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 או מחברו לוקה שאדם ממוןאיפורי

 מעכלי
 )א( בו ויש ליחן תורה שחייבהו במקום

 לא , וקונה במיץ שאר , למוכרה ימשול לא , תחמוד לא , )ב( כ"ז לאוין חיכניהראשון
ק לא עומר , העוף לא פרם, תלקם לא , הלקם ולא , תכלה לא , ואכלך כמפךתתן  / 

 2א , תקח לא שוחר , תונה לא , שכירות "לין לא , הגזול לא , העשוק לא הגנובהלא
 לא בעבומו בביתו, העבום לא , תהן לא כלייך אל , המכור לא שבויה , גבולהסיג
 , תעבום לא רחיים , תחבול לא אלפנה השמש, עליו תבא לא תעשוק, לא שכיר /תשכב

 ריקם. השלחנו לא תפאר, לאזיתך

. ]יני[ קמוסימן

 אשר בל תחמוד ולא וגו' רעל בית החמוד לא והאחרונות הראשונות בדברות הב"ה כתב . תחמודלא
 , כדין שלא עליו בא בעקיפין או דמים ונותן כרחו בעל ולוקחו הברו דבר שחומד נקרא הגמד ,ולרעך

 בדברים החומד אפילו יכול / במנילתא דתניא , תחמוד בלא עובר אינו מעשה בלא במחשבה תומדאבל
 עד להלן בה , לך ולקהת עליהט )אשר( וזהב כסף תחמוד לאת"ל

 שעושה.
 שעושה עד כאן אף מעשה

 אונם ועל חפץ על דמים לו ונותז תבירו שאונס דמי יהיב הטסן 6/[ ]ס'כ בב"ק דאמרינן חממן והיינומעשה
 משמע דמי בלא לאינשי תהמוד לא ומתרץ תהמוד בלא עבר קא הא כ'[ ]ל פ"א )א( בב"ק מקשינןבזה
 לא נאמר ועליו , הומר נקרא דמימ ונותן חברו של כרחו בעל ולוקח חומד אלמא בדמים אם כי ואינו )ב(לחו

 :  לאוין בב' עליו  לעבור עליו  הכתוב ושנה לגנוין ב/ לאלו אהד ש' תתאוה לא וכתיבתחמוד

 ראםתועפות
 . תנוו) )6 . כ' . רעך bb העסוק )6 . 6' . )לוין כ' נכעיס קכ"ט דנסימן כ"ס וקימגיסון , נ"1 )ב( . כ5") סר6סון 1'"1 ווין נ'נו)א(

 קכ"ס מ" גריס כ"6 חסרון כ6ן סיין גריס ו)כ6ורס עכ") תעסוק י)6 )16 מסר סכ"י ג"3 11"3 י6פ"ו סחכם כת3 קכ"7 סינוןינסוף
 קנ"ו קג"1 )16ין מסמ"ג 36) חעטוק )6 ק"ת סי' סמלות כמגין סכתי כ3ס"נ סר6"ס רניגו ודעה בנו ותו תנ,ו) ו)6 תעסיק )56")
 סו6 6חי )16 וט ענין )פי )לוין נסג' עליי )ענזר )יס;' נתרי רחמ;6 6פקיט )סכי גו) וסו עסק וסו h'"p נל"מ 57מר י)לנ6כחג
 מטוס ד3ר כמסר OSth נס"נ כועח טס מט"מ 6' 6ות ק;"ו hnlthe סע"ס שיין סמטתיק עם דסדין ומס"ס קמ"ן סי' )סלן ועייןע""ט
 : עח"ס סמ5וח נמגין מקת )סגי ת65 ונפ' קדוסיס נס' סכחונ תעפוק )6 )סגי תסיג סנס"ג דכ6מת טסיו )סטינ כ' רמ"1 )סרמנ"סכמק"ת
 סם 36) כך 7נוסהמע blo ןוקDl'bi 6' רנימ וכוונת "פילוס" תיגח הסר וכלן נג7פס כ"ס כו' כ"6 61'גו פי' )סו )ב( . כנ")ככ"מ)א(

 כמס"מ סרנונ"ס וכ'ע סיל6יס דעת וגסו כו' ועי") נועיקר6 חון"ס 3' כ".: סגסדרין ועב דני נייסיכ 6סי' סוי חהמוד י)6עועים
 6סי)ו גוזסיר תתסוס ד)6 כ' רסק )"ת טס טסרמנ"ס 3מס 6)6 כו' למיס 3ו וכתה )קנותו ו6סי' כו' מזמיר ס)16 וס כי רס"פ)"ת

 טסמ"נ וכ"כ כו' עניו סכתונ וכגס )16ין 3' )6)1 6חד פי' תתפוס )6 וכהיכ כ6ן ממנוקר כן ס") )6 רגיגו כוס )נד כ)כט)סח116ת
 ס' חומפ גפיי טונוס רבינו וס"ס )תימוי המלגג מתרגמיגן )מר6ס נחמד וכן חרוג )6 6וגק)1ס וכזפ 6חד סכ) וסח6וט סחמון קו"ח65וין
 דבר מחבירו 3גץ) ,olbn 06 כי סת6וס 6פי' חמדט SS13 יכנס כי וגייר כ' ו6תחגן פ' סחומט בסי' וסרמ3"ן עכ") 6הד סכ3 כיו6חחק
 טרמנ"ס כןעת סיעתו ונרפס D(~lr ט,ס 3)15 עונל מנכות קימת כמקומו סיס 16 ממגו תקיף תכירו כ' כן )טסות יוכ) 1)6 )1 6סרמכ)
 olht 61'ן חת6וס )6 טג6מל מעטס ג)6 ענר 3ךכר כ)13 וגסתס י"ג 'Olp סי6ך 3)כו טחסכ כיון י' דין גועס מסג' ס"6 סרמנ"סוז"ט
 ננו)"ת h"e מרליס סי' וכממ"כ 6יס כקסת וכן סכר מיד ממנו )קגותו ע1ו ככ) )סמה7) 3)כו וסמכים ממנמר ור") עכ"ל כנכד 3)נ6)6

 3)16 שונר סיגו )סרמנ"ס 6ף חכירו )קנין 3)נן כסכו ססח6וט 6)6 ממגו )קגותו עו, ככ) )חסתי) נקנו ססכיס )6 06 36) כ)3סח)וייח
 מחטנח ע) וסווסרגו כ' מ"ג 6ות סנ' טמר יוגר )ר3יגו תפונס וכסערי ודו"ק סרמנ"ס דעת )פי כן נר6ס 6ין f~wn מ' סח,גוךתרטון
 דעתו 6ין ו6ס תחמוס )6 סג6מר סו)") סרמכ"ס דעת )סי וסגס עכ") תחמת )6 ס:6מר )ענותו 3נוחסנתיגו )מכיס ס)6 סוס מרעסדכר

 תמ"ס געסס מס 6נ3 כו' סת6וס Dh" חמ7ס נב)) יכ;ס כ' סג") סרמנ"ן כקטון כו1גחו וקוטי כט3וקח כ"6 כ)) )16 כ6ן 6'ןכסרמכ"ס
 3מ"ם סרנונ"ס ע) אחוקק מסמ"ג כדעת סס סכ' יתרו סנס' תחמוד 7)6 3)16 מעס"ח כא' 1ר6'תי , כו' כד3ריס סמונן eh" יכו)3מכי)ת6

 דטך סלמת סו6 רכן גמי ר") דק6מר )סו ימשמע סג") סגסדרין סנחום' l':hlo כח" ססמ"נ ודעת 7ג,'ס כגופן ק6י תחמוד637
~nllSD סרנוכ"ם ע) ססמ"ג סחו)ק ס)ונח6 נידך ט"כ6שיטך SIrnl* 6(סו6 ססגו"ג כוונת סחן )6 ונמחכ"ת עיי"ס 6חן סכ) חה*ס 1)6 מממוי י 

 סכן נונוקס1 מט'נ סגו 6ס" החימון Su סעונר תתגייס )6 ספגו חחנוו7 ך)6 ןר") 6חד פ" תת6וס י6 תממון )6 ססמ"ג טמט"כחטב
 נסטיג 6)6 סרגו תחמון )6 כנוו פי' תתפוס )6 נגס 610 ססמ"ג וכותת כן סגו ונלווח ססמ"ג דעת דכ"ס )טד'6 סס כהב סמחנלסרב

 )6 כמכי3ח6 ותגס 6חד וסכ) חח6וס )6 עוד סס וכחוב תחמון )6 ס7נרוח גי' כהונ וו") קו"ח סי' ריס 3סלנ וכמנוקרמנוקטו
 Tnh פי' טכ' סיר6יס זנלי יתנקרו וכן עכ") מעסם טיעסס עד )ן ורקחת עמסם ווסנ כסף מחמני )6 ת") נדנריס 6ס')ו יכו)חהמזד
 'וכיח סר6"ם ורנ'מ othnn י)6 נ)16 1ססנו"נ סרמכ"ס כמחקוקת דסגסיר'ן סהוס' ט) הס" כ' כ)) מפי 6ין ו63מח ס)16ין כ')6)1

 דעת ספה"נ ,כר )6 )מס 'יעת' 1)6 , כסרמנ"ס ן)6 ססנו"נ כממ"כ ס") חח6וס ד)6 31)16 כססמ"נ וד)6 סס סנחוס' סכ' כסי'ממסרס
e~blo6(כ"1 ס" ח"6 ס"מ כש"מ ורשתי , סס 6נט' כח" ע""ס ס'ר6'ס כבנרי סס כ' סכוכם מ"פ וסמריכ' , כסרנונ"ס ד% חח6וס כ
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מביראים ממון איפרי יעפימפר
 ]יפה[ קמזמימן

 למכרה ימשול לא נכרי לעם והפדה יעדה לא ]אשר[ )ואס( המשפמים ואלה בפי הב"ח צוה . למכרה ימשוללא
 אינה ימכרנה ואם בה בבגדו למוברה )א( עוד ימשול לא אותה הקונה יעדה לא ואם המקרא בה.פ"בבגדו
 ]עליה[ מליתו שפירש כיון בבגדו לתניא נ/[ ]'"מ פ"א בקדושיז רבותינו בה נחלקו בה" "בבגדו בפי' ועובר.מכורה
 , למוכרה רשאי אינו שוב עליה מליתו שפירש בין בה שבגד בין לישנא תרוייהו ליה אית שמעון ר,למוכרה. רשאי אינו שוב - שמכרה פי' - שבגד כיון בה בבגדו אומר עקיבא ר' ר"א דברי למוכרה זה רשאי אינושוב
 התנאים ושימת התלמוד גירסות וראינו , פליני לממרת אמ ויש למקרא אם יש באם התם )ב(מפרש
 וקרינן עבד שכתב כמו הכל דברי ומסרת מכךא שדורש מקומות יש , ולמסרת למקרא אמ יש כדיןהלוקות
 לא תהנם לא תהונם לא )ג( דעבד דומיא עובד כיצד הא ג'[ ]ע"נ יותן וקרינן יתן כתיב 6,[ )' ]ג"כעוכל
 אס יש סכר 6'[ ])"י המוקדשים פסולי כל פ' בבכורות 6'[ ]י' פ"א בסנהדרין עקיבא ר' , 6'[ ע' ]ט"יתחינמ
 פ"א בקדושין שמעון ר' . ועוני עני לחם גבי ולממרת למקרא אם יש 6'[ מ"1 שעה ~י פרק ובפמהיםלמקרא
 אמ יש דריש במוכות במכת בסכת נבי 6ק ]ו' פ"א בסנהדרין בה בבגדו גבי וממרת מקרא דריש נ'[]'"מ

 לדרש שיכול כה בבגדו כמו )ד( זה ומסרת מקרא מכחישין שאין במקום לזמר שיש קשיא לא והא .למקרא
 ויש . למקרא אם יש דורש ;ה את זה שמכחישין שניהן לדרש יכול שאין ובמקום שניהן דורששניהן
 מקשינן ולא )ה( כתיב מקרן דאמרינן 6'[ ]ת' פ"א בע"ז כמו הכל, לדברי לממרה אמ שדורשיןמקומות

 . וכו' אלא שפיר לממרת אם יש לס"דהניחא
 . למה ת ר ו מ מ י ו נ י ש למקרא אמ יש דאמר למאן , מסמורת מקרא שנשתנה במקום לתמוה ישלערך

 נלומ לדרוש ניתן שלא אחרי כדינו נקרא לא למה , למה א ר ק מ י ד נ י ש למסרת אמ ישולס"ד
 החולקים שכל נ"ל . התלמוד וחלוקת התנאים חלוקה הקושיות כל נתרצו , שאפרש סברתי ולפי ,בשינוי
 במוכות, בסכת במכת : ילמדו ממנו והמותר מהן אחד ואפרש , חולקין הקדש לשון בדייקנות למסורתבמקרא
 לשון יקרא למה כסכת האמת ע"ד יקרא לא למה כלום לדורשו למקרא חוששים אינו וי"ו בחסרוןשעקרו אחרי וא"ת . לדרש ווי"ו שהסר מה בו להיות )ו( או הברת דין הדייקות למסורת.סוברין אם יש סברירבכן
 ולא קאי שנים כמה דעלמא דאמוכהע שיבוש רבים לשון קריאת לך אין לך אומריםרבים,
 . דפנות ולחשבון סוכהאחדא

 ור-

 משום רכים לשון לכתוב המקרא דרך שאין למקרא אמ יש סבר שמעון
 דרך על בוי"ו נכתב לא למה וא"ת , רבים בלשון קרינא דפנות להשבון אתא לדרשה הלכך , דעלמאסכות

 ראםהיעפות
 תחמוי )6 ד56טייך וו") תנ,ו) גע6 ת") 61"ת . נ)6 7"ס נ' ס' ינ"מ סמוס' קוסיימ טס סתי'ג"ו

 זקרקע ינו) 3)16 ק6' ד)6 קרקע ע)
 הממי )6 סו6 מ)6 7מקר6 עמ' ותמיסגי נגלחקנס

 תחמוד )6 )מ") נמק"ע סתוס' קומיית 61"כ )רעך 6סר וכ) ממורו וסורו וגו'
 בד3ריס יכף גמכי)ח6 ו6מריגן וקטרג כ' י"ס סי' והסמ"ק . 3' נ' סוטם יסמט6) ר' דכי כנהג, סידי 51") וגזו) מ)6 ח") וחמורו)סורו

 : עע") מטסס סיכסס עד עליו )סתחייכ נגמר סיגו 6ך לסור ב)כ ס6ף )ר6ס מכ"א כו' )ך ולקחתת"3
 ע) ירטי כונסו הח"ו רכיגו ככ' כס נננדו בסי' טנמ)קו זכריית6 תגלי )סגי מוכרח וכן )ג,וכרט ס6נ TID נותסס , )נוגרסע1ן)א(

 נגזסס וכן )יח6 זס סגת 3גנו' ו)פניגו )נ,וכרס hs1 Or' 6יגו סוכ ערס טליתו ססירס כיו; סגריית6 נלסון נסמוך רניגו ות"כ ס6נמכירת
 )מוכרס ס6נ יסוף זס רט6' עגו וכחב דייק ומס"ס ס5נ ע) ק6' רסקי וקיט ס6יון ע) חור ט)יתו אפי' גכוגס הכת"י גי' וכקוות)יה6
 טיי"ט 66רון נס )מבכרס ימטר )6 ספי' ס"י ענדים מסג' פ"ר כסרמ3"ס רניגו דדטח י") "360" תיסח 3יכת"י כקן מחסר מסמס'

 קע"ס )לוין ססמ"נ וו") סלמנ"ס 3ד3לי סקריך מעס"ח ו3ס' )מוכרם עור יהסו) )6 יעךס bSn די )6 ור") שן 'מטו) )6 ו;"סנ)~מ
 סקנדל דמט"כ ודע עכ") סח0 כ7גוסקיגן 6יס,ח 6חר )ססח1ת )נוכרת יכו) סגו 360 וגס )6חר )נווכרס יכו) ס6ד1ן סטין ססירוסו)ר"6
 יעקל גן נסמייג 7ט"ס גל6ס וסכן  6דר"6 דרש טס דגוקסס גרסיגן סתמך יר"6 6' )"ד ננכ1רוח דמנו6ר תמ"ס סו6 ר36"י ינליטס
 3ס' וכ"כ ורמיגסו ל"מ 6' )"ד ונ3כורות סם 3קדוסין סתוס' סכיניו ר"ת סכ' סיטגס כנ" וסיר6יס סס~'ג וגי' 610 סורקגוס 3ןור"6
1c'cרייס 67'סו לע"נ )ר"ע ר"6 נוצהר מ"3 ס"ס ךגנרכוח וס6 מקוס פסוס המכחן )6 שיעור ר' קורס דר"ע ומטעם כ"ו סי' )ר"ת 
 נחוס' סחדסיס 3מטגיוח כ"כ נתודפס טוש מרחיק ר"6 6ג) מדעה חונן 56) )במיס ח"ק )דגרי יזהר קרונין 7נריו זר,ע etcnכיינו
 וגרפס )ש עתם (rh' ו)6 כו' תקביס וים סכ' ועי'"ס 3גדסס חסר עס"ס מכבן )ב( . ומס"ט רס"נ סי' )סלן ועיין s"a נסס ס60גס'
 6)6 יג ס7"ס תוס' 6' )ו' ונחים ועיין כ5") יתן יכי יומי ,ותן כי )ג( . זס נס טעתיק ס)6 ע) כמחג35 ר"כ סנ,סדר לודרריססו6
 כח3 כ' כ"מ סבת נטס"ה נכרך סירה 3ג'מוקי )ה( . כ5") כו' כמו וס 6ת וס )ר( . רקס סי' יו"ד ת"ס טו"ח ועיין ומסורת מקרץכ' י"י נסגסירין )ס דחטיכ ירפס צ'רלס זנו"ם ר"ח דנרי כנ"ע מגיח ו' )'מור )סגסירין ססיכ די ו3קוגטרס ר"ת ע"" מסה)ר"ת
 )סיות 16ת )ו( . גן 6יט סיר6יס ודעת f"D קרטה נ' )1 ~חס )מנך6 06 יס 06 36) )מקורת 06 ים :'מ6 06 דוקךזס
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יראים מכלן איתורי רעמירכטפר84
 הברת להיות גס האמת דרך ר"ש לך אמר , לכלום נדרש אינו הוי"ו שהמרות אחרי רבים בלשתהאמת
 . אמור אשור, , חור : וכוי"ו , כלו יכה ~לס יקבן : וי"ו ונלא בוי"ו להיות שניהן דרך ומצינו וי"ו בלאאות
 מסוכות מתרץ ומקרא וי"ו חסרון לדרש לנו יש הלכך אתא לדרשה וי"ו חסרון שיש בכ"מ עיבריםורבנן
 ואם . לדרשה ויקו חסרון הלכך וי"ו בו להיות העברי בלשון הד"קות דין ויתן ויותן ועבד וכעוברדעלמא
 שנקרא מה הלכך , עבד האמת ע"ר יקרא לא למה למקרא ולא לממרת אם ויש וי"ד תמרון לדרשבאנו
 יכול שאינו מה מברת אחרי העברי לשון דייקות מברת להשוות לנו ויש שניהם. לדרש צריך לדרשהעובד
 ולא נשתנה למה דורש שאינו לאותו טעם לתת שיש מובר מסרת אם מקרא מהסר ואם , לשנוי מעםלתה

 מיה התלמוד שמקשה ובמקום התנא מברת אחר הדייקות מברת יפרש )ז( שהלומד מקום ובכל ,לדרשא
 להפריד להפר' ואין שוה שניהם שדייקות' התלמוד בעל יודע פ"א ובסנהדרין )ה( פסולי בבכורוה כמו ,לזה

 ולהקשות להשוות לנו אין התלמוד בעלי כמו בקיאין אנו שאין אנו אבל . ביתרונו או אות בהמרוןבסברת
 ראיתים ולא שמשתי חכמים שכמה , זאת על לדברי כיון לא ונבון אני בקי לומר חכם בא ואם . לזהמזה
 אחד כל , אחר לדעתשוים

 כך. היום בודה וגס דעתו לפי בור"

 ולמח"
 לפרש צריך אנ4 בקי לאומר יוכיחו שניהם אושע וגזרה אחד מפעל כשהם אף ויתרות כחמרותבהברות העברי לשון וחלוקות וקושיות , כך

 להקשות ירצה כך ומתוך , להשוותם חכמתי מלומר פיו יבלום אדם כל הלכך , מספר בלא  מאיבה רבוכי
 ולתמוה להקשות אין , שפרשתי זאת סברא ולפי . התלמוד הקשה כאשר אדידיה דיריה לתנאמתנא

 :- מדעתינו התלמודעל

 ]קצא[ קיזמ4מן
 כמות שאר ]לה[ ליחן חייב אשה הנושא : המשפמים ואלה כפי היוצר נזר 1 גה עו 1 ת ו ס כשאר

 וכח"א מזונות אלו שארה דתניא נ'[ ]מ"י שנתפתתה נערה בפ' בכתובות רבותינו נחלקו המקראהשיריש . יגרע לא ועונתה כמותה שארה ]לו[ יקח אחרת אם דכתיב ,ועונה
 תענה אם וכהנא בתורה האמורה עונה זו עונתה , כמשמעה כסותה ונוו עמי שאר אכלואשר

 כסותה תקרבו לא בשרו שאר אל איש איש וכה"א עונה זו שארה אומר אליעזר ר' , וגו' בנאיאת
 כסותה תן שארה לפי )א( הגשמים נימות שהקים החמה בימות חדשים לה יתן שלא כמותה תןעונתה לפי ועונתה כמהגה אומר יעקב בן אליעזר ר' . וגו' וירעיבך ויענך וכה"א מזונות אלו עונתהכמשמעה

 יוסף רב תנא ,  דרבנן  ועמה מזונות יב( יעקב בן אליעזר ולר' לילדה זקנה ושל לזקנה ילדה של רעןשלא
 לרב ליה מסייע בלבושיהם טמותיהם שמשמשין פרסיים )ג( מנהג בה ינהוג שלא , בשר קרוב זושארה
 והמזונות העונה ושעור . כתובה ויתן יוציא בבגדה והיא בבגדי אני אלא אפשי אי האומר דאסר ,הונא

 בשבת ]ב'[ הפועלים יום בכל הטיילים בתורה האמורה עונה דתנן נ([ ]ס"6 אע"פ בפ' מפורשוהכמות
 שעונה מאחר , והמעם . ר"א דברי חדשים )ד( לנ/ א' הספנים יום ]ל'[ לכל א' הגמלים לשבת א'ההמרים
 . לו נשאת גן שלדעת , עצטו ינהג האומנות לפי )ה( לכל הנראה לפי לפרשה יש , בתורה כתובהסתומה
 קבים מר/ או חמים מקביימ לה יפחות לא שליש ע"י אשתו את המשרה כ'[ ס"ו ]יסתת דתנן , ות ס כ יכמזרן

 קב חצי לה נותן לאדום סמוך שהיה ישמעאל ר' אלא שעורים ]לה[ פסק לא יוסי ר' אמר .שעורים
 לה ונותן אחר ממקום פירות לעומתם שמק לו אין ואמ דבילה מנה או נרוגרהע )ו( וקב שמן לוג והציקטניה
 לסועד ממועד ומנעלים למתניה וחגור לראשה כפה לה ונותן , מחצלת )ז( מפץ לו אין ואם ומפץמטה

 ראםתועפות
 ססת)מ1י )ו( כ5"). כotnne '1 61ין כ1' ומסנ1י"ו

 כ5"). פסיגי כ) פ' )ח( : כ5")
 )ב:( . כ5") כו' סירס )ס' כסותךסירס)א(

 ע"י
 )סחיטות וגח"ל מס טסרס") 1נ'6ור' h~D )16ין מסמ"ג לט מוי"ס 6' מ"מ כסטת

 ממס  ייסור ר6י' 3' ס"1  גרס  ימגן ר' פייחי לthnh 6 קטם דלכ6ירס טס עמס"כ סעיר ר6דו)סקי c(lrtrl~t h~tt וסרסה טיי"ס.י נטעין סטירותי כ'צ קות ריס  תוטפוח ת"ס ט, רעע , ט' סרסייס טנטנ )ג( . ססט'ע ס6נ מצמגו הילעיס יעלי וכרו 1)6 ס'סי'
1nhc610 סי6 כטרכ סניטר נכעס 6)6 מס"מ  6ין  יומון ר' ד%6ר ימרו ס' סי' סס"ר 3'ד כטורט דגימת כו' 6' י"ג  טגילס 3ס5מו 
 . גגךפס וכיס מלסיס )ו' )פלגו )ד( . קלמר וע71 חד6 י1חגן דר' ועכז") ct1Itnhn עיף יוחנן ר' 7גס סרי כ1' טכס ס'6 וננקרכ6ס
 ש"ס וגריס גרוגרות 1קכ )ית6 כ6ג1דס . גרוגרות וקנ )ו( . כו' )פי 6סר לכ5 )וגיס נ"ל  כ6ן  ו)פמ"ס נגןסס כ"ס כו' )ס' סכ3)ה(
 ס5") וגרש נעיג' ממוט 11 וגירש וכחכח מפן גטן )ו  6ין  ו6ם וטת5)ס יממן  מטס וטחן ניגודה כחוג גסט61

 וגותי
 6ין ohl ומפן נוטס

 מפן 6") 061 כמג מ7)6 6חר נענין 610 רניגו וג" ו)וח5)ת Ten מטס יו 6ין ו6ס ומסן מטס )ס וג1תנ'; סירוס)טי גירסת וסים כ1')1
  ועיע מתנצח ערך סעריך וכמסה רתעו גי' ג"ח )ז( נסמוך. שין גגיסס וגרס טחונת 3ס מתן מסן 13 6'ן 61ס רניט וכלגת 1עכ5")וממקח
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מגיראים ממון איסורי רעמידספר
 ההמה בימות חדשים ולא הגשמים בימות שהקים )ח( אלא לה נותן ואינו , לשנה משנה זח נ' שלונליט
 אבל ישראל כעניי בד"א שלה ושחקים ההמה בימות בלאותיהם הגשמים בימות )ם( חדשים לה נותןאבל

 ואס אזלינן דיריה בתריה מכבודה יותר . כבודו שאם , כבודו ל% )י( אך פי' כבודו', לפי הכלבמכובד
 ואף עמו יורדת ואינה עמו עולה דתניא , רגילה שהיתה כבודה לפי אותה יפרנס כבורו על יותרכבודה
 ]אע"פ[ )נערה( בפ' אקרא רבנן ואסמכוה 6'[ ]מ"מ שנתפתתה נערה בפ' כר"י הלכה דקיי"ל , מיתהלאחר

 ]ד[תניא . דינר כסף מעה שיש מעות )יב( פין כ'[ [OtlQ פשיטי זוזי המשין אביי ואמר . ניתנה ם י י חל חי כל .אס היתה היא כי אומר )יא( אליעזר ר' . בעל של בעלייתו ל ע ב ת ל ד ע ב והיא 6'[ ]ס?6בכתובות
 נידותה ביש בהן שמתכמה רבא אמר )יג( לה למה לאשה ואמרינן לאשה בלאות מותר לבעל מזונותמותר
 , מזונותיה על לה מוסיפין מניקה היתה אם ג'[ ]כ"י ותנן ותתגנה תתגנה הכא )יד( כעלה על תתגנה שלאכדי

 ]עיב[ קיהסימן
 לו תתן לא כספך את מיני בהר ]בפרשת[ דכתיב ברבית להברו ישראל ילוה שלא יוצרנו הזהיר * ת י ב י י ילאו

 וממח אחיך ימוך כי דכתיב , ענינא בההוא כתוב תושב דגר אע"ג , אכלך תתן לא ובמרביתבנשך
 נ'[ ]ע' נשך באיזהו כדתנן שרי דידיה רבית וגו' תקח אל עמך )אחיך( וחי ותושב גר בו והחזקת עמךידו

 נחמן רב מפרש ומעמא . תושב בגר וכן בריבית ומלוים מהן ולוים העממימ שבעה מן ברזל צאןמקבלין
 איזהו ל[ ]ס' והנן . עממין מזי ולא לבדו מישראל )א( דמשמע מאתו אלא מאתם כתיב דלא h'D] ]'6התם
 רבא ואמר , נושך שהוא מפני אסור בשלש חטים סאתים או דינרים בה' מלע המלוה תרבית ואיזהונשך
 דכסת אע"ג . לאוין בשני עליו לעבור הכתוב חלקן ולמה נשך בלא ותרבית תרבית בלא נשך מוצא אתהאי

 כל לרבות מנין 6'[ ]ס"6 ותרבית נשך )ב( כדתנן בתרבית, דאסירי דבר לכל וה"ה דוקא, לאו בקרא כתובואוכל
 הזהיר כך למלוה הזהיר אוכל,וכאשר נשך ת"ל בהמה אוכלי לרבות מנין ובתו"כ ישך אשף דבר כל נשך ת"לדבר.
 הזהיר נמי שללוה למדנו תשיך תפעיל בל' וכתיב מפעל בלי תשוך כתיב ומילא תשיך לא ולאחיךתשיך לנכרי וכתיב , אוכל נשך כמף נשך לאחיך תשיך לא למלחמה תצא כי בפרשת דכתיב רבית -יתן שלאללוה
 תעשה בלא עוברים אלו כ'[ ]ע"ס ותנן . רבית שיקח לו תגרום לא תשיך לא פי' . למלוה רבית יתןשלא
 האמורים בכל פי, , בכולם עובר מלוה אביי ואמר . המופר אף אוסרים והכמימ והעדים והערב והלוההמלוה
 לו תהיה לא ועל ותרבית נשך מאתו חקת אל ועל בנשך לו תתן לא כספך את על עובר דתנןבמשנה
 ולאחיך לאחיך תשיה לא על עובר לוה' . מכשול תתן לא עור לפני ךעל נשך עליו תשימון לא ועלכנושה
 פי' בלבד נשך עליו תשימון לא משום אלא עוברימ אינם ועדים וערב מכשול. תתן לא עור ולפני תשיךלא

 ראםתועפות
 מן חסל ו3גדפס כ5") 6ף )י( . ג5"3 כו' 3יס"ג ווו כמטיס ט) )ם( . כ5") )6 )ח( . מח5)ח )ס גבן ממן 6") ו6ס ססלג ולכנמוי"ט
 וסגר6ס כג7סס כ"ס דיגל כסף מעס טס סי' מעות סי' )יב( . חיגג6 3ר ר"מ ערך נסתגר ועיין כ5") לעור )יא( . תגיי ולמר עיסי'
 tn'ce ווי פירס רט"י 36) , 6מר 7"ס 6' מ"י סס כהוס' קוטיית יתייט3 סירוסו וקפי דיגרין ו)6 מעות דסייגו כסיטי זוזי מפרט דרכינומוס
 וסייגו ט53ורי סמיגי דסtp,te 61 יום ג"כ ספי' וייגמל 7"ס 6' ק"ו מגמות תוס' ועיין חכ"6 סי' )סטן ועיין טסמ"ג וכ"כ כו' נ,ז'גסוווי

 גקסי:ן קניי 6מר )יר( . ספ6 ר3 6ג;ר וסר6"ס סרי"ף וג4 רח3ס 6מר ננמר6 ו)פגיגו )'ת6 הגיסי . רנ1 6ג;ר )יג( . וססננ"נכסרטיי
 . כ5") כו' סכ6 063" ממנג' סו5י63 סתם )'ורם'ן 6)מנס 3)6ותמותר

 מ6סס כתיי מי טססי3 דר:כ"י טפי' h"o ,)1ס מקס ניסוי ס"ס מ)":; וע"ן מיסרך) כח"כ גויסו סנגורי )טון , )173 נ;'סר6)זמסמע)א(
 6)6 חוסת )גר גס ק6י יע"כ ענגך ומי כמו יחיה אסון נכתות סינר רנות סעג;יס wl~fn 607 סוי ימלחו סכו)ס 6ין כתיגמלתו

 61"כ Sh1C'h 6)6 ק6י ד)6 ולסמר כתינ מלתו , מלחיך קמו נמעט 631 תוטנ )גר גס דקלי ע"כ 7ג'נ;6 מ6תס כתיב מי סו6סכוגס
ס7ריגן

 לגנניי
 דסכמוכ b:eh רסיס מטוס 7גו6תו מקרץ מוטה )גר ממעטיגן סוס )6 67חיך קר6 )16 67י ו6ס"ג ס1סנ גר esl 67מיך

 נניגי' דג;טמע מיעוטך סוס זניחתו )ס7י6 מטמע ק5"6 )לוין מסמ"ג כ' וכן סר6"ס ראגו )סין 6נ) עכ"ד עמך וחי כמו ימיר הלטוןדגר
 וסח,קת מקונס 6מר 66חיך 67י)ו )מו7 ח"נ גר ע) ק6י עמך וחי דנ6מת כלק"מ )' ;ר6ס עמך וח' מן סנ;)"מ ודקדוק . )נדומיטרק)

 )ים theht 6( finf) 'ודע 6יג' י6ג;ר דרני מ"ט כ' טס )3"מ ימן נ,5פס 31סנסות . כת"כ טס כמ3ו6ר עמך וחי מן יופר ססו36ו
 כ3 לוחו וריימס סס 67נ;רי כרננן ו7)6 3ח7 תרווייסו י6יכ6 עי קותו Dn'h~l 61"ר 67מר 6' )"מ כמנמוח )טעם" דרני וי"לכרגנ"י
 ינוס טימר סמל'מ )ינרי מנר6 ימגחות מסגמר6 ומגס עכ") חרוייסו 6)6 חד )רני )י' ג;סמע )6 נמתו מ"ג o~cnl מסמע )חודי'מן

 יחיי מסו; 3חךO'WI 6 7נריס כסגי ככתובססחח
 סכמות לסייס מס קם )ריגן ומן ר3' )ינרי 3ין סגיסס )זכרי וסרי מיעוטה סגי ),

 חד כ) הותו ור6יתס efrD1 מאת וסתי) כגף מין כלגייסו h~t1'DS ועיגן י)6 קוס פרסי ורסן hnb )7רס6 הומו ורמיקס יחייכלטון
 תר כהמיך סכתו3 יפחס מ"ג 61"כ 3מי חרו"סו 67יכ6 עד וס 6ת ,ס טמעכנין )TnSi נ6 הותו on'fill1 ס") ורכי מטמע)חודים
 63יזסו כדאגן )ב( . ס' 16ח 5"ד ס" רעע ועיין )3דו מיסרת) מיטוסת דסייגו ר:נ"י 5מר ומס"ס 6ס6 )דרט5 מהסו סקל Sh וסייסתוטב
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יראים טמון איסרי דעמורמפר86
 רבית לו לתת שההנה אע"פ סופו יגבה לא אם אבל גבוי לירי לבסוף בא א"כ אלא עובר אינו נשךעליו תשימון דלא )ד( ואלאו . עובר עור בלפני )ג( מיי תשימון בלא אלא עובר אינו ברביה האמוריםמלגנוין
 מינה וםקשינן הלכה לממק לה ומיירגינן ונקי קב יעקב כן אליעזר ר' משנת דקיי"ל השימון בלא עכרלא

 . ]לן[ קיימא כוותיה הלכך 6'[ ס"6 ]'גטה הפנויה על הבא פנוי גבי אהלכתההלכתה
 שיש מפני והעדים והערב המלוה את פומרימ יעקב בן ור"א נחמיה ר' 6'[ ]נ"נ נשך איזה בתחלתדרענלא

 עשה קומ כהן יש בדיינים יוצאה אינה קצוצה רבית לח"ד אפי' )ה( פי' ומבקינן עשה קומבהם
 משעת עליה וקעברי היא מילתא דשומא ואמרי עלייהו רבנן הפליגי ואועג . קאמרי תשימון דלא מלאויעקב בן אליעזר ור' נהטיה ר' ]י[ דקאמר ופוטרין . תשימון לא על יעבור לא וסופו יגבה ולא שטראלמיקרע

 . ונקי קב דמשנתו קייה יעקב בן כר"א גבייה קודםשומא
 נשך העל שלום לו להקדים שאסור שלוס לו להקדים רגיל ואינו מנה בהברו לנושה מנין : אומר יוחאיי בן שמעון ר' תניא . פלוני ממקום פלוני איש שבא דע )ו( דברים רבית יש אומר שמעון י/ כ'[ ]יגסתנן

 . אמור דבור אפ" ישך אשר דבר4ל
 . מותרם על וילמדו יורו והם עשרה שתים סהמ אכתוב ת י ב ר ה )ז(דרערלרדרן
 לוה שאין אע"פ פומקין השער יצא השער שיצא עד הפירות על פומקין אין נ'[ וע"כ נשך באיזהו יחנןראשונה

 משקוהו )ח( כלא לקנוח יכול בידו שמעות כיון ויקביע גדול בשער דוקא השער על פסקינן וכי לזה.יש
 שבשוק שער על פומקימ אין יוחנן ר' אמר אמי ר' דאמר אמור קביע דלא קמן שער על אבל בידו שישכמו

 כר' הלכתא דלית מפרשים ויש תרעייהו. קביע דלא עיירות של בשוק אלא יוחנן ר' אמר דלאוממקינן
 לו שיש ~רות על מעות לו נותן פ" . בדמים בין בפירות בין אמנה עושין 6'[ ]פ"נ ינאי ר' מראמהיוחנן
 השער יצא כסנן מעות קבלת בשעת בידו שהיו מאחר היוקר בשעת לו ליחן מותר יוקירו ואפי' בבית)מס

 הפירות דמי לו לחת מותר כך הוקרו אם הפירות לו ליתן לו שמוזער וכשם שבידו הכא וכזשפוסקין
 דאמר השתא רבא ואמר שרו נמי דמיהן הן השרו היכי כי , דמיהן לי מה הן לי דמה היוקרבשעת
 אע"פ שבשוק שער על ופומקין וכו' הן לי מה דמיהן לי מה אמרינן דמיהן לי מה הן לי מה ינאירבי
 דשער שכשוק שער על פוסקין אין דאמר אתא יוחנן מדר' לאפוקי רבא )ס ומפרש לושאץ

 ראםתועפות
 6מר )thnh 6 6"כ 3)ס"ע עונריס ועסיס ער3 7נס רגיגו )פמס"כ וקסם . ע31ר עור נוסני גייסו )ג( . כגוסס וכ"מ ל") וט'קך
 וכס"ט מטוס טטוכר 36יי 6מר )וס גגי 607 ו"6 3ר3ית ט6מורין 3)6וין 6)6 מיירי ), וזוכיי )ומר 61'ן וס מטוס גס דטונריןקניי
 סם סתוס' כעט"כ ראגו דעת 7גס )וגור 1גר6ס ס"רי' ollut ער3 יג3י ומ"ט ס6יסירין ככ) ס6נערין ס)6וין גס 6נ" יחסיגסרי

 ומווי סמכטו) נחגו Ofi ל") עונד 3)פ"ע מיסו ומ"ר כוי נ)%ס )ו מטוס טס" כגון ענר ד)6 ד,ינוג'ן )י' ססיק6 ד)6 מסוסוסריסכ"6
 סט"ס סי' )ו)6כי מיל סני16 ק)"ד סי' Shlnn סמססטי וכמת"כ )עו)מ )פ"ע ע5 דטו3ריס S~DI עדס"ת חוקק סל6"ס דרניגו כ'סעמוןיס
 6נ) ממגס טימואך מס 6)6 מייסור גיף ססוטסס 6ין דסחס ועזי ס6יסיר ויעסו טיענרו ו67י 67יגו )ג"ג ותמ"ס )גויר יין גוסדס6גי
 תגן עד כו' 61)16 )ד( . וערב עד כו' עובל )וס חסר ונניסק עיי"ס )מ"ע ט) וסע7יס סערך עוכר ו3וד6י ס6יס,ר גוף דסויכ6ן
 כב' וד)6 מזעמו מכ"כ סס בספלי רטיתי וראלי כר"ג יסוקס מסמ"ר ומנס , )ית6 ננדסטרס"ל

 מעס'"
 כפ' הסימון ן)6 3)16 סכ'

 סמכות blfi מסרי hs גוסייסו ור6כ"י דר"נ טס ססג"י מת"כ 6ך חסימון 7)6 )6ו מטוס )ערס דננתייכ כח"ק ס)כס דקי")מספטיס
 וריע7'ס וסעל3 סמ(ס 6ת סוערים ורסניי ר"ג סג' סיל6יס יעת כן )6 ע""; טיסניי )'ס ענד כתינס דמסעת עלס ממייכי וערגגיוס דססרי גנוי ור"ג דר"ח ס"ו וטס מגוס כוס)' DS"1 ס)ח"מ וכ"כ כו' מסקות 3סס סיס יוודו ור6כ"י ר"ג אפי' וטןיס כקוס 36)וסערן
 וכי כו' וסיקוס סערנ 6ת ס1טרין ורבנה ר"ג מונס מ65תי ל כס )נ"מ גח" וסריענ"oc 6 נ3ר"ת6 רבוייו גירסת סיס סכן וגראסט'

 מסחירת ס"ג 3גמ' עמ"ט )סקסות חום' גריון כסס סס וכ"כ וערב כמקוס ופוטרים נטדיס מודו ור6כ"' דר"ג סריע3"6 דדעתטט"מ
 ומטייר וסע7'ס וסעלנ סנטוס 6ת פוטליס ור36"י ר"ג סיר6'ס גי' 6כ) ע""ס נסו מויו ור"6 דרת מערס ס'6 רסס מ6' כו'דח:ן
 סרמ3"ס )מסק טפס סכ"ך סגת מסק כס"ו ס"ס ו)סמס"כ ר5"6 6וה ככידורי ועיי"ט כ'1 סי'  לטיל כ"כ  ולזי קב ר6כ"י מעגתדקיי")
 . )6 מוד"ס ועיי"ס , כפרס"י )ה( . טעמ6 ט6י כ"כ )6 רנימ 16)0 ג6ן י") ס"ג ת"ק )גני טג'ס סר~ס )סי ור36"י כר"ג מפסקטס
 מסז' פ"ס ומנ"נ: 3תו,"ס ועיי"ט כו' נ6 06 7ע גורסן ויט כו' 63 כי דע סמסגס וכרסון נג7סס כ"ס כו' דע 1 יקמר )6 7נריס)ו(

 ס6מרו ))וס וונוס נוטמר ססו6 גר6ס רס"ב ס' יכריס סססרי 1נ))סון , מס"ס ק5"6 )תוין 5סמ"נ ג3י6וריו מפרד"ס ועיין סירגמ)וסזו)וס
 ותוכיות כפ3 י,ת"כ  דברים דרכים  סך  מקורס  סכפ3 רהיט )טון מסיפור )ז( . כו' רט 6ו פ' טטנוס וט16) 65 )ו '6מר ם65 יוגין רס"לסס

 ו)סון דרנ:ן ~'hllD 6)6 סגי )6 טט)ו6ס נסעת הלנית ק5ן b~c דמ6חר גר6ס הכקורס תהורס מן לסור לפריס ורזית גר6ססרנים
 גכ"5 לסור קו' דכריס רזית ו6סי' סקור וס וכ) כו' נרוחרח רבית יס וכן כו' מוקדמת רכיה ים , ח"6 ג"ח 3)ויסריס ירוחםראגו
 רניפ מז7ס ~ת"נ )ו סיט ד6)"כ דרנגן 6)6 7,"6 ס"מ דברים רכית ו6פי' למ"כ ומבס"ס ילשן 6)6 סוי )6 ושקיהלת מוקיעתורופת
 סחוס' כ:וס"כ )ט( . חסיון כ6ן יס וננדסס כ5"3 כו' כנוו וסוי ספק 633 )ות( . עו' גו1ק7נות רבית ז,ן ולח"כ סחורם נון לנסיר7נריס
 ס"נ נ"מ סחוס' סי' סו6 וטיפח , ספי 6"ס ושתרסיס נגיס Gbt )עי) פל'  מפרפים סיט ר") ומסרס )י( . עיי"ס סתס ך"ס 6' ק'צ3כ"ק
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סףיראימ ממין אימיייעפיימפר
 לאשמעינן אתא מאי גדול בשער דאי שרי קמן בשער דאפי' ינאי ר' דברי מתוך רבא ודקדק גדול)יא(

 בר' הלבתא כ'[ ]ס"ס דממקינן קיי"ל כוותיה דקדק ינאי ר' שמדברי ומאחר פומקין השער יצא היאמתניתין
 על פומקין לב( רבא אמור מעמא מאי ל[ ןס"1 תרווייהו דאמרי יוסף ורב ורבה . דבריהם לי ונראיןינאי
 לי )יג( דהוו כיון . לי אהנית מאי אתיזרא ושדיא מיבותד שקילא לוקח דאמר לו שאין אע"פ שבשוקשער
 כר' דמסקיק שבשוק שער על במאה מאה לווין כך שבשוק שער על שפומקין וכשם בזולא זביננאזוזי

 כיון ומעמא . במאה מאה לווין שבשוק שער על גאון יהודאי רב פי/ וכן לוין ג'[ ]ע"נ דאמר )יד(אליעזר
 ער או בני שיבא עד הלויני לו אומר אבל 6'[ ]לס כדתנן , ליה והוה לו כשיש ליה השכינן השערדיצא

 דמיהן לי ומה הן לי מה ינאי ר' דאמר השתא דממיק רבא דברי לפי פי' ורש"י . המפתה אתשאמצא
 ש פומקין לקמן דאמר למאן איבא פומקין השער יצא משנתנו וא"ת )סו( אע"פ שבשוק שער עלפומקין

 פירש"י, כפי , יוחנן כר' והלכה וארבי באכלבאי למתניתיז ומוקי שבשוקשער
 שהיה הרי אומר הושעיה ר' גמז( דתנן השער, יצא אפי' לו באין שרות גבי עי, מייה פעמיייו איזשניה

 לי יש חיטין א"ל חימי; בהן לוקח *'מאני מעותי לי תן ואמר גורנו על ועמד והלך סנה בהברונושא
 ביצא אלמא עכשיו של כשעי מדיוקני . אמור לו אין מותר לו יש עכשיו של כשער ועשם צא לך נותןשאני

 . כוותיה מתניתין למתם אוקי רבא דהא הושעיה כר' וקיי"ל אמור לו אין קתני הכי ואפי' מייריהשער
 מעכשיו אם 1ד ואמר תצרו לו השכיר כיצר . המכר על מרבין ואין השכר על מרבין 6'[ ]ס"ס כתנןשלישית

 בגמרא מפרש וטעמא . אמור מנה בייב לגורן ואם זוז באלף לה הוא הרי )יז( לך נותןאתה
 לי' נמר אגר והלכך מעכשיו זוזי למישקל בעי דזבין כיון במכר אבל לבסוף אלא משתלמת אינהדשכירות
 . הקרקעות על הימת שבועות פי' גשבעין פ' השבועות בישער האי רב בשער )יה( . ואמורהוא
 . פי/ "- . רבית שהוא מפני בפחות הימנו ישכור ולא , הנם בהצרו ידור לא חברו את המלוה ג'[ ]נ"י דתנןרמיזןירז

 לכל חצרו להשכיר יכול )ים( שהמלוה הצרו על ולא חברו את המלוה דוקא , התם רבינו לי
 לא לאחר המלוה יתן לא שאם לו הוא ריוח המלוה לו שנותן מה כל שהרי כפחות לו להשביר מותרהמלוה ידי על אם כי הצרו להשכיר יכול אינו שהלוה חצרו על הלוהו אבל כרבית מחזי לזה ישכיר ואם שירצהמי

 ושאר . בנכייתא אכל רבינא ג'[ ]ס'י דאמרינן נכייתא והיינו המלוה ביד ממושכנת)א( שהרי הלוה )מן(ישכיר
 נשרף הכל שפעמים עומדים במפק שלהם והנאה שריוח וכרס בשדה אלא נכייתא מישתרו דלא פירשורבותי

 - ראםתועפות
 הרעך כעי ד)6 מויס טנסוק סער ע) סוסקין 6'ן )קמן יקמל יומגן )ר' י6סי' כן )סרס )1 סיס 1)6 פרט"' ע) טס לכ' ופוסקין ד"הכ'

 יטודס כיל ונס' D(Stt עיירות ט) נסוק 6)6 פוסקין 6ין יומנן ר' 6מר 1)6 כהורדוס hlh נעי 1)6 וקרני %)כ6י כמו ס6' כעיךמטיך
 )טסוות גS~r 6 )רט"י ד6דרכט 6סלט"י )סו קטיך מ6י ידענים 1)6 ססנ"' וכ"כ סלס"י ע3 סטינו דנחגס ד%ת נ5"ע מגיח)מסריגתן
 לח"כ יכריטס כיקרו כעסיס טתוס' וכדעתי כו' ולרכי 6כ)נ6' 6)6 )מעט נ6 1)6 כדורמוט ינעיגן ס") יוחק כל' נמי ילנ6סמת)וקת

 כר' רכ6 כקמת דיגמת )ומר ור3ונס זורמוס כעינן 1)6 עיירת ס3 סוק ע) דסוסק 'ג6י מר' טמעיגן סיכי 61"ת ווס"ס 6פלס"' טסטיגו);ט
 דמנ") כסרט"י (g~D 6ין דנ;%ט ור") כו' שותר עשות ט3 טוק ע) D'pnlD ט"נ גו' דייק דטכי וי") תירך וע"ג וכסלס"' %)יוחנן
 מן ס"נ דמם ));5ו6 יכת מהטיס מן דכמו מטטס ע"כ סייגו יסרני סכנני נעי 1)6 כהורדוס סנטוק סער ע) )מסוק דמוהר 'ג6ימר'

 שוק Dh" חטים )קנות סייעות )כע3 יתנון ייווצר עיירות ט3 כסוק ג"כ דפוסקין 'נ6י מדר' טמע'גן והס"ט 61"ג חטין )מ615 'כעיןטדמיס
 ונמס"כ , כסרסני ד)6 רכינו לעת וכ"מ דס"ת ני6ור 610 כן 61רני %)כ6י 0) כסוק בסי' ))וכור מטיס )3ע) טיורמן ממס עיירות0)

'DInOי ומס טן )י מט ד6מר יגעי כר' וסוכתך כ' ס"ס 3"נ; כגמ' ננ;"ס ג6ט דבר למרתי כו' מסיס )קנות ממעות )נע3 יודיכן דיותר( 
 גר' וסבכתך 6ומר'ס סיס ד6ס 636 'ותר כקרו 1rPSh 6(1 כר' ol((en כמס"ס ות)"מ 'ג6' כר' וסבכתך h(st~slO h )6 ד)כ6ורטדמ'סן
 לי ומי  דמיסן לי רמי  יומגן יר' ד%  מיירוט ט) כסוק ו6פי' סכסוק טער ע) דפוסקין 'ג6' מר' זטמעיגן נמס דט"נו ~hrtli )6 וסו'ג6'
 ט)כתhts 6 דמ'טן מ ומט טן מ ימס כדמים נין נסירות כין nb(c עוסין וס") רכ ע3 יפ)'נ כמלי 6כ3 כמותו ס3כט דוקק כוסמן

 . ש"ל רננן סמרו )יב( . ג5"3 כו' ודקוק נסנן גיו3 )יא( . דנ;'סן )' ומס טן )' מס ד6מר 'ג6' כר' וס3כת6 ננמ' נהרו "סכחת'ט
 דם") נרהט טכ0וק סער ע) )סוסקין סנטוק סער ע3 נסקס ס6ס ס3ו6ת דמדמי למגו וסימיון כ5") מעור )יד( . כ5") ט11 ד6)1)יג(

 כסן )יקמ SD'n דוויהן )יס דרת וטוך סר6כ"ד וכ"כ בסוקל זכין דמיי 3)01 מעות )ו כיס דד1ק6 6'ן דחס 3' ע"כ 33"מ ר,ה,ס'כממ"כ
 ס)ו6ט נטעת נעות )ו סבין י6ע"פ fns' טר"ן כמט"כ גן גר6ט )6 סג16גיס ימת 6נ3 סכסוק מעל ע3 כסלט ס6ס קות טרי 16פירות
 tPn1D, 6ין )קמן כו' י65 זו סי6 נ;סגתיגו 61"ת )ו טסן %6ס )מו( . כלסרקי פירות )יקח טו6 יכו) טסער סי65כיון

 וכגיסם כ5") כו'
 ס"ט )י )יו( . )סכ' ט6' ליסור מן דדוינו חסרון כ6ן 'ס וכגדסס כ5") ט' נוטס שסיס טרי 6'[ ]ספג 6וטע'6 ר' דתגי )טז( . פרס"'הסר
 יודע 6יג' )יח( . כ5") כו' סרי )י %ג מעכסיו 06 ו6") טדסו 13 מכר מותר, נמ1יס סלע נחודש מודם ס) ו6ס )מגס ס)עיס נעמר)ך
 . מ"ג כסער נלון ט6י רנ %ס נ;טכ"ס חטי סי' 6"ג ס' מריכי נכנסת ועיין רביעית עד יסער מן ,ס כ) מסל ונגדסס )כ6ןעיינו
 ס"י 33"ג; סתוק' כקועיימ ור") נסיר 1)6 ע"ן וכ' סירים דגרי סכל )נ"נ נמי' וטריטכ"6 כ5") , סס)וט)יט(

 ו3" י"ס נ;
 ד6טו וקטט ,
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יראים משן אישיי יעמיימפר88
 ישכור ולא תנן ולהכי דידה נבייותא אמירא נהנה הוא יום בכל שהרי איתא ודאי דירה דהנאה הצראבל
 בשיה נכייתא ולאמור המלוה ביד הממושכנת בחצר נכייתא להתיר )כ( רבנן דברי ונראין בפחותהימינו

 : המלוה כיד ממושכנים שאינםוכרס
 לו נתן א"כ אלא פירוע מהן פיקח מעהע יתן ולא שכר ומהצית תניני מישיביו איו 6י[ וס"מ יתנווחמישית

 נותן א"כ אלא למחצה וסייחים ענלימ שמין ואין למחצה תרנגולין מושיבין ואין כפועלשכרו
 יתן אם שכרו שלשם )כב( דין מועם דבר אפי' אלא דוקא לאו כפועל ושכרו . ממונו )כא( משלו שכרלו
 לא א~' אומר יהודא ר' מאיר ר' דברי מועם גין מרובה בין שכרו הוא כמה נ'[ ]ק"מ דתניא , מותרלו

 לשם אלא בימהמ אין יהודא לר' מאיר לר' בין שכרו זהו גרוגרת אלא עטו אכל ולא בציר אלא עמוטבל
 שכרו לו נותן אומר יוחאי בן שמעון ר' . שכר לשם בעי לא יהורא ור' שכר לשם בעי מאיר ר' ,שכר
 שמעון ר/ ליה הוה שלס שנר להצריך שלא שימחא בחרא יהודא )כג( ור' מאיר ר' דקיימי וכיון ,משלס

 . כוהניה הלכתא ולית רבים במקום יחידי יוחאיבן
 בני שיבא עד הלויני אומר אנל לגורן לך נותן ואני חמים כור הלוני להברו אדם יאמר לא יתנןששית

 הכמים שאסרו וכשם שבשוק שער על שלוין למעלה אמרנו וכבר Otu] ]/6 מפתח שאמצא עראו
 הוי דפירא דמיון עליו ממבע תורת שאין דבר וכל בזהב וזהב בכסף כסף ללות אמור כך במאה סאה~ות
 אוזיף דרב הוי טבעא דהבא מבר חייא ר' ואף נ'[ ]מ"י הזהב בתחלת כדאמרינן , גמאה סאה ליההוה
 אי 1 ותקילין ]מבין[ דינרין לה הב זיל א"ל חייא דר' לקמיה אחא דינרא אייקור לסוף דר"ח מברהיהדינרא

 . ואסירי במאה סאה ליה הוי פירא אמרת אי אלא שפיר הוי מבעא בשלמאאמרת
 וכל . ריביה לידי ובאים יוקירו שמא בזהב זהב ולא בכסף כסף הבירו ילוה שיא אים ייהרהלכך
 קונה והזהב , הוי ופירא כלוס צורתו אין בהוצאה בצורתו ניתנת אינה אם וזהב בסף )כד( ממבע1
 להנאתן להם גורמים וטבעם שצורתם מבועים וזהב בכסף הזהב את קונה אינה והכסף הכסףאת
 לו מועיל אחר שבמקום אע"פ כלל לו מועיל מבען אין הלואתם שבמקום כסף וממבע קאמר בהוצאה)כה(

 . פירא ליה והוה אזלינן הלואה מקום אחרמבעו
 . ברביעה עמך ואחרוש בגריד עמי הרוש לו יאמר ולא רביעה ימי כל )כו(גריד ימי כל עמך ואנכש עמי עדור עמך ואערור עמי נכש להבירו אדם יאמר לא 6'[ ]ע"ס תנןשביעית
 ללות עיניו נתן כיצד , מאוחרת ריבית ויש מוקדמת ריבית יש אימי גמייאי יבו יי[ ]עזי יתנזשמינית

 הימנו לוה מוקדמת, ריבית היא זו )כח( שילוים בשביל ואמר )כז( לו משיח היה]תרטנו[
 משלה והלוה מעותיו לו]ו[הח,יר

 לו(
 ולא , מאוחרת ריבית היא זו אצלו במלות שהיו מעותיו בשביל זאת

 מתנה ודוקא מותר בסתמא אבל מעותיו בשביל בפירוש כשאומר אלא ומאוחרת מוקדמת ריביתמיתמר
 שבשביל מילתא דמפרממא מרובה מתנה אבל נותן מעותיו שבשביל מילתא מי~רסטא דלאמועטת

 . אמור במתמא אפ" לו נותןמעותיו
 משין סליה צא שכי לך הא לגוי שאמר ישראל בתוספתא כדתמא , לחומרא לגוי שייהיתתשיעית

 אמור אבל מותר בריבית מעותי והלוה שכרך לך הא לישראל שאומר וגוי )כס( אסורבריבית
 . שלנו בתוספתא כתובה ברייתא מצאתי כך , העין מראית מפני כןלעשות

 ראםתועפות
 רק )כב( . כ5") ומעגו עמא  לבא( ~"ל. רניגו  לב( . יטקנ לגיגו דגרי עקו7ס עם סריענ"6 וג"כ גו' )לכריו 6מל עעס )תמ ויםנו'
 יקיי") ר"ע סי' )סנן )סמס"כ )סיעתו 6ץ)  רכיט  )בג( .  ומחן 7"ס 6' ס"מ סמוס' כמת"כ כר"מ 6תי6 למסגף מסרס ילמט וגר6סכ5")
 גו' ניגס 06 ווטנ כסף מטכע 1כ) )כר( . 6)6 תוד"ס D"D '6 כ"מ ועיין . טטמו7יס וו' סו6. ימיד 7ר"ס 5") מט"מ יסוים ר' )גניכר"מ
 לע"נ סיסנ סרי כ1' טכועיס ו,סכ נכסף סוטי 6ת קוגט 6':ס 1סכסף סכסך 6ח O)1p וט,סנ נסמוך כ' רכינו דט6 5"ע וזטכ כ6זנוט"כ
 וגס ק5"6 )לוין ססנו"ג וכ"כ דרכ ננעוגד6 )וט מקורס וכמסמ"ר ולסור כסקס ס6ס )יט וסגי סגי סיר6 מ"מ וסכ סיגרי כמו מעכעססו6
 ))ומ מומר 6כ) כו' וסב כיי:ר ,סב ךיגר ))ות ס6סור קם"ג סי' סעורן וכ"כ סירק דמטינ ))ות לסור מס 16נ1ל זטכ כייגלי וטנדיגיי
 קל'נ סי' ריס נסג"ס סללך נעס"כ זיעתו 61סטר עיי"ט זסוגדי,ן ומעט סלע כנון גסף מענעות ס6ר כ) וכן גסף נייגל לסףזיגר
 . סכיע'ת עד כו' מטנע וב) מן חסר וכגדסס כ5") )סגין )כה( . ע""ט )סק) גוסנ'ן וכן כוסוכ וסוג וזוין ככסף דיגו וסכ ט) מטנעינוסס
 כ"ט כ6ן רכיגו מגייסת כו' ע'6גי )כה( . רטנ"ג טגיסס נ" נס י1רונות )כוזבג7סס . כ5") כ1' 1)6 6מת רכ'עט ל"י 6סי גלש)ט(
 כסממך 6כ) גועותיו כטבע כסירוס כלזומר 6)6 מ16מרמ 16 מוקדמת ריגית מימסר 1)6 )סרס לסיגו טופרך 11 בגי' רס"נ ס' יכריסכלסרי
 כן קומר סס)וס )ט7י6 כמאגס ויסורס 56)' כסיפות מסיס גועותיך נסכי) כו' סח)ויג' נסנף סגירתך כמטסט )סייגו )סמס"כ 6נ)מותר
 ומק"מ נ)ח"נז וע""ס אסור נסתעף 6ש' 6)6 כן שגז ס'"6 ו)זס ~וס ערי)' כס"ט כרענ"ס וגעת , סיר6יט כ)ס,ן כ' וספה"נ)ע)זט
 כ6ן סכהוכיס סריס י/ טנק ק5"6 )אוין וססלג מוס)נ כקיבר סו6 כ:דסס . גו' אסור )כס( . טס וכ6חר1גיס ו' סעיף ס"ס סי'וניו"ד

וכבגסות
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מהיראים משן איסורי דעפרמפר
 וח"ג שיבש, שהמופר : ונראה . מעותי הלוה שאומר בגוי שרי והיני לגוי שליחות דאין קיי"ל הא ליוקשיא

 םפ% כן לעשות אמור אבל מותר )ל( לריבית מעותי הלוה וצא שנרך הילך לגוי שאמרישראל
 מראית ספני אטור דקתני להומרא לנוי שליחררנ למדנו . אמור מעוורי הלוה לישראל שאמר וגוי העיןמראית
 תלינון שקול )לא( ואמר לחבריה למיזף ישראל רבעי היכא וז"ל , שלו ריבית בהלכות פירש רי"ג וגםהעין
 אמר , למה ריבית גבי דכתיב מצרים יציאת ג'[ [h'c רבא דאמר , מיניה קוב"ה מיפרע בריבית ואוזפינהובגוך
 ליפרע שעתיד הוא ואני בכור של שאינה למיפה בכור של מיפה בין במצרים שהבחנתי הוא אניהקב"ה
 בעינא בריבית מצרים יציאת ]ד[דריש רבא דהא לגוי שליהות ריש מרבריו ללמוד לי נראה ואינוכחובה מצאתי גאון יהודאי מדרב זאת ראיה . לבוי שליהות יש אימא בריבית אותם ומלוה בגוי פעותיו שתולהממי

 שיש בישראל דרי"ג לפרש אנו צריכין הלכך מדרבנן לגוי ושליחות דריש קא קרא דהא תורה .באיסורלאוקומי
 אומר )לג( )חברו( וכשישראל ממך אותק ולוה אליך הולך שאני )לבג מאח' בנווך תליתן לגוי ואומר מעותלו
 לוקחם הגוי שמן ואומר מביתו ולוקחם הולך מעות לי ולוה לגוי בשליחות ולך זה משכן בהילךלך

 . מדאורייתא אסורזה
 ומשלוחכם )לד( שלהחכם לרבות אתם גם אתם שליחות נכי דכתיב אע"ג להומרא לגוי שליחות שיש ר"חרכ1י'

 ארישא ביד ונתן שנשא כגון מתניתין דמוקי פפא דרב ג'[ [h~D נשך באיזהו ופ" . לחומרא בין לקולאבין לגוי שליחות שאין לי %' ז"ל יעקב ורבינו . לגוי שליהות יש מלרבנן אבל מדאורייתא ה"מ בריתבני
 לו להחזירם ובקש מישראל )לה( שנשא נוי דקתני והאי ביד ונתז שנשא כגוז מתניתין כלה ואמר קאיואסיפא
 אסור ישראל ' אצל והעמידו לו מעלה שאתה כדרך )לו( לו מעלה ואני לי ת3מ לו ואמר אחר ישראלומצאו
 ישראל' בשליהות גוי עביר אי אבל ביד ונתןבנשא

 נאשר כן לומר )לו( ואנשי . לגוי שליהות דאין שרי
 , להומרא לגף שליהות שיש ברבר שוין רבותי ורוב התוספתא מןפרשתי

 ביד מופקדות גוי ושל נריבית ללווחם מותר גוי ביד סופקדימ ישראל של מעותיו )לח( בתיספתאלהניא

 ראםתועפנה
 סקר ו") וריסס )חומרך 1)6 )קו63 )6 )נוי סגידות 67ין נוי ע"י כריכית )0)ות מחיר 0י0 ר"ת כ' 37"נו פ"ס מגיות מרדכיומג"ח
 )ומר ספסר 6'ך ס)6 ו0ו6 עכ") )קו)6 )נוי סכימות ים 36גו6 נוותר גרינית )יסרה) משתי ו0)ו0 65 )יסרה) ס6מר נכרי דתג'6מתוספתה
 נתוססת6 כתונתי סנריית6 ע) on~o כ6ן 0ר6"ס ונהמת )נכרי ספיחות דקן 0גמר6 נגד ק0ו6 (eilp )גו' טפחות 7'ס 'סנורי0ר6"ס

 ס37רי ונר06 כו' סרי וחיכי )נוי טביחות ילין קיי") 60 . יוותר כריכיה מעותי ובנוס סכרך )ך 60 )יטרף) טנורר וגוי אנ"מ פ"סס)%
 hnib  סכין מריית מסיי כן לעמית לסור 36ל מותר  כו' 5, שיי 6%מר יסר5ל רת:'6  תתיססת6 מ"ר S"r 1ר6"ס וכ5") מסוב"'ס0נוריכ'
 מתוססתי "מ"ר : במרדכי 5"ל 16 סר5"0  טס טל ססמ"ג וכמב"כ  כ6ן סר6"ס כרכרי ממס וסיעו ט"כ 3תומר6 )גוי מלימותיס

 דתיי,
 סתוספת6 דירי יחריט וסר6י' לסחוס הכחוכי סתוסטת6 כסי וסייגו ט'ל לתומר, פוי %ליתיס יי 6למ5 לסור 3רי3ית כו' % לנכרי  %6%ריעריל
 כך3רי סו6 6)6 סטיכית ןעת וס 6ין עכ") )סק) 631 )ממתיר הירכנן )נוי ספיחות 7יס סי' ר"ח 6מגס סם מרדכי כ0נ0ת a"~Vומס

 ומס עיקר ~o:lth נירס6 כי ונ") 11") 0חוססת6 סינט מנשפר סר6"ס ענוס"כ כ' סם ולסמ"ג , כפיר"ח גוסתוספת6 סס"ר0ר6"ס
 ונתוספתי גירוס)מי מ7ת:י6 עוי ורהיט מנוי ושחריות ס0מעות ילוע כסס7נר וסוסמוחר

 סגעסס 'סר36 כו' ממופקדות יטר36 מעות
 סם וכתג עכ"3 טע)ס ס) סכתוססת6 ר6סוגס כני' מטמע סרי גרינית ממגו ))ות הסיר כו' 6ס,טרופ6 סגעסס וג,' כו' )גוי6סוערופ6
 :hnYht 1נסע"ט . למעות ע) יסרך) ס6חריות ד6יירי )מונרך )גה ס)יחות סיס מריל נס ר6ש 6ין ססמ"נ י)פמס"כ 3כי6וריומסרס")
 כ6ן 0ר6"ס כממ"כ מיומכן נס"נ יכרי 631נמת ט60ריך r""D כו' ג0"נ לכרי ססלג ייסב 63 ועדיין 0סמ"נ ע"ד כ' 0' 6ותמ"נ
 ס' מנכרי נעות )י 1)01 מסכונ' קח )טמטון ר316ן ס6") כגון סס ססמ"נ כמט"כ הכסיע דגרי ופי' 0כס"ג מדגרי 0מסמעות)דחות
 )פרס 6גו 5ריכיס סככך סכ' כ6ן סיר6יס צנרי סס ו0ס ofnnpi מגוי טן )ומר רקונן 6ת ומטעם תסקו enp~l כמעון ו0)ך 336ךררני)
 הדגרי כ16 0גר6ס )פי מעש ס) סנתוטסת6 0ר6סוג0 כני' מטמע 0ר' כו' 31מוססת6 כירוס)מי מדמגי6 0"ר ס0סמ"נ ומס , גוידרי"ג
 סגוי מן מטות ט0)ו0 יסרק) ו6ת מנריית6 )וכדגו 6מ"ו וסייס ו0חוססת6 סירוס)מי כ6ן 0ני6 0ר6"0 גס מסרי לעס ע,ס 6ין0יר6י0
 ומס גו' ס) נועוחיו סמ)1ס סיסר6) סר6"ס דדעח סלי כו' לסור שרינית מקנך יסר36 6נ) יוותר כריכית מקב) ענוי מנוי נ6חריותו0ס

 ר6סוגס סגי' ע) ספיר מקנס )סיעתו רני:1 61"כ אסור סריכית נוקע) יטרק) 6כ) 0רי3יח SSpt כססגוי 6% ע0ג' bS נ"ט כגוינ6חריות
 6ין 67"ע סריסית מקנ) כט0גוי דמיירי )ומר וטין נועוח' לוס ס6ומר כנוי סרי וחייכי אוי ס)יחות ימן קי'") 60 נועמס ט)סנתוספת6

 גנוי ס)יחות דשן מאחר אסיר 7מייג6 רניגו מקסס ולו פעין ערמת כ6ן דיר 0רי3'ת מקב) 7יטר6) מגרי לע"כ מעין מרקיתכ6ן
 ספחות 6'ן )חומרך ז6ף כר"ת OCp,-1 '"י סי' טביחות 0); אפריס ממגר מס' סס ס0כי6 3' ע"6 אנ"מ נ0נסותיו ל05"מ )סנפןזרייתי
 )י וקטל וו") כ' סס )ע"ו כח" וסר,טנ"6 סס,ייך ע""ס יעוקר תחת' עו3 )גכר' 6דס '6תר 36 6' דע"ו'ע"6 גמרא 'פרנס 6'ך)גוי
 סנף 7ס,ף כיון ויש דעניד סו6 מנרם" טועמות כ6ן פאין וב) 6"ג נס' כי6מרינן )גכרי טעימות 6ין 607 0וי מ6י תמתי עו3 6"3כי
 כריכית )ל( . פ"י סי' ה16"ח ח"ס גטו"ת ועיין Y'9D כנ") כייצג חופו כפורע 0"0 ו3ס)ימותו סיו ע) טנמן סיין דמי )גכרי )פרוע 610חייכ
 ס3וחכס 6ף א"נ 6תס ומס )לר( יקפא. סנ)'ון. 53ן נכתב תכירו חי' )לג( כ5"). כף ס6:י )ומר מ6חריס )לב( כ5"). כו' סקל )נוי )לא(כ5").

  ליןלבז כנדסס נתוססת6 תגיף )לת( . לסטר ו5י וכגדסס כ5") 6פס' ו6' )לז( כ5"). )ך )לו( כ3"3. ס)יס )לה( כגון. תודש כ' ע"6 כ"ח ועי'ש"י
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יראים ממר איסרי רעמירמפר 9"
 ישראל , אסור ישראל שבאחריות כל מותר גוי שבאחריות כל הכלל זה בריבית להלותם אסורישיאל
 מותר טומר או משרת שנעשה וגוי בריבית ממנו ללוות מיתר סופר )לט( או לגוי אפימיופוסשנעשה

 מקבל והגוי הגוי באחריות והם הגוי מז מעות שהלווה ישראל זאת מברייתא למדנו , בריביה ממנו ללוות)ט(
 ,  אטי.  לגוי שליחות ראין מאחר הגוי בשליחות הלוה אפי' אסור הריבית מקבל ישראל אבל מותרהריבית
 למאן ערב נ'[ [h"D נשך באיזהו כדאמרינן , נגדו להתערב לישראל אסור בריבית הנוי מן שהלוהוישיאל
 המעם ומזה . רביתיה מיניה דשקל ניחו הוא אזיל ערבא בתר דגוי דדיניה כיון )מא( דישראל ערבאילימא
 השליה ישראל בתר דכוי ')מב( דידיה באמנה הגוי מן מעות ולוה בשליחוהי לה ]ישראל[ להברו לומראטור
 להברו ישראל אמר ואם סיתר(. רגסמוך עלי ולא לי תאמין ולא פלוני של שליח אנ4 לו אמר אם אבלאזיל

  והערבות , ממיך אמשנון אלא סמיך אישראל לאו דנוי מותר בריבית הנוי מן לי ולוה טשכון ליהעשי
 . בתולדה כתבתיו כי אף התורהמן

 להשכיר אסור , זה וממעם . המקבל על אתריות שכל פי' , מישראל בריל צאן מקנלין אין )מג(עשיריוז
 עוקבא רב רבני ד.דא ההוא %'[ ]ע' נשך באינה כדאמרינן בשימושו )מד( פחות שאין דברכל

 ראםתועפות
 . יסור )'סר36 5") . מותר )מ( . כגון 7"ס נ' h"D 3"מ כתום. וסונף !ירום)מי גהוס:ת8 כ"ס . סוער 16 )לט( . 6ס,ר כגוי עימת6
 גר6ס ננ") נסינווס! סחת )מד( . כג"ח כו' 8'ן ג'[ ע' ]נ"מ 7תק עס,רית )מג( . נטפס !כ"ס גס) י7י)'0 )מב( . כ5") דגר)מא(
 יסיר ג"כ כ6ונסין חייג סריגו דע)מ6 סוכר כם6ר 6ונסין 6חרי!ת 1)5 ו6כיזס גנ'נ? אחריות עליו מקר) כס0"!כר ד6סי' )רגיגודם")
 כפולם מבפניו ג'מבו נ6חריותן ח"נ ס6נ7ו 16 גגגבו מפורס פ' נסן )סת)גוד )סו)ח;' מעוהיו 6דס ממכיר ביין ט"מ ס"ד נתוסכת,ד?6
 0נוט)ע)ות גועות סכ' מעעס )י 06 )סר%ס 6ס,ר סיס t"ehl 6ונק'ן 6חריות עליו מקכ) סיגו מסוכר ססו)חני 61"כ סכר ((hclס"ו

 ס6ין כ"ד )ממכיר חסור ,ט ומטעס כ' וע"נ כו' 5"נ מקניין 67ין  6זתניפן וי:*  סי ררו סלי  יקף י  וקילוח* ח!סנh)thl 6;סחק!ח
 )ט(כיר כר6"ס ס6וסר ימס י") %מ ס0 כנמרץ כת"ס 5"3 )י0 מנקרי סמקם) ע) ס6חריוח סכ) מיירי גו67י ,מהניתין כו כס.מוסוסחת
 י6וריית6 רירית "ס,6 ר"ת %ס סם elto' כ' תמתני ךי;5 67י)ו סתו)7ס !101 3חו7 ג;'נס "תויות 5ש' 610 נסימ!סו פותת ס6';1;"ד
 וכמת"כ מלרננן סי6 סהמ6 ת!)7ס כותר סרנינו סמג"ד ס"ת נתודפס כתגתץ ל 6ף סח1רס מן 1סערנ!ת רכים כ' ט' חוניך qo3ונעיו
 מק3) ססוכר 06 ר )ססכ יסור 13 כסס!תין סיחת סידינו כסף כדי 36) כ' מ"ט סי ינ"מ פ"ס ונסג"6 נ' 8!ת סס נכי6וךי גר' סי')ע')
 50חרי!ת ע) עני! קים) 6ס  כטס  לסתלמד כדי מעות כסוכר זס"; 6!גסין בחריזת יסייג! קע"ו סי' ביו"ד סקי !סי' עב") 6חרי!תע)יו
 ס0 סם.'יע כנוס"כבסיר

~'DD 

 רם"י כ;י' הנוב ורנ .נטונד6 כ' ר"6 סי' כנ"מ פ"ס ח"נ וס6!"1 י סיר6יס רענו (Dbtc 61';ו וכנ"ר 6'
 ליולח:י מטותיו קרס מטכיר טנהוססת, גרייח,  סך טס סניי וטכס פחתייסו יסיע ), וווי סחתך 'דיע מר6 נכי:"ס, מזר,61ק")
 ומסרי  לו'  גתםלהתנמר

l"tEO סס סומרו )סורחני נעותיו 6דס 7מסכיר דתוססת6 סיפק סייגו ט. 3עי:יי0ו הררי ו6ה") 3גמר6 7מ"ס 
 עומס מטוח 6וח0 )יצו 163 ס)כסיף הע"ס נסס והלויה סס51י06 3סס גסהרם וו") סס 60ו"1 51" ריבית מס01 לסיר ע)יסס:סתרם
 3סס הסתרס סמינר סס!5'6ס ס!ס סכי גמי  מע6 3771 גריס ססר!,ה 3סס cl~-rJt ט!5') רפית otcn 6סר ~זס מעת 8!תס ט!סחו,ר
 עכ") ריצית מסוס הסור 003 ססרויח ט!c~tDh ('6 חנוק )ר3 סחור ע5מס trlhl למוכר )'ד 183 )כסוף O)~D מע"ח ע*והס לע"פהבכך
 3?ס עוסה וסיגו מי5י6ן ם6ימ מיי 3?ס ולהתעיר 3?ס עסתג6!ת 3-,ס לסחלמד 6נ) ס16"ו מבסון ,0!6 יג"מ פ"0 מלחט כלנסת!ג"כ
 3סס לססהמם 301 וכלי  כסף ללי לסטכיר לייר5ל דמיתר נרסס ס6ו"ז ולוטה דהוסשז6 ריסק וסייגי 3יס מרויח וסיגו סהויסטוס
 וקמר עחי)ק 610 סר6"ס ורניג! b'o יטיף נתוספת, 7ריס6 גסס )?תרמן )סוכמני מעותיו 6דס להסכיל י,גוי5 פחתך 7)יכ6כבונן
 כעיגייסו סדרי ו6ת") מגורס סרי"ף )גי' סס סלי סנ,ם"כ תר6ס ומוס , מוס וכר )6 60!", 6כ) הוסכ, 61יכ6 גסחק!ת סמט,טטתדמעות
 דס"ד תוססתך וססי6 )ירמות 16 )טח)מד בסי' מעותי! )ססכ'ר יסור חסי", טנ"י וו") סוס"י וכן סחתייסו יניע )6 ווי פחק6 יזיעמר6
 כ' qht 0ת,סכה6 )תרן כ' 160", וכן סת!ספת6 )תרן שכ' ote~to ינרי ר5? )6 עכ"3 ע)0 פ)ינ 7ת)מוי6 כיון טי5 דסמכ6 )6ו%7מ
 161 ת1ס:ת6 סס'6 ופרם"י סרי"ף ע)ני' פסוע )דגר מקודם )כהונ )1 סיס )6 6"כ סס ססני6ס מרוכי סגרת סנרי סכ"י )פגיסיס

 6' ל' רס"מ כססך בים* טיס* מסוס לטו קלי יוחס G'ht1 טילל  כיון פהיתייסו יריר לסולחיי יסמ* ריגיח  סוי סחיתייסו יביט דל6סילק דכי סגי ה'הן כפי סנריית6  זו )י'עכ ידעתי !)6 11") 0:"3 ס6ו"1 עגיו ע"ד סכ' ליל סי' 6!"1 עסר"ח גתסו' !רעיתי , כו'7סמנ8
 ר3 ךלפגיגו 6ה4 דר3 6נל יום כל נעיג'גו רו,יס 6גו כקטר 1)1תייסגיס גפתת'ס כן ומחמת 3סס מסזטת סכל יד ?טילחגי לסגי 5יכו'

 דגרי והגס טכ"ל )ו  ומקיסיס סטיר קוהו מחייקיס מטוה מל6 כיס 56)1 רוסס 6דס 3גי  וכססו רכים 6))1  מוליך סיס ססיכרהמקן
 וררנ ל' ס,ו"1 דירי  חמישים לכנורך סיוט 6ביו צרעת מכ"כ מס 35ל ירחם מס'  טרו"ס רגעו  גטימת ספיר  מחייס3ין *י"1מסר"ח
 וירסיס לו' סגי תירין כסי סברייח6 זו לייטב ירטתי 1ל6 מסריה סכ' זס ומס סם מסר"ת ביו גס ו?טתיקס לי"ל כוי סיס סכי כמיתמ6

  ניס מרויח יקעו  מתירי  טוס  ניס טיסי וקינו  מליין סייפו מריס* מ"מ ריבית מפיס "סיר  סלייס  ו:טתרס מ"י קטי טיסדלמ?ר"ח
hihTrlno5 'כריסיך נ,ם6"כ רינית מסוס לסור ממ"כ נ6ונסין  6ף וחייב מלוס סי"ל  עליסס דלטתרס  ליס יגיחן , דטרי כו btDelnl טפעור 
 מבתיססתי יטגי  לג" קע"ו ס" ליס )יו"ר וניקוריו סנר"6 וכ"כ סרי ס8ו:סמן

 גיתלטו רר"ל ריגית  פיוס  *סיר  טליים  בטיליו
 גנוי יסייגו נסס ומרויח ססו5י6ס ופי' ע)'סס נסתרס סכ' )ס8!"1 יס"ג עיי"ם נ6וגסין  6ף חייב סיי, סוטלט צירו כס?וםלססי1תתילפ
 חנוק זרג 113" עק!07 כ' סס r~tb מריל"ח ונתס!' ן ננוגס עמס )סהחיינ 0!נ6תו נסעת ע)!0 שעסית עס!ס ריבית עסוס יסורמא"ע
  דל, כיון נורץ כנוו סמקנ) ע) 6חריות סבין D"D6 מסמע כו' סכר ס!6 כחס ח)מו67 דק6מל לסור סנוחן Su 6חריהת 05 בסי'גוסמע
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מייראים מכון אישוי יעמיספר  , איגרא לא פחתאש ואי פחתא לא )מה( איגרא אי ומקשינן ושקיל תקיל ויחיב תקיל שמואל מר בייהוה

 משום לאו אי שמעינן , הנחשת נשרף פי' , דמי בצרי נתשא ימיקלי דכמה בנהשא מוכטא דאיכאומתרצינן
 בלי להשכיר ישראל שאסור למדנו אמיר הוה מוסכאדאיכא

 ש~
 בצונן בהן להשתמש והב )סו( ושל כסף

 והא . שמשהירימ ספני כחמין לא אכל בצונן בהן משתמש כמף כלי המוצא 6'[ ]ל דהניא , פחתאדליכא
 הושכא ואיכא )ו(נשהקות הממלפלות מעות נמי הכי בהן להתראות מעותיו להשביר שולחני מותררתניא

 ראםתועפות
 ע) 6הריוח eh" וס ומסירוס סקוגטרס )מון ]ס6ו"ו[ טכה3 זג") כו' נעיליסו סירי וקת") טמ לירון )סי וכס"ס יקיר נעיג"סוסללי
 סגיהן ע) 6חריות ט6סי' ומניחר ע)יסס גטחרס 16 כו' 3טס )שחימד 3'1 הי)וק 6'1 טוב הגותן ע) סס6חריות וכיין עכ") 6ס1רטגותן
 גוככ,ר סימרו ךחוססת6 יו"ט 6"כ לח"כ 6ו"י מסריח סקנס ספיר רישת וסוי חגם סכלו גמ65 סחתייכו יטע ך63 נוטוס 3נ:;ר6לסרו
 6הריות עליו סיס מקנט 6ונר 7"ס נ' ס"מ כ"מ סתוס' וו") . כו' ספרייתי 11 )ייסב ייעתי ו)6 11"ס כו' )סת)מד )סולחני מע1חיו6דס
 גנט ODID טיט )6 ח:ו6 רב יוי6י עוד 3י6רו ו3תוס' sv'1 סכ' סרי3"ס )טון סכם קע"ו סי' יו"ד וסנ"י ע"כ פטרי ס"ז )טכי6וגסין
 סמעות סטיו טכ"ז כקומר ס*ו:סין מן ר"ח סוס,-ו טטי0 6)6 רידית הורת נטלה Y'h1 מותר יטיס סכירות כלטון טי*מר כמסגיסימסיכ
 ד3עגין ולסתר כגי כסכירות ,ס טיס'ס ה:ו6 ר3 טוטס סש 31וס סוכר סיס 06 כמו מיסוס סטור טיסיט לקנסו 06 סו)'6ן 1)6 ספוט3יד
 ונסיכך מונ'6ס טמרי נעיגייסו סדרי )6 וווי 73"0 ססרסייי מס דגם י") ו)סי"ז עיי"ס סר"ן 3טס מט"מ וכ"כ עכ") 6"ל מיי דר"ח ס6וט

 ע)יו אחריותו סרי כסמוניכם 336 ס6ונסין מן וכעור בוכר כדין גידו סיו סו3י6ס ~hs סכ) סחוס' טכ' כמו ג"כ כווגהו ע)יוכהליותו
 סקי5ל 6)6 רס"' נסיקת סרוקך גרפס עג"1 נעיגי'סו מיל' )6 וווי סנ7"ס רס"' )ס1ן )'ת6 סג6ו"ו ו6ף וווי ונין מר6 3ין סח')וקווטו
 'ר6ס כסרס"' 7ט:)עיין אסיר נעיג"סו סדרי 7)6 כיון מר6 כמו סמקנ) ע) לחליות סטין לע"ס מסמע טכ' 16"1 כמסר"ח וד63)סוט
 )סי ד6ף נ"כ מוכרח סיגו אסיר טגותן ע3 לחליות 5פ" or ו)סירוט ט' the"( סג' תירון )סי וכח"כ r~lb מסר"ח מט"כ וכן סכח3תי כמו)עיג'ס
 סיו שעט וכטותם שיגי ניני מסוכר סו5'6ס :ו'מ 35) המ6 )ר3 סטוכר כקסתוירס בסוף כעיגייטו דסזרי סי' 3עיגייטו  סדרי יני ינ0 סגיהיתן
 סוסיסו ומטקס 3עיג"סו סדר' רס"מ כין )מי6 )דמותן ):1 סיס ריוחר וס מסוס )אסור )גו סיס י)6 6)6 )15:סין 6ף סטוכרכ6חריוה
 ריס6 6"ס 61"כ ס6ו"ו סיטת  )דעהי ע"ס טסו5י6ס טעס 16הס 3עד סכרן מיחוי וב"כ סחתייטו יזיע י)6 מסוס )אסור טעםננמר6
 ~OP סם סטן כרינ'ת סכרן )תבות l'hs מוהר ומס"ס )6וגס'ן סו)חג' ס) כרטוהו 6'ט )ערס 6"כ כ)) oht~ln סרגו דנו6חריתוססה6
 :ר6ס ס"ה ס" סריג"ס תלונת וו"3 , סכתנת' ס16"ו כסתח סו6 סג") מ"ט ס" דנ"מ פ"ט סנ"6 ודכל' )סו5י6ס 56)1 נס)ו6סס'ט'1
 ע"ד נסקס נסונס )ו וסיחן )'ס מעקר טס1)כת סס'גס 5חריוח ע) ז'גריס כ' מסוס וסב ניגר חנילו se~n's )ס)וות )'טר6) ט6סרנלור
 ס)ו6ס מיך' י65 )6 ער"ן טונס עי סספ'גס מסלך סמנך 'מ' כ) כנועות אחריות ע)'1 מקנ) ססמ)יס ולע"פ כו' ס)ו6ס טוו )פ'י'גר'ס
 ונס ס)וט טסו5'6ן קודם ג6גסו 6ס כמעות אחריות מקנ) ר"ח טטיס סחוס' בסי' מט כסי (bD'rD וו,י מיגר יסוט דר"ח ססי6 וסייגוט'
 סיס זס נ:ידון וכס"ס כו' ננמר6 זס ג6סר ותפ"ס לעמיר יחרר 06 61ף מגטקס פטור טיסיה ס5ס גלס' כ) ג6:ס1 06 ססו5י,ן6חר

 עד מוכס ומסעת סססיגס ממקו מעת עז ס)ו6ס מ0עח דמיינו )גמרי כנוס נ6הריוח 6)6 סמ)וט 63חריוח סמעוח טסן ומן וונס)61ט
 )1 6טר כ) ומוניך סוחרים סמפוט oh 6ף סג6סל דר"ח נ0סי6 עסקיגן % דמי כ)וס 3כך 6'ן מט"מ ססוקיס יסכך ולע"נסעריסרעון
 סי' כסוי"י וטר"מ . דר"ח כעונן6 טכ' מס 6ו"ו מסר"ח כדירי וסוף סג") סנ"י טכ' מטרינ"ס 6חר נ16פן וסוף עכ") נ6ג'וחמאריס
 כהכ ס"ת סי' כרינ"ס o:nh !ו"3 ג' סס טכ"' ס0כי6 מלירי"ק כדגלי מטלי אחריות דקג)ת סתס"ד ינרי טס סט3י6 6חר ט' 6וחקטעו
 מלי כויקן יכין ולע"נ ס)061 מין' ינ16 )6 עריץ .ס)ו6ס ומן כ) סמעית 6חריוח ע)יו מקנ) טטמ)וס ומו"ס ש' ט6ס'ר נלורגל6ס
 '65! )6 עדיין ס)ו6ס כ"ז טמעות לחליות ע)'1 מקנ) שכמקיט ולע"ס סר,כ"ס ע"ב סז"מ סמס"כ סז3ר ,נרוי עכ") כ)וס נכך 6'ןטלנס
 ס)ו*ס כ"ז ר~מעוח אחריות סמ)1ס קים) )6 טשו ט3ג'דון ססעתקתי סריכ"ס נסגיס כמנוקר ממס יטרינ"ט מעטם זס 6ין ס)ו6טמייי
 המ6 דרג טסיי טכ' טס סרינ"ס דנרי ר6ס'ת סו6 סריג"ט d'D 6)1 טד":! דגרי S9b )6 והו תונס סד סספי:ס מסיך 1cno ינוי כ)6)6
 גו' טתוס' ספי' מט כסי 3פסיע6 וווי מיגרדיוט

~"Dht 
 067 טכ' כסתס"ד ך63 ס7":ו מוכיח 6)1 סריכ"ס ומדגלי ט' כג:ו' וס ג6סר

 גל6 סססר 7כר' )ס 16ד6 ונ,ס )סו5'6ס )ו מהכיר בסי' סרי ד6ו:ס'ן בסריות נין ו6נייס כנגינת נין סודיות % טמסכיר עלוקג)
 שחריות קנאת )עסק נרינ"ס סמנו6ר סספיגס אחריות ק3)ת דמיון סוס 67ין 53ע"ט סן"מ יתרי סס סטגיח '"6 סי' 3חח"ממסכת
 המוסר סמעות 6)1 ע) '"מ סעיף קע"ג גס" סמו63 יטרינ"ס י3מעסט , 3תס"דטמנו6ר

 סגותי
 סוס טגותן ע)יו נוקנ) 6'ן )סמקך) כעת

 רק גמורם ס)ו6ס כתוקף טמק3) 63חריח טפט סגל נני'נס 16 63ויס  סן סססר orth נסס יקרע ו6סאחריות
 סגותי

 כחניות עכו מק3)
 סקרון סמעות גקר6 סיסיט סנרם סוס 6ין כך מסוס 13ד6' טוס ח,3 )סקס סם6ס טנוק3) יסטור 6וי 3ססי:ט טי,ק ספורט 063טספי:ט
 ס7"מ כת3 יס0 סז"גו דנרי טנ6רתי מס )פי 6נ) עכ"ד טמעות ts(nel מנע 61'ט 6חר ז3ר סו6 סספיגט 6חריות עסק כי ס)ו6סו)6

 קע"ו ס" חו"ד נחי' סנרעק"6 קוטיית ונס , סלי3"ס חסונת 3סניס עיין )6 מסכת ג)'6 3ע) וסג16ן סחס"ד ע) הונק טיח ס"טסרי3"ס
 סג'ס )6 וסרב כסריכ"ט ס:וחנר ס"ס ש"ח קע"ג סי' ידעי) קסם )סיס טנרעק"6 וו") סתס"ד צנרי טר%'6 סס סי' נסנ"ס 6'סעיף
 דסרינ"ט מעסט סו6 סי"ח ללג י3מ" סלינ"ס חסו' 3סגיס )ממעיין פק"מ עכ") 6טדזי דסתרי rnD' )כקורס וסו' כטחס"ן פסק וכקןכ)וס
 ומטעת טספינם 1Son טעת עד ס)061 מטעת יסייגו )גמרי סקוס שחריות 6)6 סמ)וס כאחריות סמעוח סלן ~מן ע כספו% טיסממט
 ))מור o1Ipn סס טוינ"ס נמט"כ מסד"כ כ)וס סס טניס )6 טרל6 ופכן כו' סיס וט כג'דון וכמ"כ טרי3"ס ו,ס"ט מרשן מעה עדס31ט

 סמורך טתלי כינרי )סלמ"6 )ו גרפס ס)61ט )ויד' 'hs 165 עדיין ס)61ס כ"1 סמעות 6חריות ע)יו מק3) ססמ)וס ד6ע"פ דר"חמשנ67
 י6מליק וט6 )מו( . נסגווך וכן חיסית 5") מוכסף כ6ן ומט"כ נסמוך וכ5") 6גר6 )מה( . טנרעק"6 עסיס סרת, חס)"מ ס' ת"' וקיןע)יו
 ,סב וכף (nffi~tt סרגונ"ס מ"כ כו' 63רן מהעסק דיגו וס3 טס כיסרט"' ס"ס 6)'טו סינן עד 3סן יגל )6 כו' וטכ כ)י נ' נ"ע כנ":!סס

וביכית
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יראים מכדן איתורי רעכבר כטיפש.52
 שהית הזה בענין נ"ל ל[ ]ס"ט תמא דרב זחי וכלו בפשימי חזי דמגר נמי חמא דרב ומעשה .קילאא

 . חמא דרב זוזי כלו ולהכי והפסד רושכא בלאמשכירם
 ולקחן וחזר במנה חמים לו נתן לך נהון שאני לי יש במנה חטים לי אין מנה אילמנה הלויני לו אמר כיצד , ריבית הלרמת מפני ואסורים מותרים שהם דברים יש ג'[ j'p~JV יסתמא עשרהעשתי
 מליה גוי מתנת בהערמת בריבית נמי המלוה , ומז( הערמת מפני כן לעשות ואמור מותר , מלעיס בכ"דממנו
 . לישראל מלוה והוא במתנה ולשפחהעיהמ לעבדיהמ מעותיהם ונושנים הנהיגו שיטים וראיתי . נקראבניבית
 מעות .לא לקנות מתכוונים ואינם להם נותמם שאינם יודעים והשפחות העבדים גי , הוא והדיוניותושטות
 , הנותן (מיחה להקדישה המקבל שרצה ממעם שנתבמלה חורון בית ממתנת זאת הערמה וגרועה משכוןולא

 או לאחר ליתנם רוצה הגף היה שאם לנו שברור זאת כ"ש בהערמה אלא נתן שלא מעודה הוכחתומטעם
 ממתנת יותר בטילה שמתנתמ כמערימים אלא נותנים שאין מעשיהם והוכחת מגיהו היה לאלהקרישם

 הנאה מודר אביו שהיה חורון בבית באחד מעשה 6'[ ]""ס השותפיו פ' בנדרים דתנו , ז ו ר ו ח ת יב
 שיבא כדי אלא לפניך ואינס בסתנה לך נתונים והסעודה חצר הרי לאחד ואמר בנו את משיא והיהממנו
 כל חכמים ואמרו שתקדישם ע"מ לך נתונים לא א"ל לשמים מוקדשים הן הם שלי אם א"ל . ויאכלאבא
 דסעודתו כיון אמור לפניך והן אמר ואפי' , וממיקנא . מתנה אינה מקודשת אינה הקרישה שאממתנה
 מתם אלא לפניך הם ולא לפניך ואינם אמר לא אפי/ לשפחתו או לעבדו שנותן זו ובמתנה עליומוכהת
 אליעזר כר; קיי"ל , חורון בית ממתנת יותר לבטלה יש לקנותם מתכוין אית שהגוי לנו שברורנתן
 כרב והלכתא ג.[ לס"ס נשך באיזה כדפסקינן בדיינים יוצאה קצוצה דריבית נ'[ ]ם"  בשך באיזהו דאמר)מה(
 הלואה דרך שהוא נכייתא בלא משכנתא ואפ" בדיינין יוצא אינו גיבית אבק אבל , אליעזר בר' והלכתאחמא

 עביר התם דאמרינן והא . שרי ליה קנו דלא כיין א"ל משכנתא )מט( מאי 6ק ]ג'ו לרבא אביי ליהכדאמר
 הדרת לא דרבנן ריבית מיניה לעיל דאמרינן פי' הונא רב בר כרבה דלא פירי ואפיק וחשב עובדארבינא
 שנעשה מכר על עונה שרבינא במעות מחילה ממעם אלא אפיק ריבית ממעם לא פירי דאפיק הא פי'התמ

 סבור שהיה מתול אלא פירות הילקח שיאכל הקרקע בעל נתרצה שלא פירי הדרש רבינא ואהדראבטעות
 דרבינא קשיא ריבית מטעם נפרש שאם ותדע , אפיק לא ריבית ממעם אוכל היה קיים קניןשהקנין
 קמייתא בשמעתא רבינא אמר ממכר והמור הלואה דרך שהוא נכייתא בלא משכנתא דאפי'אדרבינא
 מלוה מוציאין דבדיניהן ;כיתא בלא משכנתא האי רבינא אמר 6'[ ]ס'נ התם דאמר , הדר דלא נשךבאיזהו
 הלוקין הן באלו ואמרינן )נ( מ'היק/ם' לבד יוחנן כרי הלכה לקיש וריש יוחנן דרי השבון ע"י ריביתעבירת לעוברי תקנה יש בדיינים יוצאה קצוצה ריבית דקיי"ל מאחר . ללוה ממלוה מהזרינן לא ובדינינולמלוה
 ר' קיימו ולא קיימו תני לקיש ריש עליו לוקין שאין עשה קים בה שיש תעשה לא כל דתניא הא עלבמכות
 ליה קרי~א 5השלמת.ריבית דמהייב וכיון לקיימו יכול שאינו שבו עשה בימל פי' בטלו ולא בטלו תנייוחנן

 : r'W~ )/6 הלוקים הן באלו בטלו לאהתם
 אתה מעכשיו אמ לו ואמר שדהו לו מכר r.,h ס"ס ]ג'" דתנן דמי, דירעי במידי מדשא עשרהשתים

 דאסרינן )נא( היבא וכי אסור מנה עשר בשנים לגורן ואם זוז באלף לך הוא הרי לינותן
 בה' לך הוא הרי לי נותן אתה מעכשיו אם בפירוש אמר שלא אע"פ שנתים או שנה עד דינרים בי לךהוא היי 'וא"ל דינרים ה' אם כי שוה שאינו ידועים ודמיו סרבל לו מכר כגון דמי דידעי במידי אמרינןבקיץ
 בו' ומכרו אדם לכל .ה' [nlww] סרבל כנון דמי יריע דלא אכל אסור דמיה דידיע כיון בי' לשנתייםואס
 היה מיד מעות לו נותן היה שאמ הדבר שברור אע"פ הצריך לאדם בו' נמכר היה שפעמים ביון שנהעד
 נתמן דרב ומרשא שרי מרשא נהמן רב דאמר כ"כ ידועים דמיו ואין קצץ שלא מאחו מותר בה' לונוות

 שבראי צריכנא לא דזוזי מפעם שרי דידי טרשא דאמר פפא דרב וממשא . אמיתי כאשרביחשו

 ראםהרעשת
 ס"נ סגרי"כ וגגימ1קי עב") oslSnt מן סימגעס כןי כסן )סטחמס גריסין ס6ץ )פי גסס יגס )6 )פיכך נכעס לל71ס מעלס ייגס1,כ1גית
 כ1' יספר טמ6 5ץ! )כן נסן יסתמל )6 )מס 3תסמ'סן 'חסרו )6 לזכוכית דכי1ן נוכ1כית 5ר'כ'ן ססעט'ס דנ' מס סרע"נ %ך ג'7ג"ט
 5לט1ר  למח( . בנרפס הסר טסרס סתיס סר וסכו'י5  %"ל ריצית  לסו( . סגי 5חר רברסס  וטכ5"ל "ז3 עלי יספתי % לפס )פי"1ונרתח
 דשי") כת3 3י 5"1 ד' 6"נ ס' וסג"'נ5"5

 ר"י  פיס  פס1ירין יוי  סוד'ליסס כל 5ר"ס דס* דר"* טווסיי
 רניג6 לסך טכ' כספה"נ 71)6 רמי כיכרי סירי נסוך"ס 1עיי"ט כ5") כ1' )יס קן ך63 ג1' 6"3 מ6י מטכגת6 )מם( . ב' ס"ממע"נ  מיליי טריפ* ל'  ורכילו וכר"ת,

 6/ ט"מ חורין כת1ס' קלמ1ן טסיס 6חר רניג6 636 6' ס"ט 7)עע 6סי )רנ חגר ששן טסים רניג6 16תו וס 6ין פיר' p'ehtזמסינ

 . וסככתך ה71"ס נ' ס"ס 71' 61מר ת71"ס כ' מ"ג נ"מ 1ע"1 ס'כי 5") )נא( . מ' 16ת טס"ח ס" 1)ס)ן 3"1 ע"ס 3ש) שין ננ( . 6מרי"ס
'hln'a
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מזיראים ממון איסורי דעמירמפר
 מרשא והיינו פפונאי כמרשי הלבתא לירצ 6'[ ]ס'" רבא דאמר כוותיה קיי"ל לא דידיע במידי ואפי' ושרי להפסיד)נב(
 בסן אף ז',::אשו 11, מגעןב:":יגי:%;יםעת %':%, שרי נחמן דרב מרשא שמעינן נחמנאי מרשא( והיינו )פפינאי כטרשא הלכתא לית אמר מדלא פפאדרב

 , מותרם על יורו ואלו ועניינים צדדים סררבנן ריבית עדיין ויש . כחכמים והלכה מותר פירות אוכלשהלוקח

 ]קנז[ קיממיכמן
,, . 

 ובקצרכם קדושים, בק' דכתיב ]פיאה[ להפריש והזהיר צוה תעבוד.]אשר[ ואותו תירא אלהיך ה' את תכלה."

 'ש .ה יבאן י';'יית nDD הו;,.ם ,:וה'נאמןע "נ, הןינ,ם.ן א,' אייהנהנש א:ג בת'בינ"' )ב(ותמא
 שמניע מי שכל ללמרר אלא וגו' קצייר את וצךכמ תשו קדושים בפ' ניאמר כבר והלא מכאזויוהכ"פ
 הארין מן וגדולו ונשמר אלכל שהוא כל בפיאה אמרו כלל פיאה במס' כדתנן אלא דבר בכל נוהגתאינה

 והאגוזים ההרובים )ג( ובאילן , ]הזה[ בכלל והקטנית והתבואה בפיאה היים לקיום ומכניסו כאהדולקימתו

עך,::י%:י:1:
 קנמ:ךקי:י

 ל: םי::גיי4:':1 ג,:, %ך יון
 מדגן ו::':",מי;וען: :ןמ, יתק :"ג"ן;ן"ן,::ךדלןן

 גנן ""ימן';,.ישי י:מ'"ג:ן%:ךםו,::ןי:1נןןשגגםמןטץ,םמהשינע':יםנ;',
 אלו אמרו מכאן ושדה שדה כל על לה14ב שדך הגוי, עם שותף ולא שדך )ח( אומר יהודא בןשמעון

 ~aaרערעפוון
 רק 6יגו ד6סרי ורכנן מיר3גן טסינו מומר נרינית 6ח7 5י יטויס גר' 67י)1 לנינו מינלי מטמע )נג( . כס) ספד )6 לכריי)נב(

 חבט )6 6ר5כס ק5יר 6ת וכקברכם קמור 3פ' ר,זסיר וכן )קטור)א(
 ן

 וחניך 'י") . דחני6 )ב( . בנדפם וכ"מ כ5") 3קו5לך סיך ס6ת
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יוואש ממון איסרי רענוד סכנך-04
 החמה בימות הקבוע היהיר ושביל הרבימ שביל הרבים ודרך .)מ( היהיר דרך והשלולית הנחל לפיאהמפסיקין
 אינו )י( לעולם אומרים וחכמים מאיר ר' דבלי מפסיק לשחת הקוצר אחר וזרע והניר הבור הנשמיםובימות
 'ליקצר יכלה אינה אם אומר יהודא ר/ מפסקת זו הרי הקבועים המיס אמת הפסיק א"כ אלאמפסיק
 , לכל פיאה נותן בכליו לעבור יכול הבקר שאין אע"פ יעדרון במעדר אשר ההרים כל מפסקת זו הרי)יא(

 שדרך )יב( ניון והמעם , טפהימ עשרה שנכוה גדר אלא לאילן טפטיקין הכל ואין לזרעים מפסיקיןהכל
 זה. את זה הרואים כל וכהרובימ , הרחקתן בשביל אחת שדה שם מפסידיט אינו ולהרחיקן להמסיקןהאילנות
 . והראיון והבכורים הפיאה שיעור להם שאין דברים אלו ותק . להרחיקן דרכן שכן פי' , שדהנקראים
 המשנה פי' בר' אושעיה ר' ליסד 6/[ ]י' פ"א בחגיגה מפ' לה, ומתרץ תרומה נמי ולהשוכ הקשה )יג(בירושלמי

 . למטה ולא למעלה לא שיעוראין
 דברים ד' מפני אומר שמעון ר' )יד( ובב"ק 6'[ ח"ג מצדיקין במה פ' בשבת לה ומייתי בת"כ חכמימשנו

 . לא ומשום החשד ומפני עניים בימול ומפני עניים גזל מפני שדהו בסוף פיאה אדם יניח תורהאמרה

 מסיני למשה הלכה הלבלר נחוס אמר מ"ffp] ]1' פיאה במסכת תנן חמים מיני ב' שדהו זרע ואם .תכלה
 . פיאות ג/ גורנות ב' אהת פיאה מניח אחת גורן עשאן אמ הטים כיני ב' שדהובזורע

 )סי(תניא
 בב"

 מן מפריש השמה מן הפריש לא הקמה מן להפריש פיאה מצות 6'[ ]ג.נ עצים בהגחל
 אומר ישמעאל רי לו. ונותן מעשר מיהו מרחה שלא ער הכרי מן מפריש העומרימ מן הפריש לאהעומרים

 . משתברח התבואה מ'1[ פ'6 ]מעזוזת נמי ותנן . במעשר חייב שהמירוח מכאן )מז( למדנו העימה מן אףמפריש.
 ,נאי ר' אמר 6'[ ]פ'מ הפועיימ את השוכר פ' בב"מ ראמר , תלוי יהיה שבמירוח לומר יתכן היאך לשאוליש

 מירוח הלנך במעשר קובעת הצר אפי' אומר יוחנן ר/ , הבית פני שיראה עד במעשר מתחייב הטבלאין
 תבואתו על אדמ מעריס אושעיא ר' האמר מרחן ואת"כ במוץ שהכניסן לומר באנו ואם . חייב אינוהשדה
 דתנן שדה נקרא )יז( שהוא וכל . תהלה מעשר הלכך מדרבנן מחייב שדה דמירוח וי"ל שלה במוץומכנימה

oh'tJבפיאה. חייבת שהוא כל קרקע מ'1[ מ"ג 

 ראם,תועפות
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