
כךיך4אימ, אכילות בעמידמנקר
 . נקיה[ עאמימן
 )א( תעמיך

 ימן אחר לגדל ועתידין עכשיו לו אין 5'[ ]ס"1 טרפות באלו ותניא . המים שרץ מכל ובנהליםבימים במים וקשקשת סנפיר לו )א( אשר כל דכתיב אנכי ובראה שמיני בפ' היוצר עליו הזהיר , המיםשרץ
 נ,ע::נ:ד" ן ומגנ.:נב:נ:ן,ונו.

 נתכהן מ-"י11,
 סנפיר לו אין אפי' )ג( ככלאים והגדל ומערות שיתין בבורות גדילים אבל ונחלים, דימים דומיא נובעין במיסדוקא

 סנפיר לו אין אשר וכי פרפ ובנחלים בימים כלל בטים אשר מכל 6'[ ]ס"ו טרפודו באלו דתניא . מותרוקשקשת
 כל אף נובעין מים מפורש הפרט מה הפרט כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרט כלל , כלל בטיםוקשקשת

 אמר כתוב הבילאו
 ונעיציז )ד(ציז להו

 להו אימעיטו כ"ט רבא
[ 1 ן ביריכללות

 ןם פרט לו
 ריבה במימ ומיעט, ריבה אלא ופרט כלל זה אין פעמים ב' במים במימ ישמעאל רי דבי ותנא פרט, בכללורונם
 בורות ]מיעט[ מיעט ומאי , לאמורא ונעיצין הריצין רבי רבי מאי וריבה חזר במים , מיעט ובנחליםבימים
 : בכלים עצורים שאיןוגעיצין חריצי אני ומוציא בכלים עצורין שהן ומערות שיתין )ה( יהודא בר מתתיה ותני 1 להיתירא ומערותשיהין

 ]קיג[ עבמימן
 בפרשת חגבים, של טהרה סימני לו בשאין העוף שרץ בכלל אלא בהדיא לאו נכתב לא . טמאד,גננ

ו:שביל ; השרצים כל כלל הארץ( )על השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו אל . השמיני ביוםיהי
 יוסי ר' . רובו את תופין וכנפיו וקרים כנפים לבדי וא רגלים לופנרבע שישז של

 אום,
 רוב רב אמר יהודא רב אסר 6'[ ]ס"ס רובו את חופין לראשו הסמוכין קטנים רגלים כעין הן קרמולים .חגב ושמ"

 אלעזר ר' אמר , מותר הרי הזה הזחל ]כגון[ ומז לאחר לגדל ועתיר עכשיו לו אין ותניא בלבד. אלואם כי בכולם השוים סימנים מצאו לא ]חגב[ ןחרגול מלעם ארבה בפרשה המפורש טהרה יני טריפותבאלו
 לו. אשר יוסיברבי

 : זמן לאחר לגדל ועתיד עכשיו לו שאין אעפ"י כרעים )ב(

 ]קנא[ שסימן

 יךתעומרר
 נפשותיכם את תשקצו אל דכתיב .השמיני ביום ויהי בפרשת לישראל תורה הזהירה . הגוף את לשקץשלא

 ראםתועפות
 . כ"כ לח"כ כתג ע"ג נס" וכן י"מ עמוד סם לכ' ש"ג נס" וכמ"כ 6)1 דנריס מנין סיגי . י"געמוד4(
 וקטקט'מ ס;סיר )ו 6ין 6טל כ) מדכסיכ דרסו י"3 י"6 נת"כ מגס כו' וטעמך ~)ב( . כ5") וגו' גינויס וקסקסת ס:סיר )ו 6ין6סר)א(

 עעס 61"כ כסתו"ס עיו"ט מותל נמים )1 סס" כ) מנסס כסעו)ס סמסירו 5ף נ6 ))עי 6)6 סו6 ן'ת'ר6 %ס סו6 מקןנימס
 כ' 6'ן 7"ס 6' לש כעב וסחוס' מומר סרס כו' ומן 6חר ונד) ועתיד עכסיו )1 6'ן זכר"ת5 )ריטש סו6 מטמע )גמר' )1 ימןראגו
rrrllכיון רניגו 7נס ולספר מ"ס  דממות פ"3 מו'"ט ועיין סס )מוחין נח" כלסנ"צ וכ"כ עניו עהן ודרסיגן )ו 6ין מזכת'3 גומד Ors 
 )1 6'ן 6סר זוכ) מו'"1 דדרסיגן סס מוצן סנרס"פ וע"ד , סס וניס"ת )ס סוס )ס 6'ן סג6מר דכ"מ סס)"מ כנ"ר וע"ןסעעס
 6כ" ונגדסס רניג6 5") )ד( . ג"ח . נכעס 5"3 )ג( '"ח. וערכת 7"' כש"ס )1 6'ן שסר כ) וכן ח6כ)ו 6תס רבלון עג'ן ע)רמוס'ף
 סוף תו"6 סדר סס"ד ועיין מתתיס כר 'סודט סגדפס ונח כל") ככסס כו' ומו5'6 גכ)יס כו' טימין נורות 6ג' מכנס )ה( .]סגר7%[

 : סיוחסין נ'רסת סי' סכן ותריס ת"ס6ות
 מ"ר ים ר~מיס' יגרי ונסוף לע"ס תוד"ס 6' ס"ס חקין ועיין כו' 6עס"י פרסו ומ,ס )6 וסכתינ קרי )ב( . נגיפם כ"סוסימני)א(

ואי
 . קכ"נ ס"3 ר3ס דנריס כמדרס וכמ"ק 5רס תיגס 1)16מוח )יסר*) ס6'גס גרס דב)

זדי*
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יראים אכייה בעמימפר ג2

 ילהגו אס כי בענינים ולא באכילתם לא ישראל ימאיסו שלא הבורא שהזהיר למדנו . רנשקצו בבלעובר ששם2נשםש5

 ק שלפא סנה לפעי )ב( אג' קדיש נ'אהי,:'סגיי,
 : נ,א, עיני עיר, יסג:, שגלו:

 ]שצג[ עדמימן

 קזש.ס ע זיש'מ קזזני % עצסס נמ,סאת סוגה רש בשי לאב. שלא הצצי הגהיר . טמאגרש
 יאכל: לא ממא בכל יגע אעשר והבשר ליהוממין

 ]קמר[ ונהסימן

 וערלתם מאכל ]עץ[ כל רנטעתמ הארץ אל תבואו כי דכתיב , ההיו הדשים בפ' הכתוב עליה הזהירקפולה

 אסי, ,שיאף2סר,!:.יינן4יע,:ל, משנא, ים אןשם( מ% שםיקש צשגאן יל תנא, א(,ת'כ,-נ' דהמא קיא, סשהע' אים בסל סאכל עץ ג. ונפיתםוכת'ב
שפצאי

 פאן 'שח חרפ תסעתמ , מ"ב נכשי שלא )ג( ער :פע, פפ,י, נטיע ימצא,( אב,ת':,

-
 ראםתועפות

 ,)א(
 ש:'י5ך8 :: ש orn "1'ז-"ויה:ש' :', גינייןי%,ן'1';תנמ"ן'ויית':";י: ש נסג"
 1ג SttD1 :הס :ט:מצ ב1"2 ג:6ד:ב צף D("S 3י::לו2 ? )16 %,זו%ייצ) ברנג%יממ,2ף ,21:%:2ע5וי2מ

 כ5"3 וחגיך)א(
 ]סנר6"ר[)6ז

 ס)6 )ב()2ד
 3וק
 סגי' דטר)ס פ"6 3' וננוטגס ,

 לטייס
 נין נטעו טפי' 3רע"כ -א 11 ט)6

 י1: %גיתינ 6יירי יט6 סיכי וכי 3סיס6 'גן 7ריסhDID't1 6 77ונו'6 עסרינן )'סר6) ",וטע  7נגכלי )וצינור 1),כ6 כהD~pn 3 ס"סרדנ"י
 ,%3;5יימ%הי"ו",ןי"י

 ח"נ סגוטע ונכסתן 3רניס פי' מ6)י1 3עו3ס פרט טכ"ר כ6ן ,6"כ גסוזס ל' פוער )רייס טעע יכ) כאגר סןזמ"ק ומפלספ,טן :נעצתי :2ם,:5ייו"צ(ין"י2נ

 טס3י1 סת1ססת6 טסכי6 עירום 3עי)ס"כיי ""יי3 6י:1 ניסכל מגויי "ע31יש 336 טמ""3יס"י טיייס מעקיבטי3ס1
 לגייי1

 סימר," 1כ"כ
 בע %:וע.:,ו'גנג::[2:5ה 2: ,ג ש"י :עץ.ן:ולב, נןיש,: יי:ט:נו

 צו ג:ו":,::גטי% p"D' ש: :צשים,ק::ג ש :ה%:,;ישי% ו,ן2 בב:ו'%::::ב ,ן2ה 1'י.נ,שן(ישיש%';:ןנ,סנ:",:ו:נ"י::גי"הןנ,?נינ'ימ"
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למפאירוילוחראיות קשו

 מאלט הכא , נטוע אלא לי אק הפעתמ ותמא במטעם נראה הוא השחיד כתן וטעמא ח"ב י(מאליה
 : לחכמים אוא הכתוב מסרו לא ויעם הכתוב טויבה ואחר . עץ כל ת"לממן

 העולה משמו אומר שמעון כר )ה( ור"א פופר יהודה ר' חייב לרבים הנופע בתוספתאומניא
 העולה אלא לרבכם ריי פמר לא ן מעולם אומר אלעזר בן שמעון ר' פי' . פפור לרביממאליו

 ת"ק לדברי וטעמא יהודא ר' פופר לרבים נפוע דכל סובר ותיק מודו. הכל אפילו דהכאמאליו
 , הערלה מן פטור לרבימ מאליו העולה יהודא ר' של משמו אומר אלעזר בן ר"ש ותניא , דר"יאליכא תנאי ותרי קאמר יהודא ר' לרברי אלעזר בנן שטעון דך' הרא ךהכא 6,[ ]כ"ג שעה כל נפ' בפסהיממפרש
 שהבריכה אע"ג סיפוק על מפיק לנפנים סיפוק אומי אתה מכאן , ומרכיב למבריך פרסונסעתם
 מהלוף היה שהרי אסיר באמצע חתכו אבל , כאמצע חתכו ולא בארץ הגפן ראש שהכריך פי' , מותרבארץ
 , מאכל עץ כל ונטעתם , אמור רע שכחה מותר יפה שכחה מקום אומר מאיר ר' הדשה נסיעה)ו(
 , פטור והחיצון הייב הכנזמי , לסייג וההיצובות למאכל הפנימי אפילו , אומר יוסי ר' )ז( העצים ולקורותלסייג שנטע פרפ מאכל , סרק עץ ולא מאכל , עץ ת"ל.כל מנין ייחור נסע שקד, או אגוז שנסע אלא ליאין
 שאינו דבר ולקורות למייג נמע , להם הראוי דבר ולעצים ולקורות לסייג שנטע בזמן בד"א : רשב"גאמר
 משעת לו )פ( מאימתי , עץ כל ת"ל ]מנין[ לאכילה להם וחשב לעצים נטען , בערלה חייב )ח( להםראוי

 וההרצנים וכומר )יא( עקלקלות מוציא שאני יכול ולסמדר )י( ולגפנים ולולבין לעלין פרמ פריו ,נסיעתו

 ראםתועפות-
 )דהות ת"ח ימס"כ 6)6 רניס Se7 יוקץ ממעט ד)רניס יוגטעתס ספח כמ"כ גתיר151 סס6)תות יכותת גרוס ווי סט6)חותסי'
 מסולע )6 )רסס מטמע )'ח'ד וגטעתס מקח כניו )כס ננגח סו' ך)ר3נן )נ6ר ר6"ג ספריך ע"ז נ;סמע וטחי 6חן כ) 7)רנגן למרודס6
 )שנס סרם מעעתס קמרו ונוס )רכים נס ונטעתם מפת עניטיר מוזר 61"כ )רתוח 6)6 מינוע 6הר מיעוט 41ן מיעיע 6חר מיעוטוסוי
ttShnחות כווגח סי6 ו6ת ימים נס3 מסד"כ רניס נס3 יוקץ 7סייגו(נתירו5ו סס6 o~r)l י6ט יסויס ור' רננן מממוקף )כ6ר סקריך 
 )יחיד מטיס כג")-.)ד( 6'ס ר6"ג סקור )פי 6נ) ש"מ כקונסת c"h )6 ג;סמע קרנים ן)כס וכס רהמג6 וכחג מסמע )יתיז וגטעתסנפרס
 וי"ג 3גךכס כ"ס )ו )ו( קומר. רס3ל6 וחגים ער בהיספח, תגי, מן חסר ונתפס כ5") כו' 16מל לקעור גן ר"ל )ה( )סגר6"ד(. כ5")חייכ
 )מס )סרסן.)ח( וע5יס )ננין קורות סי' כ5") ו)ט5יס 61"ס.)ז( )1)' מח )סנים גריס ו)י מרכיב ת71"ס ג' ט' ר"מ ועהן )כגר6"י( מתח)ססגת
 עריס דמס' נתוססת6 וכ"מ כמלכ"ר 51") סס טט"ס וגריס ק7וסיס פ' נח"ג כ"ס נטיעתו נוסעת )ו מרס 610 נו6ימת' ען כ) ח")מוין
 6' סכ6 3' מ"ת 3סוסס כמ3י6ר 03 מורו דג"ע 6)6 רסנ"ג מצנרי וס 6ין ען כ) ת") נ;ג'ן )6כ'3ס )סס והע O'~DI נטען1מ"ס
 ממינותי 3מ6כ) עסיס חיטב ולח"כ )עלס מחהי)ס ס;טען נכס"נ נס" )ו מוגם סו6 מקימתי ספיר h"rpt ע""ס סי6 מיסגר גת עלסמימסך
 טרנס ריס 3ירוס)מי סקסו נער)ס חייב )סס ר6ו' ספן זכר ו)קורוח )פ"נ נטע רסכ"נ ונמס"6 :סיעתו מטעת ער)ס[ סגי ג;1גס'סו6
 עליו מוכים סקיינ וכקוס )סייג . 3נוססס )קורות . נרשף )טייס . נטיעתן סדר נמאיס 6ר"1 ירכך מ"ע Y'~clh יפות סר6"סוסניפו
 ;סטור כ)) 6מרו )6 טיס )סי כטור )ע"מ סחמ6 61מרי מהפקין 6ין מס"ס 7ר3נן 3יר1כ)מי יס"ק ס"3 ס)"ער)ס 3ס)ק"ט סמעי"טוסי'
 רטן סי' יו"ד סמו"ע וכ"ס )סס 3ר6וי Dh" )עלס געיעס סיגוי סריך סנרי כרכנן כס סר6"ס כ' פכן וכו' גטיעחן סיר נמטגס6)6

 cb:n סך וכרו )6 ק)"ו עסין ססמ"נ וכן ס"3 מע"ס מסז' נס"י סרמכ"ס 36) כו' כנון פניקס )שרך סריגו ניכר ס'ס6 וס61 כ"גסע"
 רסנ"ג ימסטל רטנ"ג 6זנרי ק6י נטיעתן סןר כ:;סגס נירוס)מ' ר"1 מס"ק וכסרס דסרנ;נ"ס טס ניקל n'bo כ' ויפס כו ניכר סיסתוסוך
 סגיכר מעסם נעיגן 7)6 ס") ורנן גו' כגון ו)קורות )מ"ג טכ61 סגעיעס מתוך ג'כר סיסי ר") )סס סר16י דגר ולקורות )סיינס:טע
 גנסר6"פ סי' וכן מנ"מ סס וכר 1)6 סנ"ח כממ"כ סס ססי' יערני ס"6 כת1ספח6 נפול ככוליס ננ;נחח ועיין סיר1ם)מי ססמיטוומס"ס
 ס6')ן סנוף מיירי 6)6 ו)ע5'ס )קורות וה6'גס גסן כגון תימר, )16 )סס רשוי 8י:ו ס6י גטיעתן סיר נמסגס וו") סס )'רום)ג;יבסי'
 ורננן )כטור סוכחס ד3עי:ן רםנ"ג נוחייה )סיכך כ67מרן כן טסס )6 וס61 טסיו מוכיח ססיינ וכקוס )סיינ וכן כו' סט:פים )החוךסייט (intPD לרוך )קורות וכן כו' ר5וס'ס סיסיו נרו5ף h'o )עמס גטקס דסדי גטיעתן סדר ססיגס )סס ר16י סיגו 6)6 ואעליס )ק1רוחראוי
 כמט"מ טסט עיי"ס סססוט מררך ס:טס ממסרס ע) כ' סס )ירוט,נו' גיר נספר 51") ונקריס ר' וסנ6ון עב") סוכמס בעינן 7)6סטרי

 דחיינ יססיט6 כ)) )סס ר6ו' סיין נצנר סגיני )6 :מי דרתן סנ"ח וכנוס"כ ומסמ"ג סרמנ"ס )יעח ממפרט פי, 6"פ 1)עג"דסמעי"ט
 6נ).)רנגן ולע"ס ו)קורות )מ"ג סו6 יר16י J"Dht חייכ סנ""ס כו' ננוסגס 6)6 סטור 6יגו 7)רטנ"נ כו' גטיעחן סדר נמסגר פניניכי

 367"כ ס61 פטיטe~S 607 6 סר16י 7נר סיסי )פרט אריך ה" 1)6 כרנון נסק וסלמנ"ס )סס סר6וי כיון סטור גמי משגס אינו6פ')ו
 1)גסג'ס )י( . S"S9 מוגס )ס~( טר)ס. מדין פטור ויסח סדנריס 6)1 )סס :טיטוח'1 כ) יסט 6חן דכ) התורס מן ער)ס חורתעקרת
 מת"כ כחסון וס61 עכ") כנוזר ולגוי נסניס ולמי 57") ט)'ט"6 סגר6"י כ' .ולסמדר

.(36 
 נסגיס וגוי נוי יער)ס h~e סמסנס חסון

 סס נפיס")ו סרמכ"ס וכן ע)יס רנגן וס)יג' פרי טסו6 מסגי חכור סמדר ר'"6 טס 7ער)ס כתג" טסני6ו נ' )"1 ברכות ועייןסמדר
 כספו5ע,ן סגסג'ס מן סיו65יס o~no סס סרמנ"ס כ' גסג'ס נוי וסו' וממזר נסג'ס ו)מי ו)ו)נין )עפן סרט סריו סססר6 )ס1ןסעתיק
 : מיס כמו מנסן מן נוטף ס,מרוה מן כסמותכין גפניס ומ' ס"ו ער)ס ס)' סר6"ס וע"כ Stt)D ניסן ניגוי ס,מורות 16 סגפןוחוהכ,ן
 גוטרישו )מון ספי' טס ער)ס סריס סנ'16 'רוס)מ' ועין טגק:ק)ות סג" ונח"כ ענקוק)1ח סג" 7ער)ס ט"6 ח' ננוסנס . פקפקנות)יא(
 סיטר מן רנ' גי יוסי )ד' )י' מקייק סכי 67מר דרהנ"6 סק"ח ר5"י ס" )יו"ן הניקוריו סגריך ומסרס ת')תיסון טגן Ot))wסו6
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קנאים אכפית כעכזימפר54
 ייפי' וחנפת )ינ(והזפת

 אוכר מ"ע , ריה"ג דברי פריו פריו ת"ל וגרעונים אנוזימ קליעי שלו והנץ רמון
 , מותר יהא שניס ג' לאחר אסור יהא שנים ג' בתוך יכול שנים ב' , כולם את לרנות ערלים ערלתוערלתם
 הנטוע את להוציא לכס אומר ר"י , לרבים הנטוע את להביא לכם ע יהיה 'ת"ל שנים ג' בתוך שגדל פריפי'

 : חייב לרבים דנטוע ברננן וקים"ללרבים
 הסלע נעקר * חייב לאו ואם פטור להיות יכול אם ]עמו[ והסלע שנעקר אילן ]מ"ג[ פ"א ערלה במסיהבן

 בתוספתא ותניא , חייב לאו ואם פטור לחיות יכול אם כעפר ונעשה שועוש או המהרישה 1P.ptt)ינ(

 ראםמשעפות
 5") סריס סני6ו ס)6 סי סלקו עריס ולמר 'וסי 6ר' דס)'ג טס )גליד 61"כ מרגעי[ ]ססוריס סקס מסס3י6ו 3קו 6סי' מזוסטס

 עגקוק)ות ערך מערוך כוגח ונסו טקט ס3י16 ט)6 רכיס עדיין כטסם ילקו סנגפ;'ס סרכיס ד0ייגו p(pt(nl כמו עגקוק)וח )מוןדמפרס
 נסגיל קגוקנוח כד6מר קגוקה* גיסו וסי נס6')תות מטכח6 ר"6 ספי כמו סנסניס סנר6סי סרכיס סי' נוס") דער)ס )מסכתיגו ססאפי'
 כטסס שקו סערוך וכוונת כערוך סכ5") ונר6ס נפגיס קטקגות ד6מריגן סיכי כי קעינ"ת6 גיסי וסיף סני' %ך סי' ונס6י4זותענ"נ
 סערוך רגיגו כי סס סנערכין 3ספ)6ס ממעתיק ;מס"; )סו)נוס קסיס סעלוך י' עויין 16)ס , טניס סגינו ח)6 עד מ6דקעמס
 סיריט)ע' ינלי נסיף טער1ך ינרי ג"כ סניך מכ"ג סי' ער)ס ס)' 1%1"1 סגפמס סנר6ס' רשם רק כ3) מקוחך 3סס מושר)6

 3ס"ג ינרי 5ע"ג וגי טכ") (Otle קגוקגות כן6מר קטיגייח6 כו' סנח6 ר"6 כמט"מ סנסג'ס סנר6סי עג3'ס עגקוק)ות כ' ונמלוךגוס")
 עגקוק)ות סערוך כממ"כ ו6ס ע"כ נ6כ')ס מותרים וסק:וקנות וס)ו)ניס סע)יס דחנן וו") סס לכ' יך סי' וסס6י)תות עריס סרריס

 ממורטים ענקוק)1ח דסרי מ6י יקסס נסניס ק:וקנוח ךס"ע נ1סס6')תות :ן וממ"ע כו' סנסניס סנר6טי סרכיס ש' וס,ניןוסחר)ג'ס
 יע)יס יונו'6 ער)ס מסוס דמותרין ונסיג נעקרו ~ntnitec כ' קגיקנות וקעו ער)ס מסוס כ6סוייס ונניס ימר5גיס יומי6)6'סור6
 דינריו %"3 ס6סור ששקרות תשת סס מחסר כערוך יע"ס סו"6 ימסתפיג6 ו)ו)6 לרוקמת ל'מ יטללו נמסניי )פגיט %1מתוכלניס
 חדת )סטס ב"ר . עי;' יורר יי' כו' סנס;'ס סנר6סי לרסס סי' וס4)כיס וסע)יט  p(,nllp ו%') וסס6י)תות פ"נ יכמס"כ קמקטתסס

ntJccיכל') סערוך למון נ5"ע rttP~ ונגיפס 610 ס"ס וסוסה )יב( . .ישרוך סינרי מסנ"צ 03ל סיר וסוסיר )ס' יס71ס ענש 3'6ול 
 סכתו3 6)6 )יח6 7ער)ס ס"6 "' כגסוס וסנפת ומסכ"ר , 3סכת"י כ6ן ך)'ח6 כיון וימס סס חדס סמם מחק וס)1)3 מדפס ומס"ס)ית6
 רעש ריס"נ שרי סריו ת") ותמסר עגקגק)וח 6ת מו5יhD 6(' יכו) 6)6 1746 )6 כת"כ ומגס . ס)כס וס:מד וסעין וסחר5גיססס
 ועריהם מ7;ת'3 טרנס )עמן )סו ירסינו 6)6 סריו נכ)) בנס )ר"ע מט6"כ סריו נכ)) סו6 וסנוסר ענקגק)ות ד%ש"ג וגריסכו'

 3כ)) וכנוסר ענקגק).ת ז)ריס"ג בז' קיט סריו כ) יסי' סר3יעית ורסיס דכתיכ רבעי )ענין )ר"ע ריס"נ 3'ן וג"ח ער)יסער)חו
 h'nh בלבע' ומ,חרין כו' נערלת 6ס'ריס כו' עגקוק)ות דתנן מ"ח לעריס h"Ds. מהגיתין %פי"ז 3רנעי מותרין )ר"ע מס6"כסריו
 51"0 ריס"נ טל ויחולק פריו בכלל קינו מביסר נס דלר"ט מת"כ מדברי מזינן מ"מ וס3וסר  נוכר 63 טכמסגס ו6ף כריס"ג ודשכר"ע
 ונתוי"ע נצ"מ יעיייס נוסר גתם 06 6)6 נמתגתי רגעי[ ]:טע )ק;ס 6'ט )סיכך 0"נ וג"ח מע"ס ערוף נפ"ע סרמ3"ס מע"כ013
O"Dכע"ע מסק דסרמ3"ס 6"ס מת"כ )סי 36) . סוודר כססו6 7יס'3 ננון 3' נקד נקדוסין מ"ט גנ7 ססו6 ע4ו נחמסו מ"ט ינוע"ס 
 י.0י3 כגון וכב"ג טמרו )כן סריו 3כ)) ינוסר דת"כ דריס"נ 6)'נ6 6ע6 וסנמ' נוסר נחת oh )ס)כס תסס מס"ס סו6 סיר6 )16 נוסרו6ף

 . tS~D ג3י IS'Db סריו סו' )6 דכוסר 7ר"ע 6)יכ6 סה"כ יצרי ,כי ט)6 דער)ס וס"ק ימע"ס ס"ס )'רוס)גו' ססגיס כמרקס וסיין ממירככסוף
 57סוריס וכגרע.גיס o~ltJb קלסי סלו וסגן רמון ק)ס' ם)סס וסחנוד otJrol סחר5ג'ס ו0ס יער)ס ס"6 ח' ממסני טסנויין )קותן גנ6ועתם
 וסנוסר עגקנק)יח 67נור מנח"; )ריס"נ 6נ) כונס 6ח )רצות ער)יס ער)חו יעל)תס הח"כ ס6מל כמו טעמת מחי כינסו הת"כ 7)רזעגער)ט
 3נמ' וכמ"ת לסריו סלסל קריו מ6ת רטינתו ררחמנ6 3ער)ס ח"גיס ר"0 ג'  )"1 נכרכות רה"י אפי' כמו עעמייסו רנרתני' רגעיך י") פליזמידתי
 לרנות 5ח ניס כהינ ךל6 מסוס סייגו גרנעי  למותרין 60 ולסיס לסרי טומר ניסו ומלי לסריו סטפ) rh סריו 6ת ער)חו וטראנססס
 טלו וסנן  רמון קטיפי 3טר)0 ולסר סמטיס נסי' סרמב"ס מת"כ 61"0 )סריסימל

.6( 
 ל35וט ~o'lh טסס )פ' 6)6 סרי טיס מסג'

  נ5י0ור 5:ר י"ס 0רמנ'יס  כסב למס 00  3ברלות ס5ל"ח עליי ורקרק עכ"ל  כו'  לולי 6ת לרנות טרלי0 טרלתו  וטרללה כו' נטרלס ללנועואסור
 0יסר0 דקרי 0עמ6 )מיסנ 0ס כעיתו  ורולי 0כ' טיי"י לצרי עומר )רכות סרי מ6ת tos  ימרנילן בס 0רמ3"ס סיכיר ול6פטרלי
  סרמנ"0 וכ"כ  כולה 06 לרנות פרליס ערלתו  וטרגה0 טימר דח"כ כר"ע סי' דסרמנ"ס לומר י0 סג"ל ולפי כו' נר3טי  אסרס ול6בערלס
 6מר כולס וע) 0מ0נס  עם מת"כ ל' מירד  כצן  0יר6י0 36ל 0ג"ל  דקדו0ין ו?:סוגי5 ררנ5יג 5לי53  טס רנרכוח וסיגיה דר"עכליצגה
 רנעי וננעע פריו כתיב דנער)ט סי' וע"כ מעמיס כ' סריו פריו ת") כ' ורניגו וחת"מ סריו ת") כ' כת"כ וגפנינו פריו סריו ת")ריס"נ
 ער"ע סריו 6ת כתית )6 נרגעי זס6 לפריו העם) פריו ע6ת 67יחרני יריס"ג 6)ינ, )ומר 6ין 61"כ 610 סיר6 גמי וסגי פריוכתיב
 סססל 06  פרע  5ח 7רטיגן )6 6י 6סי' ער)ס מסוס לסורים כעס והזז וגרשגיס לתפיס %1כ כו)ס 6ת )רשת ער)'ס ערקתו וער)תסס6מר
 ס"6 מ"ח ער)ס )סריו ססס) 6ח פריו מ6ת דמרג' סרי טומר חסור בעריס 6וי 6ח דרסינן 6' ט'  דרטיין 5י 05  פרך ח"נ  סרוטימ מל5 ובס'למרע
 דר"ח כרשן דססק סרנוכ"ס כדעת כתג י"ג טלינ עגף'ג' ח"6 ימחג'נו[ מו"ל ו") ח:חיס גריון ר' ])סנ116 לחייט 6עג6 ונס' עכ") 3' )"וונרכוס
 ד' עס 6ך נער)ס חיינין וגרעיג'ן 7ק)יסין הי"ג וג"ר מע"ס מסג' נס"ע סרמכ"ס טססק מס קסי6 עסי"ז D""D 6ת זרמו ד)6 נ' 1'דנכורות
 וסריו סריו 6ת צעור) חגי חגת ך6ית דער)ס רס"ג ג'רוס)נוי ועיין כ)) מוכרמיס סרועיס סמ)6 ד' וקין 6"ט סיר6יס וכפמט"כסת"כ
 ומטכ"ל . טס גמטגס כ"ס כו' טמחליטס ,יעועהו מחייו כסא )ינ( . ר)"6 סי' )סין ועיין )6 16 6ת מרסינן 6י מסיית גירוסקופטס חני* ס6'מ 3וס ס)יג' 61עי )סריו לסמוך סריו 6ת תיגת כמיורם 6"5 ו)סי"ו טר)ס מסוס ט6סוריס ונרעיג'ס )קן'ס'ן י)סיגן ומוסעורץ
 יעמר ועסקו  לסלילן 0יימ  lDrn~1 וסי' כעפל ועסקו 6'ת6 נמטגס ויקמרו העפל וגעסס תיקות נ' סגן )'ת6 מגיסם מגס כעמרוב"ס
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כחיראים אכיפת בעמימשר
 ערלה יוחנן ר' אמר 6'[ ])'י פ"א בקדושין אמרינן . בערלה חייב השרשים מן הגזע מן העולה ~יד(אילן
 לשמואל לוי ר' ואטר , מותר ספיקא אסור ודאי )סו( נאמרים כך ומטקיק ממיני, למשה הלכהבחו"ל

 : אהדדי ספוקי ממפקי הנן בר ורבה אויא רב . אינול ואנא לי ספיאריוך
 והמעם . לארץ בקרובה בחו"ל אלא גזרו שלא הדבר נראה , גוים של נערלה לנהוג שלא שנהגו )מז(13ה

 : ערלה ודאי אלא ערלה מפק הוי ולא אמצען וחהעכיןהגמלים מבריכין השנה בכל שהרי היתר נהגו והיכן לדעת והרוצה קמים[ ]ס" חלה בהלכות רביעי בעמודפירשתי

 ]קנד[ עיכמיכמן

 הוא וכמה כלאים, כרמך תורע ולא תצא כי בה' דכתיב , בכרס )א( יזרע שלא הכתוב הזהיר . הכרםכלאי
 , כרם זה הרי זנב יוצאה ואחת שתים ]כנגד[ )בתוך( שתים הנוטע ]מ"1[ ע"ד מ י א ל כ במם' כדתניאכרס

 ואחת שת'מ כנגד שתים שיהיו עד כרמ אינו באמצע ואחת שתימ כננד שתים בינתים ואחת שתים כנגדשתים
 תזרע לא דכתיב , באכילה ומתמרי , אחר ובענין )ב( בפס/ כרמ נקרא ואינו כתוב דכרם ומעמא . זנביוצאה
 מה קדש להלן ונאמר )ג( קדש כאן נאמר ותניא ]אש[ תוקד מן ודרשינן וגו' תקדש פן כלאיםכרמך
 ג,[ ]ע'ו מ"ב במנחות ואסרינן . אכילה לאיסור ישנו הנאה וככלל הנאה איסור כאן אף הנאה איסורלהלן

 ראםתועפות
 ונעמס )סס)ט סועועו פ" ע"כ ועסr~rll 6( 16 )ס:וסכ"ר 6נ) כחוי"ט עיין בעפך סני3איו סמיהן נעמר ועסקו כתיג OtO כקיטוס"
 ממחמת 6)6 )נמר' כסלע געקר ס)6 קחגי והח"כ הנמרי גערך לסייגו סס)ע נעקר קתג' נריט6 קתגי :;ימ ומיי כעפל סס)עסחו

 )סגפו וכ"ס כו' )חיות יכו) 6ס עש ושע נסר העסו עמו ו0)ע שעקר 6י)ן מקוימת 3ככ6 כת3 לנגיסת ודע , כעמר געסססזיעווע
 סעו)ס )יד( . סנירס6 עיקר סכן )ססס"ר  ~D(Ot כנרמס ועיי"ס לו' גפר ומטסו גריס 7)6 סירוט)מי כנוסחת ס)ס:יגו 3סכת"י 6נ)כמסוס
 3טרלס חיית  ססרסין ומן  טג1ע מן סיו65 *3ן 6'תD'"p '6 6 331"מ כ6ן כממ"כ סך וסייס נגיפם כ"ס ססוטיס גון גין מגוע :;ןנין
 מן מן סעי)ס 6')ן נתוססת6 מגיך כת3 סכ"ו ס" ער)ס סקי וג6ו"ו כו' לר"מ נרם" 3ער)ס חייט סכ' כרס" ועסיס מקיר ר'דהרי
 ססרטיס ומן DrJo מן כעובט 6י)ן 6כ) ער)ס סני נ' עליו לעצרו וקן 63י)ן וסיירי כו' סער)ט מן סטור פי' כטור כטרסיס מן גיןמניע
 וכ"כ )ר"מ גרסינן סער)ס מן דסעור סרמכ"ן %ס "% 3"מ סי)סי בס"מ ועיין עכ") 3ער)ט חייב ער)ס מס' נ' עסו עכרו ס)6 6י)ןס)
 יסודק ור' ססרסיס כמו סטור )ר"מ מפס וסי651 ער)ס סני ע)יר,ס עכרו סכור סטר0יטסטוריס נוי6י כי נער)ט ותגן סר%6ן ע"סטס
 כח"ק ר3'גו סססק :ר6ס עוז , רס"י כגי' מ3ו6ר סיר6יס וני' ס6ו"ו כני' וסוט ז0 610 חרס וקיטן נתרייסו )י' סדתן 7)6 חייגס3ר
 נעו טקסי 'סורס ר' כיעת :יי3 ססרסיס מן סער)ס מן סעור הגזע גון 0'651 6')ן מס 0כ' D"'O ונ"ר מ%ס מסג' פ"' כסרמ3"ס7)6

 רי"6 יחיד נלסון טווי ור"י ono ת"ק ג)סון פנוי כר"מ כין כר"י ז)6 מפסק )רופנו טע0 )יתן ים O"Dp סי' חי"ר מ"ת סנו"געסמס"כ
 )ומר סו6 נזו) דוחק 6ג) כגסס נלסון ר"מ ססגוי נמקוס )6 36) ר"מ נגד כר"י ס)כס סס"ס כסי דפסי qh1 כר"י ס)כס 6ין 5"ככו'

 61"כ ר"מ סו6 0ת"ק 3גמרh~cD 6 ולפי סי6 6מח וד6 677 גר6ס ויומר סי6 6ודיס6 נרי,ח6 ר"מ דהרי סמסייס מס ס3נ"מ7סנריית6
 כר"יו ור"מ כר"ט סיכס מסקו ג",; דנסי)סי מתחר 7ס'ש 1;") כר"י 7)6 סר6"ס מסק 61מ6י כר"י ס)כס ור"י ר":; )כ3)'ןסדרי:ן
 סר6"ס ועכ"פ סתי' :;ס ועיי"ס סר:;נ"ס )פסק סס ססקסס מס ס"ט סכגיס מסג' פ"ד כלמ"מ ועיין כר"מ פסק מס"ס סס גמט;ס כפלס"'ס")
 עמ"ס סכ' 16"ד מנכמס סימר 3ס' )סגרי"פ ורוויתי . 3ער)ס חי'3 סטרסיס מן כין תגוע מן 37ין רס"' וכגי' כר"מ פסק ופסיל כסרס"'פי'
 ר6ס a(b מס SP סעיד כממיקס וו") ר5"ד סי' וכטורד קטו עסין 0מ"נ מבפט מעין ויין כער)ס היינ ססרסין ומן סטור מנוע מןר"י
 ומלוס כו' ססמיטו כסאל"ט סר6"ם גס נער)ס 7חיינ מסרסים מן סיו65 67י)ן 7ינ6 טסמיטו נסייע גס וסטיר כס%ג ע) נדו)וחייוס
 סעיף כטום"ע וטוגן 3ער)ס חייג וסח)יף 60רן מעם טק55ו 6י)ן oc ספה"נ t~cnS פססט סעין יכופת גריס והש"י עכ"ל טעם)יתן
 3ער)ס דחיי3 ססרסיס מן סי651 )6י)ן דס"ס crn ג0מע 61"כ a"ttv סקרן מע) גק5ן 66"כ 6"ח מסטורט ונ37 ומור סגננן 6י)ןי"ח
 ססמיטו ומרן וריי-ט סכ' ח7ס )סיס ר6ית' וכן וטיס סי"נ עיי"ס ס:יסס סניף ונ"ר מע"ס מסג' נס"י טרמכ"ס 6ו)ס 11DD מנועומן
 וכ"ס )י ססק נגיסס )י מסי ומטכ"ר כ5") ג6:)רס )כוו( . עכ") ע)'סס ססרגיס מי רשתי )6 גס )מס 'רעתי 631 טגוע מן סעו)ס 6י)ןדין

 6"כ כבכ"מ נחו") 7ער3ס יומגן ר' צנרי מקונס 7)סמס"כ מפסס כו' כחו") 6)6 גורו ס)6 ומסכ"ר נרסיס נ6 % )טז( . ננמר6)ס)ימ
 ג' סכ', נו' ח"6 ס6ו"ו ומגס . כס"ט )ב"ק נחי' סרטג"6 וכיוה"כ מדרכגן סו6 גויס כס) דער)ס רוינו דיעת וטפסר כ3) רכנן גזרו63
 וסרו5ס סע,"6 כן 6י:ו רני;ו דעת %6 ער)ס )ס' חייסיגן ת6 סס ער)ס 7ססק מסוס גויס ט) ער)ס 0) מסירות גשרים 1:6 סטין7מס
 כ3 חו7"ס נ' )'ע ק7וט'ן ועיין orn סקסס סס כלו"ז וגס ער)ס ודקי כו' וחומכן ]כ5")[ טנסגיס מנריכין כו' סיתר גטנו וסיכן5דעח

 ער)ט: ס)' 3ט)ק"טונטר6"ט
 מסייס וטעורס חטם ס,ורע כאומר הכרס כאליס יזרע ס)6 )ומר רכינו ודקדק סס"ח וכ' 3ח:ס יוחקו וכ:ועחיק כ5") נכרםכאליס)א(

 יד במסולח נ' סיו ס)6 6עס"י ו6:03ס 63כי)ט טנ6סרו סורעיס שסור ד)עג'ן מסיס ג' טכ) כין דכוו מכרס כתוךכלליס
 36) וס נענין 5") )כד נסרס ס' יכי' ד6ס ר3יגו וגר' וסי' כסחוס 5") )ב( . נסיט סי' ועיין דקדוסין ו3ספ"ק מגז t'Cb1 3ס'יכסר"ן
 tfse ]מכיוון ר") ס' ת65 סססרי סכווגת גר6ס כ6ן ו)כננס"כ כו' cTp )סאן כו' קדם )ג( . מ"ח 3:1 יו65ת כעצן )6 ג' כננד ג' ו' ימיו5ס
 יסרס) מ3מ ק7ס יסה )6 )סק ויקמר חקדס פן כ6ן ג6מר כוס") סס גראס סונף דכ)6יס רט"ח נירום)מי כע"ס כ1'[ וחגיך נ:;"ס-נינו
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יראימ אכילות בעמודמאר 68
 תזרע לא דכתיב וטעמא , המינים ה' לבד ולוף "נבוס פי' . דרבנן זרעים שאר חורה אמרה ולוףקנבוס
 בראשם תלוי שהאוכל ולוף וקנבוס מינים ה' והינו לכרמך הדומ.ם זרעים תזרע לא פי' , כלאיםכרמך

 כייבוה ככמה אשככן דהא 6';'ם ה' להוציא נא .א לצף יק.ב,ס . וכע"מ נשאר משא.כ , כנרםכאשכי

 יחפור בלא ומייתינן פ"ז כליאים בממ' כדתנן כרס נקרא בשיאין מפחים ג' להרחיק הכרם נלאיותולדות
 גבה על לזרוע מותר שהוא בל עפי אלא גבה על אין אס )ה( בארץ הנפז_ את המבריך 3[]'ע

 במקותנן יו"ד ובה"א יאנוות יו"ד אומרים ב"ש אמררשב"ג ג' יאוסר יוסי ר' , ר"מדברי
 ואינו זה עם זה מצמרפים ואין ומאתים באחד עולים הכרס ובלאי הער"ה ירפש[ בערלה )ו( דתניא ,שרו

 : להריםצריך

 .( :'ב נקנ"[ עזסעק
 מעמים לכמה יוצא זה ומקרא הדמ על תאכלו לא תהיו קדושים בפ' יוצרינו הזהיר . הדם על תאכלולא

 לא ת"ל תעשה בלאשהוא
 ז

 ועדיין בשר תאבלו אל הדם, על תאכלו לא :הר ]דבר . הדם לל לו
 חנינא בי לפיסי ואסי . חוס על תאכל, ,א תל ? ",ש ש לא( םיעכיפ שאין היפש אתי,לנהוישהינו

 צ יאת שק,ליח שהדישות כמקנם . אפ'קקא הא בקש,;ןלא
- - 

 ק ג:ב':הי"'":נוךן:: "'עביו'ג'וון: כ,1,יפש:1"1,קש' ימךי1

 %:ג:גצ,:21,גע:. ונבן גג,ךשס"% %ך:יצ '6':2"ף::::נ3::5נלוץ%,:ל3מ:נת,ע""ס ראםתועפות
al~ih)(ס(.צ:ג%3'ש %'ן ::' קיי:זכ:בל%ג ע6מי, 'fDC סג:יןיצ4יי":כי,'ו צ Spnoiunl '%:ע"ן - צס::)י' 

 :מ ::1%ג ::%:2 ץג מןי',%ן3צג נ:2'ע.:ב. c""b : גבבו :% צגךש:ג:ן'צל:צי%ס
 י6םיגס מסיס :קי6 :דכג6ע":צנ' גצקג%י:וצ 3זי:):גן6גננ:' :%פת6 מנג'ג:::ש:צב::זבג:צ
 hpt1lh)nisilecint",rst "Cb1 כי' 6יע" צט %ז:::סבת

 h1teth(ijottSt )יין ב %ש ירבעו ,"ט ס':%"צ"טטמחקיסית ה :ג :ג:":ל:בהנן בנן :ג:ס:ג,
 כנ

 ק6'
: ! 

tstf ד'ז( 
 1%4 כו, י)ית'ס)כת6 סמס;'ות "

 74:עי 1-ז" " ריי::קבבך עקם
 ]9 1: 1" - ן צ"ווגיגשע.

 צ::2%יט%,2:% זצ1כצ ]:וצי :ג:611מן,:פ32::י:% יי%1צ ע'דכ)) כ))יסו:ערכת 2:ןסדי
C"'tDיסיזוצ: :ב ככי16 כס"י )6כ1) צ::י:ן0סג%')בצןבי7 4ל 'גןן)1ץ:סולדןי%'?ססן.:ג ?,ת וכמסר( 
 סני6ו ו)6 דוכס ע3 סתתפ))ו רידה לית עסען )"ס 7'" נדכות :גפס%'ק צצ עסיס כ,' נכ) )ב( . נ"ע זסכיח סיוט כ))6כו)

 נ' סי' 05 טרודי 03ו"ה וכיין  ס3ןוסררין לנן י'. ך3ר סך גס ס3'6 ט' כורם נסס")) וסרמ3"ס ממדרס (oc סוס)לס
 ,ס;"' דכרעות דרסך סך סכי, )6 6נ,6י סיר6'ס כ) דקדק ותס"ח י.61 יךרכ:ן ססי:6 ע1ד סהתס))ו  קורס ל"ש  ר6'סיר מכי )'י53וס

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



יקי"4י" 14א= 8שא ש%יקרשו

 ]קסם[ עתמימן
 הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם הכהנים אל אמור בפי הכתוב הזהיר . יכרמל יקיילחם

 בכלל הקטניות אף אומר הייתי תאכלו( לא וכרמל קלי נאמר אילו נבת"נ[ ותניא . וגו' הביאכםעד
 חם ל ו א ר ק נ ש חמים אלא לי אין . מינים ה' של כאן אף מינים ה' של מיוחד לחם מה , לחםת"ל

 ולהם ת"ל ושיפין שועל ושבולת וכוסמים שעורים לרבות מנין , תנופה לחם תביאו ממושבותיכםשנאמר
 אטור מה וראה צא הכבש זה יכול . העומר זה אלהיכמ קרבן את הביאכם עד , כולן לרבות וכרמלוקלי

 . העומר בהבאת כאן אף ר ם ו ע ה ת א ב ה ב למצהבענין
 ועד עד וקטבר יום של עצומו עד הזה היום עצם עד שנאמר התורה מן אסור הנף יום אומר יהודא )א(ר'

 ישמעאל ר' פ' במנחות ואמריק . אמור כולו הנף יום ריב"ו התקין ביהם"ק משתרב 6'[ )' ]י"ס ותק ,בכלל
 בזמן שלא חדש לאסור קיי"ל וכר"י , והתקין דרש התקין ומאי כר"י ליה מבירא זכאי בן יוחק רבן 3'[]ס"מ

 אכיל- הוה לא אבון טם לי אמרה רבינא אמר ישמעאל ר' 1' במנהות דאמרינן . הנף יום . כלהעומר
 )ג( העומר בזמן הדש לאכול אסור הלכך . לספיקא ותייש )ב( לה דסבר תמנסר נגהי דשבסר באורתאאלא

 : הנף יום ]כל[ העומר בזמן שלא העומר הקרבתעד
 וריש יוהנן ור' וחזקיה רב מדאורייתא אסור הנף דיום לחו סבירה ור"י יוחנן לרבן כיון לשאול )ד(יש

 יהודא ורו דר"י כיון י"ל עלייהו דפליג תנא משכהנן היכא מתיר טורח האיר במנחות אמרי היכילקיש
 : בכלל ועד עד להו דאית בעלמא תנאי אשכהנן )ה( בכלל ועדגער
 ש ד חדרצרלזאדרז

 באיסורו בו )ו( ולהתעמק לטלמלו ושלא דרבינא באבוה כולו הנף יום לספק למיהשן -
 )ז( וקימ"ל עושין היו חכמים ברצון אומר ור"י , ר"מ דברי , חכמים ברצון שלא וקלי קמה מלאיןירושלים שוקי ומוצאים יוצאים העומר משקרב כ,[ ]ס"ו ישמעאל ר' פ' במנתות דתנן . יאכלנו שמאגזירה

 : בגזרותיוכר"מ

 ]שיה[ *גטמימן
 )מ'( שאסור נזיר הרני האומר . נשא בפ' תורה הזהירה . ישתה לא ענבים ומשרת וחומץ ישכר ייןנזיר

 יזם ושכר מיין וכתיב , לה' להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי אשה או איש דכתיב הגפן מןבנעשה
 ושם מיין הרשות כיין מצוה יין לאסור יזיר ושכר מיין בספרי ותניא . ונו' ישתה לא שכר וחומץ ייןחומץ

 ראםתועפות
 ייונתי )6 רי3"3 דגריס ורטיגו סגדפס ע) כ' חרס סיס 631נות כתירס כן ר"י 3גדסס כגוס"כ ד)6 6' ס"ט מנפוח נמסגרוכ")א(

 כזמן כ' הדס וססס סגדסס 3יר6יס חסרות 6)1 תי3ומ ג' טד מעומר )ג( . כ5") וחייט יסורס כר' )ס )ב( . עכ") גי' סךמג")
 )שוי ים )ר( . כרורס סכת"י גי' ו63מת כ5") מורח סימר עי סעומרסקרנת

 3' ס"מ כמזחות ועיין ותו)דומ עד )ית6 3ג7סס כו'

 ססס שכגי h"lw יגריסס סנטר כמו ור") 'וחגן )ר' כ"6 סקסו )6 טסהוט' 6)6 סיר6יס כסלית וסייגו כו' ותימק כו' נסיעתתמ"ס
 )ר' 36) כח"ק ד6שר וייגסו גג)) עד 1)6 יעד ס") 6)מ6 כסמ"ק '3גס ויסרס מסוס ךח"ק דכיון גיחם וסמול) י3רנ h"D י")ר"מ
 סנכג1"ק שגון 6ף 67מרי מסוס 6)6 קסם 63 כיסיך 1ט6י ו),גוור מקס מטס כמסוס קוס.6 מטוס ס") 'סורס הר' ת"ק ע"כ זל")יומגן
 6ך חוק.ס נוכר )6 סנננורתגו ו6ף ומזקיר %נ נס כ6ן סקטס ורטיגו 6ר"י תג6 סוס דסיג ג)ג)ן )מסוס סני6כס ועד מתיר סמורתספיר
 כו' שכחן ח)י6 נכ)) )ה( . כ6ן סיר6יס כנכרי סו6 טג0 )מרן ססו"6 מס וממ"כ ח,קיס נוכר דרס h"o ימרס פ"6 3ירוס)שעיין
 בסניך 7' גו' מיס דיג' סח7סות נסו"ת בריס לגח 3ס' שין , כו' כר"מ )ז( . נגיפם כ"ס . )מהעסק )י( . ג5") 3כ% עד ו%ען
 סתס6"י SD תמס ס'צ ס"6 חוס )מס' ירוס!'ס תמויי קנטרם 6ט עמויי ושו"ת כר"י ס)כ0 ד3ס6 עניו 1ת1)ק כר"מ טססק רמנו לסס

 כסיס"מ סרמנ"ם ג"כ סכל חים וסקס , מיי וחיסור בסי' וסרמנ"ס מרע"ה פי' סיפך וסוף כן s"tp 7)6 יסודס ר' ע"ד 3ססיסות סכ'כסיס"מ
 סינרי )שכיח כ' טס hro("o51h h עכ") נחי3ורו סרמנ"ס ססנויטו hnh' ידעתי 1)6 3וס") עזי וכ' 'טכס כר' 1ס)כס שכ'וסרע"כ
 י)ק5ור )גדום ביסור טיסי' הזכיר 1)6 וכ"י ככ"מ מס"א סגוסג מדם בכיות לסור וגדין מךכר 7טס ' מ" מסג' נס"י בחיבורוכרתנ"ס
 סחת ומסגי ק5'רס 67.קור 3ת6 מסוס 610 גדיסס ד6'סור )סרמכ"ס Y'Dt ס"ת מ"ג ואוסטין המינין מסג' 3פ"ז כגוס"כ סעומר)פג'
 ס)כס נקמת סרקו ס)6 וכעס עיי"ס ר"מ נגד 'כודס כר' pOD1 מיג" )מיכ) 6חי )די)נו6 חייסיגן )6 ק5ירס מסור דמכ6 טיכ56כ)
 )ן OnD7 סיכל %מ Drh"' 7ס' ססי6 כדמוכח רניס כמקוס 06')1 כגורותיו כר"ת דס)כס ד6ע"ג סס סע"ג"6 כ' ננוירומיוכר"ת
 דנדי) מדם ךנ3י יסוים כר' חג6 )ן ס"ס סרי וסכר מרנים עדיפות מסגם OPDT מטוט 3גוירומיו כוותי' ס)כח6 )ית כר"מ 7)6חג6
 עיי"ט חכטיס כידם מיחו 1)6 הכגויס כרסון ס)6 ונוךטין דמגחוח פ"י ח' המנגס מת"ס וט61 מיגי' )מיכ) 6חי ייגמל גוריגן 63מינים
 כווחי' hlrh 7)קגון וא' ו' ד3מטגס ועוד 3וס") 'סורס כר' סרקו 6מ6י ג"כ סכ' דנוגחות מ"י )יוד סוסג'ס 3ס' מפרד"ס ל )ייסב יסועפי"
Y')Dונס ודע 171"ק )פיק ככוונתו 59ל 6ך 6"ס סריס ספוגת ימס"כ יכיון ג'מ6 ו6ס עיי" כיס דוריו )סכין וכס ד)6 כ' חדס וססס 

 סתס6רתלעירן
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יראים אכילות בעמיימפר88
 שכר מזוג זה יין אומר הקפר ר"א . לשונות נ' ]תורה[ שדברה אלא . יין הוא ושכר שכר הוא יין והלאיזיר
 רביעית יין ונמכה ת"ל . מזוג ושכר חי יין אלא אינו או חי זה שכר מזוג זה יין אומר אתה . חיזה
 אינו יזיר , חי זה 21כר מזוג זה יין הראשון כלשון אלא לומר לך אין הא . שבר נמך המך וכתיב ,ההין
 שכרות לירי המביא מדבר פי' , יזיר ושכר מיין )א( ת"ל , ומרפואתו ממחורתו יפרוש יכול . פרישה לשוןאלא
 מצוה יין שעשה וכשם , כיין חומץ בו שעשה מגיד שכר וחומץ יין חומץ . וברפואתו במחורתו הואומותר
 שלא הכתוב הניה מה וכי , ישתה לא ענבים משרת וכל . רשות כחומץ מצוה הומץ בו עשה ]כך[ הרשותכיין
 , ישתה לא  ענבים משרת וכל ת"ל  ומה ישתה לא שבר  וחומץ יין הומץ יזיר ושכר מיין נאמר ככר ,אמר

 : שבתורה איסורים לכל דן אתה ומכאן , אסורים מעם בנותן בהן ויש במיס ענביו )ב( זרה שאםמגיד
 פ"נ ובשבועות 3'[ ]מיי עוברין אלו פ' ובפמחימ , בנזיר כעיקר טעם ליה קרי במים פתו דשרה לשאוליש

 איסורים בכל ישנן בנזיר כעיקר מעם דאפילו , שוה דינם ואין לאיסור מצפרף היתר ליה קרי ל[]כ'6
 היתר זהו בפת ובלוע בעיניהו  יין  בבזית מעמ נותן ואינו מעם יין מעם בו ויש במימ פתו שרה ואםשבתורה
 , לא לפגם אבל לשבח דוקא שבתורה איסורים בכל כעיקר ומעם , נזיר באיסורי אלא שאינו לאיסורמצמרך
  אמור  לשבח או  לפגם  טעם  נותן דתניא שמעון כר' מותר לפגם מעם נותן ל[ (r'c  אהרון  פרק בע"זדפס,ק
 הכא בגזרותיו כר"מ 6'[ ]:"ו בכתובות דפמקינן ואע"ג מותר. לפגם אמור לשבח אומר ר"ש , ר"מדברי
 יוחנן ר' אמר אבהו ר' אמר . מותר כפגם מעם נותן הלבתא 3'[ ]ס"ת שמעתתא כההיא רבא דאמר ,כר.ש
 , עליו לוקין ואין אסור ממשו ולא מעמו , פרס אכילת בכדי כזית וזהו , עליו ולוקין אמור וממשו שפעמוכל
 ברובה במינו מין רבא אמר 6'[ ]ט"ב שנתערבו הזבחים כל פ' בזבהימ כדאמרינן , קאמר במינו מין )ג(פי'
 ומכאן , כעיקר טעם ליחן משרת כדתניא )ד( אסור ממשו ולא מעמו מינו בשאינו מין אבל , תירה דברפי
 אחרון פ' בע"ז מפרש דר"ש וטעמא , כר"ש מותר לפגם טעם ריבה ואם . שבתורה אימורימ לכל דןאתה
 ראויה שאינה נבילה קרויה לגר הראויה  נבילה  ואכלה חתננה  בשעריך  אשר  לגר נבילה בל  האכללון לאדכתיב
 הוא בעלמא עפרא קרא בעי לא מעיקרא סרוחה למעוסי נבילה קרויה אינהלגר

,. 
 לא לפגם דהיהר ואע"ג

 דרשינן דהכי , מנבילה החמורים אימורים ושאר חלב מינה ילפינן . בלאו שהוא נבילה לאיסור אלאכתב
 אינה לגר ראויה שאינה , אכילה נקראת פי' , תאכלו לא ביה קרינא לגר הראויה , נבילה כל תאכלולא

 יוחנן ור' . )מותר( לפנס טעם בהו משתרי אכילה בהו דכתיב שבתורה איסורים בכל הלכך ]אכילה[קרויה
 מעיקרא וסרוחה לגר נבילה כל תאכלו מלא פגם היתר דדריש כריש יוחנן לר' ליה מביריה אלמא ההואבכלל

 : קרא בעילא
 דאמרינן , קרא בעי מעיקרא מרוחה דדריש לר"י שמעיא ל ]לג בחטה הלוקח פ/  דבבכורות , ע"ז  לשאוליש

  סרוחה  וה(  רסמבר  ההם  מפרש ומעטא , לכלב עד קלה מומאה ואחד חמורה מומאה אחדההם
 לאיסור לא נבילה, מיקרי לא לגר ראויה דאינה מינה דילפינן נבילה גבי דכתיב דלגר לתרץ יש .מעיקרא
 ראין איצטריך לא אכייה לענין , מעיקרא מרוחה למעוטי מוקמינן טומאה לענין , מומאה לענין ולאאכילה
 : יוחנן אדר' יוחנן דר' קשיא לא הלכך , לאכילה הראוידבר  ימעוטי  אכילה  ולענין ,  לפומאה  הראוי  דבר  למעוסי  מוקמתן טומאה לענין הלכך , מרות דבר אוכלאדם

  ראםתועפות
  מסוס טור  טטכ"י 6ך מס)ס ממס כנגד )6 כגזירותיו כר"מ ס)כס  רסססיין דס5 כ' מ' 5יס רמק"5 לסוס' פ"ר כדרים ומסי  יריסליססתס5רמ

 . כ' 6וח ד ס" )עי) ועיין י"י ס"ס רסנם p"D סר5"ס 3ר3רי כמ3ו5ר b"f 3מתכ"ס o)rn  לסרס סוי  נמסניסין טליס  עינידלניס
 חייב  כדת )גרף כדי  3סן 11ט  בסן סתו וסרס ש"ט  3סן וים כמיס טיניס  לב( . ט"ב ר3ס כמדרס וכ"מ  'טפס )6 ת") 6" סגרנה1גסנסות)א(

 כנ"ע 3סן ניס  כמיס יטנ3'ם  סברס לסחר  רסיינו מסיי  הסניי כמריס  וטיי"ט h~o דיו'ר ס"ו  סיריילו1י גי' וכ"י לעיס וי"ל כו'ומען
 יסגו כטיקר יטס רייק  טוס דינם ולין כו' Slhrl י0 לח"כ רפינו כ' וע"ז ס))1 וממיס מפח )כוית ג"כ לח"כ ומהטרף היסור ס) כממסוסוי
 סכתורס 6יסוריס )כ)  דן  5?ס  ומכלן  ל5יסיר  מלתרף וסיתר לייקר  רטטם  דנריס נ'  סס סימרו 3ססר' המרו 6'ך 61"כ ור") סם[ ]ג5") כו'גלל
 וסונף ס"ס סי' סתרומס 3ס' ועיין טס נע"ו כסיר"ת )ג( . טס"ס כ"ז חסר ובנדפס 3קוסי6 ומניח סוס ד'גס  6ין 53מס כג"יוסליבסס
 ד"ס 3תוס' וטיי"י ליל לו'  סרוחה  )מעוט' כך6 )ה( . כ5") כו' כדת:י6 עלו דוקין לסור )ר( . עיי"ס מע"ס סי' מרוקח 3ססרגק'15ר
 וסכל  3נוט6 ו)6 למגע )th the:Dn 6(~k כרוכ סטו) דנוס1ס י3סמוך דם ך3חררת ע"ס 61"ת כ' 6ס"ע נוס)' סס"6 ךסכ"מ ודע61'יך
rtfiקיטי? סי5 זו קיסי6 וקל בי"ס . סס  סמלך טיק נסגיר וכ' לו' 1"ל קורקיס סריי ואיי )מס5 ו% למגט 5לי מיטיל 3רו3  היפול 

 , תמורס טומ6ס 3הוד"ס ועיי"ס כ1ותי'  דס)כת6 סר, ל3ר לגר רריי וקעו מטי;ר5 סייתס דמוי  מסוס לס וסני בפכורות כמקומוסננ1ר5

 מו"מ מסג' ספ"6 כמק"מ נוס קןמו וכנר עכ")  51"ע יגטרי  לניסיי? נוקם 6'ן נכ":ו סרכ טסני6 קורקוס סר"' תירגן )סי גסונוס
 ע"ס נגיר ד6מרי:ן נוססיה סו6 סנוורה nt'cip יג6נות מ:ווסיס סמב"ץ נדירי י"6  5ות י'ל סי'  5ט ענודי 3סו"ת כ' פססעיי"ם

 ~b'r לכלה ?ויק סי ד"ס 3' ל"ג  33כורית רס"י  כיון  דלזס  6ני והומר כן המריון ד)6  דס  דחררס  מיסיי רטי ר*?*  נמקןךסו:ו6ס
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יראיה אכילות םוצמדלנפר טשו
 [etw] פמימן

 היין מגפן יעשה אשר מכל נשא בפ' הנזיר על הכתוב הזהיר יאכל. לא וזג הרצנימ ייבשימ-לחים
 להביא להים ותניא . יאבל לא ויבשים לחים וענבים מיניה לעיל וכתיב . יאכל לא זג ועדמחרצנים

 את לוקה שהוא מכולם כזית אכל שאם )א( ללמדך הכתוב בא היין מגפן יעשה אשר מכל , הבוסראת
 איסורו ואין עולם איסור איסורו שאין מגפן היוצא ומה , שבתורה איסורים לכל דן אתה ומכאן ,ארבעים
 עולס איסור שאיסורן שבתורה איסורים שאר , זה עם זה מצמרפימ איסורו לאחר היתר ויש הנאהאיסור
 , היין מגפן יעשה אשר מכל . בכזית זה עם זה שיצמרף הוא דין איסורן לאחר היתר להם ואין הנאהואיסור
 אוציא )ב( פרי ופסולת פרי מפרש הפרם מה , זנ ועד מחרצנים ת"ל . במשמע והלולבין העלין אף אנישומע
 היין מגפן יעשה אשר מכל נזרו ימי כל אומר אליעזר ר' '. פרי ופסולת פרי שאינם הלולבין ואת העליןאת
 אליעזר ר' דברי אחד וזג שניס חרצנים מזעום יאכל לא זג ועד מחרצנים במשמע והלולבין העליןאף
 בהמה של כזוג תטעה שלא אוטר יוחנן ר' ר"י דברי הפנימיים אלו והזגים ההצונימ אלו החרצנים)ג(

 נפש באיזה וכי , הנפש על חטא מאשר עליו וכפר אומר הקפר ר"א 6'[ ]" פ"א בנדריםיקניא : ענבל הפנימי זוגהחיצון
 עליו קבל )ד( בכעסו פי' , היין מן עצמו שציער על חוטא שנקרא לנזיר מכאן אלא ,חטא

 לא דבר מכל עצמו המצער חומא נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה ק"ו דברים והלא ,נזירות

 ראםתועפות
 ס)נוס חטק כ0ג0ות מת"כ ג"כ )ס 6וד6 וכוס נקח )ח תערוכות ג"כ ו0תס )6 י)קדיר0 כסס ניר גני 67מר 'רמית %' 6)6קורקוס כמאר"י קסי6 )6 60 יכ6:ות נמט6 מטמע 6נ) וטחועס גניוס נכי יקמר )ריכ"מ יקטיר ג'מ6 ד)6 63סוק' ור") עב") ירפס)ר'

 : (r~ttO כמוריס איכריו עיי"ס תיוכתם hsl קטם כגמרך עמסה כ' כ"ג)נכורות
 סרי וססו)ת סרי כ) 6ף )ב( . פ"ו ס" ועיין הסרי סך וסייגו כו' )ימד סיין מגסן יעמס 6טר מכ) יחניף כ' ת"ו מירעין)א(

fitith'יותן ר' בסמוך כנוטכ"ר וכן י'י6 סך חסר ונגדסס נ' )"י ניר נגוטגס וכ"מ ר6נ"ע 6'ת6 נססלי למעור ר' % . כ5") כו 
 pDD3' . כו' בכעסו סי' )ד( . 0ססרי גי' 0ני6 6' ס"ס )גויר 6יתן מ5ס0 וכתגרות טומר יוס' ר' סם כגזיר 6נ) 0ססרי גי' 6b'oומל

 ,ס מ'ש סאסקס מן 'ותר נתענית 0'וסכ ניו) 3' )"כ נסרכות כירכור גרו) תתעמת וסכר )6 סמ'ס )סס 6נ) נכעסו כן טע,טסי,ק6 כחעגית )יוסכ וכן מיין מן עימו סיער ע) חוטט טגקר6 גויר נכי יקמר 60 סר6"ס כ' סס וו") רניט ס" 0ניUp 6~1 סי'0ריק6:סי
 קדת דכת'כ )ס"ס נגויר 6ף מסחע' וקרץ וכו' טסיו וכסר יכת'נ נסק") ימקר6 טפוס טרו כ' טלו גדר'ס ונס" . נמוכונו וו0כגוסו
 מסערו tep מרע 6ג':1) 'ס" דקיוס גקר6, חוטף גויר יסוכר Shtnr מוק' 7'"6 דנחעג'ת 51"ע סכ' ננ)6) מטפס ננסור וע""ס עכ")'ט"
 עיירך טמיס )סס כשבטס 1)5 ככעסו כן כטט0 מיירי עליו יוכסר '") ספיר 61"כ ע"ס כדסרס"' קיום גקר8 )6 עלמו ו0ו6 נ0ג6סמסור
 דכע"י סוסריס דגרי גלגלותיו סס ס0נ4 6' י"6 תעג'ת )נוס' סופרים יקיוקי 3ס' כממ"כ סגו גירים כש' 0יר6יס יני' גל06וגי

 60 אה"ק סר6סון כע"י סגי' b~llh יר"6 גרונני6 סס ונע"נ :ססי'" ))עורי נמלי ססו6 קרוס ליקרי 60 "ולסמוק) סג"0ר6סון
 )סחע:ות )1 טקטס 63יס מיירי 07תס טס קכ' כ"ס ס"ס יסית 3ס"6 סר6"ס ני' ט0י0 וכ"י )'ס" 5ריכ6 7)6 60 )יסן)ריכ6
 ומטוס גסס" %סר כמני 0סי6 גויר נכי ק17ס דגקר6 ו60 0ו6. חת6 כתענית סיוסכ סמעתת6 מ00'6 העי) נוסי' סמ61)כי6מר
 0נמר6 דנרי ננד שכ' מאוולין 0ר6"ס יכרי 7)כ6ור0 עכ") )סרוב חייכ 67י:ו סמוק) קלמר גסס" %ער מני )6 כי מוטטדגקר6
 מסב 6דר"6 7ר"6 נרומם 607 דכר'ו תנווס'ן ועזי שמו סנדר ע) 1)6 ק6' סרע 6נ'י1) גרר גנ' קיוט יגקל6 ס6 )סמוק)דמסגו
 גקרo"ehl 6 גסט" )נעורי כמני נ"כ ננצרי h"Q ע) דס)'ג lhtnc1 עכ5") 61"כ גסס" )5עור' כמ5' נותרי al~p גקר6 67ר"6076
hDI"(סנכ6ן 0ר6"ס דנרי סס ס0ני6 ת"ח ס6)0 ח"נ סרךנ"ו סוית ועיין 0כ) מסיר 61תי סר6טון כע"י ני' )סגיו טייס כלול 6נ 
 סיוטכ וגוי )נעורי מ5י י)6 60 גסטי0 ))עורי ימ5י bO יתעניח כסלק י6ית6 עי") 0רינ"ז ומסג"מ סריק6גטי וכממ"כ סלו נדפיסוכפי'

 חעג'ת גד1)ס כ' )"כ שכרכות 61מר סו6 7ר"6 6"ס עג") שע6 גקר6 )6 כ)) 1PDit ט6':ו מי %6 מוטה גקר6 ומ5טערנתעגית
 1)16 סי טיטס סוס %6י מנכון S~h סרךכ"ו ונוסכ"ס גססי' ))עורי כמלי קדוס דגקר6 6' י"6 כתענית )שטחו str~t סנדקם מןיוחל

 גב' ו)7יד0ו 0וי hp1n גויל ס") הכוססו סגיס%ת6
~nifo 

 otifDn יומר יסורס ל' י60 כו' סכי ק'") )6 6גן 6נ) סו6 חוטף כתעגית
 עיי"ט כותית סככתי ד)יח ט"מ oD'e3 ס5ד'ק דסמעון )ס6 6' י' 3גךריס 8כיי דמוק' ת"נ h"D גויר כתוססן וכ"כ Stt)D כו'סר6סוניס
 כ1' ותיע כתוס"ח סס טכ' ומס נ)ח"נו ועיי"ס סקסר דרש )60 כ' ייעות מסג' רס"ג סרמנ"סו63מת

 וכגמרני
 6תי6 דמחג'תין קלמר

 כ' וככר כו' )סענוי' ר"י ומסגי מ6") מגוירות גיכ0 6' י' סס 0נמר6 דו") יק )6 3מחכ"ת עכ") סטייק כטמעון S"D1 כר"מ 1)6כר"י
 כחנו ריסט6 ו6ננ :וירוח סי' כסוף לכ"מ ע"ד חיסיס כחוס' עול טס ומט"כ ע"כ ס75יק כסנועון כן)עי) ד0ומ") גמי י0"ס גדכ0 ד"0 סס0תוס'
 כן'ז ר"ג סי' י1"ן נטו"ע ו0ונ6 בכ"ג ג7ריס מ0)' נסייג כעלמו סרמנ"ס מכ"כ דק ומכ"מ רסיע6 6ננ כ"כ סו6 )פיסך 6נ' קומרכו'

 סס ל s~5r טעכי) ר"ג )סג6ון דוד כנרי וגס"ס עיי"ט נגויר וגדל גיוסיו מחנ6ס ס0י' מי 50ייק יטמעון מעטס ג"כ טסו0מ6
 פוסל נחחס ]עיין סחוס"ח ע"ד סג") כתכתי וכנר lrtJO סתוס"ח מט"כ )כ) וכיון טרמכ"ס י' )תרן לממכר 0נ6ון מנןכחייוטיס

 7' וכ) נ,0[ חמו0יס גרטיס 0תוס"ח טד' 7"י גדריס מי0ג"גו טסני6 מס מסכך התוסרח בכרי ככ) כמעע 610 הכחג רי"ט ס"חיו"י
 ס' ממחגר ס)יט"6 מסרגו"6 0ג6ון )טון . 'עוי"ט 50ייק כטמעון סופק 6עו דסרמכ"ס ממסיע טס נחת"ס וגס קם נתו"ח גכ))יס0חת"ק

יי

--
- . . --- 
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יראים אכילוה בעפימפר40
 , שמים לשמ שלא בכעס בתענית יושב %' , הוצא שנקרא בתענית ליושב מכאן ,יש

-  פ"א )ה( בנדרים 
 * הוא בחטא דשנה משום מקרי הומא טהור דנויר מינה מבקינן כתיב סמא בנזיר קרא דהדין אע"ג :אמרינן
 התם וכו' טמא נזיר מילי הני , הוא חוטא נזיר דאמר הקפר לר"א אמילו 6ן[ ]נ/ נזיר במס' דאמרינןוהא
 קוי הוא חוטא לאו מהור נויר אבל . הסאו מטעם נאה מכלל לצאת חוטא מיקרי פמא נזיר ה"מ פ"הכי

 : נזיר הוי נאה אי קאטר ובי הוי דהוטא אע"ג חטאו מטעם נאה מכלל שיצא)ו(
 תולדות יש ואמנם . תקרב לא לכרסא סחור מהור לנזירא אמרינן לך לך , ולשתיה לאכילה הנזיר לי(ךרעךלרדךן

 . בנזיר מפורשים בהם נודר להיות חכמים להם שבדו נלשון[ למ"ד כנוין כגון נזירותלהתחלת
 נקיי[ פאסימן

 נח בם בכלל הכל , תאכל לא בנפשו דמו )א( בשר אד , נח תולדות אלה בפ' הכתוב הזהיר . החי מןבשר
 בדי בסנהדרין לה ומייתי בת"כ ותניא , הבשר עם הנפש תאכל לא אנכי ראה בפרשת והזהירהם

 יבש ואבר . החי מן הדס יה אומר גמליאל בן חנינא ר' החי מן אבר זה הבשר עם הנמש תאכל לאמיתות

 ראםושעפות
 . enht תוד"ס נ' נ; גויר ושין ]סגלתכן[ ;6ס 6ס6 5") 6י לח"כ ומע"כ קרוי 5"3 . קרי )י( . ס"ס עי ניסום הגו )ה( . 3מ6ור[גו
 כתגו o"eh כו' %(יר6 קורין ל )ך סנור מחל 6:ורו ח' סי' פ"י גס6 סנמ7רס 6ף , כו' 3גויר6 6מריגן )ך )ך כו' סגול ותולדות)ו(
 עגמו וירמיק סכרם מן )ו סייך %גיר מ' י6מריק פי' 6' י"ג )ע"ג חיים תורת 3ס' %פמס"כ כע).מ6 מס3 ,ס 61ין ס3כס )פסקלנינו
 6"כ עיי"ט סחור סמור מתרגמיגן סכיכ דכהיכ טיכס דכ3 יקרב )6 סכרס סנינ דסייגו )כרמץ סחור סחור Dh1" טריהוק נתעמתממגו
 דכתוך סמעינן ניגס עכ"ס 6נ) יס)כחba*Sh 6 1)6ו כעגנון מס) כ"6 ויגו נינוח מבחון סכרס קכ'3 '3ך ס)6 )ג'ירף י6נ;ריגן דס6י")

 : נתפיט רכינו טון ו3ו0 ילכגן fillp'h ז6יכ6 'קוב %סכלם
 בכ)) יסר6)יס נס מ'ש ג6מרס )נ"נ וס דהי ד6ע"ג ר"3 מס גח 3גי נכ)) סכ) רכינו ומס"ט כ5") תלכדו )6 דמו כנסעו3טל)א(

 סרמג"ס וכ"כ . %ק' btlDn סתרן? סוי ת6כ)1 )6 ימו כגססו כפל 6ך וס )6ו מסוס סחי מן 6כל נ6וכ) סתר1 6106"כ
 63 וש כגססו כסר 6ך ולמרו 6מ%ח סרסור )סי 1ו"3 סמ' 6ת סופג גו:וגס הכס"ה 1ס6וכ) סט נהיו עסרות ליס טמטנטבסי'
 6זסרתו סרמנ'ש סכין תכן עכ") ס6רבעיס 6ת סופג מי וסוך 6נר ממגו ס,כ) נ;י OD'nnO לחרי )6כו) );ו מסוחר מס ו%מ6כ3ו
 יחולן סס"ז כפ'%מ סרמ3"ס טכ' 61ע"נ סס גח נג' 3כ)3 ס% לנ'ט l(Y'cn )וקס ,ס )6ו מטוס נו כמסתרו י6ף )6סמעיק וטמ)16
 ottpntn 3ס'ג' ט3וס נמס 6מס"ח ע"מ 6סר תתסס )ס' 6)6 )גת לסרו ססקנ"ס מפג' קינו לרס"מ 16כ)'ס 6ג1 טלין ,סכנון
 tftno ט6מר )6ו מסוס 1)6 סנסל עם סגפם מ6כ3 ד)6 )16 מסוס טעינר )מחרות דקריך )כקורס גר6ט טיס 61'יכ עכ") 6מ%ח6'ס1ר
 טטסס טו6 שטימת לע"ג לתס"ח י6כ) ס)6 )גח t~ao מלר מסיג' התגס כפרס כהא ס" )6 6')1 סו6 סרמכ"ס דכווגת h"r 36))גח

 מסי טגתגס נתורס סכתוכ )סי bih , רגיגו מסם ס)פג' )גכ'6'ס 6מר סטקכ"ט נוס מווסליס סייגו )6 6מס"ח ע) )גחסוסיר
 סרמנ"ס יערי 6ין וס גרורת וקפי נז0 סיום מווסריס 6מ Or מפגי 6מס"ח ע) )גח co", סניוס סאת 16סרס )מרלססנכורט
 נסנלאתיו מסר3ס"ח וסנ6ון )נ"ג 1)6 ג6מרס מסרן) גסיג' 31"ג )3"ג סג6מרס מבוס כ) 6' גרע סגסדרין ליפתח )נ"טכבתריס
 7גס 6"ס ולכ כבי"ס טרמנ"ס נד' בהרת כנגס ס" סגר6ס וכפי דנריו וק"מ ג"פ דס"ס )כרמנ"ס גוסס רהט סניף כ' סו)סגסירין

 סחי מן 6כר ו3") כ6ן ים טע"ס ג") סחי מן כסר טס'מן כריס מסכ"ר 6ך , ht~un סירוס טוי ינ"ג )16 מסוס לתס"ח ע3 סתרו6ט
 עס סנפם ת6כ) )6 ד)יש ור"מ ריי נס ס)ינ' נ' ק"מ ונחו)ין לבקר טס ס:סס תסכל )6 ר6ס נפ' 1סוסיר וח"כ 30'6 ספירולוו
 רכיגו כ6ן 6ייר' דכסגיסס סחי מן ופטר 6כר כ6ן 3") 161)' סחי מן ונסר סחי מן 6נר זס ספסר טס מגסס ת6כ) )6 ובר") 6מס"ח זטסכסר
 'כגססו בסר 6ך גח זס' מסוק קותו מיסו , ר") )סיטת סו6 סנסל עס ס:סס ח,כ) )6 ר6ס כס' וטוטיר ס6נור 7רניגו 5")1)ס"'ו
 מכ"כ גיר ו)6 טס טרמכ"ס )דעת סי"6 מיכיס מסג' בס"ט ס)ח"מ כממ"כ 'וחגן )ר' qfi סחי מן ונסר נ6נר 6"ס חרכיו )6דמו

 סגפט ת%6 )6 כד"צ כסגטדרין )ס וצקתי בת"כ ותגיס 5מ"ז ר3'מ ס,ער עס o)th , סרמכ"ן ע"ס וסלוענ סעור D,,p כעי'סלסנ"6
 נ"ע ונפז"מ כן כתנו ע"ו ס' זנליס סנססרי 6)6 כ)) מוט )"ג בח"כ טגט סכ6 חוגן דנליס ערגוני כ1' למל"ח ,ס מנסרעס
 כמסלי וכמסורס למט"ח וס סנסר עס טגפט ת6כ) )6 וקמרי רחנ"ג ע3 דס)'נ' רננן מדירי מעיקר חסר סס ו)סגיגו )ס מייתי6'

 וס63 ה6כ3ו )6 זעו בגססו נסר 6ך גח יפ' קר6 נמייך ורצן רחנ"ג דס)ינ' טס דס:סדרין טנריית6 כ) לביט כ' )6 ודוע316ס

 סהר6ס )טג'ן המרו h'"D רטומרריו ךנחוספח6 ודעיגו י)6 6'ש המס"ת 1)6 ת6כ) %8 דילף נ' ג"ו סת"קהשילינו'
 )ט tnffnl ע"כ עוסט 6גי כן וע"ג; ולי יורט  טי5מר עי וגו' ימסך דמו 63יס ט6דס זס סופך וג6מר כו' סגסס 6ח ססורנכי75

 דין כסורות י") יעץ נוס"כ %סי ט' ננ"ג ג6מר 6טר מקרץ נקטו מןוט סס מעמד מסר5ס"ח כסגסוח ועיי"ט כ' ע"נגס;סדרין
 ט6ךס דם טוסך סג6מר מגורי כסייף דלו5ח סס דילף פ"י מספסיס פ' 3מכי)ת6 סיביר עס 6ו)ס מותרס סו* .עטם OJTסתר6ס
 1)6 ככ"ג ג6מר 6סר וס מקרץ בתוספח6 תפסו דמם"ס כפטיטות 6"ס כ' נ"ך כס:סירין כמ"מ י)6 עיי"ס יססך דמונ6יס
 לייעץ ע) %קיק סיט ו6ף , דיגו סייף שתת כסתר6ת ונסורות נס"י מילט חיוכ ע3 כקולט ;טמרו 6על מליטות סלבסנקעו

 )יע כנמרים orn )מזו  לל5 וס"ט 6' ג"ו כק;סדרין כשף  5לי h'(o ננשג ס6מורס שחס סכ3 נ"ג ס6ג' זס6 מלס0מכי)ח6
לו5מ
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לאיראים אכילות בעפימפר
 מן אבר h'p] ]'3 הנשה גיד ש בחולין דתניא כרבנן דקים"ל , במהורים אלא בישראל נוהגים ואינם החי מן)ב(
 על משה שאתה כל , הרם אכל לבלתי חזק רק שנאמר , פהורים בין טמאים בין ועוף חיה בבהמה נוהגהחי
 הבשר עם הנפש תאכל לא שנאסר במהורימ אלא נוהג אית אומרים וחכמים ר"א דברי אבריו על מצוה אתהדמו
 אינו אומר מאיר ר/ , אבריו על מצוה אתה אי מותר בשרו שאין וכל אבריו על מצוה אתה מותר שבשרוכל
 ומצאנך מבקרך וזבחת ענינא בההוא דכתיב יוסף )נ( רב אמר ומעמא , בלבד פהורה בבהמה אלאנוהג

 מוזהר נח בבן אבל בישראל מחלוקת רב אמר נידל רב ואמר . פהורימ ככל שנוהג דאמרי כרבנן וקימ"ל)הזכר(
 בתלוש )ד( החי מן וכשר אבר נקרא קיים בשי רוב שאין המדולדלין בשר וחתיכת אבר וכל כמהירים הממאיםעל
 אין לאו ואט ממהרתו שהימתו קיים בשר רוב אם העצם נשבר 6'[ המקשהנט" בבהמה בחולין כדתנן ,כולו

 וזה זה לאו ואס מותר וזה זה קיים בשר רוב אס הארכובה[ ]מן למעלה נ'[ ]ע"י רב ואמר , ממהרתושחיטתו
 כבשר הוא הרי )ה( עור רני אמר עולא ואמר . ליה חשבינן כתלוש קיים בשר רוב בשריין אלמא ,אסור
 צריך בשר ממעם להתירו ובאנו קיים העור אין ואמ . מותר קיים מבחוץ והעור והבשר העצם נתלשהלכך
 ואמרינן בתיקו ונשאר מהו, נתמסמס 6ין r~DJ המקשה בבהמה לן איבעיא דהא . בריא הבשר שיהא ולראותלעיין
 על להחמיר צריך וכיו"ב כמוני בקי שאינו ומי . חי בשר על ומעמידו גוררו שהרופא כל , נתמממם דמיהבי
 מיתמר חלב איקרי דלא חלב מי או שתן כגון החי מן הבא דבר )ז( וכל . הוא תורה איסור )ו( סמק ביעצמו
 דשרע ובאו חיג[ ]סי/ בחלב בשר תאכל דלא בלאו פרשתי ולמעלה . הבשר עם הנפש תאכל לאמשוס

 : סי'כ[ "י' בהלב בשר גדי תבשל דלא כלאו שביעי בעמוד אפרשנו ולפנים סיע[ ]סי'תעוף

 נקעה[ פבמימן
 לא דכתיב . לחומה חוץ מעשר יאכלו שלא אנכי ראה בפ' תורה במשנה הכתוב הזהיר . לחומה חוץמעשר

 במקום )א( תאכלנו אלהיך ה' לפני אם כי וכתיב . ויצהריך תירשך דגנך מעשר בשעריך לאכלתוכל
 במעשר , לשמימה וששית השלישית בשנה שהוא עני ובמעשר )ב( שני ובמעשר , אלהיך ה' יבהראשר
 קרח ויקח בפ/ כתיב ראשון ובמעשר , מקום בעי לא אלמא תבא כי בפ/ ושבעו בשעריך ואכלו כתיבעני

 שאינה לתרומה למדנו אם בדין שהיה בקבר אפי' מקום בכל אותו ואכלתם בספרי ותניא מקום בכל אותוואכלתם
 מקים, בכל אותו ואכלתם ת"ל מהרה, במקומ אלא נאכי יהא לא ראשון מעשר אף מהור במקום )ג( שלאנאכלת
 לה ומייתי במפרי קרא מהאי דריש ור"ש הכתוב דבר )ד( ראשון שבמעשר מכאן בקבר ואפילו מקומבכל

 הר . דמים וריקת לפני ושלמים תודה ואוכל שם )ה( קריאת קודם בכורים לאוכל אזהרה 6/[ ]'" 6.אבמכות
 לא דר"ש עליה פליני דרבנן ויען לעולם, עולה אוכל )ו( וכהן לקלעים. חוץ ואשם חמאת בכור,אוכל

 ראםתועפות
 . כ5") כו' בגס מרו"ח וסטר )ב( . נסרג מיתר 63יוס 13 סמסורט 3סחר6ס or מקרץ 3תוססח6 נקעו טמיר גימ 6נ)ר"מ
 ס"מ סי' 3ס"ג ניעת סיעתו סג"מ כ' קרס 3טר רו3 טען סמדו)ד)ין וממ"ר 3גדסס כ"ס כת)1ט ונייון )ד( . 6טי ר3 3גיסס)ג(
 ח7ט וססס לניס מטון ננסר מן סרי עורות כגרפס )ה( . כו' קיים 3טר רונ Oh כו' כדאגן ~וכס נסערות כיי ס"ד טססכ'
 )16"0 וס3 ור 33י6ור יייק סוסון מוס . סו6 ת,רס ליסור ספק כי )ו( . ולק"מ סגמר6 כ)סון 0ו6 1כ6ן ~DDT)k נחסון מסכיסי
 ליסור נינוח ט0וoc 6 '"6 נס3' 0מ")ו ינריו סניגור מס וכפי ס"1 מ"6 מסז' מס"ס סרנוכ"ס כטיסת 0יר6יס זיעת '"6 6ות נ'כ))

 מק"ו פ"נ סי' ניו"י ח7ס מסרי וכ"כ עיי"ס למסקות מן לק 3' ע"נ נחו)ין sptl נ6 )6 יומגן ור' סגויו)7)ין ונ"ל 6נרד6וליית6
 וכמכ"כ מ67וריית6 חסור נמחקת מחונף 6)6 כ)) נגייין טעולס סחט סמיו)י) 67נר סלד )נוסי נס, וס"ס עיי"ס סרמנ"סכדעת
 )חומרך tp'Dn וסכך מז6וריית6 5ס~ל יס6נר ס") סרקזם ירכינו סעמוייס ווי נגי6ור כ' וכן (or רקוח סם )מלמד"ס בתן גח3נס'

 סח' מן 61גר נמל נגן שיר' וסכר עריסת )חן עיי"ס כסופו ס"ו ס" DS'5 כ' כן כ6ן לדיגו כמ"ט D)lb . עיי"ט כס"סוגסרמנ"ס
 ונערס )6 16 ונהיות )חור יכו) מן תקוי 0כ) סמזו)7) 7נ6נר סגטנר )~ס כמדורן) 6כר נין ים ח'),ק ו53),ת סייג'ס טג' מטווסורג'גו
 יגרר כ' י"ר סי' חי"ר יטק3 מסכנות דנסו"מ ודע מק"ו ס"3 ס" 'ו"ו ס"ך ועיין 63 16 ל1כו 6ת חוסין ונטר עור 3ין 6)6 תוי ג37ר 6יןסגטכל
 : 3גדפס )ית6 עס"ס כו' וכ"י )ז( . כ0רמ3"ס י)6 וס61 יומגן )ר' מ7ר3גן 6)6 לסור עגו סמלוני) 7367 ססיטס DD"' סר'"ףנגרי
 מעמלות ג' 6)6 )גו 67ין מ37ר סיתום )ב( נלורס. סכת"י וני' קר6 סך כתיל ככור דנני ממס וסס"ח נסגס טגס ת6כע1 כחוג3גדפס)א(

 ג") )ד( . כטעות 3ג7סס מסר 6)6 תבת עי כו' 630 )ג( . ]0גר6"ז[ 3גדסס טסו6 כמו כ)") כ1' ססי6 ומןע ומע"סמעס"ר
 ט3מע"ס עניו יורם לחליו 630 ו0כתו3 כ' ממ"צ מ' וסחיגוך ]סגר6"י[ וגו' מעטר מסעריך (h(sl ת1כ) י)6 סיתום י3ר ור")טמ
 י3ר,1 מפין 61ימ טכ"3 סס )ענייס 16 ))וט מעטרות ס6ר וקעו 61ממך וענדך ופחך 31)ך 6תס וגו' ל' )סכי ג"6 סג6מר מדברסו6
 ס6"ע כממ"כ ד)6 ט6ד טוכם סר6"ס ורוויית סקו7ס ס3סס,ק וס)גויס חון: יסייגו )גבנותיך 6תי' וגו' ונמך וגגך 67תס י")607
 3גיפס וכ"מ קרי6ס D~lp 51") 610 ס"ס 63מת 36) טס בססרי יסתת כגוסח6וח ג"0 . טס קרינות )ה( . י"ג י"3 יפריס לכתוםבסי'

 5וכ3 6יט וכסן 3גיפס . 16ג) וגסן )ו( . סס 3גמר6 ונוכרח וסוך גו' 36י יוני ירמי עסיסן קר6 ס)6 עי 5' י"ג למגותוגסרס"י
וטעות
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ירא'ם אכילות בעמייפפרב6
 * ירושלים זו אלהיך ה' יבהר אשר במקום . שילה זו תאכלנו אלהיך ה' לפני בספרי ותצא ,הזנרתיה

 נשגכנומן
 ויצהריה תירשך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא קרא בההוא דכתיב )א( לחומה חוץבכוררוז

 כל ]של[ אלא לך מיוחדים שערים שאינה בירושלים אם כי פי' ך י ר ע ש כ וצאנך בקרךובכורות
 : לשבטים נתחלקה לא דירושלימישראל

 ]קמו[ פרטימן

 ובקדושין י[ ]'"' הלוקין הן באלו במכות ואמרינן ידך ותרומת קרא בההוא דכתוב , לחומה חוץומכדרים
 : הככורים אלו ידך ותרומת ובמוטה פ"א)א(

 ]שצו[ גפדץכמיבלן
 הן באלו בפכות  ושלמים,  הורה אלו ונרבתיר  קרא  באותו תו  דבתיב ו  לחומה  הוון ושלמיםכלרדדן

 : 6'[ נ"יהלוקין
 ]קכם[ פו קימן.

 6[ ]יי אחרון פ/ בע"ז ואמרינן , תועבה כל תאכל לא אנכי ראה בפ/ דכתיב לאכול שלא אסוריןצרופי
 תועבה כל תאכל לא ת"ל , זה עם זה שמצטרמין שבתורה איסורין לבל מנין מאיר ר' משום ר"יאמר

  בבאן  הוצרך  נזיר מאיסורי בק"ו למדנו 0'[ ]ס" שלתעלה אעפ"י , תאכל בכל הוא הרי לך שתעבתי מה_בל
 : לכוית מצטרף  חברו על  איסור  שרבה  לא( כבון ברוב ביטול  במקום  שאמילוללמור

 ראםסרעפות
nlDDIמיל' נס"* ילפ"מ  סבר  ייכרסיס, ל6 דר"ח טלי'  סייגי 7רנגן ויען ומסכ"ר . ]סגל6"7[ סכרתי כג" וסגנון 6יגו חינם טס 
 ר6ססר כהב סט"זבמורוה

 דרני
  ערנגן קרי6ס קורס ככירים כס5כל להיינו קרhne1 6  סמטון ר' בס"ס כ"6 דר"ט טיס )"ס

 מסוטו מדי  '1ג6 מקרן  סיין  לרכנן ס"ל רר'ט טל" פלעי  דרננן רנינו ולס"ד טיי'ט  טליז סגיני יחול" וכסף מי)ת6 תמ6)ס:ח0
6(1'hp 1 דס)כח6 6)יכ6 ול"י ור"5 סלוגת* דסק נפסחים  סט"ס מסרס ומס"ס )מחיגס חוך רכילת  סל רק'hD כי)0 ניתר סכסר" 
  סם  ,מרו ול6 כו' סי6 ק"ו  סוס סי1רק טד ב*כילס מותר  סנטר 6ין יסוסע ור' ת6כ) וסנסר מדכתינ ר"6 )י0 ')'ף סרס טיורקעד

 ת"כ) ד)6 סכמקר6 מגינותיך )ןיגסק6
 . קמ"ו . קמץ )"ת סיר6יס רנימ ססמיט לכן עיי"ס ר6ס נסדר מעס"ח כ0' כממ"כ )לכוי

 וסרמ3"ס  כנידו olpn *יס ירטתי ל* טלי' סליגי  רצין רבעו ומ"פ ב' תרי וסטם רר"ט על" סל'ג'  ררנין  כסן כיפ"כ רסיסו  סרמ3"סטכ'
 3י*ר ול6 נלסוגו קיבר ררנעו  הס"ת עוי וכ' S")D כר"ם סלבס  טפין  נרפס רנעו מרירי  o)nh נמקיכן כ"6 דר"ח סבריית6 כלמסק
 ר' 6מר 6סי רנ 6מר נ' י"מ כמכות וכמ"מ ר~חומס  מן למניס תיכנסי 6חר דוקק 610 לחומס חון )י"ס לסכול טן6 סחורס דסזסירסדס6
 חוכ) ד)6 )6ו ודחי  טכ' חומס נעי 60 סד"כ 6' ג' נ"מ כסרס"' 37"ע כערגי b"D'5D סק6)יוסקי מעסי) יסרך) ר' וסרס"ג כויייהגן

 :  סקסי ויפס חוכ) ד)6 )6ו )יכ6 מחומס מן )סגים פגכגסו קונס יריר' נסעריך)6כו)
 6'[ י"ס ]'ומ6 דם"!  יסורס לר'  רבעו יטנפ מס לי  קסת ונקמת סס )'ח6 ע"ס כו' פ" נטעריך ע6ן מפ"ע  6ך טכ"ב  D"P  פו* ויירפסלא(

 נו  *לסיך סי ינמר 6יר  נמקוס ת6כ)גו ס"6 )סגי כ"6 מסמוך נמסוק בסירוס טכ' ממס )סר5"ס )י' סגי וצי )סנטיס גתח)ק0ירוס)יס
 : טלמ6 דכילי 5לי63 וסוי  ליריטליס חיך  סו*  בטטריך ל6כול תוכל דל6סרי

 : וסם סס גנגס ד)6 ס3'ע"6 סגר6"ד כ' יכס1טס ס"6ונק7וסין)א(
 מלות  ילין כטס זס 6ת  זס שנסנין 6יט1רין  6ין ד6מר 6' ע"ס ודחיס 6)עזר כרי וסיעו )כזית  מבפרף חצירו טל *יסיר סרנהכגון)א(

  דלין יסכור  דר"6  טלי' דפליג לסים )ריס נס מח05 ע) כמח05 6)6 כרונה ע)6 דl"er 1('6 מכט)'ן  6'ן בריב" ו*סי' 61"1מבילות
 כט' כ"כ וחייכ 11 6ת 11 מנטלות 6'ן תרתי 6כ) יחד D'1tD'h ג' וסטמ6 ומנותר ססי:ע ךוק6 6' ע"ח סס ר") נקט ולסכי 61"1מהעוין
 וסוי ים, 16 סי' ומס* יסרי מעים נכי לקיט וריס er 60,' ס"* סי' יטקכ צית כטווית דל6 טיי"ס *'  קט"ו )פסתיס נח" יעקנקריסת
 סי'  יי טמויי כסו"ת ועיין כחרי חן כע) נטגנה טקסס l(r~br lfotn מכט)ין ייסורין  דקן וטמר *לטור ר'  רסלע סי6 ולסי  ot)fn ב'רס
 מס ונעגין סקס"י. דגרי  טס וכר 1)6 אעור )ר' 61"1 נו3ט)ין 5יקוריס 6ין דברים 3נ'  סגם רתלס h~e  מירוטלמי  ג"כ ס30י6 7'  6ותי'צ

 רנס  מסקוסן ר5י' )ס3י6 סס ס6ו"ז סכ' למעיר גחון ד3ר רבייתי בסינר סיתר נימול לענין תסע"ט סי' ח"6  סוף 160"ז דנרי  ססס0נ'6
 )עובין מכלן סררי  הנגן הסטיר מרס ומנוגס ססר  טרם ירום סוכר סמעיר ומרס  מסר מדם ולקת דרסו *חד מ,-6 וסניססר~"י
  ומדברית  וקין ס6ו"1 טכ"ל ניטו) )ענין מוין ותרווייסו  כסיתר סיתר ~hnD ומסת* בתל  טייבו ):ונ"ע מעלן סכר ור"' 61"1 ממטמיןם6'ן
 וממס or מנסו", סמח3ר י3ר' ל) סס סרהוב קע"ס ס" ע"' )מס' ח"י 163"1 מכו6ר'ס ושיכריס  כ6ן  סמדפיסיס דלגו ובקמת כל)שיכניס
 6גי 161מר בטיל רל6  מכלן  נסתיר6 67יס1ר6 נמינו מין 636 סתיר6 )מונם יחלווייסו נייתר ציתך en'lo וססת6 ס%"6o~eln 3גו

  ו1ס  לסנ' סר6פון 7חרוייסו מן סג:7סיסיס ואגו כו' מוין 7חרוייסו כסיחר )ליקור נתימר סיתר כין מילק 67'ן ס"מ סכי פריךמ637
ררכפ
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לב%ראש אכילות בעטרמפר
 ]קוב[ פזמימן

 הוזכר והיכן . ממנו באוני אכלתי לא )א( ]תבא[ בפ' הכתוב הזהיר . באנינות לאכל שלא שנימעשר
 , מעשר ותרומת תרומה זו ללוי נתתיו וגם )ב( הבית מן הקדש בערתי דכתיב , שם שנימעשר

 שכולם ומאחר . ממנו באוני אכלתי לא 'ליה וסמיך ופיאה שכחה ולקא עני מעשר זה ולאלמנה ליתוםלנר
 בכולם לנו ואין . הכי להאמר הוא המעשר בעל אכלתי" "לא דכתיב , קאי להוד שני דאמעשר מנלןכאן

 לנו יש הלכך . לעני או לכהן או ללוי ידו מתהת יוצאים כולם שהרי שני מעשר אלא בו תלויהשהאכילה
 בערתי לא דהא , לי נראה ואינו בבה"ג מצאתי אכלתי דלא זה )ג( לאו . קאי לבד שני דאמעשרלומר
 דאמרינן לאו אינו באמאמטנו

 עליו.
 כתיב בהדיא הגוף סומאת עליו הוזהר היכן 3'[ ]ע"נ ביבמות בהערל

 : וכו' בו יודע איני עצמו סומאתביה

 ]שצד[ פחמימן

 שאמור לערל מנין יצחק א"ר 6'[ ]ע'י הערל פ' ביבמות אמרינן באנינות. קישים פאנלשלא
 אמור ערל בפסח האמור "ממנו" מה , במעשר "ממנו" ונאמר בפסח "ממנו" נאמר שניבמעשר

 אף בו אמור אונן במעשר האמור ממנו מה ומינה . בו אמור ערל במעשר האמור "ממנו" אףבו
 הלאוין מחשבון והוא במעשר לערל לאו גס למדנו )א( ומזה . בו אמור אונן בפסת האמורממנו
 כדאמרינן , מק"ו הקל ממעשר ילפינן קדשים וכלחו מק"ו הקל מפסח ילפיק החמורים קדשיםושאר

 : 6'[ ]ק"6 יום טבול פ' ובזבחים בהערלביבמות

 ]קפא[ פפמיק

 3י[ ]ע4נ בהערל ביבטות אמרינן . עצמו בסומאת בין הגוף בסומאת בין לאכלו שלא שנימעשר
 כפרשה כתיב )א( כהדיה הנוף טומאת יודע איני אכילה על היזהר היכן שני מעשרלעמן

 . קדש איקרי שני ומעשר הקדשים מן יאכל ולא הערב עד וממאה בו תגע אשר נפש הכהנים אלאמור
 . לה' קרש הארץ מזרע הארץ מעשר כל וכתיב שני מעשר זה הבית מן הקדש בערתם לעילכדאמרינן
 בשעריך אומר הוא ולהלן ויצהרך תירשך דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא ת"ל , מנין עצמווסומאת
 חוששים ואינם אחת בקערה אוכלים וטהור טמא אפי' ישמעאל ר' דבי ותנא , יחדיו והטהור הסמאתאכלני
 הוא לא בערתי דלא למהנו תאכל לא הכא )ב( בשער לך דאמר ההוא רחמנא וקאמר עצמו מומאתדהיינו

 : פ"י[ ]ס" בסמוך למעלה פרשתי כאשר באוני אכלתי לאהדין

 רצעםותועפות
 )סרס ו6ססר . 63ורך עיי"ס סק"6 אר"י ע' ס" 3י5יח סי' ס6ר5ס"מ דגרי סם וכר ס)6 06 עוודי ססו"ת ט3 געיגי וחייום )מו כס)ורכס
 or סמנט)'ן eph1"' 6סורין ד"ת נ' ס"ט כענת כתוסס וכתס"כ 3רונ6 ט"ו מכט)'1 ד6'סורין ואגזר )קיט דריט 6)י% נס רכינודניי
 עג"ו 3רונ6 ימתנט) יחד סכינן ור") מכירו ע) ויסור סרנס כנון 3רוכ כיטו) פוקוס ס6ס')ו ומ"ר ))ונקות סס מגטלסין כס3))ן וס6ת

 כגון סכחורס 6יסוריס נב) וס"ס 6חז מביסור סו6 סאו ס6יסוריס סכ) שויר דוויי hSh סמעיגן כיס )6 דגויר מק"ו 67י)ו וס OP,ס גו5סרשן 6'ס,ריס ונ' ננג'ס ד6פי' ))מול נכלן וסוברך כ6ן רכיגו קומר מסיר 6מת כנת eh" טיסו זס 6חר ,ס הסייגו )כויתמאטרף
 וכוונת מגויר ))מוך 6ין נפרייס ג6'סוריס מס6"כ 6חד מסם 7סו6 ניון )גוית סנני וגננת ססס וננסת מסור גננת ט5טרף גכי)ס סיר6

 יר' ~ע6 )%"י נכוית מנערף וס"ס וכר") זס 6ת ,ס "OfSD3 6יסוריס )ומר ריס מע"ג ר") כוי נרע 3יט1) 3טקוס ס6סי13 לכ'רניגו
 : תועכס כ3 מ6כ) מ)6 )י' ימטיקמור

 סימן סוף ועד טכ6ן כו' )6י )ג( : ג5") כו' ונס ונ"ר יומס זס ספיח מן סקיס כטרחי נמסרי וחגם וגו' )ב( : סגנעתיק לכ"י.הסר)א(
 עיין כ3ס"נ מגוס דסרמ3"ס וסרטנ"ן סרמנ"ס מחקוקת וסוף טס ונט0רס"6 וסיכן תוד"ס נ' ט"נ ינטות ועיין כגרפס 6'טוס
 סיכן ד6מריגן 60 ופי' סרמנ"ס ד' חסנ ומנ"א , טס וסרמג"ן )סרמכ"ס ח' סורס לסיף ועיין כסר6"ס סרגונ"ן ודעת ק:"6 ק"ג3"מ
 גפינ כסיט סוס"ג נגמרו טסקטו רמס )כנריו ק)סיס וסמעס"ח כטומ6ס וכיתתו ע) מווסר סוolon 6 63יזס סייגו עגיוסרסר
 ע) )יכ6 מסקול ומיסו ג,ס") כחג '"מ סי' וסר%6ן . ח' סורס מסוס 737 3ס' ועיין עדף h'~lpt מנין )6 סמחתי)ס סייגוכיס

 : רניגו כיעת וסט טכ") נעומ6ס מסס)נער 6סוי וזסו טטס ערס פכ)) 630 1)16 ושריסס 1)6 וכו' מעטר  פסיך ס' )פי  ולכלת  כדכתיב ג7סריסית עמס קטו 6)6ניעורו
 : סיר6'מ כדירי סכ' רג"ט יזוין סה"נ וציין פג"ד כב' כייפם חסר וסקר עד גו' ומוס)א(
 : ע"ס )מדט מן מסר ונגדסס כג") כו' וס"ס )16 סוי )6 כערתי ט' סכ6 פ6כ3ט כלעלז )ב( . ]סגר6"ד[ . כ5") 3סיי6)א(
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יראים אכילות בעמודמפר4ח
 . הרגיעיוו

 , מיורים אכילת , בייר לאבל שלא , מעודות שלש , מצה אכילת / פסת אכילת , ח' עשהחייבי
 , קרשים קדשי אכילת , שני מעשר אכילת , בהמה ומעשר ובכורות בכורים קלים קדשיםאכילת

 ממאה: תרומה מנחה, שיריאכילת
 ]תת[ צסימן

 ג'[ ]ק"ג פסחים בשלהי ותניא וגו' אש צלי הזה בלילה הבשר את ואבלו פרעה אל בא בפרשת הקב"הצוה
 ר"א )ותניא( ן יאכלוהו מרורים על ומצות אש צלי הזה בלילה הבשר את ואכלו 6'[ ]ט' פ"אובברכות

 אף הצות ,עד להלן טה הזה בלילה מצרים בארץ ועברתי להלן ונאמר הזה בלילה כאן נאמר אומר עזריהבן
 ואכלו דכתיב לפסה איתקיש ומצה חפזון שעת עד בחפזון אומר הוא הרי אומר עקיבא ר' . חצות עדכאן
 דסתם , חצות אחר מצה לאכול שלא ר"א לדברי לאוש יש הלכה . ומצות אש צלי הזה בלילה הבשראת
 תנא מאן ל[ ]%' ואמרינן כ/[ ]גנו מקומן זה באי חצות עד אלא נאכל אינו הפסח כוותיה דמתניתין תנאלן

 עזריה בן ר"א לדברי ויצות אחר מצה אכל גק ק"ג ]טפחים רבא ואמר היא עזריה בן אליעזר ר' )א( רבאואמר
 : חובתו ידי יצאלא

 ]קח[ צאמימן
 במכילתא ותניא . מצות תאכלו בערב לחדש עשר בארבעה פרעה אל בא בפי הב"ה צוה . מצהאכילת

 . הצות עד פסה לענין עזריה בן כר"א פסקינן ולעיל )א( הוכה קבעו הכתוב מצות תאכלובערב
 , חובתו ידי יצא לא עזריה בן אליעזר לר' הצות מצה.אחר אכל : רבא אמר ג'[ [yp( פמהימ בשלהיואסריק
 בפסה חוכתו ידי יוצא שאדם דברים אלו 6'[ מ" שעה בכל ותנן . לעיל כדפרשינן לפסח ליה איתקשדהא

 בשעוריםבחמים
 בגוממיי

 תנא וכן ישמעאל ר' דבי דתנא , בגמרא מפרש ומעמא . ושיפון שועל ובשבולת
 יוצא אדם חמוץ לידי הבאים דברים מצות עליו תאכל יםימ שבעת חמץ עליו תאכל לא יעקב בן ר"אדבי
 לשם שמורה שתהא וצריך , סרחון לידי אלא חמוץ לידי כאים שאינם מינים שאר יצאו בפסח חובתוידי
 פסחים ערבי )ב( ובשלהי 6'[ ]מ' מצה לשם שימור בעינן המצות את ושמרקם דכתיב פהינה משעתמצה
 זה אחד ואמר יעקב בר אחא רב דפליג ואע"ג . דרבנן מרור דאייייתא הזה בזמן מצה רבא אמר 6'[]ק"ן
 יהודא רב אמר יומף רב דאמר יוסף כרב וקימ"ל . כוותיה התם דתניא קימ"ל כרבא )ג[ דאורייתא זהואחד
 6,[ ]ק"מ בהסיבה מצה לאכול וצריך , מיני אפיקו פי' אפיקומן )ד( הפסח אחר מפמירין אין שמואלאמר
 3,[ ]ט"ג עוברין באלו בפסחים דאמרינן , נרמא שהזמן עשה מצות שהיא ואעפ"י , מצה באנילת חייבותונשים
 תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא שנאמר תורה דבר מצה באכילת חייבות נשים אליעזר ר'אמר
 תאכל בבל ואיתנהו הואיל נשי והני מצה אכול בקום ישנו המץ עליו תאכל בבל שישנו כל , מצותעליו
 מלפני הכל את מבערין בשבת להיות שחל י"ר ]פ'ג[ בתוספתא תניא . מצה אכול בקום איתנהוהמץ

 : מהורה תרומה )ה( שבת מערב מצה לו ואופההשכת

 ראםתועפות
 6)6 ט6י 6"כ ומסגו סטמרס מן ו)סרמיק דרנגן די)מ6 וד6,ריית6 7ר6נ"ט ונוטתי 6ניי 6") רסס ווט . יוסף ר3 6מר"גינו)א(

 כ1' נוחר נסוס עלו היימין 61ין מס מסייס ולס"ס מ5וח עד 6)6 ג6כ3 6יט פסח גנוי מג6 דססחיס תפ"ס דנשססת6 יקבס61"כ
 וים כן ססקסס -ר)"6 ס"ס ססחיס ס)' 163"ו 1מ65תי כ' ק"כ נססחיס גגו"ס גופר סו") מחלות )ר36"ט ולילו מסמר ענוי סיע)סטד
 תורס גנ' 6'[ ג"ס ]ונמים S'DS דס6 6)6 )מיתגי ~srtl )6 נ:דרגגן טוס 6י סי' יו") 6טר ד"ט ג' ק"כ סבתית סמוס' עסטס"כלתרן
 זס דין )סורוס כגותכוין דסק נמטגס כ"6 6יט כדיוק דוס י"ל 61"כ עג") כו' 6)6 מג6 6% חקות טד מג6 6'[ נ"נ ]סמוחט6ח
 ירוס)יס טמורי קונטרס 06 טי,וד' נסו"ת גייסו , 6)6 למס 6טייג ומדרכון סי6 דר"ט )סרס הסטר ספ"ס כפספס כמוספתהנוק6"כ

 : Gr~ltD תס"ח 6'ס1ר ט) ענר 36) ערת מיד 13 סין סי' ע)'1 מ"נין דלין 6מר דנמוססמ6 כ' דנרכות ס"6)ירוט)מי
 סססח )ד( : 5"ך %3ס וכ"כ , דרכגן 5") )ג( : כוותיס טד ק"ט 3ס" 6)6 קנח סי' 3גדסס 6יט )ב( : 6' ק"כ נססמיסוס"ס)א(

 נ") מיני הפיקו מ0ג"ר ונ3י6ור , וסר6"ט טרי"ף ני' ות"ס %ט 6ךק יוסף 6"ר נ'[ ]קיט טס רניגו וני' %ס 5מר וי)ס"ס
 רסנ"ס כסי י)6 מקומות שתי ד)'מסר יוכחל פסוס 06כמן )6 דמ5ס ר3 הנור ד"ס 3' קי"ט ססחיס סתוס' וכממ"כ טמ'קס מיג'דר")
 6יתקט מיכתך 3ס6 ו6ף )תמלט טמנורס יעקרו 0)6 וכרנ כניס 30 פרנוס סו6 רניגו טכט3 דמעי י") מיסו , מגמנס סוס 7"ס 3' ק"כסס
 ורטיגו )גערי )פסח מ5ס הימקם 3"ט )ר"6 ט60"כ )ר"ע 6)6 דכריסס סמוס' נתכו )6 יט"כ כ"כ 0ס דס5)"מ כסחוס' 7)6 )פסם%ס
 וסו63ו המוססתם אפי' סקריך ס"6 סי' תס)ן החרת גי' נחוססת6 ע"ס )ה( : כו' יוסף כרנ וקיי") סך )ית6 וכגדסס , כר6נ"עמסק
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 עם וטוי4עושו י.4(יא.יקי .א=
 2מנ ןסים

w~wיום אכ4הו יעציב בורז סעהזז ף הראל י בם 'טיא~ו . בשלח מהי בפי יצרת צם . סעיות . 
 חדקא ר' נ' נשבת לאכול אדם חייב סעודות כטה 3ק ]ק"י הקדש כתבי כל פ' בשכת בתוספתאוהניא

 המצאוהו לא היום היום שבת כי היום אכלוהו , דרשו אחד מקרא ושניהם יוחנן ר' ואמר ]ארבע[אומר
 נ' פ' בברכות דאמרינן , המען ברכת עליה דמחייב מידי דבעינן בנהמא אס כי דשכתא בסעודתאהובתיה ידי נפיק לא מילי בכל , כרבנן וקימ"ל מדאורתא לכר סבר הדקא ור' דאורתא. בהדי סברי רפנןבשדה
 מחזירין המען בברכה ויו"מ שבת אותו מהזירין אין המזון בברכת ר"ח של הזכיר ולא טעה 3'[ ]מ"עשאכלו
 הלהם הוא דכתיב קאי אלחם סעודות נ' מיניה דמפקינן קרא דההוא ופעמא . המוון ברכת עליהדמהייב מידי נא( פי' , אכיל דלא ליה סגי דלא ויו"ם שבת אכיל לא בעי ואי אכיל בעי אי ר"ח מרם ,אותו
 וכתיב לחם בה תאכל בטסכנות לא אשר ארץ דכתיב כתיב להם המען וברכת . לאכלה לכם ה' נתןאשר

 אלהיך: ה' את וברכת ושבעתואכלת

 ]חח[ צגמימן
 נאכל יהא יכול נ/[ ]ק,כ פסהימ בשלהי ותניא . הזה בלילה הבשר את ואכלו דכתיב . בי"ד פסח לאכולשלא

 עקיבא דר' ואע"ג ביום נאכל ואינו נאכל הוא בלילה הזה בלילה הבשר את ואכלו ת"ל ביוםכקדשים
 שאינו אלעזר ר' ליה מודה שוה לנזירה בלילה ליה ומיבעי עליה פליג עזריא בן אליעיי ור' הכי דקאמרהוא

 : עשה עשה מכלל הבא ולאו מקרא ליה משמע )א( תרתי ה בליל דכתיב יום, ב.נאכל

 ראיםמועפות
 מעיני וסדוט 3קי5ור סר6"ס ינרי כונפו ומ5ט חמן מטף 1% ונטגמ"יי כבגרפס סיר6יס )כון כ) C""D רי"ג ס" סס)ס נפנס")ינריו
 כו' חגות קויס ניד מ15ס 0) מנס )מות כ)6 כסר מגסנ וגרפס סר6"ס ע"ס סטנמ"יי ו3נ;ס"כ סהוססת6 0) מכיפור כ) כ6ןסחרר
 ס)' כעיטור ניקור מכיר מחח ועיין כו' נפית חמן נעוד מ5ט )מות ט63 סו6 יטונ נ,ס"3 ס"ס ס"ס סרקתם ע"ע כ' סריק6:עיטגס
 כע"ס מ5ס )6כע קטור 607 תמתני וי") כא"י )נוחר וי6כ)נס מ5ט פיוס סי6פגס ס"6 נסי' עמטכ"ר 0)יט"6 סגל6"ן וכחכ חמןניטר
 סי' חו"מ נ,ס)' פ"נ וכסנמ"יי עכ") תע"6 סי' נ6ו"ח כרקי"ע קלמר )תנג'ס ומי יעמיס רפ"י נירוט)מ' כדקיי") טיוסכ)

~elh1 41 ד' ככורים ר6סיח ו3סו"ת עיי"ס עמירם נסס"( : 
 ט"מ וסוך ר"מ כת3 ו' 6ומ טבח מט)' Stfe ו3סגמ"יי סיר6יס ד' סכיך 50"ו ס" כיכ כס' 1סמרדכי 6י Or~1 מס סתוס' כנ;ס"כלא(

 )נ"ע מסנר )הס דס6 מס 0כ' מרע"ח ס"ס 16"ח ע"ז ועיין , המין ר"6 ע"0 מס"ט כ"6 סי' ע"0 ס)' ח"נ כלו"ז ועיין ר6"סולע
 ססו6 כס"ט 61"כ ר%ן בסי' hnthll כעיזן ופת דאורייתא ג"כ מעויות וט)0 מלגס )הס יכהיכ כ"כ 3ס' 6כ6 ר' כדקארר16ר"ת6
 טכ' יו'ש ס)' )מטרי") טטו6)  וכדעת דאורייתא טו6 נסכת סעודות דנ' כ6ן טירנים 7עח "61 חס עכ") מךר3:ן 6)6 60'גו )ג"חקורס
 תקכ"ע ס"- 16"ח סגר"6 3כי6ור טו63 כו' רמן : טטו6 י)'ח6נון סירת וידחס מת דמחחכ )נ;,ן סעויוה ט)0 דחופה עסה 'נ6ס
 אכיפת וסייגו 3ס3ת סעודות ט)0 סיר6יס ז": סכה" מבנוחת ת"ו עטין טמ!ות נמגין ~$'Y מלת"כ 610 כ6ן רמת ד' ומקורמק"ו
 סי' )תטוכותיו 3סטמטות סנרעק"6 כ:'0"כ נטנה )יכ6 טהרת ד0מהס ס3ת rnnr סנס"ג נוס"כ פי' ו,סו ס)מס ע) סעודי )קבועסת
 כטד ינון דגר6ס 6)6 טמחט מי31 )יכ6 נטכת 607 טמחס חיוך מ5ד אינו פת י6כי)ח דנר6ס טכ' עיי"ס ימחט היוכ )יכ6 3037ת6'

 16)ס עכ") כו' נסכת כמו מחיוכו 6)6 )3עוגיס וכניי ויין ננטר סני סיס סמחס מדין ליו"ט יגס כו' ט)חס ע) סעודט 3ק3וע0נת
 אכלס ועיקר )6:י)ט חטו ח)קסו מסוס סמחט olrn כיו"ט סח )6כו) 6דס 7חיינ יסורס )לנינו נר6ט כ' סכ"נ לכרכור ס"1סר6"ס
 36) טמחס סוי י33סר כקומר 33:ר h~h סנוחס 6ין ד6מרינן וט6 סנ;עי"0 מס וכ' ע"כ יו"ט כממת מטוס טי6 חוכם כו' )חססו6
 ע"ס כח3 ת"6 סי' 537נור זיע , ומם"0 ותי"3 רכ"ו סי' ועיין טכ") ספת עס 36) ננטר סמחס לעיקר כו' נטיי נעי רפת1ד6י

 דמס'ל כרק"ם 3סס ד"ז 0כ' כמריכ' רשתי )6 ואנכי כסכת מעות מס עד )טתע:ות ן6סור מסק ממין ר"ת דסרנ לסכת ס"קממריכי
 : 6ד3תריס 1)6 עיי"0 ק6י מירט 6ך)עי) כן ססק נמין טרר"6 נס מק71ס ססס:ורדכי

 נכרכות 63מת , 6)י כמכתט )מאור נר ס' 3ע) h"D'sr ר6נינ16וין מסרנו"6 כו' סג' סרב ידי"ג 1ו"3 ]סגר6"ד[ ותרתי 5") .תרתי)א(
 וקמט ס"מ מחרתי )ומר י3)י)ס 60773 ונדחק סמכי)ה6 כיכרי סגו"0 תסיס ):;ס טנ") ופסחיס מ3רכוח סנריית6 סיר6יס 0סעתיק6מר וכמיסגי )יגס נתיכה ד')יף 63 פ' סמכעח6 עפי"ך סס סיר6'ס ודגרי מנכעס 1)6 סוט מתיבת סו6 ס דסנו' )טדי6 מנ61רו3ססחיס

 )ר6נ"ע ד3ט)מ6 )סדק מטמע כו' 'כ,) 3)')ס ת"י מט 6"כ ר"ע דממ"ט גרור'ס סיר6'ס דברי ו)דעת' עג") 7')ן 3גמר6 ממ"דגשו
 חסיון טעח עד ד6מר )ר"ע 636 ננג,"0 כדעיף מ15ת קודם ססו6 סוס 3)י)ם 6)6 מ15ת )6חר סיעו אח"כ ד)6 )ומר סוס 3)עסכתיר
 ס6 )ר6נ"ע סיר6,ס מדקדק ספיר ו6"כ טחיטח1 יוס דסייגו קודס 1)6 נכעס hfn~ 6(6 אח"כ (DIDn' ד)h"rtl 6 נ4)ס %) נוס6"כ
 1)6 .פמירר קירס )6 דוקא סוס 3)י)ס מקרא )'ס מסמע חרתי 7)ר6נ"ע )'ס 1ג'ח6 סנ;6ומר ומן ))ועוט' סוס ג)י)ט 56עריך )ד'ד'ט דס6מג")
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41חמ4 06

 ]קם_[ צרמימן
 רכתיב , מרורים על פסה שיאכל פסח דאיכא קיים המקדש שבית בזמן יוצרנו צוה , מתריםוכילת

 תנן . מרור ליכא פסח דליכא בזמן מרור איבא פסח דאיכא בזמן , יאכלוהו ומרורים מצותעל
 ומרוו בחרהבינה בהמכה בעולשין בחזרת בפסח חובתו ידי בהן יוצא שאדמ דברים אלו 6'[ ]"ע שעהבכל
 . לכוית ומצמרפין שלהן בקלח ויוצאין מבושלין ולא )א( שלוקין לא אבל . יבשין בין להין בין כהןיוצאין
 כמצה ליה אמר , דכופיא מרירתא ואימא ירקא מרור דהאי וממאי לאביי רחומי רב א"ל התםואמרינן

 מה אי נמי, מרור אף מעשר בכסף נקחת מצה מה אי )ב( קרקע גדולי מרור אף קרקע גדולי מצהמה
 : הרבה מינין נמי סרור אף הרבה מיניןמצה

 רכל סוף לדבר ויש סובא דמשמע רבים לשון בכל תניא הא , י ר ת א מ י א 1 קאמר היכי )ג( לשאוליש
 דהיינו ג'[ ]ס' במשנה פ"א כמכות עדים, היל ק' שאפילו מנין דאמרינן טעמא היינו טובאמשמע

 אלא לסתום הכתוב בא ולא סוף לדבר דאין מאה אטרינן ולא שנים ימים זבה לענין דאמרינןמעמא
 מחבה יותר מרור שיש שקולים אינם דמרורין כיון למימר ואיכא . ק' מרורים גימא נמי הכאלפרש
 אשכחנ( לא מצה מיני )ד( כי האי כול" הרבה מינין מצה מה דמרבינן וביון יותר מרורים בתרימוקמינן

 : האחרים מן יותרסרים
 טרוו דאורייתא הזה בזמן כוצה 6'[ ]ק"ן פמחימ בשלהי רבא כראמר , פסח בזמן שלא . ימיותרלרות

 התם דתניא לן קיימא כרבא , דרבנן וזה זה ואומר יעקב בר אחא רב עליה דפליג ואורג .דרבנן
 : בכוית ואכילה ביה )ה( כתיב דאכילה כוית המרור  מן שיאכל  וצריך .כוותיה

 ראםתועפות
 )יט דלית )ר6נ"ע נטומא לח"כ l~nfic טס 3נרכ,ח סנמר6 מדגרי וגט נ)י)ס תיגת סו6 יסנו"ס כגנרל מרסון מוכח %1כ )הח"כ1)6
 כו' 56סריך גנט )יס דלח %לנ"ע )וגור סייך )6 ד6"כ סגו"ס טו6 3נן סוס תינת ד)16 גמי מוכח סיס )יס )מיכתב 56טריךנו"ס
 33רכוח לסמס"כ 36) כו' נסומל סך חסר סם נכסהיס  ונקמה ט' %"ע 6)6 )גבס ס,ס כשנ"ע כסלעך וסו)") כגו"ס טו6 7ס55ו?
 וו" )לח"כ 1)6  דוקק ת15ת סי רסוק סוס 3ל'לס רס"מ לר36"ט סוס ג"כ למיכתי ל"י  רן5מרן h)h נלילס סו5 סג1"ס כעיקרמפסע
 נקמר ר6"6 63 3ס' סנ;כעה6 )מון וכן נ)י)ס ה") ננס 6"כ ל"ע ג;דמטדר נ;סנוע תכי כו' ליו"ט 3)')ס ומכע") סיר6יס עמס"כ סעמודיםמווי
 עכ") עיי"ס נ;טחס'כס 61כ)ת ונטת תענין פסיק גלתך );וע7 ת"3 ולכסח וגססת טסתם כ63 6י ס5"ס 0הס חגם מיסו כו' )עסכ6ן
 ס0י6 עטט מכ)) כנ6 3)16 כסונר 3עטס עונו סעו(כו' מפיטמי מטעת פיוס )6 3)י)ס י6כ) סס61 3ער3 ענר 6רנעס גיוס מנסחט נכנס טנגטוינו כ' י"ס נף עטת סיתות כמגין 7סרמ3'ץודע

~CD 
 : כ6ן כמנוקר )'ס מסייע 0יר6'ס ודגרי טכ")

 נוין מרור 6ף O'P1t שן %ס מט %7ס דומיך טירוף finfht )ב( . הסר לגדפי וכן ס3מ:ג: כטסן" א)6 7)ג )מס ידעתי)6)א(
 חלי מרוריס ו*נ;6 כחיג מרורים חז מרור 6ימ6 )פכיי מגין רנ נר רני 6") נמ' ס' מס 7נעס דומיך זרזיפו 61'מ6זרעים

htnlsרינ"נ ע"ס ט"ו ויקרך נת"כ )מ"ס לוש כו' חמ6 60 ומ"ר כגדפם חסר תו)יוח עי כי' )ס6ו) יס )ג( . כ5") כו' מס ימם 
 תפסת 7"ס כ' ס' נסוכל סה1ס' וס" כ)ס הייגס נסס מודדין וטין כ)0 הדס מודך'ן כגט ם6'גס מדם וצקת כסס 6הת מזות חתיסומר

 סוף )1 טיס סמועט טחט3ון תוסט'ן כ6ן 6ף כ)ס ס6'נס סמיס 6ת ומניח'ן כ)ס סמזס 6ח סתופם'ן סע%ס מסגסג ))מור 63דר'3"נ
 וממ"ר פף )ד3ר ס'ם כיון טונף דמטמע סנ;סמעות כ) סהופפין ס" טו63 )וסמע יכ) כוף )דגר וים סונט 7מסמע רכ'ס )סין 3כ)ו,ם"ר
 ג"כ טקט: סס ו0טו"6 טונף ומניס 61ימ6 סנמר6 סריך 6' 3' וננוגי)ט 6ף תו7"ס 3' ס' טס זוכות וע"ן טעמך וסתו 5") טענכםסתו
 c"fet לסמחס  מיגון ימס  נססך 6טר ולהדס דסיעו  סיף )ד3ר יס נמ' דסתס ונרפס  חמסת מועם המסח תסית )6 ג;ר31ס  נתססהמסך

  ססס לרב  ללויס. ו6כ')ט כיס כתים ד6כי)ס )ה( . כנניגי 5") )ד( . נצרך טת"כ ינרי סיר6יס טטני6 קע'" ס" )קמן ועייןנסגרס"ם
 67כי)ס שית גריך 6פ"0 דרננן ג,0"1 מרור דמוי D"Uh7 )רנוהh1~s 6 גר6ס כנמרס טס' כמריר )חוכרו רנינו דסו)רך וס6 וי"ל"דט
 לסדיי סוקסו וסרם"י 11;רור מ5ס מסחנר6 ר% 6מר 3' )"ס נגמרי )ס"ס יונייך תיקון  hn"1lhi  כטין  רגלן דתקון וכ) ניסכחיב
Stt)D(36 סנלכט מטעם 636 כוית )עלס כעינן )6 37מרור )ונר רו5ין ויס טנית )ומן  6ף  שסרטיו גוו) י3ר סר6"ס ר3יגו כקמת 

 )6 ומרור רמ"ס ס" ככהכיס סחס"ד וג~כ טע"כ כ"ס סי' ע"ס נס' נ0ר6"ס ע"1 מכסת סחותס 6כ')ס 61'ן מרור 6כ')ת ע)דמנרכין
  לחפר כת3 5' קפי בכסחיס  יסגרס"ם סס ו3ק"6 ס' סי'  5רי' DlhC5  וסיין טייחן ק5י פסן  5קר3ן  די,כליסו כ)) לכיוס 3יסכחיג
 pp  '5", פסחים קם* 3ס' ולפי,ס"כ לסטטיות ס'  לימוד' וכס"ס ר"כ סי' לסמ"ק חרסית מגסות  וטיין טיי"י לירוחם  oa סס"5קומחת
  מין סלוף רכתיל 5'  ל"מ פיתות  ותבנויס  דרי  פלויכם כייי*  פלונהתמ ד"סי5  הלהוב בליכמטית  לסריגי סס וחענ;יס דס)) ממסוקת)נ6ר
  מסחט )חוליס חד כ) כוהו onthli ס") ורננן רבי דכאי גחן חרוו"סו ד6'כ6 ען לותו ור6יתס רהבנה וסמר חכרת פחי) וכחיבכנף
 כורכן ולכן כחן6 כו)6 67,כ6 ען יחיד )ס1ן 'ttlS~h רחמג6 ולנור '6כ)וטו ונור1ר'ס וזנות ע) וכת"כ פסח כתם סנר ס)) סכ6וס"נ
 ספיר 6"כ עכ") ד5י5'ח לותו ורשת: ג3י כמו מטמע )חודיס חד כ) י5ע)1סו ס") וחכמים )רכי 0הס כמו 61"1 מעכ3ין  לריריס ונס3נ"6
 דמיונו 6ין 36) לכיוס )מון כ' למרור ונס מטמע )חודיס חד כ) דס)) )רכנן 7י6כ)וסו לכיוס כתורס כהיכ במרור דגם 0ר5"ס ר3.טכ'

 פסן  פנייס  טל  6ט)ס סל Pr/l1 כתיב ע'יכ  לכסת טפ) D~D3 fiib  מ"ט שגו מרגל 6ך [Dt~D מא %1כי% גפ"ע פסה 63כי)ת מ"ע6'ג, רונסון נססת וו") כ' ל"מ ס" מל"ח  סזסר ורוחח"ס כמזגן  )חו7'ס תר כל דייכפסו לסרם  5ין כו' מקת  טל דכק'3 וסכך לעג"ד ימסגצלס
יגס
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4יראים אכילות בעמורספר
 נשצה[ צהמימן

 דבתינ )א( בירושלים ישראל שיאכלומ הקב"ה צוה , בהמה ומעשר ובכורות בכורים קלים קדשיםאכילת
 ונדריכם ידכם תרומת ואת טעשרותיכם ואת וזכהיכם עולוהיכם שמה והבאתם אנכי ראהבפ'

 : אלהיכם ה' לפני שם ואכלתם וצאנכם בקרכם ובכורותונדבותיכם

 צוסימן
 שם ואכלת אחרינא קרא וכתיב מעשרותיכם ואת דכתיב נפקא גופיה קרא מהאי ]שני[ מעשראכילת

 : )א( וצאנך בקרך ובכורות ויצהרך תירשך דגנך מעשר אלהיך ה'לפני

 צוםימן
 המקום אל ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך רק ראה:אנכי בפרשת דכתיב . קדשים קישיאכילת

 ראםתועפות
 )מסח עסי)ס סמ5ס גס סני נספח o:nh כמרור 1)6 וכמכס ננסח לכיוס כתיג גמ65 6)1 סני '6כ)ו ס" י6כ)וסו מרסיס ע) קמרימ03
 ומ"מ ונורור oinh ו)n~eh 6 6)6 לכיוס כתיכ 631 (nDD י6כ)וסו ונורוריס נוסות ע) כחיג ע"כ מ3ס 6וכ) 6';1 טדי ספח 6וכ) קליטומי
 ,ס )סמ3י6 יכו)יס 6;1 ס6ין 6)6 ופסח )גיס npnthl כוית דכעי ודרי מ"מ כסגי ע6 נר6סון )6 נמרור כסדי6 לכיוס כ"כ ד)6לע"נ
 סס"ס 1)ד' D(Stt ככוית דסיעורו סג") נוסקיס6 )רננן סטיט6 ס"מ מרור  לכירת ע3 דמכרך D'tPD3 גן מדמ"ר סל6"ס מוכיח )כןמ)ניגו
 וגו' ומרורים ~ות 7"ס כ6 פ' סוסם רכיי נס' ור6'ת' , 6כ'3ס )טון כמרור כחוכ Oeth כו' 3יס כתיכ ד6כי)ס סיר6יס )מון יסוטנריר
 )סון כיס כתיכ 7)6 י63 )6 מרור נ)ע 6נ) סי6 לכיוס 117 י65 מ5ס נסע ד6מרינן 60 חו"ש מ?)' ס"ו ממניך סלכ כ' 11") טססכ'
 וכסלוע חייהם 5ת ),'מררו וכר סט61 נפיו סמרור טעם OIPD't פריטן סטו מסג' '65 63 טנור,ר כסנ)ע , 0"נ סם סס"נו 1")י63מת כסויחן מס"מ סכרי כ' ס)6 עלו תמס וקני סרסר עכ") י65 )6 נסיג גרך אב) ק6י nDnb י6כ)וסו ומרורים מכות ע) דכתינ וס66כי)ט
 דנ)ע ג"כ יסנור עכ"ז נמרור ניס כתיב 67כי)ס סכ' סיר6יס רנננו )דברי 6ף ולכ עכ") ותק 6ג'03 )ס טום נסיו גנעס טט~ס כיוןמ5ס
 כנע ז"ר נ' קטם כפסחים סרסכ"ס וכ"כ חייסס 6ת נוימררו וכר ס0ו6 נסיו סמרור טעם סיעעיס 5ריכין סלנו מסני מרור Jecs' י63 )6מרור
 מסום )ו )יקח מותר D':DD'b 16 חו)ס 6100 ומי עמס"ס סקכ"6 יעקש חק מע"נ סי' 16"ח סטו"ע 3נ3יון כחכחי וס o~DnI עיי"ס י65 )6מרור
 דנרי נמסר עיין סס 11") נרכס 3)6 מרילות טעס )וכר נסיו ')עוס 6ו מעט י6כ3 עכ"ס כ)) )1 6ססר 6. ו6ס גיוחר עניו סערכ מלזרנוין

 6100 מרור ךס6ני )ק"מ ונקמח חורכי מיגים (ptD דינמי ביחוס מ"ג וב"כ '"ג סעי' חרגתן ס" 7)קנון נ:ס6 ע"ז סססינ ג"ג ס"מרדכי
 ח'יסס 6ת וימררו)וכר

 עכ") מס י3ר ),כרון כעינן hsl סו6 גן סמקוס טמ15ח מינים ד' משת מיפ"כ כ' קט"ו O'nDD נמזגה כמסורי
 )מגות )ו סיס כו' ע)יסס סמנרכין דרבנן מטת נס סמגס נ0"נ ע) )תחוס כ' ס"ס ר6סון )') נסס זכ,ית . בלע סחכ::ס דנמעיין ודענגלון
 סכלג דגרי כן ממסרם גרוס כס"ט )לוס מר,ריס לכינת, נס ומנס סנס"ג נסיסת ספונך סיר6'ס מצנרי ובגס נס"ע מגוס גורורפכירת
 מרורים שכיות וסכ' מ3ס לכילת ס6' ערס ~זה כ' דר"ח ומרוריס מגות ע) )6כ)ו ע"ס 6וה ועס0 בקוס סקו סמלות מגין נסדרטכ'
 נמ"ט מרור 6כ')ת מוגט 0כנ)י( ))ר"מ סמטת טעמי וגס' מ5ם כמו כס"ע מטוס מרור הכירח סכס"נ מגס דנ6נות n"ctno קוט"תופק"מ

 : סו6 לנינו יעח ונשמת כיח ס)6 יסוף ק'"ד ס" סמ5וח סדר נס' ע)יו וכ'מיומך
 : רכיו דעת ואו עג") מתים גמגוח טסן וסגר6ס ללורנס ומע"ס ק7ס'ס )6עו) טימר סאגות נע) נטם סס כתג 6' כמ"ע טרמכ"ן)א(
( כירוס)'ס 16י) ו6ס גירוט)יס ט'5כ3 פט) D"D סיסיס כירוס)"ם סני סעסר 6כ.)ת נאין סס סכ' חמ"נ מ' חינוך מגחת נס' עיין)א(

 וע'"ס כ)) מקוס נוק"ס 6':ו ג'רוט)'ס 6נ) קטול )'רוט)'ס מון רק רטית ססו6 )ס'ות ויכו) סר6סונ'ס מכ) סמטגו )6 מ"ע נוק"ס
 סם'נ )6 כמע"ס עכ"פ )))"ע כ"6 נס"ע וס;ת';ס כס"ע סספרסט 0טונ)'ס נךנר'ס ונוונם סרנונ"ס ע) ס:ס'נ סרמנ"ן )ךעח ד6ףסכ'

 (h(St מס"ת כ)) מלוס 67י;ו סוכרין יכוסס נכולל ג"כ זווגם אגו כ'רוס)יס ו6כ')ס ססרסס ס) מ"ע h3h כ6ן דקן וגוייס כ))סרמנ"ן
 5"1 סי' כ6ן כמנ61ר נירוס)יס מע"ס 6כ')ת ט) נליע ממגי וסיר6יס סנס"ג סר6סוניס כרכרי ססנימ )6 6יך חמס ולגי ,נירוט)'ס
 תעי) 3ירוס)יס ונמרות מע"ס מכו) טנ5טויגו ר6טוגס ש"ע חטיכ סרכ מסכתה ססוסיף נמ"ע מספר נסוף וסרמנ"ן קע"ת ס"וכגיסם
 ע)יו ותמה סרמ3"ן בכרי סניף ר6ט נסדר מעס"ח ונס' חינוך טחת גו0ס' ;עכס וגס נשכיח כע) ocs סרמכ"ן יכרי כתנתי 5"ססי'
 50יוג'ס סער ונססר סי6 נפ"ע מ5ו0 וח67 חד6 ךכ3 ד6ס"ג י") סיר6יס דרגינו ט' )?)"ע נירוט)'ס נכור לכיסת גס )חטונ )וסריס
 י' סחדטיס נמטניותסגד"מ

 כמגתת ד)6 גו"ע a"un י6כי3ת )סרמנ"ן סוכחס וי") כ' מ"ג עגי ןנועטר יפ"כ ורעיס ס' סיף וועדי
 תירוסך יגגך מעסי וגו' ס"6 עפני ולכלת ט6ס"כ )סי ניר וסכר שין קומר ריס"ג נס6 ס' כמדרס וכ"מ פכ"ג גס6 נספרי דס6לסתר
 ליס"ג מסרי מוקמח כו' מרוס מלט תירום 67כ')ת מטמע Dt'"D כו' לוס יעויין חזן כו' גוקייס 6)י ומס ניטמע ס:,יר 6ף 'כעוי05רך
 מט כי כ' 0מנ"6 זס6 ספסרי מן )סמנ"6 קטיך סוס ישן 7נריו ע) ותמי0גי עכ") 6. )"ו 3ססחיס סו6 סדיוע ממון מעסר ים")מטמע

 ושחד ונו' תמסר עטר סג6מר מלט )מסריס טי6 סמ5וס כי סג' מעטר מלוח חנק רק נפגיע מטוס ס6י;ס )סל סו6 מנ6ס )6טסרמנ"ס
 מירוט)מי סס סניו;יס כסער טסני6 וכנוו 0י6 67ורייה6 דמ5וס ולת"נ עכ"י נמ;'1 יכ6 ל6 נירוט)יס )5כ)ו סקריך סו6 סנטוס ו6תדוחקקי
 רס"ר ועיין ודו"ק וכרו )6 ומע"ס 6כו) נקוס ססי6 סתרומס 5יח5 כ' ע"ד 'ומ6 וככנ)' . ו6כ,) נעמוד סמן סני וניעטר :חרוגוס ייס"גר"פ

הגרס"ס
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,מפר 86

יראים אכילות 3עמי
 להאי מוקמינן )א( תאכל והבשר אלהיך ה' מנבח על ישפר יבחיר ורם ליה וסמיך , ה' יבחראשר
 . ומעשר בכור אם כי מוצא ואינו ונדבה בנדר הבאים קדשים ובכל ובאשם ובחטאת קלים בקדשיםקרא
 אוכלים .שהכהנים מכאן ל[ גוע ]פספס ותניא , בהם כופר אשר אותם ואכלו תצוה ואתה בפ' תווכתיב

 : מתכפריםובעלים

 ]שמז[ צחמימן
 וכתיב , וגו' ובניו אהרן )אותה( יאבלו המנחה מן והנותרת אהרן את צו בפ/ כתוב . מנחה שירילאכול

 : המזבח אצל מצות ואכלוה ה' מאשי הנותרת המגהה את קחו השמיני ביום ויהיבפ'

TD~D1] נבכםppj 
 שאין מה לוקה עצמן בטומאת ואוכלן ל[ ]ע"ג בהערל ביבמות דאמרינן )א( לאכול .שלא ממאהרצררמה

 .הסמא תאכלנו בשעריך קרא אמר מנלן איבא איסורא הא לקי דלא הוא מילקי בתרומהכן
 : עשה עשה מכלל הבא ולאו לאחר ולא לזה יאכלנו , יחדווהמהור

 וזכר ומימן נ"א כולם בין אכילות אסורי השבון , אחד בכלל שנים שהכנסתי בהשבון להרבות )ב(יש.
 - : הוי הכי בגמטריא נ"א , נא ממנו תאכלו אללדבר

 ר"מתועפות
 : ורוחק ו,נר)ת5 דקירותי סי* מלי קמרו ומט"ח לספרי יריס"נ סס.6 ס") )6 דג1יר דנמרתגו י") חינוך סמגחת ~סמס"כ *' ד' גוירסנוסש
 סססר סנר*ס סוורות )מנין ממדע )ס' נסמנות יסל6נ"י ודע ע"1 פ' דכריס מסרי 63מח וכ"א כגזסס כ"ס כו' מוקמיגןוכססרי)א(

 טנסס"מ סרמכ"ס כרסון ודו"ק ככ"מ ועיי"ע קיוט גמקוס ונכססו ט' כ"ד ויקרע דכחינ )מעוט ססגיס )חס ככיסת חטינ כ"זמוס
 : סר6נ"ד )פסגת יטונ ותמי י"ס '"5 סולטונטרטיו

 : טויסס מת6 עס"ם מקו גו' 'ס)ב( מסי וגמ3"מ נ' דין תרומות מר4' פ"1 )סלמ2"ס ועיין רניגו כיעח וסב נ' סי' עיי"ס סימנסס לוחן ססכח כבע תטכססרמכ"ן)א(
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