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 נשא[ קלסימן

 האומות מן שבויה בהביאך אויבך על למלחמה תצא כי בפ' הזהיר אשר מאלג'יר ויראת . תמכור יאשבויה
 ושלחת בה חפצת לא אם דכתיב למוברה רשאי שאינך לאשה לו ולקחת האמור )א( לוועשית

 יתננה שלא מנין המכרנה לא ומכור לנפשה ושלחת שלקחת לאחר פי' בכסף תמכרנה לא ומכורלנפשה
 אזהרה )ב( דאמרינן בה תתעמר לא ת"ל לאחר ישעבדנה שלא פי' , הנאה טובת בה יעשה ולאבמתנה

 , כך יעשה שלא ויכפוהו שיעשות פי'לביד

 ]קמד[ קלאמימן

 כנפשך ענבים ואכלת ריעך בכרם תבא כי תצא כי בפי צוה אשר מאלהיך ויראת . תתן לא כלידואל
 להלן ונאמר תבא כי. באן נאמר גק ]פ"י הפועלים את בהשוכר ותניא . תתן לא צליך ואלשבעך

 ריעך כרם , מדבר הכתוב פועל בביאת כאן אף מדבר הכתוב פועל בביאת להלן מה השמש עליו הבאלא
 w? נפשו כן כנפשך אחר ודבר )ב( ענבים ולא ענבים מוצץ ולא ואכלת , הקדש של ולא גוי של )א(ולא

 ראםתועפוה
1)fhסי' כספרי סנסיף וני6וריס נטנסות ועיי"ט נעה עובר oh וא' תסיג ב) מטוס עיכל מקומו קנס )6 גח)0 כר ז163 גס) גו קבר 
 וכטוית עיבר אנו גח)ס כר ך163 כיון גס) גו גקנר לסירו 6)6 נ)"ת י6"ע tDn(olh o 3ו גק3ר )6 06 מינעה )6 7ק6)נר 6פלופי'
 מטמע ג:) ם כטקגר '651 יטיס מדוע נקנורט חייב יגו גס) ו6ס טס 11") )סגינו נספרי כממ"כ ג"כ כ' 6ו"נ י"ע ס" 6טעמויי
SD11מיד' מטמע )6 וכקמת עכ") נק3ולט ח"נ 'DS1 6ימט"ס י%6ג )ומך 'ט 3)"ת 6"ע סנירס ,,Dh גסוס עוכר 6'ט גס) בו גקכל 
 ט6ו) ד3ר' 3ס' סנריס"ן וכ"כ 6ע1 תיגח מחק מס )מסרי עין סמרר 16)ס סטו)ס 6יס נו גק3ר )6 כ6')ו וא' נק3ורס ח"ג אגודגם)
 ולסור )קברות מיוחד סו6 סרי 6חד SD1 6ף נו קנור טככר כיון 6דרנס יס6 נמחק 6יגו וחיגת 33"ת עודר 3ססרי 7ל"3 סופטיספ'

 עכ") סה"כ תקכ"ו כף' מג"6 ועיין (SD סק3ר 3מס גחם 013 עיקרי סיס 63 ?6)"כ )קרור מ)ו0 גס) 7גס רסיס ונוס . 6חר 13)קנור
 )1 דקן J"Dh )קונ15 נ!15ס דענד מסנמי"י סמ"ר ג' גש גקדוסין )סמקג0 ורבייתי . 3)"ח עופר סר"ז ג"כ סנורם סיר6יס דכרי ר6וע5
 דענד דם") 6)מ6 וכו' )נור גפ) ססטי)0 ססח0 ננמר6 :וד6מרינן גפ) )קנור מגוס 67ין רקס oc מניל עוננו ססנמ'"י יס6 וו")גמ)ס
 סמחס סר"ר נסס הכ"ג ס" 6נע1ח ס)' כזו"ז מערס ססנמי"י לנרי ונקמת עכ") עני ססו6 ססחס מוקד רקס 6'1 67)"0 )קודרומלוס
 דחוססת6 מריסק סר*יס עיקר 61"כ כו' נססחתו ומעמס טסול נפקס 3ו טמעי)יס כול יצטוות 3תוססת6 כדחגי6 כוט") כ' וטס סמוק)ז"ר
 ס)וקח סייט כו' כס קבר 06 וסי' נ)"ת עורר 6יכו ט)סמט סססרי י' סנה ע"ע סי' טג7"מ 6כ 3ית וכטועת nllohs ססע"י ר"מהק"ן

 : עיירך ))וקח opm וסו, צניו מח) ימסח:ו6 6מריגן גט) h"rpt l)'Dh1 טמקח 6ת נוט p'rnt וככר צניו כחיי כסקנר
 . ו"6 סס כתוב וס הגחה וו חיוט )יחי ארסס . ל6מריגן )ב( . 6' 16ת ר"1 ס" 3ס)ן ועיין כבע) ),טס )ך ~קחת כמרסס הלמור)ס)א(

 מגס) סקפרי דדרטת טס טכ' )סגרי"פ כעת ועיין תמכרגס )6 ומגור ת") נספרי סג'רס6 )סגינו כס חחעמר )6 ת") מסכ"רומגס
 ע"כ 3"6 כבסון תורת דירס ים") 6' ע"6 יבמות )ר"6 מט6"כ 3"6 כקטון ד"ת enh' )6 דם") )מ6ן 6)6 6'ג1 תמכרגס )6 ומכורסוסון
 וכן קר6 )וס ירני כמקוס רק מכירס נכ)) תיגס 7מחנס מכבן גריס וסגס . עי'"ט Dl~th טתרנוס וכמת"כ גס תתעמר גע6 )סמסיק
 מכירס 3כ)) מסגס סתט6 עיתי מסיכי מימך וו"ן וס' י' תשומי מסרס 3מתגס וגתן נג3 3נריימ6 עמס"ט 6' ע"ס )ב"ק 3ח" טרט3"6כ'
 0131 עכ") כחטף סגטתרט כ) דעניהס 7ומי6 ומכירם כעניחס נחטף כמהלס י%מ )ומר יתפטר ו") סר36"ר 3טס טכ' ועיי"ט כו'כ5ן
 SIDS~ )ח)יפין 6וג06 יען המיס 5OD' כמי"ג סרמ3"ס טכ' י6ע'נ וס' י' מסקס וסמ)יף ננ3 הגלייתה עמס"ט נס6"ט

 חו"ח 33"י ועיין
 עכ") כתיב דממכר נמכר 6)6 )עלס )מטיפין 6ת6ס טלין עיקר גריס סרמכ"ם סכיכרי כתנו טרסכיי6 ות)מ,די זו") טכ' סכ"3 רכסס.'
 סנ16ן סיודו כ' ג' סי' חח"מ סנוחס ס) כין ונס' כתיר מכרו 16 וס' ד' נתסטמי נס סרי 61"כ ח)יפין מרעע דממכרסר'

 מ0ר'"
 1נ")

 סוי )6 לעסין ד3כ"מ והע"נ דמחגס דומיך )ס ור3יגן כסניחס נמטר נסתרס נמ)יפין 6ף דמ"מ )ק"מ סר6נ"ד יבר' וקפי נוסנתקטס
 סטח)יסין מקו גוסך תוסיף O~tp סי' סנרסוג' ענודת ונטו"ת מכר נקרך סח)יסין כ' ע5"ס סי' סמקנ) פ' ממרדכי 16)ס מכירסנכ))
 ס6ו) יד ריקו סי' נדרים )ס3' גדרים ידוח כמסר ועיין ע""ס יקרץ יתורץ מסוס דסו6 כ' פס סרס3"6 ית)מידי וססי6 מכרגקר6

 : ע""ס ונים מיקרי דחי)וף נעניןסקע"ו
 כסי )") סס וכסלס"י 3' ס"ס נ"מ כס"ס סמתכ6ר וגסי . )גרוס פרע 63חריס סרט רעך רס"1 פ' יגריס נספרי ;"ס כיר5י0כ)טון)א(

 n~cc )סמם"כ 6ך סיל6'ס יטון סי' כ"ס סססרי י' סיתכ6ר וכמו (St1h לסור סקךט כרס 6נ) ולכנת רעך כרס ר") )נכוס ומרעסוע) )מיסר* קר6 56סריך לסור נכרי גע )מ"ר וסייגו תתן כ)יך 6) נס 6חריס כרס 36) תחן )6 כליך ו6י רעך ראי )ההריס סרםתספרי
ocs6.31)6 סקנס מט) )6 סוע) '6כ) י63 לוין טגיסס )נכוס ופרט )6חריס סרע גרעך יותר נססיטות טספרי יכרי יתנקר סס סריט 
 ד6חסנף וכמריסמט)

 רחמני
 סער 3ס' וכמס"כ סוע) )מיסרך קר6 י6געריך סייגו גנמ' יגרוס 1)6 סו6 ~ו0 3ר )6ו כ1ככיס יעובד כיון כגו)

 סם סנט"מ סריע3"6 )סי' סיר6יס מפרי רסיס סס סמט"כ 6)6 סיר6ים דגרי יתפרס וכן טס 3פ"ת כגיטו סמו סי' ריס 3ח1"ממספם
 . פדי הכרעל )6 מ0יר6יס נס 61"כ כג") כסרפ, ג"כ סספרי דכרי )סרס וגוכ) מלספלי )קוחיס D'h1'e סינר' ר6ס )6כמחטרת
יג עגכיס Dp"3 )לוין מסמ"ג וכ"כ פרנס סי6כ) במחקן ונורח אניס )ענו) 71"6 ע;כיס ו)6 3' פ"י כנ"מ סי' רפ"י . ו7"6 עגכיס 1)6)ב(
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 לא כליך ואל . גסה אכילה ולא שבעך , ופפור אוכל פועל של נפשו אף ופפור אוכל נפשך מהפועל
 אתה אי בעה"ב של לכליו נותן אתה שאי בשעה אוכל אתה בעה"ב של לכליו נותן שאתה בשעהתתן
 במחובר העושה התורה מן הן ואלו 6'[ ]ס,י הפועלים את בהשוכר כדתנן מלאכה גמר בשעת והיינואוכל

 דאמיע, , ישאהקם
 ראשנה סואנ,ת 4ה ספק לא אמא. שה בל, השעלג את בהשמי

 שאכל זר ריי אמר לקיש )ג( ריש ואמר כ'[ ]פ' הכפורים יום בפ' כיומא כדאמרינן אכילה מקריא לאגמה
 מצינו לא תרומה גבי דכתיב ההיא לומר יש ונוי קדש יאכל כי שנאמר צמור גמה אבילה התרומהאת

 אכל מציצה בהו ש"ך דלא דברים ויש קרא משתעי בתרומה דמחייבי מילי דבכל מוצץ למעומילאוקומי
 מציצה )ר( מי למעומי דהא גסה אבילה מיניה מפקינן לא הלכך סיירי מציצה בהו דשייך במילי ענביםואכלת
 ושגעת בכזיה ואכלת כ'[ ]מ*ע בברכות שבעה ותניא )ה( מיקריא גסה אנילה רעד הכא דאמרינן ]ו[,אפקיה
 משתתפין כיצד בעיראכין דאמרינן לתמוה יש אך , שבעה מיקריא גסה אכילה עד קשיא'דמכזית לא ,כביצה
 לנ"א עולה סעודה כל שלו והשעור ומבורך בריא זה הרי הזה כשעור האוכל העומר מידת על ל[]פ"נ
 ובשבת 6( )ט' פ"א בב"ב לה ומייתינן תנן פיאה ובמסכת . שבעה מידי לסיפק )ו( אכילה מקריא לאביצים
 וטעסא בסלע מאין מדי לטרנדית מככר למקום ממקום העובר לעני פוחתין אין 6'[ ]ק'"ח כתכי כלפ'

 להם תן ושבעו בשעריך ואכלו בצפרי מפרש ומעמא )ז( חמין קב מחצי בגורן לעני פוהתין אין התםכדתנן
 שבעה מירי נפקא מותר שבעה דהיינו פי' הפין קב מחצי בנורן לעני פוחתין אין אמרו מכאן שבעםכדי

 ראםתועפות
 3מטגס סטניט מס ו)פי"ו 7מ' ו7"6 כעגנים ודקי מקח נ' ש"ט נגמל6 טס עמ"ט !כ"מ כמ"ח ג6 נסת 53 '6ג)0 ")5 71"6 ענלס)6
 וזכרת כפוע) רהמג6 6מר וו") נסיס"מ'0כ' כר,רמכ*ס )סרס 6ין כתסיס י6כ) )6 כטגכיס נעג3יס '6כ) )6 כלטניס עוטם סיס כ'5"6
 פ' ן3ריס ומסרי מ"ג יכ"מ frD1 7מטטרוח סס"נ מסירוס)מי וסוך תקענו מ' סחיגוך וכ"כ 6חר יגר Ots)D 6(1 בקכוס וככסענכיס
 סף נט"ן סס%ע כ' ימס ומס"ס bffil עגנים 1)6 יעגניס )ססי6 מגע") עגגיס דס6רס"1

 )6 כזך ו6) מ%ס נדרס נע, סקכ"3 סטי
 6)6 ססמ"ע עס ספין ושקורס ססמ"פ גן3ר, גחקס0 7' מהגס דנ"מ נסס וסחוי"ט 6וכ) 6תס נעס"נ 30 )שיו טחן ט6תס ממסתתן

 וכעלס סם סרמג"ם דמס"כ ניע . עג3יס ויכטת לכרס סג6מר כו' ot)hnJ רוסס סיס כת3 כ"' הכירות מסז' פי"3 מצינורוססרמכ"ס
 דחיס ס"' סס 3חו"מ טמחנר מסק וסכן 5"6 עסין ססמ"נ וכ"כ 3גמרs hDCD'b 6(h כעש סו6 631מת קמרת כגפן 6,כ) 6יגו וסנגסן
 ט)6 סר6כ"ד ע3 )וסחינו5 61"כ סו6 דססיק6 וס"ט גנ6גריס )ו מסכין 1)6 מיגיס מסקינן )6 6כ) ו6י 6חר נגפן י6כ3 )6 וס כנסןעוסס
 6יססיט6 1)6 סי5ffr1 h"b h'D3 6 כקור ססכ)ים )1 נוסכס3ין קטתו 16 כניו יסיס ו63 סרמכ"ס עינס"ס כ7כסגמך סרמנ"ס %דטניס
 %כ כיס ססטנות דוסון )ח7ט נ6 ))ס תמס 6;' נוס") סר6כ"ר ע"ר oa סכ' עוז )סנונם) סר6יתי ו6ף בוס גתק0ס וס)%ממכ")

 כסן תקמו כס' סטץ טס6ריך כמו הסייס מסני 6'ססיט6 7)6 נ5יכעי5 סלמנ"ס י)ועח )דיגך לנחך דג"מ ממוסים דבריונמחכ"ת
 6יגו ,ס כנסן דעוטט )ים סטיט6 י)סרמנ"ס וסנר6ס , )6 16 ע6כ) מס נומנו ומו5י6ין )הסור פמוט סו6 סדין 06 )דעת 6גו 5ריכין61"כ
%16rDD נוי 6חר(3 מסירוט~DD כמל"ט וסונן ימעטהה oa . )ט6ו) 'ט מן חסל 31גיסס 6ר"). ירמיס ר' 6מר כסיפך 3סגיט )ג( כמסוכלתנן עי D"Oh . )ג"כ נטמע ממ')6 מ"מ מולן מותכות 7נומעעיגן לגסי כיקר היכין רניגו יכרי כ5") 6סקיס מ5י5ס )מעועי יס6 )ר 

 כ' ס"ו ננ"נו סחוף כמט"מ סו6 רג'נו דכווגת 51") 6כ')ס טיס מ' גסס 6כ')ס 6' מ' נ'נגוות כמ"פ 6כ')ס )"מ י"ס 6טר גססד6כ')ס
 לכייס נב)) יטת'ס T5'D 1)6 מולכות ממעטיגן סוס )% גסס לכייס מולכדת ממעט'נן וסוס סכעך דכתה )16 6' טס טכ' ככעך7"ס
 ~(ost )כעוטי לוחו יורסין סייט oht 6פקיס %'5ס )מעוטי דס6 גסס לכעס fiw(iS מפקיגן )6 דמס"ס כ6ן רבינו כיונת וכעסעיי"ס
 )ס)' כסחיחס מסמ"ג עס)ו0"כ וסיר6יס סחוס' קובעת )ייטנ 5מר 51") ימחניגו h"1D סנ6ון וסרג , מוטן מיכיס ממעטיגן טוס )6,נסס

 ס"ס  י""ל לטות כלכילת עס6"כ מטות ת6כ3ו נערב כמו נטווי 6ו ממכעס 6)6 כעוית 6כי)6 סג6מר ג"ש 3"6 כע"כ טכ' כטורססמיעס
 5כילס ממסמטיתיס מסקיגן ל5 רמות ססו5  ענ3יס  ולכלת מם6"כ לסור 16 מ15ס נ6כעת ווקף סייגו 6כ')ס )"ס גסס ד6כ')ס ד6ע"גי")
ODJר"ת ע"ס סתוס' ממ"כ ע"ס קי0ייתס מיטב סי' עוד נסס לכיוס 1)6 30עך פרסו ונוס"ס O'nDD3 r,,p 'גווג' יתרי 7)מ6 7"ס כ 
 יטכעך י") וב"כ טעם 3ס יט 6ך )6גו) מהלוס סויגו גסס לכיוס וים כיוס"כ onib 11DD וע) מלסכו) ק5ס תגססו 6מת יט גססלכיוס
 מיקרך זטסיר ובכלת מן תמוד 6"6 1ככס"ג 6' כ"ג דגויר גסס בכיוס וכססם עע0 נט יס 6ך )6כ1) מת16ס סבינו פ" גסס לכיוס1)6
 מלצלו) ק5ס tcDJn מסמט  סוסון חס ונווצק 6וכל יס6 ט)6 טנק- קמרו  דמעסרוח ספעכ סרוט)ש 6כ) עכ"ד כוו גסס הכיבסהכיבס
 נת6ג'ס מקלף יס6 ט63 טנעך טס טדרטו הירוס)מי )סי 6716 )6 וסיר6יס elno' ת" מיסו מולכדת ו)6 סכסך מן )מעועי )ס יוסיולס"ס
 ט6'גו נטעם סעגניס טי6כ) )סוע) לסור כלומר מובן 1)6 וקטפת 3' פ"ז כ"מ סס"מ וו") נט6כ)ת מובן )נועוטי 7רטו 1)6 נטגניסונוקמן
 ,ס ולין נסס 63נ')ס 6ותס 6וכ) טו6 ענוייי סח'3וכס טק)יפס ו,ורק סעגניס מן סיין נווטן 636 וס,ג סחר5ג'ס )6כו) יכו) ט6יגו לטסת6כ
 גסס hn('ol סנ' ב16פן סתוס' קוטיית )יי30 ג"כ טעיר סעמוייס ומווי , נירוט)מי כמ"מ וסייגו עכ") סו6 מסבתך טיותר )סי סיעךכגססך
 היקריך )ה( . עיי"ס טעס נס סיס 16תס 6פי' גסס ס6כי)ס לסור כפוע) יסכל )ד'ג6 חרס מטס וכ"כ דמחניגו 3bso"1 ע"סוכמס"ט
 ראגו )סטות יסוג )"מ סי' 16"ח ח' מ"ק וכזו"נ כ' ס"7 כת!נות נל"מ ועיין כ5") כו' )מיפק נסס לכיוס )ו( . כ5") כו' כנרכוח וחגיךטנעס
 7נע'רוטן 51"ע מקנ יפמות )6 סכוסמין מן 061 סיעכ"ס כ' סיח  עת'ט מיי)' 3ט"1 סיר5'ס.)ז( ג37ר' ט' 610 חיע6 וזכר כ' קט"נ עטין41סמ"נ

"" 
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גהיראים מכון אימוריכחיייספר
 לדרש לנו 4ש רנה. ולא להנאה שלא נפמר נמי בהביצה קאמר שבעה להיות מדמתחלה לומרדאין

 שבשבעה היותר לכל שבען כדי לדרתי לנו יש הלכך , תעניק בהעניק קרא )ח( בקדושין כדאשכחןהמקרא
 .. ביצים מכ"א בגורן לעני פחקתין אין לומר לו היה א"כמקרת

 רבינא וטוניק לן מנא בתלוש אדם גו[ ]פ'מ בגמרא ואמרינן . הארץ מן שגידולו ובדבר למעשר פ"י , מלאכתו נגמרה שלא עד )ם( לקרקע כמחובר העושה התורה מן אוכלין ואלו הפועלים את בהשוכרבן
 רחמנא ליכתב משבת שור )י( שור דילפינן כהמימה איתנהו מילי כל מכדי , בדישו שור תחסום לאמהכתיב

 במחובר אוכל חוסמ מה לחוסם ונחסם לנחסם חוסם לאקושי לי למה רחטנא דכתיב שור בחפיסה תדושלא
 כמעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד דייש מה דייש ותניא . לדייש בדומה אלא בתלוש פועל פ" ,חיסם אוכל שאין למדנו , בתלוש אובל חומם אף דיש דבתיב בתלוש אוכל נחמם ומה במחובר אוכל נחמםאף
 ובגרוגרות בתמרימ ףא( הבודד יצא בו אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף בו אוכלפועל
 כל אף מלאכה גמר בשעת מיוחד דייש מה .ותצא . בו אוכל פועל אין למעשר מללכתו ונגמרההואיל
 'פועל אין מלאכה גמר שעת הואיל ובכצלימ בשומן )יב( המכבש יצא בו אוכל פועל מלאכה גמרבשעת
 בו אוכל פועל קרקע שגידולי כל אף בו אוכל פועל קרקע שגידולי דבר מיוחד דייש מה אידך תניא ,אוכל
 בהמות מיקרו אחר דבמקומ אע"ג דייש כמו לג( פ" , קרקע גידולי שאין והמגבן והטחבץ החולביצא
 מפרש הפרם מה וכצאן בבקר ובשכר ביין נפשך תאוה אשר בכל הכסף ונתת , נדתניא , קיקעגידולי
 כתיבא דלא וכיון , בעינן דדיש דומיא דהכא שוה קרקע גדולי פי' אין מ"מ וכו' קרקע וגידולי טפריפרי

 תניף לא וחרמש שמואל דאמר מנלן דברים שאר רעך בקמת לד( תבא כי כדכתיב וקמה כרם אלאבקרא
 י קרקע גידולי כל והיינו קמה כעלת ]כלן לרבות קמה קרא אמר יצחק ר' ואמר . הרמש דבר כללרבות
 דבמשנה ועור . ראשון ענין על מוסיף ו' בקמת תבא וכי בכרם תבא כי דכהיב מזה זה למדין וקטהוכרם
 יוכל לא אומרים וחכמים ר"א וכו' אשלו קישות )סו( פירות אוכל 6'[ ~"נ תנן . דרשי סמוכין )פו(תורה

 : מתירים וחכמימ שכרו על יותרפועל

 ]יענ[ קלבסימן
 מאומה משאת ביעד תשה כי למיחמה תצא כי בפרשת ציה אשר איהיד ה' את תייא * בביתי תעביםלא

 ראםתועפות
  סיר  סור ל.לי(  ג5' כו' טד לטרסט  מן  ובטלוט מ)6כט נמר נסעת כ5").)ם( כו' ךסענק נקרך 6'[ ]'"ו נקזוסין כוסמין.)ח( וחטי קנ קמרו 6'כ"ט
 )'חסר ::ו' 6ד0 6פי' 6"ס )4)6'0 נססתך לסממך )6גמוריס גסמסך טוי טס וקמרו כו' )חס'מס טור טור )6גמוריס טור 3' נ"ל 33"ק וב"סמיבש
 מ"ח בנ"מ עמ"י מסימס גמבות מעס"ח 3ס' סקסם ומ,ס ע"כ 6חר )כנר 1)6 סקטתי' )שחס כמוך וימסך עניך ')ומ )מען 6"ק כו' תנן36מס
 דקיכם תתסוס י)6 מ)6ו 76ס nDn'fi נ)6"ס ס6 )סכי קר6  גריך ימס  סטור  מעות 06 ס1ע) 6ף סטור מסמת 6ס נססך מס כגססךנ'
nhsס"מ דכ"מ 3סרס"י סרג'ט ס)6 ותמיסגי כ5"ע וסגיח 6מע6 סוס ד"ת 6' נ"י 3ג"ק סהוס' כמט"כ )ר"6 6% סקטחיו ד)סנחס מסכת 
 זמ6חר 7סו"6 עני גראס ודי קולפתו )"טנ רס"' יכ1וגח ונרול עב") כד)קמן מק"ו כחיוכך מיגס תקף ו)6 וו") פטור נ7"ס טכ'נ'

 )נחסם חוסם המקט 3זס דגס סו"6 כ6ן כמ3ו6ר )מוסס eDnll סור דסייגו )גחסס 6דס דמיינו חומס )6קוס' סור ההסוס )6 רחמי*דכחכ
 פוע) 6ף פטור מסמח 06 גססך מס כנפטך 56טריך )סכי מסמוסו Dh 3)16 ע1נרין 6זס ימתגו חומס qh חסמת 6ט עו3ר'16% גחססמס
 מט) hcn )ט,ו3 ר"3 נ"ע סיד ספר 3ר6ס טוו סמלות נמוין טרמנ"ס מב"כ 'ח63ך. רט"' ניזרי דעכ"ס ונר6ס פטור חסנוח06
 וט6 076 חיתי פסיכי ות"כ )סריקס חווור ממור )לגמורי חמור למרו טס ננ"ק וס)6 עכ") עמו תעוונ ע,ונ טג6תר הסיתו Spn 16מגירו
 סמס6 )שרין כ' ר"3 מ"ע )סרמ3"ס סמטת ו3ס' )6ךס ימכט"כ שעיגן כמק"ו 6"ט רט"י )סמס"כ 16)0 6חר )7נר 1)6 סקעתיו)ס:חס
 מ:וס"כ סימך ס6דס ע) 16 סנסמס ע) סמס6 )סקיס כ' ר"ג דמ"ע 61')1 מנירו מע) סם ,כר 1)6 כו' הדרך נמס6ס טגתיגעס ס3סמסמס)
 6)6 וכל )6 ונקגר עיי"ס כו' נססתו ע) 06 גנו ע) Oh מטס עמו זמנני: ממגות 3ס' כ' ל"ע כמק"ת 16)0 סיד ס' מינזרונרפס
 61"ח )ל"6 1)6 סקטהיו )מנחס ד"ס ג' נ"ל )3"ק סם"נו o~pn 3"11 מ' כחינוך סמגיס ע"ד מסעיר מס מ15ס 7נר גקז;טרס ושיןנסמם
 פירי ססו6 גגי יגסנ6 משמע נ'[ ])' %מ ו3ס' מטוי מטעון כ6דס מגסונ )6 גמי פריקט6"כ

~)rD 
"Dlh1 ("חכמיו גסנ6. ימ7לנגן וי 

 תסכ"ח סי' 3סו'א כסללנ"ו ט61 סי"פ לנמיי הזעת וגרפיט מסימס ג3י וכפרסני ק"ו %זין י6וריית6 כסוי '") ס;") וגסי עעע), 1")סר"פ
 ועעיגס סריקס ויין סו6 סריכ6 וק"ו 63ורך עיי"ט )1 נוסר6ו' יותר עימו )טעון סי") 631 טכ) 3ע) סט6לס DD"3 סי' )יו"ד סנרכ"יטנ"1
 כ"1 6וח כ"6 סי' 6ט עמודי טו"ת ועיין 171"ק 3סעיג: טס למייפי 3' )' מ3"נו וסכיך נסריקס 610 דיריו סריס מסס"מ כדמוכח טו66חד
 ת"ס 6' ס"ט כלסרח )יג( . כ5") כ1 6וכ) כו' מעה 61'ן סוס) כו' 3טומיס סמ:כט )יב( . כ5") סנור) )יא( . עי'"י חס,מס ג1סג 63רס06
 1' וגנוטכ"ר כ5") כו' סמוכין נ"ע דנמרק קטו( . כ5") טמור) 6מר כו' נקמץ מכ6 כי רעך ככרס )יד( . וכיון ער חסר וננוססגילופי
 )6 קס"ג סי' סגיסס 3יר6'ס חים וס"ס עכ") 61"1 עם 6ין מפרז גספלי כמגס סט%ס קס"ג )עוין לסמ"ג עיין ר6ט1ן סטן ע)מוסיף
 .עכ"ז סכרן ע) יותל סו6 לסיקו סוי איגר 6פ" יזתג' ת"ק 37רי גסמע 7מיגיס רניט ט3י16 מ"מ חסמת כר"ת סוכתת ד)ימ לע"גחיט מטס וכ' . ]סגר6"ד[ . כ5") כו' )8 קומר מסמק ר"6 כו' ני'גר eh" קלוח סוע) )מז( . ר'"ד ס" )סטן ועיין ויסעחסו מסה"נ ינר'וכר

 גחות ; עתירים וחכנויס O"DI כדי סמסגט כ) טטנ'6 *"ט כ6ןו)פמט"כ
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ק-אעם ממת איסורי (-עמיימפר .110
 בב"ר אלא ימשכננו לא הבירו את המלוה 6'[ ]ק'"נ בהמקבל בנ"מ ותנן עבומו לעבום ביתו אל תבאלא
 המלוה אלא לי אין , ברעך תשה כי בספרי ותניא תעמוד בחוץ שנאמר משכונו לימול בביתו יכנסולא
 מבפנים ימשכננו לא יכול ביתו אל תבא לא . מאומה משאת ת"ל חנוני והקפת שעיר שכר לרבותמניין
  ברד  שליח  עברת  והאיש  אומר כשהוא , תעמוד במוץ עבוטו לעבום תבא לא ת"ל מבחוץ ימשכננואבל
 יותר עני ע"י ליפרע אני ממהר עני ת"ל מה א"כ איש ואס ת"ל מנין ר י ש ע עני אלא לי אין הוא עני אישואם
 פי' וכו' )א( בי"ד שליה שמואל אמר כהמקבל ואמרי' . עמך ועבוטו תשכב לא בעבומו תשכב לא , העשירמן

 ינתחנו לא חברו את המלוה הכי 'למתני' ומפי לא נמי נתוחי אפילו ובע"ח א ל ו ת י ב ב משכונובחוץ
 דשמואל מילתיה ליה )ב( דקאמר ואע"ג משכונו. לימל לביתו ב"ד שליח אפילו יכנם ולא בב"דאלא
 בביתו ה( מלוה תבא יא מאומה משאת ברעך תשה כי הכי דקרא ופירושו . קים"ל כשמואלכתנאי
 כמלוה בי"ד שליח דמרבי ואועג ' כמלוה יכנס שלא מוזהר להיות כ"ד שליח לרבות תעמוד בחוץלעבום
 יש הנראה שבדבר ומעמא מותר כ"ד ושליה לעיל כדרבינן אמור ]מלוה[ בחוץ אבל בפממ משכון לעניןדוקא

 : חיובו להעמידלנו
 במקום אפילו נתמן רב אמר ג/[ ]ל'ן המנית בתחלת בב"ק מר דאמר להקשות לנו יש לא נמי נתוחי דמלוהדהשרעא

 רבדין דכיון דינא גבי אזיל ולא לנפשיה דינא אינש עביר פמיראדליכא
 יש כוותיה התם ופמקינן לא )ד('

 כמלוה גזילתו דמי הגוזלן על הנגזל ולא גוזלן הוציא או ממונו לגזול מוצי' )ה( בענין שלא בגזלן נחמן דרב ההואלומר
 אלא לנתחו רשאי אינו עליהם הלואה שתורת דברים אבל בב"ד שלא וינתחנו לנפוציה דינא אינש עבירבההיא
 משאת כרעך תשה בי כדכתיב סיירי בהלואה הנזקף בדבר וקרא חוץ משכוני למעלה רבינו כאשרבב"ד
 הקואו' ודיין ופוסק )ו( המר לשכר נכנס אתה אבל נכנס אתה אי לביתו 6'[ ]קע, בהמקכל כדתניא .מאומה
 הזהיר שלא למדנו ה מ ו מא כל מאומה משאת ברעך תשה כי ת"ל במלוה עליו זקפן אפילויכול

 : כמלוה ובזוקף במלוה שלא עבוםו לעבום ביתו אל תבא לאיוצרנו

 ]יעי[ קלגסימן
 תשכב לא הוא עני איש ואמ למלחמה תצא כי בפ/ והזהיר צוה מאלהין ויראת ן תשכב יאבעבום

 ראםהועפות
 קפת )16'ן וכסמ"ג היסס כ"ס כו' ככיתו גמענו )נ( כ5"). מקנוס )ב( כ5"). וכו' 6'ןנחומי)א(

' 

 . טעמולש טווי ,י"כ ולסמ"ג טיר6'ס tDT ואו כסתוס' י)6 ג"כ סכ' %מ ו3ס' מי"ג דצ"מ D"D 3תוי"ע ועם 6'מ6חוי"ס 6' קיט 3"מ ועיין , רכינו כדירי כ'
 כ5") כו' דמי סגז)ן SD סננו) וקף 1)6 גלן טתי6 16 ממתו )נו% ר51יס כענין ס)6 כגפן כו' וססקיגן טרח )6 ע3י ד3ך'ן)ך(

 כו' מקף 6% גזכן ~oh'il 16 ממסו )גזו) ור51יס 3וס") סיר6'ס ד' טס ט3י6 3סנט"ס י"ר ס', ריקין )ס' שייכות מיימו:יות31תטוג'
 מתח')ט מט.ט6:ור וכנסי הנע מגית ד3ר 6וחס סנפן טטו5י6 סייגו רצינו סכ' סו5י6 וסי' סיר6יס אסון למגיח ל"פ טמרדכ'וכ"כ

 3ו וממזיק טלו טטו6 טמכורר כמפן רס"מ נוקיר הר"ר דירי ס3י6 טס וממרדכי טגונן סטו5י6ס 6ו לח"כ 6מר כוי )נ311טרו5'ס
 מיי טכקה )6 ד6"כ דיריו )סי ססיי6 סו") 6סי' ריוח )"3 )6 06 סלו זט 6ס ידוע ספן נותי כשר 6כ) )1 )מחויר1:,סר3
 ייוע דסוט גרנותנ6 דססו6 דומים גורו סזס ידוע 3דכר ודוקם וו") o"np ס" מס 33"ק סכ' ס16"ז לנו היכרי טטו6 וכרקס גו' פריט)כ)

 ,~pu יסות ל"ל ל% ין  הותו נוו) 5י ידוע שין ננכל 6נ) )גסטי' דיגם ושיעכל ירותק )יס 6'ת סוט7תרווייטו
"Dh, ד6"כ ינרין נסי פסו67 סו") 5י 

 סגכן 33ית ט;מ65 5")  16  טט51'6 51") פיחי  סיעה  תפ"ס ונלקט בו, טגון ט;מ65 16 ממגו (strJ ורוחין עטין  פלו  פירפר  רגולן סיירי ררהסיי% לגוסס ס.ר6יס וו") כו' סכקת )r~h 6( )גפו" דים עכידג6 הימק חייו ייטוף 16 קוהו ויכס ממגי גחת ומגו) דירי ט6' )שירו יקמרכ16"6
 וסאו גומ;ס ומגחחס  )גסס" דיגל ועכיד מנען גורס לככר 16 משו )גוו) גוג'ח ספנו )גטו ד';6 ועכיד מטו )גע3 טר51'ן 16 טס ו3ר'1וכתנת
  כנט דעליר יס,  מריר  וטרייר  סר6"ס  פססו 3וס"ל  טס ול' מפיר ויריעו  יריש דעת  טירף תסיר סי'  וטריק6נטי ככח"' כ6ן טסנסתיכמו
  )נפט"דיגל

 כמלוס ד)יסוי rl((htt דמי טננז) ע) טנפן וקף 1)6 3ו ptrnn  ויסטון ר6ו3ן ט) טסות סמ3ורר blh TDn3  ,מריכן ל,
 כטורט טס ט3טגמ"יי 3ר"כ מהיר רלילי  ואגובס  טל"ל כי'  ילו ים  )יטו) ממעון )3יח ו;כגם  )גסטי' ד'ג6 ר6ו3ן ענייוסס'6
 ,סריגן ד)hff~1 6 ל' סי' כחו"מ טרנף6 מח"כ 11ט1 סס )'תOrtOJ~ 6 6ותס 6ך h~np סי' r~1h מר"מ כחסונתע"כ
 סגר"6 3'6ור ועיי"ס ס)ו )ס5י) יכו) כו' )גוום רוכס 16 מנעו כגון ט)1 סטוק )1 סנו13רר ~re רק  ללפטי' ריג% כגטעניך
 fthe1 מקיר וסר"ר טיר6יס ר3יגו 37רי והינו עכל גרגות6 טס רוש.. 6ו קק"י : כג 3ג כן טס ~pu טגז)1 כו' וי"לסלע
 ממפורט ר"מ 37לי סותר הירסיס וסרי 11") כו'  ירסיס לס' וכ"ל סמררכי  סם ענוט"כ טס בעמד ל ט6')ת6 ל'ט מיצ"טושין
 סכ' ח' סי' ללכות )מס' כסר6כי"ס ד)Or 6 וכ) מתירס טוס  6ין  הירסיס  דקרי פ3,רסי מס  ולפי "r~ff לו' גזלן טת'6ס67פי)ו
 עפמס"כ נר6ט )סירותו וסי'  ט' פסייך  );סג"גמסומ ד'ג6 כנט עמיד דק'") כפרטס'6 יטו) 6נ) סירות לעיס וטעתה ג:ו3 גגכם3תר
 בסור 3פיססי6 )יטו) בפינו מר"מ יעה )סי 36) עיי"ט 3:וסתריס )נ;ו3 נספו ותחרג) po(~lt כהו כגפפו פסוע) 3טגס"ט 'תרו פ'ט6ט"'
 . כמעמיס  הגליון. כ5ד וגכתכ מטוסעס 'הכת"י סט תעמוד כ) )ה( . כו' מכרכות Oth~t  טס ימררכי למיל  סלו  hlon ממרר  טייליטיכס

 סגס : כגדסס חסר סוף עד ):וטו ומן ק5") כו' יכו) 1דיומנ16ת וסוגייי)ו(
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גןיראים ממן אימותי רעמודממר
 הא עמך ועבוטו תשכב לא עני 3'[ ]קינו בהמקבל ששת רב ואמר עמך ועבופו תשכב לא ותמאבעבומו
 בגמרא ותניא . ביום המחרישה ואת בלילה הכר מהזיר 6'[ ]ק'"ג כהמקבל ותנן . כו' ועבוטו שכב עשיר)א(
 השמש כבא העבומ את לו תשיב השב . בלילה למשכן שנתנה יום כסות ,זה לו תשיגנו השמש באעד

 מכאן שלשים עד אלא מחזיר אינו לעצמו אף אומר ב"ג ר"ש ליורשיו מחויר אין מת. אס בהמקבלתנן : ביום למשכן שניתן לילה כסותזה
 ששנה מקוס כל וקימל"ן בבע"ח מדור ליה לית דרשב"ג מהא בגמרא וילמינן . בב"ר מוכרהואילך

 אפילו ג'[ ף"5 מ"א בב"ק דאמרינן )ג( והיינו . אחרונה וראיה וצידן מערב חוץ כמותו הלכה )כ(רשב"ג
 מנין א"ל לאליהו אשכחיה אבוה בר )ד( רבא 6'[ ]קי"7 בהמקבל דאמרינן והא . כתפיה דעלמגלימא
 למאן מערכין מיכה מיכה גמר א"ל לבע"חשממדרים

 דגמר משום ' דמעמא ליה קאמר מידוה ליה דיאית'
 דאית למאן פי' גר/ מנין ]אלא[ מימה בעי למעשה הלכה משמע דהוי שיסדרו מהו גרמינן ולא . עדהגוירה

 . ר"ה בפ' גרס" דמנין ושמעי' מידורליה
 שלא שמשבנו בי"א לו להחזיר חייב ומשכונו למשכונו ' )ה( חברו את המלוה 3'[ ]ק'"י בהמקנלתכלא

 אלא איירי לא דקרא ומעמא . לו להחזיר הייב אינו הלוואתו בשעת משכונו אבל הלוואתובשעת
 אלמא כיר שליה זה והאיש ודרשינן בו נושה אתה אשר והאיש כדכתיב הלוואתו בשעת שלאבמשכנו
 תשכב לא הוא עני איש ואם כתיב ועליו הלוואתו בשעת שלא והיינו מדבר הכתוב ב"ו עפ"יבמשכונו

 . העבום את לו תשיב השיבבעבומו

 ]כמב[ קירמימן

 בב' עליו הכתוב הזהיר שביר בשבירות והזמי ותעבוד תירא אלהיך הן את * ק י ש ע ת א י ר י כש
 תעשוק לא דכתיב למלחמה תצא בי ובפרשת )א( למעלה פירשנו כאשר בקדושיםמקומות

 נאמ. למה תמול ולא רעך את תעשוק לא נאמר כבר והלא ת"ל מה בספרי ותניא ואביון ענישכר
 וביוטו תלין ובל תגזול ויא תעשוק בל משום לאוין בה' עובר שכיר שכר שהכובש מלמד לאוין בב'וב(
 שעושה מלאכה אלא לי אין נפשו את נושא הוא ואליו שנאמר מכלל השמש עליו תבא ולא שכרותתן

 עני . מ"מ תעשוק לא ת"ל מנלן ומורק גרדי בנפשו עושה שאין . באילן שעולה נפשו שמסכן פי'בנפשו
 נפשו נושא לנבי דמהרצינן )ג( וה"ה . אדם מכל יותר ואביו; מעני לימרע אני ממהר נאמר למהואביון

 ראםתועפות
 )גו טסי' מ63 טכנ עשר hntb 60 ככרייתך 7גס כו' עט'ר 60 )גו חיץ )6 הסת רב ט)סגיגו 0גמר6 סוסית )פי0ג0)א(

 607 6סי' תוד"0 3' ק"0 וכמוכוח מ0רט"6 וכ"כ 56)ך ועבוטו חטככ ג6 סי' נע3וטו תטכס 63 מט"כ טר"מ 30ריית6כוונת
 נגמר, 510 כך ריעו דגי' )י ו:ר06 סמך ועבוטו תטכס )6 30ריימ5 לטון נוקודס ל רכינו 61עו 610 0כרייה6 מגטון טככעטיר
 קלמר מ6י 0גמר6 דקוטיית וס"ס גו' ס"ק 6ר"ט קלמר מ6' עמך ועבוטו ת;כנ )6 כעבוטו תטככ )6 0ו6 עגי 6'ט ו6ס ע"רסם
 דמ"ק .ר"מ ומסגי ממט 3עכוטו חעככ )6 כסטטי/ יישמך 6))ך ועבוטו תטככ )6 3עכוטו תטככ )6 )סרוט' )מכרייתך מג"3ר")
 33ריית6 לגורו ומסט סקור 3עס'ר 6פי' ןו0 3ע3וטו חטככ )6 כפטטי' )סרט 6ין 61"כ כו' כסיר 60 כו' עגי 6'ט061

 6"כ ט' מגין עסיר עגי 6)6 מ 6'ן 610 עגי 6יט ו6ס (Or מקורס כספרי זמט"ס סכ3 עסיר 60 61"ט 36)ך וענוסוכסנוטו
 מגוס כעבטו מטככ )6 7מפרט0 קמרת 3ריית6 0ו6 ק)"ג סי' וע') רדינו 0כי16 כו' עגי ע"י )יפרע 6גי ממפל עגי ג6מר)גוס

 כ"כ ומתרסיס 03ספרי רמת כני' גרס' טס ככהוכות 0מוס'  דגם ו:") כו, )יפרע 6:י ממסר עזי )"ג 6"כ עטיר וס"סכפטטי'
 סכרייח6 מן בגו )טפטיס ק"ו דס6י טס רסג"ס )פי' 3ר6'יתס עווגתס ויסו ),ס מקודם 3ספר' )הס"ס סוהר 0ו6 לח"כ כספריויו"ט

 Tntto כי טימרו 11 וככרייתך סי6 לחרת דכריית6 ועכו"ם קמ"ן פ' אכריס כטמרי כי6 מסורסת 3ריית6 )טפטיס יק"1 תמוטד)כ6ורס
 7)6 ספיר בתי 3תוס' עיירך יינך כגי 0ס לכ' יפייס עיזי 561") חכנויס עיני )פרט ס") )6 כו' עממו מייי יו65 בגויעור
 י"ג כ"י יכריס יסות 0סג'ס גס 6חר ~ופן 0ססרי 7' ס3י6ר כ' ק'"ד )כ"מ בט"מ ושין 0תוס' ע"י סם מ0רע"5 ששיתתקרס
 3גדסס מסר מגיך עד כו' וטייפ )ג( . ק:ו"3 ס"ס )0)ן ועיין וכ5") 3ג7סס כ"ס כף נמחגיהין רטנ"ג )ב( . שי"ט הספלי 7'סי'
 . ר3ס 5") . 637 )ד( . מסו "יי"0 6' קי"ל וככ"מ טס כר"ת רכיגו ורעת שיגו כדגרי ט)6 דפינו ד"ס נ' י"6 פ"ק חוס/ועיין

 . כ5") כו' מ"כ מטכס ו% )מטנגו רט6' סיגו)ה(
 ס"ס .מממתיק כממ"כ כ6ן והגיגו וחסר כו' דעטק 3)16 ממוהר פירטמי וכנר רסנו לתג הסינון נסוף וכן גמ65 )6 כ6ן)סגינו)א(

 קטם מ6י 3'6ור 3ריכין רמנו ו37רי רס"ב ה" 3נדסס מסר מקמיך עד כו' וס"ס )ג( . כ3"3 כו' גל ע)'1 כטנור )ב( .קמ"ן
 וגתתך כנכס ו0 ערס %מ גפסו 6ת (ec1 0ו6 61)'1 6' קי"3 ככ"מ יפ0 נדרס 60 ג6מר )מ0 (lre 6ת גוטי 0ו6 61)יו)י0
 )תנין 7יס וגרטה מוגו גססו גוע) כ6י)1 ס"ט 0כוכס כ) 6"ג גוס6 סוh~s teh1 6 סכרו ע) 63 )מיתה D~h ומסר63י)ן
 )6סגוועיג 017 )ונור וס;ר06 כוס )ן נסקה ונו6' סכהוכ ו0 6מר נו6' 7)עג'ן טכרו ע) )6 כו' נככט ו0 ע)0 מ"מ ננר"ת06ורט6

7כ)
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יראים משן אשורי רעמוףמפר111
 שאינו משכיר בנפשו עושה שכיר שכר מעושק אני ממהר ללמד וסורק גרדי מרבים ואנו הואיל נאמרלמה
 בלאו המותר פירשתי וכבר . צדק גר זה סגרך )פי'( כוכבים עובדי פ" מאחרים ולא טאחיך * בנפשועושה

 תהיו: קדושים בפרשהדעשק

 ליסה[ קלהמיכלן
 תתן ביומו משום בו יש וכלים בהמה אדם שכר אחד 6/[ ]קי"6 בהמקבל הנן . ש מ ש ה יי י (ע א ב ת אל

 אם אבל שתבעו בזמן אימתי בקר עד אתך שניר פעולת תלין ולא ומשום השמש עליו תבא )א( ולאשכרו
 והזכרנוה בגמ' מפיש זאת משנה ופעמא עליו. עובר אין וחנוני שלחני אצל המתהו עליו עובר אין הבעולא

 דיומ שעות ושכיר )ב( דלילה שעות ושכיר לילה בשכיר סיירי קרא דמאי קכ'1[ ]סי' תלין דלא בלאולמעלה
 תלין מנא דמפמר היכא וכל ]בו[ נוהג שכרו תתן וביומו השמש שיי תבא לא בו נוהג תלין שלאוכל

 ליה דסכירי בהמקבל דםייתינן דמדומיך דבריתא בגמרא מפרש רהתם דמתגיתין קמא )ג( כתנאקימל"ן אי בידי וספק . תלין דלא בלאו פירשנו כאשר בהמקבל שכיר דשכיר בגז"ש מזה ,ה דיל% מהנימיסמר
 לא דקתני והא שכיר שכיר יליף דלא בגמרא מפרש דחתם דמתניתין כתיק וקימל"ן שכיר ושכירגז"ש
 השמש עליו תבא .ובלא תעשוק בלא עובר תבעו לא אפילו הלכך משנה כסתם דהלכה ונראה .תבעו

 : צדק לי יורו עד בידי וספק - שכרו תתןוביומו

 ]יע1[ קלןכמימן
 תצא כי ב% צוה אשר את וזכור תירא אלהיך ה' את והנורא הנכבד השם את ליראה . תחבול לאאלמנה

 אותה ממשמנין אין עשירה שהיא בין עניה שהיא בין אלמנה 6,[ ]קעו בהמקבל ותנן . תחבוללא
 ואתה לה להחזיר חייב אתה ממשכנה אתה שאם )א( התם ותניא . אלמנה בגד תחבול לאשנאמר
 כוהיה מתניתין לן דמתם כר' וקיי"ל רקרא טעמא דדריש למעמיה שמעון ר' בשכנותיה רע שםמשיאה
 שאם שמעון ר' מדאטר כסתם. הלכה במתניתין וסתם בברייתא מחלוקת נ'[ ]מיג בהחולץ ביבמותואמרינן
 ממשכנה והיינו מדבר הכתוב להחזירה חייב שהוא דבכלים )ב( למדנו לה להחזיר חייב אתה ממשכנהאתה

 ראםרעעפות
 התן כיומו מטוס עונר ענניס 0) 6' 06כ31 )ו )3)1ר 6)6 סכרו )6 6סי)1 ע)יו עלמו 0ט'ענד סי' עליו גסיו המוסר דנוו%
 כו' וכנט )עלות גשו 6ת פ60 סו6 ))ועלס סוכר )סיכר סי' 61)י1 ווט"ס 3' קי"6 סם 6סי וכדרם סינוט ע)יו תנוך hslיכרו
 )סעגיסו )כותני6 נוצע") ססו6 61ידך בסי' רס"ע 6' קי"כ מסרט"י גריס וכן וכלייתך ריטט כדרטת ממכוון וזלו , סיסים מסיסי'
 מ%3) ספי' ט;6 מ6י )שמס קטים דיריו ד)כ6ורס עכ") וכו' ס"ס ופונט כ) ונוסקות וכו' כדת;י6 נפטו 6ת גוסך סו6כ6י)1

 373ר' ר4ע'ר 3' קי"6 33"נו וסנרס"ס כו' נכנס וס ע)ס מ"מ בכרייתם )ליס6 %יתגר מנע") סי' 1)6 ינריית6 )סיפק)כ7תמ6
 )כדהגיS~Dsn 6 סס61 עכ5") 6סי כורן )מידרס דכריית6 רי60 כוהת עיקר דכ) דכיון 6"ט סג") )סי 36) ניכריו עיין ,סרפ"י
 )ןר0ת 1)ס"ו . tcb )כדלכ כקר TD 6הך מכיר סעפת חלין )6 מן עיף יסורס נרכי ל"י וס6 כו' ד"6 דכריית6 )סיפק לר")כו'
 ;וט6 סוSbl 6'1 כתוב סיס 06 דגם גססו 6ת גוט6 סו6 61)י1 דסייגו כגססו סטוטס מלטכס כתורס )כהוכ )ו סי' )6 דכליית6ריטט
 סיר6'ס רכים עי"כ תפסו טעוטס מבטכס דוקט קר6 דגקע וס"ט 6ס' ר3 כדרסה נמס גס גומד ותסורק סגרתי כמו עיניו6ח
 )דרסת ו6ס"; שפטו עוטס ט6'גו 1)טכיר 3גסטו עורס ט"0 מעורק )יפרע. 6ני מנוסר ))מד כו' 6"ג גו60 )גב' דננתר5';ןוס"ס
 . לכרייתך ריטט )דרסת 6)6 37רי1 ר3יגו 6מר 6% רנימ )תי' 5ריכין 6;1 6'ן מנונו ;סטו ;וט) כקינו ס"ס סכוגט כ3 ט33ריית6סד"כ
 תו"ע ססמ"ע וכ"י ע'1 6ות לעה"ק 3הוס, וע""ט רטנו כ7' טכ' כתוי"ט ושיגס ונג7סס נמטגס מת6 סטמט ע)יו תנ16)6)א(

 . קכ"ו פי' (S'D וכ"כ סיום וכ) ס)י)ס כ) גונם ד)')ס מעות דסכיר כוותיה ס") וטנו61) 6' קי"6 כ"ג כר"ם )ב( . pD"1 ט)"ססי'
 קדוסיס 3ס'  רוודכתיכ ר3י;1 תכרי וניקור . כנ") כו' 7קתגי כס6 טכיר כן/ 7מת:יהין כתש ק"מ") 1)6 סכיר כו' 7נריית6כמ"ק)ג(
 וס 6ין יכיר טכיר יקיף י)6 דמחגיתין )תנ6 61"כ 6'[ ק'"כ ]כר"מ תכעו )0)1 פרט ג)מד 6חך דמתינת 6הך סכיר סערת ח)יןל5
 סויגו כרכרי וס61 תכוו )15sh 6 עוכר תורס ימאס טכרו תחן ויומו סטמ0 ע)יו חנ61 1)6 תעסוק )6 36) מקין )6 כלגין6)6
 )ס6ר 6כ) וליבך ר6טון מבקר ע)יו עוכל ואגו סו6 לין כ) )ליקור ודוקק ת") s"r1 ר6טון כקר )ענין סיטם 3טס 3' ק"י)כ"מ
 רכבו כדנתי  ממט וסננו עכ") וקל "I'ce ע'וס )מעוטיגסו 'יתור 3סו כה'נ ו)6  סו5יל לעולס nslP ת3, י)6 7סג'רותטוס
 6' 6ות ש"נ ס" )ס13 ועיין רהיט סכהוכ יכריס יטנרו 7)6 ס"ס סרגנ"ר נסס סנ"י כמח"כ טס סקו)קיס %פית תכרו )6בעטן

 . כ6ן סכחו3 ר3יגו ס) סססק כ) חסר ונאפסננג'ס,
 ה"3 "חס כו' טפס k~nth ממטכגין 6ין עלס 16תס נוגוסכ;ין עילס רס"ל 7ר"י 5ותס נועטכגין 6ין עסירס ססי6 נין ע;יס סס'6 כין6)מנרי)א(

 )מ7;1 )ב( סט"1. סי' )ס)ז x:t?1 )סלי ס6' 6)גו;סל נון ובגו סנותגיתין חסר וכגרפס כנס כין דסתס יסודס כר/ וק'")כו/
 3ט1"ע וכ"כ כמ"מ tffttil כסר6כ"י 6)6 1)~ס כולס מא' רס"ג o"~nlo גמ0"כ ט)6 חניכו וןעח נודפס חסר וזכוינו עדגו'

חוץ
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בןירא*מ ממל אלגורי לעמודמפל
 והזכרנוהו בהמקבל כדתנן להחזיר, חייב אינו הלואתה בשעת דאלו בי"ד ובשליח הלוואתה בשעתשלא
 חזרה דבני כהן משתמשת )ג( שהיא בכלים גם ולמדנו . לו להחזיר חייב אינו הלואתו בשעת משכנולטעלה
 ואת בלילה הכר את מחזיך 6'[ קי"נ ]נ"מ כדתנן נינהו הזרה בם לאו בהן משתמשת שאינה בכלים דאי ,נינהו

 ילמוד נ"ל אלמנה בגד תחבול לא תורה דאמרה עניינים ובכל כתיב סתמא קרא הלא ומנלן . ביוםהמחרישה
 שלמח. תחבול חבל אם כ'[ ]ק"ג בהמקבל כדתניא מנ"ל וההוא . הוא כן דאלמנה תחבול לא אףשפירשנו כענין דהתם חבל מה לו תשיבגו השמש בא עד ריעך שלמת תחבול חבול אם דכתיב המפורש מןסתום

 . מדבר הכתוב בש', בשליה וגיריעך
 זיעי[ נקלומימן

 מדבר הכתוב הלואתו בשעת שלא בי"ד בשליח דבמשכנו ומנין 1 גרם מה להגיד חובל הוא נפש כי .בעצמו זה ועל בעצמו ,ה על הייבימ שניהם מבין אלא נעשית המלאכה שאין אע"פ כלים ב/ כל אף בעצמו זהועל בעצמו זה על וחייב אחת מלאכה ועושים כליס ב' שהן מיוחדים אלו מה ורכב ריהים יחבול לא]בספרי[ ותניא חובל. הוא נפש יכי ורכב ריהימ יחבול לא דכתיב , נפש אוכל בהן שעושה בדבריםימשכננו שלא ביד שליח ע"י למשכונו ובא חברו את המלוה למלחמה תצא כי בא' הב"ח צוה . תחבול יאריחוק
 : הלואתו בשעת ושלאבי"ד בשליל במשכנו אלא להשיב חייב שאינו כבר למדנו וכו' השמש בא עד וכתיב מדבר הכתוב בי"דבשליח תחבול, חבול אם נ'[ ]ק'"ג בב"מ דתנקש מנ"ל והתם . מפורש ריעיך שלמת מחבול סתום יחבול לא )א(דלסא

 ]קמב[ קלהמנבון

 פיאה למצות מימה ליף וכרם וכו' פיאתו פי' )א( ספניו תפארתו תטול לא תפאר לא ישמעאלר' דבי תנא אמרינן 6'[ הל"ג הזרוע פ' בחולין ישמעאל( ר' דבי ולתנא , לגז"ש אהריל למאחריך תפאר יאזיתך
 תפאר. )ב( כי דכתיב בכרם אלא אחריך כתיב לאדהא מנלן הכי לאו דאי דרבנן דידהו פיאה אילנות דשאר י"ל ישמעאל ר' דבי ולתנא . לגז"ש אחריךמאחריך

 ]יפז[ קלםסימן
 העבריה או העברי אחיך לך ימכר כי ראה בפ' דכתיב בצאתו עבדך להעניק היוצר צוה ריקם, תשלחנולא

 ראםתועפות
 )3יטחט 3גד גנון 3גו 6)6 הורס לסרט ס)6 כעיני וכלטס וו") סרי6"1 ע"ס נ' סמק% ש"פ 3ס%ג )ג( . ש"י 5"1 ס"חי"מ

 טסן ממגת ontb )מטכן ר6וי 03נוות )ט טטי' 6ו וכי"ג כסף ס) כוסות כגון ((of ט6ר )ט 0יו 06 %6 וכי"גונו5עותיט
 קטי 33"נו וסגרס"ס 0ט"נ ד' סו63 טס )נ"מ רעק"6 31תוק' D(s~t 3נך 3כ))6)1

 דס") 0רי6"ז מד' 0פז נמטגט 6ן
 60 כוי*)6מויי כי ד6ף כ" 3ס3ח הס"ק מסני )6 ומדוע שמגס חט) נעגין סיג Q~hl 5ו"פ 6)6 פגו סחם בתורסהגימרו לגייס דכ) דס") )חוכר"י סקטס ו)פי"י ד3ריס ק6ר' ו)6 3גד 6)6 חורס תסרט hls 6)מ:ס כגי תמכו) )6 רממג6מדכ'
 lD~l('O טמט:ס )טון מסתימה מגמע יכן כ)יס 3ט6ר qh יסור מיסף דמדר3גן 0רי6" )דעת )ומר מס דחק נס6ת6

 סנרט"ס ו' ס3י6 ס)6 3ד3ריו עיי"ס 3ני 3כ)) מיגים ט6ר דגם כר63 סוכל ד0רי6"1 כ' 6' סי' )ריק6:סי 53)36 ),עס0ונ3י6ור
 טגיגין ונץ סרס 6)6 קלמר ממי 3נד י6ו שמנט גנך )"ה חורט ס6מר0 דמט סיר6יס כדררי טרי6"ו דיעת טומרו6מ
 Ssn מ6ם דנ)מד )ק"מ )סגוטכ"ר נגד 6)6 ד)"כ כיון יכריס ס6ר )רבויי מג") סנרס"ט עסקס0 ומס , ממגט 6וחס)מסכן רשוי ומס"ס olm 3גי 6י:ן דטגסו פי' נטיות )6 סדיו 16 וכיש כסף ט) כוסות כנון כ)יס ס6ר %1ס 3טן מטחמסתסטיק כ)יס דטיינו ור") וכי"ח ומ5עותיט )3יסתס 3נד כנון סרי6"ז וו"ס גינסו חורט שגי נטן מטממסת סטי6 ככביס דוקק מיפוק6)ור
 נרמס 61י% )מסכגס לסור כגייס דיוקו לי6"ז דעת טמכי6 למוריס ורשתי 3וט") סכי מק5"6 מ' מינוך )טמגחת ורמיתיטר'6"ו )דעת 6ף וססוסקיס סמס:ס )מון סתימת 61"ט כסס 3ס6רי 1)6 מורט 6סר0 )סחוירס דמייניגן 3טן מטממטת טט'6תכריס דדותה 6מריגן מיטת 60 , 6)6 מעגייך 0)מד ד3ר 6101 דוקה )16 נגד וס"ס ס)נוס 0ו6 דוקה ד)16 לטיך סכמתחחכע
 . כת3ת' ר'6"ז ודעת )י ו0:ר6ס D('Y 6)מגס 3גד י)"ךמ613ר וכו' ד3ר סוס 16 %הס 16 3נד'ס וח3) בסי' כ' וסרטמ"מ 3גדיס כטחו 1)6 )מטכוס ולסור סרס כתבו יכוסס כמח"כ ססוקקיס דעתכן
 . מיירי סגולתו נטפתד6ף סכי 3% מקס מסך פ"נ כ0רמב"ס ד)6 0ר6נ"ו וע"ד גרניפ סיע 610 סגם מ"ח סי' דצ"מ פ"ס 3סר6"ס וע"ן כ5")ד)מד)א(
 סי' ו)ס)ן D"'p סי' )עי) ועיין  מלרפס וכאס כ5") כו' וכרס תגיח פיקתו פי' ממגוךא(

 ק'"
 1016פו . כ5") סמליך תעו)) )6 כרמך חנ5ור כי )ב( .
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יראתם מנון איסרי רעמורמפר114
 מנרנך מצאנך לו תעניק הענק ריקם תשלחנו לא מעמך חפשי תשלחנו כי וכתיב שנים ששועבדך
 עצמו סכר לו מעניקין ב"ר מכרתנו ג'[ ]"י פ"א בקדושין ותניא * לו תתן אלהיך ה' ברכך אשרומיקבך
 קיא משתק כי"ר דבמכרווז ומנלן . כהכמימ והלכה % מעניקין וזה זה אוסר אליעזר ר' לו מעניקיןאין

 שננב עבד )א( מוכרין שכ"ד היינו בי"ד מכרוהו משמע אהרימ ע"י ימכר בי מדכתב רבותינו לנו%רשו
 . בגניבתו ונמכר לו אין אם ישלם שלםכדכתיב

 האשה ואין בגניבתו נמכר האיש 6;[ ]כגג נופל היה פ/ בסומה ותניא , כתיב עבריה דהביא )ב( לשאולדיקם
 מין מכל פי' ומין מין מכל סלעים ה' לו מעניקין כמה 6'[ ]'.! פ"א ]בקדושין[ ותניא . בגניבתהנמכרת

 . ערכין של כחמישים המישים אומר שמעון ר/ עבד של )ג( סלעים ט"ו שהם ויקב גורן צאן בפרשההאמור
 ריקם דכתיב ומשוס . מלעיס חמש כאן אף מלעים חמש להלן מה מבכור ריקם רזקמ יליף דר"ם טעמאואמרינן
 שלשים נטף בענד דכתיב מעבד נתינה נתינה יליף )ד( שמעון ור' , ומין טין אכל ליה שדימן הענקקודם
 הן מה )ו( ויקב נורן מצאן אלא יהיו יבול בקדושין ליה ומייתינן בספרי ותניא , חמשים כאן אףהמשים לה* מה מערכין נתינה )ה( נתינה יליף יהודא ור' . שלשים כאז אף שלשים להלן מה לאדוניו יתןשקלים
 אומר יעקב בן אליעזר ור' ישמעאל ר' דברי כספים יצאו ברכה בכלל שישנו כל אף ברכה בבלל שהןמיוחדים
 בגללו הבית נתברך יכול ברכך אשר , יולדות שאיק פרדותיצאו

 מעמקיי
 אין בעי הבית נתברך לא לו

 . מקום מכל תעניק העניק ת"ל לומעניקין
 ראםתועפות

 6מס 67"כ )1 עעגישן 6ין עגמו מולל ים") חכעיס 1rtP ובקטות לפגו כוונת . ט' )ס6ו) וים )ב( . כל) טנגנ עגול6"1ה(
 דלין כ"ת טל נגמנהו ס"ס כ' כ"ג מוטס נהוס' עיין ~osl 3סענקס )0 מרנינן 6יך ננויד נמכרת ס6'גס כיוןסענריס

 כתי' מעס"מ כס' וכ"כ ג"כ סיל6יס ס6)ת מיוסכ ושי"ג , כ"י עכירת נמשם י6נ מכירם שסוי לניס עק 6)6 גמכרתס6סס

~'alp
 סעגקס ד)ענין )תרן ג") עיי"ס מר5יעס )סקלות 1)%) מסעגקס תיר51ס סגרת סכרימו a(b יס"ח ע) מס טסקטס ומס זו
 קרוטין יגמיל כהרת 6יסור6 רעני ל"ד למכירת דסטת6 )ס IP?DD1 נ"ר מכירת כמקוס סגי י6כ דמכירס ססנר6 )סתוס'פסוע
 )סתוס' ס"ד סו' )6 טענר'ס 6מס רעעת )עג'ן 336 מענ'ק'ן כוך6' 6'ס,ר6 עכדס hls ד36 כמכ'רס מכס"כ מעג'קין 6'ט"ו

 כמקוס ד36 מכירם תיש b"1D ח נעגין דנס ימטני מד סחום' מקטו ומס"ס 6ותס ירגע נ"ר )מכירת יטווס 367 דמכירס)סימר
 גרוע וכן ניונ) 16 כטס )תירוח סיו65 נזמן עכרי עני כת3 תס"ג מ' חינוך י3מגחת ויע . קר6 6'5טריך )סכי ותיר5ע כ"ימכירח
 עומס סט3ד וקין מספון ססי%חו כ) סכ)) סחרור נסטר 6ו 3ן h~s סרדין ומיתח ית6 סגר5ע וקודם ס6זון כמיתת 6ו כיוכ)סיו65
 מיכין סיולסין 6ין 3ן כ)6 סביון גמיתת סי651 טגר5ע 7ק,7ס קומר ולגי עג") כו' סענק0 )ו ניתן י5י6ס נסעת ס6ןון כליךבע"ג
 זסכווגס יורטיו 6% 5 תענק ~p'p סומרו קיטס פ' סססרי דגרי ר6ס פ' נסתקס מניס סנ6ון סניגור מס )פ' )ו)סעגיק
I1'~ODעעגיק כעגמו bh 6%'כסף 3נירעון סיו65 %6 ךקדוסין פ"6 נירוס)מי כל6ית6 מבפקין סיורסין 6'1 ס6לון נמיתח ס 
 סותר וכוDn 6(onh pt כו' ס6דון ונמיחח זיו% )יו65 מקורס כספרי טס דמסורס ולע"נ )סם l~P')Pt 6ין ס6דוןונגויתח
 )גמר' ס'651'ן סע3ליס ולמס נר5ע לחגו דריס6 ס6דון יבמ'תת כרחך ע) 6)6 סתו"ס )סירוס ערסץ 1)6 סספר' יכר')סוף
nnesנמ'חת ס'651 סגר5ע קורס סייד יסיס6 ערט'ו 1)6 מטגיקין נ6)1 מנח 6ת 1)6 סנן 6ת )6 שנדין ט6'גס סטיון 
 ונוי 3וס י") וטעמם )0עגיק חיינין סיורסין ספין ספסרי ימרו ע"1 'ורסין דס"גו וסלח סכת 6ת עוכר 61'ג1 כן 3)606יון
 במיתת מט*"כ %) שנו ס6';ו ממסי מיקרי יטיל דגללם ס6דון וכמיתת תעג'ק מענק וגו' מעמך חפט' תסומנו וכ' כתייסעגקל,
 סיגור מסכי or סטין )סעגיק חי,כין 0יורמין סיסיו נעגין תפסי מיקרי מ"מ בן )1 כטלין 6ף סנן 6ת יטונד סגר5ע קויס60דון
 3ריס6 מדחסינ פרש 6ף כ)) מעניין 6ין ס6דון סנמיתת גריס נסחו"ס ססני6 0ירוס)מי מופרי מיסו )0עגקסוכחוי
 דנרייח6 כח"ק ס6דון צמיחת קהטיכ 1)6 נסימג'ן 6"ע קונס ססי6 סענריס וקמט וניוט) כנג'ס 0'651 )סס סמטגישו6)1

 וטעמנו ס6יון נמיש ר"מ חסינ 6% כו' ננס נ' )סס מעגיקין ו' סס כקרוטין .ד6מל כרפס דסירוס)מי Db"( 3' ט"וקיוטין
 מיתח S'W % ופכך סיורטין מן ג'גנית 61יגס דמי נסער ככת31ס )16 כתורס סכח31ס מקוס ס") דר"ס טס סמקגר~כמס"כ
 5"3 ט' ותיגס )ה( . "מעון ור' 5") ונסמוך כ5") יסורס )ד( . כ5") ס' ט3 כט)טיס ס)סיס המל יהדס ר' ל"מ הנלי )נ( .נ76ון
  65ן ס"ל פס ""כ h"a ברק- *סר ס"ל דבר כל 5ךנומ  פרין  לו(  כגרפס. וכ"מ 0נמר6 )מסקנת וג"ס מיכתמיכת

 נורי
 ט' ויקנ

 יום כפי'  רבילו ופומז  לו' פאן  סטור לסיס. )1 גוחן 06 ס" יכר כ3 )רנות נומן 6ית6 ולגוסס ננמר6 1כ"סכף)
  דפרביי

  מלפר
  נקדוטין סנרט"פ וכ"כ ליו כד6") חו )כ) גתיגס כדי כרגם בו סיס 6חר מדבר hSb ויקנ נורן מ65ן כ)) גתן 7)6 ד6ף h~oנרכך
 ושימר ו6יכ6 סכ'  ca  לסרוגין 3חי' מסריטנ"6 גר6ס וכן 3ס )") כו' וטסי מיגל מחד )י' נ5ר 61י כנמרי  פמפאפ *'י'1

 מחו )מיכ5ר דדותך )6סנועינן 6"ג מקודס סס ממס"כ ג" וסיר כו' דכוהיסו כ) ס"ס 6)6 תוק, )16 ךקכ גורן 65ן י)כ"ע )ןימסמע
 דגופינ כמיג" כ) )16 כ)) מיגל מחן מ' )'תן 1)6 מיגל מ6'ןך כוסו )" )מפן 6נ) כידו רסות6 מיי מיגל מליך 1)עסוחמ'ג6
 פיסר נלמד כאר  רלר3ופ גר6ס רניג1 ומלכון פי'"פ י"ר  ס3' סוף עכדיס מס' פ"נ כמכ"מ סניפו ב'3פסדור,  מסריגתי  נוס סריו ונתר ד3ר כל  מיבופ נרכך 6טר )" 6סק'גן כנר זס6 סקנס סס ויגרס"ס 3' '"ו נק7וסין ועחן נססר'וסו6 )י מן שנרכס )פ' סכ) % תתן 6% ברכך 6סר ותגית לנעו כתכ קס"ג ס" )קמן וסגת , עע") )רשו ttohl דקר6 פטט"3קיומ6

  כרלי
 01גה6

 : 6 התתן כקמי 3ו תן מנוכס 3סיזס%
ומיה
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נחילאים ממן א'פרי רעתדמפר
 . השניוו

 עורות , בכורים , והטתנות , ועז וכשב שור בכור, תטור סמר פריון , הבןפריון
 , אח החיית , מתש לקבור , ערומים להלביש , ושלמים מתורה והמורם ,קדשים
 , בכרס ועוללות , ופיאה שכחה לקם , שביעית הפקר, העכומ השבת , אביוןהלוואת
 , אבידה השב , תהן נתון , תפתח פתוח , )א( לו תעניק הענק , מברכותיךומתנה
 . שכרו תתן ביומו , הושק לגר נבלה ליתן 7 ומעשר תרומה , וחומשו גזלושילום

 נשנג[ קמםימן

 בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך )א( קרא קאמר ולכהנים לך יהיה ובבהמה באדםי לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר כל קרת ויקח בפ' צוה אשר ותקיים מאלהיך ויראת . הנןפריון
 עשרים הקדש בשקל שקלים חמשת כסף בערכך ]תפדה[ חדש מבן ופרויו וכתיב תפדה הממאההבהמה
 וכל פרעה אל בא בפ' וכתיב . מבת ולא ן ב ם ופדוייו דכתיב קרא משתעי דבזכרים לן ומנא . הואגרה
 וצריך . מענינו למד ודבר לה' הזכרים בסמוך לעיל נמי וכתיב בנותיך ולא בניך תפדה בבניך אדםבכור

 , תפדה חדש מבן ופדויו כדכתיב מצותו היא ואז ללידתו )כ( ביוםשפדנו

 ראםתועפות
 . עניים טיוח , 3יוo~lnh (3 סחורת , כספים סתמית , עיי חטב סקר לניס)א(
 כמט"ב ומנכון מסותו סיf~nh 11'61 6 סם טכ' 6)6 3גדסס ות"ס כ5") כו' )נייחו )' גיוס )ב( . ו%") 3גדסס כ"ס כו' 6ד במר)א(
 דכויך וסונים מטגס )' ניוס מטתו 61"כ וו") 3טכ%י כ6ן רהיט כ' לח"כ וכן 3' סוס סתותו כסמוך ר3ימ וכ"כ מסוטו ס'rht 6כ6ן

 )מלותו מגוס )' ופיוס טס") כמג ס"ס 3ס" טר%ס מקמיי מלוקח וכן 6פ ד3ריס חסר ונגדסס P("s נידי מסק %ן סכ'מ)מוי6
 ערכין )עג'ן כי6מר יקיים ס)6 מע)"ע )' יוס וסליית )' כיוס קותו סודין 6'ן טגטרף ככול דמ"ק 3פ"6 תסיס ח7ט נונןיכת'נ
 סנ'" סיין סיר6'ס דעת וכניקור עכ") פדוי נט 6'1 ק'") )' נתוך 3גו וססויס )עת מעת )ד1%( יו"ד 3ס'3גדס

 ס"ס סי' 3יו"7
 )סיטת סקסם נ' סי' ח"6 סס"מ 6ך י"ע וס"ק '"3 ס"ק טס סס"ך ססכיס וכן תס5"נ י"3 כ"ט יוס )' דמוגין קכ"ס סי'1נתס31ותי1
 חו"ח 5ני תפירת 3ס' ועיין סס ממנינם 11 ייעט דחס סק"ח ס)"ט סי' סמג"6 גס )מיסיס מעות מחט3ין ס6'ן 6' ס' ממגי)ססל6"ט
 הירסיס וכווגח רנעיס ע) חית )חטונ מעו)ס כיון )6 סיר6יס דנס כ' ע"י ס" נתסו3ותיו חכ"5 וסנ4ון נוס מט"כ מ"ו %ס סי'יו"ד
 תט5"נ '"3 כ"ט 6100 גנגס חייוס מסלע דרדס ניקר ע"ז י1ס כ"ט סו6 יעמק יוס 3' 610 חיס ימטמעוח מגגן 3נ6ר 6)6עגו
 לסרן מטס פלח וסיג ס"ז ס" ח"נ '3pu 3ס3ות ועיין )נכעיס 3מ15ת ממין וטין ס)י)ס 6חר סול זסיוס 'וס )י 6% ע"כממ')6

 כ)טיסיעו )6 וחדת 'וס כ"ט רק סוויין יום ס)סיס סגי 6י )חסיכם סמוך טרד Dh1 מטוס יצריו כטור גראס otpln חס5"ג סעותי"3 יוס כ"ט דסייגו יוקל יחרט סג"נ סי' ירסיס כס' כ' 3וס") כ' תפרס חוס מנן ומדויו ס' קרח פ' סוסנ רריי DS' נס , ט"ו סי' ס"טס" )יו"י ס3רכ"י סני16 ולנזותו )הגור יט תס5"נ י"ג כ"ס 6חר סוס גדיענד 06 ד6ף וסע)ס וסטך סנ"ח ע) חלק ס"6 ס" ח"כ3תסו3ותיו
 גקר6 וחיט מע)"ע לפריון חדת 13 כך D'llDn )ערכ'ן חרט בן ומס חזם מנן הנרכין סככתך 3מ6' סמר מע)"ע וסננת סננן]יש"ו[ גיו"ל כד6י' )סך'ון ר16י ולת"כ מע)"ע סקס יסיט וס ימיט ח)קיס וע"ג סעס 'דות ונ' ומח5ס יוס כ"ס )קנ)תיגו ססי6 ס)גגסדחיס מגינן דככור יוס ך)' ס6ומר מי ים טס כ' מ"6 סי' ח"3 סיכסכו) ונס' עכ") )חוצרץ דוקא חיט נעיגן דנכס"נ וקם") תרי"ג י"ככ"ס
 מנועות ד 6חר 3' יוס )מחרת 3' סעס כמיגיע 6' יוס תחלת גו);' oh ש)6 ניס יס וו") הירסיס נדעח בסכו) הגח) סס וכ' סג"נסי' הירטיט דירי ממס סס סטופר נוי יס 3סס סיבכו) דנ1"ס לסכו) גח) גני6ול ועיי"ט כו' וכסייון נערך סימגר כלמטס )' יוס סתסואמרו יוס )' אמרו ופדיון חדס ערך )ענין 6נ) )סגיס גמי ס6 ד'ו"ן )סרקין ורמ"ד O'1g לערך וסייגו )ערמן סככתך )נואי 6)6 כךננירסתיגו גמ65 ו)6 וכ' סס ע)יו סטינ 3ע5מו 1ס6סכ1) מכ"ל גקר6 חדס 3ן זס שן עניו מענר ומ, סגסתרס 6חר וגר6ית סמתחדטת ס)3גסומן
 מסתמק סר3יגו סכת"י 167 )6 כוסס 16)ס סחג"5 כמס"ט 7)6 וסמק- סנ"ח לוס"כ ירך ע) סו6 וט"ו עכ") ג' י1ס תח)ת ו)ייין ג'יוס מחרת עי רבוי בגו )'רסס 6' סוס 6חרוגס 3סעס גולי 06 חומרך ולסעפים , ))'דם )"6 יוס ג' יוס 3תח)ח hpt1 ושיין )פדיוןר16'
 רבוי יסיס חט5"נ '"3 כ"ט יבחר סחירות וט )'ס פסיקם )6 דר3'נו י") שפיר וטסטר שג"ח כמכ"כ נסרס ו6ס כידי ספק )כן טכ'3זס

 16)ס , 3וס ר3יגו ס) ספיקו מ6י 6"כ חס5"נ י"3 כ"ט 1)6 'וס )' ז3עיגן ס") שירסיס דנס סג") סחכ"5 כמת"כ גסרס 06 %6)סז'1ן

 פי; 3; מ"ג כגרס רה"י מע)"ע גסי סיסות סגי ייט ייוע וסגם מע)"ע דסייון "דט גימר כך מע)"ע )ערכין חכמיס קמרו וכקטרחדס מכן )ערכין ס)כח6 )מ6י ולנור נע)"ע וט3כת ט33ן 3פיו"ד :)"עג%162ריגן ו5רירןסיס6ססמדטעס סיר6יס )ממ"כ )63 ?חס S~rlב'

 ט"ן"סייכי ס: סטן מק שי' )סטס,ג"כ מסעס סי, 1)6 )מייזדעי)ס)גר 6מייגז 1)6 יס י'"ס361בש'"
ח חייי "'י"הי""" יה.נ"ש,ע"%::"1""  ים2 "( י' " " ;י " 
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יראים ממון איסורי רעכורמפך116
 טרימה דאמר מריפה,וכמאן שנעשה )ג( אותו,פי' שדין אין יום ל' בתוך שנשרף בכור שלא אמר 3'[ ]יע בב"קאמרי

 איצטריך לא מת לפדותו,אבל חייב אינו להיות ראוי שאינו כיון השלשים ביום הי שהוא ואע"פ חיהאינה
 אך ת"ל יום ל' בתוך נטרף אפילו יכול תפדה פדה שנאמר מהוך חמא בר רמי תני וכן , כתיב חדש רבןלמעובר
 . סלעים חמש הכהן לו יחזיר לכהן שנתן אע"פ יום ל' בהוך הבן מת 6'[ "'ע בכור יש פ' בבכורות הענן ,חלק

 טשמע ש ד ח ד קמיירי לבנה בחדש דקרא חדש רכל , יום שלשים והיינו תפדה חדש מבן רכתיבומעמא
 חידש )ד( וזה וקדש, ראה ה ז כ ודרשינן לכם ה ז ה החדש וכתיב ה נ ב ל ש ר ד ח והיינו ש ד ח ת ם ה ר בד

 לבנה חדש וכל : המפורש מחדש ילמוד הסתום חדש וכל לבנה זו הרי נראה אינו ופעמים נראהפעמים
 שלם חדש שיהיה וצריך . חלקים וע"נ שעה. ידות ובי ומחצה ימים מכ"ם )ה( גמליאל מרבן בידינו היאקבלה

 מבן לערכים הלבתא למאי א'[ ]מ"ח ואמרינן לעת מעת ושבבת שכבן גן[ ]מ"י דופן יוצא פ' בנדהכדאמרינן
 שאם מלהקרים לאחר וטוב לאת מעת דפדיון חדש נאסר כך לעת מעת לערכימ חכמים אמרו וכאשרחדש,
 , פרוי בנו אין ל' בתוך הקדים אבל , ל' ביום שמצותו הטובחה מן מצוה קיים שלא אלא ממסיד )ו( פיטמאתר
 ג'[ ]ניע וטסקיק פדוי. בנו אין אמר ושמואל פרוי בנו אמר רב יומ ל' בתוך כנו את הפורה בכור בישדאיתמר

 ראםמועפות
 סגת כ) טג0 )עג'ן שמו עוי OSD~I 3גר0 כסירט'ק מט)"ע מסרס י0יר6יס גימם 061 3' כ"ס 3סל ס' דנם ונסרחנ נ' 6ות קע"וסי'
 מלכחי3 ג") ססי' )זס טהרי ע)ימ וקסס יכפור )' יום (stf ומש כקמטי לחרט )' 'וס מ"ג סקו סג0 סייח כבמטס עטליס וסגתחמס
 ומעש בסי' יכביר מנמ7נר ה71ס חמס נכול רגע ?%ע 3נכורות מסולם סרי מערנין נכול תמוי %לכת )6 וב"כ1גוע)ס

 ו10"
 נירצים

bSh("ס"ס דמסהנו6 סיר6יס וסע)ס טג0 מטנף 6)6 ומעכס מיכחי3 ימינו )6 ונס )טע0 מסעם סי' ךמע)"ע נערכין כס?ס"' )סיר6'ס ס 
 610 מרס דנם 6נ) דערכין חודר מנן ג"3 ישור פיט 3ן יס"ס וס"ק )סעס מטעם סייגו מש"ע יוס ס3טיס נעיק בערגלן חויתנן

  גתייס3תי סמכח3 6ת 0עריכ' צמרי 3וס") סג") גני"3 סנ6ון סר3 6)' כח3 טOr , 31 3חידיס ),סתסק 03כת"י כ6ן דרניגו י") ו)סי"זעע")
 מדכחי3 יג") כרפ"י מסרס ד)bSh 6 עולס )מגין גימל ?)6 6)6 )סעס מסעם סייגו נגיס כסייסיי מיש"ע מסרס דו67' סיר6יס יעח)763
 מלעט ד%ס ע"ח מדחי גומות ס"ג 6"כ וכ"ח ממכרו סגת דגתינ ע"מ מכתי )נ"מ לגס מסגם דערמן נטם ג") 636 מומעטיטמעת )* ס)1 סגהו טיס* 336 חרס ד3ן )' גיוס כין סנים בסלרי כערכין וכן כלמטס סמים סגת טיס6 6)6 )מזע )6 דמומע)טומטופ
 קיסיס נעגין וכן )לעס מסעס ג") ימים מ7כתינ כפ"ע קר6 נעיגן ג"כ ע"מ 3תי י)ענין 6' ד)"6 3ערכ'ן ימ3ו6ר קסי6 )6 60)סעס
hn'h6)6 6'ט תגס סגרי גנרי'מ יג") 60 61"כ מ"ע פ) 1)6 סגת, נן עזכתי3 ג"3 ו)6 )סעס מסעיי )ענין יך6 יגעיק נ' יגסס נעמיס 
 )נעת מסעס מס6"כ חמיסס סגס מדכת'נ נכש 0עינור חודם טיסו )עג'ן וכן ממכרו טגח מדכח'כ מ"ע )ענין כזפ מסיס 7)מיפמס
דג")

 זערכין מטגס ועלכין וחודם דערכין חים מ3ן גרגור מ"ע ס) 1)6 ס)ו חודס 3ן טי60 ?)עגם ס'ר6יס 5רק מעחס . 'מיס מדכת'י
 tesl"; , חרנו"1 6ס)'ך טוחו מס )סדר %'  פיית עכ"ל  רטרבין נסני i'Dh ירענו ל%  לספר  פספס יבל  תופת פרי דנתי  מילט  רמרליןואגס
 רכינו וסי' מיסס חסל רמנ"ח חגי וכן עד כו' ס" )ג( .  יוס ל'  נתוך  נפילי  פורין  (SD  סיין  פלירפ דכ) כסירס"' דינמי מסתמקרנינו
 0ג"י וכ"כ חיס 6'ג0 סריסס וכגל'ל כתב 0ר6"0 טר3יגו 6)6 , נכור ד"0 3' י"6 ו3נ"ק סומע ד"0 6' )"ז מגמות טנתוס' כסיר"תסו6
 S~/OrJ כ' מ"ג  6ות ס' סי'  דכבורות פ"ת  יספעי"י לו' סו6 רג1ס"ל חיס מריסק  לפיד 61פי13 כ' סי"פ דמ"ק 3ס"6 0ר6"ס 36) מס3ג"ק
  ו53מח עג") כמת ומטול סיס שגס עריפת %מ יוס )' )6מר ניו) ומן וחי יוס ) נתוך  עריסס סימני נו  ספלר נטל גן '"נ מ" וב"קילכיגו
 סמע'"ע דכווגח 61פטל יוס )' נתוך טריפס טגעטס בכול )ספות חייו 0*כ 60'ן 0ו6 גוס"3 מ"מ חיס טריסס )מ"ר ד6פי' סס כ'סרחים
 סטריסס 6ת דכטורג ססורנ 7"0 6' ע"ח 3סג0ירין טתוס' וכממ"כ  כמת חטוי ומס"ס יו 3חנ)ס סימות רסוסו סי' מיס 6יג0 דטריס0טכ'
 כיון טכ' סג* ?גס '") סכן וכיון מיס ייגס טריפת )מיד כ)) 0מעי"ס כוונת וקין 11 כחנ)ס סימות יסוסו מיס סריסם )מ"י "פ"סעור

 353לי  סיפות סוסו עכ"ס י3"ח חיס טריס0 )נ"י בסי' 6)6 חיס תיגס עריסס )מ"ל  ר") 6ין כו' מיס פינס7טריס0
 סתוס' ולרברי  זו

 וסר6'" סגיי נין עמקותה61ין
 3רס"י 3' מ' גחעין מסרס"6 כ' וכי"ג , tettP ונ"נ י"ג 6ות חיס עריפס עק- מס"ר 3ס' כמט"כ וד)6

 יסנף קמ"ן נעי) ח)מוד6 ד6מר )יסגל )ס6י גחכוין ד)6 מוטפס )סחיטס ייסגס מסוס דסחס ועעמ6  סס רפ"י סכ' כו'  מחתךד"ס
 מוע"ס  *סייס יטלא דקס"ר  כיון ר"מ p~D h"D '3 רם"י פט"כ ונז"י עה"ב כי' נסיף יל5  לסחיפס 6יג0 חמ"ל עיסוקי ט')טחיטס
 י"ל  פפוס כלסרס מתחי)תס ואף )ע"ז סוחט נכ)) יטגס וע"ס מתמי)חס 0סמיטס כ) כט"ו גטוחט סכ6 רר"ל 1"פ  פפומ נאסריושתפילי

 )גפף 6)6 )סחיטה תיגס %3ד eh1" טס 0תוס' כפי'  ילס"י ס") D~uln 16 6( 6(6 )טחיטס יטג0 6י ~hNISD כ) רס"י כווגת61'ן
 עו3ךס  סו6  וניתח ונפר %לי לט"ו  פיחי מיקרי )6 מתחי)ס ססחע רמס כן שגו סמסקג6 )סי יטעו כו' 7קס"ל לט"' וז"ס 0כ6סריך
  ועי") טרטרתי כמו סגכון ו63מת  טתי' מס נ"י 6ות מנכריו ועיין סס דמ"ק 3סירט"' טקיס0 ס' 5וח )עין 3קיס נסחות מי כסס'וי)6
 h3h  לסחיפת קילי ס"ל דר"פ %לי%3 רר3ש יטיס  בד"ר ש' ל'  13בתים )ס"ס עגמו 6ת רס"' 'סחור )6 ונס סג") 3ח1)'ן לס"' מ?3ר'כן

 יס  יוחסין . מפסיד יינו  לו(  כקל. ט' מכ"ט  סתותס ז6יגס )ה( גג"). כו' ס)פעעיס ח7ס יגר וקוס )י( . קלרתי כי 13י רו"ס עיי"סלנטוף
Dh1)06' נס' וסמ0ריט"6 י'  רס"י  מנתות  לפס' נתי' כן 0ע3ס וסנרס"ס נעטס עודר שגו יוס )' )6מר לנדותו 6יחר ס6ס )כ6ור 

 עונר שיגו תצחר 33) ונס עיי"ס לחדות גרפיות )סגרס"ט קים י"ר 6ותד3כורות
 כמס'"

 כסמקגס וד)6 ומעטרות י"ס י"ר 3ר"0 סטו"6
 ד3כ) רפס כריס 0תוס' כמט"כ גלי )פדית דיוריך ht'DD 0רנ) קוים 0סדיון ומן כ3ר מגיע  Dh1  פס סכ' 3' כ'שגקדוטין
 קיים nbih(h  פרוי ט0ו6 0פייי0  מפסיד דגיגו ר") מסתיד 6עו ימטיר )יחות ויט D("S תצחר 3) מסוס 003 עופר מכסןגתיגה
 סאלי, יי"ל  כלל  מדוי ד*צו )' קירס  מסד"כ סוס גויסת סדו' עכ"פ S3h )"ח  16  רעפי סגר 16 3וס ע3ירס סעסס 7ס"גומהס"מ

יצתי
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נם'ראים מכיו איליעפייספר
אינו לאשה ולא לאיש ובכור . בשמואל הלבתא הבא )ז( באימורא כרב הלבתא ושמואל דרב יקלקלאע"ג

 . רחמנא תלה רחם דבפטר לכהן בכור לאיש ולא לאשה ובכור לכהןבכור
מפק כל כדין הראיה עליו מחבת והמוציא מפק אוטר עקיבא ר' ופמור פי' שלפניו כיוס ל' ביום מתדרזנן

 התם מה ממרבר חדש חדש דגמרי 6'[ ]מ,ע בגמרא ומעטיהו . שלפניו כיומ דאסר כרבנן לןוקיימא
 ותנן . בידי ספק )ספק( לכן הכי תלמודא דכולא וסוגיא משנה ל' ביום מצותו וא"ב ומעלה נמי הניומעלה

]מ-

 , מת ראשו שיצא ם' ובן , חי ראשו שיצא הנפלים אחר הבא לכהן ולא לנתלה בכור איזהו 6'[

 עד אומרים וחכמים ר"מ דברי לכהן בכור אינו אחריו הבא חי והוא אדם צורת בו שאין דברהמפלת
 . אדם צורת בושיהא

 בפרא תנן ופעמא , חמור פטר ומפדיון הבן מפדיון פמורימ והלוים הנהנים 6'[ ]י"ג פ"ב בבכורותרזנן
 6'[ ]מ"י בכור יש בפ' ואמרינן . א"א שיפטרו דין אינו במדבר ישראל בכורי פמרו אם ומה 6'[]ין
 כמה בהם בקי ואיני צויי מנה בן של סלעים )ה( מחמש פטור בנה שילדה לויה אהבה בר אדא רבאמר
 משקל וכסף אותם גרות שהבהמות שם על ונקראו חרובין גרעיני ך' גרה עשרים ושסעתי ומשקלם שויםהם

 יותר או כסף חצי לכהן יתן שמים ידי לצאת והרוצה , טועם דבר והוא השקל הוא גרעיניםהעשרים

 ראםתועפות
 כמיו"ד לנלעס מעטס וסרב Y'1D דמסדט כעלס עיין עוצר ויום יום כ) ומכיו"ב מדוי 6יגו 'וס )' קויס סדקו ו6ס 5"מ סי'רנתי
 כלון )ז( . וט' %ע ע) 61"ע טו6 זימגי' יומט כ) )"י ד6חר פדס"נ נמצות כתג כ"1 ס" חמד )0טד' חכמים לנלי 3ס' טכימו נ"נסי'
 סככתי סכ6 )נד נ6יסור6 סייגו נ6יסורי כרב יש") י%6נ דר4) י") 1uel קמ"י עטין ססמ"נ כ"כ כ6ןרני;1

 h1'(fi כיון כסמוק)
 מעוג"נמי

 ס"ס סי' )יו"ד מקיר ניח נס' וכ"כ מסריג") )דעת ק5"ו סי' חי"ר כגס"נ ס' חטו' fi~D סעמודיס ווי נל6ור וכמכ"כ
 דגמונן hnun 3~ת דסיינו י"גמעז

 3סיי6 מוכח עכ"ז כסמוך) סיכתך סכ6 מ"מ 6יס,ר6 פוי וטכס נייני וכסמוכן) ג6יסול6 כרנ סלט כו' l"Dh נ,0") הגיפםסיר6יס ג" %6 עיי"ס 3דיג' כסמ61) וס)כח6 ממון  6)6  יער ומיירש מפלי  כוריכן tn)So  רכלי
 6ות נכורוח סי' נמסליט"6 ועיין עי'"ט מקר טניח כיכר' טס גט )יתוק וים סכ)) טסך נכ6 כטמוא) נקי") 6)6 ליקורנחסית
 3'[ ]מ"ע נכור 'ט נס' ותגן . רחמג6 ת63 רחם ינסער מיסרך) גתעכרס אפיקו ומסקינן ס)עיס מחמס )ח( . כ,ס סס6ריך ע"וע"ס
 ועיין ו") סיר6יס נע) נסס 5"ח ס" רנתי כתגיך סי3* גססרי ותגיך על ט' נקי ואיני כ6ן מסמ"ר וכ) כ5") כו' גן ס) ס)ע'סחמס
 נ' גרס נ' כנוס ממעתי 6ית6 וכגרפס סיר6יס רניגו כסמועת וסוך סס חרוב נרנרות מנרות ולס מס סכ' י"ג )' טמות טורסנאכן
 קרה 3פ' סוטנ לשי ונס' . רנתי ונטחני* כ6ן וכמנוקר כ' 6ות חמורת כ' 51") ס"ס וטול כו' גרס 3' מסק) כו' חרונין ס)גלעינן
 7' )סרס טס וע' כו' מועע ד3ל וס61 חרו3ין גרעיני כ"ד סנרס מסק) כוס") סמ"ג ס" טגדסס טיר6יס ד' העתיק ס;4ס המסחבי"ס
 ססו6 כ' 6יך ד6)"כ גרעיגין ד' כמו ר") סימיון כ' 6)6 טרסית וסכי כ"ד ססי' 6ין חלונין ~עיני כ"י ט%ט ברור ודבר וו")סיר6יס
 כ"כ 5") )סגיו כחוב סס" כ"ד ותחת סיליס כלגיס )סגיו סג,יקר סט"ס מסגי טיראיס נפי טנס וכמחכיות C"ttp כו' מועט737
 סרס"ז טסנו6 3טרמכ"ן סמכ61ר ונסי מרוב גלעין סו6 גלט סיר6יס )דעת 61"כ חרינין גרעיני כ' , כ' 0נרס מסק) סיר6יסוס"ק
 כ)) )סרט 6ססר 6י סגיסס נירמס ובזלגו מועט יכר טסי סיר6יס כ' ומסיר סעורות פ' סרי גרס עטריס וספק) סעורות ד'טו6
 ס) ס)סיס טרי כמנס 3ן ס) ס"ס במטוט דמ"ס זיע . ממט ברור כרור וגסו בי תחת כ' י5"3  סנטתי כנסר S~i)D1 סרט"זכסי'
 וסכי הייך 03די 3ן ט) טיס סמסגס )סו עריג 1)6 . סורי המגס סקודט גהק) גסס מוה"ר ט3 ומקס ומפחס 6וגס ס) וחמסיסעבד
srtt~חי' יעויין 3ס'ש מימרה 3ן ס) )ס"ס ועפיי כו' עני .ט) )' 3ן ם) ס"ס )מחגי h"Jntlo ומסריט"6 כוס מעמו 3' '"6 )קרוסין 
 ע"ס b"P י כחונות טס"מ עמס"כ )תמום כו' r"hN ירייתי 3י"0 סס וכ' 3וס סס וסקריך סניפיו ע"ע 6ות דנכ1רוח3ס"ח
 ע) סוסיסו ד3קפוסקי6 נתוססת 6)6 גח)קו ס)6 גיתן[ Otts 6' " כתשות טחוס' ]קוסיית מחרן ס" ז") יעקר ורטיגו וו")חר"י
 סתוספת קותו סתת חייג ספג s~(telnlon Otu מתוספת )כסן )תת סחייך נכור גני כדח,יגן הותו )תת חייב מתוססת והותו 5ורמנס

1D'Dt~r6"סס נייטס ס)6 ט6עפ"י ורסננ"6 סכתונס ציין הקירין סטיו סחוספת )ט נותן 6יגו 3קסועק6י נירמס ס)6 דכיון וחכ 
 ומפתס מקונס וכתונס o'5pa3 טסוסיפו סתוספת גותן 6יע ומפחס י63וגס 3סד'6 מטמע ינתיספת6 יכון ,ס 61ין החומסת )0נותן
 מיסך גרפס כחוכות נסנסי סחוספת6 מיצרי )ע"ד ו6דר63 כו' )ו0 דסייכי ot~nfi מנקומות מכתונות 1)6 מקוס כטוס מ65תיט 1)6כקסתיס תר"י ססוכירו nhr תוססת6 ועיקר וז") סס סמסריט"6 ע"1 וכ' תר"י עכ") 3כתו3ס ס"ג ~nepin גותן סיגו ד3סני סיכי וכינסקם
 נונס %33 תסס 6עס"י כויס מפ"ר ט) וק' מפחס וס) 16גס ט) ג' ענד ס) )' 3ן ט3 ס"ס 3וס") סתס ך6מריגן ו") תר"'י3ר'
 נסיי )כונס כ)) דסחוספח6 טרי ע"כ ירוט)עית כסף וט נורי כסף 6יוס 15רי כסף וס בכ"מ מורל הדירס כסף 6"י כסףע)יסס
 עכ") 3מ)ס ס"ט סתוססת ינותן 6מריגן ס"ס י)עגין וכיון טסרעון )ענין סוס דדינס יגל6ס מחתיגסו מחתם ונחזה 3ן ט)ס"ס

 )מ )'חן הריר 7)עו)ס 6ומריס ס"גו ו6ס . נותן ד"ה 6' י' ככתונות טתוס' כממ"כ טתר"י יכוונת סחר"י דגרי 3סטע טע0ונעמכ"ת
 מוסיפו ככ"מ כטטוסיסו דסחס גר6ס 6'1 מיסו פ' סכור ים 3פ' סכור דסדיון ס"ס נני כד6מרינן (enf טוס כוי סס סעומדיסטק)יס
 כממ"כ וסוף כו' מתרן סי' וי) יטקנ ורגעו סחר"י  c~rl עכ"פ ד6וריית6 מידם חסתג0 מנכך גרפס 6ין 6חד כמקום כטמוסיפין36)

  3פק)יס טטוסיסו סתוספת  נותן 6עו ומסתס דמיינן 3סרי6 מפרט  רנחוססת5  נכון 1ס  וקין ע"1 וכ' לו'  D'1nlb סיעו  י5מסתוס'
 גועות ופי' 5עי כטף טויסס גונס נננ) פסס 6עפ"י ס6נורס נעקמו סמסריע"6 פס3י6 כחו13ת דס')סי חוספח* סמי"  סיייופיתינו ומתוספת* כו' 35ל סוסיסו ככ"מ כססוסיפו זסתס גר6ס 6ין מיסו סחוס' כמס"כ 6101 5תד בפסיס ססוסיפו סקי כי תוססת ר"לכו'
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יראים ממון אישרי רעשרמפר118
 הכהניס הורגלו לכך המועם אלא ליקח לו שאין המפק ומן תורה של פלעימ ה' בהן לך זבה לוויאמר
 בכור וכל פרם שקלים חמשת בערבך כלל תפדה חדש מבן וכדויו בספרי ותניא . מועם ברבר הפדיוןלהשיב
 הממלמלים דבר מפורש הפרם מה הפרם כעין אלא רן אתה אי וכלל ופרם כלל , ובלל הזר בבניךאדם
 חוץ אדם בנור שלין בכל אמרו מכאן אחריות להן שאין המטלמלימ נכסים כל אף אחריות להןשאין

 ראםתועפות
 ט) ס"ס מגי כהוססח6 סתם וכלמת עי'"ס 3' ל"י 3כהוכות סמונך )וס טמקודס יתו0פת6 זומי6 6"י מס) יותר סוק)1ח נחלת%3
 1)סי"ז כוי סו0יסו ככ"מ כשסוקסו דסתס הכתכתי סחוס' וכחקוק סחו0סת דגותן דנכורות )0גמר6 0חיר0 וס 6'ן ו%מ 3טדייסו13
 יסעיר ורטיתי . קבוס סמר דמחגיגו מד"ק נשיותו 51") סערעמ6ן )'ג יחודש ירומם מוסר"ר תגדע סנ16ן סרג )פגי קמרתי ת"ו כו'דיגך נשי 3ן ט3 ס"ס ערינ )hnh 6' 0נ") )קרוסין 3חי' סריעג"6 קושיית 0תר"י נדברי )הר7 סם סמסריט"6 )מט'יכ כ)) סתח)60ין
 מוג6 רני מ6תיס דכתונ0 6מחגיתין גלסיגן ס"3[ 7כתונוח e~tDJ דסילקין נירוט)מי ומיסו דכרי0ס 03יף שכ' מס דכחונוח ניר,"תשי
 3טס כ' מ, 6ות ח"כ והרס"ל עכ") סנוורתי כמס טחס מעקי וכן י651 מע3ע 6מר 3וג6 נר 636 ר3י 0קדס 3סק) 6מר טמו6)נסס

 ד)6 טמו6) כסס מיס רני סחוס' כני' 3ירוט)מי גרס ססיוח0ין וגריס עכ") מ65תי )6 מרס"ן ע"ג וכ' סם") %מיד מוגף ר3שיוחסין
 מטס כססני ך)6 סנוסרסיס י") דס"ת וכיקור סמוק) תגמיד מוגף ר3 סיוח0ין כ' וסיר סמוק) 3טס מג6 ל3י )סג'גו ס0ו6כמו
 6)יכ6 6ז)י דחרווייסו 6)6 דרנגן כח031 כטד srte יו65 מטבע ומשך ד6ורייח6 ככונס כמ"ר 0") סקדט 3סק) דמ"יססי'
 סי' 0י6 6חת hsl וד6 3וג, 3ר כ6 ר3י ו)סגיגו סירוס)מי ע"ס סחו0' טכ' נוגף 3ר 636 דרכי ]61'ט ד16ריית6 כתוכםדנו"ד
 s("p כי6י' כל') לני' כלב ו0תמ6 שי"ס לג תוקלד כמנס גל h~h לני סיוח0ין %ס 6' 6ות י'ג 0סס'י כממ"כ ר3תאמיי
 סיגי ךנט6 6)6 עיי"ס[ כחו03 עלך כ' 16ת ח"6 מסיר עיין ד6וריית6 כתוS~D 03 ורנ כו' 0וי דר3 ח)מייי' ר"0 וס6 6'קט"1
מ"ר

 3סי
 רפ"ק סרוקי כמח"כ מכין )מייין כחויות וגמ65 6טס ככתונת יר") דרס3"ג 36ינ6 ס3העות כנופל DT" מסרס 0קדס

 מעחס ניסר מן )מדגו מס וכ' סוחרות כמוסר סס וו") ס'"ו מססט'ס 3נוכ')ת6 וכמסויר וכר"ח סם וכמריכי י"ט ק"יכתו3ות
 וגמ65 6ס0 מכחילך ))מו נ6 כ6')ו וגרף? סס סר6"ס כמס"כ ונוטר וסוף כסף נ' כ6ן 6ף כסף ג' )ס)ן מס )מד 1;מ65 ))נון נ6סרק
 )כחונם סיעור 3תור0 מפורס ו)פ"ו חמיסיס כחומס כ6ן 6ף 16רטס )6 6סר מת"ס דעסיגן חמסיס %, נוס מכדו )מד 6ססנתונת
 י16ר"ת6 כחונס ד6מר ילסנ"נ נס" מסרם '651 מטנע וח"ן . אורי כסף חמס'ס n~po כמק) יסייגו וקוגל דמסתס כסףכחמיסיס
 6)6 סכמו3ס )כסף מסורב b~pn )גו ושן והק"מ כסף .חמסיס כנוגס כמסורס ר") טכחו)ות כמוסר ים" וסר"ן וסרמנ"ןכסרס"'
 סניסס 3ין 13 סיסכימו כסף 6)6 ומסתס נוגס ס) כסף ממוסר סך ס0י6 )6 36) סתורת מן )6טס מוסר טיט י)פיגן כמוסרמאסון
 תמסו ובט"מ ו7עינוי' כפיר"ת רט3"ג רעת olfnnn טסם דס"ת לקור ו,סו שיש wn(D 6מר ומס"ט )מקריס מדיהי0ט הסוווחכשס
 0ירוס)מי ע"ס pDn' ואכסוף אורי כסף חמסיס כתורת סק5ו3 ור") ד6וליית6 מירס תטפיס טנכך גר6ט 6'1 עד כו' )0 סו6 ריווחמט
 כאוס 3ירוט)מי ענוט"ס )סק"ע קרנן נמירי מדיגס.ור6יהי 6וח0 ווו מ6תיס סיעור מדעה 163תס 0'651 גון'גס כסף דגותן 61"ט יו65 מטגעכח"ד
 מכמוסר כחומס יי)סיגן יחצ"ן מסורס דסכ6 עגיו 1סקט0 רעע סוכרתי כח31וח סי)סי סר"ן דירי סס טסני6 ומסחס מ6וג0 )6 6סס כמוכת)מדו

 כ)וס טימרו 0ירוסגנוי וזללי יו65 מטגע כמ"י 6תי6 ער"ן ייסרי )ק"ת ו)סמט"כ עכ") ומסחס נו6וגם מקרט ')סיגן דבורי נדחיס 6ףט3תו)וח
 6' י' ככחונוח טדס"ת יו65 מע"ע 6מר 3וג6 3ר ר"3 מד"ס סס קרנן סטירי מתמס מס נס מקיט 3טק) ס6מר יסמוך) 6)'63 סו6 כו')מיו
 ו)6 כו' עני ט) )' טרי כמגס גן ט) ס"0 3וג6 3ר )ר"3 מסייעם מתניתין סס 3ירוט)מי ע"ס )0קםות דפן ולט %ט ד0"ת ס63רתי מס )סי0נ")
 סתם )16קמי )סו מח6 7)6 די") קטני )6 7ר3גן קתמ ודאורייתא דרנגן בחומס 0") מתגית'1 ד0ך גינוי טנוסן 6טס כתורתתנ6
 1סריט3"6 עמסן. 6סס כתולת יתג6 כמשן OtDt~l ס6ונס דתניגן מכיון מסג' hD'7DI 67וריית6 כהו03 07") כרטשך hisמסגת
 ע)יו תמס לס קרנן והסירי בורי ס) 0ש יכחו03 דמ6תיס %מנ"נ גין )רגנן 3ין סי6מר מי 6טכחז 7)6 כתג 6' " בכתושות3חי'
 tJDS(1 ]סמיוח0 כחו3ות' סי)סי 3חף סרמ3"1 נסיעת rh'5 ססריטג"6 ובק"מ 0ק7ס 3סק) ד6מר th1(h~ סירוט)נו' דגרי ממעדגע)ס
 סמקי דחור סירוט)מי סמסקגת 0ירוס)מי 37רי סי' טס סכ' 0רס3"6[שי'

 מסירי ונמחכ"ת יו65 מעכע 0") וכ"ע תקיט נסק)
 d'h סרמ3"ן פי' ואסי עיי"ס 0קיס S~C3 התטו) כדי כחוגהס תתמין 73"ס 3ירוט)מי טס דחק 31כן סרמ3"ן דברי ממגו טגע)סקרסן
'031OP9 סירוס)מי 37לי ס" ירוס)מי '"DU סמט"נ למורי עם סירוט)מי )מון )ך  זן* קלפ  פרמכ"ן  מרלרי נ"ב געת 6ך טרמ3"ן דנרי( 

 וגס טמע) 3סס מוגף( )6ו מו)6 'קמרו ],4ך 6כן למרין 61')'ן יו65[ מיגע 67מרי רכנן 0מ כ) ]סייט 6כן ממלין קימן . טסשלמשן
 נוי3רי0ס ח,רו טקיט כטק) 67מר' 0ג' ]פ" דכ,והס,ן וסכר חור סוqh 6 6)6 0ו6[ קוסם ואסון סקדט 3סק) ט0ומ )'ס ימחרן 36'ןר'

 חזר 0וfih 6 60 3טן[ יחזרו ]ומג") 6כן למרין ואילין 6כן למרין ליבין כן[ סדנריס כ) *ין ]וכי 6כן מיטייב כ) וקח יו65[ מטמע3%1
 63סס חגיג6 ירחי קומי עוכי6 6ת6 סקדט[ 3סק) 57מרי 0ג' דח,רו שמע Dr'1 כתמוך דשיתיגן עונדך מסלוק ]סי' ךכוותטון61מר
 טס ושי"ג טמו6) 3טס מוגף ר' במעכס )טנול0יס ]כ5") מוגף )רני 6מר )ס סכתי מס מטו) וטמר ווו ממ6תיס סחותט כתונחסטסיתס
 otnne] וכן )0 טכת3 מס טתטונ )מיטתך ו6דמס לסוס ]סי' חתוס וכס סיטחך 6סוי 6") וחתוס סג חוגך[ )רני 6מר כ6ן 5")חוגך
 עכ5") 6)א ]פי' טקיס Spn3 טמוא) כסס 67מר מוגף[ ל' כ6ן 5") מוגף ר' סס ו)6ד"ג חוג6 ל' )טגור0יס.)מע)0 ]כ5") חוגך רל)6

 מתעי) זפסקו עוניין ,סרי61 מקיט גהק) ממ"י קור 7)6 לעולס בש' ויתור )נסוס ימ,נלי לב נסס בגיפורי ,כיילת מסיעתו[-לגיסלול
 התטו) כיי כתונחס תטמין ofnbnn סחותס כתונתס טסיתט 6ט0 מעחס[ ול') ]ט"0 מעוגס ונוחנק[ סויתלס מסוס סו6 )ס טכת3מס

 מי)תh~h 6 )16 כו' כחונת כותשן סלן כמקוס חוגה ר' 3סס המרין[ ]5") 5מר 'ו65[ מע"ע וסדר 3י0 סדר ודקי 6)6 ]סי' סקךט3טק)
 וטקט עיי"ס. סס בס"מ וסוכה כתוגות ס')0י 0רמנ"ן בסי' 0ו6 כן הותן. גונת מבת"ס )שמגס כח3 ע6ס )ומל קמסזל 6גותגיתין 6)6ק6י
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םיראיכם ממון איסורי יעטימפר
 הבן אבי פטחט בשלהי ומבקינן . בהכמימ והלכה ארס בכור פודין בכל אהדר ר' וקרקעות שמרגעמעבדים

 : כו' וקיימנו ושהחיינו הבן פדיון על כו' קדשנו אשר )ם(מברך

 ]שנד[ קמאםימן

 כטה משניות כרתק , כזכרים אלא אינו חמור ופטר תפדה )א( הבהמה נכור ואת קרח ויקח בפ'.י וכתיב וערוותו תפדה לא ואס בשה תפדה חמור ושמר פרעה אל בא בא' הקב"ה צוה . תמוי סמיפריון
 ]ג, פ"א בבכורות ותנן . לה' הזכרים מדכתיב לה מפיק 6י[ ]ט' ובגמרא פ"אבבכורות

 והלוים הכהנים 13[
 הממאה הבהמה בכור ואת האדם בכור את הפדה פדה אך מרכתיב "'[ ]י' בגמרא מפרש ומעמא .פטורים
 האדם בבכור ואינם הואיל ולוים כהנים והני טמאה בהמה בבכור ישנו אדם בבכור שסכנו כל ,תפדה
 ולא בעגל )ב( שה פודין אין 6'[ ]'ע בפ"א והנן בהמה.]ממאה[ בבכור אינן במדבר ישראל של שפטרומק"ו
 פטר של בשויו שלא מילי והני . בשה שנאמר בכוי ולא בכלאים ולא בפריפה ולא בשחומה ולאבחיה
 פטר לו שיש מי ר"ל אמר יצחק ר' אמר 6[ ]'"6 פ"א בבכורות כדאמרינן מילי בכל פריק בשויו אבלחמור
 פדיונו יהא לא מפרש וטעמא . עלמא דכולי אליבא בשווייו פודיהו לפדותו )ג( עושה לו ואין לפדותווקמור

 דרב בריה נחמן רב . עליו להקל אלא עליו להחמיר שה תורה אמרה שנא ההקדש מן חמור)פדיונו(
 : בשויו כשילקי ליה פריקיוסף

 . לדמיו קצבה אין שפודה )ה( וזה פדוי פדיונו חכרו של חמור פטר הפודה )ד( רב אמר שזני יכאמר
 חכמים כדברי הלכה 6'[ ]י"6 נחמן רב אמר . משקל כהותה פדייה אין דאמר יהודא( )בר יהודא בר יוסידר' לאפוקי קרא קמ"ל שהוא בכל ולא סלעים בחמש ]ו[ מיד ולא לשלשים אדמ בכור מה לומר לנו והיהלעיל כדפרשית אדמ לבכור טמאה בהמס בכור דאיתקש ואע"ג שהוא בכל תפדה מיד תפדה ל[ ]י'דתניא

 נינהו מ י ב ר ד כחכמים והלכה גוים למעוצי בישראל בכור כל דכתיב ומעמא הבכורה מן פטורהבאמצע הגוי שיד כל אומרים וחכמים לכהן דמיו חצי ונותן בשוה אותה מעלין הגוי מן בהמה המקבל שמריהודא ר' ג'[ ]3' פ"א בבכורות ותמא )ו( דנקא בת פמרוזא אפילו יוסף רכ אמר וכמה ]שהוא[ בכלדאמרי
 פטור רשאי שאינו אעפ"י לו והמוכר נכרי של חסורו עובר הלוקח 6'[ ]נ' דתנן כותיהו תנא לן דסתמועוד
 לר' ליה דהש לית )ז( רבה אמר 3'[ ]נ' בכ"א ואמרינן באחרים ולא בישראל בכור כל שנאמר הבכורהמן

 אזנו אפילו הונא רב אמר הבכורה מן פטורה ותהא גוי שותפות תהא כמה 6'[ ]ג' התם דאמרינןקמייתא בשמעתא בבכורות אמוראי בה פליגי בבהמה באמצע גוי יד . בבכורה חייבת גוי שלתמות דאמריהודה
 קא כמאי פריפה אווזה שעושה דבר אמר חסדא רב . נבילה אותה שעושה דבר אפילו אמר )ח(רבא

 ראםתועפות
 מו16ליית6 כתופס )0 ך)ית )ומר 6ססר מד6וריית6 )'כי דהוי מרתן זוזי כסף דסכותנ ד"י )כבוכוח נחי וסריס3"6 סם סרמנ"ןדעת
 מ67וריית6 )יכי דחוו טעמן זוזי כסף וסכותכ נוס") 7כתונוח פ"ק סר6"ס ע"ס כ' הכחונות רפ"ק מרדכי ונכנסות עיי"ס )0טסותסולסור
 סכתכ 3ק"נ ועיינם סססיד )6 חיכי דחוי מלתן וווי כסף וסכוחנ סנירס6 '"ט ס"ס דכח1נות ס"6 ס)סגיג1 נסר6עס 16)ס עב") כמסין)6
 סמווכר מעונם פתור כסס 'ע"ס ומס oa 'עקב 0ט6ר'ת וו") כו' ממות כ3' סגקיpb 6 מס"ס ו3כ) סחנ"ך ככ) מזויגו ס)6י"ח ס" %6ע סח"ס עמס"כ סס סכ' כ' ס" D~Oh יעקר טלרית סו"ת 0ג7"מ ככן ורוויתי נפריסס. ועיי"ס כגירסתיגו 0ל6"ס ע"ס כ'ס"ו סי' 6סע"ו סטור וכן p(,y סכחונס פסו) מ67וריית6 )יכי 7ח,י כת3 )6 06 מן6וריית6 6טס דגחוכח כיון כר"ת 6כ) וו") סנ"חע"ס

 ממס מסכתך וגס 0ר6סוג'ס סיטת ע"ס 'רוס)מ' 0גועס נסס )מע)0 מס"ט )פ' )ק"מ ו3מחכ"ת עכ"ל 'עו""ס ט"ב ס"6 כתותת3'רוס)מ'
 ס6מרו מס וכן , 1ת3"מ מנריק דמן 7ק6מר סו6 ו0נמר6 סקסן h'tnlh ור") גקר6 סיס כך זעירא h'"nlb 0נ' )סי' מס6"כחנרי6 דמן זעירא 7ק6מל סו6 ו0נמר6 מנרי6 דמן 6) ינוק ועירך תירת ססרס"י סר6טון י)סי' 6)6 ועירך 16סעיOr 6 גקר6 כן רכסh'"nlh סמ5יט כמו קען ר") וועיר6 קוסים סוס מזך ר61ס סיגי , גקר6 סיס ודעאל ד6וטטי6 גראס 1)י ט' יטייל י"ס 6י )"6 כחוליןססרס"י
 סי' ומתעגס מעי יייף סיס מנס סיתם שך סי' עיכס סדר אח"כ עו"ד סנינומי0ס ,)יכעס קס"ק מכית '065 6ט וי"6 )סגתןוגסתטמ זוי ג6 עמסן ס)מ0 6ח )5רף ס% )סס טגר6חס סיתות 3' כירום)מי סס מ"מ וכיסי כו' מ165 עיכס 3' כ' כחונות ננכול וכן עיכס ע"יס"ס דחרומות מ"י נירוס)מי וכמ"ג סירס סיס ועוד ר") עימס סדר מסירוס צרור 6)6 כן סוייגו נמחכ"ת 6גי קומר כו' )מחס)) רני) וסיססמו נך עיכס סדר מטס לסגי סס ופי' 6יתעגי 1)6 5)י עמסן סגמנס כיון ומתעגם עשי יקיף סיס עיכס סבר ס"3 סוף פ"י 7סגסדריןנירוס)גוי
h"th)רג') סיס יעוס"נ חיק )0ס 6ין ט' מיכיס ך' 61מר1 סמנו סמכמיס מקוחן ((סתם( טסיות O)D) נ5") סמים )ם( . ודו"ק . עמסן ס)מס 6ח מערף אחור גסונו 0סנוח 6)1 כ) ומטוס , 6יחעגי ע6 5)י עמסןס)04 6ת האירסו סי' ממסן הימגר כיון : 
 5") כו' ונס )ה( . 3גדסם וכ"מ סוגל רכ )פגינו )ד( . כ5") סס )נ( . 3טג) )6 ת") 11 תיגר ס"ס טס. )ב( . כ5") תפיס0טמ6ס)א(

 עע") ייגר 6)6 סוס סלעו כחום בסס 6סיי )סיוחו יגו) כקמר וסי' ווזה" "כר קמ"ס עטין בסמ"ג )טון )ו( . כוי 6ין 3ו ספודיןוטס
 6מר רכ5 )ח( כגדסס. וכ"ס רכ6 6מר )סג'גו )ו( דינר. סתות ססו6 מעם 6)6 סוס סוייגו דגק6 כר ק6ער ועייס6 והגיגו 3גנו' ס"סוכמטכ"ר
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יראים מנצן איפורי לעמורמכער1%0
 דמריפה דקימ"לן ומאחר * היה סבר הסיא ורב כנבלה טריפה הלבך חיה אינה מבר רבא חיה בפריפהמפלגי
 לנו ]ו[די שיקלד עד ובנקבה חדש בי"ב בזכר והלכתא 6'[ מ"מ טריפות אלו פ' בחולין בדפמקינן היהאינה

 בעובר שנא לא וממקינן הונא כרב דקימ"לן אזנו ואפילו מריפה אותה עושה שאתה בדבר גויבשותפות
 . ]פומרת[ נוי שותפות העובר באם שנאולא

 רגלה האומר אומר יהודא ר' דתניא איפכא חסדא ולרב לרבא שמעינן נ'[ ]י"6 פ"א דבתמורה )ם( לשאולועט
 אמר ורבא טריפה אותה שעושה בדבר יהודא ר' מודה חסדא רב ואמר עולה כולה אין עולה זושל
 טרם-; סבר חסדא רב היה מרפה בימיהו איכא הטדא לרב רבא בין איכא מאי . נבלה אותה שעושהבדבר
 מרבותיו קיבל חסדא רב . בתמורה פליגי יהודא דרבי אליבא , לתרוצי איבא . חיה מבר ורבא חיהאינה
 להו סבירה לא ואינהו חיה מריפה יהורא ר' דמבר מרבותיו קבל ורבא חיה אינה טריפה יהודא ר'דסבר
 רחל בר מרי רב נ'[ ]נ' כדאמרינן אזנו אפילו דאמר הונא כרב התם ומסקינן בבכורות סוגיא כדאיתאאלא
 ידעי לא דמ"ע משום ומסקינן מרי דרב חיותא וכלו ועבודה בגיזה להו ואטר לגוים לאונייהו ליהאקני

 לגוים מקנה שהיה למעותא חיישיק )י( דלא נעשה שהיה קמין ואיזהו בעובר שנא ולא באם וטנאולא מפטרי אוני בקניין דעלמא דמעתעא תקלה אלמלא למדנו מ"מ תקלה לידי ואתו כוותיה נמור קניןלאקנויי
 מקנה אדם אין למ"ר דאפילו קני גוונא האי דבי עוברי לאוני זו פרה משוך לנוי .אומר והיה בכורעובר
 קנה לפירותיו דקל אבל לך ~וכר אני דקל פירות באומר ה"מ די פירות כגון לעולם בא שלאדבר
 ~ין לך מוכר גני עוברה לאוני פרה בין חלוק שאין דסברי אינשי סעו זה ובקניין בעולם איתיה דקלדהא
 בא שלא דבר מקנה אדם אין דאמרי כרבנן דקימ"לן קני לא ]ו[ההוא לך מוכר אני פרתי עובראוני

 ראםתועפות
 6' ג' ככולות ע"ן )ם( . ס' 16ת קמ"ג ס" )סכן ועט . ]טגר6"ד[ כ5") נני)ס 16תס כו' 6מר ר"מ סריסס 6ותס ~ontPדגר
 טסים לניס לנרי 'וסי' ]סגר6"י[ כו' ייס"נ עוכרך )לוגי כו' )טעותך דחייסינן 51") כ6ן ע"ס כוי חייסיגן 7)6 )י( . ר"חמוד"ס
 ס0תענר )6מר עונלט )סגי וו סרס מסוך לגוי 6ומר 1סי' כ)3 מעונגות עדיין שתר, )6 סססלס נשד נטר עונר )%ליס מקגר,ר"מ

 )קנות סרס ומטך בעוכרת סרס סיתט כו' )מעקי 6תי ד)6 כו' )סקגוח מיסו רנתו כ' הנסכוך כן ועכ5"3 כו' קני 7כט"נסנסמס
 סג"מ סי' סגיסס גיר6יס וז"ס שח"כ שסיט ע1נרס )16ני פרס ומסך מעוכרת מסרס מיחס 3ס63 מיירי יטכ6 מכ)) כו' עוכר6תי
 15מר טסיס סד3ריס עיקר מס פחסר 6)6 מסם גתענרו סטפרומ קורס ור") )עורס סכ16 פיס טטוכרין 6גי מקנס מרי לכססי'
 3ס"י ר6"ס סי' טס כ' רמת סי' דצ"מ h~e וסמרדס כסכת"י ממסנף סרסרי סס מחסר ועיינם עוכרס )לוגי 11 פרס מסוךפוי

 סמ3 נסי' ג"6 פ"מ סייון 3ס3' )'ת6 סגךסס )סי מס6"כ ס)סגיגו כסכת"י כממ"כ וגסו כו' )ת"ד efil" חמור כער סייוןוסמכות
 קנין )לקנויי ידע דוים ר"ת מסרס 11") ש"פ ס" פכורות ס3' ס6ו"ו סכ/ מסייעת סס סיר6'ס רכינו 71' , טסורס 3סמ0 נכורנטל
 ד6מר מעונרת ססיתס קודס )ו 0קגס eh" קג'ן )סועע יכו) ס,ס ויעגין ס6נוסות 31מט'כת )גויס מקגס סי' מעוכר נוף סלונןנמור
 )0 מוכר 6גי עונביי סגי 'טמרו 6)6 נמור קגין )*קנויי ידעי )6 וכ"ע כו' לסירותיו יק) כמו יסו )ך מוכר 6:י )עוכרם סרס1

 מוא סרכים 6)6 ו' 6ות תטנ"כ סי' כטו"מ וכ"כ כו' ר"מ ס) קג"גו כמו סעיגור קודס )ו טקגס 6סי' 0גץ'ן סח) סטליסוימיו
 מקיוסת חמור סטר )ססקיע סרו5ס ססרס גחענרס כנר 067 )טלי6 כ' מ"מ כסירכם DPb t:1DtC"' 7)רכיגו סס r~lhtעם
 רניגו כ' 06"1 וגס ייו עונר קוני )קגות סרס ומסך מעוכרת פרס סיחט לסמוך טכ"כ עיכר 6תי נמסיכס וגו' יקנסככור
 דכסקג6ת כ3) טעונר גוף ))כריס pn(ot 6ין ר'א )ךנרי סס ס6ו"ו )ןעת 36) כו' ססרס גתענרס ככר ch עונר 6וג'16
 דגכרי 7ססק ר"ת )דנרי ד6סי' סס ס6ו"ו כ' ט6ח": 6)6 כמסיכט יקגס ומנוי טנסמס גוף 6)6 3תק3ס )מוס ים מעוכרגיף

 סעונר וסוכר טיכ6 )ן 6תכריר סככך כו' יומנן )ר' ככסף קג' ימסוך מס ד)") סיכל גויסו ככסף 1)6 יקנ' ס,36מסיכס
 תשר"ת כן יהסס )6 ס6ו"ו קטיעת סעודך שגי כקטת טסרס כמסיכת 6נ) עיי"ט ודיו )ר"ת 6ס" )נכרי השונר לווןמקוי
 כמו סוי עונתי 167גי סעורך סיסנרו )מיטעי יצתי סי6 ט6ו"ו וסכרת ס6ו"ו נך3רי עיי"ס סעונר כסוכר סיכל6ש'
 )מוס 67ין וסנרי מרי רנ ס) ק:ייגו כמו סעינור קודס פ סקנס eb" מסגי )עוכרס ופרס )ך מוכר 6גי )עוכרססרס
 סגרת 6נ) ספג") דנר דסוו oSpn )ידי וצתי סעיכור קוים ג"כ י מוכר 6ני עינרי 16גי וייזורו יצמר )מוןכפיוס
 סעונר מסוכר )6חר %6 )ך מוכר 6גי עוכרי 6עי )ומר יעעו מן מרי טרנ לעסות 6ין ססרס סגתענרס דקויס ט61סיר6יס
 גוס") פירצת נעכ סניפו 7ק6 7"ס 3' ג' ננכורות סתוס' וסגם , 7י1 ס6מסוח וימסכו )ך מוכר 6גי עתרי 16גי סי6גורו 67ף דמימסיר
 כו' עונר )סגי כממס מקגס סיס 636 ט)כ") דבר סוי )גכרי עוכר 116ן מקגס שטיט ר"ת פיריותעוד

 ססניס סמק 3סס ננ)יון ועי'"
 סס3י6 מס כסי מ76 מדוייק גמוס' שלפגינו ס:וסח6 ו6ךרנס (OtJO 6ין 631מת כו' פ)3") י3ר דמוי )גכרי עונר 6ון מקנט טיס )6ר"מ
 סונ"ר דנר סוי כו' פסיס ר"מ ר"ת סס ע) ג"כ סמוס' מקמרו ווטו סיר"ת b10V מגריס סיר6יס ממסרס מס וכסי ר"ת כנריס6ו"1
 כו' עוכר )סני מסמס מקגס סיס 6)6 ס)כ") 7נר ויקי סוי ד6ו מטונרת ססרס טסיתס קודס )גכרי עונר קוון מקבס מסיסור")
 671י עונר ונ6וגי טעוכרת מסלט ססיתס קורס ג"כ נכס"ג )מקנות ר") תקנס )ידי 61מי כו' מקגס סיס עונר רני וקמר 6יגטוטעס
 סר6"ס ינאי נס )ייסכ וברין טתוס' כגוממת מעיקר מ"מ 50"ק כמס"ס ר"ת שבסון hn'b שכורות ריס טנסר6"ס ו6ף ((srt דגס)נ")סוי

1

סי4 עוגי 6,ן 63קטיי סיתר ,כרו 1)6 וח)"מ )מיסעי 6תי 7)6 סרי סנסמות סגי מקג0 כי 6נ) סס וסר6"ס pino' מסיימו וממס , וס ירך ע)
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מאיראים מנצן איסורי יעכזימפר
 הנוי שמשך סנון די אוני בקנין תקלה דליכא למסעי אתי דלא בקנין )יא( אוכל להקנות מיהו ,לעולם
 בעולם שישנו דבר דעובר עובר אוף לקנות פרה ומשך מעוברת פרה היתה או פרה אוני לקנותפרה

 כילוד נידון אינו עובר אבל בשר כמתיכת אמו במעי המונח העובר שנידון להקנות לענין ליההשכינן
 ג'[ ]י4"6 שמת מי פ' בב"ב דאמריק והיינו קונה ואינה דניקנית דמי בשר דכחתיכת לקנות מרוכל לעולמשבא
 ישנו נקרא פרה עובר כנון הנקנה דבר הוי אי אבל לקנות בעולם שאינו ומעמא קנה לא לעוברהמוכה
 לא לעובר דמזכה ההיא יעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר לר' אפילו . % להקנותבעולם
 בא שלא דבר מקנה אדם אמר לא מאיר )ל(ר' דאפילו וטעמא טאיר לר' אפילו התם )יב( ומבקינןקנה
 לעולמ בא אינו דהם , קנה לא לעולם שיבאו קורס מקנה אי אבל לעולמ כשיבאו תקנה באומר אלאלעולמ
 יקנה סקנה שאני זה קנין לו שאמר פי' לחברו דקל פירות בהמוכר 6,[ 5"ג ]'נמית דאמרינן והיינו . יקנהומה
 לש"ד לחזלר יכול אינו לעולם משבאו בו להזור יכול לעולמ באו שלא עד לך שיהיו לעולמ לכשיבאולד
 קנה לקנות ראוי ויהיה לכשתלר אלא מוכה ואינו לעובר המזכה וכענין לעולמ בא שלא דבר מקנהאדם
 אוא קטן דעדיין כשתלד סמוך משמע דלבשתלד מבר קנה לא לכשתלד התם ומ"ד מאיר לר' ואפילו)יג(
 ולפי , לקנות ראוי אינו הלכתא כ'[ ]קנני שמת מי בפ' יהושע ור' דר"א ופלוגתא . לקמן זכין כמידוסבר
 קנה לא לעובר המזכה מאיר ר' דמודה דאמר שמת דמי ההיא על להקשות אין שפירשתיפי'

 להקשות ואין . אמר מי בעולם שאינו לדבר בעולם שישנו לדבר מאיר ר' דקאמר דאימור קאמרוטעמא
 מאיר ר' שתתגירי לאחר שאתגייר לאחר ]לי[ מקודשת את הרי לאשה האומר דתניא מההיא)יד(
 אמר אם אבל . לעולם כשיבאו מיד קנה לו שאטר פי' בעולמ שאינו דלדבר מקודמות זו הריאומר
 קנה שאתגייר לאחר כמו דהיינו בעולמ לכשיבאו לזכות שיועיל לו מזכה אני בעולם שאינו בעודלו
 בטי דמשיכה כק ]'"נ פ"ב וכבכורות 6'[ ]ע"6 אחרון פ' בע"ז וקימ"ל . למעלה פירשתי כאשר מאירלר'

 עמיתך מיד קנה או הכתוב ומיעה קונות מעולז תורה דבר ראמר כר"י דקימ"לן כסף ולא קונהמישראל
 ולא במשיכה לגוי הא בכסף לעמיתך דרשינן הלכך שוה ועמיתך גוי קנין שאין למדנו עמיתךמדכתיב
 תלמודא בכולי 6'[ ])", בהחולץ ביבמות דאמרינן . התורה מן מפורשת משיכה דאמר לקיש כרישקימ"לן
 בכור מקדושת המור פמר להפקיע הרוצה הלכך . התם דמפרש מתלת לבד כר"י הלכה יוחנן ור' לקישריש
 נתעברה לא אם אבל הפרה נתעברה כבר אם עובר אוני או פרה אוני )במששה( במשיכה לגוייקנה
 כלו ולהכי תקלה ואיכא למיטעי אתי גונא האי דכי כן יעשה לא קנה עוברה לאוני דפרה אע"גהפרה

 ראםתועפות
 7י)מ6 סע31ר לוזן )קנות ססר0 )מטוך 6ין 0ס31ר טטוכר 6חר ד6ף ס6ו"ז כסכרת וסר6"ס )סחוס' DT"( ס"ט עונרס טסוכר6חר
 6ג' עוכר סגי 3ץ )עו3ר0 מסרס מקש גין כלפרוסי ידע' 1)6 שמס ערי ר3 סריס ככרך סעינור קורס 6ף )סקסת )תיטעי6חי
 )עולס כגר סג, מקלת בסי' כ)) קנס )6 עוכר נכי המגס מס סכתם סק"3 ריס סף נק5ס"ח ורדיתי . סר6"ס כמס"ת 71)6 )ךוזוכר
 סו") ד6)"כ )טונרס סרס )מכור דיריך מ3כורס )6סקועי טונר מכירת ג3י ככורות ריס וסר6"ס סחוס' דכתנ מס6 )וס מוכרחתורקס
 דמכסיש מסוס כו' 3מכירס כ% )ית6 7עונר עכ!") ופוטר נכרי סותסח סו") 6"כ סנר) נקרתו כעוכר יווכין לת6 61' וע"ס ס)3")ד3ר
 מסככורס )סוטרו 0נסמס 6ון )סקגות יכו) סיס 3)6"ס רסס רצייתו דחס סם וסגת~מ ככר רגז) מס וכסיקו נגוכירס כ)))ית6
 טסחוס' ),ס מוכרחת ר6יס סר4ס"ח גוט"כ ד63מת ותמותגי עיי"ט כו' ס03מס ננוף חקק )ו סיסים )נכרי )מקטת ר5ס )6וע"כ

C"hl~:ססרס עידור סרס ):כרי עוכר 6ון )סקגות וסר6"ס כחוס' הכחגת סנ6רתי עס )סי כ)) ס'6 רסיס )16 ככורות ריס 
 )זחות ס:חס"מ טרח וכמגס ר"ת ע"ס נ6ו"ו כמ3ו6ר תקנס )ידי )'חי ך)6 מסוס סו6 סעו3ר ס0וכר 6מר גס מ"י ך)6וס6

 חמיסת )0 161ך6 ר'" ס) גסתו 63ו"ו )סדק וגמ3ו6ר )ע1)ס סג6 ר3ר חטיך דע1נר מפירחח ר6י0 ו6ךר03 6"ס ד3)6"סרקפתו
 מטונרת סססחס 16 סנסגוס 0י0 06 , ס"ו דנ"כ ס"ד סר6"ס 3מס"כ סגסתסק ר'"3 סי' נחו"מ 0נ"' ע) בכורות )ס)' נהי'סנוסריס"6
 ססדנר וסר6"ס 0תוס' ססני16 ר"ת סברת ס3י6 )6 6יך סנ"י מרן SD ומסתימה 0מסריס"6 כתב וע"ג כו' p(O 06 ו)דותיסן סכטג:כל
 ר"ת כסר6"ס[ )סרס גליך ]וכן 0חוס' 7מס"כ )חג)יסתו סתמ)ס 6ין ט63רחי מס ונסי P(SIt מקיד )עלס 63 ט)6 7נר 7עונרויסורס
 עקל ס" סתס"ך גס סמוס' 3כ1ו;ת ברור וסול ססרס סגחע3רס סרס ג:ק;ס ס0י0 סי' ט)כ") י3ר סוי )גפרי ע31ר 116 מקוססייס
 )סירות וק) כמו )עו3רס נסמם )סק:ות והרץ דם)נ") מקנס 6וס ך6ין ממוס 0עו3ר מגירת מסוי י)6 טכ' נסורות 3מס' 7סר6"סלנין
 3תס' סר6',ם 377רי ס37ר כן )6 ו)סעג"ך מק"י רצע סי' כק5ס"ח ו0וג6 נךנריו עיי"ט סעונר מכירת 7מ0ג' 7כתנ ס6ו"1 עסחוקק
 ג:סעו3ר סנ0טס סגתע3רס סרס 6ף כמסגי )עוכרס כממס )סקגוח הריך ד)סכי 163"1 וכמכו6ר ר"ח ע"ס סס סחוס' דברי ro 0ןככורות
 כן יעסה 63 )גכרי )מכור נכורם 7)עגין 6% סעו3ר עכירת ךמסגי טורס טר6"ס נס לעוכר מסוכר 6חר 36) מל' ר3 עטםוכן

 ג04 )6 גו' ונוצך ק:ס )ינ( . כ5") 7מקקיק )יב( . כ5") לוחן )יא( . כג") )6 )עוכרס נסרס ו6סי' חק)ס טדי 6תי 7י)ע6)כתחי)ס
 ס"3 וגייסו קנס )6 )גטת)ד 6ף 6' קג:"3 נ3"כ 6מר רזם 607 גג") כו' רגו וסוכך ממח מי כו' וכין 6ין כח"ן כו' ס3ר מקיר )ר'ו6סי'
 : תקעקע סי' גוח)ין ים ראם 3מר7כי ועחן a~h סיר6יס וע"י )7נר תו7"ס נ' '"נ ו3ניט'ן סנווכס תו7"ס 3' ו' גחונות ועייןכר"מ
 ס' כסינ16 ]6%[ איך קג0 וכ5'צ 5חת תירס סחרר ג") כ6ן רהיט ונס" 6מר שנין ות" 3יס מעמרו )יגר תוך"ס נ' י"ג ניעין עייןסיר(

 סיטש
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יראים ממון אמירי יעמסמפר .122
 משיפה דהא ליתא והא בכסף גוי ודין קונה במשיכה מרי דאב שפי' רבנן כתב )סו( ולא מרי דרבחיותיה
 קנית וכל הואיל גוי אשכהן נ'[ ]'"י פ"א בקדושין דאמרינן והא למעלה, פרשתי כאשר קימ"לן קנהבגוי
 אין דברים בשאר אבל מקנתו מכסף לגוי הנמכר בישראל דכתיב קאמר עברי בעבד קניינו בכסף)מז(

 : כדפרשינן משיכה אלא בגוי קונהכסף
 תכשבימ מן ]בשהק תפדה חמור ופמר 6'[ ]9' בבכורות בפ"א דתנן , קדישה שום בו איז בי שפדהרשה

 ואם להתע'טר לדיר נכנס הרבה פעמים בו ופודה מום ובעל תם וקמון גדול ונקבה זכר העזים מןאו
 אמריקן עריפתה לאחר . בהנאה מותר אם מהלוקת )יז( קודם נפדה שלא חמור ופמר . מטנו נהניםמת

 דדברי המקדש האיש פ' ובקדושין פ"אכבכורות
 הנאה איסורי בהלכות פרשחוו ולמעלה בהנאה אסור הכל'

 פיה אך לך יהיה ובבהמה באדם . בשר לכל רחם פמר כל קרה ויקח בפ' דכתיב לכהן מדרון והשה ק"ו[.]ס"
 והמוציא שלו והשה איסורו מפק להפקיע )יה( בשוה פודחו הוא בכור ספק ואם . וגו' האדם בכור אתתפדה
 ב/ מברך פדיונו ובשעת . לעצמו והוא אחד מלה מפריש ונקבה זכר י[ ]ט' כדתנן הראיה עליומהברו

 קודמת פדיה מצות 6ק ]'"נ דתנן אדם כבכור לפדותו מצוה שהרי )ים( ושהחיינו )ועל( חמור פמר פדיוןעל
 וערפתו. תפדה לא ואם שנאמר עריפהלמצות

 השה שיהא חכמימ תקנו שהוא בכל לפדותו יכול התורה שמן אעפ"י חכמים גזרו זאת ימציהוקדירה
 שדריה חמור פמר ליה הוי נשיאה יהודא ר' 6ק ]'ע פ"א בבערות כדאמרינן . בינוני שקלשוה

 ברנייא בינוני בשקל רעה עין בסלע יפה עין אמרו הרי א"ל לכךע למיתן בעי כמה ואמר מרפון דר'לקמיה
 בארץ בין נוהג המור ופמר . להכא רגיל להכא רגיל זרי תלתא רגייא וכמה ברנייא הלכתה רבאואמר
 , בחו"ל בין בארץ בין נוהגת בארץ תלויה שאינה מצוה כל )כ( ותק הוא הגוף חובת מצות שהרי בחו"לביז

 ]שנב[ קמבמימן

 קרח ויקח בפי דכתיב מהורה בהמה בכור וליתן להפריש אנכי ראה בפי הקב"ה צוה ועז. כשב שורצנכרר
 אשר הבכור כל אנכי ראה בפ' ונתיב קרא קאמר לכהנים לך יהיה ובבהמה באדם רחם פמרכל

 בבהמה לה' יבוכר אשר בכור אך בחוקותי אס בפ' וכתיב . אלהיך לה' תקדיש הוכר ובצאנך בבקרךיולד
 , אותו איש יקדיש לא וכחוב תקדיש כתיב מת"כ ותניא . הוא לה' שה אם שור אמ אותו איש יקדישלא

 41 6/[ ]נ"ע שדהו המקדיש פ' בעירכין ותנן . מזבה הקדש מקרישו אתה ואי עילוי הקדש אתהמקדישו

 וכו' הקדש אתה מקדישו . כיצד הא תקדיש לא אומר אהד וכקוב תקדיש אומר אחד פסוק )א(ישמעאל

 ראםהועפות
 נעורס סיס ט)6 כעזי ט61 כמיכר זכייתו כסלד דסעונר וגמ65 (DSIP כטי163 מעכסיו 7ס"גו מיי קנס וס"ק סנלס 3)י נס ארסים
rttDt"ורטיתי  ר59רלין ,3"ר ר"ר  לסטיון  דור יד נרסס וכטס  ירעו כרכרי ,14  טס  טכח3 , 7כתנ כגון 7"ס 6' 7ס"נ ק7ו0ין סרסנ"6 ח 
 . ע5") כו' נורי דרג סנר 6חריג6 ד6ינס בסי' אנוס ר3יגו סכח3 כנוו 1)6 )מו( . )טניס מס וכ' ירס3'י, ע"ר  ים מסמס ב' סיןברי
 . כ5") כו' עריפתו )6חר ט' בחקוקת עריפס )יז( . סיר6יס ד' וכ"מ ר"ח סיטת ר"6 ד"ס 6' ע"6 וכע"ז סו6') כתוד"ס עיי"ם)סשז(
 )סנוט"כ גר6ס סר6"ט וטעס עב") כן כ' c"ht~ ("1 66 ו6"6 סכל סי' יו"ד סטור 11") קנו"ס עטין ססנו"ג גס כ"כ )ימ( . כ5"3 נסס)יה(
 וקטס סס סתוס' וממ"כ ססחיינו תקנו כמחס עמס סיט ןמ5וס סע1סס 7"ס 6' %ו סוכם סתוס' כדעת )סח,יק כ"ג סי' נ16"חסלח
 )ו)3 ס' טרק נדברי וכ"מ ססחיינו ובנרך ,מן )'ס קניע )יס מספיגן יניס חזט )6מר b(h חI1SDO 3 67ין כיון וו") )תרן כ' סנןמסדיון
 )3רך 3ffn וגינו ,נון )'ס קמע es נניקר' 6' וי"ג 3' י' 3כור1ת ע"ן לוקט' 7)6 כרכנן )אתל טסו7סו פ"ח כסטיון וח"כ Y/1Pוער3ס
 סג,ס נו טיס 3ד3ר 6)6 זען עכלכין )5 ומס"ט ומרר מגט ס)' סוף טעיעזר וו") טטהייג, )נרך וכר )6 ו' סעיף טס סטו"ע !גסטסחיינו
 ותנן )כ( . סע"6 סי' רוקח ועיין כ)) סמחס ט"ך 6ין ס"ת ךנסדיון 3סטיטוח 6"ס ו6"כ עכ") גפ) גוססק 3ט טי65 ופךס"3 כו'וסנוחס
 טקודס רזינו סכ' )חו)ךס טייך קינו 3חו") 3,ן כקרן נין וטסנ חמור דסטר ד"ו .ויגס ונכון 3ג7פט כ"ס , כו' כ) 3'[ ]3"1 יקדו0יןחפ"ק
 6) ס' '3'6ך כ' ונג'ס '"6 '"ג פטמות סרמ3"ן ומס"כ g""D 7קזוס'ן מס"ק סרנו3"ן 3ח" כמ3ו6ר 3מו") )וד6ור"ת6 טסג ממוריפטר
 מוכח וכן )5רן כ6ו ט)6 עד ננון3ר נוצגת ס5ינס )מעט סייגו עכ") נקרן 6)6 טסגת 6יגגס חמור סטר מקח כי נעבור . מכנעני6ר7
 ע) נחי' t~Op כס' ועיין r("D"D h יורך )סכרכ"י פרכס נסיורי כ"כ נכ"מ המגסנ כס61 סיום נון סקרן 6) כטינ16 6נ) סרמנ"ן)טון

 ודוליך )6רן סנכנסו עד גתחיינו h~a )%ן )יכ6 3תפי)ין דס6 מחומס בסי' סרמ3"ן ע) סס ססקטס מסחים )מס' ססייכיססרמ3"ס
 יכרע 6)'63 7ק5' בקרוסין סס ושסלע ג6מר1 פרטם 37ח67 )6רן תיכנס סכט3י)ס 11 מגוס עמס 3' )"ו לקרוטין ממול סטר מוקי7תפ')'ן
 מ15ס עסס ג"כ יסנורו hun ס' ריח נספרי 6עס עכ"ן T~hs 6)6 גוסנת ייגס פ"ח מגות כי כעצור י3י6ך, כי וסיס , סרמ3"ן כ'וסירך

 ודו"ק: נקרן 6)6 יינו כיכוריס )עוח סודקיי 6ף )6רן תכנס ט3טכרס כעניןשלמורס
 ססי' כ) מסר טגלסס ירסיס וכססה סס כערכין וסוס' רס"י סי' כן רניגו סכ' עיסוי סקיס וטי' כ5") עו' 6חד כחס קומרי0מע6))א(

 הגוס וכלר כו' יסרך) סמו,סר ע5וס חריגות עתוי סקדס סי' גזם") טנגוסגס ר"י סנרי 6חר סס וכתוב יסמע6) 7ר' עיסוי סקיסט3
עליו

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



מביראים ממון איסורי דעטיהמפר
 שאותה דמאחר שירצה מי לכל ליתן שיכול בו לבעלים שיש הנאה מוכת ישמעאל דר' _עילוי הקדשפי'
 חביבות )ג( להקדיש תקדיש דכתיב "רא ומוקמי עליה פליגי ורבנן להקדיש ויכל )ב( שוה הנאהטיבת
 הוא הרי לומר טהורה בהמה ככור לו בהשד ישראל שמוזהר פי' , שדיהו ]המקדיש[ פ' בסוף בערכיןמצוה
 ושותפות , בכור בקדושת ולהקרישו המצוה את לחבב מצוה 1DSYDJ] שקדוש אעפ"י בכור בקדושתמוקדש
 אע"פ לו והמוכר ננרי של )פרתו( פרתו עובר הלוקח 6'[ ]'"ג פ"ב בבכורות דתנן , הככורה מן פטורגוי

 ולא בישראל בכור כל שנאמר הבכורה מן פטור ממנו והמקכל בקבלה לו והנותן עמו והמשתתף רשאישאינו
 ר' דפליג ואע"ג חמור ופםר הבן מפריון ולא )ד( בהמה מבכור נפטרו לא חייבים וחליים והכהניםבאחרים
 בבכורה חייבת נוי שותפות דאמר דר"י להא לה רחש לית כ,[ ]ג/ כפיק בבכורתו אמרינן ראשון בפ'יהודא
 יקנה עיבורה לשליש העובר וניכר הבהמה שנתעברה לאחר טהורה בין טמאה בין בהמתו לפמורוהרוצה
 כמה 5/[ ]ג' פ"א בבכורות דאמר הונא כרב דקימל"ן העובר את לקנות הבהמה הגוי שיטשוך כמשינה לגויהעובר
 עליה דפליגי אע"ג . קימל"ן וכוותיה אזנו אפילו הונא רב אמר הבכורה מן פמורה ותהא גוי שותפותתהא
 הוה מארי רב למעשה הלכה וראיה קל מום אפילו ואמר בשמתיה יוחנן ר' קם דהא המדא ורב )ה(רבה
 ובבהמה מהורה בבהמה פומר האם שותפות כך פוטר העובר ששותפות וכשם . לגוים לאונייהומקני
 , וליכא תזכר מקנך כלבעינן נמי הכי וליכא בישראל בכור כל דבעינן בו שנא מאי פפא רב אמר פ"א בבכורות דאמרינן , ממאה)ט

 כשמעתא המור פמר על תזכר מקנך כל מייתינן דבהדיא בטהורה אלא כתיב לא דאם דשותפות יפרשדאיז
 דבר לו שיקנה צריך דאמר חסדא כרב דקימ"ל לו נראה אם )ז( ובשותפות 6'[ ],' דבכורותקמייתא

 וזיל אזנה שקיל א"ל אזנה לו מקנה שאם בו כיוצא האמ שיקנה(לו צריך הלכך נבילה לו אותהשעושה
 מום בעל דככור הככור קדושת מתעכבת קל במום אפילו העובר אכל בכך מתעכבת אינה בכורוקדושת

 דכר כ'[ ]מ"י בב"מ דאמר יוחנן כרי דקימל"ן בכסת ולא הגוי שיקנה צריך במשיכת ודוקא . אקדישלא
 מיד קנה או ג'[ ]'"ג פ"ב בבכורות כדדרשינן להפך נבגוי[ קונה בישראל הקונה דבר וכל קונות מעוורתורה
 קונה בנוי משיכה ש"מ 6'[ ]ע"ג בע"ז עסקינן במאי )ח( והכא . במשיכה לגוי הא בכסף לעמיתךעמיתך

 ואע"ג יותר. יפה המעם פרשתיו )ם( רחם בפטר ולמעלה קאמר יוחנן לר' דחתם ראיה אינהוזו
 לגוימ בהמתו עוכרי אזף מקנה )י( שהוא חיותיה וכלאי מארי רב שנענש ג'( )ף פ"א בבכורותדאשכחן
 היה מארי שרב ידעי לא עלמא ובודי גמור קנין לאקנויי ידע מארי דרב משום אלא נענש דלאוקימ"ל

 ראםתועפות
 יטמע56 ר' ע) סחו)קיס חכמים דגרי טס תמסר סניסס ס3יר6,ס סט"ס )לקות מעיניו עמל ינגס מי 336 טס סעמודיט וו' נני6ורעזיו
'1the'סי' שיכת 6חר סכהוכ עינוי" "סקנס תינות וטנ' כו' מ5ו0 מניגוח סי' מירקים סם 6מר סחכמיס דנרי וע) מזוט  חנינות מס 
D"D6עסין מסמ"ג מגס סחנכ טט"ס נסגסות סלי כע3 )סנ6ון 6טעיתיס לדפס וטיר6יס טס מסר דר"י ע'6י סקדס ס) וטפי סו 
 6)ינ6 סו6 כו' יטרק) ס:וו,סר סי' ססמ"ג טס דמט"כ גטכת"י )סגינו סיר6י0 כ:וס"כ מ613הין שסמ"ג דגרי 631מת כסיר6יס ס")רי"6

 33ריית6 כן דגריס סס:נ"ג לכוונת 6' כ"ט שיכין טגרט"ט וג"כ עלוי )טקסט תקדיט כמטכס למל 'סמע6) ל' ע) 7ס)'ני7חכמיס
 יעח סס סטייך 3מד3ר סיר ר6" וסוטיר )ס' 'סויט ערסי 3ני6ור ועיין ג"כ טסלנ SD טע:ווייס הווי שמט וכחוס )קמן סנמר6רמייתי
 7עחס ומסרט )ס)כס רננן דעת וסlS'D 6'3' טקיט פ" 'ר6יס 3ס' ספסר וקסטל כוס") טס וטייס עסו ותנוס ט;"3 ס" ס:יפססיר6יס
hnDD'כ5") כו' חתיכות קרסת )ג( . כ)") כו' ורמן )סק7'סו 'כו3 טרו )ננ( . 3סכת"' כ6ן כ:ו3ו6ר כ'ון ויסט עכ"ז )מקייט כמוס פק 
 בכורות ס)' כזו"נ 36) קמ"ש ט" )עי) רמנו וכ"כ )סרג. כ"ס 637 )ה( . כ3") כו' מסךס"3 6)6 עטורם )ר( . רי"6 עטין כסמ"גוכ"ט
 . טריסס ל~תס סטוטס דגר לגור 36טו ר' גחנ ג' סי' פטרות מס' 631נודס , קמ"ש עסין 3סמ'צ וכ"כ ל3ס hn'b ת"סס"
 דמקות 6מ1 נס1טסות קר6 03 דסטר 6טכחן 63 טמ6ס כסיוט 36) סס כ' ו6דרכס 6)1 תירות 3' )'ת6 תדפס , טמ6ס ו33סמס)1(

 מוו וחמורים סוסים וסתם מק:'כס טמ סג6מר ממס 3כ3) סטיך )ומר טיס נקנס נכ)) טמ6ט 3טמס 06 מיי ותפק כמטמע טטורסמסמס
 )ס)' 3:וסריס"6 ועיין טזכריס נע) מי 'יצתי ו)6 3סנןסס סקסו נרים סיני וכריס סדכריס 6)ו )כ) וכר 6'ן 3סכת"י סכלן ו)ס)6עב")
 כ6ן וכנוסכ"ר 6' 1' כבכורות נו67ר"ס וט"ר סי6 מקנך 3כ)) עמ6ט יכט:וט ג"כ סס סכתם ויט6י,'ר 7' טספר פיסי ע"נ כ' 7'כנורות
 ט6ס כו' lr~ntpl )' גל6ס 06 וכסותס.ת )ו( . C'r"D עמוס כטמס 5ס" זר") :וקוך כ3 דכת'3 זס6 סס טסנה חמניות כסתוס'ו7)6
 כו' ג") מלכ"ר ומגס , )טניס ומוכרם כ6ן כממ"כ ס6ס תיבת טס וחסר כו' ג") ונטותטות hn'h ונ:זסס כ5"3 כו' 6") 6ו:ס )ונוקנט
 מס 61"כ כו' מ"ט ר"מ )סו 6:ור 63מו 60 3ו ט6 )"פ ורכל ור"מ דר"ט 60 ור"מ קמיט רשן למרוט 6' ג' ד3כ1רוח נגמר6 ט56)"ע
 וטס מימטרי 6ו:' גקגין קמ"6 סי' )עי) כתג נערמו רננו ונס כר"מ 06 וכטותסות כר"מ סדין יסיט דנעו3ר ס)כס )מסוק רנתור6ט
 סרמנ"ן זעת וכן rh(t דפסית כר"ט קיי") ד3ט:יסס טוס בעוכר 16 נסרס סגכרי 7טומף מסק גוס"נ לס"ד וסרמנ"ס מעוכר 1)"0כ06
 מן וסרטך טרי6ט כנון טריסס יומס טעומה דנך )נכרי 1)סק:ות )מחמיר וגרפס כתנו רנ י"ס 6' ע"6 כלו וסתוס' . כטרוחנס'

  כ6ן מחל 3ידסס סי'  לח( . י5וט"ג מירוס סו6 סיר5יס  ד4 ו6"כ 3ט:'סס הסמירו יטתוס' טרי עכ") מעונרח כטטי6 טעונר מן 16ט3טמט
 וכ'~מ כ5") כו' ד)6 כ6נ"6 קיי") ט' מקנס טטיס )י( . ומע"צ עד רסיס שיגס 111 מן תשר וכגלסס כ5") חמור )סו( . נוסקיגן ;מי,סכי
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יראש ממון אשורי ףעכורמפך124
 כ/[ קמ"י ]ג"ג כדאמרינן לעולס בא שלא דבר להקנות ארם יכול  זה  בעבין בי  לך  קנוית  עובריה  ואובי )יא(אשר
 עובר אזני יאמרו שהם אדם בני יכשלו כזה ובקנין בעולם איתא דדיקלא קנה לך מוכר אני לפירותיודקל
 קנינו שהיה נענש ולכך בעולס ליתנהו העובר אזני שהרי קני לא זה ובענין . לך מקנה אניפרתי
 בעולמ/ שהעובר כיון אינשי בה סעו דלא לכתהלה מותר במשיכה להקנות אבל , שימעו עניןבאותו
 ליה דמפקע משום מארי רב שנענש אהרינא לישנא דאיכא ואענג , המור בפטר לעיל פירשתיוכן

 בשל 6'[ ]יי פ"א בע"ז כדאמרינן דמיקל לישנא בתר אזלינן היא דרבנן דמילתא כיון בכורקדושת
 על )יב( ליתא דלא מקדושה להפקיעו מצוה אפילו אלא דשרי מיבעי ולא . הסיקל אחר הלךעופרים
 ]ד[ח%ישינן כדתניא , וכו' צאנך בכור תבוז ולא שורך ]ב[בכור תעבוד לא וכתיב ונעבד נגזז שהיה ..kkידו

 וימנע לפניו דלת ינעול יעשה כיצד ונולד מקדושה הפקיעו לא ואם . וכו' הזה בזמן מקדישין איןלתקלה
 6'[ ]י"ג פ"א בע"ז כדתניא דרבנן. ומבמל דרבנן ואתי דרבנן חיים בעלי וצער )ינ( תקלה לנדי בו לבאשלג
 נועל עיקור איזהו כוי תעקר בהמה והעריך הקדיש ואם הזה בזמן מתרימין ואין מעריכין ואין מקדישיןאין
 באה שאינה לקדושה מאליה הבאה בקדושה בין זה בענין לחלק ואין . מאליה מתה והיא בפניהדלת
 פסח מום בו יהיה וכי אנכי בראה דנתיב עליו נשחט קבוע מום לו ונולד בקדושה נולד ואם ,מאליה
 ובבכורות . וכאיל כצבי יחדיו והמחור הסמא תאכלנו בשעריך אלהיך לה' תזבחנו לא רע מוס כל עוראו
 לקדושתו שיצא ואעפש , ועור דפסה כמומין דהוי קבוע מום איזה החכמים פירשו מומין אלו עלפרק
 6'[ ]'"ו בפ"ב בבכורות בהו דתק הטוקדשין כפסולי קדושה בה ונוהג לנמרי חולין בו נוהג אינו כמומומד(

 אין 6[ ]ק")ולולין
 יוצאיי

 הלב ולא בשר  )מו( ואכלת  גיוה  ולא תזבח ותבא . ונעבד נגזז שיהא לחולין
 6'[ )"6 ]ניורט דתנן מהם המור בכור ]ו[מצינו לכלבים להאכילן הקדשים את פודין שאין מכאןלכלביך

 כדמוכח קאמר מומ בעל בבכור ואפילו והמעשר הבכור מן חוץ באילגלי ונמכרין נשהמין המוקדשין פסולי]כל[
 בשרא זבין ולא בוכרי שרי אבא לרבא חסדא רב בת ליה אמרה ל[ ש"י מריכות באלו וכדאמריקבגמרא
 ולאחר הוה בבבל דהא קאמר מום ובבעל חשדא ואיכא בסתקלא ולא מזדבין דבשומא מפרש ומעמאמיניה
 אינו מום בש אלמא הוהחרבן

 נשי
 מותר ולכלבים לגוי אבל . ועבודה בגיזה אסור מום בעל אפילו

 ישראל ימנה ולא אומרים ב"ש ל[ ])"נ פסולן כל פרק בבגורות דתנן . דבנה אליבא כמתני'דקימ"לן
 . קאמר גוי ולא זר דב"ה דברייתא תנא דפליג אע"ג )מז( פי' מתירין וביה , מומ לבעל פי' לבכורוהנהנים
 גדולות בהלכות שכתב , מותר לכלבים דאפילו ן ד א ג י א ד ו ה י רב מדברי ללמוד חשבתי מריפה הואואם
 רחמנא אמר וכאיל כצבי מעמא מאי לגוים בכור דאמר למאן ואפילו ]לגוים[ אותו מוכרין בכור שלחלבו
 בכור לחלב מריפה בין חלוק שיש דמי לא ואמנם . שנא לא נמי טריפה אם וחשבתי עבוד לאלאכילה חזי דלא חלב מעלה עבוד לאכילה דראוי בשר . במוקדשין טעייה עבוד דרבנן מיהו לגוים מותר התורהומן
 את שחימה התירה שלא מריפה אבל וכאיל כצבי ביה וקרינא הבשר את שהימה התירה כשר שבכורכשר
 כברכת בשר ואכלת תזבח נפשך אות בכל רק הוא כך המקרא דפי' וכאיל כצבי ביה קרינא לאהבשר
 בבכורות ב"ה שרו ולהכי לגוים הנשחט בכור חלב י א ד ו ה י ב ר שרי ולהכי וחלב בשר בהמהוכאיל כצבי והוו לגטרי קדושתן ופקעו וכאיל כצבי יחדיו והצהור הסמא שעריך בכל לך נתן אשר אלהיךה'

- - 4 - -  ראםהועפות
 סר6"ס דנרי סני6ו טס וס6גודס דעת p"D סמלדכי )יג( . כ5") )יגף )יב( . כ5"3 כו' קנויס עוכרם rht(' 11 סרס מטוך )יא( .שהיסס
נספר

 'ר6יס.
 ד"ה 6' ג"ג וננכורות גוע) ד"ס 3' י"ג 1% כהוס' ועיין כו' מוס נו כסיס דמומל כיון 6וסריס nletlnc1 1%6 וכתנו

 n"Dp ס'/ חיו"ד %3ת ועיי"ס סיר6יס רניגו הסיטת ונליס וצריכות ס"נ ה"נ ס"6 ס" חיסד %ק נג1"נ ועיין ,61'1ס1
 1נכ~

 3מ1ר6 ס'
 . כ5") ח)3 1)6 3טר )כאיך 1)6 ויכסח )מו( כ5"). כו' כיחגן a(lle כפסוס"מ כו' מקדוטתו )יד( . 6' נ"נ נכורות )מס'חי'
 כבמיס כסתוס' וטוה רי"6 עסין מסמ"ג וכ"כ 3גיפס וכ"ט כף) ז'") כמתג" קלמר ט' יגרס 61מר לכרייתה כו' והע"נ גוי 6פי3ו)טז(
 כ35י סגרנה עכ)כיס עגכריס )סבכינו מותר כע"נ יככור טכ' קג"ז סי' 'נמות )מס' מריכי וסגלות וטר6"ס ונסריסס ד"ס 3'ע"6
S~b)l, סגכן 6'ת6 נגלפס 6ך t~eh 1ור(ר"ן טרסכ"6 דטת ט61 סכן ו6ף כו' כמהגי' דקיי") וגומל )נוי 6כ) )כלניס מלכינין 6ין 3ע"נ 
 סנגרי 6ח עמו )ומן 6סי' סרי טוס 3ו טגס) כגון )יסרך) דטרי טיכ6 דכ) דם") )י)ד סמקטט דג1נכרת מתגי גני טמקסס 3סמטגס'

 , %נ 6ות יככורות פ"ס במסריט"6 וסיין עיי"ס ח"ב כ' נגתינ ירומם יסיגו וג"כ )כזניך ו)6 מולכדת לסור ~)ניס 6נ) ח"ולדיסקט
 סכתנ 51") רי"נ מדברי ]כ5")[ ))מגד יט 1ד"1 ונוחר )כטניס 6סי' '") טריפס סי6 ו6ס טס דמס"כ כסכת"' כ6ן )מס"כ טמרי ממגנייסPSi!  or"1 טגופס קילוס לנלי ג) ,נימס כו' מותל 1)כ)גיס )טי 335 1ענ1דס ננסס לסול dtP3 6פי' נסכתם כ6ן )מב"כ סוחר סו6מ"ע
 רב מינרי ))מוד חסנתי טריפט טוOhl 6 טכ' כ6ן כמכלר סר6"ס ס) סס"י 6)6 סגו . ושריסס ח)נ כגון עד כו' ככור ס) מקנוכסיג
 סליפס נין חיקוק סיט למי )6 וכמגס רניגו מסק:ח 6נ) סג" )6 גמי טריסט 6ג' וממכתי ענוי )6 )6כי)ט הזי י)6 ח)כ כו' נלוןיסוז6'
 כת3 וכדי) כתני נ"ט ר6ס ס' סוסת רניד ונס' לק"ן סי' נכורות ס)' ונ16"1 מסק ד"ס כ' )"נ נכורות כתוס' וע"ן כו' כסר ככור)מסג
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סגיראימ ממון אמירי דעכורספר
 שנמצאת )יו( בגון בשר לאכילה שחיטה מהני דלא הכא אכל לנוים להאכילו שנשחת מוס בעלבכור
 ולכלכימ לגוים להאכילן דאמור ליה מדמינן שמת ולבכור קאי ובקדושתיה וכאיל כצבי ביה קרינן לאטריפה

 לכלבים להאכילן הקדשים את פודין וכי נ'[ נ'" פ"א ובשבועות שעה כי בפ' בפסחים רמת ע'ליהכדמקשינן
 ומת טריפה כגון וכאיל כצבי אמרתי לא לשם ראוי שאינו במקום ולא פ" , לכלביך ולא ואכלתדכתיב
 הותרו ולא לכלבים ולא לגוים לא להאכילן הקדשימ את פודין שאין לפי לקוברו ]יש[ מת אם דתנןוהיינו
 אלא וכאיל כצבי להיותם הותרו ולא פדיון ובלא למומו שנאכל ובכור לפדיון הראוימ המוקדשיםפסולי
 )יח( דבתוך ומנלן טעון. נמי טריפה קבורה טעון דמת הדין דמאהזו ומריעה מת לאפוקי ואכלת ליה רקריבמקום
 ובמוקדשין לכלבים ישליכנה שליה שהפילה המבכרת 6'[ ]ע"י המקשה בבהמה דתנן קבורה טעוןמת

 הלכך כמוקדשין תקבר הכי לאו[ ]הא מיעוטא אלא קדיש לא דמבכרת טעמא בבכורות ומפרשתיקבר
 , אדר"ע דר"ע קשיא הכי לאו דאי הבאתי כאשר המקרא שפי' ודרש כשר בחלב שאמר י א ד ו ה ירב כדברי לכלבים ולהאכילו כשר בכור כחלב לדמותו ולא קבורה ולהמעינו למת מריפה בכור לדמותנראה
 ובזבחים . רחמנא אמר וכאיל דכצבי לגוים אותו מאכילין מום בעל דבכור 6'[ ])"ג בבכורות עקיבא ר'דאמר
 ומעמא כבשרו לא אבל יאותו בעורו וקאמר. בגבולין מום געל בבכור 6'[ ]ק"י בגמרא ליה ומוקמינןוכו' כעורי הכהנים שיאותו טריפה ונמצא הבכור את השוחט למדנו מרבריו ר"ע אמר הנן ג'[ וק"ג יום סבילפ'

 כשר בכור שתימת לכשר )ים( מהני לא שחימה אבל כשר שחיטה עור בשחיטה ניתר טריפהשעור
 כך שחימה התירה שלא כטריפה והבשר בעורו הכהנים שיאותו טריפת נרי שנמצא תם בכורוכאשר
 , בקבורה והבשר מותר העור מריפה כשנמצא ואכלת תזבח כדכתיב בשחיטה תורה שהתירתו מומ בעלבכור
 מריפה מום בעל שתטור אדר"ע דר"ע קשיא לא הלכך . עורו אלא ר"ע התיר שלא רשיי מפי' קבלתיוכך
 גר' דההוא משים בשריפה ואור בקבורה נשר חכמימ כדברי והלכתא התם כדגרמינן אמור שהבשרראיה הבאתי לא ואשר . כר"ע הלכה בזבחים התם יוחנן ר' ואמר , כשר מום בעל שבכור שהיטה ביה מהנידלא
 , יותר ולא חכמים כדגרי והלכתא רש"י גרש והכי עקיבא כר' יוחנן ר' דפסיק אהלכתא דקשיא משוסליתא
 אבל השריפה לבית יוצא עור ראית לא מימי דאמר הכהנים סגן חנינא אדרי שבמקדש אקישימ דקוימופי'

 . הרב גרמת לשון ע"כ . נחכמים והלכתא קאי לא ר"ע בו שדבר מום בעלאבכור
 בשריפה שהעור שחימה לאחר פסול בהם שאירע מקדש קדשי לענין כרבנן דפמקיק אמיקנארהשתא

 כעורות עורו לאסור מום בעל בבכור להחמיר שאין לתלמוד שנראה הכהנימ מגן חנינא ר' מדברי למדמקדש מקדשי שר"ע אעפ"י בעורו הכהנימ וייאותו בקבורה שהבשר עקיבא כר' מום בעל כבכורובטריפה
 פ' בבכורות דתנן , להשחט יכל )כא( שיאמרו ישראלים ג' פי על אלא לשוהמו יכול אינו במומולישחם שראוי מום בעל הבכור ואם , מ"כ ז"ל י ה א ן ב ל א ו ם ש מר' למדתי מקצתו אלו מברות . הטקרא~פי' המברתי כאשר לעורו בשרו בין חלוק ש"ש לא בשרו אבל שמנו שייאותו )כ( ד"ה בשרו אבל מקדשקדשי
 שאינם פי' הכנסת בני ג' ע"פ ישחט זה הרי רגלו או ידו ונקטעה עינו שנמסית בכור ג'[ ])"י פסוליכל

 על בחו"ל בכור התרת אמרו נשיאה יהודא ר' משום תרווייהו וריב"ל שמלא. ר' בגמרא ואמרינן .מוטחים
 בעיר חכם שיש במקום אבל בעיר הכס שאין במקום ודוקא , מובהקין ובמומין רבא ואמר הכנמת בני ג'פ"
 nnDIDI] צריך מומחה במקום הא מומחה שאין במקום הבכור מתירין ג' רב אמר חייא ר' האסר . הבםצריך
 את הראה ואה"ב הבכור את ששחט ישראל 6[ ]לס כמה עד )ר"ע( בפרק ותנן . במומין בקי סומחהפי'
 דאמר בגמרא ואמרינן . אמור מומחה פי על שלא ונשחט הואיל אומר מאיר ר' מתיר יהודא ר'מומו
 מיתה אחר להשתנות שעשויין מומין אסו וגזרינן מיתה לאחר להשתנות עשויין שאינן במומין אפילור"מ
 קנמינן לא הוי דקנסא )כב( אחרי לךכ1ך ויש 6,[ ]ג'ו אע"פ נפ' בגזרותיו מאיר בר' וקימ"לן קניםוקנסה
 שכתב בהא מאיר כר/ הלכה דאין לומר יש ועוד , ישראל בארץ שלא קנסות דיני דנין דאין לארץבחוץ

 ראםתועפות
 לח"כ 13 וחור )סחיר 63מת סיס מתחי)ס סר6"ס ס) דסס"ד 6)6 סרי תחת 6ס1ר )כגיס 6פסר ו6י ג% ס"ס ג6ן סי'1 )6ונמחית סרס"1 עכ") 6ס1ר 51") סט"ם ססק 61ין חמוס 610 עג") סרי )כלניס לפיסו סריפס גמ65 ו6ס כתג סג"נ ס" יו6יס נטוממץ

 )נסר מסגי )יט( . ג5'צ דנגור )יח( כ5"). סגמ65 כסן )'ז( 1ת)"מ. סדגריס מסקנת גמ65 3סכח"' ')ממט סס"י 610ו3סגדסס
 כ5") ג1' מניט נשרו סיחתו לסור ד"ס )נ( . כ5") כ1' וסנדל תותר סטור כו' סריסס נו hfnin ג1' סחיטת6)6

.. 
 נגדסס )כא(

 וכן ר3יגו סכתנ 1ספי' כ6ן סכח3 רכיג1 ג)ס1ן כתג רי"6 עסין 1ססמ"ג מס ת'נ1ת גסס חסר גס תנן trht 6מס סס61 ס'6מרו6'ת6
 . ע"ז *ות 3נ'6ורי מס"ס קמ"י סי' )סלן סיין )כב( . עיי"ס סרר"י ע"ס סי"6 דגגורומ כס"ס סר6"ס כמס"ת סוסוגריס כמבין 3קי ר3יגו סי' מוטחס ונסי' חכג1יס סרגן סכגסת 3;י ססי' רס"י כבון ד)6 610 מומחים :o),ht סי' סכגסח 3גי נ'ססמשל

תיגת
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יראים ממון איסורי דעמורמכנך 612
 נשא ואס הבירו ומיניקת הבירו מעוברת ישא לא 4[ ])"י ביבמות דתניא אההוא ג " ה ב ן ו א ג י א ד ו ה י 'ר

 כרבנן והלכה יכנוס לכנוס זמנו וכשהגיע יוציא )כנ( אל אומרים והכמימ מאיר ר' דברי עולמית יחזיר ולאיוציא
 לא אבל ]כגזירותיו[ בר"מ והלכה הוא קנסא הכא בגזרותיו כר"מ הלכה קים"ל הא קשיא ואי כר"ם הלכה תימאולא

 לא בדיעבד שהם אם מיתה לאחר להשתנות עשוים שאינן הקכועין במומין )כד( הלכתא הנאון לשון ע"כבקנסא
 שלשה פי על אינו ואם . בעיר ישנו אס בקי פי על אלא ישחומ לא לכתחלה , לאכול לבהמהאסרינן
 יום לס"ד דקה ]ב[בהמה בבכור להמהל חייבים ישראלים כמה עד כ,[ ט"ו ]ג'ורות ותנן : הכנסתמכני
 תנהו לו ואמר מום בע5 היה ואמ לו יתן לא לי תנהו הזמן בתוך הכהן אמר ואמ יום המעכםובגסה

 שנה )כה( )כל נאכל הבכור ותנן מותר שאקריבנו לי תנהו ואמר המקדש בשעת תמים אושאוכלנו
 דבעל- ונראה . בשנה שנה תאכלנו אלהיך ה' לפני שנאמר מומ בעל בין תמים בין שור( כיןושנה

 מומ )כו(
 בזמן בכור כמה( )עד 6'[ לנ"מ כמה עד בפרק ותניא . בתם אלא איירי לא קרא דהא הוא בעלמא.אסמכתא

 לאחר חדש עשר שניס כל לקיימו רשאי שנתו בתוך בו נולד לחכמ להראותו ומשנראה להקריבו יכולאינו שהרי פי' , שנים ושלש שתים לקיימו רשאי מומ בו נולד שלא פי' . לחכם להראותו נראה שלא עדהזה
 . יומ למ"ר כל-לקיימו רשאי לבעלים אבידה השב מפני אבל אחת שעה אפילו אחד יומ אפילו לקיימו רשאי אינושנתו
 לכהן שיתננו מומ בו שנולד בבכור אדם יזהר למדנו מומ בו שנולד משעה )כז( לו נותנין בכור אלעזר "אמר

 . יום מלי יותר ישהנו לא מומ בו נולר שנתו לאהר ואמ שנתו קודם כהן ויאכלנו יומ למ"דבתוך
 מומין כל 6'[ ])"ס פסולי בל בפ' ותנן , שנתו לאחר יומ למ"ר לו משלימין המום נולד שנתו בסוףואם

 חברו של על הוא נאמן )כח( רשב"ג נאמנימ אינס כהנים רועי נאמנים ישראל רועים אדמ בידי לבאהראויין
 אע"ג אחרונה וראיה וצירן מערב חוץ במשנתו ששנה מקוס בכל כרשב"ג לן וקיימא עצמו של על נאמןואינו

 סוגיא כללא הא דלית איתא ב' )כס( בפ' ובסנהדרין , יוחנן דר/ ואליבא נינהו אמוראי ג'[ )"מ ]ג"מדבמפקיד
 וכו': ששנה מקום בכל הכי אתיאדתלמודא

 נשנא[ קמגמימן
 עצים התזל שלהי ובב"ק 3ן[ ]ק)"נ הזרוע בפרק בחולין לה ומייתי חלה ממכת במוף )א( תנז ' ת ו נ ת מה

 אותם המקיים כל מלח וברית ובפרס בכלל ולכניו לאהרן מתנו כהונה מתנות ב"ר 3'[]ק"י

 ראםתועפות
 ונסקס , סע"6 לכ"מ בכורות מוס' ועף כמט עד ותנן עי כו' SrltDI מן חסר ו3גלסס 3ס"ג 7' רניגו ג"כ סב" י' ס" וקעי) ע"ס Sh תיגת)בג(

 מ"ר 3' 6ות 6' סי' 03מס בכור מערכת דיג'ס לסיפת ממד טיט סיקר וכס' עי'"ם ט"ו סותרים 3ס"ג יינרי כ' ט"ו 6ות וירק פ')ט6)תות
 )6 טו6 יקגס6 קמרי וי") לח"כ וכ' כגזירותיו כר"ת וקיי") טר6"ס כ' מסרי כקנסותיו נס elo כנזירותיו כר"ת ד?)כט יכ))6 סנךססמיר6יט
 עכ"ד 6סדלי טוו וקגס1ת הנזירות מוס ממעינן לגזירותיו כר"מ וקיי") D~lpn כ' ע"נ סו6 דקגס, טר6"ס דלעת ד6ע"ג טרי כו' נמו")קגסינן
 י0וד0 בר' דס)כט סתוט' ע"ס סכ' 5י'ן 6'ן פ' ס6גוי0 י3ר' סניך ת5"ח סי' 163"ח וספיח רטיתו, )ט 6וד6 כו' ועי") 3טכת"י )סמס"כ)ס;יגו36)

 ג6כ) )כה( . כ5") ט)כך )כד( . למחלט עיי"ט כר"מ ני1"ל יק""5 עסו טס'ג סק'"ט סם h~Jnot )ססתגות עסו"ן o)thC 3מ1מ'ןלנזחל
  רמוי רס"ל משוכר ס"ת בכורות )1סל' ס"%  וסרמ3"0 ר'"% טט'ן סטנו"ג מרמרי 35ל הלבוט וכ"מ סי6  ימררגין ובתירס 3ני1יתקלס )ידי )יחי 637 63טסויי pD 6(7"1 סס ושע"ז ס"ו ס" כיו"ד טפריס0 כממ"כ וס"גו . טו6 3ע)מ6 6ס:וכת6 ד3ע":נ )כו( . כ5") 3טגסטכס

 בגמרי טיוי"ט ט"5 1' ד' 3ר"ס  h~lDtl . ס0 ליו"ר כת" h"pt1  שגטין כ"כ .ד,ורחתי
 רבט"נו  מטס  לסיכימ ל' ליס יכיל מ5י מי בט"מ

 ריקי סגתו  כתיך  לסוכלו מס"ת6"5
 כסל סמק  מטוס וי  מוך מס"מ  ר5סור לו'מטמט 5' 1' ר"ת ו3מ0' כ' סס"ב ט"ו סי' כי"ר  יסרג"מ ליש דמסייט מי6  סר5"סר3ייו ודהרי טיי'ים רוקק  טכסו  כתוך hlh מת"ת כשלל 5עי בט"מ טיסי'  מסרטים ק5ת מדברי  כגריס סל,

 וטס כת3  מס כלור נ3'  מ"י טיי סיור כ"ז בשוט סם ומס"ל לרגולו 013  סטיריך ב"ו  כ"ז כ"ס ושות רס"ר  פלורות לסל' 3מסריי"6ועיין טלי
 סח ט)6 תמיסני S"1D )מט ייעתי 631 63כי)ס הסר יהגו )ונור 3י6ר 63 כע"מ נכי s~e לח"כ ויקרי3גו גססל ל% טותו  תוך סקרינו%
 טקר'13 )6 061 )ע') סטור כ' טככר לע"פ וט3"ת טנ"' 31'6ר1 נסס) )6 ומנו 6חל קותו ומטס ענר ו6ס טס"  כסיף  סס סטור )מט"כ)13
 ו0כ6 :ו)טקריכ גסס) ס6יגו חס )ענין טתס גסס) )6 סגתותוך

 )עגיי
 ועשי"ת לט"מ ג3י  גס  כמשובר סו,  וש"כ מליטכן גססן  טועו נע":ו

 . כ5") מסעם יוס ס)סימ )כי( . עי'"ס מדריגן 16 סת1רס גון סו6  06 ר3ע"מ  דט:טו ,ס נדין ס6ר1ך )"6 ד' טכסן )טנר"נ  3לוריס6%ס'ת
 כרסנ"נ וקיי") כיס סי' 3תסוכס סר"ן וכ"כ לרי3"ג ד0לכס טמרו 6' ע"ס  ר3יומ5  מטוס כרסכ"ג דס)כס כ' רי"6 עסיז יטסמ"גויע ס" q'D עד ולע"ג מן חטר ו3גדסס כ5"3 כו' 60 )י0 יקית 6ימ6  6'[  ])"6 פורר ו0 כס' )כס( . ט:ועתיק )יעתי. "קומר" נסכת"י מסי)כה(

 .  קמ"ש  עסין יסמ"ג  לטון וכיס  וסגר6"ר, כחל  כי' רמסן  בסוסית, הג'ליא( : של"ת סי' רי"ח סי' לסלו  ממ"כ ועט מ,ט וכר )6 ורטיגו דיומ6 3פ"3וכד6מריגן
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מךיראים ממון איפרי דעיצרמפר
 הן ואלו . מלח וברית ופרם כלל על עובר באלו עליהםהעובר וכל מלה וברית ומרם כלל מקייםכאלו
 מצורע ]של[ )על( שמן ולוג ציבור שלמי ובחי תלוי ואשםודאי אשם העוף וחטאת המאת . במקדשי'

 ואיל מתודה מורס והבכורים הבכורה בירושלים ד' . מנחות ושירי העומר ומותר הפנים ולהם הלחסושתי
 משוס בב"ק פירש ורש"י . ירושלים מתנות קדשים עורות נקרא למה ידעתי )כ( לא . מקדשים ועורותנזיר
 מתו )ג( לא עורות דהני גבולימ מתנות בהדי חשובים דאינמ , ירושלימ מתנות בהדי לחו תשיבהכי
 עשר . ביוצא מפסילי לקלעים חוץ נמקי דאי הנך אלא חשיב לא דמקדש הנך ובהדי בירושלים אלאהכי

 ושדה הסור פטר ופדיון הבן ופדיון וקיבה לחיים ,רוע הגז ראשית והלה מעשר ותרומת תרומהבגבולין
 : מתנה לו נותנין אין כהמ בקן דאינו כהן )ד( וכל . הבר וגזל חרמים ושדהאחוזה

 ניממט מקנה שדה הקדש הזכיר ולא שגם מקנה שדה )ה( אהווה שדה הזניר . קצת לתמונויש
 הן: כהוגה כמתנות כהנים עליה לו שישהדמים

 ראםהפות
 פעורות חוקק סיגו )בכיוס רדוי ט6יגו כסן טכ) מפני כי סחרן כ' כ' ק"י )3"ק נהי' וסלסנ"6  נלרפס פסד  בג3ולין עפר פך כו'  יובשי )6)ב(

,hn~hiותנין 6ין( b)b ודע עע") ירוס)יס מתנות )סו קרי מס"ט נירוס)יס עונוייס הכטל ס6וכ)'ס וסכטגיס כנטר )חנוק סר6וין )כסיס 
 קרעו וכנר נעורות 3ו 6'ן ככמר )ו סבן יכ) וטנמר6 סמסגס מר"ת גע)מו 6'ך כעס"ת רכותיו ע) חרס )נע"נו 3תו7"ס 6' ק"' )ס"קדטנרס"ם

 'רוס)'ס מחנומ נכ)) קדט'ס עולומ טרנס טחג6 דטטס כ' נכורים ט)' ריס )סרנוכ"ס וסרד3"ז סחוס', ד3ר' טמ"סנ ttt)ps ועיין ת"ח 3ס'3וס
 6כ')תן מקוס כחל 67ז') ישסס 6ת 6וכ)'ן ס'ו וסם טמטמרס ננ' cnth מוכר'ן ס'1 מס h~h מ'רוט)'ס מון קותן מו)'6'ן ס'o'~sp 6( 1 ניוןדמטוס
 כו', כסן 1) )ד( . ]סנר6"ן[ כל) ט' 6)6 3כו מת'סמ )6 )נ( . נת'מ6 סג'הו ועורות ד"ס כ' ק)"ג 3מו)'ן וטתוס' עכ")ומכ'רתן
 ר3רי  תמיסין 6כ) עכ") מתנם )ו טת;'ן 6'ן נסן בק' סלנו כטן כ) כסוגם מתגות כ"ד כ' ק)"כ חלן חסדם יר3 שמרק סו6 ינ'גו)טון
 ינינו עעמ6 נכסונס חקק )1 6ין כס עוזם טיט כסן וכ3 מ' רם"6 דתגי6 סי6 מי)ת6 1)16 דר"מ 6oh קמרו ננמר6 סס  פטרירבינו
 3סני6 רניגו ר6ס מס וב"כ נסן נקי ו6יגו לע"ג נס עודט ט6 כסהדס

 ועמרי
 ס)' ריס סרמ3"ס וכבמת נגמרי מנדמית הר"ח

 נוחגס כו' כסן וכ) 3וס") כ' סי6 0" וכגרפס מלין מהגס )ו נותרן 6ין כו' 3סן מודם t;'hV כסן וכ) טנמר6 כמסקנת כתגנכורים
 קר6 מטך )נמ)ף נ' ק") נחוסן טימרו נוס ע"י יטוף ע"כ ס' נה1רח סמחו'ק'ס ס' נמורה 'חזקו ):זען וט)1'ס טכסג'ם מגת )חתיכח'נ
 סכתם 1)16 7"ס 3' ק)"נ חקין כלס"ת וטל קר6 מס6' נומעפיגן נסן נקי סריגו )כסן יס"ס )טיר6יס וס") ס"ט )כטן מחנט גומגיןסלן
 1'טנ. יט ו%נ 3טן נק' ס' נחורת ptrnm וס") 3,ס חיבק ורמנו נק' טלין 6ש' p'rnrמטמע

 כקוטיית )פי"ז )מקטות יבין רניגו ינאי
 וכמט"כ כסן טנקי 6חר נד6יכ6 דוקק גות:ין 6ין כסן נקי ד)ס6'גו רכים דכווגת )ומר ייס כו' יתגי6 סי6 מ')ת6 1)16 6ל"מסגמל6
 6)6 חנר כסן )יכ6 6י 6ג) וסריענ"oc h"stl~ .6 וכ"כ חגר כטן כסיט hpt1 )ו גוממן סלן %ס טכסן שין ד"ס נ' ק") נחולןסתוס'
 מודס סריגו כסן יכ) כו' 6ר"ט  לתניך מס6 )"ק סכן וכיון גפק6 קר6 יממן כיון נסן בקי ס6יגו ככסן רבינו כוונת ומ"ג )ו יתםע"ס
 הכסוגי ח)ק )1 6ין3ס

 )הרן 6ין ד6ר"ח 6ס6 36) 3סן 3ק' כסן 3י)יכ6 גות:ין 3סן 3קי ד6י:1 צע"ג 3ס מודס ס5 6חר 3ד)יכ6 6סי'
 גותנין 6ין )כך כסס 'גסנ 6יך 'דע )6 נקי סייגו כיון 6מר מסכרך 6)6 ס' התורח יחוקו דומען מקרך )ט צנור )6 חמל יל3 מסוסכן
 י"ח ונוגחות קד,סיס ניס 3ס' וכ"כ כו' רס"ל 7תג'6 טי6 מינתי ולי ננמר6 ימרו וסכך )ו )יתן 6'ן ג"כ 6חר כסן )יכ6 כי 6ף 6"כ)ו
 כו' ס'6 ש)ח6 1)16 סימרו דח1)ין 6נמר6 ססקסס סמ"ק n,,ctp טיסנ מודם תו7"ס3'

 6חר כד6יכ6 דוקך )ו גותג'ן 6ין נקי I'fic דינמי
 ס,כיר 1)6 6חווס )ה( . טס סניגור ))ס Oth1'k1 136 סנרי כלדון י' 6ות רב"ט סי' ס' ח)ק סרסכ"6 )תמונח כטייס רממיס 3ס'ועיין
 סדס נסי' ע"נ סי' בכורות ס3' סנס"ג עפמס"כ טו6 רכינו כנרי וני16ר כ)") כו' סדנויס ג1חג'ס מקגס סדס סגם מקנס סןטסק7ט
 3)6חו סטךס וסיס 7כתינ יכסגי סוט מרקס 1)6 יו33 חטיף 61' כו' מ6כטתיס שרית hD1h יטרף) 3ר מקניט סוט ןכ7 וו")לחווט
 ד3כס"ג קקה )חמוס ווספה כו' )מוכס גכגסין סכסגיס גג6)ס hSI יוב) מגיע 3' כ"ס טרכין סמסגס )דין רויון פסוק מרקס עכ") וגו'3ץ3)
 6"' נוקגס סדס 3מסגס סס סכמנו 7נוס ס7ס 7"ס כ' ק"ו ערכן סת1ק' כ7עח )רפינו 07"3 מקגס ס7ס סקנס גס נגרייתם )סוכירסו"3

 טיט כדין דיגם סינר נין סי6 סע7יין 6)6 ססקדס מין גג6)ס )6 06 6נ) ניול )נטג'ס %י 6חר ,ג6)ס ססק7יסט סייט ניונ))כסג'ס
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 כס1גס כמתנות )סס גחס3 סן)ויס כסגוחגיס כתמס )יכנס וועין ססכסגיס מס מ"מ ימים 3)6 כחגם סוט J"Dh 6(7 מן כסוגסוכמתמת
 ג6)ס ס6ס )כסגיס סי6 גדו)ס ומתגרי 6ח1וס ס7ס דקינו כנמכן קאת חנויט6 6)6 6י;ו 36) מקגס סדס גס 33ריית6 )מיחסם סו")61"ע
 33'יק וכסרס"י 1ס  יופן זכר ס)6 סגס"ג על ,p~p דג"ע 6)יב6 כל) רסיס גומניס וקין 3יו3) )כהניס המגליל תיר י65ס  סגי1נר מיד6חר
 דקרוסין רס"נ דגיחסלמי קסת 3ס' מלנץ מסר"י  מסגנון ס3י6 סי"ס מלוט  חעוך לסמנחת לפחס נקומן קולס . 5ח.,ס סדס 3פי'וכתוון
 דגרי ס3י6ו סס נחי' וסרסכ"6 6' כ"ס כשריס וסר"ן עי'"ס מריון נ)5 תיוג) סג'זנר מן סר5פוג'ס )נעליס פזרת מקיט רטרסמסורפ
 תגויסי 61'ן )hlrh 0 סיר6יס תפיסת וגס כסתוס' ד)6 סתוס' יסכילו סגו לחומר ככרס"י סו6 61"כסיריס)מ'

 יפ מן )ית6 ושדפס כ))
 נידרס וכ"ס וסחרמיס hn~h חוס מסך דלף נסתוספת6 6נ) ונחורן כב"ק סגמ' )טון וכ"ס ofmn וטיס כ6ן ימס"ל ודע . סיף עדחמוס

תגחומ6

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




