
מחלראימ ממון אימור' k*f עמיד-ספר
 מששים לפיאה פוחתין אין פ"א פיאה במט' כדתגן מששים, אחד ולהפריש )יה( להוסיף יפאהותוירה

 חוץ בשדות ופיאה . העניים רוב לפי השדה גידל לפי הכל שעור לפיאה שאין שאמרנואע"פ
 בפיאה: עניים תקנת ואין מועמים ונכפין מרוכימעניים רבות פעמים ממלאכתן שמתכמלין ספסידין שמרויחים סמה יותר לס( שפעמים לפי , חכמים גזרו לאלארץ

 נקנה[ קכמימן
 ולקם אמור ובס/ תהיו קדושים בפ/ הלקם מצות על והזהיר צוה ותעבוד תירא אלהיך ה' את תלקמ,לא

 אמר הכהניס אל אמור בפ' בת"כ ותניא . לאוין בב/ עליו לעבור מקומות בבי והזהיר תלקם לאקצירך
 קרבנות אצל במועדות הכתוב קבעו )א( שלא תהיו קדושים בפי כתיב הלא נאמר למה יוסי בר' מרינומר'

 אינו ולקם . קרכן המזבה על קיימיוהקריב המקדש בית כאלו הכתוב עליו מעלה לקם הנותן שכל ]לך[לומר
 אלא קציר נקרא אינו קצירך אלא כתיב לא ובלקט אילן מרבינן בפיאה דכתיב )ב( דמארצכם באילןנוהג

 . ליקצר שדרכהבתבואה
 לקמ . ק,מוף לעם ולא קצירך לקמ קדושים בפ' בת"כ כדתניא . לקם זה אין מידו ונושר מלילותי וקימף בשדהו הולך אם קימחי בשעת לא פי' קצירה, בשעת הנושר לקם איזהו )ג( פ"ג פיאה במסכתותנן
 הכהו קומצו מלא )קצר( ותלש ודו מלא קצר קוצר היה אמרו מכאן הקציר מחמת לקמ אלא לי איןקצירך

 ראםתועפות
 סמעסרות נון סעור מס"ט כקרקע חלק )ו 6'1 וגס ,רע )6 טסו6 גק:ו0 כמחזיק מס6"כ כיס קריג0 זרעך תנוטע סלו מקרקעסטין
 דגרי ומייטב )מעטר )קו"ס 3ין טמח)ק טמח0 סר"ר נסס 6' 5"ן )ב"ק מקונות נסיעס ומ65חי כג"). גדו)ט תיונת6 סהס5"י ע)%)

 מ)טו"ס סעור כקמא 0:;חויק וטוך o3rtts יגו) 6זס i'ba כתוססח6 כרייתך וים כחב מס ססר"ס ו6ף )פגינו כחוכת ס0ו6 כמו0חוססת6
 עד h~h חיוכן ן ס6 לועסר 36) פוערן תסקר כקמט בחיוכן וס6ס כסכח0 סעור נקנוס סס וו") נו"סכס סמחס כר"ר עכ"ז כמעמרוקיש
 ,"ס זז ו)ג'רס6 עב") פוערן וטסקר גתח"כו כנר סרי סחוסן כסן ס0חויק 3סעס סכ6 6כ) חיוב )כס 63 3רסותו טרי כעריסימרת
 6ת סמסקיר סס ט3כ"ק סנריית6 מסרס סו6 0גט טו6 כך סמח0 רמנו דנר' וסי' ט' 6ות נני6ורי קכ"3 ס" 3ס)ן ועיין סתס6"'סכרי
 Sff1 ונסרו )3קר וססכיסכרמו

~rh1 סח)יס0 6חר נרגע וסו כליו כחוך סיתגס עד )עלמו נספירות וכס ד)6 סספקר מן 3ו ~כס סכייררי 
 נוס6"כ 0עעסרות נון סטור Wh כקנוס 7טנ,חויק 60 ומחורן סמעסרות מן סעורין מס"ס טסקר 0י0 עדיין טחיוכ 0תח3ת 3עח סת)יסטוכיגע

 נוס עס"י גהוססת6 סר"ס )גירסת 6ף 0תפ6"י ד' )ייסב מו"ר . סעור 6חר ~oT 36) לחייכו 'תירץ העווכ כתר elo 7סחייק סכ6יוקץ סס סמחס רמגו כ' ע"ז כלפו"פ דחיינ כו' כרינו כסמסקיר מט6"כ ממו"ס פעור כק:,0 7טמח,יק וס6 מ:,עסר סעור כו' כרוווכמתסקיר
 גס נ1")ו ס)ו שגו דסקרקע )הי נל"מ קרקע )ו 67'ן 6ף 3)סו"פ דחייג ס6 טכ' טס דקךוסין סירוס)מי ע) מקירות פגים כס'סר6יתי
 וכרי נו6ירות סגים נס' סס ספי' ונוו עיי"ס נ;)סו"ס גס סטור נסקמ0 0ווכ0 סיס ot~nh ס) 0סזט סיס 063 מסה"כ G'rlTh ט)6י:ו

 קורס כ0,ריעט וכין סס7ס נגוף נין זוכם ג:ו65 כס )וכות זכיון יר") ננ;::סרות הייכ מסקר סז0 ט.ורע מעטרות מס' ריסטירוט)מי
 ד' רסס ט)6 ממיתגי עכ") 3מעסרוה חי'3 רוס"ר חיוב ):))ס63ט

 כו' )נוסיף )יח( . כן פי' פ)6 ):ועלס סוכרתי סקכ"ו ס)"6 ס" סס'י
 רכיו טכ' מס ו)פ'"1 מס' . 6חן מבסריס 5ריך נודרננן 6כ) )מע)0 כמסמ"ר י:ס"ת סיעור 03 דלין תורס ס) ע3 )נוסיף סי, מס'6חז
 h~h 6סנ;עיגן ד)6 כו' סטד0 גוז) )מ ד"0 סס 0הו'"ע סס" וכיוו o'CCU 6' )טסריט ע) ק8' כ"ג כו' 0סד0 גוז) )ס' סכ) גו'כדחגן
 5") וע"כ כו' כיחכן י,סטיס יותר בתפריט )יוסיף )ס6ס תוגרס בגי' נ:זסס bh )טגרי"ס ר3"5 ונחוס' עיי"ס otcc!1 'סחות0)6
 דוסי ו:ל06 טסג0 )סי טע:ייס רו3 )פי נגדסס 61ת עוד . טס'ס ע) )נוסיף סייגו כו' ססדט גוז) )סי סכ) כ:וס:0 נו"ס מסרסדרגינו
 ססענויס )ימו( . 0סגס )סי )ית6 03כח"י וכקן 0טג0 )סי a~rt הע:0 וסקרן ממון ססו6 רבינו ותסרס l:DO-, רו3 ו)ס' c)Cr3 נוס"כ טי':1ס:ג0
 סי"ד מת"ע מ0)' כפ"ר 0רמ3"ס וכנוס"כ נוור3גן 3תו") גו0גת oh~1 3סןי6 מוכח 3' קהו דכחו)ין וקסת כגדסס וכ"י כ5") כו' יותררנות
 דגמר6 דסוני8 סרחוקיס מקומות ע) סיי5יס דכוו:ת ג' סקכ"6 ן' סי' סטיהן ס6ה ו3ס' . סעמודש ווי רפ"ח. ),וין טסמ'צסגינו
 )מו"ס 6יכ6 טינות6 ד)'כ6 גמי ו0סת6 6))רו 6' מ"ג דנינמות מט ור8י' 0רחוקיס 3מקומוח fhcn 0ס:נוכיס מקופון ע) ק6ידחוקן
 ותתרץ ונו"ע )פו"פ 3'ע6 דכה,") נוסס ך:וסנוע כ1'וצ"ע

 סק"3 סרב ס" 'ו"י ס"ך ועיין עכ"י רמנו כחקוק ועכ5"3 סס דהתין )סוגיי
 כליס וכיסר עו' ככיסר ,רע 3וי נ' קקי דחו)ין 0סי6 קס תסכיל מרוינו) פ' 6ופ ליכסון ח3ק סעיעור 3ס' ועיין סס ס6ע יווכמגסות
 וססס 31"ע ג' קרו 7חו)'ן סך וכר 1)6 עכ") נוסס ר6יס כר6סוג,ס נורנות'גו ))1 קין ע"ע )מחמיר וסרגן מ' h3b עו' )סו"סהיינת

 : לס"ס כ:וס"כ סיר6יס ךנרי ס"חין
 ועיין ג' 6ות ועמט"ס סדך ת") מגין 6'3גות מהח"כ רמגו סכ' קרע סי' 3ע') עיין )ב( 3'. 6וה קייט ס" )עי) ועיין 6)56"3)א(

 ט כסרסו סוכך 6ס כ6ן ולס"ת . פ"י 5") . פרג )ג( . טכ") 6טדדי דסחרי רכי:ז ססני( )ישי חרי סני )יס3 5)"ע סכ' חדרסס
 0מסקיר כתג טפי ע ממח 1UD 7סרמכ"ס וזע , זלנו Ja(ote חוס 0כ' )קירנוף ס6' מקיטוף 0:)דסיס'ס ון3נו כניפס חסר קיעוףעד
rhסנוקדיס דפ06 ט"ו מדתגן רכינו )נוי ,0 0רד3"ו סס וכן רמות 13 13 6ין לץ13 שסר מ6חר ספקך 6יגו רונו נפקח עם ס)קט 
Phס"ס רונו סגסר סטיון ססקר 6י:ו רוכו גסיסת עס שקע 6ת מתסקיר מ"ג )אייס 0עו))וח 0עו))ות 13 הנגודע כו' כשוו Ott:Dl 

 דין סכלויות המוט ו0ו6 עכ") ככולו רובו ככ"7 קי") ט6 כולו גרר ס)6 ס6ע"'פ וק"ו") ספ הציגו דכר נקריס 16 ממקיר 61oTh'ן
י
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DGיראים כגגון א"פרי דעכורומכנך י
 אויר לעניים ונפל )ד( המעגל תוך היד תוך בעה"ב של אלו הרי לארץ מידו ונפל ונבעת עקרב עקצוקוץ
 . תורה אמרה קציר דרך שלקם לקם .אינו האונס דרה שהיא נשירה כל ומעם . לבעה"ב זה הרי המגל אחרהיד
 לקבל פ" הגפן תהי כלכלה המניח תניא . שלו על להזהיר )ה( , לעני תסייע לא , יעם תלקם יאתניא

 כלצלה המנית כן כמו )ו( למדנו עולם. גבול תסיג לא נאמר וע"ז עניים את גוזל זה הרי נפןפרם
 . עולם גבול תשיג בלא עובר הלקם לקבל הקצירתחת

 ]קנם[ קכאולימן

 הלא לך באו בוצרים אם כדכתיב קטנים אשכולות נקראים עוללות , אחריד תעולל לא כרמךהבצר כי למלחמה תצא כי ובפ' . תעולל לא כרמך , תהיו קדושים בפי צוה , תירא אלהיך ה: את תעוללילא
 הקמנימ יהיו וכמה . עוללות הם הקמנים אלמא ישראל[ ]שארית כנפן יעוללו ועולל וכיניב עוללות*שאירו
 על ]ל4[ עליון עולל כתף פי' , נמף ולא כתף לא לו שאין כל עוללות איזהו פ"ז פיאה במס' הכמיםפירשו
 אומר אליעזר ר/ עוללות שכולו כרס פ"ז בפיאה ותנן . עליו נומף שהוא לו תחתון עולל נמףכתפו

 לא כרמך ר"ע א"ל עוללות מנין בציר אין אם תעולל לא ועבצור כי אליעזר ר' אמר לעני )א(לבעה"ב
 ם ר כ . הבציר קודם בעוללות לעניים אין תעולל לא תבצור כי נאמר למה א"כ , עוללות כולו אפ"תעולל

 מעמא לגת[ ]כולו אומרים וב"ה לעצממ פודים ועמים עוללוו: לו ויש פרם לו יש אומרים שמאי ]בית[ י ע בר
 * 3'[ מ"י מקדש בהאיש בקדושין מפרשדתרוייהו

 ]קם[ קכבסימן

 ותנן תלקם לא ברמך ופרם תהיו קדושים בפי צוה אשר ותקיים אלהיך ה' את תירא * תלעט יאפרם
 שדרכו בשעה )א( כרמך ופרם דכתיב ומעמא הבצירה בשעת הנושר פרם איזהו פ"ז,בפיאה

 ונפרם לארץ ונפל בעלים והוסבך האשכול את עקץ בוצר היה אמרו מכאן , הבצירה בשעת והיינועשיר
 ארבעתם ועל . לעניים שהמפק )ב( שנינו ופיאה ולקם ושלליח הפרם ועל בעה"ב של אלו הרילארץ
 בסוף בהולינ מפרש , לעניים שהמפק טעם , אלהיכם ה' אני אותם תעזוב ולגר לעני תהיו בקדושיםכתיב

 ראםהצעפות
 3נמר6 זנם מי תיתעי מ6' )6י)פ6 יקרס ד6"כ ר.ננקנס )דין ענין וט 61'ן טס טכ"מ כמ"צ 6' כ"ס תמורס ערוכס גמרך ט"סרמלס

 סעע)וה 13 משנודעו Dt("C בו זכו כנר ו6"כ סעע)וח בו טגוןעו 5חר טסקד'ט סיס דלגי ע"כ 6)6 ממהגיהין פטטוס)6
 טפיל להיין טרדי עטיי דהרווייסו טפקר )יסוי רונו נטירת עס ס6מר 6')ס6 דכעי 60 מסד"כ סעגייס )מקק מסוייםססו6
 מי דירי סת)נויד ודירי סר3 דברי צניי דסטטט עד )ים מי3ע'ק6

 טובעיי
 ), ותו

 מידי"
 דס,ס [  ריס 3מטגס D'"lht ו,")

 )שיר קודם 3עו))ות )ע;"ס סחן )עי) 6ננר בחצילו ימוחו סס)יס דר'ש ולע"ג )עגייס סעודות סעודות 13 מטגוךעועננס"ס
h'h3עט"3 גס עוטות ספן מגודעו כיון גנוי ס") ל"מ סנעס"3 קיכ)ור קורס סעודיות )רקח ככרס 3נו6 )עגייס ירין ד6ע"ג )סימר( 
 מטהורות כס:' כ) . לעסיס עמנו ד"ט 6' ג"ו סקהש )סרס"' )מ"ר ג") ונוכלן עכ") )סקויסן יכו) ו6';1 כקוס 3סס 513ין
 זכו ד)6 סכסגיס כסן סיוכו קודם יסקדיסוס קלמר עבט כעמס סם נול,רס"6 סח"6 כסי, מרט 3'ס גיחי י)6 )3ס"3 וטקדיעזסיח4
 עד 3סס זכו )6 דטכסגיס דט6נוח לגטי טס טיס סליי טכ, מעעס , וגו' טקריכ 6טר סעעט עור כדטתי3 טקר3ן טקרכח 6חר עי3טן
 עגמן כקיטים ואויין סנע)יס מרסות סעורות 5ת גס סתורך טוויסט ככל )קרכן סנטמט 6ת ט3ע)יס כסקזיע מיי עכ"ו טל(קר3רי5תר
 טוכ6 )י נו3עי6 )מסרט"6 )'ס דפטיט6 ג)י)ת6 כ/ סם סיס 1ס6יי מרס כעמס סם וסקע כרטוסס נטם )עסות נעורות רטנת )נעורסוקין
 יגס לע"נ )סקדיסן לשרות רטוה )כעסיס דלין כמטרט"6 ך)6 רס"י )דעת מפורטה ממטוס תגמוד יט כי מוס hD'1D קומר וליכ1'

 בשניר קודס געליות )ע;'יס סלן a""b )סקדיסס יכו)יס ס3ע)יס דלין משגולעו יעודות דונו'6 סקרכט 6חר עי 16תס ;ועגנן 6'ןטכסגיס
 י"ג 6'ן כפירוט סעע)ות סנעס"נ סקדיט ד6עו )ומר ויל גווכרחיז ייגס סחוי"ע טד3רי כ' מס ס"ט )מס' ר6סו:ס נגסוס כס' 16)סודו"ק.
 )סקד'טן כיי 3סן בוכות יעמו ט'כ ו)6 טסו ט6'גו עג"ס ט) ע) יעהו סיט ט63 ו6מריגן טכלס כ3 ססקדי; 6)6 ע;ייס זכו bSt סקדסדס1ו
 דכוונת 6מ כ' ס)יס"6 ר6דוגקקי מסרז"ו ידי"ג וסרס"נ טס ר6טו:ס 3נוטגס כמספץ )ד'ג6 1)"ע עוכב" )י ":וכעל סיס ס6" כ' ויפטעכ")

 סעודיות 13 ט;ודעו קודס )סקדית דומט וטרש )ערס )מנח ס3סמס כ) ובח"כ )נס"3 סעור עתחעס מקדיש הכליס די5ו3יסעטרק"5
 . נגדפט וכ"ט כ5") כ,' ו;מ טמג) טוך פיז מוך טגכגס עי' ממג) )ד( . כפירוטו סוג) 6'ן ס:וטרט"6 )סין 16)ס . 3טקל,ס יכריסוספיר
 . מךגפט'ס כן ניטר וטט"ח 3גדסס חסר עלק כו' )מדגו )ו( . רלה )לוין לסמ"ג וכ"מ כ5") סבו ע) עגי לזהיר )עגי תנקט )6)ה(
 . כ5") כו, 6מר )ע;'יס שוער ל"ע)א(
 . כ5") כו' מכתן טנ5יר פסעת סגוטר 636 פרט 6ין כרמך וסרט כח"כ מגיש ופכי ט53ירס כוי וסייגו )גהור סךרכו כסעס סגוקר)א(
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ממייראימ מטן אשורי דעטרטפר
 גר טדתנן התם עלה ומקשיק לו ותן משלך צדק הצדיקו ורש עני לקיש ריש אמר 6'[ ]קצי והלחייםהזרוע
 עליו מחברו שהמוציא פטור ספק חייב שנתגייר לאחר פטור שנתגייר קודם ושהטה פרה לו והיתהשנתגייר
 . קיימא היובא בחזקת קמה קיימא פטורה בחזקת דפרה מעמא התם ומתרצינן . לקולא מפיקא אלמאהראיה
 צדק כתיב לא עשיר אבל , הצדיקו ורש עני וכתיב לעניים קיימי לעשירים דפרה )ג( תיפנק לשאיליש

 בבשור זרע לוי ג'[ ]ק)"י והקיבה והלחיים בהזרוע התם כדאמרינן עניים דליכא ובמקום , לו ותןמשלך
 ולא לעורבים ולא אותם תעזוב ולגר לעני א"ל פפא דרב לקמיה אתא למשקל עניים הוו לא מקום פי')ד(

 . האור בחלת טבל מירי מפטרי בארץ דאפילו האור הלת הפריש וכבר לארץ חוץ למיבותא תרתי דאיכא מאחון לארץ בחוץ כהן גסקום להוליכה החמירו לא כהן ליבא אי י[ ]כ"1 כמה עד פרק בבכורות כדאמרי' חלה תורת, תשתכח שלא כדי האור אחר שהיא כהן חלת לי ונראה . ואוכלס בדמים וטעלה כהן כמקום מביאה )ה(, שוכר תרומה , דשקיל כהן דליכא אע"ג התם אמרינן נתינה בהו דכתיב ומתנות תרומה אבל ,(לעמלפימ
 , ילגם ת"ל , לגוים פ4 , ם י י ח א ם לעני יכיל לעני , אלהיכם ה' אני איתם תעזיב ייני יענן בת"כןתניא

 והנר הלוי וכא אחד במקום ולוי )ו( כתיב אהר במקום פי' , ללוי ת"ל תושב לגר אפילו יכול לגראי
 שאינם בין המרים בין יכיל ולגר לל4 אי , וגו' בריה בני לויים מה ללוי גר הקיש וגו' והאלמנה(היתום
 וכסה . ביית ובן מחומר כל אף בריה ובן מהוסר עני מה לעני ת"ל עשירים בין עניים בין פי' .נחמרים
 ולבעל אשתו ככתובת ממושכנים היו . ימול זה הרי כאחת אלף לו נותנים אפילו דינר חטר זוז סאתים לו, היו עני ומעשר ופיאה שכחה לקם יטול לא זוז מאתים לו שיש מי פ"ח פיאה במס' כדתנן עוניו(שעור
 נושא והוא זוז חמשים לו שיש מי . תשמישיו וכלי ביתו את למכור אותו מחייבין אין יטול זה הרי'חובו
 , הנראה לפי הדברים כוונו חכמים אבל מקרא מצאנו לא זה ולשעור . ימול לא זה הרי בהם ונוהן(

 . שעה באותו היה עני אומרים וחכמים ר"א דברי יחזיר לביתוי וכשיחזיר עני מעשר ופיאה שכחה לקם ימול למקום ממקום עובר שהיה בעה"ב . פ"ה פיאה במס'תנן
 ואהד לחלק אומרים צ"מ אפילו יבזבז )ז( ואם שירצו מה כל יעשו והם לפניהם הגח תעזוב בת"כתניא

 הכתוב שריבה אהר לבזבז הפירות % ושאר לחלק ובדקל כדלת ראית וטה . מיעט אותם ת"ל הדקל,ל והגפן התבואה שהורכבו )ח( פירות ובדקל נדלת אפילו יכול כהלכה שאומר שומעים לזה לבזבז אומרן
 . כגדול בו מושל הקמן שאין והדקל הדלית יצאו כגדול בו מושל שהקטן מיוחד קציר מה קציר ת"ל;וסיעם
 כן שאלמלא להם להלק צריך לפיכךופי'

 שכחה ספק לקט, * שספק מנין . כלום קמון ליר מגיע היה לא ו
 . לה תניא תהיו קדושים בפ' אותם תעזוב ולגר לעני ת"ל פיאה פיאה ספק ,שכחה

 הפקיר אם אבל , הפקר של ולא ברמך קצירך כדכתיב , ועוללות פרם )ם( מן פמור הוא כךדפקר למעוטי ונשמר )שימר( ]אוכל[ שהיא כל מ"ו[ פ"6 ]פ6ס כרתנן הפיאה מן 'פטור שהפקרכשמ
 ובצרו השכים ובבקר כרמו את המפקיר 6,[ ]ס"מ הכד את בהמניח בב"ק כדתניא . חייב להפקיע דעתעל.

 בקדשים אחד כתיב יתרה דתעזוג 6'[ מ"י עצים בהגו,ל מפרש ומעמא ופאה בשכחה ועילות בפרסחייב

 ראםתועפות
 טוי"ס כ' ק") חורין ועיין כ5") הנגייס ו)6 קיימ' כו' בפרס )ים תיפוק )ג( . סננתייס מט ודלגוטנ'

"lrnfr)l 
 . רגיגו )ס6)ח יסק

 otts סוג )6 ומסכ"ר מדכר מין וסוף ומיטר גרסיגן וס6י)חוח ד)כס"ג כ' ג"p~p 6 י' ס" סס)הן ס6ת וכס' כביסור )ס;עו . כנסורלר(
 6' 6ות כטע"ט ע""ס ופיקס סכחס )קט )וניסק) 5"ח סי' סס6)תות ltca1 סיקס להיטק) נ' סי' וככס"ג )קט )מיסק) כננ,' )סגינו3מ;טק)
 פס6 דרג 5קמיס 6ה6 וטס)ו"ג טיר*ש וממ"כ סיר6יס רנינו כא' רמ"ח )לוין טסמ"ג פי' טי"ד ממח"ע ס"6 )סגרס"ס סרנונ"סוננוקורי
 מט"כ מפרס רכינו וסגם כגדסס וכ"ט פי' 51"5 ס"ס סירות )ח( סמעת'קל . וכו' 4'ט l~teh יכ,ו וטס ג"6 ג"כ: )ז( . כסמ"ג וכ"מכ5")ץ 631 דכתינ כו' 1)1י גר כהינ )ו( . רס"ח )16ין כסמ"ג וכ"ס כו'"ל5"ל מעבט ומחות כסן כו' ומכילה סרט )ה( . מסח דרס )קמיט)פג.גו
 וכן)יח כמס"ס מרוקו וכן מס וי") מדקדוק כחבק כמכבו) ו") סרן"ק סכ' כמו סדק) כי)יח 6מר וכ6י)1 טקויס )47ח גממך סו6ונ7ק3
 הפיקס חייכין גמי מאיריס 607 'ר6יס ס' ע) בע"ד וקטם מ'צ דסי6ס ס"ד סינוס משנת טס' 11") עכ") הנגייס ומהבק מוריו כעס"כט7ק)
 לע"נ סדק) ע) סנוורכם במט בסי' 6)6 ומחבק דמוריד גופיס דק5 )סירוס הכעיף ד)6 ז") בסירוסו קמ"ן רם, וכמץ כס"ק )עי5כדפנן
 ירגגן  6'3טמ  גישר דס'6ס )מ"י h'(h ג'  6ות D~r ק"  בע')  רלממס"כ  קומר 61;י עכ") ודוחק ומחבק מוריד c(bnt ד)6 מי3ח76סי6
 ומהבק שריד דנסגך )1מר וי16ח% מיעט מתורס דס6 )נ"ע הורס ס3 כסי6ס דיגך סך )פרס )רני:ו )יס גיחך)וס"ס

 ודי
 וצינו חמר סו6

hn"~lhl'"6ני וטומר 'סגכון וסי כגדסס סו6 כן ועו3)וח סרס ס)קק  ין ךבו(  פרזל.  טל וטגסן טתכו6ס סטורכגו רכינו ס" )כן )חדכר 
DJTוכר  לי רניגו כי יען ו6ו3י וטכהס ועשות סרט ס)קט  מן פעור סגיכם סיר6'ס )סי נס )מגיס יט וב"כ סעור ססס"ר 5") נסכחס  
 ד"ס 6' 5"7 נכ"ק  סרס"' וכן תסקר ס) ע6 כרמך ק5ירך כדכתיכ ונוסכ"ר . סיירים מס"ס ס6מ"ו בסימן  סר מזח )6  טופר  מריןמור
 ו:") כו' וכרמך סוך 6ר5ך דכטיכ מכולם פעור דספקר .חייג

 רס"י 7כווגת כ' סס וכגרס"ס , וכמסכ"ר ק5ירך 51") 6ר5ך כרט'י דס'"
 כחיג סוך ועוד ג' מ"ר -פיקס כפש סר"כ נס , )יניס כמו"כ פרור כ' ק)"ד חצין ומרס"' סיקס ג3י ושמור  נקדוטיס דגס'כ ),ר5גס,
 י%יי:1 יג1

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



 ,),,.:,..,."...,1,י,ן"-ן,,.1,,ד, : ; ,,,! ,,,;.ן , ,,, , ,, ,.

יוצאים ממון איסורי רעמורלמכלך98
 למלחמה תצא בכי בעוללהת יאהד ולקם בפיאה הכהנים אל באמור ואחד ועוללות ופרם ולקם בםיאהההיו

 . בהיקש מאחרים שלמר וי"ל , תהיו דקדשים אחד אם כי מצינו לאיכפרם
 ואיהו אותם תעזוב ולגר מלעני לעיל ]דתני לקם לקם דשפק לקיש ריש אפיק לא אמאי : לשאול )י(יש

 . למעלה לו ותן משלך צדק הצדיקו ורש מעני ליהמפיק
 נקסא[ קכגמימן

 בשדך קצירך תקצור כי למלחמה תצא בי בם; צוה אשר ותקיים אלהיך ה' את תירא , תקח לאעדאור
 פרם קצירך בספרי ותניא . יהיה ולאלמנה ליתום לגר לקחתו תשוב לא בשדה עומרושכהת

 נתגייר ואה"ב שקצר נטרי בהמה או הרוח שברתו נמלים כרממוה ישראל )א( ואפי' לסמים קצרוהו גויםשקצרוהו
 קצירך / העימור בשעת אלא שבחה שאין בשכחה מחייב יהודא ר/ , הפיאה ומן השכחה מן הלקם מןפטור
 דברי אחר בשדה למעמר פרם)ב(

 שכהו אמרו מכאן )ג( בשדה קצירך תקצור כי אומרים והכמימ מאיר ר;

 ראםתועפות
 )ודגתי3 ור") עב") כב) מן סעור 6חריס ט) כטפט ס0פקר מן וכס 06 6נ) טס סכ' נ:ת"ע מסז' ספ"ס מטרמנ"0 גר6ט וכן נפרט"'וסייגו
 כדירי וטונף ע' י"ס ויקרץ מת"כ דרסת וסוף סקוךמיס מדיריו טס נווכח כן 6חריס ס) blh ט)1 6יגו וטרי קרו דמסנוע וכרמךסדר
 עיכהיכ מנפקר סגי מיעוע וים סרמכ"ם, ובנסון סספקר מן סווכס סייגו 6חריס סוס ועי' *תריס סרס 1)6 סדך פ6ת ע"ע ס" נעי)רכינו
 כס'ס"נו מטרמכ"ס ויוד מ"ר דפי6ס 3פ"6 סרע"כ כ' סקסי ומיעוט נח"כ וטוף טס סר"ס כ' סמיעוט וס וגס נסמר קניר וסתםקריר

 p"D ד'רוט)מי טסיך סג") מת"ע מסף מס"ס סרנו3"ס ד)דעת )"6 ס"ק ס/ ק" סט)חן ס6ת כס/ וכ' כ3ר סו31rD 6 ומפקר הע,וכנודכה'ג
 מפקר כטכס 13כס דסיינ1 כקרקע נחניק 6פי' 6)6 סכי ס)גת6 )16 כב) חייג בקרקע סמחויק נכסיו יסרך) 113131 ממת נרדקדוסין
 סרנוכ"ס דברי טפי' ת"ס o~e סרט נח1'"ע ועיין מס"ט קי"ע ס"ס )עי) ועיין חוטפת, )סטך סרנו3"ס טסעיטט ומט"מ נוב) סעור,נידותיך
 מן וכס 06 6נ) סם סרנו3"ס דכרי סיום ו6לכ עכ") כרס מס קרי בכרס סגד) מס רק עונגו סכרם סססקיר סכווגס 6ין כרמוייפקיר
 כמחיק כו' סמה זג- 3כס'6 מט5"כ 6הריס ט) סו6 והקרקע כסירות כ"6 וכס ס)6 עמוס סייגו ג% מן חסור שחרים ס) גסיםסספקר
 נחנוורס דס"ה עוינה ג"כ וגסו כ' 16ח יסי6ס ס"6 3סי%מ סהס6"' נוט"כ ועיין סט)הן כפקת כנוט"כ 1ד)4 ככ) חייי )סרמ3"ס גסבקרקע

 זסדע דר") עכ") מכוססו פסול נסירות לק וכס ך)6 סיכל %6 ססזס נגוף ד,כס סיכל הגוי דטהיו3 ר"י 3סט טכ' סמסקיר ז"ס 6'ו'
 6יסו גיס r(O ושס"ס טקרקע 1)6 3מחו3ר סגפנה כססקיר דמיירי מטוס סטור וס6הר מעכר )כד שכוססו היים שמחר טנ)רו עגמודסו6
 ג"כ וססירוה סטדט כגוף 6הר 3ו כנכס juthl שסיריה רק וכס ד)6 פעור 6חר נ" הס 6כ) נטרקו היים סקו וטמירות שקרקע סוידססת6
 הפקיר 06 36) כ' סיר6יס ר3י;1 וטנא . 3זס )ו מולס 6נ6 וקין נקיעתו סנהוס' שר"י כיונת גס טסיך סס טט)חן וסס6ת לכונסוחייב
 מגום סר"ר ממפרס גר6ט וכן )מפקיע דעה ע) ססו6 כו' כרמו דסנופקיר 3לייה6 טפי' מדיריו גר6ט כו' כדתני6 חייב )טפקיע ןעתע)

 ג' זמ6י )6כו) )ו טמוחר עני ו'ס'ס גכס'1 טיסיי ס6ססר כסר דמ6' ק) 6תחג סרמג"ס :עמ:"ס ש"נ 6)נ מל4)' פ"ה נטער4"עטסוכ6
 ו6י וו")סרר"מ

~'cp 
 ו36"6 וו") טסני 3תיר7 טכחכ ועיי"ס סמעסר מן פסור וסיתרת 6תרוג לותו טיפקיר ס6פטר לקרינן )6 6נג6י )ך

זספרי
 ז6'סו כיון גמי וטח ועוגיית כפרט חייב ונברו טטכי0 ובמחר כרמו 6ח סמפקיר כד6מרי:ן ממעטר מן בנועלו סו6 ספקר )16 כסיג

 דקיי") 51DST שמודר 3ין 6ין מ"פ כגרריט סנו3ו6ר ע"פ כשירונו סרר"מ וכוונת עכ") סו6 טסקר )16 דטטקרו 6דעתיט גבי ניט ונכססדר
 סר"ר וטס קתגי מן6,רי,ת6 3כרייח6 דקהני סמעסר נון וסעור כמעמרות מחייכ לניסו דמיר3גן גדרים מסג' יפ"כ טרגוכ"ס פסק וכןכווחיס
 ט)6 טס כסטעס"מ 1ד)6 3ריית6 בסכים נודר3גן כנועסר והי'3 ור") סו6 מסקר )16 דססקרו 6דעתיס ג)י 3'ס k~rrl סדר ד6'סו rlw גמי וס6נונוח
 חייג )ססקיע ע"ד טפקיר 06 סנוט"כ סיר6יס ר3יגו דירי נתנקרו 61"כ עיי"ט כ1' טונף נוידתם תגויס ע"ג וכ' סכ' תירוץ סווגתסכין
 ונריית6 כמיסטר eh' חייי )ספקיה ע"נו הפקיר o~s מדוקזק ט6'גו טיל6'ס ע"ד סענ;וןיס טווי כ' יפס עכ"ו 16)ם טרר"נו כמש"כר")
 כןתגי6 תיגח ניר6יס דע"ס וג") המעמר מן ופעור לסגך היים טו6 13 כטוכס ו6פ"ס ממס סספקירו סיירי 6)6 סמעסר מן דסקולקחג'
 מן טווכם דטייגו המליס הדס 1)6 סיך פקת סת"ם י' )נ6ל זנמט"כ  וזי! . חזם ענין סו6 כרעו דסמפקיר וסגייית6 כי' 3כ"ק ותגיף31")

 יסייגו וס"ק %ו וכ' עכ") )עגמו 6חלי0 סךס ק5ר ot~nh 06 סדס 1)6 ספי' h~po פי' סס ססבי6 קהו שי' חוט )טטס להיתיסססקר
 ערירז"ף וכטס )ע"3 תלתי 61"כ יטרף) )סטים וסייגו )סעיס )קלוט מרע ונק1נרכס )עי) תג6 וכנר הכנמו ot~nh טדס סקור ניוןגתן
 קיפץ  מסרד"ף פי'  רלטי חרט ססס ול פעור גוי ס3 סדס סק51ר סוlfilnto 6 ס6ס ןטייגו חחריס סדס ת6 סדך ספי' כתב חמ"דנס/

 קוהכות 6נ) טיך קך6 דמיעעי פעור נוי ס) סדס סק1נר יטרק) דוקך סכר דמ"ק פניני 603 סנו' עם סוחף 1)6 סדך דקתנידכר"ת6
 כס,ע .מדעתי הדס ססס עע") '5hX 3ח)ק eb" טגוי סוחפות )מעוע' 6ת6 סכך ס3ר ורסקני 3יס קריג6 דסדך כחקק יסרך) חייבמגוי
 וטשו גוית טוכסות )יועוט' (srin סדך 636 סס ס6מרו p '3("O חומן ועיין כג") סטפקר מן מוכס ןסייגז 6חרי0 סדס ו)6 טסך לת"כנסי

 סס6)ס )וס רמו רפ"י )16'ן יטסנו"ג / כניפס מסר עס"ס מכסן )י( . כטת"ק שהרש ט) 1)6 )נועומ' )מ") טוך דטוננ") וס"ט דת"ככרטנ"'
 דרס3"נ כירוט)נו' ע"ס מסג' ו6דטנ") )נג'ס כ' ק3"ד יי חוסן ת"ח ו3ס' . כ"3 כא' קיוסש פ' וכסהוס"ננ th'b1 ספ"ד 'רוט)מ'וע"ן

 : tbs לס סריגי 631מת )ט שנור 'ונתן ר' 6מריי
 )סקז" פרע )ב( . כ6ן fcntl יסרך) I'Pb otnpl פיו ס0 זג") ומסוע עונן ושגו (O'W 6פי)1 סי' סגי'3גדפס)א(

 כו, פרע נסיך .
 בסס ד"ו רפ"ח )ליין a"nDO וכ"כ נוסגר סטם ע) נירוט):ר כ"ס ר3יגו טכ' וספי' כל3 כו' מכלן כסוך )ג( . כנזפם וכ"טכג")

סירוע)מי
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ניראים ממון איסורי י .ע"תספר
 , קרא משתעי דביזרווייהו פי/ . שכחה אינו בעה"ב שכחו ולא פועלים שכתוהו גלים ש שכהוהו ולאבעה"ב

 זה . תשוב בבל שהוא שכחה אחריו של שכחה אינו שלפניו 6'[ ]יא בב"מ לה ומייתינן ב"ו בפאהתבן . אתריויהו ת ח כ ש 1 וכתיב בעה"ב זה בשדך שקוצר פועל היית תקצורכי
'

 הכ~
 . שכחה אינו ג' שכהה עומרים ב' . שכהה אינו תשוב בבל שאינו כל שכחה תשוב בבל שהוא כל

 בו שיש העומר פ"ו בפיאה אמרו מכאן גדיש מקרי ג' דאיבא וכיון גדיש ולא עומר , עומר דכתיבוטעמא
 הבית לבעל אומר גמליאל רבן סאתים ובהם עומרים ב' , מיקרו דגדיש )ד( פי' שכחה אינה ושכחוסאתים
 בב"ם ותניא . כריבות עומרים ושני גדיש שעומר התם תנן ומעמא . כחנמים והלבה לענ4ימ אומריםוחכמים
 נביה דאיתא שכתה הוי לא בשדה שכוח ולבסוף זכור ושכחו בעיר בא פי' העיר שכחת לרבות יהיהפ"א
 ומייתיק בספרי דתניא , באילן נוהגת והשכחה ביה. דליזכיה גביה דליתיה שכהה הוי )ה( לא בעיר ביהוזכה
 : מזית ילפי אילנווז ושאר שכחה זו אחריך אחריך תפאר לא זיתך תחבום כי 6[ ]ק)'6 והלתיימ בהזרוע בהוליןליה

 : ופיאה שכחה ועוללות פרס בכרם ארבעה ופיאה שכחה לקט בתבואה גי )ו( דפיאה בתיספתאררזניא
 סלע למאבד מניין )ז( ר"א אמר . יהיה ולאלמנה ליתום ת"ל שכחה שכחה שספק מניין במפריתניא

 . יהיה ולאלמנה ליתום לגר ת"ל לו זכה כאלו הכתוב עליו שמעלה בה ונתפרנס והלך עני ומצאו הכיסמתוך

 ]ינה[ קכדסימן
 ה' את . תגניבילא

 אלהיי
 תגנובי לא קדשים בפ/ צוה אשי ככל יתקיים יתעביי ,תירא

 בת"כ ויקניא .
 תגנוב לא תגנובו לא ת"ל מנין אזהרה עונש למדנו ישלם שנים בגניבה שנאמר מכלל ת"ל מה תגנובולא
 שמא אהרימ מכית שלך ]את[ תגטב לא אומר בג בג וה'.בן ד' תשלומי לשלם ע"מ תגנוב[ ולא )א( למיקמע"מ
 yrle] ]'6 הנחנקין הן באלו בסנהדרין ותניא . נומל אני שלי את לו ואמור שיניו את שבור אלא כגנבתראה
 צא אמרת נפשות בגונב אלא אינו או ממון בגונכ אומר קותה מדבר הכתוב טמון בגונב תגנובולא
 . בממון כאן אף בממון מדבר הכתוב בטה , בהם נדרשת שהתורה סדות מי"ג ולמוד:

, לא על ועובר ממון בכלל הוי דממון במידי הבריות דעת גונב אכל נפשות למעוטי בממון יפרשב"ל
 שבכולם הראשון הן גנבים ג' 6[ ]5"ד הנשה בגיד בחולין לה ומייתי )ב( בתוספתא כדתניא . תגנובו

 ואין . אוכל שאינו בו ויודע לאכול בו מסרב מקבל שאינו בו ויודע בתקרובת לו והמרבה הבריות דעתגונב
 לפי תנן כ/[ ]ע' פ"א במומה עליו אבשלום שנענש מצינו שהרי דרבנן דממון במידי דעת גניבת שאיסורלומר
 בלב ויתקעם בכפו שבטים נ' ויקח שנאמר שבמים ג' בו נתקעו ישראל כל ולב ב"ד ולב אביו לב גניבות ג'שגנב

 תורה התירה שהרי ונפשות ממון מגונב דעת גונב והמור לבבי את ותגנוב וכתיב ישראל אנשי לב )ג(אבשלום
 בב"ק אטרי' ן, 1 מ מ כוכבים. עובדי מבני ולא ישראל מבני מאחיו נפש גונב דכחוב נפשות גונב כוכביםבעובדי
 אסור כוכבימ עובדי של אפי' דעת וגונב ~שראל כנענים של ממונן התיר גוים ויתר ראה הפרה את )ד( שננהגשור
 לא )ה( בעמיתו איש תשקרו ולא תכחשו ולא תגנוגו לא דכתיב כובבים.ואע"ג בעובדי תורה שההירה מצינושלא

 ראםתועפות
 ד"ת רט3"ס נ' ע"3 3"3 עיין . מיקרי דגזיס סי' )ד( . e~r3 ועיי"ס כו' הנורו מכלן מחי'3יס וחכתיס )סנינו נססיי וגי'טיווט)מי
 מיס ו3ס' סר6"ס רכינו סי' וסייגו עכ") טגד'ט hSI עומר כספרי כדדרסי:ן סגחס קינו )כיו כמטול ד6סי)ו טכמ3 עליו גריסמורת
 כו' עונוריס סני מד"ס מס סלסכ"ס כממ"כ )ים יחסיכן כבקחתו יטk~ri 6 טמרך יזמתי 53'ש סרסכ"ס יצרי טגיח טס )כ"3ד:ויקין
 מחקס תן ט61 ע"ס . )6 )ה( . s~r ס' ots מטכ"ט שמרח 06 )6 דיש 3רע"כ נו"1 ס"1 סי6ט טס 6נט' 3מוס' סגדתם 3מסגיוחועיין
 3ס' ועיין )ימ6 וכע מדפס וכ"מ וסקס טכחס ל 63')ן קמרו וטס מס כחקין וטו63 ס"3 )ו( . חרס טטס וכ"כ 3:דסס טעמודיסטווי
 סגר"6' סיטה סק)"ד ד' סי' סס)חןס6ה

 בת"כ וכן כ5") כו' נתין 6ונור ר36"ע )ז( . ט63ען מיס ררינו טס סכחכ pup סי' )סכן ועיין

 כיהרי Y'no 6(6 כחסון סוכך חסידות ס)' סוף טלפי 3ר6ט סרוקח ו3ס' כין מנוסכ"ר יוסר כיורך ועיי"ס D(r3h1 6ית6 י"1 ס'ויקרי
 6:ער ;פע תפק )ו סכ6 גטי עגט טכתוכ ו6ס וגו' עסיס JlpnS ציער רעטו 6ת י63 וקטר סס"6 שמר ר3י 13ס"3 ארוקח סכתכ טסרם

 :סט ספוח סכתוכ פגע כו' סס"6 שומר ר3י כתה DI('D מת"כ שטון 6כ) עכ") :סטו )1 נתגחן ע6ע"ו כ~' ט5יקוט 6ט למנפטנועתט
 : כו' נ:עחט למור ייע 1)6 גסס ססק )'לו 630עמ'

 דר6"ג ntnihts וכ"ט כ6ן כלט"מ כטונ רס"ל )"ה )טרמ3"ס ססס"ר 6עס וב:") הדפק כ"ס כו' ט"מ כס) תרגומי )טגס ע"נ ))ניקט)א(
 כו, )נ 6ח 36טפס ויגה ו'[ ט"ו ]מ"כ וכמיל )ג( סי"נ. מסססיט 3מכ')ת6 וכ"ט טס ג:3ימ 1' 6ית6 ומס יכ"ק r"e )ב( . ד'ס6')ח6

 3מ)י5ת 6כעמיחו ק6י 63 טבונו )6 כן ש"ס )6(ין וטסת"ג כ5") כ.' )6 3עמיחו ס6י )ה( . כ5") 6,[ ])"ח 1ס' ז' צגה )ד( .כ5")
 )וס)' פ"נ )סרמכ',ם קונן כא' ורציתי , %ו רכיו סם צר ט)6 נעי:' וחיןוס כו' עעס ניגון מ ועזן מעמיתו )ומר )1 סיט ד,"כסמון
 6י:ו 671' דשת נגינת לסריגן ב"כ מחגם ג3י 6כ) 3מכילס דוקך טיחו )גוי 6ף מס"ה 5ס.ר יש"ו טסוכריס )פי ן6סי' סכ' ס"ודיעות
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יראיכם טמון אזכרי רעשרספר 010
 בין אין )ז( מ"א בנירים כדאמרי' )ו( התורה מן טעמים פסוקי ומצינו מפסיקו ן ל ג י נ מעם שהרי , אתגנובוקאי

 יעת לגנוב אסור הנשה גיד בפ' שמואל ואמר , עמים ם ה י וק ס פ אלו שבל ושום כ'[ ])"' הנאההמודר
 שאינו לו שברור במקום גוי וגניבת סיירי דממון במידי )אמר( ושמואל כוכבים. עובד של דעתו ואפילוהבריות
 איסור' ואפילו . ושר'א במעות הוי כוכבים העובדיודע

 כהנא רב כ'[ a"tpJ ומאכיל בהנוול כדאמרינן . ליכא דרבנן
 דנופנא שיבשא חיא בארנא קאזל הוי אשי רב ידע. מניינא דטי עקבא דאי ועייל קדים לשמעיהאגל לצלותי וגוי איהו דיקלא זבין רבינא , זוזא ליה )ח( ואבלע מאה בכלל חביתא ועשרים מאה כוכבים מעובדזבן
 )ט( דמיתאמר היכא כל נקרא ב נ נ ד . לי ואייתי נינהו כוכבימ דעובד אי חוי ויל לשמעיה א"ל מפרדמא לכרדתלי
 מנרו או וטבחו שה ]או[ שור איש יגנוב כי המשפמים ואלה בפי ממון גניבת ועינש . אוא גנבטאינשי

 ראםהיעפות
bShט'" סיימן 

 דממך שיור נתגיס ארי .%% כו' מק% קרגו ט  s~ttf כתקרוטת )ו שרכס ד%) הירסיס מרסון כן גוש זעו
 ע"מ ג"כ 610 6)6 כידו טגגיגס )עכ3 רו5ס ס6ןו דמיירי סם )נ"מ מס"מ סכי כסי"מ (Dpn עננו תגגו3 )6 ססי' רכינו מדגריתריס
 כמכודר ד6וריית6 וחוי דממי כמידי כנריות דעת ג1גנ 1ptD' 7וד6י 1' 6ות ר~ע"ס עיירו גיטים לסדריך יסיר 7' כך/ ר6"ג וכמס"ק)גערו
 קדוסיס ס' סוסי רניד 3סן . כו' עשי"ת )1( . כ' 16ת 160) יד גדרים 'דות וכס/ כף )מיקס ע"מ סטוחק כ' ע"ח גדריט ועיין רכינודינרי
 וכחב 167ריית6 )6ו טטמיס דפיסוק סג6ס )מודר ))מור לסור ימקר6 נ'( )"ו )ייריס יוחנן ר' ס") סלי תימס %! כ' חמונו )6פן

 כ%ק טסו תסקס הסיר 'T3D )ספלון ול6ית' עכ"ל גירים מסג' 3ס"ו סרמכ"ס וכ"מ כר"' ס)כס 'וחנן ור' יר3ער"ן
 נוערת 7ויקר15 סט'6 מ"ח' יערס . ד"ור"ת" סס"ע גס 3ן[ )" ]גירים סס לגמרה )מקקג5 המגט וו") טכ' סכת'נם ע%3ת ftDמגד)
 והמר עלס סריג ור36"ד . Otnstns הגורס יוחנן לר' 6)יג6 עעמיס )סיסוק נ"מ נ'[ ]1' 3חגעס סתס דיבור מ"ג 6"כ פס"ע וס כו'ס%סיס
 דסס"ט 3גדריס נוקקג6 מ65 6:ס 6( . טכ6 חוינן תעיטי ותרי . טמג"ע עכ"ד לט)כחh3'Sh1 6 כר3 סנר . 3מינר יסרה) טסקר'13 )ע1)סנ"מ

 כ:") טרס"ז וכנוסתן ו") סרמ3"ס וכ"ס כר" ס)כס ור"י רכ ט)כט )ענין טר"ן ממס"כ )מיסך סו6 כרכ וסככתן ס6:ור מס 3( .ד6וריית6
 תורת נספר ויקרתו יכתיר מקא כיגאל )מקר6 ינע' מס"ס סכר אמר 'והגן ר' זז") כ' גדריס כמס' )סרמכ"ן ססכיכ סריענ"6אגס

 סו63 3גמל6 ט6 חמ1טין סריע3"6 דקרי 1)כ6ורס D("S סרי )מודו וסכר ס' 015 ולותי נכ)) )ית6 601 מס"ט or 3גוקר6 ויכינו וגו'60)סיס
 ר' מבה"כ 'D~W ' סכר מסו) והסור י6ור%תP~pt 6 עכר %6 טימור טפל ט%ר %כריו )סיועי פס"ע וס 3מקר6 ויהגו סימר רבתברי
 alen Oh 67וליית6 )16 ס%"ס )יס דחת נו16 11") טמסורח 6)1 )ט ו6מר' 7"ס סס 3נ7ר'ס סחוס' וכמט"ב 'ס דרס ס") )6 ע"כ'וחגן

 דרים רכ 6:ור חגגה) רכ דסגס )י קטם וכקנוח שוגחיט 3ר ר3 מירט 'ואן נדרי סריטנ"6 ססניOr 6 ומס עכ") ויתירות אפרוחממסירת
 ס"ט ס"7 איריס כירוט)מ' טמרו וכסייף טתרטס ע) פכר )יטו) ייסור ססס"ר 17ש6 ד6וריית6 ג"כ תרגום טוי 61"כ תרגוס זס מסויטג"כ
 ור6"ס ער"ן וסוכה עכ") ותרגש מקרה 3חנס נו)מדיס 6תס ו6י 3ח:ס נ%:ודיס 6תס ומטסטים חקיס ומטסעיס חקיס ת") וחרגוס מקר6יכו)
 טכר יקמר 'הצן דרן מסרט י533* ס33)' ע) ספיג סירוט)מי ד63מת מוס )י הגריס וע"כ טכר )'עז) רס5' תרפוס % ד6ף מוס מ3ו6רורי"ף
 הסור ומססעיסחקיס דדוק* מ": הסינן ומטסטיס חקיס וגו' למדחי ר6ס מדכחי3 מ"מ hnff~lel דפס"ט ד%6ג ס") זטירוט)מי 167ר"ת6 )16 הסה"ע I~fOמס"ס

 ))מוי
 3טטרס סיפג סר6טון סער מ"ת 3יסר6) תעודן 3ס' נוס"כ כוס )ס 161ד6 ותרגוס סס"ע[ ור") מקרה 1)6 כסכר

 סכר )יעו) )מ):)ד 6טר סיס סוס דגוס'ל ולס"ד 11") ס)מ":ו וסנאט טסגניגס ס6מר P"D מעגט 'וח6' כן נס' מלירמ"ק )סחכס גנחתתסורס
 3טעמ6 מ"מ כ453 ס)כס וסנכ)י סירוס)מי דס)יני סיכל דכ) ולע"נ יותמי ס3ן עם סדין ו)סמט"כ עכ") כי' )מיתי ר6ס מסוס ג"כפס"ט
 סירן 3מטרי"ק שין מזו וגיו)ט עעמיס מ6' 'יוחנן ר' יעח ברור מחס 7גל5ס כיון טירוסנמי ע) יותר סמכיגן 7ירוט):,י סתמה דטו6 יוח:ן7ר'
 ד' פחס ומחורן סרי 4מוו1 וסכר סז 3וס thlbi 3כ)3 )ית6 וחמ"ל סס"ט ,ס כמקרץ ויבעו y'e יוחנן ר' ד6ף סריטכ"6 ד' 5"ס ונוסק'

 3ס' טלר דירן ת)מ1י6 סיטת )פי כ"כ וסה1ס' 0תוס' כרכרי 6% וכסריטכ"6 סירוט)מי כטיסת דם") סרחנו מתמיסה וססמ"נסיר6יס
 רסס וס)כוח מדרס 36) וו") 6' )"ח דגדליט סגמר6 ע"ס סס סכ' ססעס גס פס"ס ר") נוקרך דסי' אין )6 3מחכ"ת ט3ירוס)נו'מקרץ כענין מטכ"ל 6ך דיקן כגמרך ד)6 3ט6 ס") דסירוט):ו' כן גס טכ' JSIO פקד גדריס 'hlfiih )סג36ד"ק טירוס):וי ע) מארות סגיםסגן"מ
 6תס 6ף ותגס 6ג' ימס מממס יקריין ע"ג נושיט כו' שהגס (shlnt וגתנט עין טעה גסנ 6101 )173 ):וטס גיתנו 61ת ס)סו)6 ע"יגדרסיס
 1tlD(Olth b )מספעיס דמקיס מ76 תמום סו6 כו' גהגס ומססעיס otpn כילוט)מי ג6ן דרסו ומטקס3חגס

 כמ"מ )3ךו )מסס טג'תן כעקמי
 ססס 5וס ומססעיס דחקים bih %ס ו6מ 5וס ,וחי קמצי מסיגויי סיר hlnx~s מוכח b3fi ואון 3ע)לנhltDlD 6 6)6 טס דגורים3גמר6
 ח)י)ס  שתחוח ט) סרוקת סייגו טככח3 הורס 3עד סכר קי3) סמסס טס דנריו וכעיקר נעומק hlteSD י6יגס סרי )יטרף! טי)מדס)מטס
 מ)מדיס טכר 6ף יכו) נחנט 6תס 6ף נחגס 6ני מס כוס") 7גדריס סירוס)מי )פון סס סטנ'6 ת:ץ"ס ס.' קטן תטנ"ן  שיין ורו"ס כןלזמר
 וסוס מלכ"ר ס5") פ' )ז( עכ"). סופריס וסכר מאדיס סכר )6 6נ) 3חנס ומסססיס חקיס ofpn ofpDCn1 מהכס )מיתי ר6ס ת") סופריםוסכר
 טס גדריס סכמי 3ס' כממ"כ נ"כ טעמיס סיפוק סכ) נטוס (sripe 6"כ סמסולוח 136 כמקרץ יוי3יגו טס )%ד יסיים 5") סטעמיס מסוקי 6)1טכ)
 י"ס כ' י"י כ"3 3חוס' וכ"ס סססוקיס 6)1 כמקרל ויכינו פם"מ ילו טלל  וסוס %קך 3גמ' טס לכיגו ימרכנת גרפס ויותר וסוס י"ס ער"ןוטי"ט

 ו63מת סנף עד כו' וס מ65תי )6 ניר6יס סכ' סס Sh55s מעמס וככי16ר רע"ו סי' תרג"ל סיעערקו3 ד' כריק6גסי ועיין , ג' 16תרמ"ח ס" )כ)ן ועיין דטקר6 סיכת חסל וכגזפס כו' דגוי יעיקר6 1עיי3 5") יר3יג6 603 ונסמוך . 6,11 )'ס 361)ע ווז' כד' דפר6% כמריד630 )קנ6 דחן טמו6) נכ' 6)6 זרי במרו ס)6 ולב"ס כרי"ף ועיין כגרפס וכ"ס . 6111 )ים 61כ)ע  ליץ( h'b.  ר%נילי מ"י טירוס)מי וכני'3שרעגות6
 סס ר3יגו ע" ט6עסי 7מיעמר כיון כגמרנו טס DSI('(l -כ6ן וכב"י 7%סס נ"מ . סו6 גגfhn 3(~f דמירחח טון 5'[ ]ב"ז %יר 165יטגנו שטרק כי6מריגן מ*נס' שמטמר )ם( . 6ו"ג מג"ד ט' יו"י ס6ו) יד ועין וס"' ודפח"ח 6ג 3ית סו"ת סממנר e'stDbp1 טנ6כ"ד ט6מר כן ממוגות )דיגי כ"6 מבכבות )דיגי סייך ,ט וצין ו3:דסס כ6ן כיר6יס מכובר 0ו6 61"כ נוי דגגיכת 5") גוי דנכיגת כריק6גטי מטכ"לתחח
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נאיראים ממון אפרי דעפימפר
 עד חמור עד טשור הגניבה בידו תטצא המצא ואם וכתיב השה תחת צאן וארבע השור תחת ישלם נקר חמשהגי(
 : )יא( מעמא מפרש בגמרא התם וכו'. היים רוה בו שאין בדבר בין חיים רוח בו שיש כדבר בין נוהגותכפל תשלומי שמרת וחמשה ארבעה תשלומי ממדת כפל תשלומי מדת מרגבה כ/[ סוכ ]ב"ק ותנן ישלם, שנים חיים]שש

 נימ[ קכהמימן
 הוא וגזל תגזול ולא רעך תעשוק לא קדשים בפ' צוה , תעבוד ואותו תירא אלהיר ה' את . תגיללא

 כל את ו ל ז ג י ו וכתיב המצרי מיד ההנית את ל ו י ג י ו דבתיב , המפורש מן סתום דילמודכממת
 . מאינשי )ב( דמיממר היכא כל נקרא וגזלן , לאבימלך )א(אשר
 מאן האי , מהא לבר אסירי איערומי כולהו '6ץ ]קאט מפנין פ' בשבת וכדאמרינן , העימה יעהתולרה

 . דחמרא רביעתא דנימעומ עד אחנותא )ג( וניזל מאכא זוזי נשקול ליה איפשר ולא מילתאדעבד
 ראםתועפוון

 כמשמר סיכל גג3 כקרץ קשתי 61"כ מעייפו היערקו קיניי גהתוינסו ד)6 מעמרי רק6 ט6 ורר. מס טימרו נ' ע"ז כח"ק ועייןלמירתח
 סלט דמניח סטור דטקדט :h7'pDbl סס טלי כון עלמו סער גגכ ד"ס כ' ע"ח פ"ק רט"' כרכרי פט )זעיר ורטיתי . מ6יגטי זנוירתתמטוס
 מן מסיי סטור ססקדס מן זכגנכ רס"' מדברי מוכח כ' מיוסנ קמות טנס"ס טלו סס"ם כחי' 1סגרי"ס עכ") כו' דר"ס 61)'כ6 כי'כה'כ
 חייב ודקי דקרן טרי ט' גניכם מסז' רס"כ סרמכ"ס וכ"כ כו' מכס) סייגו סקדס )מעט ס6יט מנית ונתב טמרי מנ)יס ידעתי 1)6סקרן
 ר"ט  7)דעח וו") )ב"ק כחי' סרסכ"6 טכ' כסר6כ"ד דם") רס"י כדעה סססוט ו)עג"ד כסס"ח ט)מס חטק ועיין עכר ממגי נעלס טעםולסי

 סייס מכית טסרי )נעליס נוסנף סטוץ מכס) 6כ3 סור סויקו מסרי מסקס סו6 סור ודקי מקדט. יכעגין )כעקש כס) ו)חט)וסקמכע")
 כעיגול כק"ג S~h מני 6"ד נכנס עגמו סוער טסו6 ככס 6)6 סייקו )6 סטרי ככס :;ס)ס :;6' ר"ט )יעה כ6חריותו וח"כ %610 כיסקרינן
 דלין לעולס סור מסריס דוקק 6)6 קנ;כע") )6 ע"כ סס ח") l"Dp '6 ז' )כ"ק ס6ו"ו סכ' סנוור) ב"ר ס:;חס רבעו כוונת סו6 וכןעכ")
 מט) וטמותר חור דט"גו 3ג;ג;ון סנורס דכר טסטי כטטנוס כלוס מלוונו טגגכ כין גט5ר ד)6 יונס כן 16 תור 6)6 )ממון סנורם דברכ6ן
 ד6מרמקים

 רחקני
 סגנכ מסקס 61"כ סקדט מאנטיגן )6 מקרן דט6 סכס) חם)וס )עג'ן גנוי ור") עכ") סקיי גונית ו)6 ס6יט מכית וגוגנ

 . כ)וס ממוגו סגגכ ביי גס6ר ד)6 י65 )לא"ע יוגס כן 16 וחור )רכנן כנט דט"גו. )ממון טגורס דגר סססד כסיקוס )ר"ט כס) 6ך טור)סקדט
 )מיכר מוכח טכתוכ טקיט קמרו סי"כ מטסטים וכנ;כי)ח6 כעינן כולו מכרו 16 כעינן כולו ועכחו סכר ח"ק ארו ג' ע"ח כב"ק ס:ס)י(

 כזחת כולס טכיחס נוס  ס61 רסמיים וי"ל ויטממ  כילו  לולרו ססיקט )מ") וקבס כלט מכירט 6ף כלס טכיחס נוט כוי למוכחומוכל
 שלס"ט עיי"ט ס"ס יאק ס"ו דירוס)מי וכססי6 )זט וח3ייס )וס ח)ייס נוכר 15 חציין מכרס ורסוקי כבחח כור מכירס6ף

 ו% חייג 5חד )6רס דוקט כמחכט נחן וט"ב וס' מד, סטור 6דס כגי )טנ' מכר "% 6חד )6דס נוכרו כעיגן 61"כ טיסהמסרטי
 ובר"מ 3ססר טכח3 כמו ודלף ממנוגס תסקר עדיף ד)6 וס' מד' סטור וססקירו סס 6' טור ננכ 61"כ דמכירס דו:ו'6 ,דם גג')טיי

 סגתנו ססקר וס"ס פטור )רכיס גחנו י6דרכס SIIQD )רכים גתנו )י מס )6חד נחגו )י מס וס' כד' מתחייב דססקר כ"6 ס" יסרך)מטכגות
 טס טחידט מס גס , כלחח 3ו )וכות ט'כו)ין 6דס כגי )כמך נחגו טססקירו כמעט מ"מ 6חד 6)6 נו וכס ס)6 והע"נ כו )וכות סעו)ס)כ)
 1)6 וסו ד' מטקס גמי עצמו )טגנגכ כטמכרו Dh" 636 )6חריס טינוכור יוקץ )16 ומכרו סור כנוגכ וס' ך' תשומי תורס דחייכסדס6
 טסיך פריטם דמכירס טרי לעטותו חון טניחס 6ף למטוחו חון מכירס גוס טס 3מכי)ה6 סגולו ד)סדימ סינר כן )6 עכ") נוט תיצוק טוסמציגו
 וי)סינן 5' עיט כ"ק כמסגחגו כלסותם וטבח גנכ ר") דסעור סכע)יס כרסות טכח ס6מרס טנוכעה6 וזנרי )כעציו כממכלו 6% %טותוהון
 61" עיי"ס )נוכח )6חד דנר שסקים טיכו) חירט קג"י ס" חיו"י מ"ת טגוכ"י 16)ם , סנע)יס )רסות' חון מוכר ע"כ דמכ'רט ממכירט)ט

 : סרכ'ע' עיווד ר6ט הכתכתי מס וע"ן . r~eht . תעסוק י)6 )6ו חסר סכ"' נ"נ )יא( . לסקריי ד)6כיון כטגני ולסור סססח עליו טענר 'selc ט) חמן סוט ד6"כ 1"6 וכמחכ"ת כעעות ססקר עטוי מסוס טו6 דסעעס pD"1 תס"ח ס"ט:;נ"6 די ופי' טפקר גדר Or דלוין ~trlsg דניי דחס ס"ו רע"ג סי' )חו"מ ט)'ט"6 עססט"ן 3סגרי":ו כסלחן ערוך ו3ס' וס' כד' יחח"3הכספג
 ננמרiDS 6'(1 6חנות6. וגוו) )ג( . נגיסס וכ"ט כ3") מעמל 7)6 )ב( . כ' ע"ע ב"ק וע"ן כ5") )6נ'מ)ך וינד נדרך ע)'סס 'עגור)א(

 סימכרס כיי 6ר"ס סטירות כ3 וטפר כו' יין )זג חגי כו' תטיס קב מחג' נגורן )עגי סוחחין 6ין מ"מ( מ"ח )ס6ס זתגן t'"DD 'חסןוו") )%וי גל ס' כע) ס)'ס"6 ר6נ'ג116'ן מסלמ"6 סנ6ון כרב )' וכ%נ מך ערך נערוך וכ"ס כגזסס וכ"מ חגוח6 )טכ 1)'ו') סנירס6:
 מככר ט' 1rn~lD 6'1 )%ו( סס כמנוקר סוגךיון סו6 נ"מ נוון וסיעור ס"ח( ממתקע )ס"1 סרמכ"ס וע"פ סעודות 3' גווון 3סןויקח

 )D 6(D't 610 יין )1ג ח3' יגס גריס ודפייו . 3ס)ע סרן ד' חסנון )פי סוגויון סיעור סו6 חטיס קכ חני וגס נרע"נ ועיי"סנסעייון
 ,ס 7סיעור נירוס)מי סס ימכו6ר ו6ף פת כ"ס סיעור טסות פוגייון מטוס יותר )1 גותגין טמן מטרד עייף ד)6 טוגייון מדמייותר
 6'( ))' נעירונין כמכויר נו )6כו3 נ"ס שון סיעור סו6 יין )וג וחני סעו7וח  בו מוין וסוף טניעט כדי 3סס תן ומנעו דכתיכ מסוססו6
 סו6 דמין גרפס ו6ירנס יוחר )1 )יפן נוחוינ סיגו נ"ס מזון נימיו ולקמת )מכור סיכו) יכ) מסחדין יותר זמיו עולס היגו עכ"פ%מ
 דראי נ6תר6 6' מ' נ"מ ועיין . נוולם ע"ל סו6 נטתיס 1מ1)סין כסלע מלוג ספין 13 כ' כפטהיס ]ומ"ט יותר )6 ועכ"פ מסוגדיוןפחות
 יין רביעית גמ65 6יסריס סגי וסוגייון כסרס"י[ עיי"ט כמס כוו, סיעור גתנ6ר )6 6ך כו' ווי נטיח6 זנ6 316 נדנך כווי מ"חרמו
 יומון לן כו לין מב"ס סחות 16%"6 יגיע רביעית סיעור חנותך כסג כט'טעוס %יסר סלוטית טסט )מ"ר ו)סי"ו בסר מדמי יוחר)6
 u~ h"no~t(/st )ים קמחני וקמוטי )כ6ו"6 מטו"מ סחות רק יססיד ט)6 וס hs?1 כ"6 סערמס )עטת 6ין )נורך ס6ף )סס סטורםוגסו
 )מכות טסו6 % יס") י)ר"ס טס סכ' 6' קי"ט 3כ"ק טמו35 וכרון כמסל רטיתי וסגם . סו6 דוק6 י)16 גריס כסכנתי כ6ן )ס:נט"כ6ך
 כנר כקינו נסוי עובר 6ימ 3מחי)ס גיתן דממע כיון 6)6 מכסיעור 6סחוח בסי' ג%ל תנזוף ד)6 )6ו 6"כ )קרכן bSh טיעוריול"ג
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צ10
יראים ממון איפרי דעמרהמפר '
 אע"פ שממימי רב, ,'ן ]ו." גהוהב נדתנ.א . ששוע בס. קא, טעית נהי"רי ,אינא דבתם סנתוזוליליה

 שיחלט ל, ש,צע"ו א. סעית ,סמו אינאה ב"ה וא.ת וכנא אבל ,עלא ',קי פחמת בזה רהייה,כא

 ןןיגן%4'גה13גי16ץ1ןאיגז""ן1,',?
 שני מ: יינונן ' חגו ן:צ nt~WD יןנשנ :ן

 ;, וישען", צנו :למך :
 גי: 1,ש: בן:ג,:ךנג,נ: ;ן ג:ך ;(,י:ך':נ; :נענגנג:ע:ה:הן, ש 11 5 55י(ס:';ימגמ:::שןשנןמ:טזש1)1(ןנ:::

 שאין מקומות יש ש"מ א"ל העליונה על ידו בידו שהכסף מי דאמר שמעון כר' מוקמינן הכי דאסריוחנן

 ראםרצעפות

גי"%:,י:;י!:1ש1,:וץןג(:'ייי'::י:'וי:1'ך:י::,ך;:וןע'יני:";":"וניישן
 נ' י' "1

ן
-ס

 ז
11

 ימסק יסקס'ד b(ot~nttr סייי זג גצוצ3,%:4ןצ בי:נדןנ6 6)1עצ1 סי טרו ::עוס)מ"י,וה שסן:גצ21%ק
 ש; ה : י";1;1 ן, 7'. ן," ן "נ,ךייוקי11ןגו, ת יןשולץצ31 'ולנ:

 ,,'נען:
 rnltbof ' % :יג

b~ay 

 olpnoי"ק5::,%:%ער"%

 נ', :,:קג : 'י"
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o'h1'e. 6'כ6 ו6' כו' למרו מרי ומסני )1( . 3גיפס חסר מעות 6% ודכריס על מכלן )ה( . 'טק3 לבינו ס"ס י"ג כ' ס"3 טסין וססת"ג 
כ5")
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 יר --וישי" ממץ"זריאתי
 חושב כי נפשיה ממר הלכך למעות ליסמין ביה למנא דקעב )ז( אישמע עוררים ביציאת כנון שפרע מיבו

 וזולא יוקרא במקום וא"ת . יוקירו אם שלי הריוח ויהיה שפרע מי בלא לחזור שיוכל הדבר יארעשמא
 בלא ודברים לחלקים מדאורייתא קלים להיות רבנן פלוג דלא מקום בכל חכמים עקרוהו , שפרע מידאיכא
 בהן אין אסר רב דברים דאתמר , שפרע מי )ח( קמיה שפרשתי דברים באווזן אמונה תמרון בהן ישמעות
 דממכה מועמת במתנה יוהנן ר' דברי )מ( פפא רב ומפרש . אמנה תמרון בהן יש אמר יוחנן ור' אמנהחסרון
 * נדר נעשה בעני אבל בעשיר אלא שנו לא בירושלמי ואסריח . דעתיה סמכא לא מרובה מתנה אבלדעתיה

 עיסק קכומימן
 שמיר זה הבקר עד שכיר פעולת תלין לא תהיו בקדושים צוה אשר ותקיים יייאת מ שכיי פעמת תליזלא

 מגרה או מאחיך ואביון עני שכיר תעשוק לא למלחמה תצא כי בש' הזהיר לילה שניר ועל .יום
 לשכיר מנין כק ]ק"' בהמקבל בב"מ ותניא . השמש עליו הבא ולא שכרו תתן ביומו בשעריך אשרבארצך
 ת"ל היום כל שגובה לילה לשכיר מנין . בקי עד אתך שכיר פעולת תלין לא ת"ל , הלילה כל שנובהיום
 שנאמר מסשטע , ותניא , לבסוף אלא משתלמת אינה שכירות אנא ואיפוך עליו תבא לא שכרו תתןביומו
 בקר אלא עליו עובר שאינו מלמד הבקר עד ת"ל וטה הבקר עד שהוא יודע איני שכיר פעולת חלין.לא

 . לרעך תאמר אל יוסף רב אמר קרא מאי . תשהה בל על עובר רב אמר מאי ואילך מכאן בלבדראשון
 וסל הלילה כל גובה שעות שכיר , היום כל גובה לילה שניר הלילה כל גובה יום שביר כהמקבלאמרתן
 . היום וכל הלילה כל גובה דלילה שעות שכיר היום כל נובה דיומ שעות שכיר פירש .היום

 בהמ יש וכליס בהמה אדם שכיר ותנן 6'[ ]ש'6 הכי לה מפרש ואיהו בדיני כשמואל )א( לןדקיימא
 שבארצך כל בארצך ת"ל וכלים בהמה לרבות ממן דתניא בגמרא מפרש וטעמא . שכרו תתן ביומומשום
 אלא לי אין תניא בת"כ . שכיר דשכיר שוה בגזרה התם לן נפקא )ב( לילה בשכיר המקרא שזהואעפ"י
 בזמן אימתי ותנן , דבר כל פעולת שכיר פעולת תלין לא ת"ל מנין )ג( וקרקעות וכלימ בהמה , אדםשכיר
 כדתניא )ד( ותניא עליו עובר אינו שלחני אצל הנוני אצל המתהו עליו עובר אינו תבעו לא אבלשתבעו
 אתך ת"ל לו שאין אעפ"י יכול לדעתך אתך ת"ל תבעו לא אפילו יכול שכיר פעולת תלין לא ק]ש"כ
 . ]עליו[ דשכירות דשם עובר ששת רב ואטר תלין בלא עליו עובר קבלנות ששת מרב מיניה ובש .חנוני ואצי שלחני אצ5 שהמחהו ולא אתך ת"ל שלהני ואצל הנוני אצל המההו אפילו יבול אתך שישהוא

 ה-נם[ קכזנמיכן
 את איש תנו אל עמיתך נרד קנה או ממכר תמכרו כי מיני בהר הכתוב לקיים מאלהיך ייראת * תינהלא

 . ראםמועפות
- 

 ו6יכ6 יכריס )ערן )עי) רגיגו טסי 163ס;יס סי' כו' קמי' )ח( . כ5") כו' הכך tlDD1 )סטין )מגסג6 דקכעי סמע 6י )ז( .כ5")
 6מ;ס חסרון נטט יט מעות 3)6 ד3ריס סיו 06 ,3כס"נ חוש יוקרך טחמת 3י' דסדר סיכל יסייגו ססרע נמי ךק6י נעות3סדייסו
 וס"ס ססרע נמי וקקי סזנרימ נקומן 6נשס 3סס יט נעות 3)6 וכד3ריס סני' ונגדסס טפרע מ' קמי' הסירסתי דגריס 63ותןו,ס"ר
 . היונס נסס ים מעות 3)6 3ךנר,ס 3כס"ג גועות[ גתן ebJ טסלע כגוי דקלי סד3ריס כטותן כממ"כ ג"כ ס;יפס וכותת דק51,6")
 ממוסר 3ין מקק 1)6 ססרע 3מי עלס וקפי טועמת ימתנס e'oo ע) מסק מנוין וסר"6 נוס") סכ' סמ"ג ס"ס 3ריק6;טיורטיתי
 3ע)ננ6 נדנרש מקח נין )חלק סיר6יס נביטת דגמית גראס ]טריק%ס'[ ר3יגו סכסך 53)6) מטסי 3ני6ור וסייפך D(S~t מפרט )נויהמגט
 כן קינו ונממכ'קן ק6י 631 5") וקקי ותמת סגיסס כיר6יס גפ) וע"ס סם סמ63ר דעת SPI עכ") 51"ע מועטת 7מתגס סכסחסלנין
 טועטת ובת"ס ססי6 ע) פקק וסר6"ס 3ריק6;טי )מניט וים כן hptl~ ("5(W' כווזת ו6ף מסכת"י סגר6ס וכמו מכתנתי עמו )סג'סונרול
 ל"ד סי' נחו"מ ברמ"ח סכ' כסיקו Dt'fi~O ייעת וג6% סיר6יס ינרי טסרטתי כמו ור") כו' לסרט 3מי עבט hp1' כלגריסנסתן
 עפסעיין מסריגנו )סנ6ון סס)מן ערוך ונס' 11 כדיעס מכריע oc וסרמ"6 הנוגס מחוסר olrn נ37ריס יט תרעי נתרי 67סי' י"6קעי'

 636 סיר6'ס רכינו מדהרי גראס וסיגו עכ") חסייות סטיית רק אנוגס מחוסרי מסוס 3זס 6'ן ווד6' ינודי;6 וגראס סס כתגס)יע"6
 6גו ר63 ואמר 6יח6 6' %ח ךנ"מ י3גמר6 ודע וזורק יוקרא מחמת 3יס דסדר סיכל הנוגס מחוסר מעות 3)6 3י3ריס כו6מ7יג6
 6ין 6מ ווס"6 )ר") דקטי6 מ6י )תרן ג6 זרנה פירוסו 61"כ וי"ו 3)6 כו' רנ6 6מר עס סכמונ מ"ך סי' ננס"נ וראיתיוסתגי6 מ6י ותו קרמים 6ננר6 ננר6 וכי מרנה רק )ק"מ מספרייתה 67"כ דמוק ותירו5ס רכ6 קם") מ6י ססקטו נחוס' ועיי"ט כו' )גו6ין
 נרם 637 נגדסס )מ( . )"מ ותו כו' מעות כסדייסו ואיכף ךנריס כו' מעות כסיייסו byht ןנריס סו6 המינוק 6)6 כו')נו

 : דברי 51") ט"מ גריס דמינת 5"3 לנ6 סגןפס ו)נ" סגכון טו6 כ6ן כיוה"כ 6נ) 36סו ור' סס ד5") ולגראס מונןו6ימ
 סס ססני6 נוס ~/C hr("D ס" חו"נו מסוכט נפתחי עיין )ג( . כרע מדהר )ב( . קבע סי' ממ"כ ועיין ק)"ס סי' )סאן וכ"כ4ש(

 שיי* כס): וטעמיו לד( ממסע. לערי,טס'
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 8לראים מנון אי%ר' דעכוז ספר!104
 איש תונו ולא אומר כשהוא דברים באונאת יכול ג,[ ג'מ ]ג'מ מדבר הכתוב ממון באונאת )א(אחיו
 , ממון באונאת )ג( עמיתו את איש תונו אל מקיים אני מה הא אמור דברימ אונאת הרי )ב( אתוואת

 ולוקחים מוכרים שדרך העולמ ושימת ענין לפי חכמים ופירשוה בתורה נתפרשה לא ממון אונאתושעור
 ת ו זל ש אמר רב ואיתמר , למקח שתות לסלע מה"ד כסף ד' האונאה ג/[ ]מ"ע הזהב בע' בכרם ותנן .להקפיד

 ותנן . כותיה ותמא רב לגבי ]בדיני[ כשמואל והלכתא . שנינו ת ו ע מ ת ו ת ש אמר ושמואל שנינו)ד(
 לעולם מוכר אגל לוקח אלא שנו לא נהמן רב ואמר . לקרובו או לתגר שיראה, כדי עד לחזור יכול מתיעד
 קנה שתות מקח בפל משתות יותר מהילה הוי פי' מקח נקנה משתות פחות הלבתא נ'[ ]י רבא ואמרחוזר
 עלא שנו לא ' רבא ואאר . לקרובו או לתגר שיראה בכדי משתות ויותר שתות %' )ה( אונאהומחזיר
 אבל 6[ מ"6 אונאה עליו לו אין עליה דיקרו תשמישתיה מאני פי' הבית מבעל בלוקח אבל התגר מןבלוקה
 מאני בעה"ב רבא דאמר טעמא דמההיא כריי דהלכה לי נראה עליה רבנן דפליג דבעה"ב צריכותא)ו(

 ראםתועפות
 וכספר ויע ג5א) טגימ מקח )ד( . כ5") (th)th 6פו לג( 1ntDP. דיל לב( נגרפה.  כויס ט'  נ*יניט ת!ג1 6) בת"כותגר)א(

 כו' פי' וגס וזפ )ה( . סיר6יס כספק ד)6 גד"ו סוטנ פ' נסר6"ס 1rt~Dt כסמול) מסק פרד"ס ראגו ספק סש6 מ"י סי'סר,ק6;עי
 6ת6ט 3טס 6ין ומרגלת גסמס ס"ת ותוכר 8ף קומר יסודם ר' נ'[ ג"ו ]נ"מ ותגן . דוי כתגר ונעסיק 5דריות6 36) )ו( .כ5")
 רניני ע"ס סס"י סי' סריק6נטי וכ"כ כו' ותגן דמי כתגר נע%נ יןע )6 6י 6כ) סג" וכגוסס כ5") כו' רנן וסייגיולע"ג

 )6 ו6י זז")
 דטו' כיון ונ") וו") הע"ז סזס3 ס' סר6"ס כמת"כ ססו6  סיר6יס דרי סי' )י וגר6ט y,,u ימי כתגר דכעס"כ T'Dn טר"מ ססק'יע
 סרסור ע"' ממכר 16 כעס"3 טסו6 ודע )* lh (36 06(1nb ע) נוח) מגך כעס"ג סו6 ססנווכר סקוגט סיוע תריך כמסרס וטוי מסוטטעמת
 ויד דמי כתגר נעס"ג 6ז נעס"נ ט0ו6 ידע )6 סטקעס פי' ידע )6 6י 6כ) ונהק6גע'. סנג7פס וילעיס וכלי תגס וטן p(,v 6וג06 עלו )וים
 ורד כסנר דיגו סו6 גת6גס 6ס 6נ) )וקח גת6נס 06 6ונ6ס )ו וקין ע)יס יקירי חסמ!טתיס י!6גי ד3עס"כ כ' סס דסר6"ט ודע 6וג6ס. עטיו)1

 ממ"ע 6וג6ס )ו 6'ן כקג'גו 3עס"נ גת6;ס 06 ר"ת סס ע) ק"ו סי' סערני נסס כ' טס וטרגי סכ'ש לכ"ג סי' ח"מ סעור טכ'כסר%'ס
 מוכין )6 יחירי נדמי )16 6' ד6מרי' 6וג6ס )יכ6 ניוקר דרן דסיכ6 סיכי וכי סס טכ' ק"ו ס" )סר36"ן ונולתי 5)י' 'ק'רידגיגי
 6ת נתון ס6י ר3 מרן גמי וכן תעמיסו כסי משין סוס )6 קמעות 57ריך סומקו מפג' )16 6י י6מרען tb(ob )יכ6 נזף לזלן סי%ס"ג

 ססו6 מקונס ייע )6 י6ס וסר6"ט ]כגדסס[ סיר6'ס )פנוט"כ וסנט . ס3"י סכי16 ט)Y'9D hSDS1 6 )"ס כסער ס)1 סניגט 3טטריסמספט
 דג' )16 י6י תוגו 56 )עמיתך ממכר תנוכרו דיכ' דריכותך 6"ס 6וג6ס ע)יו )ו יי יןט[ )י ]דג"כ סרסור ט"י ממכל 6ו3עס"3
 hnth 6ו3יו וין הינסי ד6מרי קמו3יד ד36ולי וזוכר 36) 6' ג"6 ד3")ו גנמ' כע"ס חוגו 6) קנס מ6ו )י' סמעיגן סוי )6 ומוכררחמג6
 עסוי 6'ן תגר וכי קמוכיד 6וטדי הייך )6 תגר טסות ד3מוכר סס נחי' סריטנ"6 כ' וככר %כ 5ריכ6 חמו 3)6 רחנוג6 וסריס)6

 ע"כ וסייע  סיס  לל% ריאלי  פולריס  ורפ"י קמיכיי .וכסיר ט)" ד'קיר' חסמיקת'ס )61ג' עוכר קסום עקקיגן בערויי נעוטר וע"גהמכול
 61ע"ג מ"רי מנעס"3 נרוקח )עורס וי") 3זס") כ' טס טריע3"6 וגס סס סר6"ס 3טט סס"נו כיוה"כ 3עס"3 טסות סקוגט יצע ד)36כס"נ
 סגדפס סיר6ש צנרי נסכת'" כ6ן הסגים יותר )י גריס ועסי"ז עכ") ו") Jble"1 יונס ס)6 רממנ6 6וטריס מ"מ 16ג6ס עסו )ידלן
 ס3נמר6 דס5ריכות6 ור") ך3עס"3 כריכותה וזמו Y'nh 31") סל6"ס סס ע) סריק6גסי סטנים כמו דמי כתגר 3עס"כ 'דע )6 6י6נ)
 דסמוכר יטודט כר; פסק סר6"ס וסנס . כנ") ימי כתגר נעס"נ 'דע )6 ד6' )דיגו רסס וסוף נכס"ג מ"רי ק6י נכעס"ני%כ
 קלמר דסר"ח מעעמיס )* 6ך יסודס כר' )פסוק סרי"ף טסנ'6 ממ"ד וטום 'סורס כר' סר"ח וכ"פ 16ג6ס 3סס 6ין ומרנטת נסמסמ"ח

 6גוור6יס דרך תכן סיס סוסנ נפ' סר6"ט כממ"כ כ"כ מכרח וס וקן cetDi יס)כח6 ט"מ אר"י rl1P) hnDp' זסנועתין סוגיםמ7חו,גן
 מנע%נ 3)יקח רנ6 67מר 3סך סייכ6 יסורס 7ר' נססיך 6הר Otp רנינו כ' וטס נמותן 0)כט סלן קותן 5ף 0חג6'ס 37רימפרטים

 )ר' דוקך 7ס"גו גרפס 6)ס ר"מ ומיצרי ומחי) יתירק נדמי )וקם זמן )כן )נותן רו5ס טסו6 כיון )נימר 6יכ6 טעמך מסריקכו'
 )תת מח6נס )סיות רוכס 6עו מ"מ )גוונן רוכס טסות ד'דע'גן הע"נ )10 סכירה 'סויט דר' טקס דפ)'ג' רכנן 36) סכי 6מר'גןיטודס
 6% עמ"ס )זווגן )ו כריך גוסיס כסס)וקח 6פי' יסודס[ דר' ])רשן כנורגמח ohnh דים רג"ו סי' ריס סק5סייח וכ"כ מטווייןיותר
 וכן דעתו 3חר י16)יגן מוייט חכמים גס כוט )יוונן סיו טדעחו 6713י ידעיגן סוס ד6י 1' 6ות ח' ס" מ"6 סנעס סגח)ח כ'כן

 דרוגס כפירוס יעטו 'ועיגן 1nth (36 '6(h 6חר טו)כין י6ין מעעס כר"י ס)כס דפין סזסג 3ס' פס יסר6"ס סרי'1 מדירימטמע
 חו)קיס כטל מעלות ניתר 6ש' 6וג6ס עטו )1 ילין מנעס"ב %וקמ ר3יגו דעת ומנוהר בנ"ט עע"3 עודיס מכמיס דגם סטיע6)ווינס
 7ר' לכסך ימס לפוגו .ישון 6'ן 6"כ יע)מ6 כקיגל יינו מסתות סתר 36) נסחות 77וק6 נימך י6ס קע"ז רכת ה"סנח"מ

 יסודי
 מיקי )ס6ר ימיין ומרננית נסמס לס"ת %) 'סורס דר' עמס לסמני לנגן ד% )יחוח זים נ'( ג"ח לנ"ע 7עיסס גדי עד 6מימר5ג,י
 כר3גן hSs גמי מס"ט )וקח ומהיל  יתירט* רדמי 6)6 מינין )6 חסמ'סת'ס דמ6ג' מנטס"3 רטט רנ'גו סג" 1%1 16ג6ט 3סן 'סיטתות
 ובס מסתות סוחר נוקה מטע 'ט ככעס"3 כך6'ח6 וסhn'hll 6 ט6 מיסו ומח') 'ת'ר6 3ןמ' זכין )זווגן רוכס ססו6 דכ'וןדר"י
 המיטן מכדי יותר 6פי' דס"ח ת"ח 3ססר כמח"כ )דמים קן 6ין נסדן6 6מר ס6 ונסקה דמ'סן כד עד ומרננית 33טמ0 'סויס7ר'
 מסמס טשכר qh עומר יטידס ל' דתגן 60 61"ט סס סכ' 6מר 7"ס 6' נ"נ בנ"מ סחוס' )עזן )י מדוייק 31וס 'סודס )ר' 6ונ6ס6ין

 סת"ם )סמס"כ 6נ3 עעמ6 ונעי מדה"י ק"ת תיבת סתוס' ססמיט1 1)כ6ורס כו' ימיסן כד' עד 3נמר6 ומסרס 6וג6ס )סס 6יןומרג)יח
 6ף )טון )ייסב 5ר'ך epl( )מו7 ס"ת מטוס 6ף רסון יגליע )ומר 6ין מיסו דמיסן מכד' ניוסר 56" פ)) ch)lh 6'ן בס"ה דנדנת6"ס
 וערגלת 6גסמס 6ף (rtc 5"ס דורסן ענד דתך 56 גס 16;06 )סס 6'ן וקרקע,ת מסלות 7ענ7'ס ג6מר ז6ס  והרגלית הנסמל.גס

ומע"ג
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גג*ראים טמון אצורי לעמודמפר
 כדמי לוקח זכין לא )ז( למימי איבא טעמא מהד"א לוקח ומחיל יתירתא גדמי אלא מיזבין לאתשמייטתיה
 זה חפץ ללוקח שאמר מוכר במפרש אבל במתם אמורים דברים בטה ג'[ ]ר6 בהזהב ותניא . ומחיליתירתא
 עליו לו אין אונאה עלי לך שאין מנת על מנה אלא שוה שאינו אני יודע זוז במאתים לך מוכרשאני
 עלי לך שאין ע"מ מאתים ששוה אני יורע במנה ממך לוקח שאני זה חפץ למוכר שאמר לוקת וכןאונאה
 יש אמר רב אונאה עלי לך שאין ע"מ להברו האומר 6'[ דג"6 איתמר נמי ובסתם אונאה. עליו לו )ח( איןאונאה
 הלבתא ושמואל רב כק ]מ"ע בכור יש פי' נבבורות ואמריק , אונאה עליו לו אין אמר ושמואל אונאה עליולו
 האומר שמואל דמר מיניה לי מפרשא לדידי ענן רב ואמר , נינהו דיני והני בדיני ומשמואל באיסוריברג
 שטעה ודוקא . אונאה בו יש הרי אונאה ו ב ן י א ש ע"מ אונאה עליו לו אין אונאה עליו לו שאיןע"מ
 כתרא כבא ]ד,אמרינן חוזר אינו עליו סועה הדעת שאין בכדי אבל חוזר אמרינן פועה שהדעתבכדי

 שאין בכדי אבל טועה שהדעת בכדי מקח וביטול אונאה רבנן אמרו כי 6'[ ]ע"מ הספינה אתבהמוכר
 חוזר אינו מתנה יהיב דלא תקיפא אינש האי ואפילו ליה דיהיב הוא מתנה איסור מועההדעת

 טופיינא ואשכח לחבריה זוזי דיהיב מאן האי נחמן רב אמר ג'[ ]מ"ג נשך באיזה מציעא בבאכדאמרינן
 בריה אחא ]ליה[רב אמר ליה דיהית הוא מתנה דאמר לאהדורי מחייב לא פועה הדעת שאיןבכדי
 ליה ואבלע גוליה מגזל דלמא ליה אמר מאי מתנה יהיב דלא הוא כשתיקפא אי אשי לרב יוסף דרב)ט(

 א"ל ]מאי[ בהדיה וטרי שקיל דלא אינש ואי . יצא בחשבון לו ולבליע חברו את הגוזל דתמא ,בהשבון
 אם לב ולתת להזהר צריך שמים וירא . בחשבון ליה ואבלע ליה אוזיף זיל וא"ל גוליה אחרינא אינשדלמא
 שבמשקל דבר ותניא , שיראה מה לפי והכל הזה כענין בהחזירו להפטר הדברים באלו בקי המבליעאותו
 , וההקדשות והקרקעות והשמרות העבדים אונאה להם שאין דברים אלו 6,[ ]נ"י בהזהב הענן )י( ומניןבמדה
 יצאו ליד מיד הנקנה דבר עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו כי דתניא מה"מ ל[ ]ג"1ואמרינן
 עומדים שאינם ומכור קנוי גופן שאין שמרות יצאו לקרקעות שהוקשו עבדים יצאו ממלטלין שאינםקרקעות
 אך צליחותו פי על לצור ולא עצמו השטר שמכר כגון מיאונאה שמרות ממעמינן )יא( וכי , לראיהאלא
 ההוא חוב שיגבו כדי לבעלים ומכרו והזר מוציאו של שהיא הכעלים שנתייאשו במקום חברו שטרמצא

 מדרבנן אלא נקנה אינו רחוב למעוסי קרא איצטריך לא השפר לו נתן או השטר הונ אבל מאונאהממעםינן
 ג'[ ]קמ"' שמת מי פ' בב"ב כראמרינן , מררבנן שניהן אותיות בממירת או וקונה ומלוה לוה שלשתןובמעמד
 מדרבנן אלא נקנה שאינו ל% מעמא התם ומסקינן מחול ומחלו וחזר להברו שמר המוכר שמואלאמר
 להן אין אונאה 6ק :"1 כ"מ נחמן רב ואמר מדאורייתא: )יכ( בכדי הלוואתו התם נמי ואמרי' למחול. יכולהלנך
 מבמל לא בפחות אבל בג' ז' או בשבעה שלש שוה כגון מפלגא יוהר מקח ביטול פי' להן יש מקחביטול
 . לקרקעות אונאה אין מאה ושוה במאתן זנן 6'[ ק"מ ]נ"מ גופה נחמן רב דאמר מפרש הוי דהכי וראיהמקח

 שהלקו האחין נחמן רב אמר רבה אמר ר"ה בפי פ' )ינ( ג"ח ג'[ ]מ"כ מקדש האיש בתהלתובקדושין
 יותר אמרת הא מקח במל משתות יותר. אונאה ומחזיר קנה שתות מקח נקנה משתות פחות לקוחותקרן

 ומחזיר קנה שתות מר דאמר גרסינן ולא לקרקעות אונאה אין במקרקעי אבל מטלטלי מקח בטלמשתות

 ראםצועפות
y'pfilמם6"כ 6ף )ס1ן גו גוס) הסיר 0ר6סון מן קנה נרוט סנכרון ו6ס סגרס"ס כ' ככר דנויסן כדי טד 6)6 *יגו ומרג)ימ בכסוס 
 3סס 6ין ומלגנית וגסתם מסתות כיותר 3סס ים מקח נע.) 6מריגן6י

~fi)lh 
 הינעיץ )6 סר6סון מן ע7יס6 סיפרון 6"כ 7מיסן כיי עד

כס"ת
~Sh 

 ד6"כ בנזר ד"ס 6' נ"נ יי' )כס"ת ססקס0 נ' ג"ח ככ"מ )מח"ח ולבתי . 6ף )סנן סייך l~tDS 63 ומלנקית ננסמט בסי'
 גססו נעך יתן )6ים 6סר 1כ) גסס חיי מסוס יסעיף כיון קלטך כ)) lh(ch )מס 6ין ודבי דטגך ד6ף )'סנ6 נתירס כן ר"י גתט6מ6י
 כו' סוס סמרור 6ף ריכ"נ ועויף כ)) 6זג6ס )ס דלין נעלמו 610 פ" ס6 ובס"ת ס"ת 'סוים ר' טמ"ס יקבי 7)ק"ת קמר 61ניעכ")
tJDDמ6ס סוס ך,כין דמיסן מכדי יותר 6כ) כוס") כתג קרקעות מכירת מ' 6ות סעיעור וכספר , כ)) 6וג6ס 6'ן' ;פס חיי כסס סיס 
 u5nho' וססמיט ולחרון ר6סון תסס ס,6 סגם עכ") רסיסן כדי עד כמס עד 16;06 נפרק ונרגמת בס"ת כ67מר )טס יס זבדגמלתן
 סס"ן 6101 ס:דפס כיר6יס חסה 6מר רב טד כו' 6ין )ח( . כגךפס וע"ס כ5") כו' וגין )כן )זווגן ר51ס ססו6 כיון )י( . כסמםדמיינו
 וסוסיר )ספר יסורס עכסי כניקר וד)6 סני;יסס עס ומסר ס6חריו 6וג6ס ע3' 60"3 )ע"נ ,ט 6.ג6ס עלי )ך סין מן סם סמ7סיסס7)ג
 ר3 במסרס דנרייפ6 כטת6 ק6י וסמק) רג ךס)וגתת מטמע ינריו מרסיטח 1ו"3 רג"ט סי' ס:דפס סיה6יט ע"ן סס שכ' כסרסדר
 5") וכסמוך דרכך נריר )פגינו )ם~( . כ:") כ?ט"ס to(nf )6 ונמחכ"ח עג") 610 ןךין מסוס כמפרס כשנעך) ומסק כמסרס 6סי'מקק
 ננ7סס )ית6 כו' ר"ג 61מר ען מכס )'א( . כ' ג"ו נ"מ דרנה מיסרה וסק כ5") חו,ר th(cih מכי' נסחות 6פ'3ו )י( . תקיפה 6':ס6'
 ומיס סככות גירסת ר"ת סו6 . נ"ס )יג( . מרע סכינ כמת"ס ושת"ס כנרי )'מ6 7ס)ו6ס 6' קמ"מ כנ"נ וכבי"ס חייך )ס קגי7)6 מד16רייה* תועלת ))6 1)חגס נכדי סו6 )פלוני סם6ת1 סקנס 16 :תן 06 ס.' . ככדי )יב( . רכעו כרכרי קני ד"0 תוס' כ' ט"ו 3"כוטיין
 כו' כ)קוחיח ס"ס )יי( . וסרג ר"מ ול"נ סכ' ס"ג תוד"ס טס קדושין ועיין . עס"ס וכקרוסין מן חסר וכג7סס וכ"מ ד)") ג") ס'5מ"ו
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יךאים ממן איסרי רעמורמפר 1סי(
 דאמו מקח דבימול שמעינן קאי נמי משתות איותר אלא בקרקע איתא משתות יותר אבל דמשמעאונאה

 : כדפרישית קאמר מפלגא )סו( ביווזר להן יש נחמןרב

 ]כמב[ קכחמימן
 תקח לא )א( וכתיב ושוטרים שופמים בפרשה צוה אשר ותקיים תירא אלהיך ה' את , תקח יאשחר

 לא שחד 6/[ ]קנס גזרות דיים ע"ב בכתובות לה ומייתי בספרי ותניא רחמנא הזהיר לשופמיםקחד
 אלא משפט תטה לא נאמר כבר הרי הזכאי את ולהריב החייב את לזכות שלא ללמד אמ ת"ל מהתקח
 ותניא במלים דיניו לרון שכרו הנוטל 6'[ ]לע בבגורות והניא . החייב את ולחייב הזנאי את לזכותאפילו
 . בטלים דיניו שאין אלא וכו' הדיין )ג( גזרות דייני ב' בפי כדתניא / מוכח דלא במלה שכר יתישקה . וכו' מעבד הוה דשמואלהא כי , דברים שוחד אפילו אלא ממון שוחד אומר )ב( אינו תקח לא ושחך נק [O~tp גזרות דייני ב'בפ'

 . זוזי לי' ויהבו תהי הוי דקרנא דמוכח בבטילה ומטקינן דיניה וראין מזכאי ואסתרא )ד( דחייב אסתראשקיל הוי קרנא התם כדאמרינן שרי דמוכח כמילה שכר אכל מוכח דלא בפילה בשכרומוקמינן
 ]כנח[ קסםמיבמן

 ראשונים גבלו אשר ריער גבול תשיג לא שופטים בפי צוה אשר וזכור אלהיך ה' את תירא . תשיג יאנבול
ן

 ריעד את תעשוק לא נאמר ככר והלא ריעד גבול תשינ לא במפרי ותניא . תנחל אשר בנחלתך
 לא לא( פי' . תשינ ולא תמול לא פי' לאוין בבי עובר חברו של תחומו העוקר שכל מלמד אלא תמולולא

 למחליף תניא פי' , תגזול לא פי' . בלבד אחד לאו משום אלא עובר אינו )ב( למיגים היה כמפך כמותפחות
 לא ת"ל תעשה בלא שעובר טמא טהור ועל מהור טמא על ואומר יהושע ר' לדברי אליעזר ר'דברי
 לא אפילו יכול ריעך גבול תשיג לא ת"ל העשה בלא שעובר אבותיו קברי למוכר מנין , ריעך גבולתשיג
 תעשה בלא עובר זה )ג( הרי אהד נפל אפילו בה קבר אם הא בנחלתך ת"ל מעולם ]אדם[ בהנקבר

 , תנחל אשר דכתיב ומעמא תעשה בלא עובר אינו הרביםוברשות

 ראםתועפות
 ד"ס 6' ד"ח בכתוטת DlriO' כו' קלמר )ופ)ג6 כיותר )טו( . כ5") ט' נמע)ט3י 6)6 6נ,רן )6 מקם כו' ד6מרת 60 רנ6 6מר מקחנט)

 מגס וסוס נמ6ת'ס גנן 6' קרח כנ"מ גוסס 67ר"ג וס6 כמגס מ6תיס סוס כנון 3ח5' סחינו )מן 'ס מקח יניסו) ר"ת כמס כ'6)גו:ס
 6:ור תוך"ס 6' גפו בנ"מ נח"ס מסרס") !כ"כ )ר"ג :וקמ ניטו) סו' יכמ6ת'ס פחות מעט otnbil hSh 7וק6 )16 )קרקעות 6tb)th'ן
 ס"ס כ' '"ך נכ"ק סהוס' וכמת"כ נ:ס)נ6 כ'ותר 636 6וג6ס )מס 6'ן כפ)נ6 7גס רנ'גו זעת כן 61'ן כ"6 ס" דפקנו בס"ד סר6"סוכ"כ
 וראימי . עירס ו' 16ת )עע סנ6תיו סעיעור וכ"כ סיר6יס ינרי ונר 1)6 ס6נודס מס' סם כסניף סקי"ו רכס ס" ש"נ ס"ך ועףיגר
 קיסרות ד' למ"ק עמס"ס כ' ג"6 ככ"מ כמסנס סימרתי מס טסיכן כסוף כ6ן)מעיר

~D'h 
 hStnn )דינר איסר )מימר ):ו") וגט6)תי )ליגר

 והר"ג" 3ד'נל אקר OUTJ .סתוס' 5ת" מרמו דסמטנט וססנת' נצנר, ס"ס 6"כ כ"ן pSn יט"גו 6'סרין י' סס)ע 6וג6ת ערך )ס''יעגל
 וממטב'ן ומספר נמגין מתו מומ6'ן rh מטנט נתורת ג'קח סומכות דנומן )דינר חסר וטס מסק) נתורת ו)6 מטנע נחורת כסכמנודוקא
 סטתוס' מס 6"ט ונוט 3מטק) סו6 6ם מט6"כ סתות 16 י"ג 16 כ"ו כחקק tnh)tb דין 161 ,כי"כ 6יסרין כ"ז ונדיגר דיגרין י' כסיעסיס

 יר") 6"ס ו)סנוס"כ קיסרות 6רכע ר"מ ס6מר כטקו7ס 7נריסס )סע:וין סו") יותר S1(ollh )ניגר יסר כב"ס 7נריססמעמידו
 ר"ל נ%ס כן דקדקו ס)6 מס ג"כ קמרתי )סינר סוג7יוטת נ' ד"ת ס%6כ %731ת , )צינר שסר ימתגי' יהורס ג"כ יתייסננתירי5ס
 ר"ל סט6ריך מס )סתוס' )סו דקסס 6)6 סך וסייגו מעין 73' סוגדיוגות ס:ווגס כין ג"ח 6ין nnhai וסוף מעין ד' דסו3") סוגייוטתסנווגס
 סג") זי1תר סוגדיוגות סגי)ומל

~'pb נוס"כ מיוסכ ונ,ס כו' יסורס דר' מסום תיר15 וע"ג פסחיס ריס כמ"מ )ךיגר מעט וסומר הכסיגו 
 6יסרין סמוגס )מיגאל )ר"י סו") ד6"כ DInO' %ד טסקסט ו' סי' )וי )בית ::סר"' תמוכת כסס )"ח 6ות ס"ך )מסויות גתוס'סנרעק"6
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