
עןיראים מטון איסורי דעמידספר
 קמאמימן

 ועוללות פרט והפיאה השכחה הלקט ומשפט אילנות שאר בכלל ופיאה שכחה , אותם תעזובולגר לעני תלקט לא כרמך ופרם תעולל לא וכרמך תהיו קדושים בפ' כתוב , בכרם ופיאה שכחה יעייייתפרם
 עשה. כהן כתוב האיך ללמד אלא הנה לתתוב והוצרכרני האילמת במשפטי כבר פרשתי ומעשיהן שלהןשיעור

 ]יפי[ קמבפימן
 וגו' העבריה או ותעברי אחיך לד ימכר כי דכתיב אנכי ראה בפ' עברי בעבד זו מצוה )א( מנרכתר.מתנה

 ג'[ ]'"י פ"א בקדושין ותניא . לו תתן ה' ברבך אשר ומיקבך מגרנד מצאנך לו תעניק הענקוכתיב
 דבמכרוהו מנלן צ'ט[ ]כי, תשלחנו' דלא בלאו פירשתי וכבר . לו מעניקין אין עצמו מוכר לו מעניקיז ב"דמכרוהו

 . לו תן הברכה לפי הכל לו תתן אלהיך ה' ברכך אשר ג'[ ]'" ותניא . מדבר הכתובב"ד
 יפו[ ק%כפיק

 ומיקבך ומגרנך מצאנך לו הענק דכתיב ידך במתנת שפירשנו עברי שבעבד המצוה היא , תעניקולענק
 . עשה בשני עליוז לעבור עליה הכתוב ושנה אלהיך ה' ברכךאשר

 ]יעח[ קמרטימן
 עליו ועובר בהלואה הנזקף דבר כל אנכי ראה בפ' צוה ותעבוד תירא אלהיל ה/ את . כספימהשמטת

 כל שמום השמיטה דבר וזה שמיפה תעשה שנים שבע מקץ דכתיב מלוה שישמם שביעיתשנה
 אומר ר' נ'[ 3' וס"ק ותניא . לה' שמימה קרא כי אחיו ואת רעתו את יגוש לא ברעתו ישה אשר ידו משהבעל
 שאתה בזמן כספים שמטת ואחת קרקע שמיטת אחת מדבר הכתוב שמימות בב' שמוט השמימה דברוזה

 שגלו חרבן לאחר פ" . כספים משמט אתה אי קרקע משמיט אתה אי כספימ משמים אתה קרקעמשמט
 הלכך שביעית אין יובל אין שאס לר' ליה ומבירא , כספים משמיט אתה אי עליה יושביה כל ואיןמוראל
 יושביה לכל בארץ דרור וקראתם ביובל דכתיב בעינן עליה יושביה דכל בארץ אפילו יובל )א(לאחר
 שהיובל בשעה ויובל שמיטה שמיטות ב' אומר ר' שמוט השמיטה דבר וזה , בהשולח ירושלמי בנימיןותנינא
 יושכיה שכל בזמן יושביה לכל דכתיב שגלו בזמן היובלות פסקו אימתי . מדבריהן )ב( נוהגת שמיטהנוהג
 פרוזבול תקן הלל 6'[ מ, בהשולח דתנן , כוותיה הלל ליה דקאימ קיי"ל וכדרבי , מתוכה שגלו כזמן ולאעליה
 יצחק בר נחמן רב אמר נק ])'3 ערכין ב'טלהי כדאמר ]לן[ קיימא )ג( ולא כרבי ליה ומבירא שבישתיהפקיע

 . קנ"ח[ ]סי'למעלה כתבתי כאשר פלוגתית ובר יהודה כרי דערכין דההיא לן קיימא כרבי אלא שמיטה )ד( וקדש יובלותמנו
 ומעמא . משממת זו הרי מלוה עשאו ואם )ו( משמיט אינו שביר שכר משמטת זו הרי מלוה עשש אםי משמטת אינה החנות הקפת בשמר ושלא בשכזר העלוה את משמטת שביעית )ה( ראשון בפ' בשביעיתתנן
 והלקה הפרה את השוהם הענן . ברעהו אשריישה ידו משה בעל כל שמוט דכתוב במלוה אלא איירי לאדקרא
 אסא משמטת אינה דשביעית ושעמא . משמט אינו לאו ואם משמם ]מעובר[ הדש היה אס השנהבראש

 ג'[. ג'מ ]מגיו שנים שבע מקץ דבועיבבסופה
 דתנן , בהו"ל בין בארץ בין חורבן לאחר בכספים נוהגת ששביעית חכמים גזרו . בספים לחשמליתתולרה

 . לשממה זכר דתשמים רכק דתקון הזה בזת בשביעית בנימין ומוקמינן . פרוזבול ומזקיןהלל
 שהתקין הדברים מן אחד וזה משמיט אינו פרוזבול בהשולח בנימין לה ומייתינן פ"י בשביעיתותק

 ראםרועפות
 %6 עיי"ס נ1' יסרסו 6יע )6 5עג"י כ"כ כ, 16ח ע"נ עסין מס 1מ0ר6ס"ס ידך" נמתגת "ומהגס 150 סמ15ת נמגין גס"נ5ס1ן)א(

 . 13 חן סגרכס )סי 0כ5 גו' געש 11 הטס סירסו ג6ן 0ר6"סרניגו
 סמיכה סי1%1ת ססק1 תורס יכר )ב( . בגלסס 1כ"0 כ5"3 כ1' 1תגיג6 ג1סנת הגס גי' סנילית י1סכי0 ט' '%1 6ין נסת)6חר)א(

 . 6חר1ן 51"3 ס"ק )ה( . כ5"3 סמיסין 3קיס )ד( . והדסק חסר תגן עד כ1' 651 )נ( . קנ"ח ס"ס זעי) רניט ב"ג כ5"5מלסריסן
 מסמס ססג'גו לכ"מ 3ffr יוסף סרסר סססכס ורעיתי סגן מ"ג דסגיעית נס"י שמס מ65כת נני16ר ועיין ססמע 6יה6 גנוסנס מסמים.)ו(
 מסריסיי 6י מהמיס תגיס מהסטין16

 וחמים מעמיס גכ"מ גתג ס61 מנס ס3סגיט כת"י 03יר6'ס הרזיתי 3סי וס 1כת3חי עכב גי1"ו
הנגיס
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יראים מכין אישיי דעטיימפר132
 פן לך השמר בתורה שכתוב מה על ועוברין זה את זה מלהלות העם שנמנע כשראה הזקןהלל
 לכם אני סוטר פרוזבול של גופו וזהו פרוזבול והתקין עמד וגו' לאמור בליעל לבבך עם דבריהיה
 או מלסמה הוקומים והדייממ שארצה זמן כל שאגבנו פלול ביד לי שיש חוב כל הדיינים ופלוניפלוני
 דהוא מרתא 5ר אבא ג,[ ])"' בחשולה. בגיטין כדאמרינן כספים, שמטת נוהגת )ז( ]ו[בהו"להעדים
 ורבה אני משמם ליה אמר בשביעית ניהליה איתינהו רבה )ה( ביה זוזי מסיק הוה מניומי בראבא
 * קמ"חק ]סין חלה בהלכות פירשנו כאשר קרוב בין רחוק בין לארץ בחוץ חלוק ליתן ואין הוהבבבל
 לר, אפילו הבית כזמן בחו"ל . היא מדאורייתא כספים שמטת דהא , מעשר לענין ידים בממכתושנינו
 כניסתן לאחר ישראל שנצטוו אע"פ עבדים ושילוה כספים השמטת כ'[ ])'מ פ"א בקדושיןכדתניא
 לא ומתרצינן , הוא הנוף חובת דהא פשיטא כספימ השמטת ומקשינן . בחו"ל בין בארץ בין נוהגיןלארץ
 שאתה בזמן )ם( מדבר הכתוב שמימות בשתי שמום השמטה דבר וזה אומר רבי דתניא לכדר' אלאצריכא
 בחוץ גזור כי הלבך . מקום מכל שמימה קרא כי ומתרצינן וכו' במקום ואימא ומקשינן וכו' קרקעמשמם
 יבנה טהרה משום עליה יושביה שהיו חרבן קודם אמו חורבן אחר אלא נזור ישראל ארץ אסו לאולארץ
 לב"ד חובו שמסר שכתב כיון דמהני פרוזבול וטעם . שוה מקום וכל וכו' ויאמרו עליה יושביה כל ויהיוביהמ"ק
 לואר אדם נאמן )י( רבא ואמר . הוא ולא נונשימ ביד שהרי יגוש לא ביה קרינא ולא נוגש נראהאינו

 אבל פרוזבול לכתוב שרגילין במקום )יא( ודוקא 1 אימורא ואכיל התירא שבק לא ואבד לי היהפרוזבול
 כי , הוי חרבן דקודמ אע"ג בימיו נוהג היובל היה שלא שמובר הזקן הלל על אמרינן למעלה )יב( לשאוליש נאמן. אינו פרוזבול לכתוב רגילין שאיןבמקום

 ראםתועפות
 ו0ג0 . ]סנר6"1[ כ5") ונמו") )ז( . דטניעית לל"י סם שסי נחוס' ועיין 0סעע ננגין מקוס י") מממיט סחיבת )סי מסמםפגש
 טל ח' זיון נ' 6ות 6' ס4 ס6חרון פוי כיה 3ס' ועיין ע""ט 3חו"3 נוס"ו כמפיס )והמיס fiSn 0רו"0 ע"ס טס כ' וכן 3"5פרווכו) chl" כל"ו וכמסיס מניעית כטיסת גונג 6ימ דשו") 6)כר5)1:י יבודר קינו נט0 סכ' כשבע"ס ינאי ס0 מוכל מ"פ סערכ3ע0"ת
 ס4 סתס"ד כממ"כ s~ns 61פסר נוס"כ עיי"ס כו' דר"ח כקרוסין כמכו6ר )הו") 6"י כין חיזוק 6ין כמסיס פין כי מוס)6יסוסדכריס
 חיזוק זיתן ולין כמס"כ כן 6':ו 0יר6י0 דעת 6כ) ומעמרות כתרומות כמו )נ0ונ 6"5 סוסריס מדברי 6ס" מל"י רחוקים 67טס"ד
 למרוס ט" דרנה כנמרק ומוכרם כסרט"י וו"6 ס3ו0 סי' דרכה מטמע 61"כ כרכס 0ני' כנדפס )וו( . כו' קרוב 3ין רמוק כיןכחו")
 0ר6"ס שי' נחמן רב ו)סניגו גן )"ז ניטין )י( . כ5") כו' נומן כמסיס ממיטת 61חת קרקע טמיטת 6מח )ם( .  טכת"י כני'ושכון
 ד60י כ6ן כ::%כ 0ר6"ס כטס טכ' מ"ג סי' כריק6גטי עיין . ג6נ:ן 6י:ו סרו,נו) )כחוב רג')ין טסן כמקות 6כ) כו' ודוקט )יא( .רכ

 סרג ט" טטו)ח % כניטין ס6גוד0 6כ3 עכ") )6 ונקומות כטלר 6כ) סרוונו3 )כהוכ סרגי)ין כמקוס דוקק וכו' 6דס גלמן67::ר
 )6 6' מגוי סלעו נופו %6 ופד ל 0י0 פרוזנו) מייי )טעון 'ודע כטסיו סוחהין דנימי0ס 0ר6"0 פסק נ,%) 0ר6"ס %סכ'
 3מ)ו0 )1 סותמין יוקל יממי0ס 3ס"י 0ר6"ס ופסק וו") 0ט%ח פ' ממרדכי וכ"כ עכ") מחימן טעין 61י 43 טעגיגן )6טעין
 טעין 6י ומינו )י' עעגיגן )6 סרוסו) )כתוב מטוי סלינו כומן עח0 6ב) ולכד )ך סי' פרוזנו) מידי 61") קבעון יודעכט6':ו
 )עעון ידע )6 ורתוכן סמיע0 0)ו0 טען ק5"ח סי' ח"ג מסר"ס כהטוכת וכ"כ עכ") 0ר"ס דן וכןגליון

 י)6 ג") 61כד 3י סי' סרוונו)'
 ככ"י מגוי פי' גינו'0ס ידוקק מסק יר6יס כססי ולנד )ך סי' סרו.כ% 6מר דרכ )קמיס 6ת1 כי נסולח כס' ד6נ:ר לע"נ )י'עעגינן
 וחהוס . 61נד )י טי' סרוונו3 )עתון יכו) עלמו טו6 מ"מ 6כ) תקגה6 ריגן עכרי 631 כו' כוס"ו Isb כו' סוחחין כו' lurl~eכתיכת
 16ת קכ"י סי' 0כ1% כקטון וגס עי'"ט חסרון יט תהק%כ סי' וכארוכות " סי' מטסטים )ספר ג:יימוגות כחסוי וכש כר"כ.פיר
 טגתכע ותכירו מחגירו חוכ' טחונה )6דס )פסוק פגי) סי' ו") סר"ס ת5"ח סי' קטן טחטג"ן 11") ויתרון גימנוס 'ט T"jvnt ע"חע"ס
 )%6 06 6 (DIID טגתנע 6ת מח"ל סי' 1") מ0ר"ס לוחו tns~ht )י סי' סלוזכו) סומר מטוען 06 כו' עכרת ככר טמיט0טוען
 )6 דלגן 7טייגו סטיר פרווכו3 סעף % 06 36) נמס"כ ור") עכ") כו' מטנוע0 בסי' 0:חנע דפעור DS"' וכ"מ מסור מרוונו)טען

tt)::PD"( 6",סכהוס' הר"ת ו0ו6 יעקב רכבו ר"ת ]610 ר"י  6ך  בו טס 0רר"ס 031גסות 070 )זמן וכיינו ירטש 3ססר יכ"ס יע 
 דגם גו' 6ך מ6י 1קס0 עכ"3 נעי )6 טיסת טבועת ו"ס" 7361 )י סי' סרוונ% )ומר דיכו) כניבוין ססק 63[ ד"ס 3' )"וגיטין
 ססו6 כמו 0יר6יס נוסחת ט" 0רר"ס ד)סגי ולסתר וכנ") )"מ 1ת1 )י' טענינן ד)6 )ענין למרו ד0ס 6)6 ס") סכי ו0ר6"סמר"מ
 דדעת סרר"ס 0גי0 וע"ז ולכי 3י סי' סר%311 גשמו )טעון יכו) 6י:ו ג"כ דכו0"ו 0יר6'ס דעת 61"כ 0ריק6גטי וכממ"כ)סגינו
 דמס"ט ט6ומר ר"ת דוברי דס"3 0רר"פ מדברי וגר06 טתסנ"7 )יסרי ODn סק"נ ת"ז סי' המטפט נסער ועיין כן קינור"ת
 מ"פ כו' סס טמרדכי 11") וכעמו 0יר6יס )יכרי סותרים חס רניגו יכלי 6ין ד36ח"0 המגינו בסי' סו6 סנועס כ)6 6פי'גלמן
 ד)6 61ע"ג 6יסור6 ובכי) סתיר6 שגס טייק ד)6 מטעם מכועס כ)6 דג6מן שסוכתו ר"י כחכ ובני )י סי' פרותו) ט6מלו:ו)01
 מטמעות וכן )'י סעג'ק טען דa"~h 63 מס"ס טכועeh 6% 0" דולמן דמ6חר מ3'6 כט6 י60 ומסמע עכ") כוי )" טעגיגןטען

 וע"ז גוס"ו טכוע0 יכריך )מעטה 0)כ0 י"6 טעין ד6י ג"כ תחמיר מט"ב )4 טע:יגן ד)6 נוס"ו ס0ממיר דמ6חר טס0ריק6געי
 6ין 0יר6י0 ומדגרי , ירסס ס' כטס )מים שתססן ממ"כ )סי 6ף כהטלפן 0רר"ס סנפת 6"ט 61"כ כון O"h1t וכ"כ סס0מ6
 ס"ו סי' יעור סכתי כטרמ"0 דס"3 16 גו' )כתוכ טרגי)ין כמקוס ודוקה כחב 61ס"ס סנוע0 6% דג6מן כר"ת מסרס 06מכרע

 . מוס סס רבינו סכחנ 3"י ס"ס )עע עיין )יב( . כו' )כחוכ סרגי)ין נמקות bpll כטטע0 061" נטכוע0 במן ט610 )"יסטי
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עיטמאים ממון אשורי ךעמירמפר  שהיובל בזמן אלא נוהגין חומה ערי בתי אין 6'[ ]מט שדהו המקדיש פ/ בשלהי בערכין דתניא , בימיוחומה ערי בתי דיני היו שלא לומר לנו יש א"כ עליה יושביה כל היו ולא סליק כלהו לאו עזרא בימיסלוק
 שהוא חומה ערי בתי מדין ראיה מייתי היכי וא"ב הוה מדרבנן הלל בימי חומה ערי בתי דין אימאנוהג

 בראשונה נ'[ ]ע"י שאחזו מי פ' בנימין לה ומייתינן שדהו המוכר פ' בערכין דתנן מדאורייתא לגםמדרבנן
 שובר )יג( והלא ללשכה מעותיו חולש שיהא הזקן הלל התקין לו נחלם שיהא כדי חדש י"ב כל נשמםהיה
 של מתקנתו רבא אמר ובערכין בגימין עלה ואמרי' . מעותיו ויטול יבא הלא שירצה ואימתי ונכנסהדלת
 לומר ויש וכו', מגורשת כרחו בעל בין מרעתו בין לו ונתנה זוז מאתים לי שתתני ע"מ נימך זה הרי הזקןהלל
 כעין הלכך מדאורייתא שקי ליה אית חומה ערי בתי דדין תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל רבאקטבר

 מתירה הלל היה לא תורה איסור להפקיע נתינה כרחו בעל נתינה היתה לא אם הלכך . תיקוןדאורייתא
 שלא זמן שכל מלוה פי על אלא לעכבו לוה רשאי אינו שביעית עליו שעבר )יד( וחוב . חומה ערי בתילענין

 למלוה יחייבו וביד היוצר ה צו כאשר חובו לו שישמים לדין מלוה יזמין לוה אלא לפרוע חייב מלוההשמיטו
 להבירו חוב המהזיר כ'[ ])"י בהשולח לה ומייתינן שביעית בסוף כדתנן חכמים צוהו כאשר אם משמיםלומר

 רוצה אינו ואם . השמימה דבר חח שנאמר ממנו יקבל אעפ"כ אמר ואם אני משמים שיאמר צריךבשביעית
 מצוה כע"ח פריעת על 6;[ ]פ'ו בהכותב בכתובות כדתניא , ל"ד יכפוהו ני א ם י ם ש ם לומרהמלוה
 כנון עשה במצות אבל תעשה לא במצות בד"א תניא א"ל מאי מצוה למיעבד בעי לא אי שהיא)סו(

 . נפשו שתצא עד אותו מכין עושה ואינו ולולב סוכה עשה לושאמרו
 לכופו רשאין אינן לארץ חוץ של בב"ד אבל ישראל ארץ של בב"ד אלא הללו הדברים שאין . ליךנראה

 קנסות דנין דאין בחו"ל דנין אין דממון קנס וכל הוא קנסא אותו מכין דתניא )טז( רהא אותובמכין
 בהמגרש 21:נימין ג'[ ]פ'ד נהחובל בב"ק כדאמרינן . כיס חסרון ביה ואית דשכיחא במידי אלא בחו"לדממון

 . היא שכיחא לא ]ךך,א[ כ'[]פ4מ
 ראםתועפות

 )יר( חגווך. וכן ה" 5ע)ע(
 ססי6 0)'ט"6 סגר6"ד כתג )סו( . )ך ויגבס 6)1 סיר6יש ע"ד 0ס מב"כ כ"ח ס" )מ16ר גר 3ס' ע"י

 ך6וריית6 מ"ע חו3 דסריעת כ' שר"י ס" סרדנ"ז נוט") ריעמוייס ווי נני6ור טס וכתכ מענגן מגוס טטי6 6'ת6 וגגיסס כ)")מגוס
 6' ס"1 כתובות ועיין מדרנגן מגוס 0סי6 סיר6'ס )טון סכיך דע"; בס"ק ס6ו"; וכן עב") סי6 ירגגן דמ)וס DT"5 כמחכר ראגו ;כר1)6

 מ"ג גתיכות מסי3כ כקתערn 0(otbl שכגי כמת"כ גר6ס 6)1 סיר6'ס מדברי )מו( . מדרוגן טסיך כ6ן 5") ו6"כ פריעתתוד"ס
 יטרף) כ) מחוייכיס כעלט דגם כסגס"נו ודא 3"ד דוקך סריך בעטט %6 כ3"ת דוקך מ6י0ור ושסריסו 6דס כ) ניד דרשותדס6

 י6ס סח"ס טס כ' דס6 'כשוסו )6 כהו") 6גוfb1 '6 )כסוחו ר60'ט 'סר6) דכ) כסגס"מ יכ' קער ס" חת"מ כ"ס ועיו"ט)כפותו
 סכ"ד דרק מוס ומגומע )כסותו כ"6 ית) 6"כ %) טגויע דבר סו' דוס כטמ'טס טכ6 6"כ )כסוטו כ"6 '1כ3 סוכ סנ"ד סמקוכ3ר

כופיי
 רנ ססכי6 סג6ון כדעת וסייגו הירסיס ד' סם 0סכי6 סס"ד סי' בנימין גמרדכי ועיין , מקס 6ות rrrw ס" 6ט עמוזי שו"ת כ"כ .
 סיר6יס ע) )ספיג כרוך רכינו 3טס ג' 0ס מבמרדכי וכן עי'"ט סנ16ן T~D תמס מ"6 סי' וגיטין לס"ד סר6"ט 36) ס"ד נניטיןרססי
 61ין ס61 דקג0 מסוס גלון נסס ירוכס ר3יגו וכמכ"כ 3חו") דחיתך 3וס") טס לכ' h"V סי' ניו"ד סעי ע)ותמיסני

 דגי
 גו

 ירמס רניגו )יכר' ר6י' כחב rp סי' מטרס"ך )סג16ן אמס כגין ונא נלון 3סס 0036 ר3 מכ"כ טמ6 )6 ולמס עב")3מ1")
 מדברי מעיר ת6 33נ) )י' קגסיגן ד)6 גמ' ת"נ סנ"י טס 0כ' קגS~bl 60 דיר S~h 3נמר6 ענוס"ס 6' 5"ד )3"3מסג"י
 )6 גס עי,"ט )מגיס מסתגר וסכ' טנגו 3" קגסיגן ד)6 3ג"י סני' :שריס מקנת 3טס 0כ' ו' 16ת ס' סי' דנ"3 ס"ו )סר6"סספ"ח
 דקוגכון )ס6 )ס)כס ס3י6 רם"; סי' ענדיס גס)' דחפור 0ס עמט"כ כסמך סג6ון:ו6ו)י כדעת ס") ד)6 סר6"ט מדברי כלוססעיר
 כון עג'ן סרגו ו63מת ח"כ )כתוכ ס)גוס )ס3גין סי") )6 )סי"1 6ך סר6"0 דגרי גס סוכל כפור ופס כדמיו עטרס עדאחו

 רניגו )דברי ססקסט 53)6) מערס כ3י6ור ועי'"ט שירסיס דורי סניף סנ"צ סי' וסריק6נעי כוותי' שכ' )שרב"ט רוע )ציות סריךוכי
 ד)6 גכר6 )סכות לייחוס נ' ק"' החומן קרס 6"כ סככו") כנ"ך כשין 6ין ד)1)כ 6ע0ס גס וור3גן ד16ריית6 מגוס )כסי' דווווירסיס
 ומסמע %ש מו,סרין הנוטס 3"ד 6ין 3גדס סכרם טפתן מ"ע כ) דתגי6 סיקוסו ח0ד6[ ])רכ S~h כסחוסו ויגויס חוס מוקרכוס
 יכ"ק כסך )מיסרך סו") 33דס לכרס רמתן ט6 16% קנסות דיגי סחוס )קיים 16הו דגוכין 31סיר6'ס )ס)ק1ת1 ע3י1 לסיר ,סד)1)6
 כמכין )כוסו רסקן טיגן תו") 0) כע"ד 6מר )6 דע"כ כירטס ד3ר' )תרן )י ובגרפס ככ3) קנוגניח קנסן חקה חסין 3'כ";
 3"ך 6ף סנטוס ע) בענר מס ע) )סיקוסו %6 וכיפי 6ג' מטמע סמר 3"ח )מרוע כו' סוכם )עסות כמו ס:)15ס )קיים )כמומו 6)6פתו
 סוכרם ומאס מעכר ע) עוגב נןרך )ספקותו 6ייתוסו otnh1 תנוס מוקר סוס דג6 גנרל דססו6 ועונית %ז ועוניין מכין חו")0)
 )עטי ככה"ג 6סי)1 עסיס מווסרין שמטס 3"י 6ין כביס טמ"0 מ"ע מלעס)ענר

 כס"ק מיסו סריק6גט' ומע"ס , ערס סע31ר
 כי כחוב ירסיס מססר גוחנות וכמקטת ט'6 למתיחס נוסכם מטמע כו' כחס יקמר סי6 נמורס דממי)ט מוכח 3'[ ]נ'דמכות
 וגריס ו;") סיויטס כדין חידות עוד כתוב סגזס0 יגיר6יס סו6 דגליו גילור עכ") גמורס מלעס סי6 סטמיטס 6)6 כו חזר)חוף
 סכתונ סמי0ס סכ) יגוב 1)6 היזוע דכתינ מעגמו )ו ביתן עי יתבטנו 1)6 יגיח סי' היסייט סק3"ס 5וס 636 מחירי 6יגו דקרך OD'nt1)י

 )עורס מ131 ע"; 'עכס ע)6 סקס ע) מורח )עולס ס)ו6ס סחך תג'ח ס" ויטטתס תסנקגס וס30יעית דכחינ מפיכס 1)6 סקס3קר6
 נתינתוכף
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 מזכה לו אין ואם הקרקע על אלא פרוזבול כותבין אין 6'[ מיי בחשולה בגיטין לה ומייתינן פיז בשניע"~נן

 'הודא רב ואמר ברוב של קלח אפילו אשי בר חייא רב אמר שהוא כל וכמה שהוא כל שדהו בתוךלו
 ולערב לו פרוזביל כותבין קרקע יש ולערב קרקע אין לו ותניא . פרוזבול עליו כותבין לתנור מקוםהשאילו
 מנה בחבירו לנושה מנין אומר נתן ר' דתניא נתן מדר' פרוזבול כותבין קרקע לו יש חוב ולבעל קרקע לואין

 משמטת השביעית בהשולח וממקינן . לו אשם לאשר ונתן ת"ל לזה ונותנים מזה שמוציאין בחבירווהבירו
 שמר דאמרי שמאי כבית קיי"ל דלא אחריות בו אין בין אחריות בו שיש בין בשטר שלא בין בשמר ביןמלוה
 אכר מלל השבועה את משממת השביעית 6'[ ]מ"מ הנשבעין כל פרק בשבועות תנן . דמי כגבוי לגבותהעומד

 . 6ק ]מ"ט משמיט דבור אפילו השנוטה דבר וזה )יז( רב אמר נידל.רב

 ראםחועפהז
 דנוסמע )ך גותן 6גי במפנס 6)6 )ך נותן 6ני 3חוכ' )1 '6מר 6) )ו גוחן כטסות יתגן וס6 רסס )וס סו") כן עסת ו6ס )קוטרונתינתו
 סתקגו סו6 37ור )טון ותיקון נוחן גגיטס ע"י ממנוע גחומ 6מל סכי גוחן 6:י כחוני )וזור ha1' קינו ארי עניו SDtn סהו3דרן
 עכ") )ו גותן גניטס ע"י ט63 וגרא ניכר סינר סיס6 נמאס)ומר

 נמורס החימס סי6 ססמיטט 6% כון מיסו סריק6געי רמז וע'"
 מבתים )חנירו טחייך ס' ע) 6ג1 מעידן מכות נתחיבת ד6מריגן 6י:ו ט,ס טו3 )י "תרפס סטג' חיךוס ע) כת3 ס:דס0 נירמסוכננות

 מידי" )6 ותו סו6 מחיא סמום 6)6 )ס)ו:נ' 3עי דכואו ot:c י' ס)ו6ח מלמטת סייטם 06 נגיס י' ער 6מר וטוף מיד )יתד111
 סו6 ח,רס 7)6חר מסגי מלחידוד כ)) וכר 6ין נסכת"י ובסנינו 3ו" חור )כטנף כ' כתוב מ0"' גו0ח6ות "ונמקד סריק6גטיוז"ט
 סם אמד ק"ו כ)) כ' מערכת סכ))'ט 0' חמד סדי 0' ואן . )מלב"ס וקיס טריר נטמיטס )חדש רכינו לכ' מריסון דין6נ3
 סי' Slhn יד ח"3 נירים 'דות דנ0' ודע . ע""ט ויוקע כשכת יגין טלין כמו 1י1"ט אכת מכין אין טככ6ן סר6"סמדרי
 ג"כ כה3 0י'3ר"מ

 הט"ו מנזמרים ס"ס סר:ו3"ם וכדגרי שענר מס ע) מוקיר סוס ט)6 ע3 )ספקותו דרס 3' ק"י דחו)ין 3סס"
 רססן מ"נו כרס סמ"ג כיון )כוסו מו,סרין 3"י אין ד6ף סירוס)נו' ד)קיטת הענוש )חסנת דמי 631 לכוסו רט6' 6יןרכך
 דין חי7ו0 סגניך מק"ג ס6ו) 'ן רכ"6 ס" 3ח"6 סס ר6'ת' וכן סיר6'ס 37רי )הרן )מעד טכת3תי כמו וסייגו עיי"ט)כוף

 נהסוכס סס סקטיתי 6ני וגס טס )ככריו דחס יעלמו סיר6יס וגס תמוסיט סס סיר6'ס דינרי וכהכ סמיטס כדין יר6יסמכספר
 כמו 6)6 מאריו חור )6 סיר6יס ו63נוח ע""ט כו' מנ)ג)ין h'? סוחף )ו געסס c"1nsl סכיניה ערכ ממגו )וס רמ"ח סכומותמס"ת
 דסכיעית ש"ח כתו0סח6 מסורס כן 6"ר ר"ג דכינר' דע )'ז( D'pt. פריר נסכת"י )סגיו סו6 סיר6יס סכ0סר בריסון דין )מעכסטכתכתי
 סמן ורנר סנועחו מבנוטת נוסמטהו סססניעית דגר . 737 011 0ג6מר ס3ועס נ,סמעת סכיעית כך מלוס מטיוטת 0טסניעיה וכססוו")

 ד)6 סמרה 3ר"י 6ר"ס סס סירוס)ננ' וו") נונוק"6 3ס יקף מטנופות סס"ו ונירוס)נוי ע"כ סנועחו מסמסת 6ין מסמטהומסניטת
 נוטמטחו טכישת ידו ממס טסן ד3ריס מטמיט כ6ן 6ף מממיט )סלן טג6מר גע) נוס 3ע) 3ע) סי6 כטויס ), טנורס 6נורין גן מסכן

 ס'רוס)מ' גפ" מ6י מיחק מסס כסגי ועיין עכ") כו' סכועחו 1)% קוהו )6 נוסמטהו סכיעית 6ין ידו נוסס וטלין סנועחו1:וסמעת
 וסטוטיט ללואיס סירוס)מי 37רי 0)עג"7 6עסס ומס . עיי"ס ~Ot:Dl 3כ' סירוס)מי בסי' סקריך 'רוטבני :ועס 03' מסר6"ח סג6וןונס
 כמסגם וו טמור סי' כן" י)6 "סמרס ועו"6 כטנועס 6ת מטיוטת וסטכיעיה ס6נ,רס סנוסגס ע) ק6י ינמק רב כר טנו61) דרכומ"פ
 6ומרין ס6)ו מרי פי' סיאול כטקס )6 סירס בבורין גן "מס Y'nh וקמר סטנועס 6ת מסגוטת 6ין סטמעית דכ6מת כן 7)6)פרכס
 6ף מטמיט ייו[ מסס 3ע) , 3' ט"ו ]דנריס )סבן סג6מר 3ע) נוס כע) SP3 ג."ס ):ו ריס סי, כע)" "SP3 סוSDJ 6 דנר )16טמרם
 דוריס דס"גו טנופת הוכ עבו )ו סיט דפיינו 7כריס כע) ד5ף סו6 סגו"ס וסי' , ד3ריס דטרויט שריס[ 3ע) , י"ד כ"ד ודמותכ6ן

 סס0וק ע3 )ס)ן ט6מר ומס ג"כ דכריס 3ע) 6)) סמוט כתיב כזיקו כסגו"ט י)פיגן ידו מ0ס 3ע) Sjh ממוט סכתוכ דכויומסתיע
 'דו מסס טסן ן גנונך סגו"ט עס"י דנריס 3ע) ג"כ גב)) ידו מטס כע) כ) סינוט ד3מט"כ כמטהר 3ירוס)מי סיימו וטמירכון כ6ן 6ף כו' )ס)ן סג6מר כע) מס 6מר ומס"ס י"י כ"ד דסמוה ינר'ס נע) מסכתוכ מתורס כסדר רתוק ססו6 יען 3' ע"ודיכר'ס
 מסס טלין 37ריס ססס כו' ססותפין 6הר ויומרח 0סמסגס מס ו)פי"ו כו' ידו מטס וסטן ס13עת1 ושממטח נוסמטחוסניעיח
 סנוט:ס כפכרי )טעות )נס ע3נויגו 6ת ס;סגוור "סמרס" רט3ר"י )גו ססוס'ר וגסו טנועחו ונוסנוטת נוטמטהו סניע'ת 'דויוטס סמן )))וס ע) כ"6 ססנוערי 6ת מסמטת וס0ניעיח לגזרו ד)ע') שסגך ד)6ו 1)") כן שגו ס0נועס 6ח מסמטת וסס3'ע'תירו

 חגות שסקסת דדמ' סערנ מן גטנוט סקוס 6ין סרו,נו) 3)6 6ף כערנות 6ך סס 0כ' D"p סי' r"lh מסר"ח 3הס31וחורשתי
 ס)ווסו )6 וצנך 3רעסו 'סס 6סר ידו מסס כע) כ) סנוטו -ס:6נור )סי וסערך מסמעהו טכיעית דלין מכירוסכר
 ס3יעית 3מק' כדתגן סמיטס טעגח 3יס סייך ך63 כסרבית 3ער3וח וכס"כ כו' כטמטמו ט3יעיה ספין מגוי סכגנד כערנותוכמ"כ
 סט3ועס מסנטת ס3יעית 6'ן מכועס )חנירו מחוייכ 6ךס 6ם k~r ונוטעם 'גוס )6 כי' קריון ד)6 משנוטתו סכיעית 6ין כסרגיתמ)ו0
 ע) 636 סכועס סייך ד63 גסיר6 ע6 ס3ועס חייכ וס דגור ופרס"י מסמס סדיכור Dh" ססנויטס דבר חס בסי' כפרס"'ון)6

 6מר ד3דינור כיון סימ;ו יקכ) 6עס"כ 6") 06 כלנור דינור 6פי' )פרס )ריך סוכך סכסיר0 סע) סטכועס כט"כ מסמטת )6סכפירס
 וקורס )מ)וס טסרע ערכ 1' גתי3 מיסרים ירוחם רכינו 1") טל ער3וח צדין ותגס עכ"ל טנו'" 'I~rP. יעקנ כרצי אביגדור כו' 6גימסמט
 וכ"מ עכ") 3חסונס 0רס3"6 וכ"כ סג6וגיס כחדו כן ססרע מסעם נגסוס גע0ס כ3ר כי חושו גורס 6':ו ססמיסס סגת מניע ס)וס מן0גתסרע
""taoכרכי 36'גדור 3טס סס 16"1 כמסר"ח 7)6 וסול ס' סע" 0"י סי' 3חו"מ gpp, , בכועס )חרירו נוחויינ 6דס 06 טס0ק ומס 
 3מ0' סירוט)נוי 0) וכמסוטו ס"ח סמיטס עס)' ספח סרמכ"ם ומסיטת 3כ) דכוסר np'o ס13עח ר") ע"כ ססנוטס מטמעה ט3'עיח6'ן

 וגס נסרס"י סו6 5'סס 6יס ממגי דעת סמ6ס כו' (GID"' ו7)6 מט"כ 6ך ככ"מ ועיי"ס נוטגוט 6י:ו כפרגית ויעמית מ)וסמניעית
כסרס"י
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עתיראים מכון אימייי רעשיספר
 ]יעם[ קמהמימן

 קדש היא יובל שנאמר הנמכר שדה להשיב יובל בהניע מיני בהר ב% הבעה צוה . ביובל אהההההזרת
 הקונה ביד ממכרו והיה וכתיב תשובו משפהיגו אל ואיש אחוזתו .אל איש ושבתם לכם תהיה)א(

 ואניא . אחותו אל איש תשובו הזאת היובל בשנת וכתיב לאחזתו ושב ביובל ויצא היובל שנת עדאותו
 הוצרכה וו דרשה מפני עבדים מוציאה שביעית ואין )ב( נרצעים עבדים מוציאה זאת הזאת היובלבשנת
 הכתוב שמימות בב' שמום השמימה דבר וזה דתניא יובל לשמטת שביעית השממת שמקיש 6'[ )"ו ]ג'ניןלרבי
 ואינה כטפימ משמטת שביעית השמטה דבר וזה תניא . יובל שממת ואחת שביעית שממת אחתמדבר
 בנו ועמד שדהו )ד( המקדיש לרבות ואחיזתו אל איש תשובו . משמים ואינו מוציא יובל ומחזרת משמטת)ג(

 . ביוב,ל לאביו שתחוורוגאלה
 ]יפו[ קמומעמן

 כנעני ועבד העברים ושמהתו עברו חפשי אדם שישלח ויובל )א( שמימה בהגיע הב"ה צלה * עבייםשילות
 ימכר כי אנכי ראה בע' ברד במכרוהו דכתיב איברים ראשי מכדד אחד אדם לו בהפיל קנוי גופוגוי

 ואלה בפ' כתיב עצמו ובמוכר מעמך חפשי תשלחנו השביעית ובשנה ונתיב העבריה או העברי אחיךלד

 ראםתועפות
 לסטר ו6יך סט וכמלכ"ר כו' 6"ל לר"ג מגט"מ 3גמר6 טמרו סט13עט 6ת מסמסת וטטכיעית דת:ן 6מתגיתין יס6 )סרט נוכרחכסוט"'
 מג6 הינות 6' מ"ע דטטעות כנמרך טר6טוג'ס נגיי0ח ס4 ט)6 1161 כ)) )טמטגט ענין וס סיין 6כיניול טר"ל כ4 ע"1)סרס
 h(h ק6י דטנועות כמתניתין ו)16 6מל גסטי' גססי נ,עת6 6"ר יר"ג 6כיגדור טר"ר סי' 6"ט וככן לנינו כקטון מג") 16 מייאג'
 )6 טג6מר טטנוע0 6ת מסמטת וטטייעית כתהגיתין דגרסי טר6טו:יס )נין כן ועכז") עיי"ט מ"מ דסלכית פיי טטניגו מטיעגין
rlJfסעיף ס"ו ס4 הו"מ כטור טנ"ח וכ"כ )ס3ע 1)ש )כום )6 מ"מ וכי' דטנועות מטגתיגו כן טטעהיק ר"ע )וין נסמ"ג עצן מ"מ 

 3מה;'ת'ן גי' כן טטיט )"ג ס"ק כ"ע ק" טט)חן ס6ת נס' וכ"כ עכס ):גע 1)6 )טקס )6 ודר:'גן 'נוט )6 7כה,3 ועוי מטמעינול 6ס" טבוע ססמיסט דגר 11ט וכדכת3יגן טט3ועט 6ת מטמעת טטסניעית כטעם חסו י"3 סי' חי6 מ"ט סער טתרומות ס' וי")י1"י
 נגירסקס ט4 ס)6 וע"כ מגט"מ )ומר שייך 6יך מ"מ יגוש )6 שגומר כמת;יהין כה31 טכ4 טר6סו;יס )ג" ""כ כירט ספו כנמך16)'ה6
 כ) מסרק וחרת כגוסח6 מרדכי ועיין מגס"מ היחוה 3נמר6 טוסיסו ומס"ט מ"מ ינוט )6 טג6מר שמהגט )יה6 עס;י;1 מגס"מתינות
 מטמע דוינו דשנן טחנות 3טקסת )ט ובבוקי כו' קר6 6י3עריך 3מ6י ר6"ס סקטט טסנועט משמטח וטטמעית ע) סם טכ'טנס3עין
 סמיי דקרך 61סיכ6 נקע דקרך ריטט 6"ל דר"נ סס טס4 רי"ד ס" ח"י טרדכ"ו כו"ת וח"ן סג"מ וסירוס)מ' כטהוססה6 י)6וטוף

 סג"): r~th הכמער"ח תטוו פי' כוט )"טכ יט 61"כ מ"מ ירט )6יכתים
 שנזפי נס כו6 וע"ס ג"3 .קדט)א(

 נסמוך ומלכ"ר 3גדסס )ית6 וכן גר3עיס תיגת )ית6 כת"כ )ב( . י' כ"ט 3ויקר6 סס,ק filcl 3ית6
 6' כ"ס ערכין עיין )ד( . כ5") ומחורת מו5י6ס )ג( . תגיה עי כו' 11 דרסט מן חסר ו3גדסס מסגי תיגת ומיותר דע"ס ג"3מסגי
 6) 6יט תסונן טס סימרו ק6' מוכל העגין נ%כ 7ינ6 סך 6נ3 מגזן ננמלD''"DI 6 ניונ) )הניו יו63ס ננו ג36ס גו' סקדיטסנמטגס
Infinhטמוכל )רנות oTn '3גו סיטו טמוכר סו)") יותר וג6)ס 3גו ועמד )מון מ6י סה"כ ע3 3י וקטת . טתורס נסין 3פרס"' וס"ס כו( 

 : ונקנס )סון 6"ס סמקייס 1)סמסכ"ר ות)"מ כיונ) )קניוסתחיור
 )עי) ר3יגו כ' כ3ר דטרי טענריס וססחהו ענדו הססי 6זס סיט)ח סמטט דנטניע כסלען רניגו ינרי )פלט 6ין כו' ויונ)טמטט)א(

 כו1גח וע"כ סטמיסס רנת )6 )מקהו מניעית סי' )תסטי ע6 וכסכיעית כתורס וממ"כ עניים o~tSln 6יגס ד"מיעס טקוזסנס"
 כמכ"כ ויש )6 ותו סחי,יסיס כגת ויונך סמיעס ופי' סמיטט טו6 סיוט) טנח דטרס מסוס סייגו ויונך סמיעס ומס"ס )נד זיונךרלגו
 ענד )ך וס" כענין סס )מש"כ ור") וגו' מעזבך חפט' תט)מגו ססכיעית ושגס וכת'נ נסמוך 3") ו)סי"ו וסמיעס" לוג)כגוסס

~SID וסק )עומס וענדו נעגין סס )ממ"כ ג"כ ר") וגו' כו' כהיו ע5ש ונמוכל מק"כ וכן יונ) ס) עקמו עדדטייגו TD (גרוס ויותר . כיונ 
 כתורס כמס"כ טניעית סכ' כמס ור") ויוכ) מניעית סיר6יס נדירי י5") ס)יע"6 מגשוועז מסרו"1 וגו' סל%ג ייי7י מ 6מלכלסר

 ט' 6גל'ט Ch1' י,כ"י 6חד 13 נססי) ע"כ 16 כו' יונ) 16 סכיעיח DtJ~S טקל'ס 15ט ופין )מקחו סניעית מסיית )ממסי ,65ונסנישת
 סטמיעס סגת טסות חסנ רכינו נדנר' סכיע'ח ת'נת טרנס סר6סון וטמעת'ק ונו' מינח )מניס 01"5 )01 סמקר6ות לח"כ ס3'6וספיר
 מופל נתקיעת מרסות גס'ס 06 כ' ר5"1 טפס ח"נ ס)ק"ט ינסו"ח ודע . נרול ו0ו6 כן w'h ונקמת סמיסס תינח סנ'ע'ת תמורתוכ'
 טומר ע"מ כו' 'ו65יס ענד'ס גמ' תקעו )6 דJ"Dh '6 מוסר נתשעח גנני התגסו ענייס נס')וח ד6'ת:סו יכיון לפסל תסוכם יונ).ט)
 )טיסך נטרול ד6מרו 6' )' ר"ט עלוכט נמרו ו5סתנניס' עכ"ז סו6 טטו"נ ימ"ע הע"נ מחינו גמ' 6סט %כ כו' סו6 ז3חירותס'מן
hnnthמח'"נ" נ;' 6'חה6 סס ננמ' %ס )פרס ולסגר ש'"ס 'ונ3 ס) ניוס"כ מח"ג6 מי 

 לתקיעת 6)6 ק6' )6 כו' ט'6 ססו"נ מ"ע ו60
 לניע ומגס . סמר גתק'עת מו' שתגסו ענ7יס נט')וח ד6יתגסו נכיון 6ססר סס)ק"ט כנוס"כ כיונ) מס6"כ טס טננל"ת6 טטגטר6ט
 רקס עסין )סרמנ"ם D~OD3 סרמכ"ן וכךנרי וסיגו עיי נדמי נוסו סחרור כגעגי )עבי )סוס סגגטוימ ענליס ס')וח כמזות כ6ןכ))

 וכ"כ כון רומי )כ5")( סג,סו גוי כגקג' וענד כ6ן ינ'גו ודקזק נוס סקק"ד רס"ן סי' כיו"ד ע6) יי ~עין עיי"ס טן מזותססתיס
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יראים מכון איסרי דעפרטפר 615
 לכם תהיה קדש היא יובל מיני בהר בפי כתיב וביובל וגו' יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה כיהמשפטים
 שגת וקדשתם וכתיב ביובל ויצא וכתיב עמך יעבוד היובל שנת עד וכתיב משפחתו אל אישושבתט
 הירות לשון )ב( אין ור דר אין דרור כ'[ ל ]י"ס ותניא יושביה. לכל בארץ דרור וקראתם שנההחסשימ
 עליה שיושביה בזמן יושביה )ג( לכל . מדינתא לכל מחורות ומוביל דיירא בי כמדייר דרור לשון מה ר"יואמר
 החמשים שנת את שדשתם כ'[ ח, ]ו"ס ותניא נ,[ )"נ ]עיכ'ן מעורבבים שהם בזמן ולא יושביה שגלו בזמןולא
 שנת וקרשתם ת"ל להיש בעשור אלא מקורשת שנה תהא לא יכול לחדש בעשור שנאמר לפי ת"ל מהשנה

 נפמרין ולא משועבדים עבדים היו לא ברוקא בן יוחנן ר' )ד( אמר . השנה מראש שמתקדש מלמדהחמשים
 הכפורים יום שמניע עד בראשיהן ועמרותיהן ושמחים ושותין אוכלין אלא לבעליהן חוזרות שדות ולאלבתיהם
 בעינו קנוי שגופו גוי וכנעני , לבעליהן שדות והזרו לבתיהם עבדים נפטרו בשופר תקעו יוהכ"פ שהגיעביון
 תחת ישלחנו לחפשי אמתו עין את או עבדו עין את איש יכה כי המשפמים באלה דכתיב , אברים וראשיושנו
 אברים וראשי ועין בשן יוצא 6,[ ]כ"י ]ב[פ"א תניא בקדושין . וגו' יפיל אמתו שן או עבדו שן ואסעינו
 אין כולן שבאדם אברים ראשי כיד 6'[ ]כיס פ"א בקדושין לה ומייתינן בנגעים )הכי( ותנן , חוזרימואינן שבנלוי מומין כל אף הוזרימ ואינן שבגלוי מום ועין שן )ה( כי אברים ראשי מנ"ל ואמרינן . חוזריםשאינן

 אזנים וראשי הגויה וראש החומם וראש ורגלים ידים אצבעות אברימ ראשי הן ואלו מחיה משוםמסמאים
 עזאי בן הסירופ אף אומר ר' לחירות יוצא עבד בכולם עלה ותני , באיש אף אומר ור"י שבאשה כדיןוראשי

 . הלשון אףאומר

 ]מח[ קטומימן

 באחד אביון בך יהיה כי אנכי ראה נפ' צוה תעבוד ואותו תירא אלהיך ה' את , תתן נתן . תפתחפתח
 חיך לא קודם מאביך שאחיך מלמד אחיך מאתר אומר כשהוא מאביך אחיך זה אחיך ותניא .שעריך

 אם תפתה פתח , כ"מ לרבות לה נותן אלהיך ה' אשר דכתיב מנין לארץ )א( חוץ ויושבי . לארץ חוץ)חומה( מיושבי קודמימ ישראל ארץ יושבי , בארצך , אחרת עיר מיושבי קודמים עירך יושבי , שעריך באחד ,מאמך
 סופך אחת פעם נתת מעות לה וממציא לך מספיק שהב"ה לפי פעמים ק' לפתוח )ב( סופך אחת פעםפתחת
 שנאמר , לבו על ולדבר לעני פנים להסביר להם צדקה לעשות הב"ח וצוה , תתן נתן שנאמר פעמים ק'לתת
 הנותן יצחק ר' אמר נ'[ ]ט' פ"א בב"ב ואמרינן . יברכך הדבור )ג( בגלל אלהיך ה' יברכך הזה הדבר בגללכי

 ראםתועפות
 '651 6ין סכ' כ"ז סעי רס"ז סי' ניו"ד וסממנר ס"ס ענדים %טימט)' כטרמנ"ס ל)6 !טו6 כו' נעיט קג!י טנ!סו נוי וכגעגי D"D3ונצו
 כתכ טס )יו"י ס6ו) 31יי 36ריס נרשפי יו65 שגו כגיות! טס61 מענד 36) מ15ת 3מק5ת יעגן חסרי !עג)! סמקו עניים 6)6 6נריס3ר6ס'
 כ!')יסרך) קנוי מנוסו )יסרק) סגנכם ס6ומות מן 6חד (D'h~p וספמס ועני סכמי )"ד סימן stts רניגו נדגלי ועיין וס נלין ס6'גסנעומק סכיריס ענדיס )פסוקי מוכרחיס 6)ו תיבות ונקמת קג!' סגופו סרכזת סגך 3'ת6 טנדסס וכירטס עיי"ט 6)! סרמכ"ס )יכך' מקור מדיגו )6וכלמת

 וסי
 מ"נ )' נאחסית רס"י ע"י כ6ן )מעיר ורפיתי . ודוק סרמנ"ס )כנוי מטר6"ס סתירס ילין י") %1כ כ6ן רניגו סכרי מן

 5וקעלמ6ן מקיר מסור"ר וכו' סר%נ 6)1 רס"' ט"י וכתי 6)ס כ) )ו ו)!קמ יקריס נימים 65ט מזכר !ו") !עכייס !טסמות7"ס
b~w'Snכדניס 65גו ימכר )ומר )לס"י ימקו מט נוס") מגוחגיגו" "D'1pt ("רס6ין ריתמי 6סיטרופין סיין 6ית6 6' ג"3 כגיטין כי ונ 
 עמוייס !יקח סדם 76ס ימכ!ר )עלס ננמיך 6ית) 6' ס"1 ונחסין מענדיס שניס יותר ממס סדות כי ענייס ובקטל טסות)מכור
 מכר חיך ענדיס ו)קגות 65ן )מכור רס6ין טלין מכס"כ סרט 1)קגוח 65ן )מקור ס6ין.רס6ין ומס וסטתך סיס ויקם טתוייס 'מכור61)
3PD,סגר"6 גיבור וע"ן . עכ") עכייס ו)קגומ 165 )מכור רסקי כוט ו63וסן יקריס ידפיס 65ן סמכר רס"' כת3 )כן ענייט וקנט 65ן 
 כמכסל עמודים וניקח סוס )מכור (ר") 51") ע"כ סדות ע) תחטף סעת!דיס ניס") שסירס עתודיס סדס וממיר עס"פ כ"1 כ"זמט)'
 כו' טסרט וכ) 3נמר6 כמט"ח 6' ט"ו מניבט סגרס"ס יכרי ע) ט6מר מט )טניה רביתי 3ו דברי ומיי 6'. פ"ך דחו)ין סנמר6ניכרי
 וז"ר טנ") סרס"נ h"rD1 כו' כן ח"ו גירוש סם גס וכי כו' יבסר גן קרס ויקח מן sttp טגרס"ס 11") רסע גן רסע טסו6 ניד!ע כו'3נג6'
 סטמט יגו גידועיס lbh רסעיס טיו מסממה טיו מס ילעיס לגו ומן סחומין סכותי! סמעטט כ) המרס טנגור6 כי כ)) 3"ק!נהמת
 6כ) ריננה ס) כגו רי"ט נגמרה )ד( . 3' )"6 )גדריס היתן מ5סמ נסגטות ע"ן )ג( . ק5ע 6א )ב( . עכ") זס כ)) טייך 6יט5ייקיס

 . ]טנר6"י[ . כ5") מוס מן מס !טן טן כש )וץ( . כ"כ ר"י 6מר מת"כ כגי' כ'רניגו
 !מטכ"ר-)סי טס נססרי סגר"6 כגי כ!' סוסך )ב( . טססרי ד' 3י6ור 1' דר!ט פר"ד כס'עיין)א(

 )דורי פי' וסוף פי' ט5"3 ג")'
 מ6ס בסי' מגין ס"6 6)6 )' 6'ן גת!ן כ' קי"ז ס' טס סנר"6 6נ) כו' במת 1D1D ס"6 גתת מתן גתן נ3י נס כ' ורכלטספרי

 מ6ס Dh" )ימ1 סמיי3 מיונק ו)טכין 3' ט' ונ"נ וכמ"מ )יחן מעוי יו יזמין ססק3"ס פרכס )סגין )י' מסרט ורניט ט' מ")סטמיס
 דרסו כ' וטס נמשמע פעמים מ6ס Dfi" ססנ 6' )"6 כנ"מ !כמ"מ )גי מגת!ן וכן )כי מסת!מ גרמי ס"6 כבמיגע גסטל !6יגומעמיס
 6מל ו)6 )יתן הגור )6 קי"ו ס' סוף גססרי כבי"ס יכלכך סינור נגס )נ( . סס ים וקשר סס" מסר ונגרסה מיעטת )מלגסק"ן
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קמטכשאעם ממון אימיי דעכורמפר
 , מישעיה מקרא להו ומפקינן ברכות. עשר באחוי מתכרל כדברים והמאיסו ברכות בשש מתברך לעניפרוטה
 ותניא * לו יחסר אשר מחמורו  רי  רבתיב  צריך  הוא אם בידים להאכילו צוה כך לו לתת היוצר שצוהוכשם
 להאכילו מעות[ מעות עיסה עיסה )ד( ]פת לו נותנים פת לו לתת הראוי ללמדך כלם נאמרו לטהבספרי
 יכפה בסתר מתן דכתיב העני יתבייש שלא בענין אותו לתת צרקה הנותן וצריך פיו לתוך מאכילו פיולתוך
 משונה דמיתה לזו זו קשות אינן והלכות עצמה ממיתה אלא ממות )ה( ולא ממות תציל וצדקה וכתיבאף

 ולא בה יתפאר ולא יתייהר שלא הנותן וצריך . יבואו שתיהן הלכך עת בלא ליפמר האדם אתבהניע
 צדקה ואמר ר"ג נענה ל[ ]" פ"א בב"ב דתניא . אותו שמענישין אלא שכר מקבל שאינו שמפסידמיבעיא
 אלא עושין שאינמ להם הוא חטא עושין העולם שאומות וחסד צדקה . חטאת לאומים וחמד גויתרומם
 עברה ואין זדון בעברת עושה שמו לץ יהיר זד שנאמר בגיהנם נופל )ו( בה הטתיהר וכל בהלהתייהר
 טצוה ואין 14 נותנין שיאין במזיר אחת עבה-ה אפילו שהעובר ]הסקו,[בונין פרשתי ובבר . גהינםאלא

 שלישית לתת מצות עלינו והעמדנו שנאמר כולן הם?ות כל כנגד צדקה שקולה אסי רב ואמרלהחיותו
 . 6"[ ע' ]כ"נ בשנההשקל
 ]עי[ קמחמימן

 תראה לא למלחמה תצא כי בה' וס"ה צוה . ותעבוד תירא אלהיך ה' את אבידה,השבת
 גב"ם ותנן . וגו' לשמלתו תעשה וכן לחמורו תעשה וכן וגי נדחים שיו או אחיך שוראת

 סיםנימ לה שיש מיוחדת שמלה מה לך לומר יצאת ולסת היתה בכלל השמלה 6ק ]י"' מציאות אלופ/
 אבל בעלים, לה שהיו לתלות )א( דברים פי' תובעין לה ויש סימנים לה שיש כל אף תובעין להויש

 ראםתועפות
 ס"ד יסקס כתוססתך וכ"מ כו' יכרכו סוס סדכר כנ)) כי ת") כך ע) סכר )ו טג1חג'ן יוגין טונים 3ינריס )ו נוח %6 תגו%חריס
 3נ)) סוסנ רדיד נס' ae"(ד%

 70יגוי
 ימתן 6כסיי' 7"0 כ' ח' נ"3 סמוס' כוסיות )"עכ ים ונוס . סעוסס גון יותר סמעטס דגיו)

 סי"ד עכד'ס מ0)' 3פ"ג ולמו"מ מ"ע כעקר כוסין וטסיי נקרס טכר0 מתן 3חורס גכמכ )6 סגתיגס su 6כ) 0ד'כור 3ג)) 610סכר
 ר.מוקפ' טמינת )ד( . רכ6 6כ0יי' Otf~n1 טכר ממן' )יכ6 ע5מס ס5ךקס ע) 6כ3 )ג3ך 'רע 63 % 6)6 ק6י % סכר דממתן )סרטכ'

 3'[ קג"ו ]מנת אמס ממיתט 6)6 מנוגס מנות ו)6 )ה( . סמעת'ק . סנ)יון ע) מגויס סורס 31כ"י . טססרי DD"' וסוססמין ככ"י)'ת6
 נטלות מקנסם ממי יודע ודיגו מקרקס שתגס )מי יורע 61'נו סגותנס א tr'h מנוגס ממיתם מ5י)1 6'[ ]י' נפ"ק כנ"כ יוחנן ר'61מר
 סוכך ונגדסס כ5") כו'ליגן

 מימרני
 נחדלנ ועיין )11 11 סוכות יקסם ט)6 רכינו ומירון לסכת סגמר6 טס חסר 6כ) וכ"כ יוחגן יר'

 . גג7סס 3ית6 וכן %עתי מיותר 11 תיגס )ו( . עיי"ס וכ"כ ימנת סגמרומ סתירת )'יט3 ג"כ סכן סם סכהמסרס"6
 )סכי קל6 3") מו65 7"ס 6' ס"1 כנ"ק סתוס' טן:קטו ומס סס לכ"מ כסרט"' רכיגו וס" 3גיסס כ"ס כו' )תזוח סיס7נריס)א(

 רבעו סעמ"ס 6% סעמודש תווי כ"כ )ססינ מיס חייו ססק 610 %י' סר6"ס רכיפ כ' מ"ג יסיג י)מי פטור ספקר יס)סטיט6
 ט6גוד0 מי ומ65תס ממגו תקני מדכתינ נסק") נסר סטטפם ד6נידס קטם סעמוייס טווי כ' טס סי' מעלס ס'") כנסר וסכ סמ65כנון
 .מריף וס יומין סגסר מסטי 6ין 6' כ"ז חוקן ופרט"' וסטט" גטר6 גסרh'nip 6 מ6י ומי עכ") כי)קמן גו' 6דס כ) 56) ומ5וי'ממגו
 סי") מסום 6)6 הסיתר וטין; קטן כנטר כ") 6דס כ) 56) מ5וי' 61'גס ממגו ס6כוזס סטוטף 3)0ר מ"רי )6 רכיגו וס"נ עומיוזס

 3סר16תס יוחס תוכעין עי"ז עין טניעת מסמוס מדיט סי' חוכעין 03 ניס כמתני' מט"ק מסרס סייחי D5DS' וכלעגי . סס 0"מעורס
 טת"ח כמקוס סמו65ס )סיכך נט"ע מדרנגן )5ורנ6 )לסדורי ונ"מ ooln סי6 % נט"ע ויכירוס3סס

 מלוייי
oe מייכ ננסמ"י כנון 

 Dh" ירסכ"6 )רכנן 6נ) )מכריו חייג 6ין 6גסורי6 כלי כ) 67מר סו6 ורסכ"6 סימן בו טלין יזדכר ebt" סנע)יס גתיי6טו ס)6)מכריז
 ס"3 163"1 מ65חי סמוס' ממספן וגדו)ס עיי"ט ומודה ד"ס 6' כ"ר בכ"מ סחום' כמח"כ )סכרין חייב סעין סכטתן)6

 סיין מסגי סי' ט6ו"ו וו") כו' כנון )מכריו טל"ח מעין טבעתן ט)6 חיקים כסיס 0ן 61)1 דג"מ נגרייתך עיו"ט ס"3 ס"מנ"מ
 וסודר נעימי כ)יס ס6ר , 6נ) מעין מטס ותסגע נסס טיסתמס טי ג"כ סי' נסס )יתן ממטר וסיגו כ"כ חכינין כ)יס6)1

 מדיגן סדי עכ") כו' נט"ע )5"מ 3'ס מסיריגן לס"ט סעין מנעתן ד)6 כסס גטממס 7)6 ד6ע"ג ר"מ גוודס נסגסו til1Dpt כסותוכוסות
 ויס גו' מיוחדת סמ)ס מס כמתג" למרו וספיר טעין טנער;ן ס)6 חדסס the'(t )מם טכ"ע כסס דיט )עולס חסיכ סמ)ס וסייגו7ג)ימ6
 O("S 60ו"1 כינוני ממס ססו6 וגריס סיעס כסס טס ממ"כ כו' עחטין כדי כגון י"ס 6' כ"1 )נ"מ מקונ5ח כסיעט ועיין וכג") חונעין)ס

 מיינ פעין טטכעמן כ)יס סיו ו6ס סי"פ 61נידס נייחס מסי' סי"ד נרמנ"ס )פגינו ומכריז נוט) יטג'ס ו6ס '0רמכ"ס ביטון ססיעסומט"ב
 תדגרי ebt,", סטיטס כמח"כ חדטיס סס 6סעו סטין tnDSDti כקש חיו 061 )סדם ט o fbl("b ר0"3 בסי' סנוח3ר )טון וכנסלסקריו
 כבת"כ 71)6 נס מורט רסכ"6 61ף דכ"ע 6)ינe'nh 6 3נויט )י 6ית עיף טכיעוח 6י 6' י"ס 33"מ 67מר ירככ"ח יסך )וגור יטס6ו"ז
 3עוכ יתייטכ wr31 )יסף6 מסה"כ, 7וק6 )רננן כסייגו כס"ת כמטמעות כו' כר3כ"ח וכ'ש טס טכתכ ומויס 7"ס 6' ל"ד ננ"מסתוס'
 עכ") כרוצן וסייגו כו' טחוס' DS" 60 ק5ת וק"ל 11") וסימג"ס סרי"ף וכסמק כרטג"6 דס)כס סגיי עמט"כ 3מ0ר"ס טס לגסי חי,קוט"ת
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יראים מטון איסורי דעמודמכור158
 זהב שמצא כגון להשיב מצוה אינו מפק הוא אפילו בעלים לו היו שלא לומר שיש דברים מצא )ב(אם
 דשייך וכדמוקמינן . שלו הוא הרי ישן )ג( בבית מצא נ'[ ]ס"ס וכדתנן . שם היה מעולם לומר שישבנהר

 . בעינן דשמלה דומיא ומעמא היו אמורים של לומר שיש מפי)ד(
 בדבר מילי הני , מדעתו שלא לו קונה אדם של חצרו 6'[ ]'"6 הזיל שאמרו שמה מכאן ללמוד )ה(ויש

 כידי אבל ליה קניא מדעתו שלא הוי דהשתא אע"ג . ברשותו להיות שיוכל אדעתיה איניש דממיק)ו(
 דדומיא רבנן אמור ענינא ולהאי איתרבי מידו דחצרו ליה קני לא שיהיה דעתו על להעלות אדם דרךדאין
 ייאוש דודאי שלו הוא הרי מימן בה שאין אבידה מוצא ואס . ישן כותל בעל ליה קני לא ולהכי בעינןדידו
 בו שאין דבר מדהתירה דאורייתא קונה ייאוש דאורייתא סימנים אי באבדה קונה וייאוש בה נגעובעלימ
 כל ים של בזוטו או נהר של בשלולית מצא ואם )ז( קונה יאוש דרבנן מימנים ואי שמלה מדכתיבסימנים
 דרהמנא שלו הוא הרי הבעלים נתייאשו שלא לנו וידוע סימן בה יש אפילו אדם כל אצל מצויה שאינהזמן

 מותרת שהיא נהר ששספה לאבידה מנין יהוצדק בן ריש משום ריי אמר נ'[ ]כ"נ מציאות באלו כדאמרי'שרייה
 ומכל ממנו שאבודה זו יצאת אדמ בל אצל ומצויה ממנו שאבודה מי ומצאתה ממנו תאבד אשרדכתיב
 הקרן יכלה שלא ענין באותו בו ולהמפל )ח( לשוכרן הוא מצוה להשיב מצוה שהוא דבר אדמ מצא אםאדם.
 לטייחים פייה לעגלים עגל יאכיל שלא תשיבנו היאך ראה לו והשבותו כ'[ ]כ"ח דתנן . הבעלים לידי הגיעועד

 בהן קורא ספרים מצא ל[ ]ג'ע מציאות באלו דתנן רובם נלמד ומהם מקצתם ואלו.)מ( ישמרם היאךואוזז"ל
 אבל לצורכה' ושוטחה ים לל' אחת מנערה כסות מצא )י( גוללן בהן לקרוא יודע אינו ואם יום לשלשיםאחת
 6'[ מ' בגמרא ובברייתא , לשחקן לא אבל לצורכן בהן משתמש ]נחשת[ וכלי כסף כלי לכבודו )יא( לצורכולא

 ל[ ])' כדתנן מחברו שנאבד הדבר שנראה אבדה כדרך שמצאה ודוקא צונן. לצורכן בחמין לשחקן )יב(ממרש
 הכרמים בין רצה ופרה הפוכים וכליו המור אבידה זה אין בדרך רועים ופרה חמור מצא אבידה היא זואי
 יטול סימן בו שיש דבר )יג( מציאות באלו חכמיס למדונו הניח מפק נפל ספק הדבר ואם אבידה זוהרי
 שנמל במקום יחויר לא נמל ואמ ימול לא מימן בו ושאין ליה ושקיל מימן דיהיב לסריה פסידא )סימן( ליהדלית

 וישיב בעליו שיבאו עד בידו מונח יהא הלכך אחר יקחנו יחזירנו שאם )יד( רשאי אינו לידו שהגיעושמאחר
 אח"כ נתייאשו אפילו לו שיתיר יאוש כאן ואין מדעתו הניח חברו אלא אבידה זו דאין הוי לא רשלולחך
 מתיאש שהיה נפילה לבעלימ)מו(בשעת נודע ולא דבר מהברו נפל ואמ לידיה אתא באיסורא לידיה אתא דניאמור
 )מז( יאוש הוי ]לא[ מדעת שלא ייאוש דאמר נ'[ ]כ"6 כאביי דקיי~ל לקיימה אמור מצאה ידיעה דקודמכיון

 ראםתועפות
 כו' מעין טביעתן נכניס ר"ל ומורס טכתנ 6' כ"ד סתוס' ט) 3ד"ט ודו"ק . ככ"כ טוי ס6ו"ו )סמס"כ 6כ) סג") )יימנ"ס עלםועיין
 סר6"0 )0ון מדוייק סוס r~lht )פי' 61"0 כו' טעין טס3עהן מרסיס בכביס ר"ל מויט סג" )סג'גו 36) חיטים תיגת גלס' 7)6גר6ט
 כתג ולדיוק )סנים דפין טומר ופגי סנריית6 סיום קורס 6)1 טל6"0 דילי טסגיס C""PI n~es כו' כרסג"6 יס)כס גרפס6דרטג"6 סכיני 7רנגן דדייקגPht 6~1 ססי' כסיף לח"ז כחב כו' DO'1 סיעתן ס)6 כ"מ מן 61)1 ס3ר"ת6 )מון סכס3 ס6חל ס' סי' הנ"מס"ס

 6ף דר3נ"ח סך 5"ס כו' כ"כ חנינין כניס 5)ו טלין מסגי ס6ו"ו סי' וע"פ כו' מחבן 3די כנון )מכריז ס6"ח סעין 30עמן ט)6חיטים כמס טן 61)1 סכריית6 3סיוס )סמ"ט 6ך מס לנסי טמי' וכשסיית דרנ3"מ מט6 כרוגן 6)6 כרטנ"6 ס)כט דלין )וגור ים 607 כןטר6"ט
 בטעות ןס"ך בכ"י )ד( . כ5") רכות) )ג( . ממעתיק . כעעוח מו65" "לס ככ"י )ב( . כרס3"6 7ס)כס סר6"ס סייס ופסיל 3077"66)י63
 )'ס וגי מ5י יפיסו סיכל כ) 6' ח"כ גג"מ יגו"0 מכפן וגרפס , ר"ת )ו וטולס כו' מייק הלחרון טפין סל6"ס וסורס סני' תקמ"וסי' ונליק6ג0י יכ"ט ס"3 3מר7כי ועיין דטתיך תוד"ס 6' כ"1 3"מ ועיין 3גדסס מסר מ651 ו6ס עד כו' גיס )ה( . סנועתיק . יטתיך51")
 העיגן דידו דדוגני6 ר3גן למור עגיג6 1)ס6י כ6ן וכגוט"ר 6יחרגי גוידו תחגירו 6מריגן 6' פסינו סו6 כו' טיכ6 וכ) מט וכיףח5ירו
 כ"1 נ"מ עיין כ,' 6ךעתיט שגס דמסיק נדגר )1( . 3' )3"מג"ס סריע3"6 מחין וק"ג ובק"מ 53"ע טסג'ח טס נסנטותיו גמטר5ס"מוד)6
 סר6"0 וכ"כ כו' מכוח) געורי מו5גע טסות סכ6 כמו )עולס יגו65ג1 ס)6 )סיות סיכו) 3דכר קונס ח5ר 67ין וי") כ1' דיריך מ71"ס6'
 )מ ע) עלס )6 3ג) מעמוגות 3מ615 וטווס טכימ טמן כיון )סגותו עומד ססנ) לע"ס ח5ירו )1 קגתט )6 וסייענו ממריכי ט3תירומו תסי חבלו )ו קגחס סחוס' ט) תיר51ן c(te )סגותו מעומד ג) כגון סמלדכי ט) ותלוn~hlc1 15 טחוס' תי' נין )דיגך נ"מ סיס ג"דסי' סגרטוגי עטית נט1"ת וכתי כו' 3ו זכט )6 )63 טווים ספעמיס מגיבות ס6ר כמו טטוס דגר סטן יכיון כתג וסנורדכ' קגנ6 נתייגטס

 סימר פינס ג") לכיגו ופס"ד נגיסס וכ"מ כ5") יר3גן קתט )ו( . טמלךכי כמת"כ סו6 סיר6יס רכים ודכרי עכ") מעמוגות)קנות
 כן כו' וספנותו דיגיי כו' )טומרו )ח( . ht"11hi סימגיס יס") מטוס לחגו כו' 6נ'יט 6מו65 לסוט מ'יי 67ורי'ת6 6' 6' ת"וכנ"ק
 . ונגיפם גמטגט )'ת6 )15יכ1 וקינח . טמוסגר סו6 סמעת'ק מוססת )יא( . סמסגס מגטון כ6ן חסל )י( . וגיס 3גדסס )מ( . נגדססטו6
 ט6ס )גו ספרור סימן 03 סטן ו3ל ופירו ט6טיס O'5DJS סגו7ע קורס 1מ65 (oe . כ5") כו' זו 6'ן יסמק סו' )6 7ס)1 )מס ו'ט'3יו' ס6ס )6נךו )יד( . קמל ת71"ט וע""ס 3' כ"ס )'ג( . לסור טלר ע('י רק סרי כממין 6ף נמסת כב' 6נ) ק6' בחוים כסף 6כ5')יב(
 )6 גודעת ס)6 7י6וס כקניי יססקיגן כס6 שע"ג טגימ מסר5ס"מ ד3סגסת 71ע גג"3 ימס טוי )% )טו( . כג") קו' )נעליס 'ד1עקיט
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מה~אימ מבון אומרי יעירמפר
 ומשום תגזול לא משום בכולן עובר לגוזלה ע"מ יאוש לפני נטלה משנים ששל סלע )יז( רבא אמר ל[]כ"1
 ואימורא יחיב דקא הוא בעלמא מתנה יאוש לאחר דאהדריה ואע"נ לדעעעלמ הוכל לא ומשום תשיבםהשב
 המתין )יח( תשיבנו השב משום עובר לגוזלה נתכות יאוש ולאחר להחזירה ע"מ יאוש למני נטלה עבירדעבד
 אינו ומה סימן מהו האבדה וסימני , להתעלם תיכל לא משום אלא עובר אינו ונמלה שנתייאשו עד לבעליםלהם

 . סימן הוי בדבר מצוי שאינו דבר כל דבר של כללו טציאות באלו טפורשסימן
 שוה שאינו ומנין וטשקל מדה , סימן הוי מקום ליררם העשוי סימן הלכתא )ים( משמיה זביד רבלאמר

 שנאמר להחוירה חייב פעמים מאה אפילו וברחה הטירה וברחה החוירה ג'[ ])' ותנן סימןהוי

 ראםהועפת
 יגס סוסו מוכיח )יס ג'ח6 וננ07סתSD trsfnn 6 סוסו סוכימ 6מריגן )thnhl 6 )יס ג'ח6 מעיקרך מייחס מבססתך 6מרינן 631 "וססו'

 חחי)תו ע3 סוסו סיכיח ד6מרינן מסוס כך מפגי פסולם ססהיט0 נוריקס )ע"נ ' חיסכ י6ס י' סי' כיו"ד וכצקיי") עיי6ס סיסמעיקרך
 מוכיח 6חה נסחיעס 6מריגן ולס"ס כסרות חוקת ע) )6וקנניס )גו וריס 0ו6 עגירס 77נר סתם מס ק"ו 7נריט blol נ' )"סכחמין
 יויעיס סייגו ו6ס )6 16 )ע"ו טחיטס גסעח חסנ 06 נמחסנחו )גו ספק 7סתס הלק"מ מומר ומגי כמ"כ )6 סכ6 חחי)תו ע)סוסו

 כסירס סחיטתו נו67י ססו3 נ,מסנת olc נ3ח מסחט )גו ברור סיס 6ס בסיסך וגן ססו)ס טמיטתו נויח )ע"נ סחיטס גמעת סחסנננירור
  סתייס נמטר  מתאבתו סיס  סכן  תחילתו sp סוסו ומוכיח כ1ככיס )ענודת IDID11 p~ra סחיטה נסעת מחסכתו )גרורי 6נורינן מסירונכס"נ
 )יד ססניע וקמר מיג'ס 7גסי) 'דע 63 דס6 נעלץ גתיי6סו )6 סמ1)06 )יי סנ6 נסעם 6717י )ט מסק  6ין ניי6יס סכ6 מסה"כג"כ

,~hltnoמידעו OtsP30 נוי) סליך ורכל קניי 7ס)'ני 636 גתיי6סו נוי6י סינר )דפיקת 
 ססיר מעיקרון נחר 16 ססת6 כתר 06 נדיג"

 נהר 6)6 ססח6 בחר 16)יגן 7)6 שנייפסקיגן
 מעיקרי

 )חלק סו6 וגרור . מושי 0) סוי 631 נוקוךס סכע)יס גת.י6.פ1 ס)6 )גו סנרור
 וטרסס גייס וטמר סמינר משכת טסיחס סיירי כ' קטי 3כ"ק עמ"ט )מעיר פס ורטיתי . כוס סרגיס ס)6 עלת ותמיסגי סגוס6שנין

 מן כמלי) דמוי ט6:י דנייס סעעס b~ep סי' רש )חו"מ סגחינוח וכתב )עלמו סלי) )ס)') יכו)יס תיגס נסכע3'ס ו0)') גוסן 6ח7ועמן
 ד)6 כלניי פקיי") מזעת ס63 כיי6וס סו' )6 ככלן סיו )6 סחסי)'ס נעלי t~tDh ו6"כ 610 גרור וגספקר 6יס מכ) 6נודס סס'6סגור
 עמ"ט נסגלה י"ג 6ות קינג סי' 6ור עמודי גסו'עז וכ"כ סכ6 וסס"נ מרעת ס)6 כיסוס qb מותר כסר ססטפס 6נידס דס6 יי16םסוי

 כלל ומ"ר יהון 6"5 לידס רשימון פסגיט סכל גייס מטטס דסיעו טיסר מיד ס:חרינ 3יר 0גסל כיון יסר6ל סל ממתו 3' )"רנס:סררין
 טכוגו גנעס 06 7ס"ס 6)6 קנ6וס  06 דיקה  דלקו  למוכית  טס  סנסררין ט3ע סנ6ר מס"ס  גרחס ן6"כ יגעיי"ם 6דס לכל מיד 10תר6ל6

 סי' לפו"מ סגתיכות ונקנח 6דס מכ) 6נו7ס ססי6 מסר דסוי כ)) מ"ר ד6"3 סתס 7ס6ג' מק"ו ר)"ו סי' נחו"מ )ס)כס סס"ךו0ני6ו
 לס1)י6 יכיל OI(SIJ מ"ר תפיג רל6 גט"כ  מסגולן רכסגסלן 0'  מטיף סס"6 3ס" מנוהר 607 יס דין תמוש מהר  סס"ך ע"י כתגר)"1
 נ"ט 3כך גמ5* דלסוי6 קיני or טכ"ל מ65תי 1)6 סם ותפסתי סנט סנטר נסס זס סגי* ו0ס"ך שגחינות מס o'fDa ומס מחסניגס
 סותסין סני סיו וקל נ' קטר דנ"ק 0סונ'6 כחב ע"ר טסין וססמ"נ , וכנ"ל ס3"ס רשיית לדחות יס 6נל 00 סיסדרין חלקס'
 גר6ס לסליל יכילין  וקין וממם"כ טכ"ל לט5מו יסליל מחבירו חלק סר"ז מליל 6ני לט5מי 6מר 061 להמלט סליל ניחס 6' סליל לסליל  יכוויןוהין

  יסולין 60 לסליל 'כולין  3ם6יגן דדותה כו'  cntcs  i)tPW'1 0כ6 רמנ"ח נתיז oa סרם3"* ס3חי' ס6' כפי' סס דנ"ק  סךממסרס
 סוחסין סג' סע רס"ל סר6נ"ד  למון ססטחיק a~te סעי גוילס מסל' סי"ב 3סר*3"ד ימ"ט רטת יכ"ס סליג נוני דל6 ל6 6מרשסילו
  סוהפין נעי ל6 לסליל 3יכולין רס6 ל50יל סיכילין ק6י 6סי מונן 61ינו טכ"ל לסליל  טיכוליס s~r סר6נ"ר כתב לשמוע סליל מסן 6,וסליל
 h"h סר6ג"ר נסטנת סנוסח6 לפייגו 6כל ססמ"נ כממ"כ וסייגו טכס לסליל  יכולין ס6ין 1"ל סרי3"ד כחנ בדבריו לסגיס טיסוגריס
D"Uhסר6נ"י כח3 וט"ו )6מ5ע 0)יל מחס 6' וסמל סוחפין מיי סע סרמ3"ס סמוקם דק6' לסרי ים 61"כ טכ'צ לסליל יכולין טלין 
 )"נ נירוס)מי סכתכ ט'  6ות טס סנמ"יי ונזגר . 6מר זל* 0יכ6 כל תגירו ע"ר טוסס  דסוחף סריי דסוחפין לספל  יכולין  סרןד"ט'"
 נייס דנסרס0  מסמס גחוססת6 נכריית6 סכ6 כרתני )טורסס כירופ)מי קתגי כודרך וו") כ6ו"1 וכחג ננרייח6 0כ6 כלגרס)טרסס
 מתמוין גייס טלית טגסל סיוף מס סכתנ ס"ר דוש פ'י סירופלמי ט"ר l"lho גסס קט"ס סי' רנ"ק פ"י סמררכי וכ"כ עכ"לטסקיין
 ח"5 ונתטו' יו"כ סי' דנ"ק פ"' וניסחף  ופת"ח  סם כמרדכי ס0 שנטי 3חי' ס6י"ו דברי בסי' ונתחנפו  כו'  לסרות לסי  ול6 נימיןלפי
 פי' נוס") סירוס)מי פי' גתכ רס"ן ס" פקו נ"מ ח"ג ס6ו"ו נפנים 6ו)ס דגריכס ססני6 סק"6 רע"כ סי' חו"מ כפ"ת יעיין ק)"3סי'

 כמת"כ דל6 נרור יו"כ טכ"ל לו' סגפסות לפי ול6 ממון לסי ממנקין סותפין טסיו כגון לחס סגסתייר מס וטרסה גייס עלית  סגפלסיירך
 )ומר גורך  6ין מטניס סגפל ולפמסכ"ר גכתס סכת"י דגי' נר6ס ולי וירסס כ"ס בו; סלט ר06 )יו( . טיי"ס ס6ו"1 בסי' סס שגסינחי'
 יר6ס ול' .  ךסנר6"ר, . חטינו  ויוד( . כי' מסג'ס מכפל סלט b~rp 637 לסח!יר חייג מסייס  סגסל ס)ע ר6ס י6ר"ג 76)עי) hp' 7רכ6ל6ס
 טיי"ט קלמר 1למסס תסוה ססנ ומסוס לסמטלס תוכל דל6 נלקו  כעוגר ס"ס טכחנ סמ16ר כסנרת גימש דל6  כ5ן רגעו ט.גסד3כיון
 סג" ר"ר"ט וט"ל 3מלתמוח-וכסרס"'  וכ0רמ3"ן ליתטלס  תוכל ל6 סס לחוג דפין מספטיס 3ס' דכחינ חסידנו ססנ רנימ כחנמד"ס
 6' כ"ג ג3"מ וב"ס  סליס"6 סנר6"ד סגיה כן 7רנ6 מסמיס )'ם( . דיו Or ס" כגום"כ כוס 7עת1 רבינו רגוז מכנר דכיון )6ח'ךתסינס
 ו3חוס' טי'"ס 3' כ"ג נ"מ 0נמר6 מך3רי סי6 , סילע סוי סוס טסינו ומנין ומסקל הדס ומסכ"ר דרבון מסמיס רר"!  סר חסרונגרסת
 3חו"מסי' סרמ"6 וכ"כ 6' כ"ח כר"מ  עריף נוסק) 671י 0חס )סקו) דרך  דלין בנגד 6ל6 ממעקל טריפ6 דמדס כתג ומד:וסקל כ"ססס
 מפקלותיו. למדת עתן מסקלותיו ומדת רחנו ומדח לרכו מדח סס סגמר6 דירי כחב 6' כ"ח נ"מ למם' ס,י"1 6לס ':'ד סעיףרסס
 עכ'צ לו  סיגתן מסקלותיו  כיון ס6ס לסקול דרכו bD'1 נריר כמ"כ il~cs סירה 3דנר 6סי4 ממקלותיו למרת  סביון למי  יותן ססוז"ל
 ti'DhT סעי שכחג  כסר6"ס  60י"1 סרטחולשיר

 נגסכ"
 מדתן לסטר יכיל קרס כ) גח)יס כליס ממס  טובין סגין  סכין ממרס טריף מסק)

יעייו51
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יראי% ממין אידיי י עשי
 בעלים דעת צריכין הכל 6י[ ])"6 ר"א דאמר לבעלים שישמיע צריך אינו וכשמשיבה ס"מ )כ( תשיכםהשב
 פמור ולהשיב להזור רוצין עומדין.ואינן הבעלים ואם הרבה השבות רבתה דהתורה אבדה מהשבתחוץ
 שאי ופעמים מתעלם שאתה פעמים מהם והתעלמת 6'[ ])' ותניא בידים מאבדה הוא שהרי אבידה זושאין
 משל מרובה שלו מלאכה שהיתה או כבודו לפי ואינה זקן הקברות בבית והיא כהן מיצד מתעלםאתה
 חברו בשל מחזיר שבשלו כל נ,-ן ])' רבא פירש . כיצד כבודו. לפי ואינה מהם והתעלמת נאמר לכךהברו
 והלך האבדה מן מרובה מלאכתו )כא( ואם . ומוען פורק נמי הבירו בשל ומוען %רק בשלו מהזירנמי

 נותן אלא סלע לי תן לו יאמר לא מסלע במל היה נ'[ ]ל כדחנן בטל כפועל אלא לו אין ונתבמלוהשיב
 שיתנה דין בית שם יש ואם מיניה דבמל מלאכה מאותה במל כפועל נק ])"6 פי' בטל כפועל שכרולו

 , אדם לכל קודם שלך אביון בך יהיה לא שנאמר קורמ שלו דין בית שם אין ואם יתנהבפניהן

 ר פ 1 כ ה את לרבות אחיך אבדת ל כ ל כוי עמסים משבעה מחזיר, אתה ך י ח א אבדוד ג'[ ק'"ג ]ב"קיצביא
 מין אטורא ואכיל התירא שביק אי אבל לתיאבון )כב( ]מומה כ'[ ]כ"י א"מ פ' בע"ז חכמיםפירשו

 לפרוק אוהב ל[ מ"כ דהניא קודרות שונא אבדת שונא ואבדת אוהב אבדת אחיך אבדת בכלל הוי ולאהוי
 דתניא . ויפגע יראה אם אלא להשיב מחוייב ואינו יצרו את לכוף כדי למעון בשונא מצוה למעוןושונא
 באלה תפגע כי ת"ל מרחוק אפילו יכול תראה כי תצא כי בפ' )כנ( ונאמר תראה כי 6/[ ])"ג מציאותבאלו

 ראייה היא איזו תראה כי ת"ל ממש פגיעה יכול וגו' תועה המורו או אויבך שור תפגע כיהמשפטים
 ותניא . פטור מפגיע רואה ואינו יודע אם .אבל ריס וזהו במיל ומחצה מו' אחד הניעה כהשיש
 שוה בה שאין לאבדה פרם ומצאתה אומר ר"י פרומה שוה בה שאין לאבדה פרם תאבד אשר L'h]כ'ו

 . )כד( לו והשבותו ת"ל מנין גופו השבת י[ ]פ"6 במרובה תניאפרומה
 מצרי בי דמדאורייתא ויורד מפמג ועולה מפסג הכרמים בין התועה במרובה תניא . אבדה להשכתרזדלדה

 . ויורד ממפם ועולה )כה( ממפם והתנא יהושעאחא
1D~D
. 

 יני[ קמם
 בה מעל ומעלה תחמא כי נפש ויקרא בפ' צוה אשר לקיים מאלהיך ויראת . וחומשו נזלשילומ

 ואי . גזל אשר הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי והיה יד בתשומת או בפקדון בעמתווכחש
 דהא השבה כתיב דשבועה דבענינא משום לשקר בנשבע אלא להערב הכתוב חייב שלאלומר

 ראםתועפות
 מס דמק ומס"ס ורחנו לרכו מטק)ותיתממ7ת שית מונסק n'o? סו6 יומר מתכות 3כ)' 6ס')ו 7)סר6"ס מדיריו כמסיוע נג"'וע""0
 מיגיס עייף נסקר ולחנו 6רט בית י6' וני"3 סירות ס6ס כנון מ7ס סי' ג' כ"נ נ"מ וסס"מ d~"D כו' מרס סימן ס1י מדמשק)תמ"ס
 נותן ו6ח7 נ7יוק שרכו מדת גוחן 6מ7 06 )סס0פק נ"י סעף נוקיר ומכיס יג'ק גגי וסעלג' טתוט'. קושיית )תרז r"lho5 )ומר יםוכן
 ססס3ס ומכפ) 1!") 6ן כ"3 ~1נ6 גחיי רכיט כת3 מ"מ. הפינס סס3 )כ( 51"ע. 1. נמי )מדת יגחן 16 ויניח וסימנית סיננגיס כמו סוס 6י גסיו)71ת
 ורסון מעמיס מ6ס יחסיי 'Pc1 )חוד )וטמקור ft~s(1 מסניף פעמים ק' Dh" סטכ למרו 6' )"6 7ג"מ וכגמ' עע") פעמים מ6ס eh" רז")דרסו
 ומס)חס חוור וחורם סלמס כ' ס"6 ט"5 מס3' נפי"6 וסרמנ"ס נסנרס"ס ועיי"ט סטמיס %ט בסי' חטים ססכ ומכ"ל 7"ס 3' סקו ככתושתסחוס'
 ותמיס:י טכ") 6ן( )"6 )כ"ג סענויס )ו6ס 6פי' מטמע 7ס)ח 11")  ס"ו י"ר  פ' ויקרם הס' סיטת 63ר 3סן וכחג פעמים מ6ס406
 וכסרנונ"ס מקור 7סו6 ספח מ7כתיכ מידרס כנ"מ דט)ח מדמע סענויס מ6ס eh" ס)מ סס ננ"מ )מ"ט סחיס סנסור 6ת וסרח סך עג'ןמס

 ינטות ירטו וס ומטעם סעמ'ס כמס SD טסט ספעו)ס )חוק נ6 סיע) מכגין ססו6 דוס)ח ססס"ר גיס:13'ס '5חק ל' סרס"נ י7'"ג וע"ס סס.3סיס"מ
 ו6ס )כא( חמוס. טו6 6' )'6 מק"מ נרקיס 7עכ"ס כ37ליו גר6ין ס63ס"ק דגרי 6ין 6ו)ס מוורח 61יגס סמס)חס ש מניתו וסלמס 3'קי"נ
 נססכתס מפכתו ניטוה :elc יסייגו 3/ י"ע נלכות סרס"י כו' מס"מ מרופס סקו נפרכס ססיתט 6ו מסרס ורכינו נגיסס ות"ס ג)"3 גו' מ63כתו6ין

 משכחו כסיין וסכן 3"י נפני יעילי ססילסו עיי"ס 06 7"ס נ' 6% נל"מ סתוס' סי' וכן עיי"ס )ו סמסינ מגילו ס) Ten מישיתיריס
 מ) )כג( . טמעתיק נמי. 3ית6 מומל. )כב( . יתילל )ערמה 16 7חיות6 )כוסל6 7ג"מ סכרו % )יתן נ"י יתנו %ניס סוס 6)6מרונט
 כ6ן סעמודיס וטווי . יתילל )ו וסכה ת"). אור"ט 16 ע"ג סגסןרין עיין )כד( . תר6ס )6 )סגיט סכת3תי ל"! סי' r~p3 ועיין כו'ג6מר
 כ"ו %! 3תוס' מסרם") ממוש-ולמס"כ מבסרת כק"ו גידוף 13 תיגת )מיכתב )נו") יפ"כ נגפסיס ס"מ וספנותו 7קר6 סטי סיפיסקטס

 מדגפטיס ו' כ% 7' ט' 6ס עמודי נסויית סקסם וכן )%) רעך 7ס ט) תעמוד )6 )יוכתיס סס סגסירין סנמר6 קו"יית סיר6 61"כ3'
 6י5טליך שסכי ת)6 פ' רס"ן נס' כמח"כ 6"ס כו' טמאנו ת5י)ומ se )1וח הפיסו מטוט ורנר וו") )'ש ס6)ם מר"כ מטר"מ )סמס"כ16)ס
 71)6 , כן 6מר "יעמוס מחמת 7ו67' סיגי נוסו %מ מיעת 6נידס סוי כמ"ג ממון 7נ6ניית Y'Dht סכתכ עט"ס גוסו הרסנתרנוי6

 ס)16 ע) מווסר 67ימ הסמר )ס5')ו 6' ויכו) )דעת ע5מו מ6נ7 6' 67ס )כפורס גרפס סכתנ טס מנחס נשמן רל'! מ' מגוךכממנחת
 גוסגת היגס 6ניךס 7ססנת סעסס כי לטווס היגו ו67י גוסו 6ני7ת )רנות )ו וססנותו סעסס SU1 מינעי6 % רעך ךס ע) 0עמו7)6

 . מססנ DDDn . 3"5 )כה( . בן 6ימ ושמת עכ") ברור כג") גו' מסטר שגו ס!ס tbio ע) 6ף 6)6 מיעת %נימסבממון
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פאיראים ממון נימורי דעמיימפר
 הנזלה אם גזל אשר הגזלה את והשיב תורה אמרה שבועה בלא אפי' דא"כ כתיב דשבועה קרא נמי האי)א(
 ב':עח פי' . יגולה נשכח :':,ם בין.: "לשאן ציי נ"מ lK~y1 עקם ה;;;ק",,ז,:נ;ןל ,הינ יי,ך)י(

 'ח'1:ק!ן:1י;:יב:עקוהן:ן',יי;:נין::;;:: "" "א 'יןמ;י'ו;ג::ג,';יי'י,:ך:ג'" %ם:ן:ביןגגיןיבןב בצן זיז"א,י :נ,גי:ןמ:י זאזו1צגעגטני:וזךזצני%לנג
 גזילה, משעת שינוי בשעת יותר שווה שהיתה ביתר אמרי' וכי וכו' כלים ועשאן עצים הגוזל ותניא, שלומי.בעי
 ::: 1:,ג::ן7::הן:%;,:ו:1'ןמ,:.":7ג:: י"נ!.ןן:ג ה"'" ע'n~pDtn בשלהי כדאמרי' שינוי. כשעת ולא המעשה כשעת משלם גזלה משעת שינוי בשעת פחות שוה שחירטה בחסראבל

 :נדנן:, 7.':ק גי:יק(:%ע ::יי:' :ם, יקו::"'ג:נ:ם;:יג%:ל
 כשהוא ברייתא נגרי דאנקמוה כיון לדעת שלא אפילו בהמה גזל ואם צריך לא מנין אפילו לדעתשלא

 א'ן ה,2נ" ין:אע:::ן ::::ף:]ץ: "1,נ:ן;ייל;,:;קג:י::י,;: יגגהצ,קני
 א"א ד' :,1 ג: מג 1ן: :ץ לבה":, :;י:י,ך'!ג:יי:"ון:קםזיי;%: .באן
 הלרחף נזלת.ך פם.. אצלי רווקות אם ה,י.ת:י אם נלת.ך ךם .יזע א.נ, , " ]יר" 1":ל בולתלן

 ובב"ק 1[ ל'; פ"א בכתובות פשקם נהמן ,כיב מעים ב.ד. פשלך שהיה לנ א.ו פ" ירע איםאנטי

 .'א". אהד ,גל נול מהן מא,וה ,יר'; דא'!. אטם :מ מר,' אחו נו, י-'ן ],'" שהלבה נהא.;ה בפצייתתנן
 יקנה י.ע ניפץ י' ,אהו.יא,מ,גגה,ביתפס.ן.הוב;'נעיבא אהו .:.עוש'ש,ס;וילה

 לאתר צ דיני דניס שהיו מצינו שהרי הוא כן פירויטו כרחנו ובעל לדורו אלא ר' תקן ולא נתבמלדורו
 יותה גדולה )יג( מצוה לך אין ובתלמוד דתניא 6'( ))"ג מציאות אלו בשלהי בו כיוצא ומצינו , ר' שלדורו
 רבי בימי פי' תניא( )ואא זו משנה נשנית רבי בימי ומפרש התלמוד מן יותר למשנה רץ הוי ולעולםמע

 ראםהועפות
() 

 רכינו ומס , )ססכס נימק )טווס תיקרן 6כ) חומס 6ין סכועס דכ)6 סחונמט מטוס 6)6 סיגו 3טכועס  דשאיו  ויטוין

 ןן ד:ן'ך'ן:ו:::'י:ו, : י,%וו")::.י:1;וי:ן.ןקלט'ןי:ם;;ג25
ה1 1 ::ת( 40 ג~םץ%ישןיאגפ   ,  

 ::ו5גגט1נ
 h'p~ :%')בי

FT'h סו6כ"דוק f~"D דכ"מ' וכמף"וס"ךי 
 :"ס מ"ר

' 

 חו"מ ס"ך עיין )יג( ד נגדו) וכס
 מס0 סמקכן וכ3 מרים מקכ3'ן 6'ן ססחוירו רכיה ומקוי סג)ניז כ/[ ]5"ד ~ים נסגור כנפק ימג'6 כע"ג )יב( . pp"3 מס"סס"

)סגינו
1 

 כ5ן )ינעיר וי.5'"י
)pr 

 סטנים קנת
 מנס"

or תימק ! ר"מ ד"ס 6' ף כלו סתוס' עמט"כ e'cp עיט ב %ש:י:ךטזיצ:גנ% משך:י ע %"%%הדן כו' 6דר"מ דר"מ 
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כמכניף %18
יך4ימ מפן איפרי יעפי

 נישמת לא פירי ל ]קעת הכליס כל פ' בשבת זו משנה נישנית חכנאי בן בחנניה )יד( וכן , יותרולא
 התקנה איסור מעצמם הנהיגו אך היתר צריך שהיה לא והתירו וחזרו התירו דקתני והא , בימיואלא

 בהמנרש בנימין דאמרינן ואועג , גזלות דיני דנין בחו"ל ואף . המנהג העבירו פירושו והתירוראשונה
 קרקעות שבח )סו( בגזלות ז"ל בן ק ע י ד נ י ב ר פירש . שליחותייהו עברינן לא שכיחי דלא כינן כ,[]ר"ח
 קרקעות שבח עת בכל ז"ל חכמים דאמרו בתלמוד הנמצא וכ"מ . דנין גזלות שאר אבל קאמר שכיחידלא
 שהיו מצאנו שהרי דנים גזלות שאר אבל הדין היה כך ישראל בארץ לדין באין היו אם פיר הכידינא

 . להביאם צריך ואיני כבבל גזלות )מז( שנידנימ
 יני[ קעמימן

 לשקר עליו ישבע אשר מכל וכתיב וגו' גזל אשר הגזלה את והשיב ויקרא בפ' דכתיב , להשיב גזלהומש
 החומש על חומש מוסיף כך הקרן ]על[ חומש שמוסיף וכשם עליו. יוסף והמישיתיו בראשו אותוושלם

 מךסיף זה הרי החומש ל לך ונשבע הקרן 14ון לך. ניז1 6ן[ ק"ג ]ב"ק דתנן עליו ונשבע החומש על כפראם
 דכתיב כי[ ]נ"י בהזהב רבא פי' וטעמא . פרוטה משוה פחות הקרן )על( שיתמעם עד החומש עלהומש

 . הרבה חמישיותחמישיתיו
 אפילו המלה )א( לים אחריו יוליכנו לו ונשבע פרומה שוה מחברו הגוזל 6'[ ]ק"ג עצים בהגיזלתנן
 עלה תנינן ובהוספתא . אשמתו ביום יתננו לו הוא לאשר דכתיב בנסרא מפרש ופעמא י במדיי
 מרובה הוצאה היתה אבל הקרן על מרובה ההוצאה שאין אמורים דברים במה צדוק בר' ר"א אמר)ב(
 צריכין היו שאלמלי תשובה בעיי על תקנה פ" ומתכפר, אשמו ומביא לביד וחומש קין מביא הקרןעל

 י מתשובה נמנעים היו כך כל]למרוח[
 בנדפם[ ]יכן "אמימן

 . לכהן תרומה לתת ושומרים שוממים בפ' וצוה )א( קים ותעבוד אלהיך ה' את תירא . ימעשררעררנמה
 רגען צאנך גז וראשית ויצהרך תירושך דגנך ראשית וכתיב הכהנים משפם )לך( יהיה וזהדכתיב

 ראםתועפות
 1)6 כן פריט נגמרנו סחס ורש hllD'h יענד olrn מחס כדסירסו סחוס' וכס"ט וסירוקם סנמר6 קוס"ת טכ'6 מוס ג"כסחוס'
 6"כ 51") קס'6 לכתי תינות P"DI כו' 6דר"י דר"י קסי6 לכתי 61"ת סדרור נסוף ססיימו וכמו לדריי דר"י מסקסות כדי 6)6 וטסכי16
  סיפי סכר דר"י  לסרך 6ססר דכים 6דר"' דריי קסי6 סיס )6 1תיר51ס *רר"פ רר"פ סיפרר יוכיית  דבליו וד"ל  *יר"י ורייסקסי
  פילוי ר"פ דסכר ר"פ  לדירי  סגיול כגפר*פ'  יתירלו מ6חר  6ך  סטטוס חקגת מסוס סו6 3עיניס חוורת גניוס סתם דקריי וס6  קונסתיוו
 ייכיו בג") ריי  נכרי  לפרן 6ססר 6י 6'" 6'סור6 יעכס )'ס 7קג'ס מסוס סו6 11)דותיס ו6ת ג'וות'ס ו6ת  6ותס  פילס ד*ר"פ וס*לולס
 מסקס 3יס דקטטיגן מסוס 6ך כעיגיס הוורה ג;י)0 למפיגן סוס מדיגך תסרס 6ת מגח) גני סמם י)ר"מ וריי ר"מ מן מסוכותמכרות
 תי' Or51 )סק) חקגת6 )ים ע73יגן 6ך ו%יותיס ו6ת otnirtJ 61ת אוחס מס)ס מייג6 בסיסך סו6 תריי וו)דוחיס ו6ח גי;ותיס 61ה6ותס
  תיר651  כיק ליי נית6  )6 ר"ת nnfist כו' 53כע )וט6"כ סטכיס תקנח מטוס  דקוגס סכי דפקיי  *מר תי'  סיר ססוס'  לתלו רישיגחל לס'  פכתנ מס ונפגיי מס)ס  ד"ס כ' פ"י כ"מ תוס'  וטיין לדברי מכושר  פילס ד"ס נ' 5"ס כ"ק כתוס' ועיין מדר"ממסוכך ל"י סכרת: סו' )6 %סי"ז )קגות גחכוין 6% כיס סגנ סכ6 6כ) )קנות  סוס  כפכוין  ויתם קוריי דרל' היקטי ד)6 6חר 63וסןר"ת
 עכ"פ כמר"מ ספונם ל"י סגרת סוי ו)סי"ז וו"3 ר"ת גהי' טדס"ת לע"ז טכתכ ונזסרמ") עכ") מסוכות כטרנס ד6"כ 3קוסייתסכממ"כ
 . כ5") כו' נסגית חכ)יס 3ן כהמיט כינוי ך6ר"ה 60 וכן )יר( . ודוק כוי כוי )6 %ס'"ו 1כ5") לי תילפ ויסר  כרגריו  בי"ס תרפסתמום
 67מרינן דם* ר"ת ע"ס כ' מיסריס מסר נרטט ירוחם רלגו מגס . דנין מיפות ט% 6כ) קלמר סכיני  ד)6  יר9טות  פנת  ננועת)מו(
 עכ") ודייגען סכיחי גילוח ס6ר 6נ) טכימי )6 חס מומהין 3עיגן ספירות ד)טוס מסירות 61כ) הסרס יגול  לנון  גזי)וח זיג' דייגעןד)6

 6פ %כל וורטס ופריס הדס  פגול גגון סייג ס)יחותייסו עכייגן )6 גוי)ומ ד6מריגן דס6 3ד%") ר"ת ע"ס כ' כ' ס"ד כיק )מס'וסס"פ
 ע) למרו נ' פ"ח נניט'ן יס6 ר"מ C"D  יט"פ עמט"כ קסס ו)כ16רס עכ") כיס חסיון נס מת דססת6 מקרקע 6ת )1  ויסוירספירות
 ניס דאית סמנרס נפץ יסומ")  ד6ס"כ מק"ט 6' מ" 3מ1"מ סט"ך טסמס"כ )ומר ניט  סליפיתייסי  טוריכן )6 סכיני ד)6 והנפותניעות
  הכיתי oDDn 6(7 7סו6 קרקעות טבח 3נ,עומ ל"ת ע"ס כאמת כ' O'h1't רניגו %6ס עכ") סכי קלמר חקות מטוס 6)6 כיסחסרון
 )קרקע 6)6 )ג;עס מוננחין ס5ריכו  hsa  סלרפסימ תכפי טיפ  oa פכ' ר"ת סייס  סם  סריז  סנפירי  כלסין  פיוללת תסייף ופייטךוגלון
 ור"ת סס סכ' ג' סי' טוסטים )ס' מיימוגיוח נחסו' ועיין עכ") ננ3) 6וחס דגין מלקסמן גוף  16 סקרקע נוף מלות S~h סג6כ)1 ססירותולענין
 . עכ"ל לפנל  יבכין  סליפ מחכירו סג,) 6דס 36) 3כ3) דגין 61ין טכיח6 )6 ודקי 16 ססירות ו6כ) קרקע סגו) כגוןמפרס

 לקווי
 : נל"ל רייי

 ששן יו 1;) מ% וווט ;ומ "ה 4 י* %י "א עלגל:ןלמויצע~:מ;נול

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



פכיראים משן אוצרי יעמיספר
יצהר חלב כל ליה וממיך מתנם תרומת לך וזה קרח ויקה בפן דכתיב תרומה נקרא ראשית ואותה .לו
נתחי הנה לוי ולבני קרה ויקח בפ' דכתיב מעשר נתתימ לך להן יתנו אשר ראשיתם ודגן תירוש חלבוכל  גדין למעלה פירשנו כבר נוהנין הן במה לחולדותיהן הן ומעשרות תרומות ודין לנחלה בישראל מעשרכל

 אתעה )ב( לרעע חייב בשוגג לה האום כר לכהן תרומה לחת מחוייב שחרא גבשם קמע[ ]סי' בהונהמתנות
 את יבהן ונתן עליו חמישיתו ויסף בשגגה קדש יאכל כי איש הכהנים אל באמור דכתיב לכהןודלמשה
 כאן נאמר בת"כ ותניא שירצה, כהן לכל פי' שירצף; מי לכל וחומש לבעלים קרן מ"ג[ ]פ"י תרומות בממ' ותנןהקרש
 בההוא )ג( דכתיב מנ"ל, והתם הגבול בקדשי כאן אף  הנבול בקדשי להלן מה קדש יאכל לא וזר להלן ונאמרקדש
 בתרומה ל[ ]ע"ד בהערל ביבמות מוקמינן קרא וההוא הקדשים מן יאבל ואחר וטהר השמש ובאענינא
 למעשר ורחץ כיצד הא ומהרה הכהן עליה וכפר ומהר השמש ובא ומהר ורחץ- כתיב כתיבי קראידתלתא
 הביא בתרומה אוכל שמשו העריב כמעשר אוכל ועלה מבל דתנן והיינו לקדשים וכפר לתרומה השמשובא

 חומש עליה להתחייב תרומה הנקרא דבר כל ישנו תרומה של קדש אותו וככ% בקדשים אפילו אוכלכפרתו
 שהיא גדולה תרומה )ד( דהיא קדש בכלל והוו תרומות איקרי הם דכל ומעמא [fwtln טו0יף ובכוריםוהלה ודמאי ודאי מעשר ותרומת תרומה האוכל הן ואלף הן חומשין חמשה ג'[ ]י"ס בהזהב בב"מ ותנן האוכלםלזר

 )דכתיב( קרח בויקח דכתיב תרומה נקראת מעשר תרומת י בתחלה ופרשתי הוכחתי כאשר תרומהנקראת
 הלה דכתיב תרומה נקראת וחלה , מדרבנן דמאי ושל . המעשר מן מעשר ה' תרומת מטנווהרימותם
 וחומש קרן משלם שוגג בתרומה האוכל מ'" )ה( ידך ותרומת דכתיב תרומה איקרו בכורים , תרומהתרימו
 וחומשא חומרם משלם מהורה ואחת טמאה אחת המך ואחד השותה ואחד )זן האוכל ]אחד )ו(ואשם

 אינו למחול הכהן רצה ואם תרומה נעשים והן מתוקממ חולין אלא תרומה משלם אינו .דחומשא
 והוה עלו חמישיתו ויסף דכתיב משום אי לן מנא חומשא חומש ליה טספקא הזהב וכערק *מוחל

 . )ח( חמישיותוליה
 ]קמא[ קעב מימן.

 נ"' צוה אשו את )א( .תתקי.מ ו' את ליא אב מ טעמן שואל אקרין ה' כה . ת,שנ לנילנלה
 במכירה בין גוי ואחד גר אחד ונו' לגר נבילה כל תאכלו לא 6,[ ]כי פ"א בע"ז ותניא . כל ת"ל מניןמריפה
 מאיר לר' אי )ג( דאמר במכירה ולגוי בנתינה לגר ככתבן דברים אומר יהודא ר' ר"מ דברי בנתינהבין
 לא ואלמלי כאחד הכתוב שקלם אומר הייתי אז כתב לא שאם פי' דגוי למכירה דגר נתינה לאקדומי לילמץ
 כוכבים עובד ולא להחיותו מצוה אתה )ד( וגם קודמת דגר דנתינה יהודא ר' כדברי מסברא "ומר הייתישקלם
 נ'[ ]ג"6 בפסהימ דאמר אבהו לכדרי קרא מייתר הלכך גה להקדים ומכירה נתינה דעיקר למיסר ליכאהלכך
 עד משמע הנאה איסור ואחד אכילה איסור אחר תאכלו לא תאכל לא שנאמר מקום כל דר"מאליבא

 ראםתועפות
 י3ר פטרן שלע atb 6יט דענייג6 נריט6 כדכתינ סי' 3יו סריגך י"ס רט"י נן י"ח מכות עיין )ג( . 3ט)0 טג4 3:דסס )ב( .טומט
 ידך )ה( . ]טנר%ד[ יוסר. ומחוקן לגיסם כ"ס , טגקל6ת טי6 מ"ג , 7קר6 )ד( . מט"מ נ"ל סו' בע') ועין קטרן ס) תורמוסטוי
 נחוי"ס יעיי"ט 3גיפס כ"ס כוי ט6וכ) טגן תרומות ו3מס' . מידך סטג6 מכסן לקח יד 103 יכתיר ל[ ]ע"ג סער) 3ס' נכוריס6)1

 ט' ל5ס ו6ס וסתס)ההין מרומס געטין "5")[ ומן 6ימ6 טגדסס סניר6'0 לביתי דחלומות ר,מטגט כלעמק גס , רגעו כדגרימרומח
 טס שמי מ65כח ס3ס' ו"5 יטוסף סרסר כפי' 5סלס דפין מפח ר5ט %1 טמסגיי 5טון חצמטכ"ר וסתס5טין מינח 5יח6והן

 טס טרע"נ כא' וד63 מוח) 6יגו )מח.) טכסן ר3ס 06 תרומם טקס סתס)ומין ספו כגומל במטס נמקך ט3מסגס תרומטיוסתס)ומין
6",7'DIfil~ ט3סגי:1 טמטגס און Ofi טתט)הצין מלסיגן ז") יוסף טר"ר טס ויוה"כ כו' ר5ט ו6ס )סמטכ"ר מס6"כ ויש נ)6 ר5ס 
 סיס יפט וי"1 נ63 ר5ס 06 וגרעינן 6ומל טיס ו06 כסירוט1 בסרט יכף נוי"ו וסתס3ומין מבלסת 67ש' בוס סכרם רופס הני וי"6331
 פ"1 ס0 דשן )מ6י רגינו וכגת ו6ט0 וקלן חומטין 3' מסקס טקיט מרומח סיתת ו6ס וחומס קרן מט)0 טכ5") סס"ח ג' ובטס. )1(שומר.

 מוסיף טעם מ6',ט טו6 טססק וס" %"3 וכו' חמיסיתיו )ח( . ממעתיק סמוקסות. סמטת לכ"י )ית* )ז( . טרמכ"ם נסי' ועייפךמ"י
 : עיי"ט ודורסין ומוסיפין לנורעין מסוס ליש* לו תוססות טחי למטמע ושף יכטיג מטוט 6' יהומט6חחצס6

. גס)יו6 ד"ת 3' כ"6 3פסחיס סחוס' כממ"כ טו6 רגי:1 טכט3 וסס4 כ5"3 כו' )ר"מ 16 61מרען )ג( . מס נספרי )ג( . כ5") ומקיש)א(
 1)6 כגתיגס יוקר ינגר מטמע רניגו מינרי וטגט . טפי' כ) חסר קמ"י ס" ונגדסס , כ6ן רניגו 3דנלי וג"ש כו' ל"' ותירן כו'
 %6נמכירס

 טרמל"
 גריס 3טקלי0 טוי"ס 6' כ' %ו ועיין . חים טס , 3)תיגט מן 3מכילס 3ין מוטב 3גל כתג סי"6 ,כיש מא' 3ס"ג

 . כ5") נ6 3סק7יס כו' 6תט דגר )ד( . 3מכירס 1)6 נ:מיגס סו6 ל7וק6 7נר גחינס גכמ3ס  %7ן י'ל  ר5ל"ס גסרמ3"סיס"3
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יראים מכון איסורי יעמימפר164
 הקב"ה שצוה למדנו שניהם מדברי במכירה ולגוי בנתינה לגר בנבולה לך שפרם כדרך הכתוב לךשיפרום
 זה וטריפות נבילות לו ולתת להחיותו שמצוה תושב גר איזהו ל[ ]נ"י פ"א בע"ז ותניא תושב לגרלתתם
 נח בני עליהם שקבלו מצות 1' עליו שקבל זה אומרים וחכמים ר"מ דברי ע"ז לעבוד שלא עליושקכל
 נבילות אוכל נר אלא נח בני לכלל באו לא אלו אומנים )ה( וחכמים ר"מ( דברי ע"ז לעבודהללא

 . כרננןוקימל"ן
 יסד[ קעגטשן

 שכיר או בלילה זמנו ויצא ישנה שכיר או בלילה תבירו בהמשביר צוה מאלהיך ייראת ' שכיי תתוביהמו
 מאחיך ואביון עני שנר תעשוק לא למלחמה תצא בי בפ/ דכתיב ביומו שכרו שיתן ליוםשעות

 גובה לילה ששכיר מלמד ד מ 1 י ב הנניא ו ר כ ש ן ת ת ו ם ד י ב בשעריך בארצך אשר מגרךאו
 שכרו תתן ביומו משוס בהם יש וכלים בהמה שכר ואחד ארס שכר אחר 6'[ ]ק'"6 בהמקבל ותנן היוםכל

 אוכל נר זה בשעריך צדק גר זה ך ר ג טכבימ לעובדי פ" )ב( לגוים פרם מאחיך כדתמא )א(וטעמא * תליןולא
 הללו השטות בכל עוברים וכולם שבארצך באדצך,כל ת"ל . וכלים בהמה לרבות מניןנבילות
 כו', שכרו תתן ביומו כולם עלוכתיב

 ומאטר )ג( שמאי בית פ/ בזבחים כדפר" תלמודא פר" לא אמאי שבארצך כל בארצך דמרבי~ז : לשאוליש
 דבר כל לרבות שסופנו ומאהר ג'[ ])"ע מינין שלשה פרק ובמיר בדרך לפניך ת"ל מה דבר כל לרבותשטופנו

 ת"ל מה ירבה בלא קאי במל והוא שסוס מאחר נ'[ ]64 כ"ג ]פרק[ בסנהדרין כדמתרצינן וי"ל תער ת"למה
 רב ואמר וכלים להמה אדם ואחד אחד גל )ד( על ועשה בלאו לעכול ה"נ וסוס סוט כל על לעבור.בלאומומים,

 נובה )ה( דיומ שעות שכיר אמר ושמואל נלהלילה גובה שעותדלילה שכיר היומ כל גובה דיומ עות ש ר י כש
 וחומד הברו לממון המתאיה כן[* ]מ"ע בכור יש פ' בבכורות שמואל לגבי באיסורי כרב וקיי"ל הלילה וכל היוםכל

 מצינו וגן , מדה כנגד מדה משיג ואינו מזונותיו אחד ונר )ו( ובע שלו מאבד מוש שלו שאינוולוקח

 ראם תועפותי
 חסינת מסז' ס"נ כסגמהי עיין וו") חדר טפס וכ' כו' 636 תוסכ גר )כ)) כ16 63 6)1 16מריס כמריס וכ5") סו6 ס"ס כו' וחכ"6)ה(
 ססגמ'"י ימט"כ )כ"ג )מ") וקקי עכ"ז 6ו'" מחסיי' טו6 סר' נצחיותו ד%וט כיון ס% ראגו מ"ע יטוס וגראף לגיס מטס מ"כס"ס

 : ככיפורי כרקס f/"DI ר"ג ס" )סין ניר6יס כ"ס סר6"ס ט"0סם
 מסכל )י)ט נחכיר סמקל6 סוט %61ס קכ"ו מ" למ3 מלכ"ר ושין 3ריית6 כסך )7יג6 תוסס ארנינו וגרפס כו' כדתגיhDDDI6)א(

 )נדפס סעמוייס וטווי עי'"ס דמ6חיך דנרייח6 כח"ק srttp 6י רניגו נוסתסק p("O וכס" כו' יכיר דסכיר נגז"ס מחס )ןגסק6
 מתני' סתם טבק 6מ6י ק' 6כ) כק"ת עדר ד63 ת"ג נר דין כ' ט63 וסייגו דכריית6 כת"ק מסק לגיגו 1)כ6ורס כתג נ' 6ות רס"נסי'
 תנין[ כ)6 עוכר ]סייגו תעו ~hstte הכך מלגס כמחס יטוכס וגרפס ק)"ס בסי' ס)סגי:ו הכת"י נגוסחח כ' נע5מו רניגו ותמת S~9Dכו'
 סגר6ען כ' כן )נג'ס ממ"כ וכסי כנמרך" וגחון.)ע' נטי פס נימחק סננעת'ק 11"3 כ5") כו' ומצחר נ'[ ]קרס ונחולן , t(ofnג6מר )מלי דגר כ) )רכות לסוסו מנוחר 6'[ ]מ"י )ג( . כ5") ס" )6חריס )ב( . סכרו תתן וניוש סלמס עפו תנ6 ונ63 חעס~ק 6%עוכר

 ונכריתות ח"כ חורין עיין מחו)קיס נוסין נעגין מוט ויעיין ויל , כס'ש )16 וכני כסמם כ) ט3 סכווגס גרפס כו' כ6ו"6 ע) )ר( .0)'0"6
 דנני סכ6 דללני וי") לכ' )"5 מוד"ט כ' כ' מכוח ועיין ט)יט"6[ ]סגר6"ד וכקש כלמס 6דס כנר נסיע )16 מין כ) ע) רק י")161)י
 ו63 נכרו תתן ניודו נכי ot(h וסוס סוס נ) ע) צינור גמ וס"ג עג") נוו%קיס גוסיס כגון מחלקות נקרחות וקרחס קרמס 6ע)קר6
 : כיוס וכ3 טמא כ3 נונס דמ)ט 51"3 ס"ס ייוס )ה( . מחוריין נושן טין '"6 דרוס טנמ) 63כ' ועחן , רנ'גו טכ' סינוט ע3'ומכול

 נ,ט. חקק טוס ס)"0 סי' חו"מ כאוה"ע גמ65 1)6 וטר6"0 וסרמכ"ס טרי"ף מסקו כן טמו6) )גכי כליסורי כרס דס)כס כ6ןוכמטכ"ל
 וסוזי ססקיו הסותר הילעיס ע) ו6%3 שי"א ש"ס ~ס' קכ"ו ס" למ3 טיל6'ס וכ"כ כדים גטמו6) זש") ג' h"Dp )צוין נסמ"נ6ך

 כיון יונער תמוט דטדנר כ' וכמער"ח רס"ג ס" טס 3מס"כ סותר עטת )ומר רס"ר סי' נגדפס tnthD נ,6ר 631 נגס סרמ0 )6טעמודיס
 טעות תכיר נ"מ 'ט 6"כ וגועך. גטנע פגו ומגו ענר וגוע) גטנע נזמנו לכיר נמתג" ד6מריגן )ט6 3דיג6 גס ו0מו6) רב כפ)ונחת נ"מריס
 7)'ת6 , ומגו כעכר סוס סוי 3%ט ט"ממ %ג מט6"כ מוס תגעו Ob 6ף וגוע) גסכע ויום )י3ם מכס. ד3י)ס ס"ט למלינןט6ס
 מסוס סו6 תו0) ג0נט 6יגו זמנו דענר זס0עסכיון

~prn ו)רכ 6יס1ר6 נעגין דס3יג' וכיון תנין )6 מטוס עוכר נעס"כ טלין 
 סטשעט טסעס חקין )6 מטוס עוכר כעס"כ סטן מיקס ד6יכ6 כיון כן טפין גמי טנועס )ענין ננמי63 כותי' .וקי") ת)ין כנ3עוכל
 . כוס ועתו סעמוייס לווי מכ"כ ועיי"ט רס"נ כס" סעמודיס טווי סכ' ססר מניסח כסרב ד)6 וסוט עיי"0 ת)ין ד)6 ט163 נענירתת)י6
 : עסיס כו' חנירו 3ממון סמת6וס מן חסר ונגיסס כו' מוו:ומ'1 6חר וגד וגע דכ5") ודקי . ממעתיק . תר גע 5") ו6ע' סס נמחק)ו(

 כס' סכוי ורחיץ וסרגל זיג6 סלל 6ננר ירמס ול' זע6 קם רג 6מר 6נ6 דר' כ' 3"ו ייננית כסוני6 נסעיר רדיתי וס עמי,כחתימת
 נט3ס ד6מר )רכ )ר"ג רכ6 61") מחקוקת כעט ד6מר כרכ ט)כח6 6יססיק כ' ק"ו כור ניח וכט' 1,"3 כע)ס"ג[ ]טכ'16 כ'סמרור

מחקוקת
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פגיראים כפון איטרי דעכזיספר
 ורנר סיטן וארבע חמשים מהם ומצינו . עולים ואינם מתמוממים ]נכסיו[ 6ן[ ע"6 ]נ"מ שא"ה בריביתבמלוה

 . הוי הכי בגימטריא "ניד" בארץ" תהיה ונד ,נע.לדבר
 ראםתועפות

 סכתנ מק"ג קס"ג נף' )6סע"ו סיגם 6כן כחלק 6רי דריסת כס' ורטיתי 6דר3 דרכ קסם ד6)ח"ס 1ר6"ס 3רי"ף )'ת6 וכן ר3 6מר636. ר' סם כיבמות סג" טמ6ור כע) )סם טיס ט)6 51") עכ") ייג6 סדר ד6מר 'רמיס כר' מכרעת טדעת וס מכ) דיגל טיל hnibמחנוקת
 )6 16 סדין גססק 06 3ין חקוק דלין מק"ו רמ"ח סי' חו"מ כטסך- טר,"ס דדעח)יוכיח

 וסו"
 דיגש יסיר )מוכיח טס סמ6ור ממט"ב

 וכמט"כ ירוג'6 ינעו3י6 סייגו יוס' כר' ס)כח6 ד6'פסק דכחכ 1"6 סב) 6ת 1)יו דננג)ג)ין יוסי כר' דג"נ p"D3 סעכח6 ד6יפסקמסוס
 6)1 )6 16 סדין גפסק 3ין חלוק דלין )טר,"ט ס") לע"כ מטתס מכיש רהט מ6י 6"ל טוי טד'ן נפסק )6 דהג'6 ו3עוכי6 טסטרטכ"0
 ר6טוגט ולכ"ט כנמרק )מטקס כס" 3' ע"ד דכ"3 ס"ק סמרור דברי 6יסתמיסתיט וכמחכ"ת תמוסין סינט ס6נן דגרי %ענ"ד ססדבריו
 סיר סנר 'וכף ור' דיגל קס גו' סכר ת"ק ע"ד וחיינוט )דין תמנו טרכיעית 6ת וגדר ענוד לח"כ רביעית מרוח מרון סגט6רמלחל ל"י ומסרוסו )דין עמו ו63 רוחות סג' 636 מתח')ט גדר hsn כגון )סדיך סס סס" כו' סנר יוס' ור' כו' סנר ח"ק 6"נ והיפיתטניס
 סס טתוס' ססני6ו 3' ד"ד 3כ"3 סקוגסרס וכפ" טיק גססק כסככר דוקך סייגו דיגש קס דמ"י דדעתו מסורס 6,,כ יעות"ט .כו'וע6
 תמן חם 6ח6 נר יעקם 6"ר סי"6 דכ"3 פ"נ בירושלמי סמרור. כסיסת וסייגו סגרס"ס כמב"ס )ק"מ כו' וקיק 3סגס"ס ומס"ס סי'ד"ט

 רכי חזירו כמעמד חרירו ככותך וכנ"ך כ6ן 'ט ס"ס וכקמת 3ימיז גוע) Sfina3 סוחח שנוות י' חרירו כמעמד חזירו פכות) חנוןר1סוחח
 3"נ !כ33מ ממות )ד' וגתססס )במ"ת טרי"ס וגסתכם ר"6 כר"ת כחה וס" עיי"ס ג"ג ס" 16"1 מבר"ח 3הסו' מכמר וכ"ח כו' סוחח16מר
 . סירוס)מי )ד' ד3"3 פ"נ סג"י מעתיק וכן סירוסיה )סי סקדוס רניגו רט מתורת וט61 יגע.וסחוס ופתחת ינער 6מר חייך ר' נ'נ"ט

 שהינן )6 חוקיט 6"ר פרקי ריכטי אתרי 1fi((bt 6") נוסו מכר מסון 3ט סכ6ו3 מלנט טוגת )רב ס6) סמוך) . ט"ד ד3"כ פ"חבירושלמי
 3מ6ור ססגיס וכמרקס מסט כסגי עיין כ)ו0 גייד )6 ומס,תכח 3ן6 6%6 ודין נד6 6%6 ודין תריסון ע) ומלכילן חיורין סוסיין חרין מייתי6)6

 גמנ6 סו6 63מת ))"מ( סס""י עטיו טכחכ 61ף רכ 6מר קרוקט רכ סכתכ מיוחסין כדירי הכס טס סו% דייקי כך קומר 61גיסירוס)מי
 כחו מיסות 06 סירותו 'ודעין 6ג1 6'ן ריכס' 6חר' 6רכניס מכל כשטון גס סכח31 מתגס ט6מר ר"ט וטכס כי6ור' )ס' 3טירוס)מ'כ6ן

 ס"נ נמסץ כס"ט otprn ותינה והיסותו )סחויקו עוכהו ]ש' חוקים , ר3 6מר ברקי כירוס)מ' וו"ט "ט אותו טמנרע 6דר3ט 16גתכווין
'6LtP'~nh 6( תרין מייתי 6)6 ו)ישוהו[ )הזקייס גלוון מכו %טון טמחגט סנמס"כ .6ומרין 6מ 6'ן ]ר") 6מריגן t"DID '6 ומסתכח ט( 
 ע3 6רכגיט מסו , סט טכחונ ס"ס יקדוסין ס"ק ירוט)מי וע"ן 3וט אוחו מגרע סו1 כן וס"ג כאוסנייד

 תריי
 כרקי ריכטי

 סנריי
 מייתי מימר

 כתב פט'ומכון י6ף ודע יכ"כ טילוס)נל וכרכרי כו' מימר סכרין ר3 6מר כרקי 1כנ") )טון קעור סס סיט כעיני וסגר6ט כו' סוסווןתרין
רכ

 כרו"
ששש1ש*44%__ . ודו"ק גט )") רכ תיגת 3יח6 ו3ירוט)ווי

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
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