
לןיראלמ אכילות בעטיספי
 ]תיא[ סאכפילון

 שנתנכרו שנשתמד נכר פי' . בו יאכל לא נכר בן כל פרעה אל בא בפי תורה הזהירה . בפסה נכרבן
 , בהאשה[ ובפסחים 6/[ ]עא ביבמות בהערל רעל )א( ]פירשו[ ]כך . שבשמים לאביומעשיו

1D~Dחי[ סב[ 

 ממנו תאכלו אל דכתיב , מבושל או נא אבר הפסח לאכל שלא בא בע' יוצרנו צוה , נא ממט תאכליאל
 צרכו כל ולא הי לא פי' אברנימ מרמאי כדאמרי נא מאי 6'[ ]ע"6 שעה כל פ' בשלהי ומפרש . וגו'נא
  אמרתי  ומבושל נא , ובשל נא ממנו תאכלו אל ת"ל היים יהא חי כוית אכל יכול כרתניא , פטור חיאגל
 וממקונן , סמור יום מבעוד נא כזית אכל ג'[ ]סם ותניא . אש צלי אם בי ת"ל מהער יהא יכול . חי ולאלך

 תאקל בנץ ישנו צלי אכל בקום שישנו בשעה אש צלי אס כי ובשל נא ממנו תאכלו אל דכתיבמעמא
 שמפיגין משקין שאר , אסור טעמן מפעין שאין מים ומה ק"ו אמרת מנין משקין שאר מים אלא ליאין , מ י מ ב 6,[ ]מ6 תניא בשל ולענין , ופשל נא תאכל בבל אינו צלי אכול בקוס שאינו ומשעה , ובשלנא

 ואמר . מ"מ מבושן ובשל ת"ל מנין משקין שאר מים אלא לי אין , מ מי אומר ר' , שאמור דיןטעמן.אינו
 כל צלאו יכול ותניא . ובשל משוס אדם בידי אש תולדות הוו דלא פי' )א( מבריא בהמי שבשלו פסהר"ח
 דשויה צרכו כל דמי חיכי . צרכו כל צלאו ולא לך אמרתי ובשל נא , מבושל ובשל נא ת"ל חייב יהאצרכו
 היא יוסי ור' צלי אחר בישול דיש פי' חייב בשלו ואח"כ צלאו , חייב צלאו ואת"כ בשלו ותניא .חרובא

 : בסופו שעה כל בפ'וכו'

1D~Dמג [etp] 

 זימני תלתא ביה דבתיב אמור בהנאה ואף בהלם שנתבשל בשר לאכול שלא הנתוב הזהיר . נחלבבשר
 אנכי ראה בפ' תורה במשנה וא' תשא כי כפ' וא' המשפמים ואלה בפ' א' , אמו בתים גדי תבשללא
 לאיסור א/ כעסים ג' אמו בהלב גדי תבשל לא תנא ישמעאל ר' דבי ג'[ ]קע, הבשר כל פ' בחולין )א(דאמרינן
 כל פ' בחולין אמרינן , מנלן בהמות ושאר כדכתיב, אשכהן גדי , הנאה לאיסור ואחד אכילה לאיסור וא'בישול
 סתם גדי שנאמר מקום כל הא העזים נדי כאן העוימ גדי את יהודא וישלח קרא אמר אר"א 6'[ ]ק'"גהבשר
 ]בחלב שהומה בהלב ולא אמו בחלב . הממאה את להוציא גדי , השליא את להוציא נדי הדם, אתלהוציא גדי , השליל את לרבות גדי , המתה לרבות גדי , ההלב את לרבות גדי )נ( ואוסר במשמע ורחל פרהאפילו
 אסור, הניקה שלא גדיא בחלב המבשל )ג( נחמן רב ומסיק , ממאה בחלב ולא אמו בחלב זכר[ בהלב ולאאמו

 כיון הא אנל , אמ לכלל אתי דלא ודוא ]זכר[ וכר בהלב ולא אמו בחלב למיסר לשמואל ליהמדאיצמריך
 : הדמ את להוציא גדי אמרינן )ד( בכאן . הוא אמ אמ לכללדאתיא

 ראםתועפות
 )וגור וקין ולות 5ד נס סים 6ף קיטר 16כ)ת סנסמס 06 )ן 6יכסת מ6י %מ ס)1 ייגס ספרת יגוף 61ף פירות קנין ססוqb 6מסכין

 סס עכ"ל מוכין 16 תרומס מ6כ'3ס 06 )'סר6) )ו מס וגס )סגות ס'סר6) מותר 6"כ (~cS'th ווותר ססכסן יכ) 7,"6 גסגסד%סר6)
 : וקל נעני 3סמס ערן זלן ריל'3 ר6ס~גס 0מסנס זגגי (r?P מניןועפי"ו

 : 6'[ ]5"1 מסיס כמי 51"3 ש"ס נידפס וטס כס6סס כקן ומכ"כ כמעתיק. סירסו. מל ג;"' )'ת6)א(
 : כ5") כ,' סי' 6ט 5)י מסוס שענר מיינ)א(
 כתג 6מי כר 6חינוי רג ערך ונס0"ד רג ג"6 3'ת6 לפנינו )נ( )סנר6"ו(. כנ"ך כו' גי' כ'[ ]סס סמול) ולמר )ב( . ולמריען כגיסם)א(

 נטן )ד( ס"'כ. מ" ועיין גחיהן מרנ כע6 )סגיו ס0י0 גרפס רניגו וג" רנ6 16 מרנס גע6 51"3 טא"ס ג") מרן נע6 ג' ק'"ג מעיןימט"כ
 ניושם יקמרו 601 )כ"ע סוף ניי )16 יס י)ע,)ס 7)ק"גו ג)ענ"ן סי' סיר6'ס רבינו חמיסת וכעיקר , גגיסס )'ת6 נח3כ ונסר עיכו'
 וכן כימו )כטס 0סנ' לסקי וספיר מיקרי פר ועזיין עדו סר סס מ"מ סו6 סחוס זספר 67ע"ג מ"פ סר ס) כזמו בסי' נסר נ'מ"ע
 רב ד6מר  וסי סבסר טל סס cc  מדיין מריקת וגומד סרס דססס ד6ע"ג סו6 כרי"ג נמי ס"ת  וסטון סס מסוגית לדיגו זשית'60
 סדם דסייגו ג"כ )"ק פר מיקרו ע5מו דרס מ,ס כסלוע ד)כ6ורס סר )י' וקר, בוניו 6)6 כו' זכתינ סר ייקרי יס כמ"ז מסתנר6 6' ג' סס6סי

 ו6ף מקונס סטחט מסטר כ6 סיס מ"מ ססר 7ס 6)6 כעגמו ספר נסגיס מכניס יסיגו ובע"ג סר מיקרי סזס כ6 יממגי ססמע מסר53ירוף
 חקין 0חוס' וכמס"ס סר 16 גדי עקרי 63 ומ"ג כסר ביקרי )6 נפ"ע יס 6ג3 גקר6 סמו ע3 כפג'ס סמכגים וסרס ע3'1 פר סס סחיטס63חר
 )סיטת קלמר דרכינו ו6ססר סו6 כיסו) כר )16 ז3מס מכיר 6י:י סו6 ניטו) 3ר )16 ודס סייר Snsn 6)6 סכ' רכינו העירון , דם י"ס נ'קי"נ

 טנס)1 7מ6חר קר6 מ"רי גמי דנזס 66") 61"כ ניטו) ירך כ"6 6יגו ד"ת כח3כ גזר דחית וכין עליו עובר 6יגו סנטו דוסססוכריס
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ירום אנילן בעטימפר84
 בפר דאמר , אמוראי דמליגי חזינא נ'[ ]מ"ע לו הוציאו .פרק וביומא מלונתא חזינא לא דהכא , לתמוהדיש

 . דהכא כגדי כמרה בני הוו דלא חמור ממר ומפדיון שה מהמנאת ליה ומייתי . פר של בדמוואפילו
 אבל , יחד נתבשרו א"כ אלא אסורה אינה בחלב ובשר , הוא בישול בר לאו ודם ממיך תבשל אלאוי"ל
 בחלב בשר 3'[ ]מ"י עוברין באלו בפסחים כדאמרינן . מדאורייתא מיתסרא לא בישול בלא אחרת )ה(בלילה
 כ'[ ]קוי הבשר בכל נמי ואמרינן . אסור בשולי מבשל ואי שרי בתלבא יומא כוליה ליה תרו דאי הואחידוש
 אכילה איסור רחמנא מראפיק וטעמא ראשון באלפם יעלה שמא גזירה הבשר עם גבינה להעלותדאסור
 טהורה בהמה כשר 16[ ]ש"ג הבשר נכל )ו( ותנן . בבישול אלא תורה הקפידה לא אלמא תבשל לאבלשת
 תבשל לא שנאמר התורה מן אינס ועוף היה ורע"א וכו' בהנאה ואסור לבשל אסור מהורה בהמהבהלב
 ונאמר נבילה כל תאכלו לא נאמר אומר ריה"ג . ממאה ובהמה ולעוף לחיה פרם פעמים ג' אמו בחלבגדי
 יכול נבילה משוס שאסור )ז( ואת בחלב לבשל אמור נבילה משום שאסור את אמו בחלב גדי תבשללא
 בשר )ת( אם[ חלב ]לו שאין עוף יצא אם חלב לו שיש מי , ו ם א ב ל ח ב ת"ל בחלב לבשל אמוריהא

 : אטור בהלבהמבושל
 ואמור והגכימ דגים מנשר חוץ בחלב לבשל אמור הבשר כל ג'[ א"נ הבשר בכל חח , בחלב בשררזולרות

 אומר ב"ג שמעון רבן כ'[ ]ק'י ותנן )ט( והנבים דגים מבשר חוץ הגבינה[ ~Dy השלחן עללהעלותו
 עשוי שאינו הפסק יש אם אבל לגבינה בשר בין הפסק ואין , אחד בשלחן אחת תפישה אלא אסרולא

 6'[ מ' ר"י פרק בע"ז דאמרינן , קצת לרבר וראיה . אחת תפישה הוי לא בהם כיוצא או להמים ב' כגוןלהיות
 אוכל שהוא בשולחן אמרו שולחן באיזה ל[ ]ק'י ותנן . תפישות ב' מקרי ביני בית גובה דאיכאדהיכא
 אדמ צורר נ'[ ]ק"י ותנן . חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו מודר שהוא שולחן אבל ,עליו
 תנן שחוטה הלב רחמנא דשרי ואערג . בזה זה נוגשם יהיו שלא ובלבד אחת במטפחת וגבינהבשר
 דבאינו ופי' , עליו עובר אינו קרעו לא , חלבו את ומוציא קורעו הכחל 6'[ ]ק"ג הבשר כלבמרק
 . קים"ל דשרי כלישנא ואסור עליו עובר אינו דאטר אחרינא לישנא דאיכא ואערג ומותר עובר)י(

 וכל , מותר בשר בלא לחודיה דבשליה )יא( . היבא בחלבו שבשלו כחל דתמא , כוותיהותמא
 .לכתחלה אפילו ממנו החלב כל שיצא בכותלא ומחיה וערב שתי קרעו ואי . וערב שתי היאקריעה

 ראםהועפתם
 סטור ~Otte עליו עונר 0נ0)1 יס )סרמנ"ס S~ns ד6ף ט"ו ס"ק פ"ז ס" 'ו"7 0"ך עיין סרמנ"ס דעת כן 61יגו דס מחורת 3י':פיק
 ~6י' דסו6 גרפס נמי )טון מדגק0 ס0"ח וכ' כו' כס"כ 3פ' נמ' ו6מרינן 6'ת6 נגיסת )ו( . נגדס0 כ"ס כ)יעט )ה( . כח)3 ג0רמכוס
 עוף )ז( . 063": גו')ת6 דטו6 3רורס סכת"' ונ" עכ") מסך נ0מעיג'ס סחך ידעת' )6 36) תורס סקס'ךס נ'10) ייך US bplll'5)מ"0
 6)6 כחלווייסו קיי"3 ו)6 3מ)3 עוף כסר 16כ)ין סיו סגניתי 'וסי רני 0) כמקוניו 6'[ קס"ו ]חולין זני ותנה )ח( . ]סנל6"ד[כג")
 )מערס פירטתי מסל נוס"נ סכ' נתמוך כמגו מזללי וכ"ג ננ7פס כ"ס לסור כחט סמטת) מנסר כp'tthl 3 עסיסו 7פ4ניכרננן
c'nDור"ע 6ריס"נ דפ)'ג' כר3גן דקי") רניגו ס0ק 3ג7סס כ6ן מכ"כ כסכח"י כ6ן סחרר ע;5") 61"כ עכ") ד6וריית6 3ח)כ ועוף . 
 דעתו 6נ6ר )טיסך סיר6יס DC3 טכ' קותו ע) סם טסתס63 ומס הירסיס 7עח 0ס 0סני6 ג' 6ות גו' סער )16"ט 3or ור 633ו7ועיין
 עוף 703 07רי כריס"נ קי") 7)6 כו' דר"ח 6)יqtDI 63 מיס ט3יסו) תופיות קננ"מ סי' 31גד00 עי"כ סי' )סנן סיל6יס ממ"צססו6
 קמ"ח מ" ירסיס )ספר סע:וודיס ווי 33י6ור ע"ז עמי כנר 63:ות 6ו)ס מ7ר3גן זעוף דמים כר"ע ס)כס ים") מסט )כקרט 7:ר6ט כו'3מ)כ
 36) כריס"נ י)6 06מועי:ן )וס )נמרי מותר 3ח)3 עוף S"b1 703 ריס"ג )לפוקי 636 6יגו סיר5יס כוונת יעיקר סכ'ועיי"ס

 7גס גרנק ק סניר6 ו6ק סנתז)  חו)17ח ,q'p חי' סוס 7ר"ע 5מכ6 6)6 5מר ד)6 כרווק 7ס);ס )פר6'ס ט') ניס ורננן ר"ענעגם
 מניסו) מימות כ' ךסכ6 סר6"ט ר3יגו )סוגות )ייסכ יכולתי )6 סי' קלם ס" ט;7פ0 )'רסיס חרט  כתסס ורש  שתורס מן ושףחיט
 כסר 6כ) עמס"ס 6' סעי' ס"ט סי' 37יו"י ודע , עכ") וגמי ד6וריית6 )פסיי נוסרי ק:ו"ט ס' )קמן וקילו מדריגן 6100 ככרטסתו"ע
 עכ") 0"ז כסי וכיו"ש מדר3גן 0טס כקומר . ,q'u חיס Sc 6ס')ו h"pD ("11 ס0"ך כת3 שחריו ג3יגס י6כ) )6 ועוף חיס ס)6פי)1
 0סס לע"נ סר3ות6 ג"כ סו' 7סס כו' )סע)ותו לסור ועיף ח,ס 703 6פי)1 פ"ח סי' כריח סמח3ר 3:ו"ס 7"1 סס"ך כת3 )6 )מסוקרס
 0)6 )רסוקי eo~1 7כווגת וסגר6ט SttJD )'ס קסי6 מ6' יךעג6 )6 כ)ומר 0ע0ס וננס עס"ך s~rl סס"ך זכרי ע) כתב ססמ"נ גסמדריגן
 P"plk~S סמג'"ח 63מת וכ"כ מעות o~ctn 00 עד לתריו נ3'גט '6כ) )6 מ"מ יק ועיכו)ס 30'0ו)ס ועוף חיט ס) Dh" יסר13ת6גסר0
 נכיגס. '6כ3 )6 לס"ס דק ועיכו)ס 30יסו)ס גריס רסיס ועיף חיט 3סר ס6כ) 67פיפ ס"ט סי' יו"ד ס3"י דכוהת קמ"ס 60)סח"6
 נטר )פגיהן )מ") יפ"כ כ6ן )פלט )יס מח6 )6 וסס"ך ע""0 סעות 0ס St)tpe 00יעור רירופ6יס וכלעת טעות 00 0י0טס עיחמריו
 עירתן 0סס סו6 דסר3וה6 מירט גו0"ס יוקל )6ו ד03ר מסמ"ג וכממ"כ 'ומר דק ועיכובו 30יטו)ו שומן 06י)ו טול') יותר ועוףמיס
 וסי' 3גדפס וכ"מ 6חת תפיסס כעין 5)6 ימ0גי מ"י 6מת תפיסס אפריך ננמ' ע"ס ותגל )ט( . וק") כו' כלמר פ"ע כסי' כ6ןוו"0
 דר") חדש ס0ס ס" )חמים נ' ומלכ"ר כעין ד"ס 0ס סתוס' כמב"כ כו' הפסק ולין 6חד נסו)חן דסיעו 6חח תפיסט כעין מסורכינו

 מוס 6וכ)ין 60'1 וכגון סכיר6 סוי 3)מס בסי' סמ6 ת0"3 סי' 3מ33 בסר ס)' ס6ו"ו וכמכ"כ. )הפסק )סכיר6 מו"מ ולחד )6כי)ס6מי
 נ'[ ק"ט ]חובן ננריית6 )סגינו 36י מינות 3טר" 3)6 )חודים ך03)יס "סיכל )יא( ]טנר6"ן[. כ)") שיגו ר3 )י( . 6חר לחס )סס סיסס)חס
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ייטע מליניה ףיאיראא64
 ]וערב[ שתי קורעו יהודא רב אמר . קורעו כיצד ני[ ]ק'ט הבשר כל בפ' כדאמרינן , דמי שפיר בקדרה)יב(
 ללישניה איתא והכי דקרעיה היכא ואפילו בשר בלא אפילו בקדירה אמור דלכתחלה ז"ל גאון ריי כתבכדוהך : לקרירה נמי אי וערב שתי בעינן דלא קמ"ל מאי , אכול ואנא לי קרע לשמעיה ר"א א"ל , בכותלוטחו

 מן וכתל בששים כתל דאמרינן והא . גאון י הודא י רב כתב שכך )יג( וערב שתי דקרעיההיכא
 בשפודא דשפדיה והיכא בישול בעי לא קרעו הא שמעיה בשר בהדי ובשליה קרעיה דלא היכאהמנין
 לה שפודו פי' , לילתא כחלא ]לה[ )לי( זויקו נתמן רב להן דאמר , שרי נסי לכתחלה קרעיה לאאפילו

 : חלבו עםכחל
 וזה . מותר בקדרה בשר בהדי לכתחלה ככותל ומחו וערב שתי דקרעיה היכא . פירש ב עק י )יד(ךך'

 ואוכלו בכותל ומחו וערב שתי קורעו בגמרא מפרש , חלבו את ומוציא קורעו הכחל . וכתיבתולשונו
 . בשר בהדי ואפילו לכתחלה ואפילו , הוא הד ושמנונית חלב לגבי למבושל דצלי , מבושל בין צליבין
 אינו רב אמר וירא ר' דאמר מבושל בין צלי בין עליו עובר אינו קצת קריעה 'אלא וערב שתי קרעולא
 מותר בשר בהדי בשלו אם בכותל מחו ולא וערב שתי קרעו שלא אעפ"י קצת שקרעו כיון עליועובר
 לבשלו כלל קרעו לא אס אבל . בשר בלא לחודיה דבשליה היכא כברייתא )סו( דלא שמענולאוכלו
 שחומה דחלב המנין מן והכחל במ' כחל ג'[ ]די דלעיל בפרקין כדאמרינן , מדרבנן אמור בשר בהדי)טז(

 לכתחלה בשר בהדי לבשלו אסור בכותל ומחו וערב שתי קרעו שלא כיון קרעו לא )יז( אבל .מדרבנן
 ובשאין . הכמיס גזרו ולכן , בחלב בשר כטעם בבשר הכהל שטעם אסור בלל קריעה )יח('וכלא תנןדקורעו
 בכחל עור כנוס ההלב אין וערב שתי קרעו שלא אעפ"י שקרעו כיון לכתחלה מותר בקדירה הכחל עםבשר
 טעמו נשתנה לא אהר בשר שאין כיון חכםימ גזרו לא הכחל תוך ונבלע שחזר אעפ"י , מקודם שהיהכמו
 הוא זה , מותר שאמר מה כרחנו ועל , בחלב בשר למיכל לאיחלופי אתי ולא זו בליעה מפני כחלשל

 . בקדירה אלא אינו בישול דסתמ תדע , שפר כמו קצת שקרעו כיון , בשר בהדי ?אפילו בקדירהאפילו
 דהא שפיר ואתיא וחלב שמנונית אצל צלי ענין ומה לצלי כלל מדברת שאינה הלכה של ')ים( סמאוכן

 לחודיה ובשליה וערב שתי בלא קצת שקרעו כיון בקדירה בחלבו שבשלו כחל דרב קטא כלישנאדתניא
 קתני ולא בחלבו שבשלו מדקתני בשר בלא כרחנו בעל ברייתא דהא , לעיל 'כדפרשינן מותר בשרבלא

 וא"כ קאמר לכתחלה מותר דהא לקמן נהמן רב ומפרש , קאמר גופה* היא משוס ש"מ הבשר עםשבשלו
 : הבשר עם אפילו פי' )?( לעלסה )כ( קשים מיירי קצתבקריעה

 קורעו הכחל דקתני קאי ואמתניתין בשר בהדי .לבשלו אפילו לבשלו קורעו ניצר : רבינו ללשוןנהזדר
 בנ"מ יש אם 6'[ ]ק"מ כדתנן , בשר עם משמע דקדירה בשר עם בקדירה לבשלו כלומר לקדירה אלאוערב שתי בעיזך דלא קמ"ל והא , נינהו הדדי דכי קאמר בקדירה או בצלי איכול ואנא לי דקרע והאבשר בהדי אפילו בקדירה ומבשלו בכותל וטחו וערב שתי קורעו יהודה[ רב ]אמר הענינים בכלומבשלו

 נחמן רב להו אמר . כדפרשינן קצת קורע אלא וערב שתי בעינן לא בשר בלא בקדירה ואפקובקדירה
 ובקדירה וערב שתי קרע שלא וכגון החלב מן ומלא כנוד נפוח יהיה כשתבשל בחלבו כחל להבקולו כחלי לה זויקו פ" , הכי בערוך פי' וכן . כנודות שנפוחים זווקאני ארמאי הני כמו פי' , בחלי להזויקו

 והא טחו ולא וערב שתי קרעו שלא כיון הוא זויקא דריכתי נהמן רב קאמר בשר ובלא גרידתאובקריעה
 ומקשינן סגי קצת בקריעה בשר בלא בקדירה אבל . בכותל ומחו וערב שתי בעינן בשר בהדי דבבשולבשר בהדי בקדירה לבשל להתירו ההוא פי/ , לקדירה ההיא ומתרץ בכותל וטחו וערב שתי ופי' תנן קורעואנן

 ראםתקפות
 ססני6 עיי"ם ג"1 סי' שיתר 6יס1ר סי' סתרוגוס נס' כממ"כ נכריית6 סכ' דגרס' מסריס מקנח גירסת )סי וס כתג 1יניט3ית6
 ננרייח6 מס[ it~sQJ גרסיגן 7)6 סמעגו סכן מסווך רניג1 לדגרי ועיין כסר 3)6 )מוריס לכסך 0יכ6 יכמ) ג3ריימ6 מפריס מק5מגי'
 ות3"מ מבר גחוכו ס3ס)1 כס) כ"6 יכמ) נכריימ6 דצ"ג )ס1כימ 'ט '5pD רכ!ג1 ימיכרי סס רכים 1כו1גת נסר כ)6 )חריט לנטמססיכל
 נגיסס )יב( . נס"נ ינרי כסמוך ר3יג1 וסנט נו'ו ס" סס וכ"כ מותר מחוייט סגס)ו כמ) זרנ כ11מיט חגי 610 ס"ד נסין 3~גוני'
 סרי סלייס 61י פיטני 63 )כתסי)ס נקייר0 1סיייס ומדחיס וטרנ )יג( . נסמוך נגריס כ6ן 1כ5") דמי ססיל נקךיר0 גסר6 יסדי33סס
 יעקב 1ר3יט מן 6'נ1 3גיסס )יד( . כ5"3 כיסו) געי )6 קרעו ס6 סיוטיכן נסר כ1' סגך ס"1 דקרעי' סיכך כייעכד מותר נסר עסו6פי'
 סט3י6 ר"ת כרסון 3ס)1  06 51"ל ט"מ לסטנו  לכוו( . י"6 6וס DS'( וטס כ5") כו' כבריימס  גרסילן ר)6  לבוי( . ג3יגס 6כל מר"מ טדכון

 )6 %6 )'ז( . עיי"םכמ16ר
 ט'"

("51 ll'eh1 טס סנמ16ר ר"ת כרסון ליטו . )ית( 
 ומסרסיי

 )כממעם נסר 1נסדי נס"1 )0
 . ר"מ ע"ס נמסר 1כ"0 כ5"3 סוגר )יט( תם. רמס 3)ס1ן סמ16ר כ"כ נסר נסדי' )כשחימס 6ס1ר ס"1 דנ)6גוץ)
 ר"ת עמס"כ סמקסס סו6 רכינו 1מדנרי סנסר טס 6פי)1 פי' )מעץ קסי6 יכ5"3 )טניס 1ג") סו6 1ט'ס בכ"י כ"ס)כ(
 רניג1 ))ס1ן גמוור סר6"ס רניגו כ' ולח"כ נסר עס *סקו סי' )מעכס קסי6 סר6"ס ועו"6 3סר 3)6 כחונו סגס)1 סכריית6 )סרסכ6ן

זגעתגס

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



יראים אכילית בעפימפר 68
 ובדיעבד כדפרשינן בשר בלא משתמע דהכי לכתחלה אמור לשל בברייתא בשר בלא בקדירה אפילווהא
 דאפילו הדין הוא לכתחלה אפילו מתיר נחמן ורב . בדיעבד דמשמע מותר בחלבו שבשלו כחל כדלוקתשרי

 קמא כלישנא דהלכה ר"ח פירש וכן , הכי דהלכתא ליה בבירא דרב קמא נלישנא )כא( ורב שרילכתחלה
 ובשל דאמר דהלכתא אלישנא פליג נחמן שרב ואוטר שדוחק הקונמרם דברי ואין , כווהיה דתניאדרב
 באשל )כב( ובדיעבד בבישול בברייתא תניא כי ליה לישת א"כ נראין ואין שפודו היינו הויקו צליהיינו

 : הפסיד לא המתירגדול
 אכל . גאון ריי פי' . גבינה לאכול אסור בשר אכל בשר לאכול מותר גבינה אכל 6'[ מ"י חסדא יבאמר

 גבינה אכל . למיכל שרי פומיה מקנח אי אבל , הפה קינות בלא דוקא גבינה לאכול אמורבשר
 למימשא בעי לא ביממא אבל בלילה וה"מ , ועיני ביני ידיה למימשא ובעי .קינוח בלא בשר לאכולמותר
 כנעריה  שישהה ער ננצה לאנף אמור בש א% גר סיתיט וג'נה אנ. 5.', ול יש"אנל

 )כד( לדבריהם ע ו י ם ימצא הכשר בכל בהלנה ופבין והמדקדק . המתירים כדברי ונראהלסעודה
 של לתבשיל דבשר תבשיל בין , וירקי תמרי מקמחא לבד הפה קינוח הוי מילי דבכל בשימעתאומטקינן
 ראשונים מים כדתניא , הדהה בעי לא בלילה אפילו גבינה ממשות ולא בשר ממשות לו שאין אחריגבינה

 הפת כל לש ואם בחלב העיסה את לשין אין 6'[ ])' שעה כל פ' ובפסהימ אה"ב בהשוכר בב"מיקניא : דגבינה לתבשיל בשר של תבשיל בין פי' , רשות אמצעיים הונה אחרוניםמצוה
ן

 פ"ע כ'[ ]ע" צולין בכיצר בפסהימ ותניא ואסיר בעין כבשר והוי פיטומא )כז( מישא שארי טעם נותןבר מעם דנותן בכותה לאוכלן מותר בקערה שעלו דגים כ'[ h'tp ]מ1)'ן וקימל"ן אע"ג . התנור את שימוקעד עבירה הרגל מפני אסורה נולה הפת כל שם ואם בתנור האליה את )כו( שמין אין ותניא . מידונאכלת קטנה עוגה )כה( פי' שרי דתורא כעינא מסקינן 6'[ מ"י ובפסהים , עבירה הרגל מפני אסור כולה
 ראםרועפות

 וסג") סו6 תינית tr'h 3ין סמסרון מקוס 3נו גסס ת6 . ממעתיק תיבות. סוס נג"י כ6ן מסר )כב( . סמ16ר 3ע) כיוה"כ ר"ה )סון610 כ6ן ועד כ15) קזירס 33יסו) כו' ז6"כ גר6ין כו' י6מרי כ5יכ6 וס"ס זס)כת6 כו' יצרי גרבן וקין כו' ב"ק נחמן )כא( . נרויוסוף סו6 מסר6"ס מוסגר זמ6מר ועכ5") ר"ת כנסין 6)1 )זנריס )ית6 סם ז3מ6ור )זכרי ור6יס ות)"מ )נועמס קסי6 תינות נכת"יוגטתנס
 נסער ומעיטור וסומיס נס"ג בסון כ' )6 ורהיט וסגי 3יג' ופומיה ימס )שימסק ונעי סניו ןנרכות סטו לנסרג ונסגיל ר"ח נססqtv חוי"ס נ' ק"י חולין עיין )כג( . ר"ת וסוט 'עקם 3יניגו ר"3 גיל ס6ס) וס'; כו' גזו) SCb3 )הקות סרו5ס 5") וני'עכד היגחס6חר
 טס סירוס)מי )סון סי' סג"ו מ" קטן תסנ"ן ועיין , 6חר תיקון 3)י ספסר )6כו) מוהר ססתיהין 6ת סס')ק תיכף 6)6 )נסרג3'גס 3'1 נעיגן 63 דקיגוח גוסמע ססתיתין ניעור hSh נחריתי נ,י)ת6 ))ויעני 56טריך מ7)6 פ"י זססחיס ס"1 מסירוס)מי ור"ח )רי"נרייס סגיך חים סס נכיל1ר )כד( . כ"ז 6וח ננבור סם כמע"כ )סמם 41"5 סעויס נקותי 3קיגוח וו"ס סעודם גקיטח ר") גקיגוחוסי' כו' ונגט"' סעודם כטופס נקינוח נסר )6כו) וכוהל גניגס 6כ3 פי' ו"3 בסכי ורניט כ' 33"ח בסור סרניעי חקק סנטר הכסרסר6סון
 ועי' ג3סר 'פקו ט)6 כפהיהין מן 3יגהייס ססי)חן )ככד דקריך סירוס3מי כפי' כ' 7ק"ס )הקן 3חי' וסריטנ"6 , )מיסך 761רכס ור"ת ~י"ג)פי", ר6יס 6ין 61"כ כיגתייס )מס חתיכות כ' )6כו) והיך ס'6 נולחץ )טיג'יס מינכיגס פגדכק מס פ"נ 61"כ מפסח עס )מתנער 5ריכין סססחעס סעו)ין סחנסי)ין זמס"ס סי6 גויעתך 77י3וק 7מ7חויגן פי' וג") סתסנ"ן עכ"ן ניגחייס )הס חתיכות .3' )6כו) 5ריך ככל )6כו) ולוקסנציגת 16כ3 כסריס מנוגנערנ ר,ר"ס סיכיח מכלן %6ז סס וכ' סריסת6 )ג;יכ) נעי 3סר( )סף קומר )מ"כ) ו7עתיס ח)3 ן6כע נ;6ן ס6י6ר"י
 51") סס וטיס פיעומיס גסיס6 עיסה 6ית6 וכנדפס כ5") סיע,מ6 עק5,סיס6 )כו( . גסוס תוד"ס6' ק"י 3"3 ועיין סנדקי כגי' נ' סס ע' נערוך 6נ) ס)סגיט סנמ' כגת עס ו6ס כו' טסין סני' נגדפס סט ו6ס כו' סטין )כו( ססת. קורתטס'גס סרי"ף כסי' ד)6 כמרפ"י )כה( . ק"מ 63וין 3ס%ג וכ"מ )3ער היך פסת סיור' זנם פי' 5"6 סי' וסטוי"י סנריה )סי סריט3"6 כסי' DC,' מסםספגי

 מהגור מחוס כעיסס 6פ"ס 3כותח )5כ3ן 7טתר נסר ט) נקערס סעפו כדניס פרי כנ"ט דג"ס ולע"ג ויקמץ 7"ס 6' )' 3פסחיססתוס' ג"כ רניגו וכדגרי כ6ן כיפ"כ טיסי
 ו)eatt 6  לטין  סני  ו5מ סיעומ6 דגפיס כיון נכרח )6וכ)ס נ"ט 67ס1ר נ' ע"ו דפסחיס כחגור ס5)' עס ohebc פה ג"כ )וספרף כ6ן ורטיגו 3קערס סע)מ רותחין מיג'ס טסי בקע ד5גון holtn מס,ס נכותת )יועקו ייסור כסכין סחתנו )יגון )ס ומימו עסיכנעי
 עס thDhe סח קמרו 6מ6י ד6"כ סקסס סעמוייס וו' טנני6ור 6)6 נג"ע נ"ט מטעס )יס סריגן 1)6 כעין ג3סר וסוי טיס6כעין סוי 57)י פיט1מ6 דגסיס כיון סיר6יס וע"ז , 3ח)3 )6כ)1 ס5מ עס ס6ס6ו פת 6וסר 5"1 ונס"ס )כתחי)ס דסתיר6 נג"ט נ"טמחיר 5"ס סי' ריס דכטו"ע סססקיס סגי יתקיימו 6יך גממת סקסם ר"י ס" )ליק6גטי 53)6) נועמס ומניקור ננ"ע נ"ע מטעם )יםסריגן
 נמלח 6נ) מסח )6גו) לסור נכוחח bpl1 מס"ס ס6י כו)יס ליסור 7)'כ6 ריח מטעס 6)6 6קיר6 י63 סבי עס ס6ס6ס רכסתכ' ebt" ד"ס 6' )' נססחיס סת.ס' ומגס עכ") )כדו )6כ)ו Db" ייסרו מטיסך מ"מ מותר כנסר pncns 60 ככותח )6וכ)1 לסורס5)י
 ך5)י פטומכן יגסיס כיון נכותח )יוכלו ד6סיר דס"ט סקי עס ohehn כסת סכ' סיר6'ס 7' סנף 6' כ"ד ך' מס)6גיס )נוסר"טנכעס מנחס ונסויית ספת )6נו) 5ס,ר ךנכותח למרו וספיר )יס מקוךס כמטכ"ר מיד דג6כ)ח י61 ממוטע דחור6 כעע6 גסם נוחרי 3'ע"1 יססחיס וססי6 )נדו )6ע1) קפינו ספת נסורס מרוכס סח 0'ס 06 י06"ג וי") סעמוךיס סוגי ניקנס ספיר סיר6יס )דעת לסד"כסרי
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יטיראים . אניסת בעטיספר
 ליה שרינן ולא טישא כעין הוי דצלי פיטומא דנפיש כיון בכהעח לאוכלה אמור בתנור צלי עםשאפאה
 מ טפי דמכינא לשוסנא מפלים דצנון חירופא דנפיש כיון בכותה לאם אטור במכין)כח(

 צ,' צע2אה'למ מ%גיג:ן" ' ::עם דהו ין ז
 ס"ת:-

 ע"נ המה יפת .ההנא וע. ~npy י פ.' ,:ן שאנן. פטיסא ב.ה יאית י'חא )לא( חף %1 היא ס'לתא.א, בע.ן ..ה הי' וכמנא בני"ש זנחן

 ; ל4. ש, 4 מהא ,מ %י ש," ם . בינש שיושנק ,אהת אחת " ב.כהלוקה

% זב'תמי ויגי' 41 לן ש"אה ןמ , יל רעםלמרנ.  ב,ע'ו פלי,נו ן קק באנרי 
 ; בנצמק ממסה הצ4 ,א.: אלא למ,ענז תיון ,א .בתחלה שן, ביי'גבד א'מיז ש, צל' Dy1 של),ע

 1 ז ן ,מצא תי'.;ו,רי ;ו. שהם ,זא. אןשחשה
בש'

 ,מפ4"ימז;, מתורם
 י'א'ה ., גילם יעוף שוה ן,מעלה

 וביין כעדן ),ז( נשי לענין א( נאמי סבלה הנאבל )לנ( כל ננקה גל תאכל ,'א דבה'ב בנבילהסיתמת
 השימט דחנ'א , בחלב גשר לא'סי ;נ'.ה טומא זכ'.ל י .'( )" פ"א בבוצה הא מניא שהא' יה( קשיאואי

 ראםהיעפות

1ש52;ל:פיזג?פךך2פעעמ
 ;;ן,"'וךעויל גקק;4'_4_עיןען קךל'1;111ןה

 נען, ינ"ג ;נל ז,:"ן קןג ג,נך וו, יען,, 7;:ןי;הל(: דין ':"ן '; , וו),
% :]יו;);ן%ן  ,::יןי::;1.;'גןי'.;':;(:יי,ן)ן,':; ןןי::'דג!ן'ג.,;:: ;ו:י(ומ,יייחיני ה;ן::ן 
 י,יי יני ," ,.יינ;וי,%ען

 נצ;עי'ן,ג' :,: ן ,;:נןי:": ,ין
 לי
 ) ,,ו עי ,ו נרו ק" ;"י ל" :ו מ,

 "יסור כעטיין ננילס עומסת נעגין 03 )סחמיל מססינן נ6 סומ6ס י"סוק' 3חנ3 )נסר קומ6ס טת)מול מלמס ונכך מ33"חיזתרם1עעש1שן".8%511ע
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יראים אכיפת בעמיימפר38
 שנתלש והבשר המדין מן העצמוה מן ביצים של השלל מן טהור עוף מנבלת האוכל )לו( רתק להאתנא
 השלל מן טמא וגמעו החלב את שהמחה או המעים מן הקורקבן מן ביצים של האשכול מן טהור החימן
 קשיא לא הא אסורות בגידין מעורות היו אם האמר כר"י דאי בר"י דלא יוסף רב אמר טהור ביציםשל

 שרו דלא דנהי בהדיא שמעיק לא עליה דפליני ומדרבנן איסור לעמין אוכל דחשיב.להו מר"י שמשקןדמ"ם
 מיהו , אסרי בשר כתיב דלא ומומאה איסורא לענין אבל בעינן דבשר בחלב בשר באיסורי אלא )לז(רבא
 מעורות אבל בגידין מעורות ואינן לאכילה דחוי גמורות ה"מ לרבק וטומאה בנבילה אימור הוו אפילולמיסר דט" ועוד כרבנן דלא אמר ולא כריי דלא תלמודא אמר )לה( הלכתא הכי דאמרי אשכחינן לאבהדיא
 . מודו רבנן טהור ביצים של השלל מן אימור הלכך , אוכי הוו ולא אינשי אכלי דלא מטעם מישתרי]בגידין[
 ומבטלינן עבדינן גאון יהודאי כרב סברא לפי והתרנו שפירש/ אע"ג , היא רבנן אמרי )לט( לא דהאותדע
 ולפי , נולדה שלא בעוד היא פירשא בחלב הניתרת ביצה שטעם שפירש דידיה סברא כנגד דיוןסברא
 הצלול חלב מי מ" , פטור חלב במי בש, המבשל 6'[ ]ק"י הבשר כל פ' בחולין )מ( היא ראיה זהטעם

 ואח"ב , כותה בעשיית שנותנין הוא ואותו הגבינה עשיית מתחת היוצא נקרא שנסיובי דחלבהבנסיובי
 ואין חלב מי נקרא המטו מן הנפרש והצלול , גבינה כעין בלע"ז ממ"ו ממנו ועושין נסיובי אותומרתיחין
 מן דבר אוכל משום עובר אבל , בחלב בשר משום פטור בהם האוכל וכן פטור בהם והמבשל חלבנקרא
 לך ואין בו הוא דהדוש משום רחמנא דשרייה הלב מטעמ ליה שרינן לא חלב מיקרו דלא דכיון ,החי
 דלא בלאו שביעי בעמוד ולפנים . חלב נקרא שאינו חלב מי ולא מותר הלב ]ה[נקרא הלב חדושו אלאבו

 : הדבר ולהסביר ראיות להביא הדבר בזה הארכתי ח"נ[ ]ס"תבשל
 ששם דבר כל בהדיה ממעמינן מומאה דלעמן נבילה לאיסור נבילה טומאת דמי דלא אחר טעם )מא(ת"נ

 וגו' ומריפה נבילה תאכל אשר והנפש בת"כ דתניא נבילה אימור לענין אוכל דהרי אע"ג עליוביצה
 אנו כך בחלב בשר לענין בשר שם מצריכים אנו כאשר , ביצים ולא בגדיו וכבס דם אם/ דםלשפיכת דחוי במידי אלמא דמו אח ושפך מיניה לעיל מדכתיכ ביצים ממעמינן פי' )מב( וצפרנים לחרמוםפרט

 שאין מה , בחלב לבשר נבילה טומאת תלמודא מדמי שפיר הלכך . העות נבלת לענין בשר שםמצרינין
 דלא אע"נ . בנבילה איתמר הנאכל דבר כל אלא בשר בשם אימורא דתלי אשכהינן דלא נבילה באיסורכן

 זה וטעם , בהלב בשר לאיסור נבילה איסור לדמות גאון יהודאי רב כיון יפה שלא נ"ל הלכך בשראיקרי
 : העליון ממעםטוב

 ראםרועפות
 ג3ע0 3טומ6ת 03 שממירו ך65 שכ' יכ' פ" כו' 0י6 )6 י')מ6 יוסף 5רכ מסני ו6כי' דרבנן דמוי כנצ"מ 3סומ6ס )יחמיר יםמ"מ

 . ]סגר6"ן[ כ5") . דתגי6 )לו( . ורננן וסוי גח)3 עיף ננסר יסעו נס תחמירו )6 גנני מש"ט מפס'נן )6 סומ6ט מסוס גנעסכבייסור
 61'כ6 6' ו' נניס )ס"ס רניגו 1כווגח כ5") 0'6 ריגן trnh1 )6יכ6 יס6 ות7ט )לט, ]0גר6"ן[. כ5"). , סוכך )לח( ]סנר6"ר[. כ5"). רסנן.)לז(
 מן יגר"ת6 ריסק נסיר 6ת' ולס"ס גופ", c~i(Sl, כרנ;ן' fitnhs 3" ית' ו6ג" כו' ס'6 'עקנ ר' 6ר"' טע6 טפס ס) ;6סכ,) מן ת;6 מ6ןי6מר'
 מ7ט, "זמור ס)'ט"6 ל6"ך כנלון סרכ כ' כו' כס"נ ס' נמומן )ס( 6וכ). סו1 1)6 6';ס' 6כ)' ד)fia 6(, ינועורות ועכז") טמור נ'5'ס ס)מס))
 קר6 נ)h"TD1 6 %3נ ע"ס ס6ס 73"0 6' סיד בחורין 0תוס' עסגוס"כ )נועגם )יוטס ל3 ס"כות ),0 ך'ס גריס ומעו"ד סו6" נס"ע עניןר")
 סייר r~hr ס1תרין 3ס"נ 7' ו)כ6ורס ע""ס ס0ורס בהמס ס) מ35 גב' יככורות p"D3 כן6נור וסרית מח' 67מי נויי' 6סכח י)OID" 6 אסירתדכע0
 נס"נ טעם 7)סי ווס"ר גו)7ס ט)6 כעוד סי6 כעגמך סירם6 סגי05 60 )סחיר קר6 דכ' )6 6י מס"מ 6כר מסוס 3י5ט )אסוראפסר
 מס6"כ 6מ0"מ מסוס 3סס וקין )6כו3 נווחל נו0ח)כ מסריס טרם ח)נ דמי טי"ג כס" רכים טסכי6 כו' כת"ב פ' נמו)ין סי6רייס
 6חר 6כ) בע)נו6 כסירס6 מטיפת ימקודס כן י") ככייס יסרג סחי מן ד3ר 16כ) מטוס )6כו) לסיר מאג סמי כפקע כסרסלח"כ
 1633 ממ"כ הנכריס כס) hle כו' כחולין רכינו סמח"ט כמעתיק מ"כ וגגיפס קר6 ינקי )16 6י המס"מ מסוס 003 7יס סז"6סמליו
 י")  לסא( . גנרסס חיסר עס"ס  כין סכ' מת"ג ונס סי6 רייס רנתו נמסייכ  ססימן וסייס יר3ריס טוית  סטתיק )6 ולכן )6 ותו חנם)ד)6
 כו' וככס 6תר כו' סי' ו)בי5'ס 1לנ051 ו)כיסיס  לסב( . 6וכ) דמיי 6ט"ג כו' כ"ד 3סו'6  מוזטסיגן בח"כ 51") גלען תוספת רקםס0ו6
 )סנ116 0ססר6 3ני6ור נס , רניגו סי' כן )6 ונקנות 3יטס מנוטעיגן ת6כ) דמ6טך סחסכ ח' סי' ד3'5ס h"D )0ר%ס ק"ג ,שיןכ5")

e"tJSnע6 וחסרונו וגנויו ממת סנוף כמיסת מעגין סי6 גכי)0 ססס סי' קכ"נ סי' לחלי SID' ע) )6 סנ5ס סנטר ט) רק otp~n 0קסיס 
 )6 לכהיכ ומעכס רניגו יכמר 60 מטוס )16 6' ג"כ )מטעם יס גניים שסור )ענין 0ךין 0ו6 1)ס"'ו תמות %' )בפסיי ממתגיסוסננתי
 6ת וכסך מעיט 3ע') מדכחי3 7:)מך 0ססר6 יכרי פי' כ6ן רניגו ר3) ככיתורי במס"כ עיי"ס ג6סר כגניוס 0נ6כ) כ) ננ')0 כית6כ)1

 : 6יתמעעו ג3')ס מסוס 1)16דמו
סכ0ניס
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יראימ אכילית בעטיטמר
 נשט[ מדמלמן

 , כהן מנחת דוקא )א( תהיה כליל כהן מנחת וכל אהרן את צו כב' הכתוב הזהיר , תאכל לא כהןמנחת
 נאכלת אינה כהן מנחת נאכלת כהנת מנהת 6'[ ]ג'נ נוטל היה פ' בסומה כדתנן נאכלת, כהנת מנחתאבל

 מנהת דבתיב וטעמא נאכלת מנחתה לישראל[ שנשאת כהן בת נשרפת ]מנחתה לכהן שנשאת ישראלבת
 מנחתה ]לכהן[ שנשאת בת.ישראל כדתנן , כהן של מממונו הבאה מנחה כהן מנחת ופירוש . בהנת ולאכהן

 כתיב כהן ענינא דבכוליה דריש קא יתירה כהן , כהנת ולא , כהן של מממונו באה שמנחתהנשרפתן
 דכתיב משום אלא כהנת ממעם ולא )ב( כתב טומאה גבי דהא כהנת טמעט הוה לא כהןדממשמעות

 לא ג'[ מ"כ כותים בנות פ' בנידה דהא ותרע בטומאה כ'[ ]כ"ג בסוטה התם אהרן בנות ולא אהרןבני
 וכן אשה למעוסי דכתיב משום אלא זכר בלשון נאמרה כולה שהפרשה מטעם אשהממעטינן
 ימיר ולא יחליפנו לא דכתיב זכר בלשון אלא מדבר אינו ענין שכל לפי המורה בתחלת דאמרינן והאבכ"מ
 דרשינן ואותו אשה לרבות איצטריך הלכך יתירה )נ( דריש התם ימר הסר אם ת"ל מנין אשה ,אותו

 איש ר"י דבי תנא והא לכן לא הכי לאו הא קרא דרביא טעמא התם דמקשיק והא . אחרינאלדרשה
 הא ומעטה אותו דאתא הכא שאני רי"ש דבי מתנא מקשינן היכי דריש הוה יתירה מאותו ואי  כו'ואשה
 מכללא מפקיי אותו משום , רי"ש דבי מהקישא ליה מרבינן דלא )ד( מתר' לאו דאי לומר שיש לפי קשיאלא

 : אחרעא  לדרשא  אותודרשינן

 ~Dp] מהסימן

 ן פיז .נבילה
 )א( גם הזהיר העוף נבלת ועל . בבהמה בין בעוף בין מדבר והענין . מעניינו למד ודברנבילה .כי תאכלי יא דכתיב אנכי יא" בפי הכתיב עייהז היהיר ן בהמה נבית ביז עיף נבית

 ]יאכל[ לא דכתיב סיירי דבעוף ומנלן , בה לטמאה יאכל לא וטריפה נבילה דכתיב הכהנים אל אמורבפ'
 בפרשת דנתיב ג'[ ע"ג ]גוס עוף זה אומר הוי בנגיעה ולא באבילה שטומאתו דבר איזהו . בהלממאנו
 בההוא דכתיב קאמר בעוף והתם , בגדיו וכבס ובנר באזרח וטריפה נבילה תאכל אשר נפש וכלאח"מ
 חיה נ,[ ]ע' בחולין דאמריק , קאי לא )ב( ואהיה . יאכל אשר עוף או היה ציד יצוד כי מיניה לעילענינא
 מן ימות כי כדכתיב , אכילתו הכשר כדרך שלא נהרג או שמת דבר כל נקראת )ג( ונבילה . בהמהבכלל

 : נבלתו תלין לא וכתיב וגר בדומן איובל נבלת והיתה וכמזיב , בנבליה הנגע לאכלה לכם היא אשרהבהמה

 ]קמג[ סוכמי23ן
 תהיון קדש ואנשי דכתיב , המשפמים ואלה בפ' ובהמה .חיה עוף של הטריפה על הכתוב הזהיר ,טריפה

 לבשר 6'[ ]ס"מ המקשה בבהמה בחולין ליה דדרשינן ואוחג תאכלו. לא מריפה בשדה .ובשרלי
 יוצא דהיינו )א( טריפה בשדה ובשר קרא לן משמע והכי . מפשוטו קרא לאפוקי לאו למקומו לחוץשיצא
 טריפות אלו בתחלת בחולין אמרינן והכי . תאכלו לא הכתוב הזהיר שניהן על נמי וטריפה למחיצתוחוץ
 לטריפה אלמא תאכלו לא טריפה בשדה ובשר דכתיב )ב( אתמהה . מנין התורה מן לטריפה רמז ג'[ש"נ
 טרפות באלו כדאמרינן חדש י"ב לחיות יכולה שאינה מקום באותו כשנמחצה נקראת וטריפה , קראאתי
 י"ב  וזמן , האכל לא היה .שאינה אכול חיה תאכלו אשר החיה זאת דכתיב מנין חיה שאינה לטריפהרמז

 ראםתועפות
 מוטס וכמוס' כפיכס כמווין 1כגי1 לסרן 6' קטב הוצן ועף ]סנר6"ל[ (srtj כו' 1)6 הכנג'ס )ב( . ]סגר6"ד[ כ5") ה6כ) )6 אסא)א(

 דרים ,ג( . מעגין כ5 )'ת6 וגגדסס 51"ע כת"נ כסן עגים דככו)יט דרים ק6 'תירק גסן 5' 1רכיגו סיר1ס)מ' כסס כסן י"ס 3'י"ג
 מחרן 56") )ד( . עפן 6יגc~s 1 ונידרס דס1ס 6ססר סמח)יף ע) 1)6 ק6י לקרכן דוווחו Dht"( כסמוך רגיגו וכמ"מ ג5") 'תירסעמו

 נו' 77רסינן מכ))6 מפקי )6 לוחו גו'7)6
 hnwo~ נעגין 6)6 6כי)תס su )ס,סיר כ6 )6 כר,ר6 סטתו J"rht כו' קמור גפ'ש)א(

 מ"מ ומת"כ מס נחומה כסירס"י שנסיר נ5
 7)6 כו' וגכי)ס )ג( . נג7פס חסר גסוס עד גו' ו6חיס )ב( . חרס טס . 6כ')ס )ליסור ימונע פסוס1 מיי ית6 מקרץ6ין
 y'pn ס"ס סי' )יו"ד ופר"ח כ)ח"מ 1עיי"ם גגי)ס 6וכ) מסוס (Opt ג"ס ח' טמור עוף ס8וכ) סס סכ' ס"נ מ"6 מסז' פ"נכסרמנ"ס

 : ס"ת . גסרנ 16 ממת דגר 17ק6 סו6 דגני)ס רכינו כ' וכסכי סלעכ"ס ע)סתמת
 ע) כחט וסנר6"ן סמעמיק. גכ1ן. וסי1חר ביסס כ"ס מנין רמו ומממסי )ב( . וס"ק עד וס"מ מן חסר וטויסס וו תיגס מיתר ג"3)א(

מ'גת
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יראים אכילת בעשרמפר 04
 בכסוי כדאמרינן רמזורה מן לעוף מריפה יש התורה מן לעוף שחימה אין דאמר למאן )ד( ואפילומריפה הוי הריה אע"ג התם מקרא לן נפקא ]חיה[ טריפה דאמר ולמאן . ויבש לח ותום בקור השנה בעתשנדבקה ההולי )ג( ועתה . השנה ימות כל עליה שיעבה עד לומר יש בחיות הכתיב שתלה מאחר , מבראחדשים
 על ושהום עופא שקול ויל א"ל אחא דרי לקמיה אתי בכיתניה ציבא )ה( ליה נפל הייא רב ל[ ]ס'סהדם

 צא ואמרי' ופריש ריחי דמורה היכי כי דמיאבבואה
 וטרוף,

 שהימה אין דקסבר ונהור צא ליה אמר ולא א"ל
 לעיף שחיטה אין ד2" . מרכיב לא ומרוף צא אבל בכסוי ומחייב שחיטתו היא זו ונחירתי התורה מןלעוף
 גמירי והיה בבהמה ועיקיר הגרמה חלדה דרסה דשהיה , התירה מן לעוף שהיפן הלכות אין התורהמן

 גרסי' )ז( ובספ' מריפות ואלו )ו( במשנת ונתפרשו טמיני למשה הלכה המריפה וממני . גמירי לאובעוף
 האוכל הלוקין הן אלו י[ ]י'נ בסכות תק היכי הדברים שני על הלאו שכלל אחרי . לשאול )ח(יש : שמעתתאושב

 ובמקום להלקותו במקרא ייתור שום שיש י"ל שבכללות לאו על לוקין אין הא ומריפהנבילה
ייתור

 לוקיי
 בלאו לפנים אפרשנו ירצרי ובעזרת 6[ ]י' פ"א בכריתות כדאמרינן , שבכללות לאו על

 במקרס שלא טק,מ,ת כשאי או דא1מ ח'תוכא במקום שלא לדופן )מ( הלמוכה רואה . הפתעה1ווי*ימ
 ריעותא וליכא בעצם דאיני חיתיכא והיינו רביתא במקום והסירכא בבשר בין בעצם ביןרביתא

 ורב אוסר רש"י בעצם דאוני חתיכא דהיינו רביתא במקום מריאה. אי אתי מדופן אי ידעינן ולאבדופן
 על ברכות לו ינוחו ר י מ ח מ ה ד , הצלעות שבין בבשר כמו בעצמ מתיר ה"נ בעל ן ו א ג י א ד ו ה י)י(

 במקום מרוכה ואם . דמפריק משום סתימא הוי דלא שלו והמעם . ר ם ו א רש"י בעצם ומרוכה ,ראשו
 ועומדת בגילה או ברוקא בריאה בדקו אפילו הריאה בקנה או הלב בשומן כגין סתימא הוי דלאאחר

 ראםתועפות
 . סכתינ י5"3 דכתינמינת

 ידעתי )6 ש"ח וכ' . ממעתיק . כן ותכון כגדסס ג": וכו' סחט כעתי ננדקין חקין ס) ועתים )ג(,
'hnh6!6 , 'ג"ח )ממתין 6"5 דכגקכס )כשמעינן סיר6'ס מסנוט (כו' מיי מותרת ויניס סגתעכרס כ Stt)D ס)סג'נו 7כסכת"י 617? וסגך 
 י6גיכ6 )י' )ה( . רניגו כדכוי למרן )6 תיד"ס 6' כ' חולין ועיין 3:דסס מסר ססריפס וסימני עד כו' ולסיגו )ד( . גוכס"נ ד"ו )0)ןכ'

 oh ס)'6ס וו"3 מס סכ' קמ"1 סי' 16"1 מסר"ח תשוגם )מון כ6ן )ככי6 רפיתי כו' 61"ס כמסגת )1( . כ5") כו' 6") ירכי כו'נכיתניס
 כסנס"ט רכתי וגס י6סורס מסיוע ממסון רניגו ומלפין מרס כמקוס ככד כוית כי6מריגן D'b1 מנוגס סח)6'ס כי כמרס חקויחיות
 המגס סח)6יס "כי )י גרש 37ריו 1פ'רוס עג") רנית"סו דס"גו גורס )טס שין D'l"ho מן )זמון דצן ונתוך ממין 1ID')hדסל"ר
 וח"ן 'ותר )סכרה ים גורס נ)6 61דרנס כס פוי ססחיות )וגור סכר6 6'ן ומס"ט כו' גורס 11 ממקס נ' ק"ו בנ"מ כפס כסייגו63יס"
 מרס כמקוס יגורו 6,6 מרס 56) ככד כ,ית במריון מך63 מרס כחסרון )סכסיר ס:ייס רהיט ט61 מרט כמקוס ככד כוית כד6תלי;ןלח"ו
 )' גרש מתוך חיכת ממין 6חר ומכ"ג . ט:ורט חסרי )הכסיר זו ר6יט סר6כי"ט גיס ס:ורדכי וכ"כ כסירם כ3) מרס כס 6ין כיט"מ
 יעח 61"כ מיסך סרר"6 16 ממין סרר"6 ,סו 06 )" מספקך וססוק' מטוך הניעזר ר' וסוף מחוך ד5") ממין תיגת ע) טגט"טטס61
 דלין מסיק O"hli~1 6מר וספיר מסיק טס) מחוך תיכ, תחת )טיס גר6ט דיותר יו"ר טריסט סערט דחסרט נירש[ ])חד ממיןסרר"6
 ועיין קמ"ר כסי' כגדסס חסר )ח( ]סנר6"ד[. כג": סי' וכמנ"ר )ז( )נעריף. סר6"ס רנתו יעת ועב": כו' מרס )סם ילין ט6יי3יס מן)):נוד
 סנכ))וז )16 חסינ )6 לס"ס סטייסס מן וכער %: נער דכריס כ' כו)) וט יפי rhi"( דר") מטמע דלי"ת ופסע . 6כ) תוד"ט כ' ק'עחולין
 כממ"כ תייגו יכריס סגי su ספו סכ3) לחלי סו6 לכיגו קוסיית 6כ) כדט"ת מ15ס גר טרם סכין חכן כגדסס קוק בסי' מט"חוכ"כ
 טוס בחוזיך גסז0 כסר כתיב סוס ד6' סי' שכקוהו כמקרך ייתור סוט טיט מלכ"ר עסי"ו ועריפה )מדגמו חון ט'65 3זר ע))מעבט
 מרי6ט עד תדפס וכ"י ג5": כו' נמקום וססרוכס ככיר כו' טסרוכט )מ( . מבקותו חתור וטו פ"ע טריפט ומדכהיכ טר'פט ג"כ'ועתן
 מ6ס"נ נרסוס רנונו כסס )ס מטו %6ל ד"ס 6 מ"ח חומן וסתוס' מת6 ככס"נ )ס:':ו כו' וריזג )י( . כ:יסס 3ית6 ו)ט3ןותסס
 ורכים ס5)עות ע) גמי נסככט 6:י' מתיר 51"3 ר"ת לגס כ' תי"6 סי' סייפות סי' ונ6ו"ו גרטוס רניגו סס ע) ס"ס עטין טס%נוכ"כ
 כי סכיך במבריך כר3יג6 ס)כס טלין גלון סקס סר רב תסו' ע"ח כ' סס דכסמ"נ וסע , רטטו ט3 ורכות )1 דוחו וממחמירכ'
 rse ע3 נמי ק6י )6 דתינת סס כתום' ספי' נמס סגרט"ט כיון סיפת תרפס ומוס כו' כר": ט3כט סריך 631 סכיך )66סי'
 סככתך דלית כטירס סריך ונין סניך דנין רסס"נ תסו' ע"ס כ' כרפן 6ך כסמעי"ט ד)6 סריך 631 סכיך ד63 ור")וסריך
 1)ית ס5") כרניג6 ס3כח6 דלית טר6"ס דמט"כ גראס ומ )סנים 6יך כ' ו63 ט"מ 'ס דכי6"ס כחב וטנרס"ס כר"; 6)6כרמזך
 גרס ושכי ממונך 5מר כווו כו סי' ננסר6 רסניך וטוף רניג6 עכס מתחי3ס כ' סחוס' דט:ט d'ht סס חומן כתוס' וכ"ס כו'סככתך
 סריך[ 6)6 סכיך 7)5 ]פי' וסריך סניך )6 וכין וסכיך סריך דיין כתטוכס כ' דרטס"ג לח"כ סתוס' כחכ ע"1 סריך גקס 1)6סכיך
 מורי כמס"כ 1)6 נוס") סס ס"ו"ו וכ"כ כסי' טתוס' כמת"כ י)6 טי6 מילתך חד6 וסריך דסכיך טו6 רסס"ג דיעת )רכיבך ]וטייחכמרט
 ד%) hns' ד6ף רסט"ג מידד ,ס גס סי' כו' כר"ג 6)6 כרני;6 ס)כח6 צית נו'[ )6 סריך 6כ) שיך דוקך ו") י5חק כיר יטויסרכי

 ליופן טסמוכס ריש ולר": ר"; ע) מולק דרגיג6 וטכ' כטרי סריך ס"ט 636 סכיך דוקק דגלו רכע6 דברי שי' ט6'  כיזוס'לי,  וכמיס כ' חיוט כתסוכט 7רטט"ג וגמ65 כו' סריך ו)6 סניך )6 נע' )6 דקך"; כו' כר"; 6)6 כוותי' סככתך rts נעיג6 דסריך3רכ':6
)גי
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כאיראים אכילוה בעמרמפר  W3r- ":צ ;איום "ש ;ןת איןיינ DDIWD 11' ל2 ן,מ, "ב להט בעיטה[ גץםסיל.מבז%::ימי'ןיגמ::ש:ט ננמיך .ל:%י:קי(ה "(ייןצטג'
 "ה ט 5ג

 השייה ",ם אעריק וח.:ן1 נעם %נם ב,, דייסה נטת וסי'כ., היא גל מ "(כתב
 . ג" יבל ב ע, הגינו דהי, קמא' ניגוןה'מ

P'nwt~1-א ,הךך שתא יה' )'נ( ת.'טי ,הhU~D . 'יה. "ואי וה ,',זה. וא.,ניא ה'א נקנה יא 
 בי"ג

 קו,ג'אן 1:,ייןהב:ן:,ןזיט'קע י::נאז:ן:על:ג'א
 ליוש 'נ',ן ן , "ה ןסו,1ןי1::ץ5מת'"יי טםי~עגרן .א הבב נש,נן עייונה 'שפ'יש ניש, ק,ו,א "יתך מהי ה,ב נצה אמירן לאה:הש::תע!'ונא

 ולוינה י'אה : ההעש,נ,. ננ, אנ. נאוין, נהיך ל!רמ יאי;' ונ"א ננקש :ק:י
 : מר'פח רי'אה !רנא נ. אב, ינ,ש,רה ינגצה, היך מק ש מרן ייע"צ :נפ,
 א, ג'שוא לטובן לנע. .שיא. דאי נ נת,ג ,עוד . ..ג )ם.,( nD9wD עע.טמתא . בהע עודמתינ:

 ראםתועפות

ש א  ;ן %פוש:פיןןו,;יךן,י;11,י,ו'גן:,י);ינו,ןןן

 הויך ",
 ן ינ ,ן ו,יגי."י 1):.;'י ז' 1 '"ר '

 רב ל,ס 6' זנ;"מ מוטן סת,ס' כא' מפלס 6יגז " ונרפס . פ"נ כו ט)6 )נזפן )סלוכס )יא( . ,ת") ל"ו כרכומע) )1 'נומו וסמתמ'למכח"'

 כ6 ך , ,ך 5מח 3סע)חס 6פ" כסורי נןיקת מסגי י)דידסו כו' תחרימי ~hsl מקימן כ"3ועודבן'"

 ריעומ6"
 1 גיוסן
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יראים אכילת בעמיימפר 14
 לאנפוקא צריך הלכך מוגלא נימוקא נמי אי יבשה כגון אחרינא מפיקי איכה טריכה הוה ולא מגואימבתא
 ולעיין אנפוקא ונ"ל . עכ"ל בשרא מההוא למיכל ואמיר הוי מריפה מפק הכי עביר לא ואי בנפיחהולמבדקי

 שנראה שנוי בה הזי דלא היכא אבל ; בנפיחה למבדקה צריך מפיקי ביה דלמחזי שינוי בה חזי ואי צריךבה
 שראיתי ולפי ספק שנראה שנוי במקום אלא בדוקה הגאון הצריך ולא נפיחה צריכה אינה מריפהספק

 : כן כתבתי ה ק י ד ב א ל ב מ י ל כ ו א ובצרפתרבותי
 , ם י ר י ת מ זצו"ל תלמידו ורש"י זצו"ל ר " י ב"ר ב ק ע י ו נ י ב ר )4ח( בדברי חלוקים גדולים יננימראיתי

 . אוסרים ותלמידיו ר ק י בר יעקב רבינו של ו ר ב ח ז"ל הלוי א ד ו ה י בר הלוי ק ח צ ירבינו
 אונא ללמוד אין כשירה אהדדי דסריני אוני תרי דאמרינן אע"ג , נקב בלא מרכא דאין האוסריםמעם

 שהוא באומא אונא אבל דידה מרכא מיפריקא ולא החזה במיצר הם אוני תרי לומר שיש , מהםבאומא
 אכשר וכי בתלמוד אומא מצינו לא רש"י אומר מ י ר י ת מ ה טעמ . דידה סירכא מיפרקא הגוף חללברוחב

 : בכלל ואומא אונא הוי אוני בתרירבא
 אית אוני חמשה רבא דאמר , אונא שם בכלל אומה לומר שאין . ע"ז ז"ל מאיר בר יעקב ינינוהשיב

 הכשירן להשוות אין ומסברא . הם שמות שני ואונא אומה אלמא , אומה הנקרא פי' , לריאהליה
 באומא אונא והאוכל האוסרים, דברי לו שנראים מאיר בר יעקב רבינו למדנו לכן ופרשתי הסכרתיכאשר
 המקשה בבהמה ואמר : אומה נקראת גדולה שהיא לפי לאונות אם אומא ולשון . ה פ י ר ט ל כ ו אטריכה
 ,וזה זה לאו ואם , מותר וזה זה קיים בשר רוב אם הארכובה מן לטעלה העצם נשבר רב אמר כ'[]ע"!
 אם לחוץ ויצא העצם נשבר ותני . כרב הלכתא ומסקינן מותרת ובהמה אסור אבר אמר ושמואל .אמור
 מתלקמ 6'[ ]ע"י לן ומיבעיא היקפו ורוב עוביו רוב בעינן פפא רב ומסיק מותר רובו את תופין ובשר )ים(עור
 ח"ד יהושע דרב בריה הונא רב ואמר ; בתיקו כולהו )כר'( וקימל"ן מהו מתממממ מהו מתרוססמהו

 : בשר ברוב ליה מכשרינן ולא גוררו שהרופאבשר הוי שמא לחוש יש מעם הבשר נשתנה אמ גוררו ברופא בקינן דלא ואנן גוררו שהרופא בל ,מתמסמס

 ]קי[ מזמימן
 ממעלה תאכלו לא זה את אד דכתיב , תורה ובמשנה שמיני בפ/ הכתוב עליה הזהיר . ממאהבהמה

 / במימנים בהמה בכלל חיה לילד המקשה בבהמה בחולין )א( דאמרינן . וגו' הפרסה וממפריסיהגרה

 : ויחמור וצבי איל הארץ על אשר הבהמה מכל תאכלו אשר החיה זאתדכתיב

 ]קלא[ סהמיכין

 העוף מן תשקצו אלה ואת דבתיב תורה ובמשנה שמיני בפרשת )דבתיב( עליו הכתוב הזהיר . סמאעדף
 ותנן . בפרשה הוזכרו ממאים )א( וכ"ד , העזניה ואת הפרס ואת הנשר את הס שקץ גי יאכלולא
 שאמרתו )הוא( 1 הוא גשר מין הדורס שכל לרבנן לחו דקים ומעמא סמא ההורס עוף כל 6,[ ]:"ע מריפותבאלו
 עליו נשתנו אטרינן נשר ממני שאר לו שאין ואעפ"י . הפרס ואת הנשר ואת דכתיב בהדיאהתורה
 לדבר וראיה שיאכלסו קודם ממיתו ואינו הי בעודו דבר שאוכל )ב( נקרא ודורס , בראשיתמימני

 מחנק ארי ומקשינן . נזק חצי אלא משלם ואינו הוא משונה ברשות )ג( שדרם ארי כ'[ ]ע"י בב"ק]ד[אמרינן

 ראםתועפות
 כ' וכייצג כ' דח!)ין ס"ק וממרדכי כ6ן ר3י:ו שכ' טנס"ג וסוט 3נכ) סגכתנו כס"נ נסטון b"e ס"ס עריפ!ח ס)' ט6!"ו וכ"כפ?

 טכתכ טר6"ס רכינו )דגרי וכיון ל"ג ד' 3כי16ר מסכ"ט )"ס סימן ריש יו"ד 3"ח ועיין כו' כבמיחס ונלכדקיס )ריסס )פסוקיד5ר'כ6
 ססר!כט 6ו:ס כרכר !ר") כ5") 3ד3ר )יה( . כ)) גס"נ )סון נמקגוע!ט סנ"ח סירוס סטין סכתם סק'" )"ע סי' כעלס !ד)6 כב'!ג")

 )מיגו 36) פוי יקר ב"ר ר"י רס"' מסון כ' תיל סי' !ס6ו"ו טס וכחוס' 3' ת"ו חקין כסרס"י ועיין )מעוט ר3יג! סוכר כסדר63ומט
 : 3גנור6 כמס"ט חג'גן כסר 16 ענר !6"כ כנטר ס"ס טור 6ר"י עול ד6מר ס6 טס הסניף b"D סי' )סכן עיין )ים( . חסרסקי
 ד' דכנמר6 סכ6 חייגן ק6 תיוט6 ויחמור !35י 6י) כב' סחיט 61ת דכוים וניטכ"ר כ5") )סיגהיס כו' חי' 6'[ ~ע"6 )עד כב'ו6מריגן)א(

 קורס חיס ס"ט רט"' כ' ע' ועיי"ט וא' !יחוור 351י 6י) !גו' כלכיס סט סור ת6כ)1 6סר הכתמס 61ת דגלים 3וס") 6ג1רו 6'ע"6
 כו' סחיט rhr כתיב דט6 טפר כשימגין מסמס 3כ)) ofn ן"ט לס"י 6' נ"ט חסין !עיין 3גמר6 כיו"ט כו' )סיגוגיס טסורט 3טמס3כ))
 סחיס nhr דכטי3 וכ5") 6' ע"6 ריף סגמר6 !נ1ד3רי 6' גנט צדף מפרס"י מורככיס דכ6ן סיר6יס דירי 61"כ Y')D 3תרי' סימגיןוכתים
 דף 3גנור6 כמ"ש ר") וגו' 6י) וכתיר 6' ג"ט יכף כמרפ"י ס!6 ר6ס!גס ורסס ויחמור ו5מ 6י) וכתים סטרן ע) 6טר סכסג1ס עכ) תלכדו6סר
 : מס גדריס וכטרמי פרימט ככ)) חיט וט)6 ד"ט רה"י 6' ס"6 גדרים ועיין ,ס ומג") טנמר6 ע"ל )מוסיף e~hli-l רס"י ר6ו גנט 51"ע 6'ע"6
 כ5"). כ!' מטפט סגי,ק גרסות מערף )ג( סד!רס. ד"ר תוס' h"o '6 חורין כסיר"ת )ב( 6'. סרג ח!)יז כרס)א(

סמיה
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שיקליף*א"י ש'ייושששו  י**,יי* 

 טהרה סימני ג' ליה ומשכהינן דרים לא אי דרים אי ידעינן לא ואי , דורם מיקרי לא מחנק אלמאללבאותיו
 דקים , דדרימ ליה דחזינן עד דורס שאינו בחזקת ליה מחזקינן )ד( מהור נקלף וקורקבנו וזפק יתרהאצבע
 אהד במימן הבא עוף הלכתא 6'[ ]0'כ אמימר ואמר , דורמ אינו מהרה מימני אלו לו שיש מי כל לרבנןלחו
 סמא עוף וביצת , במסורת נאכל טהור ערף כק ]ח"ג יצחק ר/ דאמר , ממורת בתר אזלינן טהרה מימני ג'ליה. דלית )ז( היכא . ובשמותיהן בהן בקיאינן לא השתא ואנן , עורב מין וכל , עורב שיכיר והוא טהורסימנין בשני טמא אחד בסימן הבא עוף )ו( ובשמותיהן בהן בקי היה נהמן רב ואמר , דרימ דלא )ה( והואטהור
 מן אסורה שהיא ממאה לביצת מנין כ'[ ]יי חוקיה דאמר אסור הוא בעלמא פירשא למיסר דאיכאאע"ג
 )ה( ובני , אמורה שהיא ממאה לביצת מכאן אלא . ליענה יש בת וכי , היענה בת ואת דכתיבהתורה
 הלב יליף לא טמאה ביצים רחטנא כתב ואי שהן בכל איסורין שכן לשרצים דמה איסורין שארמינייהו ילפי' לא הפמאים רחמנא כתב דאי , צריכה וכולהו היענה בת ואת הכא טמאה ובביצת , שלהןוסיפה ורוטבן צירן לאסור הטמאים אלה 6'[ ]ק"ו ובחולין 3/[ ~' בבכורות הממא מן היוצא איסור למדנומקומות
 . חידושיה מפרש והתם הוא חדוש מהורה ובבהמה הואיל מהטמאים יליף דלא בבכורות כדאמרינן מיניהטמא
 הוצרכו ושרצים . דשרי החי מן הבא דבר אשכחן דלא , חלב ונעשה נעכר דם ליה דלית למאזואפילו
 מיניה טמאה ביצה ילפי לא חלב רחמנא כתב ואי . והרומב בהעור כדאטרי' שהן בכל שאסורים לומרלגופייהו
 שיאמר עד אסירי אתו מהור מעוף אי ממא מעוף אי ידעינן ולא ביצים דאינא והיכא : היא בעלמא פירשאדאמר
 נבילות משום לא הוששין ואינם הגוים )מ( מן ביצים ליקהין כק ]פ"נ דתניא הז מהור פלוני עוף שלמוכרן
 דשמואל אבוה אמר , נינהו טמא דעוף דלמא היחוש ]סס[ טהיפות באלו ומקשינן מריפות משוםולא

 רמצי סתם טהור עוף של אבל טהור, פלוני עוף של ודוקא הם )י( מהור פלוני עוף שלבאומר
 כד אחד ראשה וענולגלות שכודרת כל ביצים: מימני הן אלו 6'[ ]ס'ו ותניא אסיר.לאישתמופי

 מבפנים וחלבון טבהו'ן חלמון . ממאה תדין ראשיה ושני כדין ראשיה שני מהור, חד אחדוראשה.
 וראשה כד אחד ראשה ממאה בזה זה מעורבין או מבחוץ וחלמון מבפנים חלבון או חדין או כדיןראשיה דשני היכא כל הכי פירושה ומסקינן השרץ. ביצת שהוא בידוע בזה זה מעורבין וחלמון הלבון , מהורה)יא(
 לא בסתמא עליהם סמיך המ טהור פלוני עוף של )יב( אמרינן אי מבפנים וחלמון מבחוץ וחלבון חדאחר
 יונה של קמכם בביצים לג( אלא אחרים לעופות היישינן לא אלמא אחרות עופות הוניר ולאלדיונת דדמי דעורבא ואיכא מדקאטר וכלמעינן . לדיונה דרסי דעורבא ואיבא , דאורייתא לאו דמטנין עליהתסמוך

 ראםתועפות
 נגדסס. וכ"מ כג") כוי נוחוקיגן פי' עמור גק)ף וקלקכגו pen ית'רס P35b )ו סיט כ) 6'[ ]נ"ט 6"ט 3ס' ד6מרי' דורס סייט כמזקת )" וממזקינן)ד(
 מחוקים טסרס כ) 6חד ס" מס מיחויין )סו מטמע סכי רסק דשון וטסטר סי' ו3נשרס"6 וסוף 3תוד"ס עיי"ס . ירים ד)6 וסוף)ה(
 כ) עי כו' דרים ד)6 וסג"מ נוקויס )כתוי )רס"י סו3") 67)ת"ס פירוטו וג") כייסוכ טכיחי ועוגיס סרס סוס לסיקו יורם ד6יגו3סו
 מחוקיגן ד)6 דט6 מוס מסמע כ"כ ומדגל טכסרט"' סקודס טכד'3ור כו' D~les ח"סיק י)6 מח"כ ו)כמ31 מלריס )ים חפנן 7)6כמס
 דכ)יגי 67מימר סך מקורס טס3י8 ונסרס מס)כס ד6י7חי סך.ן6ר"ג סיר6יס לניך 6מ6י טסקטט חיט )ססס ראיתי עוד , כתנתיוסג") רס"י אקסון כן )טנין לפטר סלך 53"ע וסגים טמר~רס"6 ע) תמרי מיס וס"ס 3ייסו3 טכיחי )6 יסו"ע מסיס סף )א מדורס)'ס
 6נ) וכסמותיטן 3סן 3ק' סיט )6 06 טגו6 6' כסימן טכ6 עוף ד6נול ממקי 6)6 ר"ג ליזמי ך)6 ופק"מ עיי"ס נגמלת כמסורס ר"גע)

 ט3י6 ומט"מ ע)יס דס)ינ מ6ן "ככחן ד)6 כיון כמתו דט)כס נואמם דיגיו וב) עורי היכיר עד טמור 6יגו סומגיס ענטזי ד6מרגומ6'
 . מסרט סימם ג' ד)") סיכך )ו( . כ)") כוי עוף ונסמותיסן 3סן 3ש סיס )6 טלור 6חד בסימן 630 טוף )1( . ד6ר"ג סךרזינו

 ד1ק6 זסיימ סק"ו טנר"6 גיפור ועיי"ס כו' )אוכפו 6ין 5)1 סימג'ס נ' )ו טיס ו6עס"י ס"3 סס"3 ח"ד ועיין )'ת6 5)1 תירותכגיסס.
 סימגיס נ' סי") יכ) סתוס' וסיטת ססו0קיס )ביטח 6נ) 3ק'6ין 6)1 6ין ונוס דורס ס5')1 מ"כ טידוע סימגיס ד' דנעיגן רס"י)סיטת
 ז"ס תוס' 6' ס"ד חו)ין ועיין 3גדסס חמר כו' "יכ6 וטים עד מכסן )ח( . ר3יגו סיטת סטו .)חוט 6ין דורס סוייגו נסועט6תריס
 טמ6ין טעופות כמקוס "סי' רע ד3כ'ש סר"ן וכ' וסר~ס סרי"ף וכ"ג נכ"גו תיגת גרסי' נס"ס מיס סרס כ' מגויס מן )ם( .ט6ט

ברוניי
 מכ"מ גריס ס"נ סי' ס ר ונספר יעויי"ט כי' 3מו") נין נסוריך מן ג6"י כין ס" ג' 16ת 3"י טגסת ס"1 סימן ו)סכגס"ג 'עויי"ס

 דוקך 1)16 כנתיסס לסילו ככ"מ יסי' עוד וי") עכ") רניגו נדברי )טגיס 5ריך רכן וכגר6ס רניגו )ט גריס )6 6מ6י )תמיט יס6"כ
 ס3י)יס , סס וסי' טס טס.ר סכת"י כג" וטגכון מן וטנור סגי ונגדסס )י( . ס"1 ס"ק )"3 סי' סנוג"6 כנום"כ )קמח מותרנסוק
 6מר 5") 6י,ריגן )יב( כ5"). טסורס "3סג'ס וחרמון מסמון חולון , טמ6ס )'א( . ע""ס סו6 וטסור סס ססניס חזם כססםוד)6

 ידוקק ססירטו סמסרסיס רכותינו )מקנת רמיתי סכ' סס וחורין טרטנ"6 נמי עיין כו' 'וגס ט) קטנים נ3י5יס 6)6 )'ג( .]טגר6"ד[
 סי' Ilhk~t כ6ן סר6"ס רניגו יעח סאו וגריס D("S כו' )דיוגט דדמי דעורכ6 6)6 )טסור ירמי טמ6 דיכ6 )לנגן )סו דקיסקלמר
 יודעין 6גו סטרי )כקוס )חוס )גו וקין סס ומותרים סוגו תרגנו)יס ס) 33י5יס 51") סמוק) נ"ר סלר"י נסס כ' חמו סי'סריסות
 3דיוגס יימו עורג נס) )עיתך י,יכ6 יוגט )נירת דמיין n 6%(otf ס רוסס 6גו תם נסס דופס ניס סוס וקין תרגגו)ת ס) סססכגירור
 מיקמרו קלמר סיר5יס- דס6 סיר5יס כדניי יגס כ"ס סר"י דברי סגר5ס ונסי עג") נסס רומס "חל נציגו )6 תרגגו)ת כיני36)

כנגורך
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 ררםי אכילת בעמידספר44
 כד אהד וראשה ברעורבא לסשקינהו וליכא גדולים שהם אחרים ביצים אבל . נינהו דעורבא למימרד*כא

 . שרו הם טהור עוףפלוני של מוכרן אסר לא אפילו מבפנים וחלבון מבחוץ וחלבון הד האחדוראשה
 או טמהור אי יודע )יד( ואינו . כלל הפרש ואין תדין, או כדין ראשיה ששני במקום לב יתן שמיםרירא

 : הוא טומאה שסימן יאכל לאמסמא

 נקוב[ סםסימן
 והזהירה רגלים בארבע )א( אלא נמצא ואינו . הארץ על שרוחש קטן דבר כל נקרא שוץ . העוףשוץ

 תו וכתיב . לכם הוא שקץ ארבע על ההולך העוף שרץ כל , השמיני ביום ויהי בפי עליהםתורה
 שרץ כל אנכי ראה בפרשת וכתיב . לכם הוא שקץ רגלים ארבע לו אשר העוף שרץ בל ענינאבההיא
 כרשם לא אשר כל סימן הכתוב ומסר ארבה מין והן פהורימ מהם ויש . יאכלו לא לכם הוא טמאהעוף
 ממניהם הכמים ולמדו וחגב הרגל סלעם ארבה )ב! בפרשת והוזכרו . הארץ על גהן לנתר לרגליןממעל

 ר'  רובו. את  הופין  ובנפיו וקרמולימ כנפים )ג( ד' לו שיש נל ובחנבימ 1[ מ"ע מרתת באלו כדתנן ,מארבעתם
 , מותר דבורים דבש . טמא הסמא מן היוצא תנן )ד( האסור העוף ששרץ ואעפ"י . הגב ושמו אומריומי

 ראםתועפות
 י6יכ6 יונס ט) קעניס נני5יס 6)6 לתריס יעוסות מ"טיגן )hnlh 6 לחרות עוסות שכיו וא %'וגס דימי יעול% "יכ6נגמול
 ס%"' ילעת וילי 6)6 ושש"מ כו' מס דמו%ריס טנגו תרגגו)יס ט) נ3י5יס 6)6 כתג )6 סמול) 3"% סר"י ושיוו כו' ניגסו יעור63)מימר
 כיון מספקי טוס וסמוקי )ייתס ילמי )סו קים ינס16 6)6 קימל דוקק )16 )שינגס יימ' יעורנת6 ד6יכ5 דק6מר דס6 )סרס%ט
 חלגגו)יס ט) ננ'5יס ח'יס %ט טטר"' 6)6 סגמנט ינר' )סרט נח". ירט3"6 וכנ,ט"כ אמו 6מל'נ' 6'כ6 גר' טכ' דדמ' חדי6'כמ
 ד3כ%:1 3חידוטיו טס טכ' כסרטes7l 6"3 סימג"ס רוסס 6גו וגס )סס רומס ניס טוס 61'ן תרגגו)ה ט) טסם 33'לור "לעין לנוט)גו
 ס) הנניס %6 תרגנו)ת נסיגת וס"מ ריי עמר כ' ח' יין %נ כ)) t"lhst כו' ltis(O לזמין 3'ן )תרגנו)ת דומין 3'ן קלמר3יגיס
 מוכח טו6 וטמור סלוגי מעוף ויומר ג"כ כתנ ומדלל סק"ס פ"ו סי' יעד סע"ו ס3י6ו עכ") .סקו 3סייוג'ס )עיין סריך ודקי עוסותס6ר
 לטור 35) סכתנ 16"0 טס על 6' דין סקו כ% חט6ת יעברת ומת"כ )5 ותו נקימג'ס נעיין 6)6 6"5 עופוה ט6ר ס) ננ'5'סי6ף
 נפט סק"1 3ס"ך פ"1 ס" )יו"ד ספנ%ג כ' כנר ע%י סו6 ומסור סנוני מעוף ו6ונול נס'מג'. נכיר hh"( גו' גנן לחרות נג'ס)קנות
 כגמרו דמט"6 סיר6יט כדעת סייגו ו6"כ ע""ס )6 ותו נציגן למוד D"D" of)nf~l ט%נ נת"ח סוף סט"ס י' 6ות 3"' גסנסותסכס"נ
 וס 6ין ע)יסס מסמוך )6 נסהמ6 ע)יסס למוך סו6 וטסור טע"ס )ך וטמר מ3סגיס וחלמון מנחנן ,מקנון מ מל ליטיס מד חלויסיט
 . טמיר 6תי סר6"ס ד)סיטת כו' ידעג6 1)6 סכגס"ג ע"ד טס ססמ"נ כ' ומהגס גיגסו 7עורנ6 )מימר 67'כ6 יוגס ט3 קטנים נ3י5'ס6נ6
 מיסריו מסיע וכן סס,מ;יס 6חר ויעיין כ)) )3ד,ק 6"5 11161 תרגגו)ת דנניגיס סס נת"ח סלנ מצנרי ומסמם וו") טס סט"ךוממ"כ
 רולס 6ג1 ויגס כתב טסר' כן גייס קינו סנ5ו"ז 3"ט סר"' )מון טסנ6תי נוס )סי מגס עכ") 7"ו מ"כ כ)) נ6ו"ס וכ"כ .נסגרהכ6ן

 דעור3 )נועו 6' פ"נ חורין וכ"ט יוקץ טו6 )ייונס רדמי דעורנ6 י6יכ6 3גמל6 דמ"ט כ' )"3 סי' חיו"ד ס)כס עמק ונס' ,סינוג'סס"
 סכתנ נחי טלט3"6 7' ר6ס 1)6 עיי"ס סס עורל מין "מ6 כי נלג'טס לדוק יכול 6ין מסיקות 1ח' )7יוגס ריטיס  דדמ' עולנ)סני6
 סקכ"1 ס"ך ס"נ חי' 'ו"ד ע"ן , מטמא 16 מטמור 6י 61"י )יד( . ות") ט)סגיגו סר6"ס )סי' 6)6 יתכנו )6 ודיריו עיי"פ יוחקוס61

 א מס ,6"כ מעו'ש סי5 ודלי 15  תייש 15  פריט  טעייתם דייני pD"1 ס"י סי' לת'א יפקד  סמ:הת וכ"כ )'כ6 )טמאן h'wיטסול'ן
 3טס שמניס ד"0 6' ספד מוכין תוס' וע"ן כסעט"' י)6 כ)) מקמור )ס מטכחת )6 ס6 מעמך 16 מטלור 6' עיע 61'גו רנ'טסכ'

 יטיס י6"כ טסעיר סס )חוקן יכלכות מיקי 3ס' ועיין )טמ6 דני טלור י6יכ6 6)מ6 טמ6 טמור ע) ז5מרת )י 3יט )6סירוס)מי
 עסמט"כ מת63ריס ר3יגו לדגרי נעיגי וטנל6ס כיין ר6סיס סגי סייגו )16 דסירוס):ו' יגצ,)ין סכ' עיי"ס כסירוט3)וי ד)6 דירןסוני6
 ח'"כס)ק"ס

 6,'ס )'ד' נ6 וככר וס סו6 ויו) חטם תטונס מסו תרגגו)יס ס) 3)1) מגשמת חצין 6ו כנין ר6סיס סנ' כיס )"ך ס"ס
 Y'"DOt עכ"ד ס,6 כן חכמ'ס מיסת כ) 6מרת' ססערס כחוע ס6חר מ! חד סחח7 סגד סס" ומג16 ,גורדן חפסו שסגוער'ס 6)6פענויס
 ינדוד ד6ס דטיי ס)ק"ע כ' חדין 16 כדין ר6סיס טנ' ני5ס 6%1 תר;נו)'ס ס) 3)ו) 3דק נזם") טס כ' מק"ו סעי פ"1 ""יו"ד
 סס)ק"ט כה3 )6 יע"כ סס)קיש יהרי ססמ"ג 'OD כעתיק ד)6 סונור ולגי D("S ונ)"' ס)ס"ס סני6ו חד 61מי כי 6חד טר6טקיר06
 סימ65ו וכען 6' מען כ"6 סי' ליו"ד ד6מריגן וכססי6 סטערס כחוט סימר מן חד ס"חד סגד הסיט 1מ65 ימדד סיכל 6)76סרי

 rtrrtt~t דיו סטערס כמזע t)'Dhl נוחדי 'ותרססגטחט
 גס ,ס ד3דין ופסטר מסני )6 העילס ע"י נ5נו5וס דרור )יוכיח סס6רץ גפר"ח

 כ6ן סר6"ס רכינו כ' וככס"ג סמעגו )6 11 חן ולחד  לר 6חו סר6סס יר6ס ימיוד ד6ס מטעם )לתיר 36) סס)ל'ט )יעת 'ויטס61
 יהכ) )6 מסמל 6ו מעמור 6י 61"י כ)) טסרס 6'ן סע'1 )מרסת יסייגו כ)) סטרם ולין חדין 16 כדין  ר6טיס סנ' כמקוס )3 יתןוי"א
  פדרך  רבעו דברי מסיי תרס כחטם ודל%  סווין  טפילם  יטטרס  כחוט ימ55 מרירס ט"י דבוריי יילל  מיסור ht,"c  ירע סיס 5ס  "ב)גו'

 : יעיי'"ס סס)ק"ט ד' ר6ס סו6 מנס לע"גור
  טס . טסור ס"ו ממט )ו יט 06 )כס טו6 טמ6 רג)יס 6ר3ע )1 6סר סעוף סרן וכ) 16מר ר3' כ"ג י"6 ויקלל ס%כ )ד'רומו)א(

 'רמס 3ססר  מח"ל ססניס חדל כמטס ו7)6 ט3גת%ס מס וחסרו )ס6חרון טר6סון סעוף סרן כ) מן כ6ן 7)גנ ו3גדפסהרי.
 6ר3עט נסרסס לב( . טקסינו נסכת"י כמ3ו6ל כ16 יט 7)ונ 6)6 3וס )ו מוךס 6נ6 וטין ר6ס נס' Sr סמינ' 3פ' תזל%וטוס'לס
 כג"). כו' כ'[ ס' ~מכורות  ותלן  לר(יסיר לו'. י"ג  נרט"י ועיי"ס כי,סגס כ"ס כגסים וך' רגמם י' )ג( . 3גדסס וע"ס כמע כו'הלנס
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כגיראכם אכילות בעמירספר
 ממצות ואין בגופן אותן שמכניסות מפני , מותר לבוריס דבש אמרו מה מפני כ'[ ]י פ"א ננכורותנדתנן
 דר' שעמא כי אלא מעמא האי כי קימל"1 ולא . מותר וצרעין מין דבש אף הטעם זה ולפי , מגופןאותן
 הוא טמא העוף שרץ ומכל תאבלו לא וה א"ע אך אומר )ה( ר"י דתמיא . כותיה ששת רב דקי"ליעקב

 6וכ) 6חס 6י טמ6 עוף שלן 6)6 11") 3' ו' כשכורות רס"י סכ' כט)"6 מסיס ורניגו כ5") כו' סרן מכ) ת1%6 יט 6ת 1 ויאי( ראםתועפות
 וכגרפס וח)")ו )כס סו6 ענק העיף סרן וכ) י"ע י"י יינליס סססוק תסס ור3יגו ע;") וגו' סעוף סרן מכן )ס גסת קר6ומלידך
 מע)ייח6 מיקי וכמט )סכרתי טויבנו ות)"' רוינו יבלי טס גתקגרו גס מס )סנים סענוודיס ווי ו33י6ול סס"ח מס כממ"כ טיגריסמסונט
 p(,y עמ6 סס ע)יסס גקר6יס סי' ולי) )ווי סם )ו סיס ,מגרעין סגוין 7נס 6גי וגווגי6 נגמרי %ס )פרס כ' לנינו מגס , נוסכך )ןנסקך

 ז3ס כסרס"י מפשוט ספי' )יס סג' ווי7)כ6ורס
 סגניי

 סגרעיס דנט טגקר6 )ווי טס פ יס כ' ק)"3 )לוין J~IDO ונס דנויקרו טו6 טכ'
 סעגוoc 6ונקרץ

 עביטי
 מג") h"p סי' יו"ד טנ"י כמס"כ קסס ל)כ6ולס )ייטב סכווגהו שרור וגל6ס כ6ן כמ3ו6ר טו6 סיר6יס ומ37רי

 ונ;)) )ס י)סיגן מטרין טמ6 סעוף מס 6וכ) 6תט 67ג) מביוקר 6)6 יכס בייער )6 3קלho1 6 וגרעין גין יגס )רעע יעקל)ר'
 עטו גקר6 סעמ5 טטס דכיון ס"ס 636 3ט"ס לכ"מ כמו )ווי oa פי' כ6ן יען רעע סי' נוע"ס ג"כ וגרשן ג'ין ד3ט סו6 711רס6
 61נ טג6ון )סר3 טס וחי' והננסות נ,ט ססעיל עס )ככורות שגרי"כ 3נימיקי ווי)ג6 י' כספיח ועיין נכסן )ווי טס כוונה ונס טפ'גלע
 7כ) כיין טס שכ' ס"ט 6% סי' יו"ד )טג13ס ג'ין פריס3ן

 גקר6 ט)6 סתמה ירכס מסהנר6 מנו%כ חידוש 636 סגו דד3ט טריותי
 כטייח וי)6 )ווי )טס נפ" וטסמ"ג סיר6'ס כיגרי וסייגו טמ6 סררן סס עלסן טנקר6 ,מרעין נוין ד3ס מסה"כ שרי ~rlo ססעגיו
 61י 6,כ) 6הס זס מעיס דדיקען טעוף טפן ))כ) תיכנו וס 6ה 6ך 6חז hlp' הר' )ן 'ס CIDC"' 6חרינ6 י))יסג6 ס3"י קוט"ת )"ס3סכחכ
 הו6 טמ6 סעוף סלן וכ) וס3' , דקרי 7יוק6 ויגו") כתיג 3סךי6 טמ6 עוף סרן דטhnh 6 וגרעין ג'ין r31S וע"כ D~D סרן 6וכ)6ת:
 טמ6 סעוף מס 6וכ) 6תס %6 6וכ) h"h וס מיני' דייקיגן )כס[ טו6 מקן 6רנע ע3 סס)ך סעיף סרן כ3 לס"' ו)ני' סיר6'ס ])גי')כס
 וחדק )6יס,ר6 חד6 קרי הרי ידרטיגן כ3) גר6ט סנטרי )מון 6ין 63מת 36) עכ"ז )ווי סס )1 סיס וסנ'רע'ן סגרןינק 6ני ומוניל נווי סס )ו טסן ינוריס ד3ט 6ני מרכס נגמרה .עו"ד כו' ר:,ית מס קטה 61' )סתירה 6ת6 7ניליס )7נס וע"כנוסרין
 bifnnl דנוריס )ינם קר6 סך מסרקינן 67נן 636 )6 ותו )מיסרך קר6 חד 636 י)") גרפס ס'ר6יס נרי נו וכן)סהיר6
 S"rl מס ס"ק b"D סי' )ינוט טמוא) סחנורת כמס"כ סיר6יס מדבלי עוי וגראס , סירוס וכרכרי 6"ור ונירעין גיןיכס
 כרכי סנר ספת דרג מסוס ])נוס[ וסמחכל ורמ"א סכ'" מ37רי סגר6ס כמו אסור וגרעין ג,ין 7דנס ססקינן י6גן מ6ן)פי
3pD'ענוק סעמ6 מן טיוג6 דכ) נ'[ 1' ]בכורות 7ר"ס כנ"נ )פסוק 6גי נריכין 6"כ "Dh  לק 610 7טנו6 מיגו 1)6 ממסו נוחמנ'ן 6ין 
 כצו עכירי ך)6 ונמאיס סוסיס ס) מ"ר ן6סי)ו כ' ו' 3ככורוה נוסקיגן וסכי נסמוך ומ"ר עכ") ח)י6 נס6 דס6 סעמ6 כהוךסטיו
 כמסר כלקשין יטע'ט טר"ל כמט"כ ו637 כו' 6יג"י סחי ד)6 קמנע") )6 ונגעים יסוסיס סס )ס6"7 וכוונתו עכ") ואסל מסחמלנ

 ספוגה כפרק סנולדכ' sp סק"h"e 3 ס" 'ו"ז חיט ספלי טקסס וכנר נעומק סירטון )סו ומוו סי' 6יגס' טת' 7)6 נ"נ נך'סמכליע
 דסוסיס קמיע") ד)6 60 ד))"כ וסארי וסעור יגיס רוב 7"ס סס טתוס' ססניגו כנוו ססעיקר גרור סינר טסייס עיי"ם כן טס"טרנס
 )סו סייט כי וספחך קלו3ע") שכוססו 6נ) הינסי )י' וסתו )ירשג6 דמעכן ךח:וור נעו ונסכי )ושתיגסו דע)מ6 6ורמ6 י)16 נטוסוגמ)יס
 מנסנו) קנת ענות ונעטו טגסתגו עטור יכר ס) %ר teel(1 סכ' 3טיר6יס כ6ן נכויר מוס ויותר . 6ס,ריס רג)יס מי כ))6יסול6
 כלסל וקיסרית לסירות %ר סעעס מרוחו ס~ך כו' ה)נ 6)6 וטרי טחי מן סנ6 ד3ר )ך ולין חי גשר כחתיכת )טו חט3ינןמנסר
 כמ"ר S3h מט"ו וכ' 5וס ט6וסר מי וים ס"ס ס"6 ס" ניו"ר עיין וטר~וגש מס6חרוג'ס נערס וד"ו s~f)u סי מנ 3סר orDnעטור
 דטסוריס )%ר דס"ס נקמר ך6ס קם חמיסתו מסיס סנ"י וסעס נמסקנהו סנ"' %פ סט"ך וכ"כ סו6 3ע)מ6 7פירס6 זמיהרמולס
 כ' )סחן מסכי) )טנ16ן 6גרסס יי וגהי כסירי יססורס eb1" 3י' תיפוק חרול ס) מ"ר יר"ם מינים 3עו ק6 מ6י 6"כ ממ' 67ת1 מטוסשלסירי
 ח)3 מי 67סר 36יע,ר סר"ל כקמח סכתכ סק'"ו פ"6 ס" ))3וס טמו6) חגורת 33'6ור 3וס קדמו וככר כו' חמוס'ן ון3ר'ו ס3"'ע"נ
 יקמ3ע"3 י") בסירי דעסוריס בסי' ת") יחמור מ"ר דל"ס מיגי' קמינעי6 מ6י וס"ת נוחי 67תי מטוס בסירי ןטסוריס Db" %רס"ס
 מנוסי' )16 6ו טומ6ט מסוס ובסירי מהמנין מגוסן 6י מיגי' נעיב ונסכי נטסוריס 6)6 גוסס 6יפ ד6מס"מ 7ס3רי יחכשס36ינ6
 י' ר6ס )5 טו5 וגס טמוא) סחנורת עכ") וגעון כרור כ") וס וסרמנ"ם מ"כ ס" סעור סססק כמו נחכמים ס)כס זירמת וטרימתסנין
 מכ5 סטמ6 מן י61, ד6,סור דמיון )ית5 סfnh 6 וכ' הנרסס וסיד סמ61) סחגורח כמס"כ ג"כ סס סכ' סקי"ג bt/D ס"ססר"ח
 עז) ומה נונר6 דיתימסוס

 otto וננו)יס סוס'ס מ"ר דסריגן ))"ק וב"כ %6ס גוטוס )לסור )יכ6 גוסיס hnDV דנוסך כמ"כ (p'p ונויי
 מן סעג6 דכ) יו6 7נוס"כ מטוס סהס וגנעיס סוסיס מ"ר 6ף ד6סריגן ))"כ ו5ף נסיק ומיק עו) ימיך סטטוריס וחיס שמס %ל)ט6ר
 דמי צע"ג טמ6סעמ6

 6ותו נגמלת 61'ן קלתי דנוע)מ6 לע"נ )מחירך דנור,ס ננט )לתויי קר6 מ)רכיגן יס6 והרע נסיק ומק עו)
 זנת 6ר7 מדכתיב )סתירה )יס דר3יגו ךח)נ 7ומי6 מנוסיס דגונו3י 3גניד' hlh )לסור סייך ד)hp'w 6 6גו0"ח הפר יעגין 6נ)מנוסן
 מן סי1ג6 סכ) יחנן וסייגו 6:,"ט חיסור כ6ן טלין סטיט6 נפיק ומיק עו) דמיך %7ר דו:,'6 מגחון 67תי כמיד' 6נ) כו' ויגסח)נ

 מ"ר גס ס6וסר דס"ס וגרעין נוין ודנם ח)נ מי טפסר לניעור סר"ר דעת וירקו מעיג'סס עמר יגרס ומי ספר"מ עכ") טמורטטסור
 יזכירו )מס )ס6ו) )ך יס מסימן כסיף טכ' נעלמו סיר6יס פקסס פרד"ס ע) טס סניי טתננס ומס סחי מן 3סר מטוסדטסוריס
 7ססו6 , קלמר סמיתס )6חר סי165 )ומי ויל וכ3") סיר6יס כדירי )מגיס וגריך טנ"' כחשסת וסייגו וגמ)יס סוסיס ש)נשורות
 טריק י3עסורס מירט )6חר 6)6 מחי 67תי מטוס 67סירי דססיט6 קמיע") )6 דכחייס סנ"' כתי' ור") כו' וטור גפרןנוסחרו
 רגו ענוין h('1ID סר"ר ס) ר~תירן תס"ח סי' סרוקת ורמו עיי"ס ס"6 ס"ס )סלן סיר6'ס וכ"כ עמ6ס גסוס וקמנע") סחיעס)6חר
 רסוס קתג' )6 מעמל ס'וג6 סטת רב ליק ךככולוה נס"6 עמלם כרמס 0) ), החימס )6חר מומר סרס ס) רנ)יס מי 11") ססחג'

מקמט
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יוראיכם אכילות בעמייספר48
 אף יכול , דבורים דבש זה ואיזה ץ י ר ש מ סמא שעוף מה אוכל אתה אבל אוכל אתה אי טמא ,לבם
 שיש והצרעין הגזין דבש אני ומוציא לווי שם להם שאין דבורים דבש אני מרבה . והצרעין הגויןדבש

 ראםתועפות
 כחמס כ) ט) דנו"ר מלוקח דכווגת ומסוע עכ") לסירי וגמ)יס וסוסים חמוריס ט3 !מ"ר סטמ6 מן סי1)6 6)6 דטמ6 מגופתמטמע
 o~tiph רסס חמור ט) מ"ר דר"ס מ'גיט נעו ומס"ס ד46ס"ח 1tp'h )יכ6 ד6ו סחיטס 63מל )6 06 תס"ח 736 מסוס כסור טסורס6פי)1
 וכסר6"ס מיחס )6חר6ף

~sesl 
 6נ) oStPn ר6ס )6 סיר6יס דגרי כי 6ט עיניו )גגך מסיס סרוקת 3י' )נו סח ס)6 טכ"י מלן ע)

 כ' pD~3 מס וססר"ח . וס כתירו5ו ולי ויסי' כו' י") וטמר טכ' כר6סון )תירן )רקס מכ"י נחינורו )סני6ס )ו סיס נוי6י סרוקחד'
 דעת  טרף ובמהכ"ת לו' הס"ר בסי' סרוסח ול"י  עיקר  )רצין  וך3ריו נסמס רגזי מי כל ולנסיר  תורס 3ס) )סהמ'ר כ)"3 מוסקססר6"ס
 מזר 67ף כע"נ 7כ)כס כ' ססר6"ע 636 5מס"ח -cirn טסורס נועמס נמ"ל לפר מהרלס נרסס re ונפנות סריקת )7'סר6"ס
 נוכנ) סריס מרקס סגסתגס וסקס ופלס  סבפר מנלבול קנת .עבות ינעמו סנסתגו במ"ר  ייר,יס סכ'  ומט ותלש לסירי ונעמססוסים
 1)6 עעמו גסתך )6 דנר'1 סס ונסר ל"ד ס" סוטר כס' ר"ת מכ"כ מס )נתרוח נסנסוחיו סנרי") כשכ"כ מ"ע ס6סורהכסר
 נוד' )גו נתנקר וסגם , וע""ס נוותר סכקנת? ח)נס הכסירם מן סיגקס נטריפס מנסר כן נס"ס מדתגן וסר' עו) h'ns ססיט6חוותו
 וג"ס מ)נ כנון e('os דגר וניידי 636 תטכסו כנסמס נוג) טריותן )מינואר ד)יכ6 מטוס ס6סור פקוע גן )דם טעם '"נס" ניו"י סנ"י הניבו סר"ן )נוס"כ ענין וט ופן 6מס"ח גוסוס בסור 7כמייס 6ע"נ טח'טס )6חר גוותל פרס ס) למ"ר ומרוקחסר6"ס
 )6וקנני' ד6;כ6 כיון דס גני בכיוס in?chi ד6ע'צ תוכחו נכסנוס דכ) )ו0ריות6 פיק )6 סו6 ימטקס כיון דמו 6נ) כתיגדת6כ)ו
 h~rt 6מס"ח מטוס 05 6סר,נן הוי קר6 7נ)16 ננסמס סגלית נגסמרי h(fi י,"6 עכ") 076 )" מוקשגן )6 6כ')ס 7נרצמידי
 7כרי6 פקיע6 סגטחעת עלס נסמס נלר מסה"כ מסקת b 6(1(tst יגר מידי 6)6 "רי )6 זטרי6 קר6 3ן דני לע"גסר"ן

 3ס,ף כעיטור דכע) ודע . 13ט ממ"כ עי"'ט סר6"ס )דעת ג"פ ס) ח)נ מימי )עג'ן ס"מ ס"ס יו"י )כס"ת 5נ' 3נח)ח ועייןנסתיעתם
 061')1 מותר דסריט דח)כ סו6 עועי סנסל עם מגסס ת6כ3 1)6 נוסוס הסור ומ"ר חצב מ' Inthol כתג ספר סכטר סר6טוןסעי
 כיוו סו6 טעות רג)יס ומי ח)כ נוי טיסי וסחרת ס' חקק סוף סחיעס ס3' כ' גטער וכ"כ עכ") נדם מסה"כ סתיס ימס)גינח)נ
 )כסע"ט ניצולו נסקדמת 51") יונס נוקיר ר' סנסור ,hao'1 סרג כ' וככל 3וס ס16סר כו6 ססו6 )סר6"ס רומו 00!6 וגראסעכ")

18888שא דח)כ סעיטור ור6ייח נצורך ע""ס מעמיס כמס סר6"ס ט) סיר6יס מניך סעיטור וסמחנר ר"ת ע) דורו כן סיס סעיעורסנוחכר
 עס סריך ט'העורר נכיון מט'חרחר טני6ר גוס prn olno o)nht ס61 חרחור כי סגו קרס וכנר 65חס קוים ויפיקו מטקס יחטבודנטס 'י[%4"1*ע%פעק:

 6וכ) )6 קינו בכוורת ךנס כי מוייס ססכ) )סי סעקריס עס יסכים )6 מקמר סו6 כ"ו( )מסקי ליב )חרמר מן )נלטס ויתחי3טדנוליס
 1ן -יי'ן: %:,ןע"גןניך",הוין:נןן'ע21ין:',;,לגן, זלותיה ב ;טמ נ' ס' נג"3 כגמרם טמסקגת סהוי"ע כהמימת 6'נרי מלפסן כסיס"מ סרמנ"ס ינרי טנ6מת נחוס חוון נמסר וכ' עכ") מטקס1)6

 ו, ),וו,נ:לנו' :י,,) ,"י:1, ויידויי לן:',ן,ן. "wup ,',ו ,נ:;':':קן""::ן',4נ';נ,ןז '1;ג זג !ן;;:1,::י
 .)י 6,כ) )6 6,ג1 3כ11רת ד3ס כ, ס' ד' דכ"כ רנ6 ונק 6ני' נין ור") מון'ס טיש) )סי ויזקק חרמר עיר נערוך 6101 ט6,3ר מסד3י,
 יו efni~n גדהס נלכ סדנט )ריוח מחט3ס מסיהטו3 מטיסרסר 6"ד סעלוך טכחב ס3' סי' דנם גמ' ומיגס מערוך בסי' 3"סכדברי
 ג"ח 3דכרי סרמכ"ם סי' והכן ההוקטן כמחטנס hnlp~. )קנוסי )קרקע מחונרין )פירות נוסם ד)6 סיבי כי )רצותן מחטנס גוסנ' )6ד)ר"6
 קער יט סרמ3"ס מקופ"ח לערוך סי' וגחלן . מולס ר"6 גס ונסך orh5 קוקס t)'Phl מעקס יחטנו or37 לסוגים 6ותס ריחנות כיוןכי
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כףהנאלם אכילוה ב"סימפר
 ומרתיחין .אותם מחמין מהם הדבש וכשמפרישין , הדבש עם מעורבין אסורים שהם דבורים שלהשרצים שגופי אע"פ דבורים )ו( ודבש אמור והצרעין הגזין דבש הלכך , סמא שמ עליהם נקראים פ" , לווי שםלהם
 ]גם[ דשריא מעיקרא סרוחה כנבילה דבורים דהוו ועוד . מותר לפגם טעם נותן דקימ"ל , לחוש איןאותן
 משתרי דלא ששת וכרב כר"י דקימ"ל מאחר הלכך 6'[ נסי" ע"ז בסוף אסור לפגם טעם טחן רמ"דאליבא

 ראםתועפות
 0'" 3מקומס מק"ט וקינח b~1fil יס6 כ' נמקומס מק"ט וייגס ד"ס 6' ס"ו ננ"3 סתוס'ד0:ס

 מק"ט סדנם 6'ן נתקומם hSn 6סי)1
 סיין דמן יסניעית פיי 3סיס"מ סר6"ס וכ"כ ניח כ)' )ט6ר רדמי מדרננן מק"ט עגמם הכוורת כמקווה דס)6 6)6 כיער דחסיכמסוס
 )מY:ch1 '6 מוכרחין ר"ת ך' 6ין 16)ס הערוך )פי' 36"ט מר"ח יקטס תסיר ו)פ'"1 גמי כמקומה ס)6 וקפינו כנוחונר טסינו תונסעל,

 ס"1 33"3 סרטכ"ס וכמח"כ כיער חסיי גידוף ומקוס ממקומם דוקו h3b זה 6'ן ס"ס כיערת לותה מויסנו) דר"6 טע:ו6דמסרס'גן
 ט)6 6נ) נמקומס מק"ט וסינט h"1h ונדיוק עכ") מחוגר )י' חסיכ ובכך יער )" וקר' נו"רי גידולו כמקוס ונדני , פ"נ ד"ס6'

 61"כ וכנ"צ סדנס )רדות סימרור 16 סדנורים )הנייח סיחרחר עד 6וכ)'ן ומק"ט מ6כ) מידי יו)6 בנו ככוורת יגו )ר"6 6ףנמקונוס
 סיבי התיס"ח ע) כעיני hiDlt , )יער 7גוי6 631 גמקונוס ס)6 גכוורת נמירי עיקרן דס')ס' ד3ס דחנות , )ר"6 גונ"ס כ3) סתירת6'ן
עוקציי

 דנריו ונין ו)6 עכ") דרקון כמתני' וכס"ס קגתרסק 6חר hplll וו") 3נוקוגוס ומק"ט דנוריס ככוורת חכמיי ע:וס"6 טכ' גל"
 61"כ י"ס ד3"3 כנמרק מסונפת )מעב טגקנ6ר וכמו 0וי נוידו 16כ) מ"מ נוטקט מסוס גויע:61 ד6':ו )נ"צ ;גחלסק tS'Dh ellpדס6
 )ענין ציירי כ6ן 607 קנין )6 11") הקו"ח ע"ל המטגון tgwtl כסרר וכע"כ 6וכ)ין טווית דהיינו כמקומת ומק"ע חכשס קמרוטמיר
 עיקרן דמס' 3ס"ג סמכנה )1, מקוס 6'ן ד36"כ נמקוגוס דמק"ט חכוים צמרו 0370 ע) גס דעכ"ס )יעתי )ק"מ עכ") עגמםהכיורת
 הItS~1U 631 סיבי כתוססתו 'סוךס ר' ן' עם ממטגן )"טכ n~niro כ"כ 161)' )"ע קוס"ת' h"tD -,6 מעמן המדנריס המטווה3ין

 סגחרסק 6קר hlh 63'3'סן ארי )6 דגוחגי' התוס"ח כ' ומט"מ כו' 63י3יסן מק"ט ט6ינן דכה מצות ע) וחכמים ר"6 )"ג אר"י3ר"ס
 ודו"ק. ומק"ט למקומה נכוורת טהדנט כ'ון מ'" דגתרסק וע"ג וכר"ם ננוקומה דמק"ס )הכמיס ס") דוקו דככ0"ג הכוורת כתוךהד3ט
 6דס כ) 3ער3 כ' י' 3נלכוה 3"ט מט"ק D"pnh1 '"DD ס") 3מקומס ט)qh 6 דר"ח סנתוס' ר"ת )סיטת Dh" מערוך סי' )ייטנ יטעוז
 פסעת ורקומך כחככך מ6י ונערם 33קר קר6 נימק 3"ס דה"ק 6' '"6 3גמר6 וסי' ועקומך כסכנך סגריר יעמוד וכ.קר ויקרץ'טס

 6יך ד6)"כ קנס rtr הו6 סמקה כ) ים") מוכח דכ6ן דנ"ס טיטתיי0ו דמח)ס6 0))"ח והקטה ממס קימם ק'מס ונטעת מנוט סכיכםסכתה
 מתרנייי פי' סו6 תמותי יר"ם h('1ID ר' דילי הר6סוגס ס6סמורה סוף עד סגינו כרכות נרים 61'13 ס)י)ס כ) דננטמע גערכ קר6גימל
 וכג'קט כגטה ס") דר"ח 6ססר ססיר )קוד כ"ט ךסנרי 3מה 36) נ"מ נוה):ויןי ססו6 כיון כ"ס דמחמרי מנוקי יקי) )6 דר"6 )ומר 6)5ה,6 טמותי יר"6 3'רוס)מי ההם קמרו )6 דע"כ 3י)ס נוס' נריס 3ע11:5 0))"ח ע:מ:"כ 6נרהס כ6ר 3ס' ותירן סג") טירוט)גוי כקובייתנ"ט

 ס)י)ס כ) ק"ס ,מן ס") דנ"ס )הי 61"כ )מחמיר וסייגו נ"ר לך3רי 5ל, עלס ), מעשו כ) סי' סמלי טתלמיר ולעפיי 3'  ת"ו3יכלוות
 כ:וט"כ לח"ו )קרות 'בו) )כ"ע קר6 1)6 ענר ob מענד )עג'ן ך6' כ"כ )סמח'ן )כחח')ס רט6' דט6 )קוד כווחיייו 503 ס"3 )6ר"5
 יסי' 67"כ )ל"ע כתסוס יחסנ נכוורת ךךכס כנ"מ ס") )6 ר"6 דמט"ס סערוך )פ" הרמנ"ס קוס"ת ג"כ מתורן ועסיס ד' ס"הס"ק
orn6(6גי ונוס ד5מק"ט )טופרה קו)6 יהד טמוא 6ף דסכ; סחומר6 הסס ולכן חטטת יתחייב. )6 נסנת ממגו ד0רויס ט3ת )ענין ג"כ קו 
 חקות qb חט6ק חיי נסכת מנגו סחו)ס יער מס כו' סדנס ניערת bnib ויטגן) יכתיב לליעזר דר' נ"ט ד6מר 6)ע,ר ר' ינרידנין
 ריסק דסו6 למק"ט 7נס ח)וח u"pth qb יער מס 6מר 1 6(1(Dp מנת מ"ט קלס ד)כ6ורה חטטת חייג בטנת ממגו הרודדדנט

 6)יע,ר ר' נקט וספיר סנת )ענין )סחנויר סייגו 3"ס מינר' טגטס שיעור ר' דגרי עיקר דב) 6"ט 0ג"3 ולסי נמסגס דר"חדמינתי
 6נרסס 0נ6ר דנרי יעם . 6:וק"ט וממ')6 המחוגר מן כחו)ס 1IU'Sb ר' )י' מחטכ ומט"ס כו' כסגת ממגו בחולט 'ער מס השקר3ךכריו
 ניסך סר"1 ד6") כגון גרתם מסוטרת 5יס 6סת יימוח דרים נמ:נס )יחגי מס טסקטו )עולס ד"ס 6' ד"' ני3נוות דסתוק' 6"סוסג)"ח
 סי' ח6"ח והחת"מ טרחה שטרת ומת סמני ס) )לחיו ג"6ת ו6ס )פ)וגי ותסורס גע להוי 7פ"3 כגיטין 67ר"6 לפגונ' תגס5' ס)6ע"מ
 )6 ד)סק) סתוס' tnpo ספיר )מעלס הלמור ועם Y')D ומע"ג הו6 טמותי ור"6 טנת 3רת מת'רין נ"ס ו60 וקרה התוס' ע"ר כ'קירח
 ס:ן"מ יוסף רב ונמתגת נמתגה מטקס 6' נו"ו פסהיס )מס' י0וםע סרי 3ס' ועיין )לחין שרות ט6וסרין כס"ס 6)6 כנ"ס )ר"6ס")

 5") נתוס' 'עויי"ס )סק) 6ף סו6 סמנתי ירש מנוקר 3' ו' דנדס ד3סוני6 וס6 וו") דנריס כוס הוסיף ווי)ג6 7' סחדטיסנמ:גיות
 6' 1' יכריחות 33ריית6 3וס") סס כב' ס") היו"ד ס)כס ענוק יספר ורטיתי . כרכות[ מס' ריס עכ") )קי)6 גס עניד 7רנגן צמידידרק
 רייס גוזס 61"כ מותר עסורס דכהנו0 16 ד6דס רג)'ס ינוי ס"א יטרף) ממרקס כעינן 60 ד6סור 61"6 כו' )ה יפין מ"ר וה)66ית6
 עורות ע) )6 ד"ס סוסריס עטור 5' שכס 03"6 ))ו0רי5") סוסריס כמא' ועיין עכ") כו' נ"י מוחרד זע"לח"ול הלמגבסהמב"כ
 מס6 ראיה מק"ג פ"5 3ס" הפל"ח ע"ס סני" סק"ח S~hn יד רי"ו ס.מן גדרים )ס3' גדרים 'דות 3ססר וכן 3וס טס מט"כ טנגנס03מט
l~nh?סס ונע"ו ו3נ"' ק)"3 ס" 163"ח סו63 סכוכו נודנר' רחרחו דחס 3160 וסיד ננוחר'ן ימ"ל כו' )ס ימין נו"ר וס)6 ככריתות 
 הכ"י ע"ד slbn סיד סס טסקסה וגוס , ע""ס )ריקמו מקוס 6'ן ו6"כ )עולי )הכניס 13'ון וס וגס יו"ר סלמו מע"ן ס"ט דמ"רסם"

 כס ס"ס וו") נוטמ6ה י6ת6 יגסוס גמ' b~wh 6' וקמנע") מסחי ד6ח' ד6סורין וסם'ט6 סופר דהוי '") וסנוף סכתם h"e ס"כטורד
 עכ") למסרח מסוס )יכ5 חמור רגני גמ' וכ"כ ק'") וכן ק"3 3חו)'ן כמנ61ר 3טמ6ין נוהג אנו ך6גו"ס מסחומס ועמדת' גפ)6ת'וגורלות
 )16ין סינוס כ' הלכך עד מכלן )ו( . כו' עומ6ט מסוס ולקורין חחמ)ין נצופן 6ו ןקנ31ע") סמול) סחגורח )דון ):ועלס )סנוס"כ)ק"נו
 כב"כ המרדכי כ"כ הכ"י ע"ז וע' הו6 )מגס סג"ט עד ק0"נו oa3 כ' ס"6 ס"ס והטוי"ד נס חיגת סגסהי ומסם ראגו כרסוןק)"3
 ftD. רכש OD כ' ס53 636 כ16 כמנוקר סר5"ס ינר' הס הסמ"ג ך' כיוס נס ונקלות כו' ועוד סמ"ג נס וס"ס ר6"ס כססיכסס
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ירעם אכילות בעמורכםפר48
 דבר של רנלימ מי יאבילו אמור וצרעין נזין דבש , שריא רחמנא דאמרי' משום אלא מסברא רבורימדבש
 החי מן הבא דבר לך ואין , חי כשר בחתיכת לחו חשבינן הבשר מבלבול קצת עבות ונעשו שנשתנוטהור
 עזים חלב ודי דכתיב שריה, ורחמנא ]הוא[ חדוש כ'[ ]1' ראשון פ' בבכורות וכדאמרינן . חלב אלאושרי
 מהור בדבר ואוסרות אסורות רגלים מי המעם מאותו הלכך . ודבש חלג זבת וכתיב ביתך ללחםללחמך
 סרב בעו עכירי דלא וגמלים מומים של רגלים מי דאפילו L'a ]4 בבכורות ממקינן והכי החי מן בשרמטעם
 )ז( וגמלים סומים של בבכורות הזכירו לטה , לשאול לך יש . הבשר מהבל קצת שנשתנו אך ואמרששת
 מדבר רגלים מי וכל . איסור כאן דאין שחימתן לאחר ושור כפרה משתרו דההוא קאמר המיתה לאחרשיצאו

 : ואוסרות אסורות האמור הבשר מהבל הנום מראית שנשתנה כיון .אמור

 ]קלד[ עטיולן

 רגלים מרבה כל ער ארבע על הולך וכל נתון על הולד כל דכתיב שמיני ב4' תורה הזהירה . הארץשעץ
 מרפות אלו בשלהי לה ומייתי בת"כ ותניא . הס שקץ כי תאכלום לא הארץ על השורץ השרץ לכל'
 כל עקרב זה ארבע על הולך . לדומה הדומה ואת השלשול .את לרבות כל , נחש זה גהת על הילד [ י 'ל

 הדומה ואת )לדומה( הדומה את לרבות כל הנריל זה רגלים מרבה . לדומה הדומה ואת החפושית אתלרבות
 ולא וכתיב יאכל לא הוא שקץ הארץ על הרומש )א( השרץ בכל נפשתיכמ את תשקצו אל ]וכתיב[לדומה
 דאמרינן יהיינו , לאוין תמש הרי הארץ 'על הרומש השרץ בכל נפשותיכמ את תשקצו אל וכתיב בהםתסמאו

 חמש, לוקה נמלה אכל אביי א"ל ל[ ]נ"יבמכות

 ראםתועפות
 עיי"ט )תו"ע דסרי6 מעיקרך סרוחס כגניוס ינוריס יסוו ט6מר לנינו ע"ד )סקסוח טכ' מק"ו )"3 סי' ט6ר1ך )16"0 וס3 זל ננקורועיין
 מז סנ6 )לעס חייסינן ו)6 )חומו )כתחי)ס מותר עתס )כן 3סד3ס o'flno גופי נמנמו וגרתיחס סגח"מס קירס ד6ף ס"ק דר3יט PIrDוסי

 : 63ורך ס' 6ות )עי) וע" כ5") וסור כסרס נוטתרו כו' ט'65ו )ומר וים וגננים )ז( . ודו"קססנס
 ס' סרי קיים ועכ"ו סר3ט )לוין חסר ק)"ד סי' וכגדפט 3' ט"ו חנוכות וכסלס"י ט' טורס נססתם סרמנ"ן t(CID"( לגיס ס)'ס"נ ס" מנט"ג (tfnip רזינו ודהרי וגו' גסטותיכס 6ת thnpn 1)6 וכתיג נ") וכסמוך כ)") וכו' ע) מסוון סטרן וכ) . סטורןמסרן)א(
 כ' ומנס כו' גקר6 כערן סרן טסימן יסוף עד כו' )ס6ו) ויט רבינו ט) ונותן סנוס6 כ) 3גךסס חטר גס ס)סגיגו שכת"י כני' וסגכ,ן65וין
 6'ע רניגו ג" 6מת מן ות)"מ 6ני' 6מל h~h )יס שינת )ית6 ו)פגיגו חם" )וקט גנונך 6כ) 6נ" 6") ימכור סנמר6 )טין כ6ןרמנו
 3יגית6 וס"ס חמס )וקם גמ)ס כוי 6כ) 6נ" 6") ועת מנקות חד כרנ6 דכי 6ניגות6 ימחיי3 יסודר )ל3 6מר י"ג" )סרט לסטר סי'36יי
 רב בתיי b51D יבדע 6יך )רטית טסך ס%יי נ' ק"ל 3פסמיס fnD )תגרס ע1)6 ערך ססס"ר כ' כ3ר 36) מסקות ס' 3ו יט כרכךדכי

 דמוי )לוין כסגי b'(h וס6 נסמוך ומסכ"ר 5"ע רנינו ני' נס תכן עיי"ס יסודס ר3 כסמת נוקד ורני רנ6 ס) גיטו בן 6ג'י וס)6יסורס
 ג' דפני 3סס תטמנו 1)6 )סס"פ גס ור") נקע יקרך דריט6 5") סטורן סטרן 3כ) 5"ג תטק5ו 6) דכחי3 כו' טכס) ס3כ))ות163
 סלעת ג6זוגס עינת כ6ן ס)סגיגו סיל6יס יצרי 631מת כסלמ3"ן וד)6 ס3ס"נ 3יעח סס6ריך ס"ד ט6')ת6 ריס סע"ט ועיין כי))יס)לוין
 מסוייגות 631ותיות זגריו תוכן ולעתיק ס3כ))ות )6ו כענין טס טכ' )"י סי' כספרו סר36"ן יבלי ככלן )ס3י6 וריציתי . כסלמכ"ן3ס"ג
 )16 דסו6 6' ס"נ יסנסיר'ן סרס ע) תרכלו )6 וכגון חע3יס )6 כנון פרע כסס ולן סריס יגריס סכו)) )16 )6( . ממעיין ע))סק3

 מן גטנועיס סיו גסרעו )6 ו6)ו מרסות orsnl מגיס עמו סיס 163 )נ( . )קי )6 דוז6י דס)יג h~tnhl תג6 )ית כלוח 6)ו וכעיןטנכ))וח
SS)o6(1 165' 6)י3, ג"כ 6101 מספרטיס כ16"6 ע) ופוקס סנכ))ות )16 חוי 1)6 וחד חד )כ) )16 )חקק 'תירס קרוצי 1% ד3ר )חידוט 
 נוס ס)'ג' )6 16 ספרט'ס )נד גמ' 6כ))6 מ)קות חד )ק' 6' 3' דלוח נכס"ג )ג( . 6' ד"ר כריתות )לנגן נין 'טגוע6) )ר' גיןדמ"ע
 'ת'ר' סרע' דמח)ק' טיכ' כ' )לנגן ונין 'טמע6) )ל' ימן לכר דרכך ד"1 ו3תמורס ג"ח וכננהות )"ח ובגויל מ"ח נסלחים ורש6ג'י
 . סכ)) ס) 163 % )וקן 61'ן ממ)ק' )6 )כ)fpinn (36 65 )עשן סנר ו36" גב' זכ))thSh 6 חיור )16 6כ) יגוח)ק' סיג l~iPS)לוין
 מנקזת מי )חייג סרטך לסגי ומיסו )מ)קות גוח)ק' )6 מ"תר' 1)6 ד3ר )חיזוט '165 וספוט'ס סרטות וס)טס טפס עמו ו,ט סכל) )16)ד(
 סככ))ות )6ו סוי )6 גניוס כ) ח6כ)ו 63 )ס( . דכ"ע 6)י63 ג"כ וגסו חי6 קפינו )קי ד)6 6' סכלות עס"ו 1)"ת ol~Dn )6 כמו מוו1)6
 כיון כו' דטכת מפיכס כ) )"ת וכן 1ינעס גנעס מין 6כ) )16 כחיג כ6')ו סוי יגהק כ) כ6ן וכתכ נ3י)ס קרוי מס 3מק"5 דסרעדמיון

 ע) תעמס )6 )'תן סכתוג QD 63'5 הכקדט דכ) )כ))6 דלר 1)6 ולו)6כס נו)6כס 6כ) )16ין כת3 כ6')ו סוי ממסכן מילכודזגמריגן
 כ' טריר6כ"ן וג") . סר6כ"ן  6ח"ר סנכ))ות )6ו סו' מס קרס כי י6כ) )6 636 קיל ססו)י י6כ) )6 כתיה ד)6 6' כ"י יפסחיסלכילתו
onib161כיר ס15רך ככ) עייגח )6 כחורפך קומר ס3כ))וח כ)16 חגיכחי 3ן כ)3י 6'ס ססעמקתט ט) 11") טס טכ' סר6"ס )ר3יגו חסו3ס 
 רנינו סט סוויס ססמותיסס סס וע) כו' ססמועס )ך תתרווח וממס ססרסיס)ך

~rvtlh 
 חניכתי" "3ן רותו מער )כן 6)'עור סר6נ"ן וכס

 חטמינו 1)5 סטורן סטרן ככ) 6"ג חטק5ו ד6) סיר6יס רגיגו ס6)ת מיוטל ס' 6וח )3י)ס כ) תטכסו ד)6 3)6ו סר36"ן מס'עוטסי
 צלן מן וסלן סרן מין 6כ3 )16 גתנ כקינו סוי ססרן 3כ) כ6ן וכחג סרן קרוי מרי נמקיך רפרט זכיון סנכ))ות )16 טוי %גסס
q'p~מטת ו7מי6 סקרן סרן ונין סריס סרן ונין lh)a) 6(7 טכ' כ"כ סר6"ס רניגו גס 6' 63ות )סר36"ן מט"כ ומגס גוייס, כ3 תטכסו 
 SD ד"ר 6' ספג סגסדרין סחוס' וכמת"כ סר36"ן טכ' חט3דס 3)6 נמי וס"ס כו' סוס ט) 3"ח כנון מסור סכ) דברי סנכ))גמ )6וים
 ג' י"מ תמכות סתוס' סקסו טפיל ו)ס'"1 ס'ל6'ס 3ד3ר' כ6ן כמנוקר 6' כ"ז יסקחוס סו6 מרט כ' '6כ) ז)6 )16 סו5 כן )עוין סםוכד)

 ייו
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כהיראים אכילות בעמיימפר
 ושרץ הארץ שרץ שכולל שבנללוו2 לאו דהוי לאוין בהני איכא והא דלקי אביי קאמר היכי . לשאולדיש

 גופיה ואביי , הארץ )ב( על השורץ השרץ בכל נפשותיכמ את תשקצי אל דנתיב המים ושרץהעוף
 על לוקין שאין / ג'[ ])"מ, מינין ג' פ' )ג( ובנזיר נ'[ ~fwp בהמקבל דבב"מ כק ]מ"6 שעה כל כפ' בפסהימאמר
 אפילו אזהרותיו כל על לוקין )ד( אתר בלאו זה איסור על לאו שייחד כיון לתרץ ונראה . שבכללותלאו
 כלאו מייהד א"כ אלא ראו עלושום ללקויי שלא דחסמא מלאו למדין שאנו שטעם שבכללות לאו הלאויהיה

 הוציאו לפיכך , לאוין כשאר עליו הקפיר לא לומר יש לאו היוצר לו ייהד שלא שכיון הוא סבראדחממא
 במקום עליו הקפיר שהר עליו הקפיד שלא בשביל שכללו לומר אין אחר במקום לאו לו שייחד וכיוןבכלל
 לא כגון פטור הכל דברי שבכללות לאו יש לפיכך שפרשתי בטעם תלוי שבכללית לאו .שפטור ולפיאחר
 דוש 6,[ ]ג'ו שעה בל פר' בפסחים )ה( הם קדש כי יאכל דלא 6'[ ]סיג מיתות פ"ר בסנהדרין הדם עלהאכלו
 כתיב קראי דמייתרי ובמקום . כדפרישית ]אחר[ במקום עליו שייחד במקום חייב הכל דברי שבכללותלאו
 בכריתות דאמרינן וגו' תירשך דגנך מעשר בשעריך לאכל תוכל ולא , תאכלו לא וגו' וכשב שור חלבכל
 כמכלו אל , ורכב רחיים יחבול לא וכגון דידהו יתירא מפרש והתם קראי דמייתרי משום עלייהו דלקי]י'[
 ובנזיר המקבל בפ/ ובבים בפסחים מבושל ובשל נאממנו

 דביי
 פרמי אגל לקי לאביי ובין דרבא אליבא

 דמייתרי משום לומר אנו צריכין אבל , בתלמוד המעם מפורש ואינו . דמייתרי משום ומעם ,ופרמי
 בזג . ורכב רהימ בכללו דהוו נפש יחבול לא לכתב לו היה ורכב ברחיים . )ו( מייתרי היך מסבירדהריבי

 נ[ ])'י בנזיר ליה דדרשינן ואעיב , בכללו וזג הרצן והוי היין מגפן יעשה אשר מכל כתיבוהרצן
 צלי אס כי כתיב שהרי , מייתרי ומבושל נא . חרצן בלא וזג זג בלא תרצן למכתב מצי הוי , וכלללפרם
 . מהלקין לא בכריתות דאמריגן יהושע בר' דתלמודא וסוגיא וענינים שאכל )ז( מלקיותיו חילוק נמי איאש

 כל דמייתרי לואר יש כ'[ ]גא המנהות בכל במנחות דלקי דאמרינן תקטירו לא דבש וכל שאור רכלוההיא
 כגון וחד חד אכל בהו דלקי פוזמות אצל כתב לאו ואותו איסורים שני אחד בלאו שכולל ובמקום / לוקיןלהכי
 , ורבא אביי נחלקו בזה / בנזיר זג וער מחרצנים היין מגפן יעשה אשר וכל . במנחות ודבש שאורעירובי
 בהן שריבה פרפיות אצל שנכתב דכיון , לקי ולרבא הדם על תאכלו דלא אלאו דהוי מידי לקי )ח( לאלאביי

 ראםתועפות
 סרכיגן )רנ6 סחם דס6 סתוס' ע"י תמס סם )מכון יסוסע כרס ונק' כו' ענכ))ות )16 דמוי )קי )6 מ"מ ~סגי )hnh 6' %י"ס
 תמיס6 סוס נוס 6'ן כ5ן רניט )פ"י 36) כ' ו' תנו1רס מיוסכ קווה כס' סגרי"ס 3וס קדמו וככר סככ))וח )SD 16 זקוקין סנרושיסו
 '37ריס כנוס כו)) lbiG1 סיכי דכ) כ"6 סי' ח6"ח יעקנ גרית גס' וכ"כ )ק"מ 6' נ"י נססחיס )סקס1ח סם סנרי"פ נמס"כ גןוכמו
 נפיק bSb 3ס"ע )16 כ3 סרט 7)6 6' ס"נ כסגס7רין וכן 6' כ"ן 7ססחיט פסו) סכקדס )כ5 כ)) 7סוי סו6 קנס כי י6;) 7)6 )16כמו
 נ' ג"ח מגחות ועיין מסופך סס )פניט )נ( . היותר סקרן מ) )בז עלו. )וקין דשן סנכ))ות )16 5כס"ג סו' )כ"ע 6חד מ)6ו שנ6מעי

 סס ק7ס כי ד"ח רס"י 3' י"ז מעי)ס עיין )ה( . ]סנר6"ך[ כסמוך וכן 7חסינוס 5") דחסנו6 לח"כ ותשכ"ר 6חר 5") )ד( . 61'כ6תוד"ס
 ססרט'ס כגדר וכז ומ13ס) 3ג6 ג"כ כח3 כ1' ססמס' ,סכין 7"ס ט' סורס 3סס"מ סרמ3"ן נס נגס כו' מייתרי כיך )ו( . שםו3סנרס"ס
 מ"6 פסחיס חו") כו דרסו כנר 01)6 סייחוריס כמן ס)6 סרנונ"ן ע"ד כ' סס סופריס nb)O ו3ס' ע""ם (b"lh ע) טפכם ודוקיןיתיריס

 בסס 6חד כ) ע) היוכל סג)מוך כדי נוייחרי )6 6חו ק6 3כתו3 גסרע hSn מס ע) נויג"סו ך)גוייף וכיון חי ו)6 )ך למרתי ונס) ג66'
 י6כ) )6 וינסיס )חיס מעג3יס ופרט וב)) וסרט וגויעוטי 3רי3וי כ' )"ן ד' נזיגין ג' כס' 3ו קרסו גמי גוירוכגני

 וע"ז כמ"ע ע"ז )חיי
 סומ") ]כ5")[ ופרט וכ)) )סרט שגזיר )יס יךרסיגן 'ולע"ג ג16 כממ"כ סר6"ס יציגו מ"ס3 נזיר )עג'ן ומגס סינריו עירס כו'3ס"ע
 ס6כ) OtI~JD כרי פתקיותיו )ו( . קג6מר מוו"ס 3' קעת 3"נו ועיין 63ורך ט63 מרגגיה6 נספר וע""ס חרזן 3)6 1וג ונ נ)6חרזן
 ד)6 דומית (ss )קי )6 7)36יי גרפס רהיט מ)סוז כו' )קי )6 )36י' )ת( . כ5") ההזקין חמהויין 3'[ ]ט"ו 6") ס' 3כריהוח כו'וכוניל
 סיר6יס ורניגו ות1ס' 3סרס"י d'"DI כ1' )קי )5 גש ח67 ,6"ד )קי מיסף ה67 6"י 6מר1 3' ג"ח  7מנחוח נגררם 631מת ס7ס עגתיכנו
 וטעמך )קי טיסיך הי6 6"ד 3פיוגתייסו דק6מר וסייגו וו") סס סכ' )"ך סי' )סר6נ"ן מ65תי וט ורקס סגמר6 ך3רי כ)) סניף)6

 קר6י דמייחרי סיכ6 )ריגן גין יסנוע6) )ר' נין 6סרט6 ך)קי סיכי כי 6כ))6 )קי מיסף חן6 וסירוסך מכרסדחרווייסו
 כ"6 ת6כ)ו Sb דסו6 סכ)) ס) )16 נויוחן 1637 )רכנן 3ין יסמע6) )ר' 3ין 6כ))6 )קי )6 גב' חד6 6"י הלת )קי סוכך דרנ6וס"ט
 ךגס 6מ קומר ומעתס וס6חרוגיס סר6סוגיס סערוסו )6 ח7ט פי' וסוף עכ") דיניי וס"ט כו' )מלקית מסבוכו דמס'מס כ)16 6ס55י

 חך6 )קי י)6 סו6 תרתי וסי' וח)"נו 61כיי רנ6 )צנרי פירוט 6)6 דגיגו דיוורי h1'bc כחלוקת סכיי )6 ומן כסר6כ"ן פי'סירים
 06 5)י כ"6 מסוס ותרתי מגוס) מסוס 3' גo1C" 6 6' ד' )וקם יס6 ונטוס) נ6 כסח ככת ד6כ) סיני קומר 7סי'תי סייט , )קיגויסה
 מסוט 6' ל' 37וקרי קומר סיית' ומרק ,ג 63כ) ;ן וכש סקס )וקם ס)כך )קי טסת מד6 )קי י63 610 תרתי עו"ד ומנוט) 6ג76ק6'
 ומס"ס )קי מיסת חד6 )קי 7)6 610 תרתי ע,"6 והרכן 6זג דקלי '6;) )6 סיין מגסן 'עכס 6סר כ) ג))6 ביסוס ותרתי חר,ן מסוס נ'זג
 ונרסיק 3' ג"ח דמגחית סגמר6 דגרי 'ח63ר כן וכמו סר36"ן )סי' כ' מ"6 סנססמיס גו' 6"7 סגגור6 ני6ור 610 כן טקט )וקס וחרכןזג
 קמרו וטמיר מ)קיוח ס)ס וסם ודנם ט16ר עירוני נטוס וקוקס ד3ט נסוס ,(Opt סקור מסוס )וקס ט' טורס נסס"מ סרמג"ן כגירסתסס
 י")ייין ויחס סקור סמע)ס מסיס קסו6 סרנו3"ן סכרי ס3י6ר כ"ד מ15יין סט טנ6 מרגג'ת6 נס' וסיין וכג") )ק' גויסה חד6 6"ד לח"כע"ז
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יראים אכילות בעסוימפר80
 נהז שמתרבה ת ו י ם ר פ ה אצל נכתב והוא לאו בלשון )ם( שאינו ובמקום , למלקות גם נתרבהמלקיות
 עשה מכלל אלא ו א ל משמע דלא , חובל הוא נפש כי וכגון , )'ראשו( אש צלי אם ]כי[ כגוןמלקיות,
 שלאו ובמקום . לא אמ מייתרי אי ורבא אביי בבים ונחלקו , קראי מייתרי א"כ אלא לקי לא הכלוברי
 אשה דתנן )י( לא ומקצתו ד ל כ כ[ מ' בתמורה מיניה דדרשינן מהם תקנו לא ואשה כגון הפרפות שני ביןכתוב
 הלאו שנתן כיון סבר ורבא שבכללות לאו דהוי לקי לא אמר אביי , ורבא אביי בזה נחלקי , מהם חתנולא

 : באמצע כתבו ואחת אחת בל על להלקותבאמצע
 דלמא שעמא מאי , כליליא בצבתא שכרא אינש לישפי לא : אמרינן 6'[ ]ס"1 מריפות אלו פרקבשלהי

 בחבית אפילו הכי אי , הארץ על השורץ השרץ ביה וקרינא ]לכסא[ נפיל והדר מצבתא לעילתריש
 שהתליעה קישות שמואל אמר . וכו' רתניא תיסרא ומנא רביתייהו היינו התם , הכלי לדופני פרישנמי

 להוציא האלץ על הדא הני , ליה מסייעי לימא ביהי קיא, קרינא הארץ על השורץ שרץ משום אסורהבאיביה
 השרץ לכל אידך ותניא ושבנרונרות שבתמרים התולעים ואת שבכלימין הייתושין ואת שבעדשים הזיזיןאת

 דאיתלע הא בפירי ואידי אידי לאו מאי גפנים ושנעקרי זיתים שבעקרי תולעים לרבות הארץ עלהשורץ
 נמי ריקא , אילנא דאיתלע הא פ'רא דאיתלע הא באיביה ואידי אידי לא . באיביה איתלע דלא האבאיביה

 : טינה שמע גפנימ ושבעיקרי זיתים שבעיקרידקתני
 נופיה פירקא בההיא אמי0ר דאמר בשימתיה, אמימר לב( דקאים כשמואל פוסקים מרנותייקם

 אינו עצמ בו שאין כל הונא רב יאמר הונא כדרב שריין שתא ירחי תריסר בתר דכדא תמרי הם נ'[]לס
 דליוז למדנו זצ"ל ב ק ע י ורבינו . להו מבירי כשמואל ואמימר הונא רב אלמא חדש עשר שניםמתקיים

 זיתים בעיקרי אלא מיתמרי דלא הלכתא הכי אלמא , נמי" אליקא תלמודא דרייק , אל ו ם ש כ א ת כ לה
 והוי למוץ יצא שמא לחוש יש נקוב הפרי אמ אבל נקוב הפרי יהיה שלא רק , שרי נופא ופיראוגפנים
 בש שקורין וקמנית בתיקיו רנשאר ג'[ 7ס'1 לן מיבעיא תמרה לגג פירש דאפילו ע הארץ על השורץשרץ
 שסופו דכיון , זצ"ל ב ק ע י נו י ב ר לדברי אף אסורים חיצונה חליפה שהיא שבשומר תולעים ,בלועז

 בדברו נהיה שהכל אמרל הא פרי בורא אומר יהודא יב , קורע 6'[ ])'1 מברכין בניצדבברכריז
!

 בקליפותיהן קטניות המבשל הלכך , כשמואל הלכתא התם ומסקינן הוא פרי לאו להקשות דסופו כיון
 כדכתיב , מ י צ ר ש ץ י ר ש ה ל ודרכו נמוך דבר כל נקרא הארץ )יד( דשרץ , בלאו האוכלם בתוכןהעולעין

 וישרצו: פרו ישראלובני

 ראםתועפות
 )סרם נר6ס סי' וק"ת סמע)ס ד"ס מס מגמות וכסתוס' סרס חייכ עירנס ס)6 לע"ס 6הת כסתר06 לס"ט ורכס נפ"ע טרור סטע)סל"3
 וס16ר נס"ע ודכס כמ"ע טלור סמע)ס דמיירי )סרס וגראס סס סתוס' כמ"ט )עורס 6)6 סיר6יס לנלי כן )סרס נעיגי גראס 61'טכו'
 חךwhll 6' סלע )וקס וסייגו )רנ6 6חת )וקס עירונן SDI סריס )וק0 ינעיגייסו וינה 67ס6ור ככ"א סקסתן וסע)ס 'חד משרייןוננט
 רכינו דעת ו,סו כו' )16 נסטון טסו6 מטמע יעטס 6טר ימכ) וי") סכ' 6מר תו7"ס ל קט"ו ג"ח עיין )ט( . סר6כ"ן וכסי )קי )6גמי
 סמקדס מית'נ' ל ו' דתמורס 6סס'6 )"ד ס" סר6כ"ן וו") כ5") כו' גח)קו תתנו )6 ממס מתגו 63 6סט ימסרט':ן )6 )י( .כ6ן
 ס"ן מגפן 'עמס 4סר 61מכ3 06 %' 06 כא' מוקסם טו' )6 ע"ס[ וו ת'ג0 ]ג") לכ6 3גמר' מוקטר סו' וינ" , כו' מונם )ננ'נלה
 כת"נ כ6')1 וסו' 6הרוו"סו מסיר וס)16 מקנתו גפק6 מסס ומן כוץ גפק6 תמנו )6 זמו6ט0 נמור )6ו 6)6 טנכ))ות 163 סו' )6דסכ6
 עכ") )'ת"ס טו' ~hSS ד6מר וד6נ" 6תרווי'10 ס)hp1 16' דם וכ) ח)3 זכ) דומע tr~pn דס"גו מ0ס תתגו 1)6 6ט0 כוס תתגו)6

 מנפן יעמס 6סר ונננכ) 6ט 5)' 06 ככ' 6כח 7נר' מ"מ )נונח (DVD 6יכרי כנעמס כק1ס'6 גס6ר 67ל' ד6ף סר6כ"ן 7כווגתוסס'ע
 ועיין סר6נ"ן רמו-)ח')1ק כ6ן סיר6ים רנימ ונס ניגיסס )חקק סכ' ומטעם גתנט)ו )6 טככ))ות )16 ע) )וקין 6ין סס ד6מרסיין

 נוס תיוכתם דרכיי תיוכתם טט)ו 3' ו' טנתמורס מס )תרן ג"כ סס סכ' כו' )5רף 6ות' מסריך ומעגין 7"ס ט' סורס כמס"מנסרמכ"ן
 הקיטר 630 סוס סס)6ו )סי גוס וססעס סס ,ו") נתי1נחntsSNn 6 %ו ע3 )וקין 6ין לקומר צנרי נסערות הלועות נסקל כן עסוס)6

 6מד 163 6)6 לע"ע נסקערת ג6 ס)6 סכי1ן סביר 6כי' טס" 636 ט)) )16 כ6ן והין מסס תתגו )6 והסס D~D 610' 1% גע"'מסעידת
 )6 6חד )16 ח)וקיס כגעת סוס ככחוכ מרסיס ססס )סי 3תיונת6 )ו ועש מק05ו כין כוהו נין בו סג6מר הע"ס סתיס נו )ח"נ6%

 וסמרנג"ס סרמנ"ן תי' ע) סרקיע סווסר קוביית ססני6 טנ6 מרגינתה נס' ושי"ם עב") מ0ס תתר )6 0061 6חר 1)16 )ט' 6)סתקריכו
 נסרק מקסי גמי 1)6כיי סר6ג"ן טס ימס"כ ודע , סר6"ס רניגו יעי וגסו סרמכ"ן ק1סיית כיטוג כרורין סר*נ"ן דברי 6כ)ומיסכו
 סי' סקסט 6)6 כנריו נסתרו )6 חיוטתן 6מר 1)6 קוסי6 נח)גו1ד ט6מר דצ"מ )גמרי 6יתותכ )6 ניסו 3קוסי5 ועמד ט'7תמורס
 נקס'6 6)6 6סיק ד)6 מס"ק גזם סינס כהרץ ך)יסג6 סס תמורס )סגרי"פ מיוסכ קאות סס' כממ"כ )וגור קריך SItQP נהרן סת)מוך)נע)
 חורין גתוס' 1ע"ן 6ל"ס )סגיט )יב( . ]סנר6"ך[ היומר . טס( )קריתן )יא( . ודו"ק קמ6 כמיסגך 7נרי1 6על סר*נ"ן 61"כעיי"ט
 )ם6)חות סכום נס6')ת עיין %) (Sblna כו' סוגף רנ hnlh ומסכ"ר זיקק ד"ס נ'ס"ו

 ס"ס.
 וגסג'ס )יג( . ר6י' 6ין דמר"ס סכ' סריגי

 : כגדסס וכ"מ גכ0יס נ6סי מי)תיס יסוף וסרן 5") )יד( ע"1. רניגו 0ס זכר 0)hspil 6 חרמ"ג סי' ס6"ט טמריגי וכ"כ כ5") כו' נכרכות7גרקיגן
עמק
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