
יראים משן איסורי רעמרדכמכשר . 81ב
 ]שנא[ קמרטמן

 מנחתם לכל קרבנמ כל האש מן הקדשים מקדש לך יהיה זה קרח ויקח בפ' כתיב . במקדשעשר
*

 הלחס שתי אלו קרבנמ כל במפרי הנניא . ולבניך הוא לך לי ישיבי אשר אשמות )א(ולכרן
 יחיד המאת זו חמאתם לכל מנחות, שירי סי' . נדכה ומנחת חומא מנחת זו טנחתמ לכל הפניםולהם

 ואשמ נזיר ואשם מצורע ואשם ודאי אשם זו אשמם ולכל . בהמה והמאת העוף והמאת ציבורוהמאת
 ודרשינן לכהן לה/ המושב האשם כדכתיכ השבה ביה דכתיב פירוש הגר. נזי זה לי ישיבו אשר .תלוי
 בניך ובזכות בזכותך ולבניך הוא לך מצורע של שמן לוג זה קדשים קדש . קרן זה אשם 6'[ ]ק"'בב"ק
 הדבר שינהם עולם יחק גתתים לך תנופה מעון שהוא דבר כל להביא ישראל בני תנופות לכלותניא

 : לכהנים שנתנות במקדש שהשבנו עשר כל מכאן למדנו .לדורות

 ]שנא[ יהכמימן

 , ומהורה ממאה בהמה בכור בין אדם בכור בין לכול. לתת הקב"ה צוה דבכורות בכורות. , ביתושייםארבע
 בכור ואת האדם בכור את הפדה פדה אך . יהיה לך לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פתר כלדכתיב

 כדתנן בירושלים נאכל מהורה בהמה שבכור לפי ירושלים מתנות בכורה ונקראת תפדה הממאההבהמה
 ן 3,[ ג"1 ]יגרס העיר בכלונאכלין

 אפרש מ י ר 1 כ ב ודין )לך( יהיה ]לך[ לה' יביאו אשר בארצם אשר כל בכורי דכתיב והקב"ה ציה .בכורים
 קג"נ[: ]ס4 הבכורים במשפם לפניםלך

 ן ,

 אהרן את צו בפ' דכתיב לכהן ונותנים מעשרה אחד טרימימ היו התודה מחלות . מיר ואיל מתודההמורם
 תרומה ואותה יהיה לו השלמים דם את הזורק לבהן לה' תרומה קרבן מכל אחד סמנווהקריב

 היו התורה בשר ומן מעשר מתרומת תרומה תרומה מגז"ש מעשרה אחד שהוא ג/[ ]ע"י התודה בפ' במנחותילפי'
 על אם עליה וכתיב השלמים זבח תורת זאת מדכתיב שלמים נקרא התודה שכשר ושוק חזה לכהןנותנים
 ואתן ישראל בני מאת לקחתי התרומה שוק ואת התנופה חזה את כי כתיב ובשלמים . יחריבגותודה
 בשלה הזרוע את הכהן ולקח נשא בפי כתיב נזיר באיל לכהן: תנופה המעון כל שנינו למעלה ועור . לגהרןאותם
 : לכהן הוא קדש ה' יפני תנופה הכהן אותם והניף וכתיב . וגו' אהד מצה[ ]ורקיקי אחת מצה וחות האילמן

 בבשרה בהן שזכו קדשים הק' אשר העולה אש עור את המשיח )א( והכהן צו בפ' כתיב קדשים.עדרדןע
 בעורם: שיזכו דין אינוכהנים

.
 ]קעא[ קמןכמימן .

 פ4 , לו תתן ויצהרך הבירשך דגנך ראשית ושומרים שופמים בפ' הקב"ה צוה גרולה תרומה בנבולין.עשר
 יכולה שהיא )א( ועוד ראשונה שהיא השובה פי' , ה" ל ד ד "ג הכמים בלשון נקראת גדולהתרומה

 מארבעים אחת יפה עין אמרו אכל שעור לה אין גדולה תרומה וב( דתנן , שעור לה אין שהרי גדולהלהיות
 אלא מדאורייתא נוהגת ואינה . תרומה גורנו כל אדם עושה מששים אחר רעה עין מהמשים אחדבינונית

 ראםתועפות
 : 737 כג) 636 סו6 כסרס 17ק6 )16 נכסן חרגויס דין דס6 ו' סי' ת"ח גס6 וכרנס קיטס פ' קרח ס' ו3ססרי כ"ג ס" נג)דנר פןהגחומ6
 ג5"): כו' )ך קךט'ס קדט )י יסירו 706 לטניס ו)כ) חט6תס ו)כ))א(
 )גסניס ק7טיס קדמי עולות 6'[ ]ק"ג טנו"' ס' 3וכחיס וחגן יסים )ו )כסן סקריי 6סר נעורס עור 6'ט עו)ח 6ח סמקרי3 ומכס!)א(

)
 : ]סגר6"7[ ת' ס" כגדסס וכ"מ כ5") כו' 1 יגו 33טרס כמגיס סוכו ק7טימ קימי נעורס זכו ננ0רט (ot)O זכו 630 עלס ומס ((OIID ק"ו

 נסג"6 סנר"6 מש"כ וע"ס חורין טס שיסייר עי ot~ntb ור"מ ר"ט כו' 3חרומס סנורים טס טימרו ת"ס פ"ר דתרומוח )מסגסכיון
 סיר6'ס כ' ק'"ט ס" וקעי) פיקס מס' ס3ריט סיעור )סם 67'ן סגך עם הרומס ס:יגן )6 )נוס 3ירוס)מי 0סקטו מס נ3י6ור פיקס מס'ריס

 ני16ר סיין סוד"ס 3' ו' חגינס ועיין סמח)וקת מסגי לנוי 6"ר סס 3'רום)גוי וסגל D(Srt )ס ונוחרן תרוכס גמי ו)מסוכ סקטסכיר,ט)מי
 סי6 תרוסס 6כ) דכ"ע 6)'63 טיעור סטין נוס 6)6 ססי3 ד)6 הרומס קחס'3 )6 )סכי סננח)וקח ספגי 6ר"6 0ס סגר"sttrt 6 6)1יפריס
 סמטייר מק5ח יטוסו )תרוטס סיעור "ין oc ור"ע ס"ט שאיכרי 6ף )חרומס סיעור ים 61"כ סרוגות ומח5ס מקין גוהקם ר"י וסנר3פטגת6

 )1 6ין חטים 6עפ"כ סיקס אגו סקור  ססכו)ח 161תו טיק5ור עי בסיס חייי טסן סכורו ג"כ כסיסי לסרי סיעור חסים hs חוריןטס
 לש"ט סס)כס D"PI ר"6 תירון D"DI סגל"5 עג"3 )0 ח0ינ 53 סיעור )ו יט דר"י י6)ינ6 סנן 6עפ"כ 6ך כן התרוסס גס 61"כטיע1ר

ור,"
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כהיראים טמון איסורי יעפימפר
 בינתיתן בארבעים יפה מששים רעה עין מ"ג[ ס"ד ]תחמות דתנן )עין( זאת משנה מעם . ויצהר ותירושרגן

 ששיתמן השעורים )ג( מחומר האיפה ששית ויכתיב ביחזקאל האמור ממו-א ירושלמי בתרומות לימד ,המשים
 בפרק שם הגירסא וכן , מארכעימ אהד הרי השעורים מהוסר האיפה וששיתם מששים אחד הרינמצא
 יכול! שהיה בלשון ששי.ה דורש וששיתם פו' מארבעים אהד תורם רביעי בפ' שם הגירסא וכן מארבעיםא' הריי השעורים מתומר באיפה וששיתם מס' אחד נמצא ששיהם על ששים )ד( תן שמואל אמר .רביעי
 אחד הקת ישראל בני וממהצ.ת מהכתיב , ההם להן )ה( אחר שתות לרבות וששיתם וכתיב וששיםלכתוב

 : : ביחזקאל( ירושלמי )בתרומה כזה קוא הרי אחר ממקום אוחז שבהה בקום כל ההמשים מןאחוז
 ונידולו ונשמר אוכל שהוא גל במעשר אמרו כלל . מעשרות בההלת כדתנן מינין שאר התרומהירמלרת

 מעשרות. שם בכלל ותרומה במעשרות חייב הארץמן

 ]קעב[ קמזמימן
 כי אליהם ואמרת תדבר הלוים ואל דכתיב , קרה ויקח בפי לכהן לתת הקב"ה צוה , מעשיתרומות

 מעשר תרומת , הכהן לאהרן ה' הרומת ממנו ונתתם וכתיב )א( ישראל בני מאת תקחו)תבאו(
 פי' י"מ במסכת )ב( דתנן . גדולה לתרומה הוקשה שהרי ויצהר תירוש בדגן אלא תורה דבר נוהגתאינה
 שחרוטה כשם . מעשר תרומת ואחת גדולה הרומה אחת מדבר הכתוב הרומות בשתי תרומתכם ונחשבאחר
 ללוים ונחשב . בספרי ותניא . ובמחשבה באומד נמלת מעשר תרומת כך ובמחשבה באוכד נמלתגדולה
 בקדושהו תהא תרומה הכתוב וקראו הואיל אני שומע ה' תרומת ממנו והרמותם שנאמר יפי נאמר למה)ג(
 מפריש מעשר תרומת אף חולין והשאר תרומה מפריש גורן תבואת מה גורן כתבואת ללוימ ונד,שב לת'

 ויצהרך תירשך דגנך ראשית בתרומה דכתיב פירות בשאר אינו תרומה דין וכאשר . חולין והשארתרומה
 שנוהג רבר שכל באלו כיוצא דינו ראשון מעשר וגם . תורה דבר פירות בשאר אינו מעשר מרומתאף
 בני מאת תקרו ני אליהם ואמרת הדבר הלוים ואל דכתיב ראשון מעשר בו נוהג מעשר תרומתבו

 אבל . המעשר מן מעשר ה' תרומת ממט והרמוהמ בנחלתכם מאתם לכם נתתי אשר המעשר אתישראל
 את תעשר עשר אנכי ראה בפ' דכתיב הכתוב ריבה שבו בירקות אפילו פירות בשאר נוהג שנימעשר
 תירושך דגנך מעשר יבהר אשר במקום המעשר( מן )מעשר ה' לפט ואכלת שנאמר מכלל זרעך תבואתכל

 למעשר ירקות לרבות מנין מרעך[ תבואת ת"ל פירות לרכות מנין ויצהר תירוש דגן נד( לי אין יכולויצהרך
 גאל ואם דכת'ב משתעי שני במעשר וההוא נהוקותי ואם הפרשה בסוף האמור הארץ מעשר כלה"ל

 ראםתועפות
 6ין ח"ג דחגן גתחעס s"e סנריו סוף וס61 מרומס טרגו כ3 075 ט,סס כ6ן וזוקר סיעור )ט 6'ן ת"ג התגן סיר6'ס ל טפ,רור"ע
 גירגי כ) ס6ו:ור יחוס h~DD וכדתגן חורין סם סיס,יר דכעיגן Dht": ג1רגו כ) )ח"נ )'תן ס'נ1) )מע3ס סיעור )0 67ין וסי' סיעור)ס

 כג") 6מי )ר' סיטור הטיב )6 חורין סס סמטייר מקנה דוווחו )הרומס טמור 6ין מ"מ דוקנת סיסייר סר כ)01 6מר .)6 כו'תרוווה
 7ר3'ג1 636 רניט כממ"כ סמם:0 )סון סטן ולן הינת הסר כבח"י כגי' יותר וגריס תרומט נוסו כ) 076 עמס ותגן סג'רס6ונ:דסס
  תורס זין מסרי סס סכ' נ' כ"ג )פיכס כהי' כריטנ"6 דעת ג"כ יחנ6רו סלו סדנריס וע"ס ודו"ק חרויות נורגו כ) 6יס ךעוסס כןלנור
 . טנר"6 סנרי ו%ס עי'"ס נ5"ע כנריו ליח סע:וו7יס ווי ונני6ור עכ") זכר )כ) ענו תרוכס גסס הרפוט נרע כ3 הסס 057ס6ס

 er'~ 6תי סג") 6:ני ר'סנסיטח
 וכ) שרומס גורני % סטופר נמתג" 67:;ריגן ננו6י 1סגס סכ' ח' 6ות מקס נס)' ננ,סריט"6 ורוויתי .

 עד וס:וסין תרועות נמס' סת:6 ט,כירו )thnh 6 מק5ת סיס"ר דנעיגן ,0 7דין )חקור 'ס יוקדת 'ר סיס ען כנוס 6:ור )6 חנטעיסתי
 לולין טס ס'ס"ר טד כו, 3תרוטס סמרכם מ"מ Q~D חרושות כ:וס' ךי:6 סך כסרק כמוג ס)6 ותתיסרי טכ") כו' חוס גני )סוכירוסכ6
 וכן מקנח ס,סייר 31)3ד סיר05 טד )שרנות פיכו) )מטכס סיכור )0 6ין דתרימט )ומר כוסתו ר3':ו ונרי תור 33 חרפ ססס srr~l .ות3"%
 ז6ת מס"ס כעס מן מסר וכניסם כ5") כו' גמ65 סחטיס עכ").)נ( גיכריס סיריל ttofa מזעיר מעט סיס,יר מכיון תרכוס גורנו כ) )עסות טיסו)תון
 ג' מע 3כתוכות ו0תוס' ק)"ג עסין כסה"נ וכ"כ כ5") כו' וכת'נ שקית כו' ש' מ6רנעיס 6חן נמ65 ססיהס כ) מסית תן )ד( . ותפיות עדכו'

 . ]סגר6"י[ סג") כו' מחס )1' ')יף מס' nut:u '6 )ה( . ~'ג ךתרו:ווח מ"י נסר"ס ועי' r~D פיקחד"0
 תרוטתכס )כס וגחסכ נ'[ ]י"ג ס"6 י"ס נמס' זתט6 )ב( . סמעסר מן מעמר ס' תרבות מזוגו וסר:וחס סס 7כתי3 וגו' זר")ג"))א(

 ס' תרומת נומט וטרמח0 סג6מר )סי נססרי וש"ס קכ"נ ס' נמ7כר DS('(l נמסרי %ס כו' )"ג ))וים ההסג )ג( . ]0נר6"ד[כ5")
 נסרסר ו63 כהינ מטטר בתרומת וגו' מזוגו וסרממס י60 )כנין ים רנתו %1נ נקד1סתו ת60 שרומס קכה1נ וקריו ס61י) 6ג'סומע
 6מ מגוע קמרו וספיר כס כחומס וכפרס"י להמס )0' ירימו 6סר בנ"י מעפר 6ח כי המר 6100 )ס' כספרי סנים יסרס 6ס)יינס'
 :ו:וס"כ )מיסך וס61 כו' 6ג' סומע תרומתכס )כס ונחסנ סנ6מר )סי מגיס )ספרי סגר"6 1נסנסות כו' הרומס סכחונ 1קר6ו כו6')מסע

c'bnlc6"מט סיקנ. מן וכמ)06 סגורן מן כדנן תרומהכס )כס ונחסד ס:6:ור חיקן ר6סון סמעסל ומגין סס וו") ש"כ מעבר :וס)' ס 
 נססרי כטט"כ נקוות ומ) סס o"nw d'Jnla וקווי עכ") דגר )כ) חורין תרומתו סגע3ס ריטון וקטסל 6ף 7נר )כ) חקין ויקבגורן

ין . כ5") כו' לגן 635 נר( . עיי"ס 6' ע"1 י' גכוריס ר6קית כמסר סכסן סגר"כ וכ"כ כו' גורן קתנו6ת ))ויס וגחלי סג6מר נהומם1ג;רכ"י

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



יראימ סטון איסרי רענדימפר180
 מעשר וכל ותניא . בבמף ונתת אנכי ראה בפי ביה דכתיב שני במעשר אלא גאולה מצינו ולאיגאלנה
 שאוהה כתיבי שני במעשר ריבויי הני וכל . האילן פירות לרבות העץ פרי גרגר לרבות הארץ מזרעהארץ
 כי וכתיב וגו' דגנך מעשר אלהיך ה' לפני ואכלת ביה דכתיב כתובה שני במעשר תעשי דעשרפרשה
 מירווז דמעשר 6'[ ])"י מברכין בכיצד בברכות דאמרינן והא . בכסף ונתת וכתיב ונוי המקום ממךירחק
 ואמרינן מרי שהוא ממני בלבד אביונות אלא לי אין צלף אומר עקיבא ר' דתניא ההוא גבי דרבנןצלף
 ראשון במעשר הנהו דרבנן פירות דמעשר אמרינן בתלמוד מקומות ובכמה . מרבנן מעשר דההואהתם
 גם עני ומעשר רבוייא בהו אשכחן ולא ויצהר תירוש דגן בהו דכתיב סיירי מעשר ותרומת גדולההרומה
 אבל ראיה להביא עליך עליו להחמיר באת שאם ראשון כמעשר אינו הכתוב ריבה שלא אחרי נראה)ה(

 השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר עשר דתניא והא . כדפרשי' רבויא ביה אשכחן שניבמעשר
 לרבות מנין הנתוב דבר שבו שני בסעשר אלא לי אין . לחברתה משנה מעשרין שאין מלמר שנהשנה
 קרין אם כ' מעשרוה שאר הכתוב ריבה בפי האמור הענין לכל לא תעשר עשר ת"ל מעשרותשאר
 דריבוי ואע"נ . שנה השד' היוצא זרעך תכואת כל את תעשר עשר קרא בההוא דכתיב לחברתהמשנה
 רבוי כל לא קצת שהרי פירות בשאר ולא לחברתה במשנה הרבוי לדעמיד בתלמוד )ו( התם פירות.שאר
 שאר רבוי טוקמינן הי"ל כתיבי התם דלאו הארן מעשר כל נמי מדרבנן דהא התם כתיבי פירותשאר

 * צדק לי יורה עד נ"ל כך . פירות לשארמעשרות

 ]קפג[ ידוכדכדן
 הארץ אל בבואכם אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר אנשים לך שלח בפ' הביה צוה , תלהכמצררז

 מבאן שמה אתכם מביא אני אשר בטפרי ותניא . תרומה תרימו חלה עריסותינם ראשיתוכתיב

ן ראםתועפות
-  

 . כו' מוקמינן )6 סככך כתתי כו' זמי מרכינן דכ6 כו' )מעמיד גרפס כתינוי ממס )ו( . כ5") כו' במעטר hlh 6עו כו' גוסס בן)ה(
 מעסרוח ס6ר )רכות חעסר דעטר פסוק נסותו וסוך ולטך מנולת מדכתיכ סקרן סירות )עי) נורניגן ןס6 )סקסות ר3יגו וכוונתכ5")
 סירות ס6ר רצוי כ) )6 ק5ח טפרי רכינו חי' ע"נ מעמרות נסקר נס תורס דגר )עטרן )מייכ סו") ססוק ס63וחו פירות ס6ר עכ"ס61"כ
 )דין כ"6 פירות )ס6ר מעסרוח ס6ר רנוי כ)) מוקמינן )6 מס"ס כתירי סתם 7)16 וגו' סקרן )ועסר מכ) גר' מרנינן דס6 סתםכתינ'
 מע"ס מ:)' ~firr מרנו ועיין וקס"6 ק)"1 עסין ססננ"ג כ"כ סר6"ס וכסיטח . 1") נך עד כי' %61נ גון חסר ונגדסס , )חנרתסמסגס
 '"נ סי' סס)חן  ס6ח ונס' נ' ט"ו )ר"מ וט1"6 נסעס"ע 1עיי"ט ;וותיס %'3 ירפס נס' טסר6"ס וכר 1)6 ססמ"נ ע3 טהמס סיםונ"ר
 3טנס סני דמטסר ס"ס נירום)מי וכ"מ ק"ט פ' ר6ס ס' מספלי ומסמ"ג סר6"ס )יעה ר6יס ס)יס"6 רמ"ד ilblo סרם 11") . מ'6ות
 קיטעה נצנר ט"ו סי' מריכי דלכי סו"ח ועיין עכ") hp' מגייס )ירסק עיקרו ססי6 כטגט יסך 6%סוניס ס") וסוזי )טסירו כירקיי'נו ק6י )6תל1נ די") וריסנתי 6ך מס"ת סו6 יירק מוכח 61"כ סססמ וער מל"ס סי65 ירק מכער h"hl מנער 6מס סס'6 מגס ס)ססי6
 מירק מו"מ )מסריט Y'rn מייכו 6יך 6"כ מס"ת כירק 6פ" דנר נכ) ;וסג סגי ימפסר וסר6"ס ססמ"נ .ע) טחמס 31") דמיר 36"דסנ16ן
 בכ"ז וסטוי סכסן ט) חקקו ע) נס מעם טמסריטין )ומר וקטם חמי)ס נוסריטין דמו"נו סג' )מעסר סטתו) טנ) וסכוי וכסן ילכדו6"כ
 דמס6יכעי6 כ' 3' )"ט )פסמיס קמ"י ו3ס' זס, )ייטב מרדכי זרכ' 3ע) סנ16ן סגופם) מס 1עייעט כוס הדס דנר )סרס (hlh.otnD סי))6
 1S'D~t מ7רנגן ירק כמעטר ססוסקיס )7עמ למס מ7ר3נן מרור סט ט6מרו כינ,סמס וכע"ס 30 נערור י"מ  6דס סע5 מליו כ"חירמי
 ומסמ"ג סר6"ס רכינו )דעת רהיט ונ") טכ' סעמודיס הוי ע) h5DSt 63ורר עיי"ט 3וס ג"כ מעיר h~o )ו)כ מסז' ס"ת יססעס"מסט -סנרס"י פירוטיס 33' 7ת)י6 וכ' סענעדיס חי 3כ'6ור כוס מעיר וככר עכ") מדאורייתא נירק אפי' דמע"ס פוסקיס כיס ודםמע"ס

 נוסג 6יגו גנו' מע"ס ו6י יס6 מס)כס )כס onnp~t 7כחינ ביו"ט י"יו 3ו 6"י ר"מ )יכרי סג' מעסר ס) לסרוג 6י )"מ 3ססחיסמד6מריגן
 עכ") מז6וריית6 מסירות 3כ) גוסנ טג' דמעסר מסמע 6)4 י"ח 3ו 6"י ו6וו6י מדאורייתא מקרי טלו 6"כ חדרנכן 6)6 סירוסכטלר
 מסו) עמן הרומס ס) 6הרונ ג' )"ד כמוכס מסגי% )מס יעכס מסוכלמת

 ס'רוח תרומת וסרי 6כ')ס סיחר ניס ימת ]ד)"ס[ טס ונגמרי

 ל; ם1עבייית :%ז"יע,:נום6ם:% י2בן%גם(,טeebtr)5b1 4%~ מ 1 :י2מם
 מטכ"ר 61"כ ומסמ"ג סיר6יס זנרי ע"ס סו6 ח") מלכר. סכמונ נעטרות כצתי יכו) מת"כ דגרי טס טבי6ר קי"3 16מ fnli)ns ס'סתו"ט
 כ) רכי 6מר מעריס מ6ס ססי6 כסנס 1ימ65 ססיT1h3 6 ')חק וי,רע סג6מל ת"נ טסריט יצמק צמרו כ"ס סרטס לססס"ר ודע , כמגססגר, )בין סו6 מעטרות ט6ר ירט' ועכז") 3מע"ט 6)6 מדנריס ייגס ססמוקיס יטני פלטו ימס בת"כ דסרי זורך 6ין )כקורס כו' ירכוי61ע"נ
 טו6 ר3י סי' וכוונת עכ") ומעטר מרומס )מסריס כיי מויד פסיס מכלן 636 ויירכסו טעריס מ6ס קומר וסוף ליעור 6ין נרכס סיסמקוס
 דק6יס וגמ)ס ננויייו יק6יס 3מ)ס סליל )6 ד3רכח6 לוקסוס 60 6") )ר"ס ס6י) יצחק רני ע"6 רכם 7' פקודי סזוסר נס'כממ"כ
 h'nh חוסגנ6 ססו6 6י עסיס 0רי6 בקזוסס 7סטר6 6חר נכ3 6נ3 הממל 60 6"3 גמסנ;6 6% כוס 6גנ6. גמסכג6 ס%נפוסנג6
 ד6תי6 נגין ממעטר מען מניס 6חעדי ו)6 תשר OtsP סריס נרכחh~llp1 6עססר*

 חוסכני
 מקכ;6 כט"כ 3יס 6סתכמת נרכת6 )קיטם

61'ס1
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מייראים מנון אשורי רעמורמפר  והיה ]דכתיב[ מחייב אליעזר ר' לשם מכאן יצאו חייכימ לארץ שנכנסו לארץ תוין פירות אומראתה
 ותנן . הטתמיר כדברי )א( וקים"ל שמה דכתיב פומר ר"ע לארץ בחוץ בין בארץ בין הארץ סלחםבאכלכם
 )ב( שבלל ופס כבלול בירושלמי פי' זה עם זה ומצפרפין בחלה חייבין אלו הרי ושיפון שועלושיכולת והכוממין והשעורין החמה בתלה חייבים דברים חמשה 6'[ ]ע, ישטעאל ר' פ' ובמנחות פ"א חלהבמס'

 עיסה שעשה לוו זו הנושכות ככרות בנשוך פי' לא בנשוך אבל עיטה מהן ועשה ביחד ו~ירבםהקמחים
 מ"י[ ]ג'ו חלה בממכת כדתנן זה עם זה מצמרפין אינס אז בי זו והנשיכן העיסות עירב ואח"כ לבדו סיןמכל

 - . ההטין מן חוץ הכל עמ מצטרפין השעורין הכוסמין עם אלא הכל עם מצטרפין אינםהחיטין
 אחר במקום כמפורש זה עם זה ומצטרפין קאמר דהכי )ג( המשניות שתי באלו אחר תירוץרשמעתי

 . עיקר דירושלמיוההיא
 למה הארץ מלחם כ'[ נעי ישמעאל ר' פרק במנחות לן ומייתי בספרי דתניא , הייבין לבד דאלי ה"ממנא

 לחם לאן נאמר דן אתה הרי במשמע פירות שאר אני שומע עריסותיכם ראשית אומר שהוא לפיניאמר
 והתם טינין חמשת כאן האמור לחם אף מינין חמשת להלן האמור )ד( עני מה עני לחמ דכתיב לחם להלןונאמר
 ימים שבעת חמץ עליו תאכל לא קרא אמר יעקב בן אליעזר ר' דבי ותנא ישמעאל ר' דבי דתנאמנלן
 וכוסמין ושעורין היפין כגון בפסת בהן חובתו ירי יוצא אדם חמוץ לידי הבאים דברים עוני לחם מצות עליותאכל

 . 0רהון לידי אלא חמוץ לידי באים שאינם ושומשמין והפרגנין ורוחן אורן יצאו ושיפון שועלושבולת

 ראםהועפות
 מגויס סנרכס סמן )סי 610  תסכת טר"ו סירך ולח"כ מדי 6' מ"3 33"מ טומרו מס ו)ס,"י עכ") כו' דקוד0 מסערך htnht קולטד6יסו
 )מסריס ביי פדו מסיט ינכס"נ תרו"מ להסריק )מדוד נ% )6 6נ) וכי"ג )מוכלו כדי )מדת כ% hpt1 מיינו כו' סמיוד גדכרכ,'

 סטייק כסרמכ"ן ון)6 כירך 61ח"כ כמוז סו6 חפת ;ס ובין וטווסר סססיקח6 כיירי ונכוי כמיוד בסי' נגויס סכרכס ומעמרתרוכס
 סקטס '"ח סי' ס"ט 3רכ1ת סר6"ט סע) סרועיס מ)6 וכמנסות , עירס סם 3"מ ננסרס"6 3ח"6 וסוגף סכל כרכות מסג' כס"סמכ"מ
 6מר וסטך לרכס )כס וסריקותי מקלס ט3עיח rtDPh1( ננעסרס 6' שפרוט מיאס 3עי מעטרות דס6 סרמכ"ן 003 טכ"מ יסרי ע)נ"ב

 : )ישתו מכוונתי )ס' וסודות עפם טו6 חסלת סר"ו כירך ולח"כמדי
 דרסינן מוטס דכתיכ חרס דגכי מסוס וי") סכ"כ תרומות מסג' b"D טלמכ"ס וכ"פ מחגירו כר"ע טוכס 1ט6 יד מסק מדוע)"י)א(

 6ת' מוסנוחיכס דיונון כן )מידרס מג") ו)כ*ורס כחו") qh מס"ת גורג דחדס )מימר מסמע יוטכיס ס6תס כ"מ 6' )"זקיום'ן
 לחון ט'65 6ף חלס גבי ך6ף כחרס כ6ן 6)'עור כרי דם") לע"כ ערקם טייסי 3ילוס)נל ריגן וכמקט (Y'm ט'65 6"י ט) למיס)קורו"
 גזת סטעיר מסכג"י סו"ת ועיין 06ור גמ' תו") חיט ד6ף )ררות קר6 6חי ולכ מדץ גכי )טטמיעגו קר6 )"5 6"כ 3ח)ט ח"כגמי
 , קנוח כסעירתן המחכר עמס"כ כחי סק"3 סכ"ד ס" חו"ד סט"' oSth כו' טקמחיס ט%3 )ב( . מסיח s~lns דחדט  ר3':ו רטט61"כ

דט'"
 כוסן )טן 6כ) סעורין מין וסיפון ס"ס חטין מין כוספן סט"ס סמסרס כמו 6)6 6"מ נסיע ומין מין מכ) עימס עמס סס סכתנור'"נ ס" מגחות תוס' ססק' מסלון גר6ס וכן עכ") 3)% טו' )6חי נעטו סס ד6ס מסמע מ5טרסין סב) 6'ן גט'כס עש כי'נוקדיוקך כירוט)מי 6מר דס6 כסיעור 6חי נכ) כססן נ%טרסין 6חי גוף טנעסו עד סע'סות ועירכ פ"ע עיס: 6חת מכ) עלס 06

 כלחד כקן )סן לח"כ ד6ס כמ"ע ומק מין מכ) סעטס עיסות סגך 6כ) ק6' כלחד כוסן )מן ד6ס מוס מסמע עכ") מפרפיןכלחד
 מכ) עי"" כסעט0 פי' מס"ס כד6מר 6)6 מ5סרפין 6ין ח)ס סיעור 6חד ככ) ים r~nh 06 סס תוס' 3ססקי ונוט"כ )דחות ו'טמלטיפין
 מגחות סחוס' כמט"כ ודיינו כץ 11 טגסכן ולע"ג כפיס כריי סם"ס כיהיר 6)6 6"מ ח)0 סיעור 6חד 3כ) וסיס נס"ע ומיןנוין
 סוכרו סעורים מין וסיפון ס"ט חישן עין כו0גמן מס"ס כד6מר 6"מ סירוס ויסיט 6)6 חיכת ע"ס 161). כו' )סרט 'ס ועוד תג6 י"ס ע'ן'
 דר") נט:"6 טגר"6 וע' מ5טרסוח ונתיקות קמחוח תנו06 טנאן וסלן סס חי'6 ר' שחג' יחוס פ"6 ומרוט)מ' . ט'6 וסט ננקודססס
 סי' חלס 3ר1ל ס6ו"ו כמט"כ י)6 וס61 נו5טרסין ס"ס טnup3 3 טעורין ח) קנוח 16 כו' כו0מין ט) כתכ61ט תעויין ט3 תנו6ט נ))06
 דדוק6 סט"ו וכממ"כ כיחד מינין מס' כ) וסייגו גמטרסוח כ5יקוח %) ט6ס )סיס ettb ר' 6מר 6"כ עיי"ט סילוס)ע' כניקרר'"ד
 , מצטרף טמיר עיסיות "ch' 1)6 מס ים 0עי0ס כ) 31)) טעיר3ף 3כ)ו) נוט6"כ ניערף ד6יגו טס כירוט)נוי יוסי 6"ר עימות רפטינעילס
  מ)סרסין דסחס 5תך  גוף סיטטס ער גמור עירונ ול5 ק5ח  וטירי3 ;טיכס ע"' דסייגו כ11 11 וסנטיכן טעינות עירס לגחוך דוט"ר כ'ו"ט"ח
 סמדכרי וגר6ט יירוט)מי 6ותס עיקר כי )כחכו 6פטי ו6י טס וכ' ט6חר סתירון חסר טויסס כו' דמ"ק )3( . סטו"ו כמת"כ טכ)עס

 טחי' )מעתיק ר5ס ס)6 טכ/ סו6ממסיר
~nho וס ומ5ערסין דמ"ק סימר סתי' כ' כעצמו סיר6יס 36) דירוס)מי 16תס עיקר כי 

 תנ6 כנמרי )מס"ס ול") עכ") כגמרה מפרס וו") ,ע"ג ומ5טרפין כמטנס עמס"ט 6' ע' כמגחות פרס"י וכן כמק"י כמפורט וסע0
 3ס 6מר יוס' רי כירושלמי דמ"ס 3סג"6 סנר"6 1)סמט"כ חג6 ו3תוד"ס פרט" עיי"ס סעורין מין וסיפון ס": תעין גלןכוסמין
 דתג' ועץ ומגטרסין %ס ריס ממתני' יקתני מ6י ע) סירוס סו6 כו' וססעורין כו' 6"מ סחתין מ"כ דמ)ס נס"ן 7קתגי גויי סי'סתם
 יומו ר' מפרטיס ל6סוגיס וטבורי סר6"ס ר3יגו 6ך trtt~e מגיחין ואן 'וס' ר' )דעת 3ירוט)מי ניס נ"כ )1 יט סילט"י 61"כ סתס סתס)0
 כסס*' סמסגס כפי' מחחי)ט כחכ חרס מסכת חריט וסרע"ג סירתי דחו והכן כו' 'והגן ר' נסס 6מל 'יגס ור' יומג4 ר' נסס )6 סתס )ס5מר
 כי גמור טסת ג") סרלנ סס" סר6"ון סי' י"3 יוסף ט"ר מטס כ' סס טונוס נושכת וכס' סירוט)נוי תי' כ' והח"כ כסרע"' וסייגו לכיגו סכ'6חר
 כ5") )חס )ר( . גמור משת טסו6 סר6סוני0 סי' ע) 'כ' כיין ט)6 וכמחכ"ת כו' יחד כ0% ומ5טרסין נחוס מייכין 6)1 דכרימ טסן חנןנמטנ0

סגר6"י
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יראים ממון אעירי רעמדמפר 218
 האוכל )ה( בשעורים ]ותמממם[ בחיפימ שתגלגל עד העימה מן ארעי אוכלין פ"ג היהבממכתכתנן

 ותניא ן. קמה רבעים חמש .שם שיהא ובלבד חלתה מגבהת מים נותנת שהיא כין'ן מיתה חייבממנה
 לישראל שנתן נכרי ותנן .  לגיל  בדהנן  ובא העימה מן עראי אונלין אסרו מכאן עריסותיכם ראשיתבספרי
 קודם ישראל בידי תבא אס בתנור הקרימה אחר הולך )ו( ר"ע פטור משגלגל הייב גלגל שלא עדעימה
 יפליש שלא אני שומע העימה מן חלה הפריש שלא הרי ותניא , כחכמים והלכתא ביה קרינא עיסהקרימת

ן
 , נדולה כתרומה שעור לה אין גדולה לתרומה שהוקשה ואחרי . גורן )ז( כתבואת ת"ל הלהם מן

 הרומה לה' תתנו דהניא )ח( בעלמא אסמכתא ונ"ל לחלה שעור המקרא מן דורשת בריותא בספניויש

 מסאה איו ונחת,מ סנ.י אחן געה.ג ע, ה,ה שיעי אנטי אתה פכיו טתנהאלנהו בד בה ,והאעו

 ,,1 1,,, ש,, ומסקליי . ה ס הם, לטל 11ן רריוה אף אומי י"א מנמרר ער החייה גן %יו'ן זמהמעי
 ראםתועפות

הסר
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מןיראים טמון איסורי ר עמיי.מפר
 שם עליו יהול' קמה בעודו שאסר פי' כהן ביד היא וגזל חלה אינה קמת חלתו המפריש ]מ"[ פ"ב בחלהתנן

 פטורה שהיא אעפ"י חלה חלתו הלה שם עליו יחיל עימה כשתעשה ואמר קמח הפריש אבלהלה
 פ"א ובביצה גי[ ע"ס שעה כל פ' וכפסהימ 6'[ ]מ"י שאכלו שלשה פ' ובברכות כ'[ ]קי"' במפנין בשבת .עתה
 שנאמר גדולה מתרומה פטור בשבלים שהקדימו ראשון מעשר לקיש בן ר"ש אמר אנהו ך, אטר 4[]'"ג

 לא שאמר )י;( כגון שפטור פמור לטו( ]בשבלים[ בעויו שהתורם למינו . וגו' ה' תרומת ממנווהרמותם
 פרק בקדושין דאמר יעקב בן כר"א דק'מ"לן מועיל הזה ובענין לחיוב ויגיע שתמרה עד תרומה שםיחול

 שליש והקיאו ויתלשו שליש לשביבאו )יה( זו ערוגה פירוה יעקב בן ר"א אמר כן על יתר 4[ "'כהאומר
 , ההלה מן פטור סופבנין וסופה סופבנין שתחלתה עיסה ]מיס[ פ"א בחלה ותנן , קיימים דבריוונתלשו
 פי' , ודקה דקה שלישתה עיסה כעין שאינה סופגנין פי' , בחלה חייבת )ים( סופגגין ומופה עיסהתחלתה

 ראםתועפות
 דם") נתוקר , כו' סימל נגון )ין( ספסור. otltts] ג"כ ]וריעו מסור לעודו טע,"6 ניוחר 6"ט הכח"י וגי' 0נועתיק. נכת"י. 0מ)0 עסילמי(

 מדכתינ לני' רחמג6 אתעטר טכ' כ' ימ"ו .)קדושין כמי' ו0רטכ"6 דתלימות סס"6 כלר"ח ודש )ח03 והרומה מעמר מן מינוק דמן03יר6'ס
 נייגע גמ' טמעתן ונומי63 נסנ3ין כסטקדימו וס"ד סנועסר מן נעטר ותרועה ת"ג ע6 מיני' ודרטי:ן למעטר מן מעטר 0' הרומה ממנווטרמתם
 ד)6 ואע"ג ורעך הכורת כ3 6ת תעטר עמר 6חל':6 קר6 דכתיכ כ' טס )קרוסין ר'"ד וכהוס' מעטר טס ע)" יה") כטנ3ין תקדימוד06
 f:ec1 טמוהל ד"ס 6' דג"ו r~u3 0הוס' וכ"ג עריסותיכם כ"6 כתג )6 ח)0 גני 6כ3 מעטר 010 ומט"ח ונרע תנוקר שקלי6ידגן
 %6 כטייס ט0קדימו לנמסר דסוט מייי כענכיס ט0י6 נוטעם ר6וי' תרומת 6כ3 כ)3 ח)0 חיוב כ6ן 6ין קרח ט610 יכ"ו ח03)ענין
 ויגיע טתמרמ עד מעפר[ ]ר") תרומה טס ימו) )6 ט6מר לו"רי כטכ3י0 ס0קד'מו ו:ועסר וח03 ותרומו נועסר ימוין 6)6 כן יגו רבינודעת
 חוחו כממסריט גס נועי) וכע:ין.סוט)חיוב

 קמח"
 6ין מ"0 ותרומוה נס"6 והנן מס6 רכינו )דעת סקט0 שעמודי ווי וננטור

 ט)6 נודבר חורמין 6ין הנן כע"י וטס חרומ0 חרומחן 6ין חרמו 061 כהסוט ע) 0מחונר גון ע6 למחובר ע) שתנוט מןתורמין
 כט6מר כממוגר נס ימ0"נ קט0 61"כ חרומף תרומכן ומס"ט מ63כחו טיננור עד תלומך סם יחו) )6 סלמך כנון מ63כתוגנמלס ס)* כדבר 5") רכיו )ועת 61"כ מיירי גתגי כחל ו%כ חרומף ההונותן חלנך ו06 כו' משכחו טגנמר0 לכר ע) Inshlnגג:)ר0
 ממפריס 3חדט עמטכ"ר )טקטות טס טכ' טכס סי' ריח )יו"ד מקיר כנית עיין לכיגו דבלי וכעיקר , תרונו0 תלונתו גננ'כסית3סו
 טני6ו ט)6 כעד גמי סמקי3 6ף סס למנקי ו6ף סס srir1 מר6כ"' ור6" קיינוי0 דבריו ח)0 טס עריס 'סו) עיסה כלהיעטר וחתרקנח
 ערונוה כמרתי 60 )ריעות6 ערוגה כחדף 636 טק'3 )6 נצ"מ ט)כ"3 דדכר פריעותך גמי בו סי"סריס

 קריעותי
 טסק') מלינו )6

 )נחוכריס גסניכס תרונו0 )תסריט מ3י )hD13 6 טס 60 תרומה מימיון )כט'3וט ח03 טיס" קנוח ע3 )ומר '~כ3 6'ך ו6"ככו'
 מ35"י עגין מס כר6כ"י srttol 0ר6"0 כננט"כ טס כי עול עכ") טגי0ס )כטיגכ'3ו ח3ס טיטי' קמח טגי0ס ע) 0כ6 וס"ט)כט'ת)טו
 )יו"ד נ3י16ריו טגר"6 16)0 עכ") 51"ע עיסה מדקינו 0ריעוה6 נחוס כו' 6יכ6 ס3כ"3 דדכר . 40יעוה6 נקמח שלס ד6עו)0כ6
 6יחיכי' סס מדסריך ע3מס עah 16 3 מחוברת ע) ד0"ס הקוסם 11 ערוגס ע) 1)"ד טכ' עיי"ם לכמו יכרי )כ6ר כ' b~ptטס

 מסקו וסכן סי6 ר6נ"י ריטט דג0 דס"3 מטוס סייגו כרקמי דמ"ס 1tDfil סגר"6 סם כ' עוד כו' 61)6 כו' מהקיף כו'60ומר
 כו' ר6נ"' לנור %כ 'הל טס טימרו כן יפ"כ קרוסין רי"י כתוס' מ' כן 0נר"6 וכממ"כ כו' כווהי0 ס"3 יוחנן דר'כלקמ"י
 וד63 כלבנ"י קי"3 ד63 רי"ן )תוס' ס") ס3כס ד)ססק C""D כו' ס"3 כוות" יותן ור' 6מר0 ר6כ"י נליט6 טנס 0דנרש גר6ין11")

 )מנין שיתי 631 1,") טג"3 סנר"6 ע"י סכ' חיט )0טס 1ר6'תי . ויוק משר סכיה )יסרי מקוס 6'ן 0נר"6 )ס:וס"כ עכ"פכמלכ"ר
 כיון 0עע0 כ0די6 כתבו 0תוס' וטרי יציף דמ0ח0 )ומר מג") ערוגס סירות וכע"ס קמח מטני ד63 מי0"ת דמטנ,ע 3מ"ס חד6דבריו
 ע6 דנוסיק )61י גס מעסת מתיסר דצינו כיון קמח ע) עפרים 336 מטמע דנוסכ6 )עטות טנירו כ3 מיקרי )6 וגיעגע )יט0דמחוסר
 )יטס דנומוסר כיון טע' 0הוס' )מון ית'טכ ופיך יצריו סי' ייעתי )6 0קממ מן ח)t'1DO) 0 דיכו3 מודו י0תוס' ושג'ק כי'0י6
 ודברי ומוטעית מטוכסין דיריו וכמהכ"ח D("S נידי ק"3 סוס )6 כו' 6)6 יחו) )6 63ומר רכינו כסנרת )ר"ת ים") 6יה6 ו6סכו'

 וו עיסם וסונור מגענ)ת שסט )0כי6 כייס ייק ר"ת עיט 6' י"כ עיר התוסג דמס"כ כ' סגר"6 לכיני 0נס סכעתיס מנוקען0גר"6
 סגי )6 לחודך כא"ע ונו"מ סס טתוס' ימט"כ ירפס טכססר לת"ס כדכאי וסו קיימים סכידט ודכריס גי)וט )כטי60 קמח ע) ח03ה60
 )6 טפח )עטות טיכו) ))וט טכידו מס ימס דמטו0 לס"ס טס 0נ6ון  פיי וחגוג) ))וט דנידו כיון כ6ן ספיח 3מיעני דשי )מרור)ן
 סמדס"ת ד6ע"ג עוד סגר"6 6מר וע"ז ניסוט )כסיסי' קמם ע) גוגו)ג3ת נועיסס עתם )לפריט סיבו) כיון ס"ט מטוס 636 )ןסג'

 תנוסס זו ערוגת פירות 0חוס' וכמט"ק )6 עצמו מקמח 6נ) געוט )כסיט" קנוח Sp )0פריפ חוב) מגרגרה מעיסת לוקךמלנוע
 רמט"כ סי' 0י6 1)6 0גר"6 ימר ע"ז מקע )למנוה* כתרתי ד6סעו מכויר 0יר6יס )דברי 61.)1 )רשותך "ד6 דפיינו כו' תרומתיס6

 יךימין שריו ו:ת3סו 3כסיה)סו mnh עחוכרח ע) הרומא י60 מחוכרת 11 ערונס פירות ד0"ס ,,fip )16 ה3וסס 11 ערונס סירות0תוס'
 )ק"מ דמעיקר6 ותו כדש סס גויל 0תוס' ע"י מיטור קורח 0רכ דכרי )h7~h 0 כדסקה 0גר"6 וכביקור ות)"מ 0יר6יס כדנייוסייגו
 ויגיע טחגורח עי תרומת סס יחוט )6 ט6נור כנון מתנ"ס לכיגו שכרי )לניט חיט 0טס כ' עוד . סכי גמי קלמרי סהוס' נכלמתכו'
 )מיוכ ויניע טתמרח עד מעטר[ ]ר") תרוווה טס עליו יחו) )6 6מר 06 6נ) ט%ין כעויו מעטר סט יחוhr 3(" כנון דכי"))חיוכ
 . כ)) 0גט"0 כגי ושכון 0כרור 610 )עי3 לכנו דכרי ססירטתי וססי' )עג"ד חנ,וטים ודבריו כו' לזועי) 0,0 וכשין כח"ג גס סכויהייכ
 חיילת OQ'D וסוכת חוסגנין הח)הס יים( . כנ") כו' וטבי6ו ויהוסו סויט )כט'3י16 ח)וטין 11 ערתם סירות ע3 הרומס יחיו מהזכרה)יח(

כחרס
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יראים ממין אימייי יעמייספר 418
'" לכל לחס ,נקראת 1 חיבת ה,, יכהיי:מתהזה  ש.'שתס למשת יםל(

 בר'י ,ה.נתא ה.'ביב אמן משושיו.' "י חש4ישו,עי ", "ז ע: יrSY:~t ג ש'ה'ה 'אבה הלב'ק "בעץ הית'ח א, מבנג'ס יהיב'קמבתמם
 לא2.ת ים, והא רהיב מ,רי ע,מא ביל' מבפ:' ,ה-ת'ה היב'ק א, הונקה קיום הרתחה .י.,',תאהיא
 :,חן, :ן' הןב המי בענן אפיתן 'אח-, נ.פ;נ.ן תהלתה רה.ע, )בבן נ"ר ינה ,;שה, ה11 הלול קיתתניי
 קיא ,בג( אחא בר', ד14א ליקיקוירט

nyln1D 
 אלא ריא תנאיי לומד והחקק ליה

 פתי
 קשיא

 ,וא'ה,קב הבר..תא על .יזג ימנן, מור .,ה;' .' ן שהוד ('סלהראןא.'שיןגויואןא;שןן";,ד,נן

 ביה היריי יישלי"ש
 ה חיגן י, 'יהון גי' ח

 אב. יל,,,ן;' יגרר מעטיי א'הפ .):ין.ו'ע,אהיא חש': ,א חית
 יתמר .הסבם גששט

 .,'ש יי.ש ריי י'קו )'ק לקנין כיפ ע'קן שכ' עןול'הבתם איבא
 יה( ענח בכל ש תהלתה ריחה אב. ס,פע'ן כלישתה תחלתה שריתה כאן אלא כאפותהנהלה
 חובתו ידי בה 'וצא שאדם לומר הלבתא למאי הוא מצה חלום 6'[ 1מ' החולץ כפ' ביבמות דאמריקוהא

 ן:לאש'שלה av' להיןמ "ימ להם ,נ, "י' יא י.ח,ומא('
 ::ן יל:ןןק,:ך:::ת::"'::לצע":1,:נ,שקנן % קז:צן:ך:;יז,
 ?--גמיתגל, שתריאפייס,תן במה ייתן " שג l~vD אחתםט

 ראםתועפות
 וט:;(%יי,ןיןו%',עג::גי% "rslt)r)"t:pi'rpt)nts 2ג 11"נ:1:ייג'"1נ"יזיי :עגיי"ייךגג:
 4כ3 כלכח"מ

 ק יס6 לכ3( - כד"צ נפסיק דוס 'כי 3ידפס,6'וי
 ז ז:"ם ס"3 ח3ס 3יג' ."ס וכ"כ ' '

 *עייני,: םו1עעייי.נןןי onl1th~nhho1 לג!",.,"יצ ין.,,י, %ג יוג".,ן" :;;%גין מניצן %ם:סג 3מינ"'ט

ששען"1א י ע י נמו ונור; מי ה, "" ( "1,"
 )'ס מממטיגן עוגי מסוס מסוט 7עכ5"), גרנד ניס טד6 סם כשנחמותיו וסרמכ"ו דפסחיס קס"3 סנ)16ר פי' כן )כו( . ע""ס71ח6ו
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מחיראים ממק אימיר יעמייפפר
 מן להם המוציא עליהן מברך כוית כהן שאין פרורין אפילו ששת רב אמר עלה הוי טאי התםדאמ-גן

 : דנהמא תיריתא עלייהו דאיכא והוא רבא אמר . הארץ.
 עריסותיכם מראשית דתניא , גדולה כתרומה כן שאין מה בה חייב הפקר גדולה להרומה הוקשה שההלה'אץ'פ

 לצורר )כה( שתעשה עיסה וצריכה . בהלה שהייבימ ופאה שכהה. לקם להביא תרומה[ תרימו )בז(]חלה
 ממנה אוכלים שהרועים נזמן כלבים עיסוק מ"מ[ ס"6 ]מנס ותנן הארץ מלהמ באכלכם והיה ויכתיב אדםאכילת
 בלא לאוכלה ושלא להפריש ישראל שמוזהרין וכשם , בהלה הייבת אינה ממנה אוכלים הרועים איןחייבת
 להזהיר ה' תרומת אתם גם תרימו כן קרח ויקח בפ' ]בספרי[ דתניא , הכהנים מוזהרים כך מבילה)כם(
 כהנים בפירות נוהגת הפירות בכל נוהגת שאינה חלה ומה צריך אינו אומר שמעון ר' . שלהם עלכהנים
 מהתרומה יותר שלהם על מוזהרימ שהכהנים שמעון לר' ליה פשימ לכהן ניתנת שהיא אעפ"י ובהלהוכו'
 בשלהם אף הייכים אבל.כהנים נר עיסת אלא ממעפינן לא ומערימתעיכמ ישראל אבל ערימותיכם )ל(וכתיב

 . תרומה חלה מדנקראת ליה דנפקא י"ל מנין דר"שולתיק
 שמואל אמר 6'[ נכ"ו כמה עד פ' בבכורות ואמרינן . לארץ בחוץ חלה להפריש חכמים נזרו . לחלהךערלרה

 לסי אלא אסורה חו"ל תרומת אין שמואל ואמר מפריש ואח"כ והולך אוכל .חו"ל תרומת)לא(
 ראםהזעפות

crrt~Pדח)וט ממסרס ),סיר"ח גסס ו6סיסס לחווט סרט עוגי דוחס ס3ריית6 בסי' מ"פ כג") כפיר"ת רכים ספ" ו6ף uPn'h מעוגי ג"כ 
 וכ"ט 't"Dh. כמכון. h~c ומוססתי ככ"' )יח6 )כז( . כו' )הס כעין עסקן oht עד כו' חכמות ד6מריגן וס6 נון חסר ונגדסס כתוללע""ס
 6וכ)ין טרועי0 6'ן 06 דסי' ד'רוס)נוי רכ6 %'6 ור' כט:וו36 סססק כסרינכ"0 ס"3 ר3יגו כו' 6יס לכילת ))ורך סחעטט )כח( .כגיסם
 וכר6"ס מ"מ יחוס 03"6 סר"ס ומגס מס סנר"6 ונסור ס"3 ס"ס יו"ד ועת נונונס סרועין '6:)1 ס)6 ר6סונס מכעס סעע06ממגר
 מדכתיכ )ס ירית ,וט6 ד3ססרי ),מגס 6וכ)'ס סייע'ס גס6ין 3מ)ט חייבת ד6'גס כ)ניס יעיסת טגוסגס 3סעס ס3י6ו נן ס" חוס03)'

 עסין 3סמ"נ וכ"מ כסרן נודחס 63כ3כס וסי' מדכאיה )י' וממעטיגן גר6ט כ6ן ראגו ונוךכרי סטור הים 1ט3 חייכ ס)כ0עלי0ותיכס
 נומס וכן חד כתוד"ס וע""ס ווסל דקסרי )ססי6 ,כר 6ין כו' וחד כו' חד כהינ עליסותיכס תרי סס ס6מרו 6' ס"ו וכמגחות ,קננ"6
 lb(~'e טרועיס 6ין 06 )הס מיקר' 7)6 ומסמ"ג ר3יגו נדברי מדמע עסיס מומנין וקין עביט הנרכין וקין שניס כעיסת נמענסס6:ורי
 סכ' נ' סי' סנוכריע נס' ורשתי )6 )6 ו6י )חס מיקרי 6דס 6כי)ח ))ורך סגעע" מט סי' ט6רז מלחס נ6כ)כס וכיס מדכתי3 וסייגוממגם
 כ"ת סי6כ) עד מלערף סגו ן3ס)טס מוכח ttsD מומג'ן וקין ערס ממרכין 6'ן מג)גט 6וכ)ין טר,עי0 6'ן 06 כ:וסגס ססגיגו יעומססס
 עסו ותמיסני עכ") פח '6כ)ו טמונונין סנ' סכ) דכעיגן עלס ),מ; פת חסו03 סחטת נו7'גס 6וכ)'ן סרועיס 1ts-fn ככ6 גע'גן ומס"סדנן

ti'DhTו:נ,מגין 0רע"כ גסיי סמט:ס טמיר 6תי המעם תולש 6' מ"ח ברכות עיין מי:וג'ס ילק ולהד פת ס6כ)ו טגי0 )ר~סו3ריס 
 ג6ס )חס טגש 6כ)ו 06 סי' ע)יס ומעוג'ס כ' רכ"נ ס" ח)0 כ3' ט6ו"1 ונקמת עכ") כונון חיימן כסחה וכמגס סמכנו k-C5Cעריס

 מ,מגיס מוו rb(1 טס)ס0 סכ) סגמנט )סרס )" סי' ומי כן )סרט דקזק ):וט ידעתי )6 %6 עכ") nrn(ot סעיס0 מזו 6כ)וסט)יסי
 וסדר חח)ט מומגין יקתני וו") טמו)י6 ע)'0 מהרכין אפי'  %י כ"6 גיוס )פרט"' סס ממכריע 3ס' סןקדק מס נס " טרע"גוכפי'
 כ3") כו' כך כטאקט )כס( . מונוגין וסיר נרים6 ננכרכין סני' נגוסמתיגו 63מת עכ") טי6 סוימון כרכת מכרכין זט6י ס"))מגרכ'ן
 רבינו ומט"כ ו)ת"ק עד כו' וכחרס גון חסר וכגרפס 6' ק"ו מנהות ועיין כ)") ט' %6 גו' עיסת כו' יטרק) 6כ) עריסותיכם דכתיכ)ל(
 הרומס חלס מרנסרית רנסק"ל h~rD  מנין חלס 6כל ק5י  נתרו"מ 6תס גס תריצו יכן במניס כס) גוסנת דח)ט יוגין סי' כוז מגין יר"םו3ת"ק
 וו דרוס  לליון דורן לס' ורטיתי  ג5ן  סלת"י כרכרי וטו* טיי"ס  כסכים of:ttn  'teh  חינין סל ס6 ממילך לכסכיס וסיייו הרומסמיסת למעוטי  ומד6לטריך צו'  תרימו  טריטוהיכס ti'Ch1 רכתיכ סד'  וסטעס כהלס ef~ttn דסכסנ'ס תרירי טטמי ' ד כל"לססרי טרר"ף כטס כ'וסם"ת
 תרוסס חרו"הו  6'ן פרטות פסילו יטרלל יל 6ת סתרם וכרי על מיייוט )גו וקין כמגיס )פירות 6הס גס  )ריך סססרי דרסת לסיטכסכ
 לכתתיות פי' כרוד לוגסלס חו"ל תיומת סמו") 6מר טס לחוץ וס הזחת  זו הימרק חסר 3גדסס כו' הו") תרומת סנס6) 6מר )לא( .עיי"ס
  לידך ר3ייו כ6ן  לת"כ גס 3כ6ן וס וחסרמכ"ל

 מימרני
 6ת"1 ל' מגוסו יתסס  סטומ"ס )מי 6)6 תסורס חו") תרומה 6ין דסקות)

 יתטר3ס ס6ס לותר סיעו כרינ  מכטלס  *:ורען רכי סרי"ף )דעת כתב ס6"ע המלהמות  סרמנ"ןסטמוריס מווי כי לכתחילס סי' הירסס ועמסל"ר אחריו סל למנוסי  סר,סין  משפו  כין  לקן יט  סרלוג וגר6ס כו' מ60 כריס )ס סק) קצן כסן)'כ6 ו6י 1DIJD  טו:061 עליו ילקט סל5 קמן  למן לס ואליל חלס לי קילס יוד כלכת, רכיג6 5מר כס ליל גגגיעס 6כל כאכלס וסג"מבנדסס
 ממגס מחוח  16 בכמותי

  ססכיס  יכן ל6 לכתתילס לכסלו 6ב) ומבטלם חוקן עמסמרנרי
 סרטכ"י

 כו  טלו חלס נססיי סרסנ"5 יכל טיי"ס ול"י סי' כחסו'
 לכתהילס לערב ר*סי' עלמו  סרמנ"ן דעת וכ"ג סי"6 תרומות מסל' נפי"ג יירמכ"ס רנתו וטת וב": ומכסל יוטל  לכתהילס  ד6ם'ידמס:וע
 לסייגו סלכת5 רג'ג6 6מר כגדסס ומט"ב עכ'עככתר

 וכ"ס ח)ס )ס קרס  גד0 מוהר יינו דכלג'עס טעכך ופרן"י סיעך 5"ר ננחרי
 ונרטט כו' טרימ6 דעכזינטו חמריס שכך ע' קס"ו 6ות סעודם ט)' 63ו"ו ollh וכסגיי ח"כ ס" )טו6"ח ושריסס ועיין זק6:ורוט)כח6 ומטי מחלוקת נ,ס  6ין וכאמת כו' ירים, וטכרעסו תמרי S~l(fin  טס סיטרי 6' ל"ת בשיכות בכי"ן  לטמיר ורוויתי ח)ס ס3'כנסיג
  n(r~tttf ט)יס"6 מסרות וכו' כרס"ג 6מ טטקטס מס מיוסכ 31(0 כנמרץ. גירסתו סי'סכן

 עמס""
 מותר תרוסס סל תמרי ס5י 6סי רנ

 מ0ן )סוויץ תנורים סורין 6'ן כוע"ס דמס' כס"ט סי6 ערוכס חוקסת6 וס)6 כ,ט ח'דס דגולי סכר ינטן )עטות ולסור סרימ6  ממןלעסות
 י6"כ  כדמעיקר* עד 6סי לב מדכרי טו6 וס דכ) 6"ס וס')כך ס16"ו דגניי וססכתיו ערימ6 *ותן ועומס  סותקן 6כ) כו' תמריםסכר
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יראים ממון איסורי רעמרהמפר 613
 עיסה בריש ליה שקיל ולאוכלה למבול שרוצה גדול כהן ליכא ואי קמן כהן ליבא ואי מגופו ייצאהשפומאה

 בימי גדול כהן ליה ואכיל חלה תורת תשתכח דלא היכי כי אחריתי הלה מפריש והדר בתנורא ליה ושדי)לב(
 ואינו איכא או כהן דליכא ובמקום קמן ככהן ליה הוא שמשו )לג( והעריב לקירויו שסבל גדול וכהןטומאתו
 . חלה לתורת היכירא ליכא ליה דאניל כהן דליכא דטיון )לד( אחת חלה אם כי להפריש צריך אינו חבלהרוצה
 לארץ בקרובים אלא מרו לא ישראל ארץ אסו לארין בחוץ חכמים שגורו גזרות שכל . לומר הדברדנראדץ

 אמרו ביום[ בו )לה( ]ד' פרק ידים במסכת כדתנן לרחוקות. בקרובות שהלקו דברים כדאשכחןישראל
 ר' גזר הם מה ]ומואב[עמון

 מרפוי
 מצרים מרפון ר' אמר והנן . שני מיגורר עזריה בן אלעזר ר' גזר עני מעשר

 מפני ומואב עמון אף' בשביעית עליהן ישראל עניי שיסמכו כדי עני מעשר עשאוה קרובה שהיאמפני
 בפ"א )לי( שלהן זרה מעבודה אהרוס ראיה להביא ויש אחרים לצדדים המשנה פירוש להסב יש כי . לדהותייש . וגו, קרוביםשהן

 החמירו קורבתן לפי אלמא חו"ל משאר יותר בסוריא החמירו כבוש שמיה לאו יחיד כבוש דאמרדאפי'

 ראםתועפות
 ס' כסר"ן )לג( נקודך. רנ67 ק" ח"6 181"ז טס והוק' סרניי ועי' בדפס וכ"י מס6 3") )לב( כו'. כפס"ע מכרכין כו' וט)כך טו6 6סי רבחידוד
 ע"ע סי' חוס כא' ריס נסס"ת כ"כ סר6יס וכךעח ע""ס רמס סערכ כ)6 נזני נסני)0 הו") נהרונות נוותר 60':1 ד6ססר טכ' עונרין6)ו
 ט16ר ה3ת כ' c("v סי' 7סרוקח דע 6חת. האס )לד( מכסן. פ"נ סנ6ון סרב חסונת נרוך מקיר סו"ה ונקנס ח' 6ות ס"ה ט46 מע"סועיין
 ממעיין 6ו)ס עכ") דמותר ונסית בו )חרס יכו) 5ס סת0 כעי מככר נון גודר )גני דכתונוח נתר6 כס' ךנירוס)נוי אסור קינו יסרק) נס)חמס

 וכ"מ עכ") ht~eth 1)6 ידיו 6ת כו )חמס מסו טככל מן :דר 'רוס)נוי 6' )"ט כ:דריס סר"ן וכ"כ ךמוחר מסקול סס ס5ין יר6ט מסכירום)מי
 ט"נו דמותר ונסיק טרוקח כמט"ב סרנים )6 6נ) סרוקת סמק )ייסכ כתב מכ"כ ס"ס )יו"ן ט6ו) יד )חונור6ונטגסוה רכ"6 ס" 'ו"דגסו"ע
 כיס דני,י) כדרבן ד7יג6 ססיק6 וט 61'ן )סחיר6 גססעט דס6יכעי6דמסרע

 הכמידוי כיר1ס)נוי :וט"ט מפרט למרוקח 6מ וקומר אסי
 )חמס מטו סככר כון נדר )ריכל כדון עד )6כי)ט b~h עזיו לסרו )nDth 6'(t ו)6 6וכ)יגו )6 כקומר כיני חייל כ"ר טן ר' כטס יוגטדר'
 דכרייה6 ריסק 'הפרט סלך ועוד כו' ג6וער מה;'ה6 כיאי טיב) ד6"כ כו' הסלע )6 ד)עו)ס כסונאר תסס eo(t כמסר 7)6 'דיו 6ת13

 תלמידיי כדחוי )ונור 6ין וס0 מותר 'דיו 6ת כו )חמס ט6 6כ)ו 6)5 6מר )6 גנוי )מירק 6'ט8 דמריס5 כו' 6כ)ו טקד0 סוט סככר5)ור
 6)6 ע)יו 6סרו )6 8עענוינו 1)6 6וכ)י:ו )6 כ18מר . טפין ט61 כן פ" כב' . תרוקח מסרס סכי 6)6 טקיט טוס טכגר דס6מר ירט7ר'

 טנדר פי' סגכר מן ;דר )ריכל כדון עי 7מוחר )ן סטיע6 סבות ס6ר ךס"ט ידיו 6ת כו )חמס מסו )ן 6'נע'6 63 דנכט"ג ור"))לכיוס
 כו )חמס ס6 8כ)ו 6)6 6ננר )6 כי' סך6 מן ;יסמעי:ט 60מרו ד)עי) 0ירוס)מ' nlD'tDI מותר ומת"ס סכיהן כדרך ט)6 כמיקרי נוכוט, )6 16 ולקיר 0;6תן כדרך טוי סיד חימום 06 ידיו 6ת כו )חמס גוסו )ן שינעיץ ורק ע)יו טנ06 גס 5סר מסחמ6 דט:ו7ר טככר נוןסהס
 )מיהכי נתדייק דר") רם ס" למקור גר כא' סמע"6 ר6ניכ16וין h"t~r ידי"ג כנוט"כ סו6 טירוס)מי פציעת וכוונת ק6י מומר יייו6ת
 נמוסס 6' י"ח :וע')0 ע"ן נשומות מע) פנס 1)6 :סנט י6ף נווי ויזעיגן מע) סנ6ות כטלר דחף )6סמע':ן סו") יותר ו)כ6ורטו6כ)1
 קתגי וע"כ סיט חסיכ 6י:ו כלמת ווט וכיו"כ 'דיו 6ת כו )חמס רק מגס ו)6 נט:ט עפי"ר מסכת") )6 דנככר נוסוס לע"כ ססונמרץ
 כסרוקה ג"כ מפרס ןסרטכ67 וי") כטר"ן 6יס:יע6 ד)6 סרטנ"6 כס 6מר ע6 0ירום)נוי דעת סכי6 טס ):לריס 3חי' וסרסכ"6 6כ)1דוקק

hD'Crhi6כ')ס לוזכ'ר כס6':1 זוקק סו6 כקונמות מע"ס דיט ד60 )ונור דעתו ע) סע)ט כ"ס מע"ס נוס)' בס"ד )סנונינו ורית' )סיתר 
 וכיין מעי)ט )יכ6 לכיוס ע)יו נ16סר %6 )טקדס ירמי מסוס מעי)ס h'(b ומס"ט דכר לותו כסגלת 6ף אסור וכיעס סוכור ס)5דכ'ון
 )מקיט דם, hs כטניס לקור67ינ1

~rt"D 
 סג") נירום):וי דסb~e 6 וטוף . מעע0 6'כ6 6ע')ס סטזעיר ד6ף S~DT סרמכ"ן נמכרי סטוכיח

 ולס"ס )6;י)ט 5)6 ע)יו אסרו ס63 כו' 5וכ);1 )6 153ננר נייית5 סך נירועל;י )0 רוקי דט6 מי;י)ס hrth 6ס)ס ססס"ר 57ףמטלר
 ריכל יתפרר טסך סטקסיתי מטס סעי עם" . ודו"ק כ3) נוטס רמס 6ין טרוקח )סיסת סירוס)נוי סכירתי מס )סי 6ך מע)קשי

 כ' כ"כ  כמנושת סחוס' יכ"כ  טגורס מי ליי *' כ"כ  לטבועית כחין וסרטכ"6 ורציי טר"ן י)פי' י") כו' טקסט טוס כככר 6ננר דכריית6)
 לכל ס*וסרס כטוי,  כפייס טמייוי סיריטלמי כדיחיי לומר יי סטיר 5דס %ל ,סיר סרו, לסברס לכל כסתט טפסרי סו6 ארין,דסי'

:
 פי ומס"ס כו' גמור טקדס פי' סלדי Or ככר אפי' טס ל:דריס DS" לסר,"ט מסה"כ  מוהר ידיו 6ח בי לחמס ומס"ס ומיטימס מלכילי
  6ריט* כלל  רצין  סלעי 1)6 כקווקוה נוע')ט  57'ן  מכל )6 חנינו נין 0ו6 נין מע) )6 וט ולהד וט להדוחלש

 סר0כ"5 ת"כ דנרייח,

 לס .יי מעילס יי לכ"ט ולפיכך יין כס"ס וסקרי  לסמים כוקוסט וץ כו' 6כ)ו סקדס ,ס ככר דנריס נולן 5יכ6 6' ;"כ )0נועוה כהי''
 לריר( י( טמיר דלסי"1 כליל ק6י h~'oh מעל ל5 חנירו  בין סו%  כין חכמים ר6מרי ס, ץ גירסה ילפי ר"ה סל מתמו %נזרו וכן כו'  פריון)
 6ין ד)פיכך סרטג67 )נ" 1נ") סביון" )ו 5ין )פיכך רוע) )6 6ומריס ,,ctlnh כוט") ססעתיק סס ):זריס גה" )סרטנ"6 ראיתי פ7',ן )ו,  5ין לפיכך ממלו ל%  *הרים סירוסלנ,י וכמש . ושדל מותר יריו יה נו  לחמם ס, יכלו ,לי 6מר ל* סירוסלמי  כפסיעות דבריית* מריס*)

 ) 6ע ד)פיכך ועכל") פדיון )ט דלין ס") ר"מ גס סקדס עלי 11 דכככר וסכועות כבדניס כככבי 0מכו6ר )סי סו6 סב) יכרי פייון)1
 גרע כזית י", ס"ד  :ררים לירוסלמי גילור י6115:6 6בדק"ק לסגרנו"י יודתך מלירות סייט יבס' ו6"ס מליי ר' לדגרי  גס  הו,רשיון
 י' ל"ג  טס  הימין מלניסח גרע ל6 דס* הכגלי מסיית DS' יריו נו  לחמס ר*סור טסיי* מיכל ס:5ת דב,ומר 6' ב"ס  דלדריס  סר"ןועת
 מ"ב 6ות ד:דריס מ"6 פ"ט  ירוכליס תספרת יטע . כו6  פגט 1ל6 שסיט שלכר  מן יריו הימיט דט6:י לסט:"ד יפס עולס  דמיינוואין

 ]כ"6  פ"6  ס)ט' )לו( . סמעהיק . סמוקסות כמלות בכיי לית6  ללה( . שק"ג יוסף וניר עיי"ט סק,מ רל"6 סי'  ליי"ד סקול ונירלההרעק"6
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מםיראים משן אימיייעפיימפר
 פירותיהן לעשר שלא וכרמים שדות להן שיש ארצות ושאר אספמיא בני סמכו זו מברא שעל ונראה ,גזומך
 מפלנינן וכי ראיה להביא עליו הרחוקות על שגזרו לומר הבא לרחוק קרוב בין הלוקות חכמים שגזרת אחרבי
 שחובת חלה מצות אבל ברחוק אם כי בארץ להיות יכולה אינה שחובתם )לז( במצותם דוקא לרחוק קרובבין
 הוייק אין בחלה הייבימ לארץ שנכנסו לארץ חוץ פירות למעלה פירשנו כאשר בארץ להיות יכולה זאתעימה
 מאיסור זה איסור ללמוד אין לכן לארץ להוליכן יכול מהן )לח( שעשה הללו שפירות אחרי לרחוק קרובבין

 . )לם( פ"ד מע"ז לרחוק קרוב בין חכמים שחלקו וכרמים בתים שדות ושכירותמכירות
 נותנים חמוצמ מכח ושאור חמץ שהרי הימוצה לסחר העיסה מן חלה לתרים יכול האיך . קצת לתמוהיש
ן

 והורמה גלגולה משעת לחלה טבולה שהעיסה ומאחר וכו' דמחוזא אגני הני ו[ ])' בפסחים כדאמרינן טעם
 וקודם האיל מן בשלה הזרוע את הכהן ולקח תורה שאמרה בשלה בזרוע כדאשכחן אחר .דבר לאיסורלה

 שאר אומר בישולה לאחר כהן בלקיחת המתקדש הזרוע היה )מ( מוטל ממעם לא אמ אוסר היה בהןלקיחת
 מזרוע אלא למדוה לא )מא( בק"ג שבתורה אימורין כל האומר 6,[ ]1מ הנשה בגיד בחולין כדאמרינן 1האיל
 בני הוראת וצריך מבוררת שאינה מהלה להלוקח המבוררת בשלה זרוע בין לחלוק יש ואמנםבשלה.
 סמוך חלה והתורמת , מרובה עיסה בהן ומחמיצות ומתחמצות ככרות בשתי ללוש נשים שרגילות ועוד)מב(

 : די לצרותינו השם יאמר רצון יחי אמן די בלי עד ברכה תשיגנה חימוצה קודם העיסהלגלגול

 . ]שנה[ קמםסימן
 בחולין ותנן . לו תתן צאנך גו ראשית דכתיב לכהן הג, ראשית לתת שופטים בפ' הביה צוה , הגזראשית

 ר"מתועפות
 . כ5") כו' מטן עימס טעטט )לח( . ומק"ט ג"ג ס"ס רעע ועיין כ5") 3מ5ות )לז( . נגדסס חסר עס"ס כו' נחלת )ט"ר וק ומן כ5")6'[
 ס"6 51") ס"ת ט"ב 161)י 3הוס' 3' ג"ח ועיי"ט פ"7 כל"ו כ6ן וו"ס ס"ד )ע"1 כחי' סכי מנוט סיר6יס רכינו תעתיק טכ"1 ג"))לם(
 סעיס" -כ3 )ור לסור טגתחמן עד סחוט )יקח ממחין 06 מירט טר"י טלק3"ט ס" סר"י נוגחות תוס' כססק' ועיין , נקי 5") גגי )מב( . ]טנר6"7[ נ5") כס' 16 3ק' )מא( . כיסו) -5") )ם( . ד)ע') סךוסיעו

 ומס"ס כ6ן טיר6'ס כרכרי "יינו עכ")
 כססי

 חוסן
 לח"כ יסריס חלס גורמט טסל,פ 1)6 טגתנס)ט עיסס הכ"ג סי' י1"ו נד"מ וסוכל nrrt סי' מסרי"ו כ' וככר . גסס" 63סי' מ')ה6 טו6לח"ו
 טקס"ו סכ"ד ס" טו"ו ועיין סק"ס טס כס"ך וסוכה עטו חלק סם וטי"מ 3דר3נן כרירט 6מר':ן טכ) כו13 עיסו) ידיעת כלע"ג ממלטסחות
 סיל6יס וממ"כ כ6ן טיר6יס )יצרי טכיון וירוכס טע"ו מעיני עפר 'נקט ומ' כמנ"ט 3ט')ט מרוע ),ס וט"ר מסר'"ו יערי טסספייר
 כ6ן מט6"כ 6חר יעגין h~h1 ורוע טחני סס טס"1 המח"כ סנכ)) י") נו3וררמ ט6'גס )ח)ט )ט)וקח טמ3וררת הסירס ורוע 3ין)ח)ק
 : )טוסיף יריך גנדט 3יטו3 טסן כ) ויחר ס:יכר חסרון יט טס סס"ו ו3ד3רי ודקי 6'ס1ר כ6ן 6ין וגמ65 מנהמך ע"נ )טסריטט6סטר
 וסנרס"ס . כו' כיון גי' יקרס מסריס ולח"כ וסוסך 6וכ3 יימר הו"3 ח3ת נ3י מסיגו יס"ג 3רירט המליגן טסריט י6ח"כ בון סי'וע"ג

 מבמטיס 6ח7 דמסר,ט "ן חלופת וט63 )יוסרע )6 6כ) טסרסס מסעת 636 קדוטט 6י:ט ט)6 ד6וליימ6 הקט De1" ממס דג"טכגדריס
 63וניר 06 . סו6 ננע1ר3 מטקס . מככר 53ומר 06 קיימין 6גן מס מטירוט)מי h'3or מ"כ דדמ6' ס"ז כר"ת ועיין )נוסרע דמימע1)"6

 )מרן גר6ט וכי סק"ס סכ"נ מ" ליו"ד ס6ו) 'י כטנטות ועין עכ"3 עירוכ חטת 3יכ6 )כס6טחס דכט6ומר מטמע עיי"ט כו')כס6סתט
 כמסרי כ7דרטינן סי6 ~ט 3ר )16 טסתם נתר ~tsr(i י6' מקס ממגד גיט)ס 1)6 טגה3ס)ס CD'D 3תטוכט ננסרי"י דנדין סנרס"טממיסת
 דמח.)תס מחג" ע) סר6כי"ט כטס רי"ח כו' טס מזו"ז וכ"כ )מ3וס3 פרט )חס כ) 1)6 סקרן מסמס ריב סי' חיט ט)' 163"1 טוכסזועף
 )כסקס )עיסט עט6ס 6נ) O~IPD סינט וסוכ כחוס גהחיי3ט תחיתך גתכוין הגור 7)6סיית ~sthl .וו") 3ח)ס חייכת כו' סוסמין ומוסטע'סט
 סי"פ ס") מסיר )כן שטס החיספס מטוס סו6 היונס עיקר כ) 61"כ עכ") )מנוס) סרת כו' 3ססרי כדתני6 ססורס מהגור )6סוחע6
 דמ6י וגמדמעט olpn תסריט כ6י13 רוחין 6מריגן )6 מפריט )סיוט י6פטר סיכך כ) מט6"כ )ממרע מדמעת ד16ר"ה6 ח)ס סו'ד6'
 טסו) 6מר טגחכט)ס העירס דדוק6 ג"כ נוסרי"ו נכרי ומדוייק )מסריט ר6וי גמי דטטה6 סטתך סחורם גימל מרטט סגתרמט )ומרחדת
 טגתחייכס מס כ"6 טוcllnh 6' 3ר )16 7טטה6 מסריס ולח"כ 1ט31ך 6וכ3 ג3י וכן סח)ט נגד h"p הריסס סיס6ר מועט סיעור),מגט
 תסריט כססרסס י6ססר סיכל כ) 6כ) ונדמעת גתרמס חיונס מטעת כקינו רובן 6מריגן "גת6כ3 ערס וס)חס סגת3ם)ס ערס משיסטעיסס
 3ס' מסכת ג)'SD5 6 סג6ץ מעמד מס 6"ס ונוט וס"ס לח"כ מסריט מלט טסרטת 3)6 ןג6סית 61ף כ)) שומעת 61יגס דנע' כמטכ)
 ידעתי 1)6 דמסרי"ו )בעטט ממט נומט 3טג"ס '"3 סעי' טכ"ד סי' סס טמווכר filtpce ענין ~ר6ס וכפי טס וי") trrs ס"ס סנוט,)טחיע
 ,ס 6ין סג") 37סי D('St נימד טבוע וע) טעיקר ע3 טטת6 טססרסט )עסות לסטר )6 עמס נוט טר"מ D~b דחקלמס

 עגיי
 לסייט יס6גי 6מד

 מסריט ולח"כ ס6וכ) ח3ס )ססריט טטכח מ' דכ) בסיר ו)כ, מיירי"ו כיעת )מעטס לטוכס דמסיק וטט"srrrt 1 סג") טג16ן עוי מס"ט וכןמניסו)
 ra 6(1'1 סו6 סספרטס גסת ממסריט 6יס יככ) ),"מ ס63רתי מט דרסי עכ") מסת ממפריט 6דס כן-)כ) )טוטיר דמו") וקרס קמן סיעוריקח

 קטן סיעור יקח ולכן מדמעת ו6"כ מקונס נתרמט כקינו רו6ין עכ5") מסריט ולח"כ וטווך 63וכ) מט6"כ )יוכיח סגרס"ט גמס"כ)מסרע
S3h(קדוסס 6יגט ד6"כ ממספרי למעלט רצינו כיכרי כמכו6ר )מסרטט דללו" מר3יגן חימו5ט-ו6סייתס )6חר י6ף קסס וסחוס' סר6"ס רבינו ע 
 טג6ון וכקוטיית טע'סט תמוז קודם ח)ט כלסריס שיחמיר רכי:ו ר6ט ומט סגרס"ס וכטוכחת )מסרע )6 6כ) סטסרסס נוסעת5)6

 ר,
 סג"): 717

 טג5מרלזן
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קנאים משן אידיי יעפימפר158
 ה/ אומרים הלל ובית צאן ב' אומרים ב"ש מרובה הוא ובמה במרובה אלא נוהג אינו הגז ראשית 6'[]קףס

 גז הכא כתיב . גיזה גיזה אתיא חסדא רב אמר 6'[ ]ק)" מה"מ . ברחלים אלא נוהג ואינו עשויות צאן)א(
 )יוהנן( ר' ואמר ילפינן לא קבלה מדברי תורה דדברי הוא מילתא )ב( ונלויי כבשי מנז התם וכתיבצאנך
 אדא כהונה בגדי ממנו שעושין צאן לך ואין לשירות הראוי דבר לו בסמוך כתוב לשרת לעמור לוי בןיהושע
 צמר נקרא ורחלים אליס ושל הוא דעמרא י[ ]י' מ"א ביבמות אמרינן כהונה בבגדי האמור דתכלת רחליםשל
 ]צמר[ אילים אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד היה ]מואב[ מלך במישע כדכתיב עזים שלולא

 דכתיב הגז מראשית פמורימ קשים שצמרן כבשים ישמעאל ר' דבי ותנא . פירשנו ס)ג[ ]מ' דכלאיםובלאו
 3/[ ]קפי ובגמרא סלעים, ה' משקל נדיכן הדא וככוה 6'[ ק)"ס ]מונן כדתנן הגז ראשית ושיעור . יתחמם כבשיומגז
 ]ד[ששים עסקינן הרבה גוחימ לר שיש בישראל ושמואל רב ~רשו דמתניתין מלעים חמש והני בששיםמטקינן
 נוהג אינו הגז ראשית ותק . סלשמ מה' תבצר לא וחד הד כל ליה דאמר לכהנים ליתק ומבקש מובא הוידידיה

 בין נוהג הגז ראשית דתנן ואע"ג . הקדש של צאן ולא צאנך 6'[ ]קבס בחולין )ג( מפרש וטעמאבמוקדשים
 נהני )ה( דלא וקיבה לדוים )ד( בהזרוע מתנה אטרינן מעמא מההוא בארץ אלא נוהג אינו דאמר הנזבראשית אלעאי כא' סבי כתלתא עלמא נהוג 3'[ ]קפי יצחק בר נהמן רב דאמר הכי קימ"ל לא ]לארץ[ בחוצה ביןבארץ
 של פרק זרוע איזהו כ'[ ]קרי רתק )ו( מתרומה נתינה נתינה יליף דתרווייהו אלעאי לר' ליה נפיק מעמאדמחד

 ומצוה גרגרת של כובע )ז( פי גרגרת של פיקה עד לחי של הפרק מן לחי איזהו , יר 'של הכף עדארכובה
 אחא למאי דהלחיימ )ח( שבזרוע המיומן ]ה[זרוע דכתיב וטעמא ימין זרוע ]ה[זרוע דתניא ימין זרועלרעע
 ]ו[שעל הקבה שבתוך חלב לרבות אתא למאי שהקיבה תישים שבזקן ושיער כבשים שבראשי צמרלאתויי

 ]ו[דאיתירא. דאקשתא פי'הקינה
 , למעלה פירשתים כבר , המור מטר , הבןפדיון

 ]שנח[ קנמימן
 פ"א בנדרים כדתכן חרמ בכנוי או חרם בלשון נכסיו המקדיש כל ב"ה הבורא והזהיר צוה . חיםכמצות

 צריך שיאמר הלשונות מאלו באחד כנוים אלו הרי הרך הרף הרק ]כהרמימ[ הרמים כנויי כל 4[]'1
 ראםתועפות

 ומקייט והודש עי"כ טס סחט 3ר מס יר' )נ( Or. מסר ונגיסה 6תי6 אור"ט 6' ק)"ו חקין טין )ב( . כ5"3 ט' 65ן וממסהגימר)א(
 וכי עכ") נוט"ז eh" )כסן )'תן %ר'ך סורוע לכ' סס"ו ס" מר"ג )מסר"ס נמסכ"ן עין כו' גט'ג' 7)6 )ה( . כ5") דטזרוע)ד(

  )סר"ס נסנסותע"ז
 ומ'טו.

 6ין ו)כ16רס ע"כ )כסן מתנך סוס כמן 6ין עכוזיו 61"כ כו' ע"3[ " ]י' נס"6 ס3ת כמסי כרס"' מתן 6"5
 יריך 'סר6) דהרן )6"י סר"מ כוונת hlh סורוע )כסן )יתן 5ריך )פרן גחון יגס 6מר )6 שר"מ מפאג"י סג"מ ע) ססגטטוס
 ט' גסני ד)6 סכתי סר6'ש לניו וגס טניה תסגי ס)6 ונין סרית נסני נין גוננות דממנות סוט 3ומ! כפילו סורוע )כסן)יחן
 סיר )מי סוס כומן גס מק"ג מקח סי' )16"מ סכת סעורך וכפס גסני סוס כומן כסיקו ימרק) 63רל SJh וכסרס"1 )6רן נחוןר")
 6ם אעגין תק"ו מ' סמגוך עמס"ך מעס"מ 3ס' וכמס"כ Sit1D כ"6 סעי' 0"6 שי' ניו"י סמחנר וכממ"כ נמחנות דמיים יטרף)כקרן
 p"D5 כסרס"י כווננו 3יס"ו ומ"מ נמו") פל') נ7נליו חברון סיס כו' סמסלסיס מג17מ סרנם ע"1 לק כגל )6 06 נוסרו עכשיו)ולינת
 ודש סמטס"מ עכ"ד סטור )טון נס סטי מייטב וטדי ממגסנס )סגות )סכרימס נייינו 6'ן כר"6 כמתנות 6ף 3מו") טסנו יכוס"זרסנת
 Dh" עכסיו כן נוכנין ספן %ו כ' ס% טר6%. ע) טס וחמס 3מתנומ 63"י גוסנין אין עכטיו ט6ף כלמת 6נ) סכ' טס ביו"ד סי))כפנית
 : מק"ו ס"6 ס" %3'ו נס%נ ועיין מקדמו 3מי ר6ס 1)6 3וס מחינוך ע) נ"ב מעיר יד כתג ונס' כ)) מת6 ומעטר )תרוסס ייעיוגו עיי"ס63"י
 כזרוע )כסן וגסן וגו' ~(tecn o'lo יטי' ו,ס סוסעיס 3פ' סק3"ס 5וס וכ5") סכמו3 מן מקורו )וס קורס יחסר וגר6ט כף) ומגן)1(

 הטיט פיקס ס"ס סם סמוס' כסי' ד)6 סו6 רגינו ופי' עכ") סנרגרת כודע סי' 3גדפ0 וכ"ט פי' 5") סי )ז( . כו' וחגן וטקינסוס)חייס
 ט' קנס ס) OnnDI סקעיה6 טסו6 כוגע נסוי עד נרגרמ ס) סיקס עד כסרט"' ויסרס לנינו 6)6 ומערוך סרמנ"ס סי' וכן סנדו)סמנעת
 נסיסתן סרמנ"ס וגאפ YbD טקס קרוי מחון כובע גססוי סכעף וסנסל כורע מכסוי ל6ס נרגלת ס) שקט %ע יגנעיס 0"' טרע"גוו")
 סנדסס 1ו"3 ]סנר6"י[ כ5") כו' וטקי3ט תייטיס כו' דס)חייס ס' )ח( : מח)וקתס נני6ור מק"ט ס"6 ס" )יורת ספר"מ מכ"כ ועייןטס
 ג"כ וסו6 וד6ייתר6 כו' וסע) ווין 3' )כגיס 3מוסנר כתחחי r"'~DI עכ") וז6ייתר6 כו' סק'כס וטע) כו' )לנות 6ת6 )מ6י 7סקי3טס'

 ג"פ )כסן ו67יימר6 ד6קטת6 הביסס סגומגיט 7עס ס0 מניקר 3סגסקס 1' 6וח )"נ סי' ריסון חזק סטוי 3ימ 3ס' ועי' ס)יט"6מסנר6"י
 סרי 7מד6 י"ג נמעין )%ד מדוייק 6יגו כו' 7סקיכס ס' סיר6יס )מון 61"כ מס' תס ס61"ו רכויס 3' 6יכospall 6 קר6 37סךמטוס
 מחד תרווייס1 י7עינן ספיר מותרים טגיסס 16 לסורם יטגיטס כלמר 06 6ך 6ת6 )מ6י דוסקי3ס ט' 61"1 סו)") 7)דיייס לסורוח67
 51מר יוט)מייס מוי"1 עסקיכן יעור סקו ס"6 סי' )יו"ד ספר"ח נ"כ כ' וס' וקו ג"כ ד6יכ6 וס)חייס ומח"כ סס סנ16ן ט3י6ר כמוקר6
 יחייג כ' י"מ סי' טו"י טכס עסק 031' ויו"ק יכיס )מויי' יס"6 נ"כ גל6ס כו' עסק3ס כו' יס)מייס סכתי וני' עיי"מ נרישמפקיכן
 : עיי"ס מוקדסיס )מטוסי 67ומס קל6 6' ק") מווין מד6י5טריך )וס ור6" 3ע)גוDh 6"(fit 6)6 דיגו דרסינן וסף דוחו מרנוי6 סקכטמע"ג
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עיראים משן אצורי דעמיספר
 קדשים קדש חרם כל שנאמר הבית לבדק וי"א יהיה לך בישראל הרם כל קרח ויקח בפ' דכתיב לבהן]ליתן[
 כל שנאמר הבית לבדק חרמים סתם אומר בתירא כן יהודה ר' כ'[ ]כ"מ המקדיש בפי בעירבין ותנן . לה'הוא

 יק:1:הג ימק 1:%::%:::גן:י::מ:ו:ז:ךומגןג'םנ
 להביא פדיון כו והצרי 6'[ ]ע"9 המקדיש פרק בסוף בעירכין מעשה ועשה הבית לבדק הרםימ מתםאמר
ול%

swnl 

-

 שוה על שחללו מנה שרה הקדש שמואלאמר
 ז ז

 ואע"ג , מחולל
 לא לכתחלה אפי' הוה בזמן אבל דהקדש פטידא משום קיים שביהמ"ק בזמן ה"מ קאמר בדיעבדדשמואל

 יבא שלא לאבדן שאפשר )שאי( בממלמלין אבל כפדיון התירו תקלה לידי ואתו לאבדן אפשר דאי ובקרקעות)ג(
 ltlii'D'1nD ן llt:-YDPN1 1,"'.ן!:~ך]:" ג:יס,:'נ:::4:יע יברגב

 י"אףושיי"א .,חנ,גא'ג"י,י; כנו.ססמ' גיאס)ר( רשתי ימנןויק'סלע'
 ש

 . בהן נודר להיות.
 ]שנט[ קנאכמיכמן

 האשם להשיב גואל לאיש אין ואם דכתיב , שמת הגר גזל לכהנים לתת נשא בפ/ הב"ח צוה )א( "גיגזל
 זה הרי הגר ומת לו ונשנע הגר את הגוזל 6'[ נק" עצים בהגוזל ותנן . לכהן לה' המושב האשםאליו
 ומייתינן בספרי ותניא . וגו' האשם להשיב גואל לאיש אין ואם שנאמר לסזבה ואשם לכהנימ וחומש קרןמשלם
 הכתוב הגר במל אלא גואל לו שאין בישראל אדם לך יש וכי נואל לאיש אין ואם 6'[ ]ק"ע עצים בהגוזללה

 חומש זה המושב קרן זה אשם 6'[ ]ק" ותניא , לכהן ונתנו השם קנאו לבהן לה' נ,[ ]ק"ע ותניא .מדבר
 : DWN בן 2מנ"ם:ג,:יי",י:4,ו:ונ::,":ןעיב:ע:",:::, והשיב אומר כשהוא מדבר הכתוב הנר ובגונב )ב( גזל זה מושב אלא אינו או . מדבר הכתוב הגרובגזל

 נ:סכישגי
 לא )ד( החזירו , חובתו ידי יצא לא יישהה בפי ץבצי:::ע:לכיכתיב::רב71:::י,גםן%7,

 בו'שוה שאין הגר גזל ואם"ר , לחצאין ולא בלילה קרב אשם ואין פי' רחמנא קייא אשט טעמא מאייצא

 ראםצועפות
 מט3ט)ין נוס"ו ססמריס מי כ' ממ"ע ק3"ג ס"ס מסמ"ג ומגס גגדסס וכ"ס כ5") כו' יסודם ורב )כסן מרסיס סרס ש63 "מר)כסן)א(

 סכך )כסרס ארמיס סתס ס6ומר כןנרי סס%ס Inlhs olpn סגמ65'ס )כסרס נתגיס 136 סריסתם

 מס-

 סמקייפ נפ' ועו63 רכ
 נל"מ ועיי"ס 3כטג'ס מרמיס זסתס 6' יין ערכין מ0)' נס"ו סרמנ"ס וכ"כ עכ") מנית סנדק חרמים סטם טנורר יטודס כלב ס)כט61'ן
 דרג מנוקרת ססוני6 פסס 3כסניס חרמים סתס ס)כס 6מר דרג וססמ"נ סיל6יס כממ"כ מיסו . יסודק ר' )ינרי חוססין כ' סיר6'ס6נ)
 )מס' וננותז . לגמרך עיין נ"י כר"י ותגיתו.ס3כס י6סכיתו 3מ6י פי' כיילנ ס)כס ומל טגיע פנדק חרמיס זסתס ס)כסס"3

 3כסג'ס חרמיס דסתס כמכמיט ס") טונף זרנ וטסלנ סיר6יס )ס"ד ות"ס סיר6יס דכאי יתפרט וס"ס. דבריו וייטב ססלג ע"ד TnDסס ערכיי
 רג זס6 קמט מ"ג 61"כ ע""ס ס"3 יפויס כר' ורכ סוט דרי *מיד סוס רכ קמרו 6' קכ"מ ונסכת כ) תודרם 6' )"כ תמורסשין
 ועיין )כמניס חרמיס דסתס לנו כרב )ר"ס ס"3 ספיר וססמ'ע יסיר6יס 6נ3 נוס סער סס תמורס )מס' סקזט חיגת וכס' כרינ"כ,ס")
 : כ,ס דבריו 3ר6ות וכיתי 1)6 יערכין 0"ג 3רמנ"ס נסנסותיו וס כרכר טפסריך וכ' וססמ"ג סיר6'ס ז'  יסניף ס(( סי' ליו"ר 'וסף גרסכס'
 וע"ן כו' סרג וסחרי עד התמיט מן חסר ונגיפם טו6 ע"ס )6 תיגת )ג( : כ5") כו' מועטן סיכך )גכקי ז6חרמיגסו נכרך03טו6)נ(

 טכסתי 11"ט כיכוריס 6חר נסוף )כחוג ים סנר Sra1 דריך סי% דליונט ומסוס . סמטתיק כא'.  יטודיע הודרכתי ככ"י כתוכסס)א(
 d'1mc . כ5") כו' ע6 % 3מ65ין מחזירו )ד( : כ5") נסנועס 6)6 חימס 61ין )ג( : כ5"3 כפ3 )ב( : כסוף )טודיעסו5רכתי

 סס"ו סי' 3חו"מ טסטט"ן לסגריי ססו)מן ערוך נס' וכ' ע6 )6 מ65'ן מחויר י6ס וס יין ססתיט ו' דין ו6נייס נויי עמ'גמ"ח
 3נ"ק סיע"ט ככר וסקדימס קכ"ס מ' חינוך מנחת נס' נוס קימו ונגר עכ") )מס ייעתי 631 (ט ססמיס ;"3 וסרמנ"ס גויל '"וסעי'
 טסמוירו סנר גע 6"כ 6' פ"כ מנמוס עיין 6ססר מסקי שסר דנין 6ין ד)מ"ד )תרן וסנ"3 ססכחס עומר כס' סנרי"פ סכי16סס
 כ' )"ז כנדס סכתוכ סריסן יע"כ )ומר 61ין סגר srJ מסה"כ 3מ65ין )סקרינו ד6"6 6סס ספני מ'ש 6סס רחמנא דקליי' ד6ע"ג ע6מ65ין
 מ65'ן נפגין מעיו"כ סנר נו3 כגנז סנר גזל מו3קין י5*וט6'; )ל נלעס סחוירו ע% )ענין 6)6 פגו 6טס לממש דקריי' 60 '")זס6
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יראים ממין אימייי רעמיימפר 014
 השבה שתהא ער לכהן המושב ביה כתיב נתינה יתן גי ואיש לה( דכתיב יצא לא וכהן כהן לבלפחמה

 . וכהז כהןלכל
 שעה כל פ' בפמחימ אמרינן נמי והכי פרומה בשוה יתן כי אמרינן הכא הלוקות נתינת על לתמוךיש

 3'[ ניח ]קחסין שמואל ואמר . לו תתן בהיב תרומה וגבי , פרומה בשוה הקדש את לבהן דנתן נ'[])"כ
 ור על ממנו יתן דאשר בנתינה מחלוקת יוסף רב אמר 6'[ ]" פ"א ובכריתות . סכרי את פומרת אחתחימה
 הגז דראשית ההיא לחלקם הכמים ראו מה אומר והריני . נתינה כדי בו שיהור לו תתן שנאמר קמן בגדממנו' לעשווז כדי 6י[ ק3"ס ]טגן אסר ]חגך ראשית ולענין . בבזית הבל דברי דעלמא נתינה אבל דשנינאבשנוי

 ראםתועפות
 מכירם מט מכרו 16 וטנמו p"h1 וס' 3ד' מייד 6חר ע"' טונח ד6מל 6' ע"6 33"ק )טעמי' rb'( )"' ח65ין 1ol~trnc נס דנקטות6
 6ין כלן תפקק טרמנ"ס וע"כ h~hrn 6ססר יינין ס") 6חר ע"י כ"6 לסטר 6י 7מכירט ד6ע"ג סרי 6חר ע"י ט3יחס 6ף 6חרע"'
 ס") דרני סך ננ'7ון נ' סימן ח"נ טיס טסת סטיית וע"ן 'ט דין ססמ'ט יס0 0"1 6"נ מסז' ס'"ג מדנריו כמנוקר h~htn ספסרדג'ן
 כ' 3' 6ות כ' סי' מיו"ן ח"3 טמע)קיט 'טורט י5חק )סג"מ '5חק 3'ת 31סו"ת כ' 6ות דג'ן ערך ח"כ טרועיס ו3נן)6 מס6"6 6ססרדי)יף

 בג") יחן 6סר 6יט דכתינ )ה( . מס"ס 3' 6ות תי"ג סי' )טגן ועיין כחכתי וסג") ע""ט h"hcn 6פסר דג'ן 6'ן ס") יר363סטיטוח
htolט' 3מי3ר בכחול מט " 

~fe 
 hnth ננמר6 )מגעו 36) עיי"ס סנר נו) )סגין 6' דה"י דמ"ק 3נוסגס גס וגירס וגו' )כסן יתן 6סר

 גחיגס )כסן 'תן 6טר 6יט 60חי )'מוי'ס סני ל63 3דכרי רכינו וג" נויתי )6 ותו וכסן כסן )כ) סטכט טיס6 עד טמורם ס6ססשכתיג
 )תסוס ים ומשל"ר . )וס דרטות כ' )נו") ייעתי ע6 וכסן כסן )כ) סס3ט טת60 עד )כסן סמוסנ וס3' ממו"ס מהות גהיגט וסין 3יטכתיר
 דסכ6 גתי:ס 6ף נטית 7ע)מ6 גתי:ס מס סס 1ע5") סג'כר ממרון סס ניס מוס רניגו כ' סה"נ ס" מס 6נ) טג'ש סי' 3גדסק )ית4 עס"סכו'

 מטו"מ פסות חס)ומין גקר6ין ס6ין נטורף 3תט)ומין טסיך (oyn וו") סטותו ע) סס תי' רכינו וסנס כו' ר6טית יכתיב Sthe5 יטנכוית
 מי תון"ס 6' ס' מנחות ועיין עכ") elon 3כ3 )ומר ים סיעור גחן )6 וכקן סיעור )סס יט סמעסרות דככ) כיון ס"ט תרימטוגבי

 ותי'  לו'  7סמעתין כגתי:ט כוית גידעי סכרי 6ת פוערת 6חת הטס thnfi )ו תחן 7כתיכ כחרומס וק"ק טס סתוס' lrtr1 3וסט60ר'כו
 חגו כו' מיעול נתן )6 וכקן כו' ס"ט חרונוס וגסי סיר6יס דמ"ס 0יר6יס, וסגות סתוס' קוסיית )הרן כ)) מפסיק 6ין טנדסס0יר6יס
 6יט כמו 3תט)ו:וין ססי6 :תינט ד7וק6 סיר6יס דכוו:ת 1ג") סריעס פסוס דטייגו גתי:ט כררך )ו תתן סיעור דגתן .ניזול כ6ן דנםמורן
 ftwLk,.*d וכמו טטו6 3כ) בסי' כתט)ומין סוייגו נתיגס מט6"כ e"lrn נסחות תס)ומין גקר6ין טסן כסו"פ טוי סנר ג,) 16 קנס י6כ)כי

 3כ) ט:ל6) 6מר )6 )ו רתחן גתי:ס מטות 7)קייס 6חר 3ע:'ן )תרן כ' גסכח"י כאן ראגו 6נ) דיגמן ד"ס 6' כ' ניט'ן )ודס"תכן
 s~le מטה ו0:ו"3 . ספח כס' יפות ו3סג'ס מרתיע פ"ו ננו)"מ ר'"ר סחוס' דגרי וסו63 כ' ג"ח )קיוס'ן כחי' רי"ד סחוס' וכנוס"כססו6
 עגי מעטר ט) כמ"ע :ועס"ח ונס' . 6' מ"י )3"מ כסגלותיו רגס"ח סג16ן טעיר כלסר 3וט סק7מוסו ר6ט esl ניגסה" כ"כ י"6סי'
 ער"ן מגות )סחי טטו3)יס 3ד3ריס וגחי:ס ססרסט סחוסך י"כ טורט סוף )סט"מ ו") סרמנ"ן ע"ד מולס 3חידוסיו יסע" ר' ד37ריכ'
 מס' ריס 3ירוס)מי יסקסו מסס'6 סג") יטע" )הר"ר סס כמק"מ קוט"מ )תרן ג")ונ,ס

~hD 
 6מ6י סיעור )סס סטין ד6"ד מתני' ע)

 ע) ו)ס)6 גתיגס כיי טיפריס דפיינו ספורט מן סיעורן 6יכ6 הרומס נ3י 60 יטעם סר"ר סררת יוסי נסיייטו תרומס גמ' הג')6
 יסדי חרומף חמינ )6 )מס 6' מן מגחות 3נוס' סתוס' סחמ0ו מס גמי מתורן 1)סי"1 כוס") ~יו ט"ד סס כמ"כ טג' )גד6 מסרתךסג16ן
 סו6 ונמחכ"ת עכ") )כסן גניוס ככדי )כתחי)ס סיעור נו ים י6כתי חרומס )חטונ מ5י )s~r 6 66מ"ו 0נ6ון DSI"1 סיעור )טס 67'ןסגך
 ומ,ס סו6 טירוס)נני מינרי כו' סיעור )0ס דיין 0:ך פסדי )0 תני ד)6 601 טס סהוס' דמס'ע 1"6 ונקמת טו6 סחוס' 7תמיסתסכר

tnf)lo
 סר"ר )סגרת סמוקנו קוסיית ווטו סירוס)מי דנרי מוקסין סגו"כ )דנרי 6יר3ס 61"כ כ)) סיעור )ס דשן מטמע י3ירוס)נוי טתוס,

 ר6ייח דוקק סיפו סס 3ירוס)נוי ס':וי6 דגמן "ו0ר6יון" טס 7ס6ס נמסגט טחסנ דכמו טמיר 6תי טג") סרמכ"ן )פ"ל ~Osl טג")יסע"
 )מיתגי srtit )סי"1 6"כ סס ונתוס' 6' ז' 3חנינס עיין הורס י3ר סיעור )ו יס טו)ט קרנן סס טיקריכ ו0ו6 11 מהיונ סיו65 6נ)סרס
 )ספרים ס6"5 כרי )ו סיס עגמו בכסן ו;"גו טג) נידי )סו6,5 סיעור )ו 6ין ס,סו תרומס מסרסת )מי 1CI"'D ויסים "וסתרומס" גמיכמסוס
 כחל וט יחידותו סס סגינך וטג0 סיעור, )ט וים שחרת מגוס סטיק נתינס גזיות זס SS93 וין עג) מ6יסיר סכרי יסתיר ס0ו כ)כ"6
 מדין סי6 גמורם ד7רס6 )כסן :ות:0 כיי 03 טיס6. עד חרומס )ט' תחגו יכחיש )חנט טיעור 0:וקר6 גון ס7ורסת 7ססרי ט3ריית6)"ס3
 סטוק 3כ) סמו36 6מר )6 )ו דתחן גהירת מגות )קייס כ6ן חירט טו6 טנס לע"ג סיר6יס ר3יגו 36) סס מירוסו חורף סתו עיי"סתורס
 ס"ס ליל סרמכ"ס נוס"כ ע) טס סגו"3 כלע"כ )ייסב ו6פסר כערמך 6סמכת6 )ו 7גר6ס סס נחסרי טסיך ע) קמ"ח סי' )עי) כת3עכס
 וו") כו' סעיסס. מן מכ"ד 6' טמפריסין ויו7"ס כו' 0עיסט 6ת סטר כטעורס טסריט Dh" מט"ח טיעור )ס 6ין 11 וריפית 3כיריסנוסי
 מד"ס ועיקרו ושמגס כדי טו6 כ"ד סכח)ק סיערו סחכמ'ס 6)6 סתולס מן סו6 מתגס )'תזו ר6ו' טיסיט טעכ"ס 0נר6ס )פי וסנסטגו"3
 מן דורסה כרייתך כספרי ויט טס otb~to )טון מסוע וכן 3ע)מ6 6סנוכת6 ט61 סטטיעוך סיר6'ס כומת גס 61"כ עכ") מד"סופירוטו
 כוי 03 סי60 מד חרומס )0' חחי מדרסו מס 36) נעומק 6סמכת6 סו6 דסטיטור דר") כו' hnSD3 6טמכת6 ו:") )חוט סיעורסמקר6
 )עסות כ6 6ס 6נ) טמרי סוערת 6מת שמטס וו") )סרמ3"ס נחי' סס סריכ"ו )טון וע"ן נמורט דלטט כ"6 6סמכת6 תיגו )כסןמתגט
 11") קס"ג ס" סעמודיס ווי נכי16ר וכחכע)יו עכ") ויגר דגר )כ) גתיגס כדי 610 כמט מכמיס 1tDtCI גתיגס כדי )ו תן כתקוגטסנטוס
 כתב עוד ודו"ק טרד3"ו דגרי עם סיר6יס דגרי )כזין יט סנוורתי מס ונסי עכ") 6סמכת6 דסוי ומסמ"ג ]סיר6'ס[ הגיגו ש"ס וכר1)6
 כמיקרי דכיון מיחורי )ן גסק6 ונחבט טסות כ) בסי' מטמע דנתינט ר"ת נסס כתי )ך טבח ס' יטודס מנחת וס' וו") סס טעמודיסטווי

 ועתס ק6מל י6וריית6 טססרי ר"ת )דעת 61"כ עכ") 3מ)ס סיעור )תת 6)6 נתרומם גתיגס כתיל 60 נתינם גט כתיג ene'תלוהט
ית63רו
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עאיראים . משן איותיי רעמוד .מפר
 רעלמא נתינה דמפרש דכריתות ההיא 1 לשירות הראוי דבר שם כתוב לשרת לעמוד לוי בן יהושע ר'פי'

 ליה ומבירא הקדש את לכהן דכתיב דפטח 'אנתינה אלא קאי דעלמא נתינה אצל )ו( דעלמא ההיאבכוית
 ומעמא בכזית נתינה דההיא ואמרי [sl~w] אאבא דפליגי כרגנן לחו מבירא יהודה ור' מאיר ר' דבין יוסףלרב
 קרשי את יחללו ולא מדכתיב 6'[ ]ס'נ הנשרפין הן אלו בשלהי לן' נפקא .מבל שאיסור ומעמא . קאמרסבל מידי ולהוציא לפמור אחת בחימה שמואל דאמר דתרומה ההיא , בכזית ואכילה יאכל גי דכתיב התםמפרש
 והרמה טבל מידי מוציא הרמה הנקרא כל אלמא מדבר הכתוב לחרום בעתידים לה' ירימו אשר ישראלבני
 ככמה הדשן תרומת אבין ר' בעי 6'[ ]ג'ו ע"ב ביומא כדאמרינן . בכוינו ושלא פרומה בשוה שלאסיירי

 בקומצו. פמנו מוהרים , והרימ והריס גז"ש דילפינן ופעים ילדונן מדין מתרומת או ילפינן מעשרמתרומת
 ללומדה אפשר אי )ז( גדולה ותרומה . מעשר מתרומת או מדין מתרומת שמעיק גז"ש הוי לאו אישמעינן
 הכתוב מרחיסר ללמוד לנו יש .הלנך שיעורא פ" ולא מעשר לתרומת היא ראשונה שהרי מעשרמתרומת
 להוציא שהוא בכל תרוטה שהרמת למדנו שעורם פי' אחריה מעשר ובתרומת ראשון ומעשר שיעורהלפרש

 . שהוא בכל שמואל אמר לא לו דתתן נתינה )מבל( מצות לקיים אבל טבל איסורמידי
 . ה ש ע ת ו צ ם לפרש נשוב , ניתנות והאיך נדרשות והיכן כתובות היכן כהונה מתנות כ"דפירשנו

 ]קמה[ קנבמימן
 הפירות כל יכול : י ר פ ס ב ותניא . האדמה פרי מראשית ]ולקחת[ תנוא ני בפ' עליהן הע"ה צוהבכורים,

 בכורי ת"ל ושעורין חימין כאן אף ושעורין תימין להלן מה אי , מינימ מזי יחיד בכורי אף מינים מז/צבור בכורי מה יחיד בכורי והכא הלחם ושתי עומר פין ר ו ב צ י ר ד כ ב )א( תורה אמרה דן הריני פמור מיןואייה חייב מין איזה יויע איני ועדיין ראשית כל ולא האדמה פרי ת שי א מר ת"ל בבכוריםחייבות
 לפרש טנלן)ב( . ותמרים זית ארץ ורימון ותאינה וגפן ושעורה חטה המינים משבעת הם מה ריבהאדמתך
 שמן זית ארץ ורמון ותאינה וגפן ושעורה הימה ארץ דבתיב באלו משתבח שהכתוב ארץ שבה שהםבאילו
 ארץ להלן ונאמר ארץ כאן נאמר אומר גמליאל ר' ; ונניא 13[ ]ס,ד צבור קרבנות כל פ' ת ו ח נ מ ב ו .ודבש
 והבכורים הפיאה שיעור להם שאין דכרימ אלי ס"6[ ]פילס ותנן , ארץ שבה כאן אף ארץ שבח להלןמה

 בכורי שנאמר משום בכורים סביאין אין )ג( והגזלן והסיקרקון והחכורות הארימין ]פ"6[ בבכורים ותנן ,והראיון
 ראםתועפות

 תרוהט תרימו חרס דכאים דכיון ,") ר"ת ס) מסמו כתרו 1ו"3 )ח)ס מקג 16מר טמ6י עמפ"ם 7ע"ו זמנת 3מי' 0רטכ"6 ינרי )נויתנוולו
 טמגמח כמס"מ ר"ת וטוגת כו' נכניס 6וכ)ין 3תר 6י') וט)) וסמיי נוכ3'5ס סחוחט גתינס דין גת'גט כדי כס טיסי נעיכן %מןותפס
 נפק") דכח)ס hlon 6(6 כ) Dh" מסמע 7נתיג0 "מז ע)יטויח

 D~DS 6(6 יתיש 3ס כחיכ thnh תרוכס דמינתי יעיון יקרב מיתורי
 )סי אספרי דרטח וסיעו )ס' %6 )כסן כחיי 65 יס6 פכן 51") ס"ס טס61 ג"5 5כ0ן וחיפת לו'  עילט לדי 3ט  טייל  בכילן  לכןגפילט התרימי  כתים 607 סו6 מיותר 7חחגו ור") ותתנו תלומט מרימו חוט s(stn שכיון ג"כ ר"ת ע"ס סרסכ"6 כ"ס 3מ)ס ששל)תת
 תתן כחיכ גמ' גתרומס 7ס6 ר"ת נסס סרסנ"6 ע"י חמס טס )ס3ת ישנטע v(q ונס' 3ח)ס דוקך וסייגו קלמר דד4וריית6 ר"תסיעה
 סמגחת נמסטל 167. י6 31מחכ"מ מס סנה ינוס' '~Shl 6ט' 3ס' וכןכ סג") סט"ג טיסת )פי סהר מס ועיי"ס סיעור )1 6ין t"Dbt)ו

 )מסר 3סרס'1 טרמנ"ן צנרי מפתו סגע)ס )סער טתסס י"3 טורס סוף מטס 7נר ספסר נס מחרומט נוס מ)0 יס6ג' ר"ת נססי0ודס
 טס סכתנ h~vp סי' ריס חרט )0טס רעתי וסגם ר'א, סיטת or וקין כן ס") כחרומס גס 0רמג"ן 7ס6 גכוג0 7נר )6 עיי"סס~ומ
 (Dp וקרך 5יסג6 רניגו מ"מ סגתעס סי6 ושח"כ 0ספרסס סו6 סמ015 למתעת סנס וו") נכסן מרומס )תת סקכ"ט 5וס סיר6יסעמט"ט
 גר6ט רניגו ורעת כו' 6מת )~ה נמגס סכ) 6)6 ו0גתיג0 טססרסס לסייט פות קסתי גמנס ישנו )ן 63ויועי hht )1 תתןכיכתיכ
 גת3 נסר ס' וספייר לס' יסורס מיסי וב3י5יר ככל ילפגיגו לכ"י  סיר6יס נוסח לסי נרטין  דגריו  וקין סס"ח עכ"ל כו'  סרמ5"סכדעת
 '"ג טורס 3סס"מ וכונף ב"י פ' סיח ס' סרסרי יונתן ור' י6טי0 7ר' 3פ)ונת6 מ3'6 )6 16 סן פות 3' ספרסס ומטת נתינט ~ותד6ס

 חומס מסיס )מען 11 ימבוס מתורס גסס סם יונתן דר' 6)ינS3fi 6 נטינס ונפות טסרסס מזות )ט ים טס 'Ch" דר' ד6)ע6 טס31רנו3"ן
 דגל 610 נקמת 6ך ומטכ"ל וסמ3"מ לי"ן סתוס' יכרי טטני6 7גכוריס רפ"ג 3ירוס)מ' ילוט)'ס והזון D~nO ננווון ועיין סס סנריו6)1
h"htס רם מרומת ט6גי 60 עמ0ס מרומס תגיגן % ד)מס 3ירוט)מי מקטס סביך ן6"כ )בהצרו( יתיגע ליעיר Stl)D מקודם 5סמס"כ 
 63"6: מתיי מתרומת תמ"ס 6' כ"ד יומק עיין )ז( . כ5") ט' 5כ0ן ממן יכתיב O'nDD1 6)מיג0 כו' כתיגי 6כ) )6ו )ו( . כו' 03 0ס1ך6"ס
 כ' 5"6 מ' ו0חיגוך . 3גיסס "סר שמגחות טד כו' נמגן )ב( . נמסרי טנר"6 סגים וכן 3גיסס כ"ס כו' כטרי ו630 כו' נכוריסכ,)א(

 olpn נטוס נהורס משו מון et~nh מילות טווכרו "hS 6חר כי כן )ומר 1") )מדו וס נדרך כי 0דומס וקפי סס 11") רבינוכדגרי
 עכ") סוגו 6ותס ע) 3סן וסט3חס 63רן תסס 3מור0 סטו7יעגו הסירות ע) כי )יון יט נשנות 5תס סירות ככורי מקרעו )טני6 כ"ט51וגו

 הדס וססס בגדמם חסר וטגונן )נ( . 3' סיד כשמגמות דר"ג 6רן 6רן סגו"ט 3ססרי זכרו ט)6 סססרי בסי' סיר6יסכן דברי נסויסנגרו
עתי
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יראימ מכון איפרי דעפרמפר 214.
 שביכרה תאינה ורואה שדהו לתוך אדם יורד אמרו מכאן האדמה פרי )ד( מראשית במפרי ותצא 'אדמתך
 שמעון ר' בע"ג תנן בכורים ובמסכת 1 בכורים אלו הרי ואומר בגמי קושרג שביכר וריסון שביברואשכול
 ומין מין כל 8י' כלים בז' להביא מצוה )ה( ותון הכךקע מן שיתלשו לאחר שם עליהן קורא ]כן[ אע"פאומר
 מה הלכך , הבכורים אלו ידך מר דאמר רחמנא קרנהו תרומה כמנהות נמי ואמרינן מידיך הטנא הכהןו"ח דכתיב )ו( דבכהן ומנלן כהן ]נכסי[ והם לזרים אסורים בכורים ותק . יצא אהד בנלי ז' כל הביא ואסלבדו

 שהוא דבר כל להביא ישראל בני תנופות לכל ותניא . לבהן בכווים אף לכהןתרומה
 פעוי

 ובטרימ תנופה
 . פ"א[ ובקדושין ובסוטה הלוקין הן באלו ת ד נ מ ]ב משלמים יד יד דילפינן תנופהמעונים
 מין בכורימ ועיטור במינו מין בכורימ תוספת מ"י[ חכיים ]ר"ג ותנא ועיטורן תוספוהן . הבכיייםיערלרות

 . מדרבנן שניהן והעימור והתוספת מינו.כשאינו
 . למעלה פירגדתי כבר סתורה המורם . למעלה מישתי כבר / קדשיםעורות

 [ ]נ קנר קנגכמימן

 בסומה ואמרי' תלכו, אלהיכם ה' אחרי אנכי ראה בפ' שניהם על הב"ה צוה . מתים יעכיר , עיימימלהלביש
 אש כתיב והלא השכינה אחר לילך לאדם לו אפשר וכי חנינא בר חמא ר' ררש 6'[ ]"יפ"א

 )א(וכתיב וגו' אלהים ה' ויעש דכתיב ערומים מלביש הוא מה הכיה של מדותיו אתר הלך אלא  הראאוכלה
 מה , וכסיתו ערום תראה כי בישעיה נמי וכתיב הוא אחיך וחי בבלל ערומים והלבשת עמך אחיך ומינמי

 ויחי דכתיב אבלים מנחם הקב"ה ]מה[ מתים קבור אתה אף בגי אותו ויקבור דכתיב מתים קוברהקב"ה
 ואמרח )נ( אבלים נהם אתה אף אכלים[ ברכת ברכו )ב( ]~ה בנו יצחק את אלהים ויברך אנרהמ מותאחרי
 זו הדרך את המדרש בית )ד( פי/ חייהם בית זה להם והודעת יוסף רב תני נ'[ ])' מציאות באלובבים

 ראםתועפנת
 6ח סנ6תי מגס עלס נססלי ממ6 לכל לרטית 6ח דג") סס"ח כ' מלחסית )ר( . כרופס סכת" ונ" סגתן סססמיס ע) ע"געמד
 )קרות מקוס נ6דמס יכעודן )ומר סו6 יתירק )יסגף וסך ס6דמס סרי מזכ' סכי דוריס ד6סטר מסרד"ף ע"ג וכ' ס6זמס סר'ר6סית
 כו' סי* יסודם ר' ו6רגנ"י י65 3סס"6 ס6')ן סעיות ע) גירך 6' מ' ננרכות טמ"ט יפות ססגיס סדקזק מס 6"ם ונוס עכ") סס)סם
 Oilfi עיי"ס ס"דמס סרי ר6טיח 6ת סנפתי סגס *ומר סו6 סיפך ורימון וסת6גס מנסן מן ניכורים סרניך מי 61"כ י61 )6 7)רנגןמסמס
 סניפתי סגס ועמס ירנין %ט דנכוריס רס"ן כירוס)מי ומ"מ  פס  לסת fih1  נידפס  דלטורן  יאופס פרי 6מר 7)כן a'h מסרד"ף)סמס"כ

 ר6י' 6ין 61"כ טס ד3רכוח יסודס יר' h'5b סייגו סגין Dh" כותר 6סי' ססרפס נסעת 60 סלי סנ6ס כטעח ס6דמס סרי ר6טית6ת
 . מסירוט)מי מרט סטם עטיו תסס וקלגס כו' סרי סנטוס נסטת ממק"ט )ס 'DS' מס"ס סי6 6רט6 6')ן יעיקר ס6ךנוס סרימךכתיג
 01)כס זקיסי 0"3 מתני' 7סתס שון זר"ס 60 רהיט סנה 6מ6י ידעתי 63 חזם ססס כ'  כו' רפ"י וסע חי נפריס וכמסכתומסכ"ר
 ט' דכחינ דורסן  לי( .  כאן  טסהכ בסי' חסל ונגיסתי מיגים ו' נססם ופי' 7נכוריס פרג גהו0פת6 סו6 כן )ה( . יסוכ )וס ג' ו)6 גו'גת"ק
 וכתיר 'מייך 3וס") 6ית6 טס OSth כגדס0 וכ"ס כ5") כו' ייך ותרומת מר כו' קרנסו תרוסס נכורים נ'[ ע"ג ]ינמות גמי ועברינןמידך
 ים" )ך )ס' יכילו 6סר טס עמר קי"; פ' קרם ס' ספסרי וכלמח כו' שנמות ולמריק 'סי' ע )ס' יני16 6:ר 63ר5ס 6סר כ)נכורי
 נס6 ס' 03סרי טוו ועיין )'ח6 וכגדסס תוכיות טד כו' מגופות )כ) וחג'6 6ית6 וכקן )כסן יחוג'ס טיסיו 0נכוריס ע) ולימד סכתוכ63
 מסד"כ חוו"ד 6' ט"ו יבמות וסיין 'סיס )1 )כסן יקרי13 6סר סס מדכהיכ 3נסג'ס גתוג'ס סיסיו סנכוריס ט) עיף 'ShDnD יר' ס'פ'

 כ) ככורי כתיב קרח יכס' olrn סי' מ"6 דנכוריס נפ"נ וסרסך כו' כסן גכס' )יסו' 7)6 יעגין ממסטר נכורים יגיף קסתומיסו
 מרייס מסניף סמקל6ות נכנ לכיס ליגת נ"כ וסו כו' ס5סס 6ת clpS סו6 סמך )ך טיכחינ )דרוס וים 'סיס )ך וגו' כמגס6סר

 : גסן מסיססס
 ס' שיו וירץ דכתיכ חתים מנקר סקכ"ס מס : עור נדפוס )ג( . ממעתיק נכ". )ית6 )ב( . כ5") וכו' וכתינ טרומים סינט 6תס6ף)א(

 רג.פ יחי ז"ס שסיס לקור כ6ן כ' ס)6 סנח"י גומחת ויפס טמעת,ק. . חומס הנקר 6חס 6ף סמ')ס מחיני )נקרו ממרץ1363גי
 1)כקר קנביס המס נ"ר רי"ט 40 עיי"ט ממון 1גסנס נוה 61'ג1 ~נריות )ממיס רט 3סס OVtD ס6זס ~'atllD מנגסי נעמוד נלטמוןס
 נמקוס מעכב 16 מחכירו )וק0 ס6יס מפן 63י0ור; סמיכת וס 3טמוי מקומו ג6ן 6ין כו' לכייס מנמס סקכ"ס מס גס ו6דר3סמוריס
 רבינו מדברי ונתנקז ט' מ5סטריס 1:6 סר6סוניס וע) יותר )סניס 61ין נוס ודי נקט נר"מ ר"מ ירתת טינר6 6)6 )'חן תורסטהייגמו
 וס והן מת קטרת ברגי נע7 ממין 3פ,ר ר") מחים" "קבור כ6ןסגו"ס

 עגיי
 י"מ סנה' זניי מיוסי ונוס תקנלגו קנר כי ינהיג גססוק

 וס)כ דמויו גסגסילין כי6ית6 נפקת מקנלט מקנל ס6 הכולס ע גס מוס עייס6 מקטו ע6 נענית סייט קנולס וו "נס" מסקסו ט.נ)'
 כסוכם כממופ נין בנוסו 3ין ססו6 מגמ"ח סקסו ומפיר כג") )ק'עו סיר6יס מדור )סי 6נ) טיי"ס נוס סרגיס' והס"מ ר6סון כמורסממח
 סו6 רניגו סי' )ית6 ג' פ' גגזסס נספד ש' )ד( . כ'מ"ט

~'CID) 
 נ0ידורו TSDt 1סג6~ן לנכיון 1שי"ס nffn רייסס ניח 6' ק' נפק

 6טר ומ"מ שיגס סי6 6מת וד6 די6 ג"כ כ' פורט ס' וסר6נ"מ עימס סוfinlfn 6 מד6 יכיס כ' מהכס ט)יימ נמדות בכית טוזמגיו)
 ז)סמס'י 6גי קומר מזין מסילת )מגיס זויטמון

 מרוגז; טיי"ס מענין )סקסין גוססות ס6נונחי"1 יהודיות סגופיות חי3ח סוף נ5ס"ת סרוגה
 ס)1 6ט סר' 6") מסו סימן גס ונחן יסלק) נ6 כו' דר"נ 3חרי' ואי) סקיי סוט לנ6 3' ל"ד טמס"פ י3"מ נס"כ סמלדכי מ"טנזס

-
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עביראים ממת אוצרי יעשי מפר'
 . הדין משורת לפנים זו יעשון אשר הדין זו המעשה את קבורה זו בה הו*מ כקיר. זה ילכו אשר חסדיםגמילות

 ]%[ קנהמהמן
 . בצמאון ולהשקותו ברעבון להאכילובקרה ולהלבישו השבי מן לפדותו לסדנו אחיך והי ומכלל עמך אחיך וחי סיני בהר הקב"ה צוה אח.להחיות

 ]ם קנוז.ו
 האשה במציאות בכתובות ותניא . עליו דעתו להניס כדי )ב( דעתו הבא לו אומר אומרים וחכמיםיהודה ר' דברי וממשכנין וחוזתן נותנין משכון לשון משמע העבום פי' )א( ם % ע ה ותניא . לויחמר אשר מחסורו די תעביטנו העבפ וכתיב וגו' אביון בך יהיה בי אנכי ראה בפי היוצר צוה , אביוןהלואת

 , לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפ" לו יהמר אשר 'להעשירו מצוה אתה ואי מחמורו די תעבימנו כ'[]ס"ו
 לו שנותנים אחרים משל להתפרנס רוצה ואינו לו שאין זה העבם ותניא . וכו' הזקן הלל על עליואמרו
 אחרים )נ( משל להתפרנס רוצה ואינו לו שיש זה תעבימנו . מתנה לשם לו ונותנים וחוזרים הלואהלשם

 רוצה ואינו לו יש אומרים וחכמימ יהודה דברי מיתה לאחר ממנו ונפרעין וחוורין מתנה לשם לושנותנין
 באחת במזיד )ד( עברין הוא ואם , אדם בני כלשון תורה דברה תעבימנו ת"ל מה לו נזקקין איןלהתמרנם

 ראםהועפתם
 כמס"ט 11)6 3ו0 חיינ היגו DT(' מסוס"י ד)שיס מעגין )0קעין 63 כמסף דסט"ן 6)6 ילכו כמו יעסו דמו)") יסטון כתתדמט"ס מטוס"י )מגיס )עטות חיינ דיגו ז6ו טמיר לכייס ונט) סגי מו65 06 זין ימ)מדו מסוס חייט כדשי) )סמפ0"ד )ס"י,י חייי S"hו%
 ע"כ נמ"ח וו חסו ו6סנת טס סימרו נ' מ"ט ונסוכם ינקט תרמי סגי %ט )מנין ויט כ)0 ושכגלח סמח סו65ת סי6 ומהי 5"ג סי'נסיעות ר6"נ כ' ג%ח 11 מדרך 6ת ונמ"ט . ע""ט כמסמע סענ,יט כמס ד6סי' 'ItDD כמים דעכי טס )כ"מ כחי 3מ0רי3"ן יסודם גיחכס'
 מת"נ וע"ן נ%מ זו מזרך מסמע מ6י )סרס יקדק דר6"נ זג") מחס )10 חט'כ סכי ד)כתל כ)0 ומכנסת סמח ס631ת דסו' )מימידמכם

 כמ"ק ככתוכ סמר סו65ת וכן כו' דרך שקרי וכי06 קיוסין ריס כמנוקר ילך 3סו דכתיכ תרתי סגי כגלון סי' 3ו0 טס נ"ממסרס"6
 0מת 6ת ומאתם סכ)0,מסממ0 6ת מתקן סי' 03ן היתעסק דגיך) טסי' נל"מ מן מס שמרו ס"ד וכ6דר"ג 60רן כ) צורך 0ו)ך 6גכי כ'כ'
 תס)0 1 ס"6 6ת דועכךתס נמצע מעס"ח נס' סיין ננ"ח מתעסק דגיך) ססי' )ס6דר"ג מג") סדנר ובעיקר יגקסו סגי מרס 5"עומס

 )וספין כמי רומס גמ"ח כ)6 כ)3י כתורס יעוסק כ) כ' יעז נע'א מ"ת DD"' טס61 נרפט %י נסגרת 6נ"ד סט"וי )פרר"6 סנרי")וננ'6הה
~lsfi 

 ד0ו6 ס"מ 6)סס קרס י"6 1' גינית) ומדכתי3 העיקל ככיפר כגמ"ח סכוסר כ) מכ"ג רכתך סנמ6) כתירס טמרו ומט"ח
 כאסון גכ3) סיטך )3*ר כדי דכווגתו סס6)תות יהרי )נ6ר מכנר 6)י כמכתנו כתב 51"3 %י"3 סג6ון ו0רכ עסק ננמ"ח טנס 63)סורות
 סמקר5 נסי' דמ"ט דנסוכס ולע"נ 0מסת0 נית Sh מסכת 3% ניט 6) %כת טוב )כת נסו דכתיג תרתי סגי ומסרט ננ!"ח סדרך6ח

 : עכ") )כת כסו 7כתיכ חרי סגי ס) נצח מממש סירך 6ח כפי' כ6ן מכלל 6חר ג"ח משמעו מסדו6ס3ת
 03תפרגס רופס 61':1 )1 ד'ט 3ס'כ6 6ת' יקלף סנר ת"ק טס עין 0מ6יר Sett כו' )ו גותגין תטניטפ סענס קט"ו ס' דכריס 0ססרי)שון)א(

 יתוק נמ"ס ס')3 רניגו ל' סכיגותי 1)6 עכ"3 נימק hffr,~t . ר"0 מסי' . )ו דלין )סיכך 6תי וקרץ גזקקין 6'ן 7)ו0 ספריומכמיס
 דם") חכמים 61"כ כוו )1 טיט וס תעניטנו 3' ספו ככתוכ!ת סמונך ננליית6 יסודם ר' כיו"ט תעניטגו דסייגו עכ5") כו' 6תי דקרךסגל
 דחכמיס ו6י )1 דיין 03יכ6 6תי דקלך )חכמיס סימר וס מס 61"כ מס כנקרם כמכושר תעניטט ירמי 7)6 ע"כ )1 גוקקין . 6יןדמם
 כר"ם סססרי נ"כ 'סרט רניגו ו6ס כו' )1 טלין וס כיענט סם בכתונות hnta~s מולה יסווה ר' גס 60 )ו דיין )0יכ6 דסענט קר6דרט'
 נ"כ וכתכ סססרי יעת 0ני6 ד)מ0 תשס0ו6

 בסמי
 0ענס כך סססרי מסרס דרניט ע"נ , וחכנוש זר"י סאבתם סס 7כתוכות 3ריית6

 גס ירסס )6 ו6ס 3דקס טהורת 1)6 מהנס בתורת ט מתג'ן מחחי)ס סי' )1 )ותנין )סחסרגס רולס 61'ן )1 כשלין 07יימ כו' )וגוחג'ן

 חוזריינמתן"
 פ סותחין מחמי)ס ס") י0ודס ר' ספני דנ60 6)6 כו' מסטן סנ6 )1 6ומריס חכמיס כמו.ט6מרו טמסגגין וסי' וממסכגין

 3ר%תסרגס רו05 61יגו )1 63ין וחכמים ר"מ מחנוקת סס ככתובות 0מוכ6 כרייתם וסייגו מחגת )סוס )1 דסותחין ס") )6 וחכמיס מתכה)סוס

למכ""
 יסויס ל' 610 יתרונות יכריית6 ומכמיס י0וו0 דר' ס%נתי0 נר ר"מ 610 דססרי וחכמיס כן ס") 63 ור"מ מחגס (olc )ו נפתות

 ע) טקסס סס כמכוח ,כח"ק ו0מסרס"6 דמ"ע h3'Sh כו' )1 דלין מיירי מנענע דספרי 03סי6 חעניטנו מינת רכיט חיסר ומעירכמסרי
 נס טק') ד63 0נמר6 דר6יית ובק"מ D(srt מתגם )טוס סקי3 5דק0 ידרך ט)6 ד6ימ6 וו") סקל )6 60 מחנט (ola כגמרך סיקסומס
 )מס 3נמר6 מקש טמר ו%כ מתגת מסוס טק') י63 ט"כ סר ס)061 )סוס )1 וגוחגין וחוורין מכמיס ט6מרו ממס סו6 מתגתמטוס
 יין )ס6 לעס ניגרי hnth סס הכחוכות ננריית6 1)סנימ ובע"ג כו' מסכון %0 3י 6ומריס )סתסרגס רופס וביט )1 6ין %)חכמיס 31ין ר"י נין שירסיס )דעת כססרי llh's~(t )סי 61"כ יי05 סמ6 ממנת מסוס )1 )סתום רנ6 דמסמ עד מתנם מסוס כ)) )וגותגין
 תגרד") ונח" עיי"פ כ"כ )6 6' 6ות גף"ו ס6'3ת6 ונסתקס . נס מוייס וחכמיס ר"מ יגס '") מ"מ כו' מסכון 0נ6 )ו 6ומריס ט'15

 תירת מטר 161)י כגיפס )מו5 וכן מיותר 6מריס מט) )נ( . כממעתיק כנרפס. וכש מסטן 51") י"ס דעתו )ב( . סנדקן! נ' סי'יכחו3וח
 כ6ן לניט דמס"כ 6)6 סל6"ס רניגו נסס קס"נ ענין הסמ"ג 0ני6ם 6)ס רשעו דגרי ג) כו' ענריין )ד( . 6חריס מס) 6)6 1כ3")6)6

 קוס
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יראים סכון איפרי רעכזיכשפר144
 לן דק'מא בעינן במצות דאחוה אחוה מכלל יצא במניד שעבר וביון אחיך מאחר כתיבובהלואה אהיל וחי דכתיב לו להלות ולא להחיותו לא מחויב אינו תשובה עשה ולא בתורה האמורות מצותמכל

 ראםתועפות
 דאג"ש"ט

 קג"ט סי' )יו"ל ונס"ך )"1 סי' טמססעיס )ס' נניימוגיות נתטונות ועיין טס נס%ג 3ית6 דתנ'6 %61נ עד כו' פ"נ נע"ו
 )מגיס )תי36ון 16"ג מומר )סדות סר5ס 6מי סר' ר6"ס ויוה"כ וו") סר6"ס רניגו ע"ס נתנ קע"ו סי' כתסו' 16"1 ומסר"ח סג16ן,תטונת
 זס ומטעם נוסו גניזת מינים דמרכיגן )1 וסטנותו ע) ,fip' מומר נחרנט המיך הלדת מ)כ) מסרי סננתי )6 )עטית ל5ס סדיןמטורח
 החיך קניית )כ) טוגס 6ני כסנסור S"rt סר6"ס רכינו )דעת סס ססקסס ס"ז תסו' ח"ו סופר חתס ועיין עכ") הכחיותו מסוס יס6סמ6
 ep' 36'דת י)כ) רכו' דם") )ומר וקין כמסיר מורייין נופו מסה"כ י33ס ודייק יכין מסוס פקע ממוגו סתוס' כקוס"ת )סג' טמומר)ררות
 6)6 ק6י )6 דרנוי ס") וע"כ מענין )6 ס"3 סg'ht 6 וסס13תו כיכתי3 )פענוחו גנני מרנינן ד6"כ b"r1 חו0' כתי' )1 6וססכותוגמי

mt3hh16"1 מט"ח כמו"כ תסורס גתנ6ר סחת"ס ס"ת ומחיך עכ"פ )טע)ותו סיגו דסוס 7סיס6 6וסס3ומו ו)6 טחו יסוס יריס6 ממוגו 
 יססיכ 6"5 6ני7תו 6נ3 כיד )6ני הסור דוקה ממות במוסר יסכור דר3יגו מסוט גר6ס סחת"ק קום"ת ויעגין , וק"ג כו' סיגתי 63סס

 מסרגו") ועיין כמוסר מולידין נניס )ונור 6ין טוכ קנייתו מסכת דמל3יגן כמומר 61"כ 3יסג6 גחי 6:י[ ז"ט ל כ"ו ]%, סס סתוס'וכמוס"כ
 . נ' 6ות %' סי' טנ7פס )ירסס ofltntt ווי כ3י6ור וכ"כ סקס"3 טס"ח סי' מו"מ ונם"ך ס"נ וקוס מקוס מסז' פ"ט ונצ"מ טס3דט"ת
 דסי6 61ור"י כו' 61"ת כו' וסרועין ליס טס סתיס, )סמס"כ מוכרח היגו 'כו' יקט כממס סרועין 6' כ"ו מע"ג ר3יפ להייתונהמת
 עומדים רקס כסמס דרועי סס החינק נמס סתוס' קוביית מתרן ס"3 קג"ח ס" כיו"ד וסו63 סי"פ רקח מט)' בס"ד וסרגוכ"ס כו'טטתגת
 רג"6 ס" )יו"ר כסו"ו וסונף טכ"מ כמס"ס )ס3י3ס הסור מס"ס תמיד3רסעס

~"pD 
escl מק"ג קג"ח סי' כיו"ד סס"ך סעתיק כיין 

 ממסרס 6מר נעגין סתוס' קוסיית מתרן סיר6יס רניגו 6כ) סק"ס סנר"6 נסור ועיי"ס סרמ3"ס )טון טסם טמחגר עכרי ע) סתום')מון
 חייב דגיגו זקט 3סננס )רועי למי 3תי136ן 16"נ מומר ומ"ג צינר היסור טיס ont5%S 6% %ווט עגו עע)'ן )6 לקם גסמסרועי

 63 והס"ט נחטף 7מוסרס יקסכסרס מרועי )ט תיפוק המיך ולכידת מזג) )התויי יוחנן )ר' 3מ") סרמנ"ס )ס3רח סקטס סס וסחת"ם . '1mtsh )טט3ח דמיה ע6)סט)וח.
 מגריליי

 מומר 3סיפ6 חג' היך
 מורידיי

 )ס3י)ס הסור כתכ דסרמנ"ס סרמנ"ס עס לניט חזוק כויקי דקט נסרס: כרועי 6גן trnfJI עכ"ז )סזותו חייניס היגס 6נ) כדילניסור 6ין כסדורו ל3ו י6ס מסמע )מדותו מלוס )תמנון 16"נ סו6 ס6ס כתכ וננ7)6 )פדוחו לסור וכי"כ )מכעיס 16"נ מסיס כגון 6חת)מנוס לסיקו מטמיר לנוי ס'"ד מ"ע מסז' כפ"ח טכתכ סרמכ"ס דעת ט!6 סכך וגריס וו") כהנ סר%ס נסס מסמ"ג ע"ד רנ"6 סי'כיו"ד סכויי ומגס . עיי"ס 6' מ"ג נימין סור מנכור כתב וכי"ג וגומר נקרה orn נעטרס סריגו הע"ס 3כך ברני) ק6י 7תרווייסו מדמעמומר נחסון )יס קרי )יסגף נחד יתרווייסו מסוס ניסונו וסגר6ס עכ") 3"סנ וים מורייין 1)6 קושין )6 נדרכגן וסמוטרס מגריסין3ד6וריית6 וטמוטרס יתערסו מותרס סרגו מוטור יסתס )תרן ים ממומר )רנות החיך  6כידח )כ) טסוגס גמי ססת6 61"כ 67וריית6בייסור ננווטרס וכופף 7ר3גן כנון מוסרם ריסך 7סומ") ועכז")
 טס טמח3ר עמ"ט תכנס ס"ס נחו"מ סס"ך )טדי6 וכ"כ גטנס oh לנדותו חיינ,ן ס6ין )ענין מוין 7נס6 6)6 3טע)ותס מזוט 6יןמעליס 6ין תרכינו דמן ע) )עמוי ולסור )סנ')ס מנוס כח3 סרנוכ"ס דסרי ססהס )ומר b"b ג"כ )ס)י)ס תענין מוין וסרמנ"ס סרנינו סנ"יועת כוט כו' תמ'י נרטעו עומד סרגו ענ'רות נע) 'טר6) 6נ) טס סרמנ"ס טכהנ ינמס hlh )לעסיס מנוס ישן מענין 6'ן מסרסורמנו
 דכס6 ונ") סט"ך. עכ") , נ"י  כדגר. ליסור 6ין וקדותו ר3ו ד6ס 6)6 גסנס 06 )ס7ותו ממויכ 6ין ומ"מ וו") )%'13 מלוס סרמ3"ס)נון
 דלין srtl מט))1 ו)סחיותו )1 )תת )6 6כ) מיינין סלו )1 )סחויר דס"ט ולסטותו )מחיותו 6ני7ס סטנת נין סחי)ק רגעו )יעת דטגססרגי
 סייגו ד)טע)ותו סו6 סרמכ"ס  דעת 6כ3 סס סחת"ס וכ"כ מטנגו )ו גותג'ן כ6')ו דסו") מעקן 1)6 סקו בג)) דמו") olcn כידיסמורידין
 מש"כ לחיך לנידת )כ) ידמיין ימו ע) )עמוד ולסור )ס5י)1 דמגוט ס") ומס"ס גופו )סערתה קנייתו )ססיכ 3'ן ומס סקו 3כ))ג"כ
 סעו"ז סקסס ]וכן יסר5"ס ספסל רנ"א ר"מ מ"פ  טס כסרמנ"ס סססק קי"ח סי' כיו"ר נמ"ס 51"1  סיתריס דסוז"ע 53'ע טססתת"ס ססגיח מס מיוסנ ונוס חיונ6 3זס דלין רכינו וכדעת לחיך נכף שגו משגו )ס7והו וכן עמך לחיך ומי 7כתיכ 5דקס )ו )תת כלחיותו)ענין
 )ש5')1 ליסור יס ד3)סכעיס )סגיך מוכח סרי סטו"ז סס ממ"כ נס 6' מ"' נג'טין סור טככור כממ"כ חמוס דת'רו)ו ע"ש רנ"א ס"'1"ד
 16"ג וכמומר )6'סור6 נוערן ד)6 )סלי)ס אסור דקס מסמס דרוע' יס"מ כסרמ3"ס פסק וסר6"ס סרמ3"ס טגח)קו יימס 6"ססג") תפי 3חע6[ מוסרט סייגו 6)6 6' פעס שנו המיד גרסעו עומד סייגו דק )6 כגוחכ"ת ססריסס כשרי י)6 6חה פעס כסכ')08')1
 )סדותו טמגוס 6ג' ד"ס ע"נ ומס וסרוע'ס ד"ס 6' כ"ו ע" סתוס' כיכר! 71)6 כד3רי0ס מסק פ,ג'גן דלן וסרמנ"ס רנינו סו'ןיכזס ולפדותו מסננו )ו 3תת 6כ3 7מsu 1 לבמוי ולסור )0ני)1 ומנוס ם)ו 6ת )ו )תת מיקרו גוסו ~nhir נחע6 ססרסס נ)6 סתמך)תי6כון
 דנם מ~) מרנינן וגו מטמע )'ייס hnh1 ומג6תס כדכתינ )מסיכו מחו'יכ )'7'ס ד6ת6 דוקך סר6"ס רנינו דעת גמי 6נ'דס )עג'ן'") ו%כ מט))1 חסינ וס ו)סע)וחו הניטרח דכע'גן מטוס ועכל") מסוגו )ו גותגיס כ6')1 )טעינותו 7חס'ב סר6"ס רניגו )דעת וסנט .ו)הח'וחו
 כ) ט3 6ניוס רס"ו סי' כחו"מ סטור עמס"כ סכ"' דורי נוס )"סב 6ג' יקומר מעסק מסק"ק פ)'ט"6 מכסן טמעון מסם ר'גרס"נ 'ד'ד' סע'רג' עזם ח"נ עגו נוסו וסערות וסכי ילומ'6 1)6סיורי עכס )מ'טרח מח'ינ )6 6נ) ממות נידו 'עכנ 1)6 )סחרר מ"כ)שמר

 כסניטט )גדור חייי סרטו )סטוף 63ין גויס רטט ס6ס קרקע אמדת וס"ס מע)ט)'ן 6ני7ח )"ס )תי6נין 16"ג 0" ו6פע1 )1 )מחוירחייג יסרני
 רנעו כחכו hS1 לגלש DS" 6)6 מקומו כ6ן 6ין ,ט דין כו' קרקע לכידת 1)"ס מע)פ)ין לנידת )עם רניגו וס"ס סנ"י כחג %1ז )ס3עכדי
 סר6"ס כיעת ט)6 י,סו כן )ומר )סנ"י גיחה 7)6 6"ט סג"מ ולסי כו' גךקע לנידת 1)"0 מט)ט)'ן לנידת )"ס ג"כ כתיקנוןד)עומר )קירויי כ6ן סטור יכתנו סו3") זעייס6 "טס הכקורס עכ") אחיך אניית מ)כ) (tpe תרווייטו )תי6כון וזומר ויין ,ס ידין מטוס 636כ6ן

 6יטר6) סטור טכתכ )"ס סך סנ"י מסרס ומס"ס כסר6"ס ס") רג"6 ונסי' )יןיט hnb ד)o 6'(b )תיקנון מומר הכירח )לסדורי)מיערת
 נסעמ6 סכתם סעור ע) 3י קסט s~rl סכתנ מק"ג נני6וריס p(Drr סי' כיו"ד דעת )מחוות ורקיעי סכתם. מס רכש כתכ ומסיר ק6יגמור
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 עג:ייראים מכק אוצרי יעשיספר
 באלו'הן במכות ותניא . במצות הוא דאחיו בשת לעבדים יש 6'[ ]ט'מ ההובל בפי בב"ק דאמרי נרב]נן[)ה(

 אחדה מבלל יצא שישע לסדנו אחיך אינו לכן קדדם אבל דינר כשקיבל לעיניך אחיך ונקלה 6'[ ]כ"גהלוקין
 גזלנים פי' מורידין ולא מעלין לא דקה בהמה ורועה עו( בוכבימ 6ק'העובדי ]כ"1 ב' בפי בע"ז דתניא %עמאוהיינו
 לכל ל[ ]ריי כפ"ב בע"ז דתניא ואועג . מעלין ואין דקתני להחיותם מצוה אין דקה בהמה רועהאלמא
 מיניה והלואתו להחיותו אהוה ילפינן ולא איתרבי אבידה לענין דוקא המשומד את לרבות אחיךאבידת
 כתיב דאחווה מעמא מהאי להלוותו סותר ברבית וגם לו לתת ריבה לא שלו להחזיר הכתוב ריבהשאם
 כ'[ ]לי בהשולח בגיטין דאמרינן והא , ותרבית נשך מאתו תקח אל ונו' אחיך ימוך כי דכתיב רביתלענין

 ק . אכיל קא קיאבון אי להו אמר . נבילות דאכיל דחזינא ]הוא[ משומד::ל
 דאיכא נין

 נבילה דאוכל מה"ם , דאיפרלךנך לי שבקו לא ]ויל[ א"ל איסורא ואכיל היתירא ושבק ואיסוראהתירא
 דתני דהא הדין משורת לפנים לפדותו רוצה היה אמי שר' נ"ל לפדוחו מצוה רשע שהוא אע"פלתיאבון
 :ננךונ: ג;ץ::'::ןגשבוינע,1:ב:ןני:::גן'",:יתיג:;ןי.:גנן,יזע':ע עובדי דהעלאת .ואע"נ להעלותן איסור אין אבל להעלותן מצוה אין פי' מורידין ולא מעלין לא דקה בהמהרועי
 היתירא שביק לו וכשאמרו וליהנות מ( מתנה לתת אמור שיהא מלפרש כן לפרש לו ומוב בפרושי')ם(

 ראםתועפות
 6ין 3תי6כון מומר דנפ רג"6 כס4 מסק יס6 גמי 3תי6כון כמומר 6פי)1 6"כ עמך 6חיך וחי ככ)) וטיפ קמחיותו מטווס דקן מסוסדמומר
 עב") ללוך ככ)) סו6 6כי7ס ספנת 7)ענין רס"1 סי' כחו"מ מכובר דס6 קטס נוסך מס 6ך עמך סחיך ומי נכ)) ומיגו )מחיותומ115ס
 )6 גמי רנית ולעמן מטקט )1 3תת לענין מם6"כ טפו 6ת )1 )תת סריגט 6ניוס סטכת יס6גי )ק"מ גוסך רסס רניגו דניי ר6ס1)6
 מומר 6נ3 קס"נ עטין וטסמ"נ )סייף רניגו כיוה"כ )קחתו ס)6 מורט וס,סירס סו6 מומר חנירך ממון 7ס6 נו) כעין סוי דרניחקסם

 3עטל רני3 טסו6 מטמע ענריין )סין כתכ לג"6 רקס ניקד סמק- וסגת . 6תרכי )6 6נידס ססנת יעגין יגס נלנית וכקותו נוותר)מכעיס
 מ3% ע6 63 6מת סעס )תיקנון עכירס ענר ס6ס גיין וכן כו' 3כך טרגי) מסמע שמר ובסון )תיקנון מומר סוp~nDI 6 סטור נחסוןוכן
 רכיט סטרי %6ך מיקרי )% 6מת נפעם ד6פי' גריס טר6"ס רניגו זמד3רי כמג טעמוזיס סוו' 6ג) סק"6 סס סט"ז וכ"כ עכ") כוסלחוס

 סעס 6% יעכי י":ן)6 יד~וע67116מי %6 ישי ל" י"ג ג )סח,יר חייכיןלניסם
 .6מ2"

 כנת ומפנ' סליך נ' יקד וננפק

 מדנריו )יייק )י גל6ס כוי כתורס כקמורות מנוח מכ3 גלמת 3מ,יי ענריין סו6 ו6ס רניגו ונמפ"כ , עכ"י לחוט מכ)) י65 וטת3כ3ודו
 )קמן 6כ) יל3גן נ6יסור 6הוס מ%) ע6 י)6 ו)ס3ותו )סחיותו 6נו חיינין חטונס עסט 1)6 7דגריטס נוטת מכ3 ניחת עגריין סו6ס6ס
 כו' כדכריס )טוגוחו רסקי תטוגט עמס 1)6 6חד יזדכר 6סי)1 610 כמצד טנריין 06 ר3יט כ' עמיתו 6ת 6'ט הונו ד)6 3)16 ק"מסי'

 מיקרי 7)6 כינוי ס3' סלמנ"ס נסס כתג סי"ח ר"מ וסי' ס"1 קס"6 ס" )יו"ר )נונס ע5' ונטי עיי"ס זרכגן 6מד נדגר 1S'Db ססומקמע
 ונמגחת גרמכ"ס מקוש ב"י סעס וקפי מיי"ס עמך מעסט עומס סוי דרננן נענירט 6כ) תורס שסור נעוגל 6)6 סמך מעטס עוטט6'גו
 גריס ת"ס ס" )סבן עמס"כ כו' מטת מכ) 63חת בפיטו כחכ ו)6 נחורט לקמורות מטה מכ) גבחת כמזיד עבריין כ6ן וכ' יקלקדרס% עזי )' ונרהט . מסונטי סיעסס עז עמך מעסט עוסס קינו 3כ)3 סו6 דרכגן ענירט 6ף יספסר )1 גתכרר % יי"ז כתג רקס מ'חינוך
 וס"ס )סמיותו ולסור )ד"6 בהכעיס דמי כובס טתורט 3ג3 )תיקנון עבריין מס6"כ כו' )ספותו חייג 6'% כו' 6מח ע) ג)חי6נון ים")מוס

 כ' כ' כמע" 61')1 גתולס ט6מורות %ות מכ) 6חת SD נמיי עכר"ן סטוץ מ' ס"6 רגש ס" '1"ד סטו"ע נסטון מדוקדק וכן7נ%ר'דן
 6ח'ך 6כודח מ)כ) קומו מעין שייכון )כס"ת מומר ד6ס')ו סס סכ' סקכ"3 נ' ס" כמת"ס ויש כו' 6מת )מבוט 6ס" שכע"סעכר"ן
 , )'ין 630 מט ג) עסס פסעו חעק 1D5D 6(1 )טג6ח עכירות עוסט סס טכ' ס"6 קג"ח מ" 'ו"י מסטו"ט כן. ססוכיח ימס ממומרברנות
 )כס"ת במומר (hnpt מומר מכפן סמי נ'[ כ"ז ]ע"ז 'והגן 6"ר hnh' ז6)ת"ט סס מטקסס ומס )תשנון זו"נ כגון סכתנ נודוסוברו
 עיין )ה( . מיען ריסם .3'ט תג6 וס6 סו6 מין כונס מתורס )כ) )תקנון ס"ס טו6 מ'ן )ד"6 )טכעיס 7)מ"ד כק"מ )עג"יכונס
 טססמ"נ ו6ף , ]סנר6"7[ כ5") כו' רוע' 6)מ6 סרועיס סס געגיס כו' מסמס ורועי כוכגיס מעונדי )ו( . ו' 6ות ונמס"ס קג"ס סי')ספן
 p,Dhi' )י( . %,%) %: 1גג6י::ניטנ6טי:,23:: בג נ:3:ן ב: סה:יע,יצו ,ג22טגף DS(l 6"כ קע"נ ס"ס נקמן רניט טכתכ כמו כרננן קי") 607 טפו סקטט טעמוייס סוזי 6כ) כו' כוכניס סעונדי כ' קס"ג %ויןסוף

631 
 6מר 631 תינוע ג' סגך מיותר )ח( . פסיס סר 7"ט נרט"י 6' מ"ג סס מסר"ס וכמפ"כ נגמרנו סגירס6 כך סר"3 6)6 מיד'רס"י

 6' 7"כ ע"נ ושין וכ5"3 ננדפס כ"ס )1 ולסגות )מנן מתגם )'( . ]סנר6"ד[ כ5") כו' )סרס מ וטוכ סירוסים כ' )סלט )פ( .]טנר6"ד[

 מייי, נ:םגי:,:י:ט:נ
 % ויג):םןנ::%:::ו:ו:ר::' :04;1נ'::: %:מס; בתם טצ 6

 ג"כ דסע)6ס 6מר מס"ס כן קומר )רכיט דוחק נרפס Ort לסור וני"3 מתגס ס"ס יסור סע)6ט 061 )סע)6ס )1 וקינות מתגס )דמותיט
 שמת"כ ושמת 3סיותו 6מ' רני טרנס מניטין יקסם 6"כ נסג'טס )6ישר6 מענין )6 )סרס סו"6 7ס6יך רנינו יקרי )מנין וים , לסור6י%
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יראים משן איסורי יעשיממר168
 לפדותו אמור הוא שמין אחר ואמר הוה מין להכללם בע"ז דאמרינן עביר דלהכעים הוא מין איפוראואכיל
 מעל לא אחרי , לתמוה ואין . להעלות אמור פי' מעלין לא אבל טורידין והסמורות במינים דתניאדהא
 שמעתי ברבית במזיד לעבריין ולהלוות . מיבשא אמוקי מהתיק אחותי מקשיק היכי להעלות אמור)יא(

 מותר. שלו ורביה הוא מין אימורא ואכיל היתירא דשב'ק סשומד הוא אם אבל משומד אינו אם שאסורטרבות'

 ראםתועשה
 מעקן )6 דקם נסמט דרועי 63'סור6 מטס 1)6 3סיוחו 6מי רני ר3ס דמס"ס קנוי  רו ט) רניגו כווזת כו' כן )סרס )1 ועוג שכת"י"ן
 6נ) יו' מבסרס כן )סוס *מי[ נקרני )1 טונ %מ כן )סרס סדנר סקסם ו6ף 3רסות6 ינקן מעקן 63 מסרס סיס 6מ' דר' מסוססייט
 61"כ ט' בגובן מהגס )תת לסול טיס6 מבסרס יותר )רניגו גיח6 סוס כן פ" למס"ס *מר סלניגו גרפס כו' שלס )י וטוב סג"נ:דסס
 בחימר )הגיגו )מ") )סקלות טיט מס עם וס מיסכ וסגר6ס דגיטין 6מ' דרכי ממסי* גרסות* 7)נו)ן זס סי' )סכרימ %נינו ?סו")קסס

 מורידין סוס מומר )יכעיס )מ"ז בסי' 60 סוס מין )אכעיס נעיז עניז-ז6מרינן ד)0כעיס ס61 מין hnt~'h ו6ל3 סתירה סניקוכס6")
 יכ"כ יתר סד"כ תיס' נ' כ"1 כע"ז כמ"ר קותו מורידין ונס לנידחו SD מכריוין 6ין רוי שמר )%י וכין hto מין )מ"ר דניןהותו
 כ' כ"1 נע"1 סירובים ינירסת ,ס מכ) וגרי כנד"ס[ עב"ם מין סר"ז )סכשס רס"1 סי' מפו"מ 3מ"ס סותר ססו6 ]51"ט קו"חסי' כטוי"י עיין מעין ו63 מורידין ונס לחיך קנייה צכ) ניס קרין )6 0וי מומר )סכעיס 16"5 קמ"י ד"ף סטור פסק וכן טס וסר6"טסרי"ף
 קסנר )תשנון 16"נ נשמר כ6ן l~(D'D מו"נ במומר כ6ן יוחנן ר' )סני סוי מומר גמי )סכעיס 6,"ג ו)%ד טס 11") ג"ס סי' כס"נשי'
 לנידתו סוי מומר )סכעיס ש"נ ד%3י 1ג6% עי3 סרטיי כ33 3"3 לתיקנון 16שמזמר

 ממיריי
 נסמם ורועי 3סנוייס ולש דקרך מלשייף

 דתג'6 60 )סרס ד'ס 6"ס וססח6 סו6 מין )סכע'ס ד6ו"ג 6:ו' ר' כדעת )ומר רנימ הוכרח וסטיר מורידין 1)6 מעמן י)6 )עג'ןיקס
 6ו": כמ"ר סוכר 6מי דרני יי") זניטין 6מי לר' סך תיקבי )6 ו6פ"ס )6'סור6 נסוס )סנ'סס מעקן 63 דקם כסמם ורושסגו'ס
 קמ"ר qh 67131י סו6 )סכעיס ד16"נ ד6") )נתר 6נ) ו)סחיותו )פווהו מ013 וטמיר )רנויי קו6 3"5 3תי6טן ו%כ סף מומר)סכעיס
 פמיר p5nS רניגו כתב ככר h1p1 מרינוי מחוילין שנידתו ולע"נ מורידין ע6 מע)ין ד)6 זק0 שמס קרועי יני סוי מומר)סכשס
 מלסרט כן )סרס )י וסוג ווס"ר י6יפרקי:ך )י הכקו )6 ו') ר"6 6מר סמר )6'סור6 מעלן ד)6 ומלהר 6תלנ' 6נייס )עניןודוקך
 סה"נ ניעת 0"נ ו)ו0 מגוס מסג' בס"ס מזעתו סג"מ כ' נס"נ וכיכרי . 6מי דרכי סך ג"כ יקסם ט63 בס"נ וכסיעת כו' לסורט'ס6
 כלכויי 36סריך )6 ממומר rh סכתוכ ריכס כי t'"DS1 יטרף) ס"ס 636 מומר מיקרי )6 (itsh't ניקרי מומר )סכעיס ז%3ז טסנע"ז
 7)מ"ד סס סכ' 6)6 וסס"נ נסיג מיגרי משר 16"נ י' hD,(hn ונסע"ט מין ו)6 סוס שמר גמי בהכעיס כ%ד ומסק )תכעיס )6ו":6)6
 וסייגו )סיוהו ל3ס י610 מסמע ד6פרקיגך )י סכק' ק6 )6 וי) ם6ר"6 טס נניטין )י' גיחך וכוס מעיין ג"כ סוי מומר )מכעיס16"נ
 1)6 מעקן ד)6 נימק 06 וי"גו 3סכעיס כמומר כ"כ )סק) )ע"ד גסיר6 1)6 יוחנן כל' ס") וסת3מיייס סוי מומר כח"ידם")
 6יסור6 ו6כע ך"ס רס"י נטוות סס ססעמיס ומס יתענין נכופר ענו ונפיג רני:1 נדברי כמנ61ר רסס 6ין *גייס ומסמנתמורידין
 שתוהו 6מי ר' לגס מס"ס עי מש עי סויף ו6"כ תקריס מש טמעי 636 כן י5ו on~u ריהלל7יט ס63 לל"ג כו' עמו סעייועריס
 ספרו *:סיס רק כן טסיו עריס סעידו 63 067 רס"' נכוונת כ' כ"ח 16ח חיים מיס 3נ6ר 1' כ)3 )י"ל ליסורי סל תס"ח נס'כנס

 כין חיקוק סכ' מין סי"פ נ' כ"1 ע"ז ומסרס"' . מסדיוגו עי"ז 6"ע )מנוע זנריסס מקנ) ל"6 סי' 63 נע)מ6 סטיר פדרך כן)ר~לגגן
 סתוס' ומנס . ו)ס)וות עי כו' לקמוס וקין מן מסר ונגיפם כ3") מע)ין )'א( . ודו"ק וס"נ כנרי"נ גרפס לסכך ומוריזין כו' )מומרמין
 כ6ן כרכינו ד)6 1סD 61("S ):ויסלקיגן ממ"כ 7)6 דניעין מסמו* כדמסמט )סחיוהו מגווס 6תס 6י )סכע'ס וכ3 כ' 6ני 7"ס כ' ב"ונע"ו

 03כעיס 1ממי)6 ולסטותו )חיותו מלוס 6יכ6 ינ)תי6נון )סיטחס יסחוס' כ' מ"כ רגש סי' )יו"ד 31ha יי ונסגסות לשוהו לסורד)סכעיס
 t~DT סך מהונך יסרגסו 6'ך נסר )6 6:) ליסור כ)סכעיס ממיש רסוח רק 6י:1 ינ)תי*נון סר6"ס )סיטה 6נ) רטות רק מ15ס6יט

 ע"ל כ' סק"נ לג"6 ס" כיו"ד סס"ך שגס )י וסנר6ס 610 ?6יסור6 כסיגו רטית ומוס 6יכ6 6יסול6 61"כ נועמן 1)6 מורייין7)סיעיס
 מסור 6ין דנכ0"ג ססיתר 16 שיסור 6וכ) גין גדנר תוסס ט6ימ 6)6 )תיקנון ע6 )סכעיס מומר נציגו כק סיירי יסעור 11")סטור
 תיירי נמומר )סדות ז6סור לל"י דס6 שכ' %ו ס" נס"' סר6"ס נוכלי סכי ומטמע כו' זחגין p"D1 סר"ן מחלק וככה"גנדגר
 6ין לככס"נ מסוס ויקי 6)6 6'סור6 ו6כי3 0תיר6 דסניק יסרם) )יס יחוו כפ"ס וכדליתם כפס1טו )ס מוקי )6 ו6מ6י מין דסוי)הכעיס
 סכתנ מי"ג סנס' )חו)'ן גח" רי"ט כסנ6ון ויש ח"ן ליס סר"ן ונלי סיסנ מבוקר ונוט טכ") )סכעיס טוטס קינו יסמק כיכרמסור
 זכיתי י6 וכעת יסטו)ח מסונים ס6)פס' ססנינ בהינסות עמו ססקסס כמו מוכן 6':ו סחיר6 טניק וגין )סכעיס כין )ח)ק סר"ן מח"כסס
 כס' כמנוצר )חינון ס6'מ 6( . 'ס ~'hllQ ,6ש3 סת'ר6 סניק נוום דכי סדנר מנוצר ao~1 דכר' ולסי D(SP כיכר'1 )מתכונןער"ן
 לסליו וסיתר טרייר  נ( .  IPICD1  סם"ו לס סקרי ונסו ס5ינ~ר  ונופל ניניר~ם מקסיו 1151  לסניו  מונהימ  וסיתר ספסור וסייגוססו)ח
 כססה סיר*יס וככיתור שכע"ס ססו6 כוונתו ומרקס ס6יכשר 7וק6 ונוט) ססיתר מעליו )יחות כידיס טכועע  רייילו ספיריוטניס
nlleol'סקי"ו נ' ס" סור והתכוצות עיי"ס דק 63 ס6)פסי ססנינ תגויס יסדרך ג"כ כתכ ס' סעיף כ' סי' סה'ט0 סי' חייס ירך וכס 
 ס"ס )ד"6 י6סי)1 כחב וכסוף נכוונס )גכ3 ימוע? 6סחיעתו סימכין 67ין 3סכעיס 167"נ עעמ6 כתכ דנחח')ס 6ס7וי סר"ן 7נריסקסס
 וכידיס גכוו:ס )נכ) סו6 מועד ימס סכינו ג:,6ח 6סי3ו )סכשס 16"ג 6נ) נתחי)ס סר"ן 7מס"כ )קעו 1כ6מת כ)) טחיטס נר 1631כנכרי
 ומס"ס ממס )סכעיס )6 6נ3 )סכעיס מיקרי סו6  )תיישן יכ)סי )תיקנון ט)6 )סכשסר"3

 סר"
 )נכעיס מומר 6כ3 ס)כס ונעגין נסד"ס

 דר"6 דס)ונח6 מפרס וכר"ן )סכעיס סו6 ס6' מתח')ס סוכר )ת'6טן ס63 דכ)ס' ממס )סכע'ס ר") כו' גמורין כגו'ס ס"ס כו' )י"66סע1
 ועיין ט' סרנם פעמיס ס~) תיילי ונע"ו ט' 6": סה"נ )"ע ס" סמב"צ נמס"כ ממס כ)סכעיס סייס נ3סכעים ג' כרו סגע"וולגילה
 פנויו ל6ש ססץ מינר' מעיר ס)5 ו)ס)6 יותל כססיעוח סמג"ד מלחסיית סר"ן שרי שהרן ס"ס ס" רעק"6נחסונות

 מס'"
 הסיר

מסק
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עריראים מנק איפיי יעפימפר
 כתיב דלא קדושין לענין דוקא הוא )אחיך( ישראל שחפא אע"פ ישראל חטא 6'[ ]ח"ד בסנהדרין דאמרינןוהא
 השבטים מעשרת חייש",שמא לקדושין חו'ששין הזה בזמן שקדש גוי כ'[ ]ח"י פ"א ביבמות כדאטרינן אחוהבהו
 ברבית לאו בגזל לאו למכתב לי למה 6'[ ]ס"6 נשך באיוהו בדאמרינן גול כעין הוי דרבית לדבריהםמביא אני ראיה לתיאבון במשוטד רבית לאיסור רבותי דברי ונראין , ביה כתיב אחוה רבוע לענין אבל באהוא
 חברך מסון על תורה הזהירה המשומד את לרבות אהיך אבידת לבל התורה ריבתה כאשר לומר ישהלכך

 , לקחתו שלא תורה דהזהירה הוא משומד חברך ממון דהא בו כיוצא נמי רביתהמשומד

 ]ערה[ קנזסימן

 ושכר בשלמתו ושבב השמש כבא העבופ לו תשיב השב למלחטה תצא בכי הבש צוה . העבהיהשבת
 בהמקת ותניא , ביום המחרישה ואת בלילה הכר את מחזיר 6'[ f'p ]נ"מ ותנן לו תשיבנו השמש באעד רעד שלמת )את( תחבול חבול אם המשפמים ואלה בפ' הכתוב צוה יום ובכסות לילה בכפותוזה

 , להחזירו חייב הלואתו בשעת שלא משכונו לו להחזיר חייב אינו הלואתו בשעת משננו כ'[ הי"דבב"מ
 צחו? תצא כי בפ' לילה בכסות סיירי דין בביוב שלא )א( במשכונו יום וכסות לילה כסות דתרווייהווטעמא
 לו תשיב השב בתריה וכתיב מדבר הכתוב בי"ד בשליח בהמקבל ודרשינן בו נושה אתה אשר והאישתעמוד
 הכתוב ב"ד בשליח אומר אתה מדבר הכוזוב ב"ד בשליח תחבול הבול אם כתיב יום בכסות , העבוםאת

 ג,[, קי"נ ]נ"מ ב"ד .בשליח תחבול חבול טקיים אני מה הא אמור )ב( הום בבעל אלא אינו אומדבר

 )א( ]קפו[ קנהשמן

 הקורם כל אלא )ב( בהם להחניק רשאי ואינו שביעית פירות את אדם שיפקיר הקב"ה צוה . שביעיתהפקר

 ראםתועפות
 1)6 מומר 37ייכעיס ככ"ל מסק לסרגן טכ' סה"נ )"ע ס" תמיד כעוסת ד)6 כנכרי %ס מין ססו6 ממס נ3סכעיס חורין נליספסק
 כסר6"ס ויש וכיייס כאתגר )נב) מועד 6)6 כנכרי 6י;1 0וי טמר שע"ע )חי6נון ס)מ מס%כ טס l'tPS 0ר"ן נכרי 61סהמיטתי"מין

 סריענ"6 מס טסייס ומס כו' ומקסיד חוסם ט6יט רק )סכעיס hpl1 )16 ד6ס3'נו )יכעיס מותר לסך סכסכו טס נעיו וסרשג"6כ0%
 ט' )טכסיס %6 חון ס7"ס נ' ג' כחורין לס"י )ממ"כ טכיון ג") D("S דח31ין p"DS רס"' וכ7נחנ 3סכעיס מקרי 3ת"טן ט6'פוכ)
 מין קמ"ר ונין ממסן ושכטיס 610 ורגינ6 דר"6 סנפ%ח6 ד)סכטיס סמוס' דעת פ6 וכן רה"י )מון 6100 מתחי)ס סר"ן מס"אוסייע
 ר"6 ג" י6'פ)'ג' כבהכעיס כ"ג מיסו זעמם 3עי) טכחכתי כמו 16הו מורידין ונס לשדהו ע) מכליוין 6ין טוי נעמל )מ"י 31יןסו6

 טתוס' דמ"ס גמ65 3סיותו נדבר שסור 6'ן דנכ0"ג ררנו כדנר' )סהוס' ס") סו' מומל 37כ"ע )תקנון ט)6 סס61 )סכע'ס 6נ3ורכיג6
 ס) 6שגורין וקקי התיקנון ס)6 ט610 כפסעו 6יסור6 61כ3' סתירה טכקי ' 6)6 ממם )סכעיס )16 כו' )סמיותו מ15יס 6"6 03כעיסוכ3
 )יינך מוין ורניט סהוס' כוס ונ3סכעיס עיקרי )6 ממט )הכעיס ועכ"פ עיי"ס דננ"סס סניטר קו"ח ס" נכויי ועיין מקודם סכ'עכטע
hlfiו0חוס' דק0 נסמר מרועי )0 יקיף 7רניגו 3יגייסו 6יכ6 7ורסין 7מטמעוח 'DS' 03 מ' 6ות 0רועיס מ)61 גס' וסגה . ודוק מניטין 
 נ6ו"ג כ6ן )תיקנון כ6ן 3טגי ממס 03כעיס מייד enJISn ד0ך hnth 06 מומר מכלן סמי 13מר יוחנן )ו' )%) סרסנ"6 )דעת0קטס
 גדעת סרטנתי מס וגסי נ5"ע הניח 6יפ נ"ל להיקטן מין דמיקרי ורנינ6 דר"ח מס)1נח6 מסמע )6 יכס6י )סכעיס 1)6 5תי6כוןג)6
 דלין סיין ים" דרנ6 חי דגמיה תתקטן 630 %ו"ג ממי% )סיתות מ015 3ת"טן י1%"ג Sfi1 יוחנן %' 7מסחנר6 )'יטנ 'סטתוס'
 ונחוס' ח"3 סה"נ )"ס פ' h"1Da נט"כ %פת יס ונוס מומר מכלן סמי 6מר וספיר סריס )סורידו )6 6נ3 רמות 6)6 3סע13ת1מ015
 מסיר סס31מ 7כס' קלמרי סכי ז0תוס' '"3 0נ"3 ולסי עכ"ל ס"ת )כתינת מסו) יתקטן D~T" נוסמע כו' מכלן סמי י"ס נ' כ"1ע"נ
 שאנון דט63 %מר *ן לנור פרזס י)גט 636 3ת"טן ס)6 סייגו ושמרין ממס שכעיף 16שג סי' 7מיגין יחי ומומרין מיניןסוגם

 ס"מ': )גחכת כסר )תיקנון ולעולס רמיה 6)6 מגס ולין דרנ6 חי גפת כ"6 נימסממידין
 ]הנראי[: כ5") ט' 6פר נע"מ סרי ענועו D11DS גיתו 36 הנ6 % סומר כס0ו6 )ב( כ5"). קו' נס' כתיג 3י)ס כו' דין ניח סלח נמסנו%)א(
 6)6 נמוחזר נסם )ב( . י*פ"1 . ססופר ע"י נסייע כי סססר ulnhs וחסר סססר נשף סנריו בכ"י כתוב קנ"מססיגע)א(

 פן התומט כש' ו0לנוכ"ן כ"י ס)' 1'ונ) סמיע0 מסי בס"ד סרמכ"ס וכ"כ כגדפם 04כו'
 מיסו סומר 6דס יס6 ט63 גסי

 כו' נמכי)ת6 סגו כך הנניס ומוסקך חווק ססג0 כנ ססי0 יס6 6)6 )קיטר נסעת 6וחס )תסקיר ריס 61סי)1 כרגישת עג"ס נסניזנו%
 רס6י חרירו 6י1 6חד וכס 06 נמהוכר ינס גריס כו' לכיעור זמן עי )טומרן סזוכס ורסקי וכס סקו7ס כ) 6)6 רניגו מסייס מס61"כ
 ספיחים סומרי 7הק 6ס6 % ט' ש"ס טמוס' חמתו ימואס 6סנך*0 ירממג6 כמהובר זכיית 67ין 6)6 . לניעור נעת עד ממת)יקם

 ~ws וסתי נגמר מסוסנסניעימ
 גוססיי

 כי"ר עיי"ט )'סר36 השתר מן 6מריגן 63 ו6מ6' למסומל כיון לסחה 6"כ ס3סכס מתרומת סכרן
 6ף )ספקיר 5ריך יס6 תימך וזל) ועוף ומיל מלסמל 6)6 15תן סומרין סיו 1)6 סחוס' עמס"כ סגרס"ט טס התמס ומס מס ונטגרס"סוקפיר
 )שמס 16תו מסכימן 6'ן 076 )מ6כ) סר6וי רמס ופס 0כסמ0 מן נסמור מוהל סיס 076 7מ6כ) )סמור 7"ס 6' דג"ח דצ"מ סתוס'יט"ת )חרז כפכ ז' כ"ס יקר6 טות ססגיס סנס עכ") עיירך סר"ט סני16 יפיפה רשו נירותיי )סיי6 וכ"מ כו' %נסמחך כדכתינ)כסיס
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קראים סטון איסורי דעמורספל 814
 שנק והיתד ל,נ.:ג: דכתיב מה"מ . שזכה מה ולהפקיר להוציאם צריך )ג( ואז הביעור זמן עד לשומרן הזוכה ורשאי .זכה

 להורסן גן ,לא:;ן ו,;::ן .אנן,דנ,ן ,נם דאי,'
 .תנץ! עגל' 'הי"ו

 'סיג,] 4,:'י;:ג:ינ::קן:: ':יגמגןיגןין:י גם:וי(והגן4ן;ז:ו;:
 D"Jy : :ן ;!ן:' ,נגג";ןבי:ןיגןן;ן;ע גגיצ:י ":,יגח- 1ey י:נ',::;:;ן

 ::; ::נ::ק גי.וו,.'"ין::יגלנ1ן:ע::ו."יינ,;:%י::ו::,ין ןגי:נ::,:ג
ש 2 ,:שן'2עבג'ית %צג  "מום בגב'גב,:איב'בנמםמ' מוזות פ" 

 ראםתועפות
 ש2' ט,::'גםנוה

 ,ף!::ע~ה;;::י
 ::-ן שם:ד:נ: ו:לןןן הן

 %סתפק םם,1:נבנג:ש:ב2סבעהים3'ט'ת %נ2:,ע1
יי י '

 נ3ב:שגצ:)
רמי6גסווי3סק

 ומ6כי)יצ
 )נסמסי

 ptns' 5"ל כון  o~lteh יפיפי ד5מר ולר"פ ילפב פר ר"מ ב' ו'  רפ ייחוסי ט) :מעתי ומסמקי

 נ6ר5ך 6סר ממיס ד)3 קר6 סטיר ולס"ס קר6 קלמר ממס מנוסס.;ומזי
.

 6דס ')ת " ' ',ק- : ' '

  טב:1%:נבכ:4ב::שצ ם ם מ בז' 2צ31שצ ם,ינ:צונן2:נגםןקיכיצי:נוטצ ןן]:2 ,!;ל,:'עזנ::.ן:ו'!%:ן'ם ;י:;:וךןן:12י;;:לג%
 %ינויק 36יס)ניב'בגך2ס22ב DS"9בצטוט

 צש ןגישע1 במץו%יי4לה%ד:ן בן קרן י
ען ימן" ,בנו~שיגדצגן בנר 6סי':1וסיס3יסיםנב:

 ;י;ק lSt~b ..ן ם:,ש'י;ן;'י'ן~,שץ:י2'יייוי;'ק~, ;נ";;י:,י:,י,:"!,:!:

 ,6( טוס ד2נב  ייטי:%סי:ייסזו.יסיו ס יקה 2"ה מ" ס)1 מיצבת %י::י:נךגבל2י::עט"
 :" נ11 וי 5"ןן יחן,יגג:ל(:~: ספלי

 צע
 י.

 ,15 1: ':ג'ק'י; ."""יatwtn ;: "2 ןון:':!%1,
 צ:::ב ?ןצ,םצ גבננ,3עבג2נב:הג:ז, ם מבביוב12עבוןו2ם השך1:%::ג
 7,ן.;, יל;!.ן ,; ,נ! 11Dh לתו !;,ך!; ::ן(:!;וןג:!.. ןנ:יג;,ן,;71

 "ו;"
, ;' OD11D5 ,דקק ;'ן ;;ייניק;; 

 רכ"י מסמם מחומס בסי' סלמ3"ן יידעי ש' נסר סלל וסוסיר )ס' יסוקס טכסי ל3נ'6ור ודע . מ6י ינכונס סכת"י פסחת 1'ר6סמעיניו דנע"5"שי1ק"  מ%נבמהב, לש צצ4שתרטכ*יפ)1מג %(ב,ב:7%מץשי:ן .ס"ת
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עהיראים כצצן איסרי דעמורמפר
 צריך השדה מן להיה שכלה ובזמן ואפיקמוחין ואמפלנהז ומלוגמא )מ( ולהין לעשות ולא לאכולתבואתה
 אוכלת שחיה כ"ז לחיה בהמה מקיש בארצך אשר ולחיה ולבהמתך דתניא שבבית לבהמה ולבערלכלות
 בשדה מינו כלה ותניא . חו"ל שיוצקים ולא אוכלים הס בארצך בארצך , הבית מן אוכלת בהמהבשדה
 במקום בפמחימ לה ומיית" דשביעית בתוספתא מפורש בשדה לחיה מיתכלו הפירות )י( ומינו בבית מינוכלה
 החיה שאין רחוק המקום אס כלה המקום שבזה ]ולחיה[ זה ממין אחר במקום ישילחיה ואם כ'[ ]ג"כשנהגו
 שנינו זה ועל . לתיה שכלה מקום באותו העומוית לבהמה לבער צריך מקום שבאותו פירות על גדילההזאת
 למה ותנן . ואחת אחת בכל ארצות ג' והגליל הירדן ועכר יהודא לביעור ארצות ג' , פ"א שביעיתבמס'
 כדתניא יעשה כיצד שבשדה להיה וכשכלה שבה האחרון שיבלה עד באחת אוכלין שיהיו ארצות ג'אמרו
 לקרוביו מהם יחלק יעשה כיצד הביעור זמן והגיע שביעית פירות לו שיש מי דשביעית תוספתאבסוף

 וחוזר וימול יבא לימול שירצה מי כל ישראל בית כל אחינו )יא( ואותו פתחו על ומניח ומוציאולמיורעיו
 שגדלו פירות כל שביעית טוצאי בשמינית הביעור זמן )יב( שיכלה עד מהן ואוכל ביתו לתוך מהןומכניס

 דקימיל הביעור זמן קודם אפילו אסורים וספיחים שבשדה לחיה כשיבלו בשכינית לכערם צריךבשביעית
 עקיבא ר' אמר וגו' נאסוף ולא נזרע לא הן ג'[ ה"6 שנהנו במקומ בפסחים לה ומייתינן בת"כ דתניאכר"ע
  זריעות מפיתי וכל , תבואות ספיחי 8י' אסורים שהם לספיחים מכאן אוספים מהוכן זורעים שאינם מאחרוכי
 אבל נזרע לא הן נאכל מה תאמרו וכי כדכתיב הנאכלים ומפיחים מפיה נקרא הזרע נפילת ידי על הבאכל

 ]להפסידם[ בהן ולאסור הביעור עד להתירם אילנות ספיהי דין להם יש וקש תבן כגון נאכלים שאינםספיחים
 ספיהי אבל וגו' נאסוף ולא ]נזרע[ לא הן בקרא דכתיב עקיבא ר' )יגן אמר הנאכלים ואותםולמחורה
 ספיחים ודאר אמו דגזרו כרבנן קימ"ל כאילן שהוא כרוב ובמפיחי כר"ע בפסתימ ומסקינן מותריםאילנות
 וחכמים . שדה בירק בהן כיוצא שאין כרוב מספיחי תוין אסורים המפיחים כל אומר שמעין ר'דתניא
 מ ד ו ק ב ורבק דר"ע ופלוגתא וגו' נזרע לא הן דתניא דר"ע אליבא ותרווייהו אמורים הספיחים כלאומרים

 וסתרת חדש מתרת שכן העומר מנחת גבי התם דאמרינן נק ]"' פ"א במנתות כדמוכח ר ד ע י ב ה ן מז
 אם כי הביעור זמן )יד( אינו שביעית ובשנה אסורים ספיחים דאמר כר"ע ספיחים מתרת שכןבשביעית
 נהמן מאימתי מזו[ ]ט"ב שביעית במסכת כדתנן , שמיניתבשנה

 ושורפיי
 פירות פי' שביעית של ובקש בתבן

 ]הבהמות[ למאכל והקש התבן ראוים לכן קודם אבל ובלו יבשו שבבר שניה רביעה משתרר שביעית.של
 במקום תניא ועוד , ליתה שביעית וקש תכן שניה וברביעה להפסד ולא לאכלה דכתיב שריפתןומיתמרא
 זמנים אלו כל החג עד בתטרימ הנכה עד בגרוגרות העצרת עד בזיתים הפסח עד בענבים אוכלים 6'[ ]ג"גשנהגו

 ראםתועפות
 זי)מ6 סר6 6' מס סכת כד6י' סך וסייגו עסין ונתפס נסתפג כ"ס . זקלין )ם( . עיי"0 כו' טשעית פירות טסמר ליסור ע3 עגלגט"נט
 ק"ג וננ"ק רפ"י סך וסייגו )עסין 6)6 ס6יגס ד5") ה") וחסידן 6)6 סייט 6)ונתין י65ט קמרו  ושטעית רסק ינירו0)מי ודעכמחוזיך

 ו36וגתין )נרך 6"5 ניעו נתוך 6)גתית סמרנן ינרכות סס"1 נילוס)מי כלס כס מניח 6ת ו3רנן )וקף 6)וגתית ודרך 3וי)וף 1)6 63כ3ס6'
 ודחיס ו3נסמתך ניס דכתיכ קר6 מסקי )יס מדמסיק וסגר חי0 ט0ס וכחב . תמם טס ר6"פ וסי' 6)גטית ערך ערוך וע"ן 6)גתיתסייגו
 וננ"ק מ' נסוכם 6כ) זי)וף ממנו עוניין 6ין גסמס )6כ')ת 0סו6 מס מן 6דס 63כי)ת טטו6 מט דנין מדמע )6כו3 חנו6תט כ) מסיסוגו'
 סלכ לרוס ע) )ממוט סחו"ס וכ"כ . כו' 076 גני דכמיכ )6כ)ס )כס ס6רז סכת יוטיתס מקלע )ס ומסיק נריית6 סך מייתיק"נ
 )6 סי' טמטכ"ר )עע וכממ"כ 6דס כמ6כ3 מיירי )6ט) cnht~n כ) תסיס ונו' %1סמתך פסוק קותו יגס די") קומר 61;י שי"גוס

 ס)כס oa סנגורו פ"ס הפיעית מסתוספת6 עיי"0 גו' משנוט 6ס 11Db Ssh ניייס )ס6כי)ס דיוקך )גסמס 6זס סירות 6דסי6מ)
 ממ')6 סייגו תריס ור") )6כו) תכו6תס כ) תסיט גו' ו)כסמתר סג6מר )סחוירס שמס מחיינין 6ין משיט 61כ)ס סח6ינס מחתסנסמס

 סחוס' וכ"כ כ3"3 ריככו )יב( . %") 161מר )יא( . נגדסס וכיס ג5") כו' דחיס כקו קימתי טמירות וזמני )י( . ודו"ק 3טס פתחן1)6
 6כרסס ב"ר י5חק רניגו ססיכ 0)"כ ס" ח"6 ס6ו"ו גתנ כו' גגו ליד( . ג5"3 6סר )יג( . סתוססת6 3סון גוחכעריס 7"ס כ' ג"ככפסחים
 וק0 נחנן ו0ורסין נסמן מתי עד כיתגן כסמיגית סיר"ת כך נ0מימת 16 נ0ניעית גותי 3חיס כ3ס כתנת ג") מכסן יסומץ ר' )סרג51")
 תגיף ועוד ניסית ס)י0 סנד)ס תנקט כמרחסון גק5ר 0תס6 6ססר ס6ין סניעית 30 וקר נמכן ו6י סגים רניעס החרד עי מניעיתס3

o'))thכו' כשגבס otenn)l עכ"ל כו' 6חי כ) בעור סיס המינית 0נת ע"כ סיכך נסית 66"כ )סגות 6"6 ממניעית 61י ססוריס עד 
 כא' ר"ח וכ"כ נסטית ס)'0 גד)ס 630 תנו6ס 51") טו6 ס"ס כסרית 0מ0 0גדיס תנוסס כמריסון גק5ר 0תס6 6ס0ר סליך ךמס"כוגריס
 טניס יסניף קלמר טניעימ טפסני סט" מנס 0) וק0 נתנן )ומר וקין וזב כ"כ סי' סולחן פ6ת 3ס' וסכינו פאג"י ע) )ספיגסינר
 ]כ5")[ )סיות 6"6 כמניעית ו6י כו' תגי6 ועוד 11"0 עג") כו' נסמיג'ת %6'כ )נער חייג יקתגי כניטית ליסור נס נוסג טיס 63נכסית
 6)1 רזויות סט6 כ6ן רניגו תט כו'  ממיגים טיט ט"ב  חליך לכמר  חייב  דקת;' סנישח בסור נס נוטנ סיס 63 וכ00ית ור") 66nfaa"כ
 ו0ורסין גטג'ן מתי עי דסניעימ ס"ט ז' כמטגס מס רגיגו וני' ססוריס עד 51") 610 ד0"ס גריס מחג טד נתמריס לנינו בינריוממ"כ
 כ6ן רניגו סנס מותרין ולעש ססיחי כמ"י וס") סמוס' ומ0"0 סי 1"ס 3' 1' תענית ותו0' סס )סר"0 ועיין כו' שיעית 30 וק0נחכן

כמג*

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



-,

נ

יף4ל,ם כצצן איטרי יעטרכצפר 815
 פ"ז בשביעית כדתנן שביעית בהן נוהג פירות ובאיזה , שביעית מפירות בשביעיה להינע יכוליםאינם

 אמרו כלל שמאאו( שניה רביעה טשתרד להפסד ולא לאכלה משום מתמרא ולא לשורפן נהנין)מאימתי
 שצובעין קרקע , גדולי פ" הצבעים וממין בהמה ומאכל אדם מאכל שהוא כל לשריפה( אסור )ביבשביעית

 כל 6'[ ]"י פ"א בע"ז לה ומייתינן בשביעית כדתנן שבייגיח בו אין בו שצובעין עפר בי עפר ולאבו
 ותוףניתא בו צובעין אפילו עפר למעוסי פי' שביעית לו אין עיקר לו ושאין שביעית לו יש עיקר לושיש

 פי' , בארץ מתקיים אינו )סו( נשמרים אלו כל בו וצובעין הוא עפר בשביעית דליתה בע"זדאמרינן
 להפקיר חייב שהוא וכשם , ביעור ולדמיו ביעור לו יש שביעית ולדשו שביעית לו יש , שבשדה להיהשכלה
 נתפש שביעית בפירות ונחלף הנלקח שכל שביעית פירות חלופי להפקיר חייב הוא כך שביעיתפירות

 קדש מה לנס תהיה קדש היא יובל כ'[' מץ ר"י פרק בע"ז לה ומייתיק בת"כ כדתניא שביעיתבקדושת
 )טז( כן שביעית אף לחולין ויוצא דשו תופס קרש מה אי דמיה תופסת שביעית אף דמיו אתתופס
 לקה כיצד , אסור עצמו ופרי כשביעית נתפס אחרון אחרון אומר נמצאת בקדושתה היא הרי ]תהיה[ת"ל

 ואע"ג . וכו' בשר יצא דגים נכנסו דגים בבשר לקח בשביעית מתכערים ואלו %ו בשר שביעיתבפירות
 שביעית עמו יהא א"ב אלא נוהנ היובל אין דאמרי היא רבנן מני הא בשביעית ולא כתיג ביובל קראדהאי
 נ'[ ])"נ בערנין דאטרינן והא , בשביעית כתיב הוא כאלו ריובל לקדש חשבינן בשביעית תלוי שיובלואחרי
 נוהגת שביעית לרבנן בין יהודה לר' דבין דאמר הוא תנא האי )יז( שמיטין לקדש יובלותמנו

 אע"פ.
 שאין

 שנה וארבעים תשע שמם שבתות שבע לך והיו ת"ל לה( שבישת עשה מנין , בת"כ דתניא 1 נוהגיונל
 שבלעית עמו יש א"כ אלא נוהג יובל ואין יובל שאין אע"פ נוהגת שביעית אומתם וחכמים יהורה ר'דברי
 . עליה יושביה שכל בזמן אלא יובל שאין מטעם טדרבנן קרקענה ששמיטת בהשולח בגיטין דאמר כריודלא
 ואחת יובל שמימת אחת מדלף הכתוב שמטה? בשתי שמוט השמטה דבר וזה בהשגלה בירושלמיותניא
 )יט(, מדבריהם נוהגת שמיטה היובלות פסקו , תורה דבר נוהגה שמיטה נוהג שהיוב5 בשעה שפיעיתשמיטת

 , קנטמימן

 ושכחה וטללית פרט . באילן ופאזה שכהה . בתבואה ופיאה שנחה%ף
 * בכרםופיאה

 ושכהת בשדך קצירך תקצור כי תצא כי כפ' והשכחה * וגו' ולגר לעם תלקט לא קצירך ולקט לקצרי שדך פאת )את( תכלה לא ארצכם קציר את ובקצרכם קדושים בפ' הב"ח צוה , בתבואה ופיאה שכההוקמן
 . יהיה ולאלטנה ליתום לנר לקחתו תשוב לא בשדהעומר

 קםט'בטן
 זיתיך תחבומ כי נ'[ ]ק)"6 והקיבה והלחיים הזרוע פ' בחולין לה ומרתיק במפרי דתניא , באילן יפיאהשכהה

 * מזית ילפינן אילנות )א( ושאר תשוב לא בה לסימר דשייך פי' ה ה כ ש זו אחריך תפארלא
 אילנות שאר תני ובת"נ . ממנו תפארתו תטול לא אחריך תפאר לא ישמעאל ר' דבי דתני . כאילןפיאה

 . יהיה ולאלמנה להעומ וכתיב שדך ת"למנין
 ר4.םתועפות

 סיר6'ס וני' . לתענית כלס"ת 650 כו' מניעור עי 5סתירס לעטת nfw' דין 5סס ים וקם חנן כנון ג6גטס ~te(o סטטס 6נ) בע')כהנ
 3סטו'  ועיין . פילות 631'וס עי כו' לפיעור ומ! קולס יפיקו 6סוריס ofntetl מן מסר וגרעפס כו' וסורסין ינגין מקימתי סםבמסגם
 סמינו 1%6 כ) סני' וכגלסס כ6ן וכ5") קמ"ח עסין נסמ"נ כ"ס כו' וסיגו ממגינו )טו( . o'nsel סרס"' סס סמייסכ קע"נ סי'  16"זמסר"ט
 . סס כסרס"י hls כ6ן רנימ יעת וכעס כו' פר"ח טולג'ת6 ד"ס תוס' סס בע"ז ועיין 6)1 ג5 עד כמעוסי סי' מן סס וחסר כו'6יגו
 סרי סי6 ת"3 סני קגליח עסין כסמ"ג 6כ5 נסניס וסגסתיס תסיס תינה הכת"י כ5ל סנר6"ו מניס ועסי"ו 3גיסס כ"ס חסה מ"5)טז(
 כ"כ כו' לתניר סי6 יסודם ר3י t'D'nD )ט( . תס6 נטו"תס תסיס סעתיק וחינורו אפי' וסרמכ"ס 3ס"כ )סגינו וכ"ס  3קייסטססי6

 וגו' ל וספרת ת") י1נ5 סטן לע"ס )יח( . מגו 7"ס כ' 5"כ ערכין סתוס' וכ"כ כ6ן מנוקר 6101 סג'ס סס הדס וסטם תטל וסחגגדסס
 כרני וד65 ננ7פס"ן חסר נס כב' )ת"5 סר6סון 5% מן וט כחסרון 5קס בגיסם ונס כ5"5 כו' ח"5 סכיעית D"~h i'hD יונק עמסויומן
 . סנמהיק . פ6ליס בת"י נסוף כהוכ ע"כ לם( . הלס וס" קסתי ס" ושין %ן לצ'ט אקסון סם סכתנ ק%ו עסין סה"נ ושין עב"םכז'
 מס"ט. ני 6וה ע"ע ס,ו 5עע ע,יו)א(
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