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 ם"1. הנאהאיסורי
 בחלב, בשר , חשר פמר , נזיר שער רקדש, חמק ומשטשיה, , תקרובותיה ,עץ
 , מת , ערופה עגלה , הנסקל שור , ,ברם וכלאי , ערלה , בעזרה שנשחטוחולין

 : מצורעצפרי
 בשור הכרס ובכלאי בערלה האשה את המקדש רתנן 3'[ ]י1 מקדש האיש' פ' בקדושין שנינו מהןתשעה

 בעזרה שנשחפו בחולין בחלב בבשר חמור בפמר נזיר בשער מצורע בצפורי ערופה ' ועגלההנמקל
 : וע"ז נסך יין הנאה איסור ואיסורן אסורים גוים שלדברים אלי )א( מעמידין באין בע"ז ותנן , פרומה שוה בהן ואין נינהו הנאה איסורי שכולן לפי , מקודשתאינה

 ]מח[ קמימן
 הנדחת בעיר דכתיב הוא הנאה אסור וחרם , כמוהו חרם והיית ביתך אל תועבה תביא ולאליה וממך , עליהם )אשר( וזהב כסף תחמד ילא באש תשרפון אלהיהם פסילי עקב בפי דכתיב . זכהעבורה
 : ישראל או גוי אלוה שעשאו דבר כל נקראת וע"ז . ההרם מןמאומה בידד ידבק ולא באש .ושרפק רחובה תוך אל ונקבוץ שללה כל ואת וכתיב בה אשר כל ואת אותההחרם
 מעמא מפרש והתם )א( שתיעבד עד ישראל ושל מיס אסורה נכרי של ע"ז 3'[ ונא. ישמעאל ר' פ' בע"זתנן

 מחלוקת כ'[ ]מ,נ בההולץ ביבמות ואמרינן )ב( כוותיה תנא לן דסתם קימל"ן עקיבא ובר/ ,דתרווייהו
 באיווה עליו קבלו או ישראל או גוי שעבדו ודבר . . כסתם הלבה במתניתין ומחםבנריייזא

 מאהבה ע"ז העובד דאתמר ל[ ]ס'6 כישות ד' פ' בסנהדרין ורבא אב" נחלקו , בכך ע"ז נעשיתאם
 מאהבה אלא מעולם עובדיה ובדוה לא ע"ז ואותה אלהות לשם עבדה ולא כדרכה ע"ז עובד פי' , מיראהאו

 ראםתועפות
 3' י"ז וסטנת סט סריטנ"6 ות" מגפן יין 3הוד"ס ועילט )6 ותו סיין 6)6 וע"ז גטך יין )ית6 טס ולגס . 3' כ"ח . מעששןנפן)א(

 51") מעמידין 63'ן כ6ן מט"כ יט"ס )י וסגר6ס 6' )"6 וכע"ז מ7רנגן 3טג6ס ד6סור ייגס 3סתס גס מהי דמהגיתין ע)חוד"ט
 מעמיוין'סמוך 63'ן' נוטגס פוחס סיס רניגו י)סג' ו6ססר וע"ז ""ג גכ"ס ו6וסרין 6ס,ריס 6)1 6' %ך )מט"ט ~ר") 6תטסוע)3ססוכר
 וס").)רניגו עיי"ט כו' יחצין תערונת ד"ס 6' כ"ח תמורס מסרט"' כגרפס סג05 ליסור וליסורן 6סורין ט"נ תריס יחו מטגס)6ותט
 סמסגס 6ותס וע) 'עם מחס )מעוט' נמטטו נמסגר 6מ/יו ניי"נ דיוקך רנ6 6מר 7"ט 6' 5"1 נמיין סתוס' טכתנו ר"תכיעח
 דגר 3ססר 1ר6'ת' , סחלס מן מ6ומט חיך '37ק 1)6 מס ע) )נונין ועורות 1%1 ""ג ס'"נ rl~DT פ"ט ניר1ט)מ' קמרו 6' ע"לדד'
 טרמ3"ן 'מלגס 6'ך ותקרונות'ס מטמטיס 1)6 חרס 3כ)) טי6 ע"ז סרק סכחכ טס 0רמכ"ן ע3 טסתס)6 ק5"ד rf'3 )כרמנ"ס )סלם~וס
 סי' ח"6 סכוי בית 3ס' 3וס רעיל כ3ר ונלוות חרס ככח ג"כ סט תקע"6 הסס )נונין ועורות ""ג טנס טס סמפורס כג"ח סיר~ט)מ')לון

 מתוחות כחכיות Dh" 67יירי 6)6 7"ט 6' ע"נ 3י3חיס סתוס' טכתנו טר6סון כסי' טירום)מי דגרי מסדת 07רמנ"ן כשן תי' וכתג "מעללות
 סרמ3"ן כתסס 11 וסכרן עומס מחג ולקלונות מטגוסין וי)פיגן נכסס טוי וממ"י  מ,ןלני כתת ע"ז 7גנ' )רקס ססס1ק 30י6וסירוס)ננ'
 וכן nlncno ותעיר hr,~h רנימ 73נרי ססנסהי 3מטגס OJOI 7"5 3טכת. לחגן מס6 37ליו ע) סקטס מס )תרן סגלות למנין טסנע5מו
 ימרס דל5 וכת ליתם ס3'רוס)מי כממג: סמטתלח וטמיר כת3 טס )ע"ז סיס"ע 16)0 סמטת)ח וטעיר ס0 ס5"ק טניס 6' נ"ח3חטרט
 כסקר מחייט הסיר ד1ד6י הע"נ  ד5ייס קירס ריי כמפלס ל'ע סממתן רסטיר ירש כגס ב' ס"1 מ5 כי, כר5ית5 )תקלט סלתחימס
 דחייט 63חר ו6י קמיירי )6 כק7טיס דמחגי' טס גו3חיס סתוס' כדגרי עכ5") ס6 ממסיר 6ף 7"ס 6' כ"ס כריתות כסרס"'קיטים
 טמסת)ח מעיר ד6'נרי 3' ס"1 3'ומ6 6מרינן 60 נ' י"6 גמעי3ס כס"" גפותיסגעס0

 מוותריי
 וכ"ג )תקנס סרח תורס נמרס ך)6 3סג6ט

 מוחרין 6ינריס יחייתו ותחר רפינו סכתכ מקדט 3כ)) סו6 נחייתו קו07 למסתרח סע'ר tS'hi 6ס"ג ע"1 כ"6 חס3 ס)6 ר3ינ1מ37רי
 0ו6 רנימ יעת 7ע3 עיי"ט מדנריטס 03ג6ס 6סורין סג"3 דאווין מ"ח גג'3ס מסג' פ"3 כ0רמ3"ס 7)6 דם") כ6ן רניגו מדיריוגריס
 דתקע"6 דס") מממע סס ו3סו"ד 3וס סגסחפקו 67י 7"ס נ' ע"3 נ"ק סתוס' כרכרי ס)6 נו67וריית6 גסג06 ד6סורס ס") 3תקע"6 ~כןמס"ת
 כחי' ו0ריטנ"6 סלסלו -כממ"כ מירשן נסח"לסור

 )קילוסיי
 ונסעלמ תס6 סדר מעס"ח כס' סתוס' ע"ד תנוס וכנר נסמם 6' ג"ח

 : ו' 6ות ק"ד סי' )סין וע"ן י"ר 16ח ק"3 כף' ורסקן ג"3 סרסר גפחוח מי ס0רוע"ן
 סי, ר"מ מני מתני'  ולסייגן  טתימ3רעו)א(

 'סמע6) ר' יערי מיד ונסורס Shlnt וט) טדטתיט3ך  יסורס  פילט ולחי סל מ"1 רחליי
F'D1וסוזי חרט סטם )ב( . ]סגר6"ך[ 3גדפט וכ"ט כ5") כו' וסתם סחיע3ד עי יטרק) וט3 מיד נסורס ככרי 'ס) סן3ריס חירוף 
 כר"ע וקיי") 11") טעמ' חרי סג' נ6מת טכ' ח"ז וע"ן מתירו כר"ע ס)כס ק"") וס6 סטעס )וס ררינו סוטרך קמט לקיקוסעמ.ךיס
 כו' וסמקכ) סעונד 3)ג )ג( . כ6ן מסכ"ר נס נוס 61"0 מס"ס 6' *ח מנ"נ ס" )סגן ועיין כוות" תג6 )ן יסתם וחי מחכירו כר"עדס)כט
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"י.ל4
יריע'כם הנאה איסורי געמורמפר70

 עבדות שלא דמאחר פטור אמר ורבא ביה קרינן תעבדמ ולא להם תשתחוה לא חייב אמר אביי ,ומיראה
 עובדה להתח.יב ע"ז נקראת שאינה , תשתחוה'לאלהיהם לא ביה קרינא לא ומיראה מאהבה אלאעובריה
 , ומיראה מאהבה )ד( שלא ע"ז נעשית שלא ע"ו העובד . בקוצר פי' . אלהות לשם ע"ז מתחלה שנעשיתאלא
 שאינה רבא אמר וכאשר . קאם מיע"ל בר כרבא הלכה ורבא אביי וקימ"ל פטור אמר ורבא חייב אמראביי

 ]הנאה[: אסור לענין ע"ז אינה כך עובדה לחייב ע"זנקראת
 , המלך מיראת אלא אלהיך לשם עבדה לא שעבדה שזה , ומיראה מאהבה ע"ז העובד )ה( פרשוי'12ריני

 אמר אביי , עבדה מיראה שעבדה עכובו וזה הואיל אלהות לשם אדם בני מכמה שנעכרהאעפ"י
 לביציה דמתכון אע"ג לפעור עצמו הפוער נ'[ ס' ]מס דתנן )ו( כך לפרש אפשר ואי . פמור אמר ורבאחייב
 מוטחת וכך 6;[ ]ע"י יעכור ואל יהרג בע"ז אמרינן ועוד . למירגמיה דמיכון ואע"נ חייב למרקוליס אבןוהזורק
 : מיראה אלא אלהות לשם בלבואדם )" השתחוה ולא עבדו לא פי' הוה דסיראה כהמן נעבד אפילו יכול עלה דמייתי , שפרשתי כמו שהפירושטוניא

 ]סם[ קאסימן
 והתקרובת לאליל שהקריבו דבר כל 'תקרובתה

. 
 בהמה לפניו הרג או דשחם כגון )א( דזבח פנים כעין

 פתם כעין יקרא מועם בדמיון עבודתה מעין עשה ואם . בכך עבודתה אין ואפילו עוףאו
 בעא דאמריק . בהנאה אסור משתברת זריקה כעין ליה דהוי מקל ושבר במקל אותה שעובדין ע"זכגון
 חייב בפניה סקל שבר , במקל אותה שעובדין ע"ז רב אמר אבוה בר רבה אמר %[ ]נ'6 ישמעאל ר'פרק

 - ראםתועפות
 וכיוון ד5") כ"ג כו' יחג" כך )ו( ע"ח. סי' 3גדסס 610 עס"ס מכסן )ה( כ5"). 6)6 )ל( 33י16רי: י"6 6וח ר"ע סי' )סגן ועיין 3גיפסכ"ט
 ]סגר6"ד[: כלע )1 סטתחוס )ו( כו'. דנויכוון J"vb 3ננמ ומסרס חיית כו' p~lrol )סעור כו' דחגן 6ית6 בגיסם ollh 6' ס"7 טס )נהייתךרניגו
  ותמר 3גיסס כ"ס כ1' מעמידין 5'ן פ' 3ע"ו 67מהגן נסג*ס 6סור י~מטתנרת איקס כעין עסוי )סגיס סינר כמו , יונח oeeכעין)א(

 ד7מ' מיד' כעינן מניס יכעין . וכ"ט )6 ד"ט 6, נ"6 נעו כסרס"' 3רוריס ס3כ5ן ר3יגו וד3ר' נגתייס כ6ן סכתו3 מס כ)סס
 )קררן ר16י 6ין דעיף Jt'Dh1 כו' עוף 16 כו' טרנ 16 יסחט כגון ווס"ר רס'י עג") )קרנן ר6ויין 6ין tteb ו3טנוס ועוף מ"ט כגון)31'חס

. 

 סס סתוס' כמס"כ 6)6 ר3יגו מנסרי כן גר6ט 6ין )ירכ וסיחף סטר יסוים ר' ttcb וננזק) סס ססירם"י 3מס 6)6 דו3יחט סניס כעיןסו'
 קותי* עוכדין נסן סריגי 3חנ3 תפגיני וסכ6 3מק) 16תט סעו73'ן 63ותס מק) גימלת ומח"ב כר3 וניחס (rtD 6מר';ן לכ"ע ח"ני"ס
 כומס נ61רו עייף י)6 סתוס' קוטייח מסוס ו6י כו' כנון D('O כעין יקרץ מועע ניסיון ענו7תס מעין עכס cbl' כ6ן רוינו כ' 1)כןבכך

 טמרו )6 5מ6י ד6"כ כן )ומר )סו גיחם )6 וטחוס' 3חנ3 נסטרי כרננן סנר )ע"ו 3ע"נו 3סמס דסטר יוחנן 7ר' טמר ים מנ%מ)כסמר,
 ממ"כ כו') )6 ורכינו )וט מס )6 ורגעו סס )%ו יל"ס במט"ב  דרל 6ס6 נטווס סימרו כמו כתגיי )ימ6 יוחגן ר' דהי ע)3נמר6
 6"ר ר"י 67מר דסטי6 דל:)'6 סו6 רוק) 3קסקוס 6ותס טעו73ין 3ע"1 מררי 6"ר יניס כר ר3ס 6מר דר"נ 7ס6 6חרי0 נסס ~רטסר"ן
 נוימרי לחרי כפיוס"' מסרס דרכינו 6)6 פיי"ט דר3 6)י63 ניגסו ו6מ,ר6י)עי)

 מקן ,רק 3' נ' ע"ו 6"ר ר"' דה"י  6ס7יי )"ס דרכ
 , מק) כוריקח 6ות0 סע31יין כגון חייב )סגיס מק) ורק ד6מר 6"ר 3"6 דרדס וסס'Spn 6 כקטק1ט 16תס סעי3ד'ן נו"רי סטור)פג'ס

eftג"6 סס וכן הימס כעין 07") סכר לזורו 3' ג' ל"ז וסל נסג6ס לסול סנוסתכרת יריקס כעין דטו") גוק) ולר המבנ"ל )יקדק 
 וריקם לניס כלמון כתפו "ן סן"ס 3' כ"ט ע"ו ונחוט' ב"כ קמר לנינו סו") וסכי זניחס כעין דסו"3 סנר מ"ט ~"ג רב6 6")6'

 סיר6'ס )מסכ"ר יעגס מס 36) 3גנ,ר6 וכד6'ח6 יפגיט גוק) סנל כגון וכיחס כעין 57") טג'ס טס וסנרס"ט )פגיס מק) סגל כנוןסמסתנרת
 וינוח ינוח סנט סינורו 6' ס"3 סגסדר,ן ועייןכ6ן

~1Dtp 
 )סח,טס רדמי טס וס'רס"י )סג'ס Spn סנר תו)דוח נוס;ס , וססתח61ס ניסוך

 ftDJ ושיט 3' ס' 3סנטדרין כמס"ס גיסוך 3כ)) י,ורק גיסוך ט) ת,)דס סו6 )פגיס מק) סגר מפרט טרמיט ו6ססר כו' מסרקתםססו3ל
 סנר למרו מס"ס נוטתנרת אגס אפי' לסור יוריקס ס"ד וטוס סמסת3רח סייח 17ריקס דידעינן מקמי סייגו וניחס כשן יסו"pu 3(סנר
 D"ht סמסת3רת ),ריקס נמי דמיך )פג'ט מק) ט3ר 6"כ דוקק סמטתכרת נ"כ סווגו דוריקס יידעיגן )3תר 6נ) )שיט יימללסול
  קיטור  גגון דבונת תסרונת סיר לגל דס"ס סלמס ר' נסס פריאל רכינו כסס כפכו  נעיכן ר"ט 5' כ' בטס  סתוס' וסלט , ראגו37די
 וסלתות טמ;'ס "גזת כמחג" ;מי וכדתגן מ6כ) מיג' כ) ופס לידע) 'כווין סאן )עפן ע"ו חקלונת מיקרו מ,כח )ג3י סעו)יט וכ)ומסוך
 מתוך מסמע וכן סנוסחנרת וריקס ד)'כ6 ולע"ג תנור מרסס )מגחת דדנוי6 כפסיס )סקרינ רצוי טס61 סו6 סגיס דכעין 6ס1ריןכו'

 בסי' גס;'ס קר3 ו6יגו ר.נוטת3רת ווריקס וכיחס כעין כסייגו חקרוכת מסוס מסור ו6':ו וו") ח"ד "'1 נתיג ירוחם רכיגו וכ"כ כו'סירט"'
 כיינות e(of כעין 1% )סג' יוחס גוקרינין טיו ו6ס , תקרוכח מטוס יסור כמסתכרת ווריקס 31'חס כעין סוי 6' 36נ , בכך ענויתודרך
 עקרינין 7כי"ג כיון ס:וסת3לת ,ריקס כסו ס"ך ד)6 %6ג שחסר )הקרינת %ו )סגי וגחגוסו ומוח 1מיס' חגור OD~tl 1סנה1תממגיס
 וס61 עב") סר"' מסוט כך כסגים ממגו מקרינין סטן כד3ר'ס 6)6 נזק) ט3ירח כגון טמטח3רת ור'קס בע' י)lh'St~t 6 סמל בסי')סגים
 3ט)נו6 סימרו 6' נ"6 ע"1 דנמרק )'טג6 וכסחטך סמטתנרת ור'קס נעצן D(Ot נכע'ן ד6פ')ו טס 3תוס' סר"' דעת 36) סס סר6"סכינר'
 3חוס' כסר"י יס") חרט ono כחב סר6"ס רניגו וכדעת כו' 6)6 גוטחכרת וריקם כעין ו6יכ6 סגיס כעין 6יכ6 וסיחות ממגיסיינות
 וריקס כעין לוי 6' 6)6 ג6סר חקרונת סוס I'hc הנוטמע כו' יו3מ סג'ס יעין וסתקרו3ת סס)כט בתחיקת )ומר רניגו יקדקהמס"ס

סמסת3רת
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ךיראים הנאה אסורי נעמירמפר
 צון(ךנג: ע:ץ :י:גך:וגג :: טיל1:ובו!(גהיט התם אמרינן מקל בקשקוש אותה עובדין אם אבל , מל בזריקת אותה שעובדין וכגון נאסר ואינו)ב(
 ט::י:ן שה.-ומג ץ:מהייקי" :ג:ב:ש.ןב:,:ון :.ן':]ן ::ן,ןז,םנ:;ןךתגין. אמור להלן מה בנחל העגלה את שם וערפו התם וכתיב , מרים שם ותמת הכא כתיב , ערופה מעכלהשם

 רכותי בפייושי ראיתי וכן . ושרו פנים כעין תקרובת הוו לא בהן ביוצא המובאה ושעוה לע"זשהדליקומ א;(" שלה( נהמוכאנ; נינת אח% נזק; עש ומי D'JD :;': ,נונו "שיוקןנך::%י :;ןג :"ן: ;1 :יז גו IJYa' rtPt~ :ו ך .ן:ו::;: רונו:: ג:"גנרוי, גד ייןי;'40;
 מנין ך רב אמרה[פ)ו(

 ן
 ז ויאבלו פעור לבעל וי'למדו שנאמר עולמית במצלה שאינה ע"ז לתקרובת

 ף
 : עולטית במילה לו אין ע"ז תקרובת אף עולמית במילה לו אין מת מה ' ,מתים

 נע[ קבמימן
 המקומות כל את תאבדון אבד ראה בפ; דכתיב , ע"ז ממשמשי אדם יהנה שלא הקב"ה צוה .משמשיה

 שנשתמשו בכלי וגו' תאבדון אבד כ'[ ]נ"6 ישמעאל ר' פ/ בע"ז ותניא , הנוים שם עבדואשר

 ראםתועפות
 חקרוכת כ6ר דר") וע"כ מותרין מונח תקרובת ס6ר ו% טס נגדסס ווסכ"ר סרסכ"ס )יטת סר6"ט חקוק ס") ע6 וניחס 016נוסקנרת

 ימוען ה י;וו'נין, עז ;משן זון ":' ינחו עין( ילו 1' ::;::%:ו:"נ גך',י:ין: :"1~עמ

גבננם
%r: 

 )יעתסס:צד צג:'::צקגו
 ק :ךני:';ךן"בי'

 ס)סניגו כת"י כ0יר6יס 0516 כג)ע:"ד דוקק כאונס כסר )לסור דיינו נקרץ דכחיכ ונח מין דס,י מסוס 6)6 סמ0תכרת וריקם ד)'כ6)טניס

 י* ו;,ומח(נהנו;מ,ענן::ו
't)ntff 

 "נ"נ
 סק )ל3 י'"'1,%תט3 ח qh ,מז ויון ל חיי ' וזי,נ', ולן; ו' ,י;, מ'Of 'ן יסע

כן)נ ' 1'

 ,וןליי, יו'ן,ן קו:י,:'"ן ,:י, י.ויי:;שי"תע'
 )נ(

b)hlcn~ ,ה( יגן וי נ:"'ל , י :ש יש, rt1tDt 
1 

 י ,ן
 ל,, ין'ן ה;'.'י

 עיג::צ ט3 לנך בנ%12 ,1:מ:י םג:ת%'3חטעמ:,ת:ח :1ba :ל %% DDS131 טנ6וע:ו:ג)י2מהם %נ:,צי:
 )' 1 ::יי%::יס::ךצ:קס1ת :::,ע% ך:וך'ועג רץ0געג :ן,:ן: ירג3"2זיו.

 גתכתקר,
 ":בן)

 ,:צ'עי::י
 יוק כוז

 ס'ו!)יתק :גנכ)ס6יגס1
 כדברי'ן

 סגרה ו;,:?)יקבו") סמוכח ע"נ סקריכין מסדכריס סו6 וח)כ סולע ח)כ 0) גרות וס"ס מסקס דגר דס"ס מ6כ) דבר דוקק ולו תקרוכח יסויוסגנור6
 n~Do סעון(ין" :) 1)6 סמן ס3 "ךסצ ס). )ניוח '

 ססג'ע71)סכ1
 6' "כגבסות

 )תרז סי")
 כל"י כר4ל6"ס

 ;ץ ,ן.יק,. )יו"ד 60ו) יד סנר14ת ועיין סמסחנרח וריקס סוי )otlun '6 6 ס) 15 ח)נ Sc וין'ס סמים 30 גרות יוק6 6"כ1)6, וניחס כעין'7)יסו'
"; 

 "' 4" י' "hninS "' מ" %ה,:~ץ"י ך;,% :נוצי ",ו;=ילין; ;נ. ;( ;"נ
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וקאים הנאה איחוי געפימפר2ן
 יבול לע"ז בהם נשתמשו ולא הביאומ , הביאוס ולא גמרום גמרום ולא עשאומ יטול . מדבר הכתוב לע"זבהן
 ומשמשיה וע"ז , בהן שיעבדו עד אלא אסורים )א( ואין אסורים הנוים שם עברו אשר ת"ל אסוריםיהיו
 )אשר( וזהב כסף תחמוד לא באש תשרפון אלהיהם פסילי סהכא אמר ושמואל באש תשיפוןאלהיהם פסילי דכתיב )ב( אלהי שפוסל לנף מבין 6'[ ]:'ג ישמעאל ר' בפ' יוסף רב דתני . בימול ע"י היתר להןיש

 ע"3בטל המבטל נ'[ הס ותנן , לך ולקחת מאלוה פסלו תחמוד לא לאלוה פסלו כיצד הא , לך ולקחתעליהם
 או חוטמה ראש או אזנה ראש קמע מבמל כיצד 6,[ ])'ג ותנן , אסורה והיא מותרים משמשיה וג(משמשיה
 במל לא אומרים ותכמימ בשל אומר ר' משכנה או סכרה , בטלה זו הרי תמרה שלא אעפ"י )ד(שפטה
 בש' דתנן , כמשמשיה אסורימ ע"ז ונויי , בטל הכל דברי ר"י בפ' אמרינן להכלה מנת על 'מברה ואם)ה(
 אמא רב אמר בגמרא אמרינן ומעמא אסורים, )ו( אלו הרי וכליס כסות מעית בראשו מצא ג,[ ]:"6ר"י
 אחר וכתוב עליהם אשר כסף )ז( גילוליהם ואת שקוציהם את והראו אומר אחד כתוב אושעיאא"ר
 כיצד הא , שרי מ ה ם ע הא ר ו ם א ם ה י ל ע ר ש א דמשמע , מ ה י ל ע ר ש א וזהב כסף תחמוד לאאומר
 שאינו אסור נוי של דבר עמהן אף , מותר נוי של שאינו אסור נוי של עליהם מה דעליהם. דומיאעמהם
  בתקרובת אלא  בבימול  איסור  אשבחע  ולא מע"ז המירי דלא כיפול .ע"י מותרים ע"ו  ונוי , מוהר נוישל

 : למת דאיתקישלבד
 אמר לקיש ריש אמורה אמר יוחנן ר' , מאליה שנשתברה ע") י[ ]מ"6 הצלמים כל בפ'ואיתמר

 ע"ז אומר מבסיה בן שמעון ר' 6'[ ]נ"ג ישמעאל ר' בפ' ותניא . יוחנן כרי והלכה.מותרת
 והדר ליה מגבה שוה גזירה אמרינן הצלמים כל בפ' כדאמרינן )ח( עולמית במילה אינה ישראלשל

 בשבת ואמרינן . לגזירה גזירה דהוי )ם( ואע"ג . עולמית בפילה ואינה דישראל ע"ז ליה דהוי ליהמבטל

 ראםהועידות
 . ססחסס 16 )ד( . כ5") מותרים מסמטיס מסמטיס 3יט) )נ( . שוסו ובנדפס . שוס )ב( . סt'11Dh '6 מס ומסר כנדפס כ"ט 6ין)א(

 תסרס )6 כ' ך6)"ס 3סגיס סחסס 77וק6 סכגמר6 ר"ג פגרי סכיניו b~c ותמיטני נ"י ס" כ3ס"נ וכ"כ כדוריס סמסגס ריי:ת'קראגו
 וסדר עכס רתם hnun )סי יצ"ט כ' נו"ד לע"ז כנמרק קמרו נטיס פינס סר"1 כו' כמגיס לקק כ6ן נמסגר ננו"ט ומגס , ניטשננו6'
 תכירו וס) סלו ע"ז צונע) נכרי כיין לתריס 0) ע"ז כסמנט) מחל"כ ילו סתתת נפו hSh נ"ך צגו דוס )ומר וים עיי"ט )סמסייס
 )ט מסייס וסדר עלט דרתח סו6 סעה6 דחסי )ומר סס חייך ד)6 ניטו) טוי כו' נסגיס רק 6ו נפגים ס)6 נסחסס מגטקס 06 בסי'6ו
 hSvc~כיון

 יתיתר סד6 ס"ס שגיס 3מר6ט ועיי"ט כטייס י"ס סקסדס מהוך מכרס ס"ס יע"ז פ"ר כירוס)נו' למרו וכי"ג ידו מתמס
 כמטס דקתני כו' וססהין רקק וכין סכיט)ט מסחנר6 טסי or31 ממנו 6ותס סמוקם כקנזס מתוך מכרס כין )חקק 57ריך טס לכ'כו'
 ע)ס רוק 6") סוס , ס"ד גירוס)מי מס"ס סטר 6חי 1נו0 . )ס ס)מ וסנר תימלך מענו בנגלי ק')קס 7)6 דכיון סקס7ס מתוך 3'ע)ס)6
 Soh כסו"ח ועיין כמס:תגו ממנוכר כטקס 6ינס נכס"ג ןס6 תמוט 7)כ6ורס . עלס נוקנ) hs וסול ע)ס לסבין ע)ויט מקנ) )6וסוף
 פגיס סנ7"מ מס' מו"ר 1כ'"כ וססתין ברק גס די 6מליס ט) ע"ז יכטנוכט) 6"ט סג") )פי 6!)ס סירוס)מי נדנרי מס"ס )"ס סי'ממס

 כ' נ' וע"ז סתוס' וכ"כ כנךסס כ"ס כחכמים וכנכס 3ט) )6 )ה( . קסר6 דגר 3עונד6 סירוס)מי דגרי )תרן כן סכ' סירוס)מי ע)מצרות
 וכ5") למנגס כ"ס 6ס1ר'ס 6)1 הר' כ1' ט:נ'ס סרכ')' נוותר'ס 6)1 סר, )ו( . 'ו"ד 6ות )סחן ועיין כו' כרבן וק"") נע'נן )6%(נ"ט

 וכ) , כו' דמסנוע ע)'כס ווסנ כו' וכתוב עמסם 6סר ו,ככ כסף וחכן טן ג')1)'סס 5") ' כס9 נ')1)'סס )ו( . סמסגט כ) חסרונגדסס
 כלויס דמקריכין מס כ) 6)מ6 ולגן TD כח"כ סכtS'h1 6 כחט )6 ורכן ען 6נ) ווסנ כסף כח'נ 1nha סנססוק סוס סו6 סננמר6סרומ'6
 )6 קר6 כריס סס ופירס", ע3'סס יקמר )6 6"כ סס נגנור6 ):1"ס ר,ע, סרי ע:1סס ס1leh 6 ע)יטס 5סר למדמע ורס"רמ'תסר
 60 נסיר דעמסס 5חרינ6 קר6 כתיל דס6 6ססר 6י וס6 סרי דעמסס מסמע ע),סס 6סר סכתונ דימוס רכינו b"rpt כו'5,5עריך
 כתים ד)6 וטעמי עונתית )ה( . מותל גו' ט3 סלינו לסור גוי ט) דלוקכן עמסט ע) )גגות דע)'סס קר6 וסתי כו' עסיסם מס כו'כיה
 דיטר6) ע"1 שקרית מנוי סניס)ס קודם יטרק) 3ט !וכס גוי ט) ע"ז 61סי' . טוסו סוס) דגו' מפקיגן ומיגיס נו' גני h(h 6)סיסססקי)'
 ע"ז ו% יסרך) כיד ע"ז )ס וטויל סנטוס וסדר )ס מננס ן)מ6 רכ6 6מר 6'[ מ"כ ]ע"ז כס"5 3פ' כי6גוריגן ע1):וית נטי)סוניגס
 וסוס , e~pfsn סגר6"ך טניס וכן טמ6 51") טוס חיגת ס"ס טוס גוירס וממ"כ כ6ן 1כ5") 3נדסס כ"ט , עולמית נט')ס o1'h 'סר6)3יד
 )ס סין 'טרSc (6 ע"1 )גני 36) נוי ס) ע"נ מנט) 'סר6) סמן hih ט"ך 63 דס"ט כ1' ססי)' ד)"נ !טעמך ע:וסכ"ר 7ק7ק ח7סמסט
 כעעמ6 ס"ס יע"ו פ"י ג'רוס)מי כנ"ט רניט 7כו!גת מגי וקמר עונם 67נ) מקרץ 16 נסתר ומס מן 6' ל'3 ע"ז 3גמר6 )ס pet!3יט!)
 נסתר וסט וגו' סס) יעמס 6סר סריס טרור דכתי3 טענות סס גוסס מסגי וכ' )עורס וממכס סק) יעמס 6טר סריס טרור נגריס גןדר"ם
 6)סיסס ססי)י כתיכ גכרי ס) 3ע"ו דקינו דר") כירוס)מי נ63ור )י ol(~th עכ") סונטנו 06 גוסני 7)6 נסקר )ו סס סו6 )עולסממנוע
 ג"כ ע"ז 3ג)'ון ינר'"ס ס3י6ו ס"ו 3ת,ססת6 (hnthi סרי סוס לוטוס נו מסג סרגו כסגט)ו )6ס1קי סוס olcn כו םגוסנ 7סייזוונו'
 6טר סקס קרור מדכתינ סיל1פ)מי 11"ם ניטו) מסג' 1)6 6סר OS1D51 ס"מ סוס כתיכ ו)6 ונוסכס סס) דכתינ יסרק) 3ט) נוס5"כ6'

 גוי גני 6)6 6)סיסס ססי)י כתים ד)6 רניג! וו"1 ס"ת ע"1 מסג' פ"ח רמנ"ס ועיין ד)עי)ס מכ)) 6)וס כתיג 1)6 ונו' ומלכס פס)'עמס
 06 וסוייט ע"ז דמסמסי ר6"ס וכתם סס סכתנ ס"ס )לוין 0מ"נ ועיין כגדסס חסר מיוריך )מדנו עד כף ולע"ג )ם( . נסמוך ועייןכו'
 6)6 כ6ן לכיגו 373לי מ3ו6ל 1"61 עג") ע3עס נעץ כמו 61ת גויל: ע"י גסס )ממעיל ס6ין סמותרין סגכרי OSN ולח"כ יטרף 3'ד;5ו

ית"כ"ס
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לזיראים הנאה אנשיי געטיימפר
 דאמרינן והל הא )לן( קיימא לא הא לא דאי , גזרינן הכא , לנזירה גזירה גזרינן דלא כרמלית גבי כ'[ ]יאפ"א

 : הא לן קיימא לא הא ליא דאי מטיים לגזירה גזירה ביה דגזרינן הנושרין ופירות שזבו משקין גבי יו"םבתחלת
 שיש עצמה מע"ז ללמוד ואין , ישראל בהן בזכה יבמיו שלא רבנן דגזור אשבחן לא ע"זר21רצשמישי

 ישראל שצריך למדנו . עצמה בע"ז כמו במשמשיה זאת גזירה לגזורי ההמירו שלאלומר
 בגון ע"ז בהן שנתנאת ע"ז ונויי ע"ז בהן שעבדו ע"ז במשמשי יהנה ולא במשכון יקח שלא )י(להזהר
 גלהים שלובשים וקפות לנאותה בע"ז שפורסים המצוירים וקרמים ומעילים ומחתות שקוריןגביעים

 כדתנן , הגשמים מפני ובגשמים התמה מפני בתמה ע"ז לבית ליכנמ ואמור , לע"ז ללבוש )יא(ומיוחדות
 טה גומל וחידש לע"ז וכיירו סיידו , אסור לע"ז פתהלה שבנאו בית , הם בתים ל 3'[ ]%, הצלמים בלבפי

 . אמור )יב( הבית , הבית מתוך ע"ז סילק שלא זמן בל אלמא / מוהר זה הרי ומילקה ע"ז בתוכה העמידשחידש.
 י ארהיפינין להתם מציית כי לשמעיה ששת רב וא"ל 1 בצלה ישב לא ע"ז )יג( בהוויתה באשירהותנן

 ראםתועשת
 ע"ז מקדום 63ות ס63תי מנדפס כמסמ"ר וכן יסרק) 3סן מכס כתוב רפינו מסון כו' יטרק) )יד 163 06 ררינו נאון טטמ"נסמטכ"ט

 ועיין כו' פנוי 3יע)ס והח"כ יסרך) )יי סנ6תט נוי ס) ע"נ מסון 3סמ"נ טס מ3ו6ר כו' טנוי סניטת קורס ימרק) 3ס ו,כט נויס)
 03 ונכס ע"ז פמנ6 ייסרך) כ0"5 כפ' ד6מרינן 607 כת3 3' נ"נ )ע"1 3חי' וסריטב"6 , סק"6 מס ונטייך ס"3 קנו"1 סי' יו"דסו"ע
 )סקלות וכוהתו כו' )גוירס ג,ירס דמוי J"Dhl ווס"ר 0ר6"ס רכינו דעת וכ"ט כיי"ש סי6 מדר3גן ססי6 כטקס )ס 6'ן טו3 כיען)קולס
 סו") וע"כ ממס יפרך) ס) ע"ג olcn גירס סו6 גס מנפט וסדר )ס מננס כי 6סי)1 וסת כו' )ט מנכס 7י)מ6 גוירה 6' %נעמס"ס
 כממ"כ ד)6 כ6ן ומכותר כו' 6'[ נ' ]ניט יו"ט נהמת ד6מליגן וכסך[ 51") ]ע"ס וסך כו' גזרון סכ6 רג'גו טירן וע"ז הגירסנוירס
 יסרן) ציי פ"נ יע"ז דט") מסמע 11") כו' עצמית 3טינ0 61י:ט כו' יסרר) נס רכס ל"ג 1% תסעו סיר6יס עמס"כ 0טמוויס ווי3ני6ור
 6'ן כו' ג)"ג דלוי %61ג 3סכת"י כ6ן טכמוכ מט )סי עיי"ס כו' יסר6) ס) עימס %ו כמו מן6וריית6 בפיוס היגס יסרך) ענדס )6הפעו
 6)6 כעיט 'Shnt ס) r~D3 סכין כמרו )6 7מד6וריית6 טרמנ"ן נכס כסריסנ"6 רניגו דעת 6)6 סענוודיס כמווי רניגו גדעת)ומר

 וסו") קג6ס )6 03 )זכות סינרך) סנהכוין לע"פ כעלס )ס סיס כע"ז דם") סנ"ח ע) טקסט O"pD תקפם ס" h~lnol , כו'כסע3דס
 מנכס די)מ6 גזירה 6' מ"ב ע"ז 3גנור6 י6:ורי:ן 60 6"ם )6 יה"כ יטרק) ס) ע"ז 6עו נוירס alcn ניטו) )ס 67ין סו6 ומדרתן ה"נע"ז
 )ק"מ ו63מת סמנ"6 כוונת כן ססי' 3מה0"ט עיי"ט סתורת מן כיהו) )1 6ין טיסר36 03 זכס 6י לע"כ )נוירס ג,יר0 סו") ד60 כו')0

 סקסם )סו סנ' כעומק לכיסו) דמעיקר6 סגך ו6י 3נמר6 עמס"ם כ' נ"נ )ע"י )',ם ו3ס' . )גזירס גזירס גוררן ד3כ0"ג כ6ן ס.ר6יס)לנרי
 דכ6מח יתרן כ' קכ"נ 16מ שנח סגת )"ע . סי' מס:"ח ונס' )נמס )נוי )ומר מני סיכי מנחטט ע"י יסרק) )רמות דנ6ו כמעיקרהסגך
 ד6מר 6סD~CO 6 מקסה מסיר 6"כ ט:עכדת יסרך) ס) ע"ז 6עו ךגורינן דס") מלרכנן סייגו יסר6) )רתות נ6 6ס מועק ניסו) ך6'ןס6

 וחידות נס ונכס ~'Shlt )רסות ב6 מכנר 6ף סני נע):ו6 נניעו) מס"ה 60 וגו' ו6טיליסס תורס המלס סטיך כו, ו,מיריסטרחגו:6
 עמס"כ כתכ סק"3 קמ"ן סי' )יו"ד כניקוריו וסגר"6 , עיי"ס סתרים ס)חס קוסיית נהי' סרמנ"ן נסס סריט6% מכ"כ זכר ט63כעיני
 תוס' קוסיית )תרן כן דחקו טסר6"ס 1:ר6ט 11") ינסקו ס)6 סיסיך) 3סס טוכס ס"ג ע"ז למטמני )תחמיר 6'ן נוירס דמסוססר6"ס
 )כו6 ויכו) :כרי ניד t~tDOt דמיירי סס כ' וסר%6ד כו' 'טר6) ס) וכעלס קג"ס מד6ננסט גמי מ"ג %ו ואת כמירט 7"ט נ' )"6יבוכר
 סר5ל'ד 3סס סרץ ע"ד סס יו"ד סנ"י די"ט פסוע )י ו:ר6ט 0גר"6 עב") כו' %, 3'ס) י ג"3 כמס"ט 1%0 '3ע) סגכרי 06 סיתר)ידי

 )טר6כ"ך סו") )6 (o"h~t ס") יסר6נ"ד hnth ד6ס יס"ע סרר"6 כדברי וט)6 מסגי )6 )ניס סמסמסין )3ע) 63 דקם מדנריוומממע
 טיכס) ביסו) )ידי )כ6 'כו) 3)6"ס וסק 0ע"ו י3ע) תכרי 6ם טמר )ידי )613 ויכו) גברי כיד טסע"1 שופן 3סוכ0 סחוס' קוסיית)חרן
 )6וקמיס סודק- ומט"ק 0יסל6) לניי )3דס 0מסמם'ן )3ע) יכו) צגו סר36"ד דמיעת לע"כ וכסר6"ס סיטר6) סניך סמסנוסיןתכרי
 ניע) סגכרי ד6ס e"h~t ט) )ירו מוסס סר6נ"ד ד6ף וכחג סמי SD תמס טס וסנ"ח כו' תכרי כיד r"DCS נכט"ג. דוקקמגויירי
 מדברי ומנוקר חדל סרס כחג כו' )ספל )י( : וכג") סנ'" עם דסדין קומר וקני כו' מסוט ד3ר ןוט דמותרין 0יטר6) ספידסמסנוט'ן
 ע"ז כנויי 6נ) %3ו ת"ד כע) )6 מסכנת ד6ס )ש3 יפסק שגס מדרתן fh 6(6(1 ליסור דס6י וכו' )ס,סר רריך כי 63ומרורכי:ו

 גר'חס טסו* ונרהט עכ") מדרוגן 61'סור hniDJ 6ס:וכמ6 6)6 ד6':ו שכרח 5") כו' חועכ0 תכיל )6 גכ)) ס"ס נמסגוןומטמנים ע"י גוי' דלפק" סס"ו[ סי' ונתכתני , ]נג7סס ע"ג בסי' נוסמר ומעתם )יזמר דוריך כת3 לסכי מדרננן 6)6 ליסור tfhוחטמיסי0
 67ע"ג קמט ס" סעוי"ד סכ; יונס וסמ"ר טר:ו%ן סגלת 0ר6"ס)רני:ו

~"DT 
 חטוין ותסמיסיס :וייס ומסכון 3:וכירס נסוס )6 גוסס

 דדעת ס"מ )הכמיס כס) )6 מסכות 5ו מכרס כמסמסיס סמדכר וט כס" מ:וסכ"ר וק )יכ6 ורמן חיסול גס )פי"ז 6כ) ונסכון3נוכירס
 כתיגו מסיים יכנס 1)6 דומיך קלמר ד5וריית6 )אסור כו' )אסר יטרק) עריך ורסון מפס כע"ז ותסמיסן מויין 6)6 כסרמנ"ן ד)6רני:ו
 כומרים מלנוסי וסגך כחט 3' נ"נ נע"ו סחוס' )יא( . הדס כססס ד)6 כרור בג") כמסכון יקח ט)6 סע ד6וריית6 ליסור סו6דכוד6י
 3' , י"6 סי' ק)"ט ס" 'ו"ד ועיין ע"ז מסג' פ"נ 3סנמ"יי כמנוקר כן 6ע1 רניגו ודעת נטו) נ)6 ו:ווחריס ע"1 ט) 1)6 סו6 ס)ססגוי

 ו5סיליסס 7"ס ו6ט פ' 0וסנ י3י7 ונסי ע"ס תעין מרבת מפני לתסרוטו נהג טריע3"6 וכ"כ ס"נ נ"ט סט תוס' עיין )יב( . כ,סדיעות
 ססיתס 3ין ס6סירס טכתכ טי"6 ע"ז מסק ס"ז טרמ3"ס כד' רכים דברי סי' . נסוויתס )'ג( . עיי"ט ספית 3קיוס דרו5ס כחנחסרפון
 כ'[ מ"ח ]ע"ז כקטירת וחגן ס:דסס וחון ע"ז ליסור כס6טירס טיט 63וסן 40 ע"ז הסוויתם ו,ס"ר תחתים מרחת r"D ססיתס גיןגעכ7ת
 סריטנ"6יין סי' וכן עומ6ס מרחקת מסוס 1)6 דע"ו טג6ס ליסור סרחקת מסוס סטת דר3 60 ממסרס גר6ס רכינו ומדגרי ט' חג )6 כ1%ססי6
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יראים הנאה איטרי געמורמפר14
 : החמה מן להנצל ע"ז בית בצל יעמוד )יד( ולא ע"ז בצל )אדם( ישב שלא להזהר אדם צריךהלכך
 סומאת ג'[ ]ס"נ ר"ע בפי בשבת כדאמרינן , טומאה עליה שגזרו נ ולתקרובתה ילמשמשיה יע"'תולדות

 מיבעיא קא לא ע"ז משמשי פי' כלים 6'[ ]נ'כ ריי פ' בע"ז אמרינן נמי ומשמשיה )סו( דרבנןע"ז
 במילה דאימורה'לא ניון , אוכלין ,קרובת מיבעיא'לן קא כי , במילה נמי טומאה במילה )טז( דאימורןכיון
 ק"ו[ ]חספס שנאמר , עולמית במילה שאינה ע"ז לתקרובת מנין נידל רב דאמר כמלה( לא לנמי גידלמדרב
 בפילה לו אין ע"ז תקרובת אף בטילה לו אין מתים זבחי מה , מתים זבחי ויאכלו פעור לבעלדי,נכםדד

 : בטילה דרבנן טומאה בפילה לא דאורייתא אימורא דלמא או , במילה לא נמיטומאתה
 התם דאמרינן , דאורייתא )יז( לאו ע"ז תקרובת דמומאת אמרינן דברים אלו שלהי דבפסהים לשאוליש

 מידי להוציאו תיקן תיקן, מה , חייב בגלוי הא ממור בסתר מריכה ונמצאת שהמו דתנן ]הא[ על 6'[]ע"ג
 לא נבילה מידי דאלו פי/ תיקן מה , חמאות ג' הייב לע"ז בחוץ בשבת השוהם )יה( דתנן הא .נבילה

 : כנבילה מדאורייתא ומטמאה היא ע"ז תקרובת דהאתיקן
 דיש אע"ג , תיקון כאן אין דאורייתא מומאה שחימה דפקעה אע"ג מדרבנן שמטמאה מאחר לתרץיש

 יש נמי אי . שכיחא לא דמומאתן תיקון תשיב )יט( יא ותרומות קדשים שרפינן דלא לעניןתיקון
 דאמרינן וההיא , דפמחימ לע"ז בחוץ דהשוחם ההוא כי דאורייתא הוי פגים כעין תקרובת דטומאתלוסר
 ר' בפ' היא ופלוגתא . פנים כעין אינו תקרובת דאסר ונמאן , כעין שאינו בתקרובת דרבנן לטונכ(

 ראםהועפת
 )o1'ce3 6 יחנן יס6 דם") נוטס מטמע ע"ז כו סיט לית ג5) ויעכור יטכ ט)6 כמוג נג7סס . יעמוד 631 )יד( . טס נמי'שויטנ"6

 ס)ונת6 )יכ6 ו)סי"ו כו' מכוין נדקק דוקך נגיס 'סג )6 שריגן יכ' טס סל"ן וכמט נ5)ס יעכור )6 דפס יסיגס יוקץ )6ו נמרסיסכ
 מכרח 6ין יענוד 631 כ6ן )סמט"כ 6נ) כו' טס hlO יוטב ס5) מן )סתת ססממכוין נקט )ים דטכימ6 ימי)ת6 6)6 כו' וכענלס יסיכסנין
 ניח מימס רניגו וסגם . מקורס טס סר"ן וכמכ"כ פל' ענין 3כ) נסס ד)ענור ט, סעי' קמ"כ ס" יו"י סרמ"6 כממ"כ י") וספירכס

 וסי)כך )ו טסו5ס )5) עטו' 3ית טלין )פי ספגי ע"ז דנית סר6נ"ד כטס כסר"ן ודש כיח ftO נסס 'ט3 )6 דנ6טילס סיכי !כי)הסירס
 ס3ד' סחוס' ותירו5' מס סטז' כתי' דק") גריס לנינו ומדגרי )6 ד"ס נ' מ"ח %ו סכתוס' סר6סון כתי' סר36"ז דיעת מותרקמליו
 3'ע"ח

 טוויי
 תירוג' דסגי כחג 6' כ"ח ססמיס )מס' יסולע סרי ונס' , ז3) געסס ס61 6ף 6") ד"ס 3' נ"נ דן' סחוס' תירוג' )3'

 נס ךגמריגן J"Dh 3גוסי' לכיוס כתיר ד)6 כיון כדס"ג ט)6 לסור 337"ח ס") ד6כיי 6' כ"ס ססמיס ור3hs 63" כס)ונת6 תקויסתוס'
 דננ"ח כנוסה לכיוס כתיג כקינו דמוי ס") ורנה ננופי' h(,tb כתיג כצ'לו רוי )6 מ"מ 6כ')ס כתיג ונגני)ס מגניוס יקוךסגו"ס
 ס)6 פי' לסור דע"ו כנוסס לכיוס כתיג ד)6 כיון )לניי , מתים וכחי וי6כ)1 6כ')ס )מון כתינ וסם )יכמ ד6'תקס נתז ס"ג61"כ
 ריתקת )6 דע"1 1"6 ונמחכ"ת עכ"ד כיה"ב h~h לסור ובגו מגז"ד גרע )6 דסיקס גנוסיס 6כ')ס כתינ כצ'לו סוי )רנ6 מס%ככלמ"ג
 ען 6)6 צנורו )6 כ' כ"ס ונע"ז נימך 6) הועמס תכיל 1)6 תמרס ען ממומס סידך יענק )6 )ליסור נסורס טו6 מסורס 6)6 )וכחכ))

 מ"ר כדס"ג ס)6 )קי גר' ))קות 6פ')ו בע"ז וסמק . 6)6 7"ס 3' י"3 נעץ סחוס' ומכ"כ )זנה ניתקל תקרובת וסול r~DSסמתגסך
'hS)S6ף ע)יסס י)וקין מכרס h~r מתיס ונמי וילכדו קנזס נדברי 6)6 3ד6וריית6 לכיוס כהינ )6 גמי ונע"1 לכיוס 3סו כתיב ך)6 מטוס כדס"ג 
 , הסס מטנוסין 16 ע"ז גיי דסוי בסי' כח" כסריעכ"6 ודה ע"י תקרובת ט) וסיס נוולד )סזי5 טס כסרט"' 1% בתקרובת נמי ל")עכ")
 כתיכ ס6 קר6 ו3ססי6 ו"גו ויטכסו ת"ק כקרט רק כ)) ס6יקול כתינ )6 נד6וריית6 יס6 נ5"ע סחוס' י' מגיח נ' י"ג )ע"ז לס"סוסגנון
 סרלונ"ס עמט"כ )סקלות כ' סס"ס נ)יקועיס מספר כסיף יו"ח ט3ססרו )סיערו 161י) בכיוס תטוו רק ליסור טוס נוכר )6 6"כשכינס
 G"D3 סטעס"מ כסג כנר 6נ) ע""ס 1"מ מוי6כ)ו דסו6 מנוצר נ0"ס 607 וגו' נייך ד)"י מקרב חקלונת ע) מקוקס ע"ז מסךנס"ו
 מן מנומס נידך ד)"י נכ)) :מי סוי חקע"6 דס6י נעומק מ')ת6 נקוי רק ז"מ דוי6כ)1 סקיצת דס6י סרמנ"ס ננעת ס"3 טיסותמסז'
 גמי טק6' סחרס מן )ו6ומס נידך )"' SD סו6 3ע)מ6 מיצחק גיבוי נ"מ ויבכרו דכחי3 דס6י סרנוכ"ס כדעת סוכרים פסמוס' נ'י"נ דע" סחוס' נדעת ש"כ נטעס,מ וע""ט ססעס"מ מןנרי כ)) מעיר )6 6' 6ות ,Jff ס" 6ט עמודי ונסויית , 6"כ תוענס 31"תמחרס
 גמי מסמע ממרס נון מ6ומס דייך )"י דפק מ"ע )קים ריס דגקע סס סס"ס )וד' ונקמת 6כ')ס כתיכ )6 כדאורייתא וב"כ תגהנהע)
 ד"ס 6' ג"3 כע"ג סרס"' ומס"ס )פו( . ו5ע"ק תגסו סד"ס תוס' 6' ג"3 ע"ג ועיין סטעס"נו עכ"ד תקע"6 ע) קל6 ס6י לנקטק5ת
 כו' 3עי)ס ד6'סורן )טז( . עס"ס כו' חוקיות )ית6 ו3נדסס . כמגס ש"י ע"ד סקסם סס וס)"ס 3ע)מ6 6סמכת6 וקרב כו' טובעת36)
 )6 כטיס ססי' . כיון ד"ס נ' עמוד טס 3תוס' ועיין בטייס גמ' מומאס כמקוס מסרס )טו ד6'ח כיון ס6מרו סגמר6 )טון תיגסלניגו

 6נ) עיי"ס )פג'ס מק) סינר כנון מקרונת ט) ננ)יס סר%6ד 3טס סריטנ"6 וכ"כ גיסך )סס סאן תקפח ט) ככסס )יסקעינעי6
 דכיון קמנע") )6 דסתס )ומר דיכו) hlO דנדין סרמנ"ן ע"ב סריטנ"6 . וטמטכ"ס וכסר0"' ע"נ מש"י 30 כ"ס פי' ברה"מרמנו

 מסקנת כפי כתב ררינו נט ומס"ס תורס )סנרי) מעע נועע דנריו מ6ל התסמוך בדרך 6)6 נטי)ס גמי נטי3טומ6תסימינ%ר"טו
 כו' נסנת חטת סכומת דתגי6 )יח( . תיקן חוד"ס 6' ע"נ ססחיס ע"ן וס6)תדניג1 ומיותר ע"ס , )16 )יז( . נוסס %ו נעגין סססגמ'
 תיקון וגפו מתיקון וס סגמל6 חסים )6 0כיח6 )6 יטומ6תן דכי,ן רניגו כזוגם )ים( . גרס nhpn מטומע סס רה"י וכמע"ככ5"3

 6 תיקן 0ס 3ססחיס כמח"ק נכך )ח"נ מחקן מ'קר' טכ'ח6 י)) ש)ת6 גס )ל'ג6 6נ) המס"מ יריי 1e'snc עפי דסכימ6מע3"תמ
 6פיפ תקרובת י6סר !כמט ס:יס כעין כו' ירנגן 3ע"1 67מריגן )כ( . )מונם ססו3ין )סעטח סכיח6 )6 יוז6' לע"ג יריו )6עפו

שיגו
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לחיראים הנאה איפיי נעפיספר

 טינילה משעט. זתיוו,יה, ~Y'V , מע.קיא בריחה לענת לא'בויה ם,סאה מ יחלייז' לפום  בפעבריא.'ה "%ב,."יאפ,ןגה::נש 15י,י"ינן"1.י,י,:"יי:י"י"
 יאי"תא יא' , זא.ר"מא לא, ;, תקינות טומאת '":" אמ' ,', ],ין ורי,מ: ג";.י זאמו,;ן.הא

עץ
 "פייש שעה לפ' איא שא.מ להפטמה שיריות ,י שאת %ציה שנר דיכ'ו איסי ק)כ;( ,,,ש,מ ש.שן'ץ

 נקי[ קנמימן

 ר'ש', ןגי,י:פי"ינעגךיןךננ5:עלנשנמלי;4'ן
ICNW 

 א, הוה מ.בת.ב , ה"מ כנופץ סמא עיף P'eyuo הים נטר )גן זננ("'ב N'Wp.א' ומכירה: אכילה בנבילהלך .ך'1:ן%:"י ין ''"

-; 

 .אב. אשי
%7יג=בם,גושר
 דבהז לעני1עומאה יג::יש

 לישראל ראוי שאינו אעפ"י גוים לאכילת והראוי רחמנא תלה אוכל

 ;נזה ובת"בהנשינ,),'

 ו
 הלבז 1) , ב 'א ' א ל ארב; יקי ההיין די;יף גע,יץ ,:ח"ב ל נ ן.א י.ם.'פיקי'ג

 רווםח.עמיז

 1צןי%ינם((נ'ןןשנעמעע(מע :ונר,,,.' ! ()י:ן "ש ;';ין,,י
 ם ם: ,ש :עקן Oh10 ןן111"ןו:,,ע,מ'ן:ג מ: צ bto %1נ י ,5%::

 :ג:ק "יון,"יינג'י 14יי :":,:של11עג 1:ן'%ןע'::)י"ב::"'מגמ'ב:יג

::"%!,1י41י%ןז::1'ץ"ו%לעא,י
 ::"ו,1,נ :1 1 מן %ני::: ;יצג ? ג::,י::ע":ג, קמ,ג::::

 "ול,"י
 :: :ג'ןןן:;:, ק( [ן::::,;

 גו' קממעע סיכ' י5"5 כרקס כו' ממסק ס"נ )ד( . ע' לימוד ר' 5'מוי' נס' ועיין יפסח'ס[ לנוסי ר' ר"מ וסוס ר"6 כיסי' 51"5טיס
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נשאים הנאה איפורי געכיימפר6י
 סמא עוף כנון , לישראל ראוי שאינו דבר למעוסי יאכל הלכך , הים כסוי נינהו מצות בני לאו )ה(דשים
 וזה בשר באוכל עגינו זה )ו( מענינו למר דבר מהן אחת וע , נדרשת ההורה מדות דבי"ג אחאוטריפה

 : בשר באוכל אףעמנו

 ]שפי[ קדעימן
 קח ומייתינן בת"כ ותניא . ה' מקדשי בשגגה וחמאה מעל תמעל כי נפש ויקרא ב% נתוב .הקדש

 מה , חטא עליו השאו ולא בתרומה להלן ונאמר וחטאה כאן נאמר ג'[ ]'"מ הנהנה בפ'במעילה
 והנאת הנאתו , חברו ואכילת אכילתו , ונהנה אוכל אלא לי אין ותניא . ונהנה פגם כאן אף ונהנה פגםלהלן
 הגאו שאין מעל תמעל. יומר תלמוד פרוטה שוה יש שבשניהם פ" , זה עם זה שמצטרפין מנין )א(חברו

 למעילה הבית בדק קישי לרבות מנין , לשם המיוחדים קדשים קדשים ותניא . פרומה משוה פחותחשונה
 למזבח למזבח הבית לבדק הראוים למזבח הראוימ דברים )ב( שהקדיש אלא לי אין ריבה, ה' קרשית"ל
 מן ליגונות שאמור וכשם , ריבה ה' קדשי ת"ל מנין וחגכימ דנים ציר כגון לזה זה ראוים שאינםלבדק

 כדתניא . הקדש זה שגם לדרשה לתפלה שנתייחדו מדרשות ובתי כנסיות מבתי ליהנהע אסור כךההקדש
 ישנים )ד( ואין בהן שותין ואין בהן אובלק אין ראש קלות ]בהן[ נוהגין אין כנסיות בתי )ג( אחרק פ'במגלה
 . מצוה לדבר אלא בהן נהנין אין , דמילתא כללא . רבים של המפד בהן ומספידין בהן ושוניןהבהן אבל , הגשמים מפני ובגשמים ההמה מפני בהמה בהן נכנמין ואין בהן ממיילין ואין בהן ניאוועין איןבהן

 מהו[ רא"ל אשי דרב לקמיה אתא . למזרעא בעי , בארעיה כנשתא דבי חלא ליה הוה רבינא ל[גוו
 כנשתא בי האי רבא ואמר , וזרעה העיר אנשי במעמד השי טובי משבעה זבנא זיל איל ,למיזרעיה
 . בקדושה ביה מישתמשי וקא קימי בקדושתיה מים , אסיר ומשכוני אוגורי שרי וויבונאחלופנו
 ולא ד"ימ בלא ב('ה מאבני יהנה שלא אדם צריך הלכך . אמור אוזפינהו שרי וזבונינהו הלופינהו נמילבני
 הקדש דבר דבל ושרמאות דרכים להפתע ביהכנ"מ חומות מעפר ליהנות אטור )ה( הלכך , מעפרו ולאמעציו

 ממנו נהנה או ששינה מעילה ידי על או מטלמלימ שאר או מעות ידי על נתחלל לא אס קיימיבקדושתיה
 ! מקדושתו יצא שאז מעילה בר שהוא אדמ מעילה קרבן עליו שנתחייב ענין באותו טעילה ברשהוא

 בפמחימ אמריק והכי . בלבד  שרת ונלי  בהמה אלא  ביעל אחר מועל אין ג'[ "ע ]מעיטכדאמרינן
 הקדש חומר משום בערלה השרו לרבנן ואפילו אסורה הפת הקדש בעצי שאפאו פת כ'[ ]כ"י שעה כלפ'

 מעילה ביה דלית ענין באותו ומוקמינן לחולין ויצא הסמיק מעל הלא ומקשינן . בטל לא באלףויאפילו
 דליקה שנפלה ומוקסינן , אמור לעולם הקדש ואפר אשירה מעצי חוץ מותר לי( )נר' אפרן הנשרפין כלוהתנן
 אסור הקדש אפר שנינו מ"מ , הוא מעילה בר הלאו גוי ששרפן כגון לאוקמיה רמצי הדין )ו( והוא .מאיליה
 מהו ישיאל יהנה שלא סרטאות או דרכימ בהן והפה הכנסת בית מחומת עפר או מיס גוי לקח אמהלכך

 ראםתועפות
 כו' 0)כך ג'גטו טדס כסף ~ות כof~r '1 )ה( . 1' 6ות ומס"ס ת"ח סי' )130 ועייז מלי סיבי ר"ת 1סו6 %מ 5"3 %ג יתינת"סטר

 : כ5") כסר כ6וכ3 טניס Or 5ף כסר ג5וכ) עגינו ו0 מס מעניגו )1( .כנ")
 כו' ומגק מט) שמע) מ") סרוט0 כו' סנוט טמן פרוטט כו' מגין נרוכס )ומן ו6סי' חנירו ו0ג5ת 6כ')טו חמרו ו6כי)מסגלתו)א(

 ס6יגס מכית (~Pg כו' )כמ"כ סר16יס , )כס"ט סר6ויס דכריס טנית )כדק , )מזנם ר~ר6ויס וגריס למונח סטקדיס )ב( .כ)")
 וקין )ר( . 5)ס רניגו נכרי נני5ור סם 5' וקות י"י nthe 7' 5ות מ"ע סי' עס"כ ועיין , 6' ע"מ )ג( . גג") גו' גגון ובס )וסרסיס
 עיין hn'b 7נוגי3ס פ"כ נחוססה6 5נ) )יט6 ת"ס סי' )סין רצעו כוברי וכן סס הכנמרץ 3כרייח6 )"ג וכן )ימ6 3גיסס . נטןיביס
 כמגסות כממ"כ ועיי)'ס ך"ט כ' ג' 7כ"3 סמוס' )סגי סי' וכן ס"נ מעיר כגי פ' נירוט)ג,י וכ"מ h"'pD קג"6 סי' 163"מ סנר"6גיבר
 )סו קערת 7)6 טו5 זשערנ 6' )"ד התמורס סערו 7תס"ס ג)ע"7 כו' ות"ס )ו( . 3גדסס )ית6 מכסו) )ידי עי מכלן )ה( . טססרמ"ס
 מיטל קמני סחס טגגור6 דמקסי )סקוט'6 כ"ז סייך 6'ן 37כ6ורס עורקית כסי)ס )ו 6ין סקדס כגוי וטיכס )ס ים ד6סירט מטוס )סוותגי
 כ"ז 3נמר6 0קייג,ו דספיר 6גי טומר כ6ן רניגו )ס"ך 16)ס סכתכ מס עיי"ט כוס סטיר מקולט מיכת וכס' לסור )עו)ס סקדס6סר

 משעט כר 1637 גוי מסרפן כנון 63וקמי מגי מסוס )חלן ('ptD טמסיק Spn1 כיון 6ס1ר d1P5 סקוס 6פר enh' קרס סוס 63דכ63"ס
 עסרפט כיון מותר לתירס 6סר ינכס"נ גוי מטרפן דוורי hh"( ו%כ כו' כנוי נטי)ס )ט יס ד6טילס otrn כו' ומיעלכ טקיימו תכןט61
 5סר מזירי גווג6 ונמד 6ס1ר )עולס טקסס ולסר קמני ונכס"נ לסור וסירס 6סר זגנ0"ג יסרך) ססרפס 7מ"רי לע"כ ניטוסענוי
 סד"ט תוס' 3' )"ג כמגורס ועיין מ6')יס ך)'קס סגפ)ס רמנ"ח ד6מר סי וסור טקדט 6פר thnh1 קסס ומסיר טקסס 61טר"'רס
 מן מחומס נידך ידגק 1)6 7כחינ מסוס סייגו י"ג( )יגריס )הרסו טכחוכ טטוקיק t"Ph )עורס 5סולס ותירט יומר וס5 סכיסנטרסין
 עפ"יסחרם

 ו3ק סססוק כס7י5 כס וכת"כ מגומת עיר טריסת 6סר גמי זט 3כ)) כו' 6סירס מטני חון ככרייח6 כגמלך כמ"ט 61"כ
כידך
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םיראים הנאה אירי נעמימפו
 ותניא , מבשול לידי יבא שלא כדי למקהלה פרומה שוה על לחללו יכול מנה שוה ואפילו , הלול ע"יאלא

 של ותיק ומזוזות )ז( ס"ת קדושה,דלוטקומי תשמישי הן ואלו , נזרקין מצוה תשמישי נננזין קדושהתשמישי
 . ורצועותיהן תפילין של תרתקס"ת

 בהמה והחרים והעריך הקדיש ואם הזה בוטן מחרימין יאין מעייכין יאין מקדישין אין 6,[ י"ג "ויהניא
 כדאמרינן המלח לים ישליך והדמים חלול ע"י מהן להנות ומותר ירקבו וכלים כסות פירותתעקר

 בפוסבדיתא לניכמי דאחרמינהו גברא ההוא 6,[ ]ע'ע נוהג היובל שאין בשעה שדהו המקדיש כפ'בערכין
 סתם קסבר אלמא , לך ולישתרו לנהרא ושדי עדייהו ואחיל זוזי ד' שקיל זיל א"ל יהודא דרב למסיהאחא
 אימר מהולל פרומה שוה על שחללו מנה שוה הקדש שמואל דאמר , כשמואל כמאן . הכית לבדקחרמים
 פמידא ומשוס קיים המקדש שבית בזמן מילי הני אמר מי. לכתחלה בדיעבד שחיללו שמואלדאמר
 : )ח( חילל דלא היבאירקבו דתני הא הלכך . מילתא לפרסומי נמי פרופה אפילו הכי אי . לכתחלה אפילו הזה כזמן אבלרהקדש
 הקדש בהלול יהודא רב דשרי והא לאבדם שאיפשר כמטלטלין ירקבו דתניא הא לי פירשודרבנותי

 דתניא על ועבר .ממלמלים הקדיש אבל : kk.h לידי בהן ואתו לאברם אפשר שאיבקרקעות
 מדברי: דבריהם ונראה לאבדמ. ליה קנסינן מקדישיןאין

 ]שכנ[ קהמימן
 ל[: ו' קדוש יהיה גידולו ראשו שער ע פ גדל"יה קדוש )א( קרא אמר מנלן מקודשת אינה נזיר בשער קדשה נ'[ ]לו מקדש בהאיש בקדושין . נזירשער

 ראםתוקעות
 פ"נ ניר1ט)נמ מ5ק4 מע תדעט )ק"מ ו)ענ"ו ע""ס 3זט טמר D"D '6 גרץ וטנרט"ט o"Dn ט4 )טגן ועץ טחרס מן מקומטנעך
 מחמת נ6 6'ט סרי סמטנע מכית 6סר וטרי ע"ז מחמת סכ6 מלפר חת מותר לסרן טגטרפץ כ) עתק ר' עמ"ט סם סטקטו מ"גכעריס
 נע"ו וכתיג ונו' מנית 6ת ונחן כ6ן יכתינ גתי)0 גחי5ס די)סיגן מסם ססגי וסי' גתינט גתי3ס 7כתינ סי6 טנייס סם ותירנו ולסורע"ז

 מסוס סמגוגע טכית 6סר ג"כ כוי ע"ג מחמת סכ6 6סר לנכ)) סלי עכ") סס ע"ז כמו ודיגם ע"ז נכ)) מ"כ מ,כחותס 6תוגח)חס
 ינגד ט"5 מט)' עתו נר"ס פסק רסרמנ"ם ולע"ג סס טכתכ רכ"6 סינון יו"ר )סי"ך נקס"כ וע"ן תגריע ק"פ )טרנונ"ן מתורס ונס"'"ן %" )0רמכ"ן צמ"ע סוני סירוס)מ' ודהרי )תרווייטו ונו' 3ייך ידנק 1)6 קר6 דחד נכ)) סוי עס"ג צריפת 6פר מכט"כ 61"כטמ"ס
 דער)ס פ"נ גירוס)מי מ"ר כסדך ס") 3' כ' דערכין וסנר"ת6 )וגור 'ס ע"ת כו' ונוקרת לרעת סנ6מר נסנוט לסור מנוגס וניחמנוגע
 ונית מגונע כגד h'h וס6 סנ6ס lQ'b~' ע"ו 6)6 חסיכ מי)6 סיר6יס רגיגל יעת סו6 רכן )י וגריס עיי"ס כלגבס שוחר מצונעדנית
 ניסורי ס6ר נסיי וגחנגע כיח ימסינ ינ"ק רפ"י סתיססת6 מסנקס"כ דגע3ס כתב סק'"ו טס )יו"ד ט6ו) וסיד נסג6ס י6ס1רמרגע
 דס6 ותמיסג' D(lrt כסנטוס לסור וגתגנע ינית מגודר כוי סס") סגלן )1 ד6ומר וכרומס סגסק) וסור נססת חמן ונתנסך יין כמוכג6ס
 )תמוט כתכ י"ר עטין )חרמנתן כע"ע מנוס 7נל נססר 16)ט ונתנגע ניח ס"ס 61"כ נסגלי מותרת טסי6 וגסמ5ת תרומט ג"כ ססחסיכ
 כהסריח מיירי נערכין oc וסנריית6 מעורס 6יס גח)ק 63 ונוס נסג6ס חסול 3כ"ע תי13 ע) עומי סמגונע מנית 6ס דס6 טגקס"כע)

 טנ6ס כליסורי )חטוב טר6"ס )רניגו סו") לכתי 61"כ D(/St לע"ס 7"ס טס סתוס' כת4 עכ5") כמקן ד)Ort 6 נותן 1)6 עותיסמגונע
 6)00 ר3 דעת זמו )ח( . 3' כ"1 כלגיוס וכ"ס I's'Dn , מפריס ר"ת 610 )ו( . נוט"1 'ותר וסו") גוחן ס)6 עד סמגוגעניח

~rtts 
 061 7"0 6' '"ג נע"ו סתוס' כמט"ב ר"ת ע"ס סכי כר"ן וע""ס תקנתה 'סודם רנ 6סמע'גן נערכ'ן וטפס קתג' 7'ג6 'רקבו יתג'יס6 פ"6

 נעיגן זוזי י' מ')ת6 סרסומ' המסוס 7מ' טמיר נסו"פ )סו מריק 61' סל'"ף עמט"כ סלמס נר"ן וע""ט כו' נ' ורכות'.פ'רסו לניטכממ"כ
 דר3 סך כתב סכ6 וקיוו כו' )כתחי3ס טו"מ ע3 )חקו ים) מגס סוט ו6פי' ומערס סכי 0יר6'ס ע) נתנווט ים וכן 7פומניית6,כע1כד6
 דערכין סגמר6 נסטון ו' סי' ער)ס ס' נס"ג משח"כ )ד"ק ט' 6ות ק' סי' 3כע"ט כוט כ' ויפס מכרכין כיקי ס' ריס נתר"' ועייןיס71ס
 והעיקר טיס6 1)6 )מ)תיס )מלסומי סכי 16 עכז יסודם טרכ מ,ט למטנוע זעכם סוhnSts 6 ו)סרסומי 6ס"ג נגני סרועס 5עי' סס 6יסס
 ~ווי 7' 0כ6 דגקע 601 היצרור ד"ס 3' נ"ט יום* סחוס' ממס"כ )דייק כשע"ס מטכ"ל 6ך , עיי"ט 3' נ"נ כחורין 6'ת6 ומו"נ כךסין
 סיס ז)6 0חוס' מוכר' תנון כו' זוו' ד 5lpa זי) 6' כ"ט 3ערכין 6'כ6 וכס"נ סכי )מהר ~hlk דגמר6 אורחא 6)6 קלמר 7וק1636

 )16 וווי 7ד' סתוס' כ' מסיר סיר6'ס וכני' ס)סגיגו )נ'רס6 למפ" )וס סכרת רולס חג' כו' גנוי סרועס 6ס" O"h "ס 3ערכ'ןנג'רסתס
 סכי )המר סו6 דגמר6 6ורמ6 6)6 קמרו כתיוק יט)6 לע"כ דוקך כוי 76' )6וקמס מג") 6נ) מ')ת6 מסרסתך )6 7סרועט יגט'דוקט
 : פסוע וסול סכי וכממר 16רח6 פרוע6 יגס כו' סרועס סקו) וע )ונור יסודס )רנ סו") כסרועס נס טרי טוס 6י 6נ) יס71ס רנ 6מרומ"ג
 עמטס טתמס נתוי"ע ועיי"ס סס סרע"כ וכ"כ וט' ס6ט ע) ונחן מדכתיכ סו6 סג6ט ד6יסורי סי' מיר וסער י"ס רפ"י 6' ע"ד נע"ו)א(

 3ר"6 מג") סט עתן מטסט וכמנסות 6' י"6 תעג'ת ננכו"6 וע"ן וטרע"ג כסרט"' מנער טס 7טןז נירוס)נו' 336 זק7וסיןמסך
 יתעג'ת 6סטי6 כ' טס )תענית ס)מס חטק וכסגסגת 3ירוס)גני כש"ט )ט לעיף וי") עי'"ט נסג6ט לטור גייל 7סעל כקרוסין התנןס6

 : סנ"ס סי' )סלן ועיין סס מסרס"6יח"6 מס"ס ר6ס ט)6 וכמדומני כו' )ס' סו6 קרוס גורו 'מי כ3 מגיח סעס כתיב 60 5"ע וו") ק6' סיע לניסו) ססו6 קיום ליקרי 60)סנו61)
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יראים הנאה אשור געמיספר8?
 ]שנר[ קומימן

 פ"א בבכירות ותל. , מקודשת אינה חמור בסמר המקרש ל[ ]לו מקדש בהאיש בקדושין תנן , המורפטר
 הכל דברי ה פ י ר ע ר ה א ל אבל מ י י ח מ ב כ'[ ]י' ובבכורות ~'[ ]ג'! בקדושין פלוגתייהו ומוקמינן .מתיר שמעון ר' כהנאה אסור חמור סמר תניא וקוברו. מאחוריו בקופין עורפו לפדותו רצה לא 6'[]'ג
 בחמאת או ערופה בעגלה )א( מ" , ע,יפא להלן ונאמר עריפה כאן נאמר , וערמתו דתניא .אסור

 הע-

/ 
 : דשרי שמעון דר' אליבא אפילו בבכורות ומוקמי/ , אטור כאן אף אסור להלןמה

 ]ק3[ קזמלכמן
 בשר 6/[ ]ק'"נ הבשר כל פ' בחולין ותגן "קודשת. אינה בחלב נבשר המקדש ל[ ]ג'ו בקדושין תנן בחלב.בשר

 ר' דבי דתני מגלן כ'[ ]ג"! בקדושין ואמרינן בהנאה. ואמור לביפלן אמור מהורה בהמה בחלב מהורהכהתה
 לאיסור ואהד בישול לאיזור ופחד, אכילה לאיסור אהד , פעמים ג' אמו כתלם גדי תכשל לאישמעאל
 : ק"ג( ]ס4 אכילה באיסור למעלה המעם פירשתי כאשר בחלב.,  המבושל אלא בהנאה אסור ואינו .הנאה

 נשצ"א[ קחמימן
 3,[ ]נ"! ואמר , מקודשת אינה בעירה שנשחמו בחולין המקדש ג'[ ]ג"1 בקדושין תנן , בעזרה שנשחטוחולין

 אסור בשלך שלי מה , בשלך ושלך בשיי. שלי שחוס תורה דאמרה ר"מ טשום יוחנן ר' אמרמנהרם
 2 )א( אסור בשלי שלךאף

 [InDP קפץשיכמן
 , יאכל לא ערלים דתניא ה"מ מנא ואסר מקודשות אינה כערלה המקיש ל[ ]'" בקיוש'ז תנז *שרלה

)
 ת"ל ( בעין הפרי גוף שאינו )א( אע"פ הנר את בו ידליק ולא בו יצבע ולא ממנו יהנה שלא מנין

 מלא לן נפקא לא אמאי מפורש כ'[ ]לב שעה לל בפ' בכמהים . כולם את לרבות ערלים ערלתוערלתם
 : המץ יאכל בלא כדאמרינן , הנאה ואיסור אבילה איסור דמשמעיאכל

 ראםתועפות
 כ' ט' בכורות 3גמר6 קמרו ד)סדי6 סעוף" 3חט6ת 164 עמט"ל ממס ולגי 6)ו ד3ריס חסר 3גדסס . סעוף למעסת 16 נע"טפי')א(

 )מ"ת ~'ד )כלגוס ג6כ)ת וס)6 כסנאט יסורס סעוף nfivn וכי ייעש )6 נס ערוסס מעג)ס עריסס טריססגמר
 מט6"כ סגסרפין קדק'ס וט5ר' עורס קמו כטא"ס סיפסור קוים יט זנון6י קוים יסיט מן 6מל 6סי לב נ' נ"ינקדוטין
 מכדי וו") )מימר h'(h נויי מבמדין )מ"ר 6)6 31כ"ד 6' ס' יומק ד6מריגן כס6 טסקסס ע"ע 3מ5ות מעס"מ כס' וראיתי , סעוףמטקת
 ושחר עליפט קודת eh" גסג6ס לסור חמור סער ס") 61יס1 זס"י נסנסדרן יסויט ל' ניסו סי מבמדין סנ"כ ג"כ דם") הג6ס6י

 קמרי כטמו"ט עפמט"כ )"0כ ויט כ5"ע ויגיח מבמיין 6ין ד)י"ס סנ"כ כתונין נ' סו") ופ"מ וע"ע ססס"ר סו)") Irb( )ב"ס חסורעריסס
 סלבס 6' יכ"1 כפסמיס וסיפתם י1ס6 כל' יסנ1ל 6ס מ)מדין ימ"ג נקךוסין ןס") )טמאי סייט מ)מדין )ת"ד hle לגמרם דכוונת h"Qט'
 סמעס"מ קומטת ל!יוסכ 6"כ מ)מדין מכ"כ 3"כ ס") 6סוריס רמ"ד חמסין נח)יסי ורננן יוסי 4ר יטנוע6) דר' כס)וגמ6 3' ג"פ l~DSווקוס
 )6 כטג06.ד6לו6י מס"מ נוותר עליסס )6מר דנם דר"ס 36י63 דס") 6:!ור6י )סגך מס ססקטט ט"ו ס" מריכי זרכ' נמסר וראיתי .י"כ
 פ"מ גי)יף מ"ג נקופין עולסו בענין עפ"מ ע'ש ד')סי;ן וכיון )מח5ס גו"ט 6ין קיי") וס6 גט;6ם בסור דפ"מ עליפס יעריפס ממ"טייטוף
Dr'DY.מקן גוסס מ"ח וס)6 וקופין עורסו )שין וע"ח ע"ע ))מוי 6ססר סביך תמס ו6נ' עח"ת סנ6ס שסורי )ענין le11P1 6י גקוסין 
olaומא' ועלסו גחיכ לע"ע נס 6"כ וערפתו יכתיב h1'h 6וחס ועורפין ע"ע ע) קמרו 3' נ!"1 3סוטט 631ננת )וערפתו וערסו גין 
1'DtPJסר61ס ממו) ערסו מגוו) כ' '"ט 3מ1)'1 כבי"ס ור") ערפו ממו) 03 דכתיב ופרס"י סעוף ממטל עליסס עריסס גער מיש מ6מוריט 
 דנריס סססרי ובנרי tnttel~S כ3) 0ח~ס 6'ן ולכ Dtisht טעוף נמענת עריסט עריפס נמרתן וערפתו דכתיכ פתח מ"ג 61"כ מעורף6ת
 כקוסין עורסנו כ6ן ס6מורס עריפת 6ף וקונרס נסג6ס וחסור נו6חוריט נקוסין עולסין )סאן ס6מורס עריפס מס טס ס6מרו ר"1פ'

 ס"ג טס[ ]יגתיג וק1נרס 3סנ6ס אסור נע"ע[ ]סי' )סאן ס6מורס עריסט גוס סו6 ס)ימ1ן זעיקל 5") וקו3רס כסג6ס ואסורמ6חוריט
 סס כ6ן ג6מל מס ספסרי הגל"צ tD~')S וטף מ6תוליס לקופין יעורסס 3וט גס מווין ססניסס מס כך כתוך מספרי ו,כל דס"חעריפס
 טריסס דעריפט סנו"ט עיקר כ) ד,סו וקונרו 3סג6ס 6סור כו' עריפס )סנן וג6מר עריסס כ6ן יג6מר t//rl~s ג"כ 5") עלו כו' ססוג")
 נק.סין lellu )סטן ס6מורס עריפס עס סגו"ט עיקר כ) ד6"כ )ט זמנ ור") עיגז) מ65י ננ' וקוברו נמגנט 6ס1ר ~1Df כי'ןוסל

 נוס וגפרם 3קוסין חיית דגט3ס )6 06 מי)ת6 )סך מג") גוסס וסתם 51ע"ג מ6חריס כקופין עורפם כ6ן ס6מורס עריפס 8ףמסחריו
 : סס 6יתן מ5סס ו3טגט1ת מ6חורע וב"ס T'nlps ע"ס רפ"י 3' 4 ככורות ועיין דסוטס סגירת וכסוגיית טעוף כמעל ט"גו )טגן ס6מורסעריפס
 : 50"6 ס" לורפמ  לאס  רטורי  ייסחפו ס"סוטולין נסי ואן)א(
טפופן  ולמסאב ט' 6ט'יפ  h"rD 3כ)) ןסן)קס 5ניערי וסלי מטו יטגס ס)6 6על דכנר ולע"נ גפ"ע וסן)קס 35יעט )לטת זמ5רכיגן 60 ל"))א(
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מיראים הנאה אימורי געמידמפר
 ]קנה[ קימימן

 אמר חוקיה אמר מנלן ואסרינן מקודשת אינה הכרם בכלאי המקדש ל[ ]ג'ו בקדושין תנן * הכרםכלאי
 : ע'1[ ]ס" הכרם כלאי אכיפה כאיסור שני בעמורלמעלה פירשתי , יאסר וכיצד להאסר הברם ושיעור . אש תוקד פן ונקדש פן בלאים כרמך תזרע לאחרא

 נקמב[ קיאמימן
 שנאמר ממשסע ]דתניא[ מנלן ואמרכן מקודשת אינה הנסקל בשור המקדש ל[ ]ל, בקדושין תנן . הנמילשרר

)
 מגיד בשרו את יאפל ולא ת"ל מה א"כ , באכילה ואסורה נבילה שהוא יודע איני השור יסקל סקל

 מה * נקי השור ובעל ת"ל מנין בהנאה באכילה שאמורה דינו שנגמר לאחר שחמו שאס הכתובלך
 : כלום של הנאה בהן לו ואין מנכסיו נקי פלוני יצא לחברו שאומר .כאדםמשמע

 קרא איצמריך שהימה מעון שאינו פקוע לגן ואימא נבילה שהיא יודע איני דקאמר על )א( לשאול'ש
 ליה דקם )ב( יאכל לא ואימא 6,[ ]מ"6 בב"ק עלה דמקשי תדע . מאיר ר' ברייתא דההיא לתרץויש
 ואהד אכילול אסור אחד תאכלו לא )ג( יאצל לא שנאמר מקום גל ר"א .דאמר אבוהו כדה' בהנאה ואסיראמסקל
 נבילה דנתינה ליה דלית ג'[ ]גא שעה בל בפי במטחים למילתיה מאיר כר/ אבהו ר' משמע הנאהאישר
 פקוע לבן קרא דאיצמריך למימר ליטא מאיר לר' הלכך . דאתא הוא ככתבן לדברים לנכרי מכור אולגר

 : ממהרתו אסו שחיטת אומרים וחכמים , מאיר ר' דברי שחימהמעון חי ם' בן בה ומצא הבהמה את השוהם 6'[ ]ט'ד המקשה בבהמה דתנן מאיר, לר' שחימה]ד[טעון

 . ]ינ[ קיבמימן

 אמרי . מנלן 5'[ ]ל, ואסרינן . מקודשת אינה ערופה בעגלה המקדש ג'[ ]ג'ו בקדושין תנן . עייפהעגלה
 : הדם להם ונכפר דכתיב , כקדשים בה כתיב כפרה ינאי ר'דבי
 קרא אפקיה )א( דלהכי ולמעילה דמים לתפיסת קרש?ם דין לה יהיה לקדשים דאיתקיש מאחר לימיראין

 דאין דמים וריקת לאחר דהיינו , הוקש בהן שנתכפרו לקדשים ללמד כפרה בלשון להקיש שוהנלגזירה
' ז יתויש

 ן
 כמר גבי לעיל כדאמרינן , העוף מהמאת עריפה מעריפה הנאה מאיסורן

 י העוף מחמאת עריפה עריפה ערופה בעגלה שוה גוירה גמרינן נ'[ ]מ"1 אהרון פ' בסומה דהא ,חמור
 * נשי[ קיגמימן

 דאמיר מנלן גומא מת ל[ J(gg מעמייין באין בעץ כדאמרינן , כהנאה )א( ישראל מת הכתוב אמר .מת

 ראםהועפות
 : מס"מ וכ"כ סז)קס נסטת ס6יסור סג)ס מטוס וסד)קס סי6 נעימ6 דמ,ומ6 מטוס 5ניעס , 1)6 י"ס h"p '6 כנסקסתוס'

 ז% מחרבין וים ג' 7ג"ו )ק7וסיז נחי' וטריטכ"6 נ6"6 סחר5ו זיגי 7"ס 6' מ"6 נ"ק תוס' ועיין נגיסס מסר עס"ם כו' )ס6ו)ים)א(
 כגמ' מת"ס כר"מ 67תי6 )תירותם מ"ר כ6ן סר6"ס 6נ) עכ") נסירת 1)6 סמיעס עעון פקועס גן 67מל כר"מ כס)כת6 ד)66תי6

 יס6 ס)וגתיס כר גוךמוקי' גמי )יס מייפי מני בכסו ר' דנ)6ו סו6 דכ7ין וסרסנ"6 סריטנ"6 מס וכ' כו' קנסו ר' יקמר כךר"6מס
 ממטמע חוקי' לטויס י6כ) )6 סכ6כתיג

~tO'h 
 כסייף היירי )6 וחזקיס היסורי ככובסו כ)) זרך אירי הנכו זל' מסוס 6)6 כו' סג6ט

 י6כ3 נ)6 ס6 מדר"6 רמייתי 60 ת"ק כ' כו' 6ר"6 הכסו וכיר' ננמר6 טכסיס כ' ג'ו נקדוסין וסנרם"ם עכ") 7ר"6 נקט נחנן636
 כר"מ 6תי6 %י )h'nh 'fprnt 6 כר"מ ע"כ 7סנריית6 נווט נדייק סיר6יס ורטיגו 3וס סר6מוניס ד' ר6ס 1)6 עכ") סויט tprn'5ף

 טגס כסג"י ועיין )מי)תי' ]ג5")[ 6מר כר"מ הכסו דר' 36סו ר' דגרי נגמרי (1po ומס"ס ורקס 7"ס 6' כ"ג 3פטחיס סתוס'כממ"כ
 ומס סכ' קת"3 סי' )גדסס ח7ס סס ועיין חירו5ו עיי"ם כ)יר"' '6כ) 633 מונס גמי 7חוקי' מע"ג כו' כלר"6 רגקטו מ6' )תרן נ'סו6

 6)6 גניוס גני סייכות מס 67ית 6)מ6 כו' נייחס סטוק 6"' יסק) סקו) סג6ג1ר ממסלע ךתגי6 מטוס סו6 ג3')ט גני טכ6 ר3יגוסכני6ו
 ספסור ס"קק) סור סדין ס)פגיגו סיר6יס ס) סכתני וירפס מעיג'ו עמר יגבס ומי עכ") נסנ6ס הסור ס:סק) 1ס1ר כטג6ס אתרת7סג3י)ס
 כ)"). מסק) דסק3י' )סיכל )ב( . עומס 11 מס ו)סמיכס טרח.)ססנויכס וכמגס מנוטרי נו,רח כרחוק חוסנ )נר גניוס מיין רחוקנסוקס

 : ג' 6ות ק"ג סי' )עי) עיין)נ(
 סיכל 6)6 סכי סרכיגן ז)6 וי") כלהטיס ממיס תופס יט6 67"כ טכ6 סרכיגן )hth 6' 61"ת טג' ראי נתוס' עיין כו' 7)סגי)א(

 : מסימן סוף עד )ותר 61'ן טן מסר ונג7סס גני6ור, ומס"ס ק"ו סי' )עי) ועיין סג6ס )ייסיר D"D ("51 סג6ס מלסור סכ' ר3יגונס6)ח וכסמי כוי סוקס כסן טגמכסרו )קדסיס סר6"ס רבינו כתי' ור") טכ") יחוד )כפרס 6)6 דנו'6 )6 סכ6 36) קדם קר6דקרי'
 מילתה )יס מססק6 יספווץ 6פסר ויניסו כטג6ס מותר נכרי ימת יס") מטמע וו") 5נ) ס)' סוף סמ)"מ ג' גו' יסרק) מת)א(
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קראים הנאת אשורי .עשרמפו80
 את שמ וערפו התם ונתיב שמ ותקבר מרים שמ ותמת הכא כחיב ערופה, מעגלה שמ שםוילדונן
 )ב( קברו כך אמור שהמת וכשמ , כקדשיס בה כתיב כפרה , בהנאה דאטירא מגלן גופא ועגלה ,העגלה
 אבן לו הוסיף בהנאה מותר הי לשם שבנגנו קבר 6'[ ]מ"מ הדין נגמר פ' בסנהדרין רתניא . אמוריןותכריכין
 רשב"ג אמר . להצילם אחרים על מצוה כליס בו זורקין ואמו אכיו היו ותניא , בהנאה אמור מת לשמאחד
 דמיהלפי עמו הנקברת בממה עולא והרגמה אסורין בממה נגעו אבל , במסה נגעו שלא בד"א נ,[]מ"מ

 מותר אמר ורבא , היא מילתא הזמנה אסור אמר אביי , למת בבד האורג ל[ ]מ,ז ואיתמר . המתבתכריכי
 : כרבא הלכתא כ'[ ]למ וממקינן , היא מילתא לאו הזמנה1

 . ]שז[ קירמימן
 דתנא , מנלן 6/[ ]:'י ואמרינן . מקודשת אינה מצורע בצפורי המקדש 3ק ]יי בקדושין תנן . מצורעצפרי

 בפנימ האמור ומכפר מכשיר מה בחוץ ומכפר מכשיר ונאסר בפנימ ומכפר מכשיר נאמר ר"ידבי
 דוקא דמיתמרי מצורע *צפורי . כמכפר מכשיר בו עשה בהוין האסור מכשיר אף כקכפר מכשיר בועשה

 ואעם , לתקלה שלה תורה אמרה דלא , שריא משולחת אבל , האחת הצפור את ושחה דכתיבשחומה
 מאחר משולהת להתיר )א( ומשולחת שהומה אין מ"מ , תקלה כאן שאין ונמצא , מריש מרובא דפרישרכל
 צפור כל ותניא . בתורה מדה וזאת יותר הנראה בדבר מוקמינן והיתר ואיסור . תקלה לידי לבא הדברשיכול
 מאימתי מצורע צפורי נמי ואיחמר השהומה אח לרבות תאכלו לא אשר , המשולחת לרבות תאכלומהורה

 ראםתועפות-
 מוו כ' נגלסס כ"ס ותכריכיו )ב( . טס סגר"6 וניקור טנ"ט סימן ריס כי1"ן ועיין עכ") נקע ססיקת6 ומי)ת6 סרמנ"ן )דעת טכח3)ווכמו

 זקנר רגיגו מלנלי עטמעסעמוזיס
 ותכריכיי

 5ו"נ י"ע סי' Ch עמויי וכסו"ת כו' רט"י וכ"כ עלמו סמה געו מן6ורייה6 לסורים גש
 מן נטג6ס 6סוריס ותכריכיו וקנרו סמת כ"ח נילוס נכ"י )סומרט ו6ססר פוסע 3סט טת)ויות נ:;)"ת חרדים סס' 11") עיי"ס נוסס6ריר

 : עכ") 1ר6"ס )רטנ"ן תרי"ג ממגין גו'מתורס
ומטווחת)א(

 כנערך סטקטו מס וכבי ור") עכ")סיס tp'h~' סלט לוטוס טרי:ן )6 קר6 )16 ד6י 11") טס סריעכ"6 גמס"כ 6)6 עכ") סי6 נעלמך 6סנ;כת6 סמטו)חת 6ת )רנותלעי) 67מר1 וקרץ סכ' רכ6 סז"ס נ' ג"1 קז1סין כסרם"י ז)6 סו6 רני:ו דגרי ופג ;5") גי' )סת'ר 'והר ומטהנר כלחי טויי
 61'סי

 ~נות מלס ח5כ)1 )6 6סר ווט כסמועס 6ת )רכות ח6כ)1 טסורס )סור כ) גימל 6:6
 6ת )רבות ת6כ)1 מסורס לפור דכ) יותר מסתכר דמס"ס )מכריע )חק)ס סלח הורס למרס ד)6 טעמ6 ס6י רנh~ru 6 ס:וסו)חת6ח

 זפריט זכ) 61ע"ג רניגו כ' וטפיל והק"מ סקמועס 6ת מלנות עי.ס תסכלו )5 6סר וגססמט1)מת
 כו' מ"ר הקלס כ6ן סבן וגמ65 סריס מרוני

 עד כו' ומע"ג יון חסר ונ:דסס )סחיר מטמוטס ט)והס עןיס6 ןעכ"פ סגמר6 כקוביית 6יפכ6 :ים* ז)6 )סכריע D'/O סו6 דכך6יור")
 3נמ' (srln 'עגו גוס מלרננן 6)6 בגו )כתמ"ס בסול מלעטין דקן סתוס' )יעת עם טסקטס סכ"ס ממ"ק סע"ו 3סעס"מ וע"ן .ותגב
 ססעלנו וקוטיית 6'כר6 )ק"ו כ6ן )סמטכ"ר 16)ס דע))נ6 לסריס גרוכ 1)נט)ס )ט)חס מותר מד6ול"ת6 ס6 )תקלס ס)ח חורסמ6
 י") ספיר 61"כ תקלס כ6ן 6ין מן יקטס וע"נ )תקלס ס)ח חורס )"6 )מילוח 6י 6' ק"מ נהורן ממ"ח כ"6 ןקיוטין סוגייך מסך6יגו
 עולס 6יגו טס 3' ס"ו 3'ומ6 וכן )טחיטס 6ף ס:זעת עיר לסורי )מעוטי )בנ"י ומ:") מנדמה תעיר 6ף דננ' מסיר )סחיטס 6נ) ךוק6)טיוח
 סגו"כ דכ"כ נוס חיין 1:6 נוסיו 1)6 מס"ת )כתמי)ס )כע) לסור )ג"פ כיבס יפייט )חרט סכ' מסר5ס"ח מנסת כיונת ועיי"ט רניגותי'

 דסכ'ע1) תס"ח סו6 מכסוין )כ"ע"ין סג6ס זכ6.סורי טס טכ' ג' 6ות י"ג סי' 5ט עמויי סו"ת ועיין מניטית כ"ס ת"ס סי' מידמס"ת
 6נ). כו' ממוטס דוקק ד:ויהסרי מקורע ביסורי סכ' רנתו נלסון ובס , סק"5 ק' מ" כסלתי ועיין סג6ט נכ))סו6

 מטבע טריק מסולחת
'e~s'סייס 6"מ ~ולע שיפורי טעקדס להגיגו למס 6מתמ hp,1 כסמוך ר3יגו ססכי6 יוהגן )ר' דוקק וס"מ נמסו)חת ו)6 נטחוטס 
 תיסר מ15רע וגפרי סכ' זקז!טין נפיס"מ וכסרמג"ס מוחרת וס:וסו)חת סטח1עט ג5סרת החיטט דמטעת וכפרס"י טחיעס נוטעתזימר
 מס טרמכ"ס סכ' ס"ו טס סרמכ"ם מלטון )דייק כ' ט"5 נוס)' נרפי"6 וסמ)"מ עכ") כסכי ססחוטס סיפור ר") tt'nco מטעתבסג6ס
 חנרחס :וטמיטת 36) כבכייס טותרס טבוח )6מר דבוקת ודעמס סהוס' כסנרת )סרמכ"ס S"D1 כבכיוס ומומרת כו' סמטת)מת בפורוכן
 מקורע לפורי מוחכן סו6 סתוס' ומכרח כי") סלו )פיסקנו מחבורו סרנוכ"ס סותר יסיט 61עכ עי'"ס כרס"י ודש 3סג6ס ונסורס ססעומעד
 ד1ק6 )16 ע"כ וסתם מקולע ולפורי כו' סגקנריס סס 61)ו תגן תמורס לסוף יס6 גרני נס ען6 טס וסמ3"מ חרווייסו דמטמע לניס)מון
 גס וכמ"ג סנ;טו)חת תמות סרס נססך מ"ס דגנעיס כפי"ד כדחגן זתמ,דס סך גס 5"ס ~ota' שי' וכקמח ז)"ד 5ססר מ"ג61)כ

 S~rt טס סריעג"6 כזס קדש וכנר סחוס' )סי' דגנעיס מטגס מ6ותס רפט 63ננת ס3י6 6' ג"ז נקדוסין וסגרס?ט סגקנריס מןס:;סו)חת
 נופג ומסגי עכ"ל 6סורט וריקם קוזס ס6 6והס מחרת סדס וריקת 6)מ6 סמסו)חת חמות סרס נטפך ?גגעיס כחרץ גש חגןוסכי

 כהי' סרסכ"6 דנרי ר6ס ו)6 כו' סה1טס 6)6 מיתמר ד)6 דע)מ6 לסורי ע) ינקט 51סרי כ' טס 3נו6ס"פ סי"כ זע"ו o"e)סירוט)מ'
 6טהוטס וגס 6דס דטסרת 6סחועס זקקי די") גראס %י , ס:סק)יס ונסווריס חמור ולסטרי סו)") דצ"ג )ית6 יט6 טכ' טס)קרוסין
 טס ירוס)'ס ונתס6רת ח' 16ת ע"ס 7גגעיס סי"ד רעק"6 הוס' יעיין ליקרו נעילע 31ית 61דס רניס )סון לסורי טמרו ומסיר סחזעסרת
 . 6מר לכיוס יעגין רסס "') נחכורו סרנונ"ס מדגרי לדייק ס:ע")ו וממ"כ נפיס"נו כמט"כ כרט"י )סרגונ"ס דס") )פרס יםועפי"ז
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 ("מאיראימ הנאה אידוי נעטימפר
 שאין אימורין עשרה המש )ב( אלו הרי , לקיחה משעת אמר ר"ל שהיטה משעת אמר יוחנן ר' אמותןהן

 ן
 והקדש . דמיה בהתפטת ניתרת אינה ע"ז , והקדש ע"ז דמיהן תופשין מהן ויש . לעולם והנאה שכרבהן
 גרים בידי וע"ז , מקודשת בדמיהן וקדש מכרן שנינו בקדושין השנוין ובתשעה דמיו בהתפמת לחוליןיצא
 עשאו שמתחלתו לעובדיו לסכור צלם עשה אבל , דמיה תופסת דאינה 6'[ ]ס'י אחרון פ' בע"ז אמרינן)ג(
 , בהדיה איבא ע"נ ודמי זכין ע"ז דלמא 6/[ ])"ג מעמידין באין בע"ז כדאמרינן , אמורים דמים אותטלע"ז

 עשאה שמתחלה אחרי]ם[ אמירי ידעי אי הא ]נוי[ ביד ע"ז לדמי חכמים חשו ולא אמרינן 6'[ פ"נובכ"א
 : הוו הכיבגימטריא ח"י נהיה לא האדם ושכר : לדבר ומימן אמורין מ"ו אלו . אמירי )ד( דמדרבנן לעובדה ומכרהלכך

 ראםתועפות
 י"ס 6' ס"ס ע"' סמוס' כמס*כ ס"ט סר' לי"מ ט6 גרפס )ד( . גויס ג") ע"ס  גריס  לג( .  גנרפס מסר נשל6 על מכלןמ(

 6וי למרת ט"ו )גורך טלמיס טק1ט כמסגילי Oh 65 מומרין טלמיס3טונלט כדי מנכלי מכרס 6סי13 פלי מירכגן יגס סם סחוס' יטה מיסו לסירי ?מבענגן כ' ומס"ס ס"5 טכ' סר6"ס ונס .מסתנר6
 נסוריי

 ' : סקי"6 ק)"נ סימן יו"ד ט"וועיין- 7כותיס מו7"ס 6י י"ג סס ר"ת כמח"כ ס?מיס
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