתי3ור"ג

 3מסרס"6 עיי"ט 1'ג06 י"ס 6' יי כקדושין מיתוסי וכ"כ רנינו גדנרי כ6ן ו0ו3, סקודס סכססוק ומכיר תוסב וכמו יכססוממיעוטך
 כשרומס 6וכ) קינו ויסרך) כסן ד0"גו סותפין סני ס) ענד ונין וחנ"ח :ח"ע ינין טמעיגן ו0ו6 כספו ומיינו מיעוטי 3' מהנךוב"כ

 מיוטכ ונט מח"כ כטון ממס 610 סנר"6 כ0נ0ות כספו נ,דכתינ כתרומס 16כ) סוייגו ויסרק) כסן )סותמות סנריית6 סמ3י6וסירוס)נוי
 ומ"ג )ו 0נויוחי כספו י3עיגן כר"6 סססק ימ6חר r~ht ססותריס 0רמכ"ס 3י3רי סט מנחס TnlP כסטמטות חינוך כמגחה סכ'סנע"ג
 י6כ) )6 כשניס סג' ט) עבד י6פ" נ'כ )מסיק מו"נ 61"כ שט"ו ע3ייס מסל ופ"ר רוצח מסג' ספ"3 כרנוכ"ס כנונו6ר )ו 0עיוחיענדו

 61ין )6 ותו 711 כסן דפיינו סוהפין ום) וחנ"ה נח"ע 6)6 קר6 גצי ד)6 )ק"מ mh3a' גנט )פי 6כ) )ו ס:ויוחד כססו י3עינן3תרומס
 תרווייסו )מעוט' נויעוטי חרי שעיגן ונר כסן סוהפין וס) וחל'ח )ח"ע דנס חויגן דס6 כתרומס י6כ) ד)6 כשגיס טסי ס) כעני )מוסיף)גו
 כ' ס) ועכר 1ח3"ח ח"ע ממעט'גן tDtn(Et יווחד יכריס רעי וי5י6ת יומים 16 יוס )ןין דמי 1)6 מינ"סו 3חיh 6('S סוס )6"ס60

 כרכנן דצותי )ומר 6ססר ו0ירוס):וי t~rol( סס מנחס כקוננן כתט"כ וד63 תרופות ליסור )ענין כמו 3יניסס )חקק סכרך יליןסותסין
 DS(Ot רציתי נס . )ו הניוחך כשש דנעינן קיימ' דר"ח 6)ינ6 ו0ירוט)מי מת"כ 61דרכס )ית6 ונמחכ"ת )ו סמיוחד כספו כע געיד)6

 וסגרם"ט כת"כ 0ו6 6חח ירסק ד0כ) חטכ סת"כ כפי h"pt נס , וחנ"ח )ח"ע סרת כססו ת") הת"כ )סון טסעתיק ס0 חינוךהמגחת
 כספו ת") קמרו 0ר6סין ע) כח"כ 0מס  ירסות דכו 'פס פי' )6 וכמחכ"ת 0ק"6 סנרי 6חר ג"כ גמטך מעוכם הוי"0 3' מ"גכגיטין
 נסן ורציתי , וכג") וחנ"ה )ח"ע סרט 0ו6 למרו61ח"כ

 ג0יי6 כבימ"ס שכ"כ והו"ר 3טכור0 כדמעי) כו' )כסן 3י' דניחמ סטד' 6גן דצ"ג תרומס כרטיג' )60מ)0 סימרנו) יכו) כסוהסות כטוס)0ס יי ויטרלל  הכסן ד5ס וגראס טפו מ"ע לחרותות סי"5 )מטייות ר5ט~ס מצגי
 )דין ג)נ ענין וס 8ין כו' נ0די6 0רמכ"ס טכ"כ רמיתי וסוג ימט"כ 16:)ר ופגי ע"כ מותר, עמו טוהף סי' 061 דס"ו חרומכן מסג'סי"פ
 נסם יקב כי וכפן דכתיכ מטום תרומס כרסיגי )03עתו יסרק) מהכי) דלין 607 טס 0ר"ט הסכיל 6כררלס 3ר מטס סר"ר בסיעת7סכ6
 )יין כ0מ0 יין )ינות יט 6"כ עיי"ט )6 דיירך) 6נ) יכדן דוקק ומטמע 6' כ"6 גניגס כד6מר כמסמע הרומס גסס tefil* כססוקנין
 וכג") )ו סמיוחד (IDD דנעיגן נתרימס מ6כי)0 שנסן סלן נס ממקס 6חי eh" 3נסמס סוחפות )יסרק) יס ד6ס כרמנ"ס 0מכו6רעני
 עדיף )6 וסכירות סי6 יידית סרס י6כי)גס 63 6מ5י קניי הכירות י6ס מיטרף) סרס טטכר כסן גני 6' ט"ו r"D3 סימרו מנוס16)ס

 סס יתרומות נירוס)מי ירוס)יס וניון ננ)ס"ס ורמיתי , )6 ותו פירות קנין 6)6 היגו דטכירות טרו יותר חטיכ סותמות ו6דרכ0מסותמות
 יעי) סגיינתי כלכ סמכו6ר ות:ויסני עכ") כך כ) מנוהר מ65ע )6 וטס נוס") המור פ' ח"כ ט5יין סיס דתרומות ס"1 סג"מ %יסכ'
 סייגו 0ו6 כססו כי כתיב יומיס 16 יוס כדין דסתט טס סכתנ י"ג סי' )קגס"ח ~"י0 6נר נסו"ת רעתי עו9 , דירוט)מי זיג6סך
 ענין 61'גו מקנהו כסף ע) 6)6 סגקג0 מעכי ע) ק6י ע6 כלסו קמן דכתיכ תרומס נני מסה"כ )ו סנויוחי כספו בעינן )כך סקגויתעני
 מגר דנ6נות oc טכתנ D~pn לס" ס" יו"י ס6ו3 יד ועיין ויו"ק כזנריו י)6 0ו6 )עי) טפסרנו מס ו)ס' עכ") )ו סמייחי כססו)ומר
 מסול 0ו6 נתרומם 63כו) ד6סור סעע0 עיקל וכ) תרוווה )ס6כי3ו לטי סוף כטסו דקגין כיון מ"מ )1 גקגס )6 דנוף 6ף 0מ6כי)שכסן
 קנה טכירוח 67י מיטרק) סרס טטכר ככסן 6נ) ור ססו6 כ) דוקק ו)ס"'ו התרומה )6ט) לסור 610 )כך ורות 13 ויט זל 0ויהגוסו
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