
יש ליי קבהייושם השביעיעמררמפר
 ו' בהן ויש )א( ברבר תלויות ואינם לשמים אם כי לבריות רע נעשה שאינואיסורים

 מיתה מ'1 כרת . ב% הרג . ו' מילה . ועשה ; לאו . מיתה . כרת . הרג סכךלה. .ווין
 . 4וב בעל . למולך מזרעו מתן . ע"ז עובר . ו' מקילה . פ' עשה . קכ"ז לאוין .ח'

 מורר. בן שבת. מחללוירעומ;

 נעח[ רעמימן
 . זרה עבודהעובר

 תשתחוה לא ואחרונות ראשונות הדביות בעשרת היהיר * מינוייי ייראת אלהיר "' אתי14הבת
 יעבדו איכה לאמר לאלהיהם תדרוש דפן )ץ י"כ ךיני'ס אנכי ראה בפי גם תענדמ ולאלהם

 אינו ואל פן השמר שנאמר כ"ג! 6'[ סי ]סוטם אילא ר' ואסר אני גם כן ואעשה אלהיהם את האלההגוים
 וכתיב וגו' ולשמש להם וישתתו אחרים אלהים ויעבוד וילך יכתיב שופמים בפי וענש )ב( תעשה לאאלא

 כי[ ]מז מיתות ד' בפ' בסנהדרין ותנן . באבנים ומקלתם . ההיא האשה את או ההוא האיש אתוהוצאת
 המשתחוה ואהד הטנפך ואחד המקמר ואהד הזובח ואחד העובד אהד ע"י העובד הנסקלין הןאלו
 כדרכה העובד אהד ח"ק ירמיה ר' אמר בגמרא ומפרש אתה אלי לו והאומר באלוה עליו המקבלוואהד
 זובח נאמר אילו דמ"ר מנה"מ כדרכה שלא אפילו והמשתחוה והמזבח המקטר ואחד המנסךואהד
 אלא לי אין מדבר הכתוב לע"ז בזובח לאלהים זובח ת"ל בחוץ קדשים בזובח אומר הייתי יחרם )ג(לאלהים
 לידון זביחה שיצאת לפי המיוחד לשם כולם העבודיי כל ריקן לבדו לה' ת"ל מנין המנסך המקברזובח
 והמנשק המגפף מרבה שאני יכול אחר לאל תשתחוה לא ת"ל המשתהווה לרבות מנין פנים עבודתכגון

 לך ולומר אליה להקיש יצאת ולמה היתה בכלל זביחה זובח ת"ל והמלביש הסך המרחץ והמרבץוהמכבד
 קימור והיינו עליה וחייבים פנים עבודת שהיא כל אף עליה וחייבים פנימ עבודת שהיא מיוהדת זביחהמה

 למנמך למקמר למזבח למדנו , כולו הכלל על ללמד זביחה יצאת בעצמה לירון השתחויה יצאתונימוך
 תדרש ופן מדכתיב אזהרה למדנו כדרכן עבודות ובשאר . מקילה היים כדרכה שלא אפילולמשתחוה
 ושלא עבודות בכל עבודה כדרכה הנקרא דבר וכל . וגו' את האלה הגוים יעבדו איבה לאמרלאלהיהם
 בד' בסנהדרין ואמרינן באבנים וסקלתם וגו' ויעבוד וילך דכתיב מקילה הכתוב הייב ארבע באותןכדרכה
 חייב למירגמיה דמכוין אע"ג למרקוליס אבן והזורק לבזויה דמכוין ואע"ג לפעור עצמו הפוער %[ ]ס"ומיתות
 ומהלבין כתפיהן על אליל שנושאין כגון )ד( שאינו אע"פ יכשל שלא כדרכה מע"ז להזהר אדם צריךלכן

 צריך הוא אפילו אחריהם ילך שלא להזהר צריך הלכך עבודתה היא זו הליכתה ע"ז לקלון גויםאחריהם
 קא לע"ז דהתם לפעור דואה שאינו ואע"פ היא עבודה והליכה הוא הולך מכ"ם שהרי אחד למקוםלילך

 ראםתועפות
 מטכס 61וסרתי' וי") טעו3ד 6' סד"ט ננמו6 נ' ס' 3ס:טווין וט"י כ"כ ולגו כירוי )ב( .  נוימו s~sנדנו)א(

 וסי
 )6)ט'טס תדרוס

 חעס0 )6 8)6 איו 81) פן מסמר סימר וכ"מ כמטכ"ר 1ר"3 עכר) נכלרכט דטייט וגו' 036י0ס 6ת ס6)ט OtIJO יעקדו ציטט)6:ור
 )6)0י0ס נע13וט 16סרס 6ינס 6"כ )ס"6 כן בעטט )6 יומר 0כחונ כ' )כון לימו 011 רפ"י ע"ד כ' סם ל% כיורט כסי' 0רמכ"ן6כ)
 ססוכיר מיי )פעור עגמו סוער אפי' )עולס עביט סחייכ כזרכם r~trl מכלן טעמיו ר13תי:ו 6כ) כו' כעכוותס שככד ססס )עכור ס)6רק

 כפרסיי כ' ס' ס:סורין כמסרטי ועיץ 0רמנ"ן עכ'ע תטכוס ע6 3כ')) יפיס ל~0ו6 כשכות ע3ודט תקרא כי למד יעפרו 6יכ00כתוכ
 6י:ס סמעתין דכואי עליו ותמס כירכט 3ט)8 61ידך כדרכט )6וטרט 6תי תענדס )6 יחד מסמ"ג דעת סס שכ' כו' סמגסף 6כ)ד"ט

 oo'~h ח;קס מן 3ר ד0סמר סי' טס 'פות ו0ס;'ס טסמ"נ ע) סתימ6 מן 6ין חסוניך נסירות 0רמכ"ן )ט:וט"כ 6כ) עיי"ס כיכריומוכחת
 תירוה וסן לכ' 4י )עין סמ"ג ועיין ע""ס )נכוס 6ף 6)1 עכורות לעסות )אסור 0ו6 תדרוס ופן עבודתו פדרך )עע"ו גיירו מסניך סטמיס6ח,.י
 טייחי 53ירי בהמ"ד )6)0יס :6מר 6עו p"os '") מדסק סגותיי גי' ו6ס ונודפס נגמרה ומתק מיותר סו6 )שסיס )נ( . 6חר )ייןוגו'
 )6)0יס ווכח ספי' ססק6 ד"0 ס;ע)ס כמדרס כריית 13"ח ועיין טכ":ו 3ע"ו נזונח סג3 כלסף ו60)ף רקמן הרמ"ד )הכסיס ת") כו'שווור
 רנני 16 )מ)6כ'ס זונח 610 6ס יודעין 1:6 וקין מסוחף סס טט61 נסכל מיתט חייט ארסיס ט:קר6 וס )סס וזנחו קרכן ר,הקר'נ כ)'חרס
 616דס

 )טקנ'"
 6' ק"י מגחות עיי כן ר"ט טימר ע"ל 1ט61 )כיו טוי"0 סס ויזכיר סקריך כבהקר )כלו );' נקטי מתורס אמרס וע"כ

 6חר )6) חטתחוס 63 ת") רימטתח1ט קרנות מגין טנר'ית6 ~ס1ן דמסכ"ר ודע , ויו"ק טחיכס ג'קוד ננד 6100 מופ)5יס יוסר ונריועכ"ו
 ויזך ת") טמסהחו0 )רנות מזין דכ5") 6)6 כתיכם )6 סכ6 מיחס 607 0ו6 דט'כוס עביטה וכ' "ס רס"' סע' כשסריס גי' כסי'סו6
 : 6חר )6) תסתמוט )6 כי ח"3 מגין 6טר0 סמעגו ערס וגו' 6100 סאים 6ת 65101ת )י' וסמוך )סס כסתחו כמריס 6)0שיענוד
 כו' 6)1 כגון חייג )בנוו כווכחו ס6ין אע"פ יכט) ס)6 סגי'י ו3נדסס ע"נ מט)' מ"ג כסגמ"'י 1סוכ6 כ5"3 כו' כגון )עגול מתמוין סלינו)ד(
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 ירא*ם לשמים אם גי לברית רע נעשה שאיט אימרימ ז ענוד מפר256
 גדול כלל פ' בשבה דאמרינן ע"ז ונמצא והשתחוה הכנמת בית כמבור ודומה לצורכו ללכת והכאמכין
 צריך מים פשור לשמים כפיפתו שכוונת מאחר קומתו שכופף אע"פ לשמים דלבו משוס מחייב דלא 3י[]ט"ג
 והמרבץ הככבד המנשק המגפף 3'1 ]ס' מיתות פסד כסנהדרין חק . ממכינן אשנויי )ה( ולא להזהראדם

 מאל אהרימא"נ אלהים אחרי תלכו דלא בלאו )ו( רכותינו פי' תעשה בלא אלו הרי המנעיל הסךהמלביש
 שמה והזכרת ונוייה ותקרובתה ותשמישה ע"ז ואיסור )ז( הלאוין במספר אכתבם ואני האלילים אלתפנו
 להאמר הראוי דבר כל ולאסור תעבדם בלא התורה עליה שהזהירה ע"ז היא מה . )ה( למעלה פירשתוכבר
 אע"פ )ם( פגריהם ועצמות . אלהות לשם אדם עבדה או אלהותו עליו שקבל דבר בל ע"זמכה
 עבודה להם עובדים הם אלהות ע"ז ולקלון והואיל אותה עובדין שהם כיון אלהות שום בהםשאין

 אסרה שלא שטותם הזכרת לבד ע"ז כשל נידונין ותקרובתם ונוייהם משמשיהם ופל זרהלעבודה
 ותקרובת ומשמשי לנויי דומה ואינו פירשתי כאשר אלהות לשם שניתן ע"; הזברת אלאתורה
 עובריה בלב ואין אהבתו או אדם יראת מחמת אלוהות עליה מקבלים שהגוים ע"ז . לפרש צריך )י(ואני
 המלך נשער אשר המלך עבדי וכל דכתיב כהמן ומאהבה מיראה אם כי אדם עבדה ולא אלהותכוונת
 אלהיה קבלת בלא עובדיה לחייב ע"ז נקראת אותה אם המלך לו צוה כן כי להמן ומשתחויםכורעים

 h~oJ ]'3 מיתות ד' פ' בסנהדרין ורבא אביי נחלקו בזה הכקרוביה ונוייה משמשיה לאסור ע"זולהקראות
 מאהבה אם כי מעולם נעבדה שלא ע"ז הנקרא בדבר העובד פי' ומיראה מאהבה ע"ז העובדדאיתמר
 העובד פי' ורבותונו ק/[ ]ס4 הנאה באיסורי למעלה פירשתי וכן פטור אמר רבא חייב אמר אבייומיראה
 להכי אלהות בלבו אין עתה העובדה זה אך אלהות לשמ שנעבדה ממש בע"ז ומיראה מאהבהע"ז
 אבן והזורח לפעור עצמו הפוער  ג'ק ס'  ]סנסווין דתנן חדא תשובות מכמה לי נראה אינו זה מ" רבאפטר

 בלבו שאין אע"פ שמעינן )יא( אלא ולמירנמא לבזויי דטכוין אע"ג 6'[ ]0"י בגמרא ומפיש הייבלמרקוליס
 רמייתי ועוד )יב( מזה גדולה מיראה לך ואין יעבור ואל יהרג בע"ז 6ק ע"ז ]סם אמרינן ועוד , חייבאלהות
 שכמותך לאדם משתחוה אתה אבל משתחוה אתה אי להם דתניא ההיא ורבא דאביי פלוגתא עלבמנהדרין

 ורבא אביי שנחלק מקום בכל כי )יג( להרהר ואין הוי מיראה המן והא וכו' ת"ל כהמן נעבד אפילויכול
 יעבור ואל יהרג העל אמרו בצינעה אפילו אלהות וקבלת ע"ז עבודת ועל קג"ם מיעיל בר כרבאקיי"ל
 נתזה בית בעליית וגמרו נמנו יהוצדק בן ר"ש משומ 6'[ ]ע"ו סורר בן פ' בסוף במנהדרין דאמר כריידכךי"ל
 לה מוקמינן והתם דמים ושפיכות עריות וגילוי מע"ז חוץ יהרג ואל אדם יעבור שבתורה עבירות כלברור
 ואל יהרג השמד בשעת אבל השמד בשעת שלא אלא שנו לא ר"י אסר דימי דב ואמר בצינעהאפילו
 קלה מצוה אפילו בפרהסיא אבל בצינעה אלא ~WV השמד בשעת שלא אפילו אר"י רבין אתא כייעבור
 תוליה , חכמים הוסיפו ע"ז ולאיסור . אדם בני י' פרהסיא מאי ע37[ ]סס בסנהדרין ומפרשינן יעבור ואליהרג

 מהן ולישאל להשאילן עמהם וליחן לישא אמור )יד( ימים ג' גוים של אידיהן לפני 6'[ כ' ]ע"י דתנן]ראשונה[,
 שהוא אע"פ אסרו מיצר שהוא מפני טהן נפרעין אומר יהודה ר' מהן ולהפרע לפורען מהן וללותלהלוותן

 ראםתועשת
 )קוש גקס'גן ך63 דר"ח נרטט ,ס מעון סמכתן לחגויי 631 )ה( . גהורת למרשן ומליכין סכלני סי' כו' לפריטן %)ק03'ן כתפתןע

 סחרי מסכון נו' רכוטי:ו פי' )ו( . וש"ע 6יכ6 מיסי brinth חייב ד6ימ גסי סו)") יוחל סחייכ סטיות הופ) לגמרם 30 ועריקכסרגם
 סס כפרסיי ט5יי:ו מט סו6 וס"ס מס ונמררנו") 6כ) ד"0 6' סיג סנטירין פרעי ועיין י"ר ו' 3דכריס סו6 ופסוק כ5") 6חריס6)סש
 סי' )כקן וע"ן 6)1 תיבות ד' נודפס )ית6 , ט)6וין 3מססר לכחכם 61:י )ז( . סגרס7ט וכ"כ סכחורט 16% כיון רט"י דגם 1' כ"סירמיס
 )ע'3 ר") סירסתי כלסר ומסוקר כ:דסס מסר מטמטיר,ס 1כ3 עד כו' סגריסס ועלמות )ם( . רמ"ס ק"כ ק"6 ק' ס" 3מע3ס )ח( .ס:"6

 onlh )חסם סכ' לע"נ הוד"ס 6' ס"ן סנהדרין ועיין 36מ6 י3") יותר גר6ט 6)6 )יא( . 1כ5") וקיוי שדפס גי' . ולגי )י( . רב"טס"

 ומטרס"6 ורכ6 6כיי גס J'SDS' מיפלס 16 מ6טנס 3ר,עונד הקסס ך)6סוגיי
 סם.

 שתכוין hh"( ח"כ י6':ו קלמרי ח"מ שענין עיס"ת כ'
 מידי טהוס' טועינו )6 ד6"כ עסו תמס 61:' בכך דע3ודתט כיון 3נוויס 635 גתכוין 6% 6ף ה"3 חסלת תיוג יעגין ,נ3 אנוכיינס

 מוי"ס כ' 670 ס:טדלין ועיין 3' ע"3 שכת כמנאי נוחכ6ח 6ף סטור 6מר דרכך מיר6ס 16 מ6ט3ס )סעוכד חיקטס  ד6כת'בתירוש
 ו0ר6"ס טס כסכת סעי כממ"כ כ6ן סר6"ס סי' וסוך כו' ססכ) וכע"ז כסחם eh" 6": רכ6 חודרם כ' ע"כ וסכת כו' ממרסיס ניסרכ6
 חיש וכתורת 0יעכ עימס קירקס 16 מ6סכט בסי' סיר6יס כיכרי וסוף טריכ"ם נסס לכ' ס"1 ע"ו מט)' פ"נ לכ"מ ועיין גו'מפרס

 מחכוין 633 :וננ מסיר 03 נוסכחח סר6"ס הסיעת טקסט כו' )רכ6 636 חייכ ד6:ור 63כיי fintio כגמרא עמ0"ט 6' יס"3)סגסדרין
 כדעת מכ"ך החכ ע3ר ך6ס קרנינו ךס"3 :ר6ט ושמולש סוזי כ' )יב( . דחייכ רג6 ימודי ע"1 זכסהס )רכ6 6סי)1 ומירעגו06כט
 רני:ו ע"ס ע"י מ30' פ"נ כ0גמי"י וכ"כ כ:דסס וכ"ט כ5") כו' ככ"מ עיקר ססרטחי מס כי יותר )סרסר )'ג( סס. כח" סר"ן סג' חודסר"ר
 גוסייסו 6ידיסן 60 11"3 שחר 6'דיטן )6חר חכמים דנני ע3 טכ' 1' 6ות דעו h"D למנגס כפי' שתפעי אריחו )יד( . י"ג ארויןונתב"ג
 מסתמע נומי)6 והיייכן ק6י %סגי כמתני' דקחגי ג' סגך דכ) )ישי ס"ס 6' ו' גו' רס"' כ' ד)סדי6 חמוס וסט עב") טר' וח"ק06ור
 6י:ו כתרסי %רננן 6'דיסן )סגי מיס נ' לסור ד)ח"ק 6)6 לסור גוסייסו 6יייטן ד3כ"ע 3' ו' סס מסרט"י מתער וכ"ח ו06ורדגס?כ
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 קכם יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשה שאינו אסורים ' עטימפר
 הלכך הוא ומודה דאזיל משום טולה זאת למשנה 4[ ]י' רבא ופח כרבנן וקיי"ל זמן לאחר הוא שמחמיצר
 איסורא והאי )סו( בלבד אידם יום אלא מכשול תתן לא עור ולפני דליכא לדידיה בהמה ליה איתאפילו
 לר' )טז( קורדנייא דינרא דשדר מיבא ההוא נק ]1' . דע"ז בפ"א כדאמרינן איבה דאיכא במקום הכמיםהתירו
 במקדם אלמא איבה הו"ל אשקליה לא לע"ז ומודה אזיל אשקליה אעבד היטי אטר אידיה ביום נשיאהיהודה
 שיש זה הוא קטן וסמך איבה איכא מו'נעימ שאלמלא אידם ביום עמהם וליתן לישא סמכו וע"ז )יז(איבה
 עיר כ'[ ]'"6 דתקן , שניה י החיים בארצות נשמתו ינוח ה/ דבר .והירא איבה, במניעתו ד4כא ומתןמשא
 ואם לעבודה כהולך שנראה פי' אסור מקום לאותו מיוהדת שהדרך בוסן לשם לילך מהו ע"ז בהשיש
 אלד ג,[ ]י"ג דתנן ע"ז בו שיעבד דבר על להם מוכרין שאין , שלישית מותר.. אחר במקום לילך יכולהיה
 הדברים כל ושאר לבן ותרנגול ולבונה .בפטוטרותיהן שוח ובנות איצטרובלין ,לנכרין למכור אסורדברים
 ולתשמישה לע"ז צריך שהוא כל ~luy ימככו שלא להזהר ישראל שצריכין למדנו אמור פירושן מותרמתמן
 לעטר או לקפר מעילים או ומחתות כלכך שקורין ע"ז לקלון יי"נ בהן ששותין גביעין כנון לעבודתהאו
 וטבעות ונזמים )יח( קפלאות לע"ז הכשיטין עושין אין לן ]'"ע ותנן יעשנה אשר לאיש ויכרת ע"זבהן
 איצטבוריא )ים( וגירדום בסלקי עמהם בונין אין 6ן[ ]ע"' דתנן . ורביעית . לע"ז מסוכרם גדול עושה לךואין

 ראםתועפות
 מולט גוסי' 6'7'טן וניגס כד'ענד מתת ר"3 סייטן )סנ' ונסן כ''דכגט6 ו' הס' מטגמל6 גרפס וטן 6'ייסן )סג' ':ניט נ' '6)6הסוי
 ינירסתו ס)ח"מ ד' )הרן )י וטנר6ס 6' ג'  מיום )מס' 'טומע כרס כס' כממ"כ מ6ד תמוס'ן ס"6 ע" מסז' ס"ס ס)ח"מ ודנר'דיקור

 טרמנ"ם מסק 61"כ 6יייסן ד)סגי טנק כקותן כטג*ס" מותר שריר"ו כרמכ"ס כתוב סיס )6 י)פניו )קינו ממס"כ מסונט ס"כסרנונ"ס
 כר"י..

 כיוס נ") חנט כיוס אסורס מב"כ ותחת חניסן דופני ד) 3חגיסן י6סי' מא"כ ותחת כט)ה"מ סו6 מיסוס טעיוח וטחי טכהוק' סרייוכמסק
 מן 7)נ והמעתיק כנ"3 כו' כלכד לידס יום elh לסור 6י:,ו כגוסס ~Shtn 6:ור לקור. ומורס ד16ע מסוס 636 מכרע )טו( . ספיר 61תיחנם
 מטוס 6י 6' ו' דד, ס6יכעי6 י;סטטס כ6ן רכינו דעת וסנט נ', י"6 כע"ז 610 סמוק) ודילי סנ;חייס מס וחסר טסי )6)6 ר,ך6טןן636

 ינסוס ולתת 37ס6ת וסרנוג"ס 6)סס רנ )דעת סר"ן וכ:וס"כ ע"ג ריס וכסרס"י )דייי' כמנוס )י' דלית נ"מ ):ו6י D~tDSI וגסוס 6"יסרוו5ס
)'lhsנס' וכ' כ3) נרמס )נכרי כס6ין 6)6 לסור וקעו )ק6% 6י)':ן 6יססיע6 )6 ינעיין יכיון נטמ1 סריטנ"6 סי' כר"ח 1)6 610 ו:וודס 
 תגי ד6י ו!ריג' סנמל6 דקלמי כ' ו' כד' מיח,י:ן .ע"מ כצדיק דנמרק יסנט ח,י:ן י)6 ד6ע"נ ו") רס"י דסנר 6' ו' )ע"ז סחריס)חס
 ע"ד כ' 6' 3' )ע"ז כחי' וטריט3"6 עכ") סו6 ו:וודס ד16ע מסוס דקכר ס"מ סו6 דגמר6 .)יסע !ריכולך וסך דמרחח מסוס 31הת3ס6ת
 דק6 מסוס גרסי;ן י)6 וכתב )סו מרווח יק6 תסוס עמסם ורתח )ס6ת חג6 ד6י וגריכם ננמר6 נגסח' hi'(h מ6י ו"3 רס"' סנוחקומס ס" ומ1דס יטע מסוס כוסי יקמר נודרכם 6יפסיע6 סני כתר 6יפסיע 63 דטתס י%6ג סוכר 1") דמרן )ונור סיס 61ססר כוס")רשיי
 5ריכוח6 עבין )6 ית)מוד6 7ס"ד !ריכות6 מסוס 6)6 סו6 )ס"ט נסוס לתת ד3ס6, דעע:ו6 יסע מסוס )6ו )סומרחם
 6'ה6 כ' ו' נד' נפרט"י )פ;';ו וכלזרת . סריסכ"6 עכ") סו6 דמוים מסוס דכו)ס רכ6 זק6ננר %יפרע ו))1ח )ס6ו) גס6)6
 ס)"ס-סג") וכרכרי )טו מרווח דק6 מטום עגוסס והחח ד)ט6ת ס!ריכוח6 נרים רה"י s"ht ע"כ גרסתן )טו מרווח דק6 מסוסכוס")
 סריטכ"6 כמס"כ גרפס כ6ן סר6"ס רכינו ומדברי "כתב מס כ' %כן. גרסיגן )6 מרווח דק6 נסוס כסרסם  כתור סי' סריטכ"6 ד)סגיונרהט

 מטן עות -וכן ק6י ממס 6)ט6ו) דרכך דיל מוכרחת 6':ט 11 64י' וכקמת טו6 ו:וודס דחוי) ניטוס כוסס ד6:ור עירכה 6יפטיע6דס6יכעי5
 כד' סריעכ"6 סי' וכן גירס מסוס ע6 טו6 וזוודם דעי) ננסוס וכו' מטס )ט16) בסי' כעט וס"ק מטן%מרוע

 ו-

 דמחגי' 3ריס6 6נ) כ'
 מסיפך סרווחט מסוס יתיפסוט ססקטס כו' סרווחס מטוס וגיורך SD h'D3'ho 6' ו' נד' )ס)"ק ולקיתי . ק6' בדוכת" 6יכע,6 לתת)ס6ח
 hD'DT יודיך סוי גמי ו)תח ו3ט6ת ופויט דמע מטוס וך6י 636 *יכ6 עור )סני מ6' כסמר, )טס גוחן סלינו 1)סורען %סטותן )שטבעןדקתני
 עסורען כ)ט)ווחן תוי )ססוקי 6יכ6 6"כ ע"1 )רכ' )קנות מעות )1 סממניך )פ"ע h'(h דנננקח סס"ע 6' 1' פי' טתוס' עסמס"כ )יםוניל

 ככר olth בסור O~ehl נעי;יס דסיל il~firtl דקחגי מטיסך טרווחס מטוס דתפסוע יקרס ד6:ח' כן )ומר 6'ן ו)עג"ד מעות 13טממ!י6
 ו:1סכ"ט ר3"3 מ' חתוך וע"ן עיי"ט ימורס דלי) דמסוס ססיע6 ו)סורען ו)ס)ותס נ)סט5'3ן 6כ3 ובחת thrs3 6)6 )'ת6 כעיף דמך סר"ןכ'

 ע"ג ריס סריפנ"5  למון סנס  מקפרי:ן-כו' לי וגכט"ג דלפני לסגי סו"ל תקרובת כסו  ובן דילל61 ימרת מ5י לתקרובת חץ ל"  רוונילחיטך
 קסרע5ס לפגינו וב"ס ק(סריי:6 נירפס. קורר:יי5  לסו( . טיי"ס  סהעוך ע"ר סקפק סתכמס  מסין וכא' מסקדי:ן ןל5 סי6 דלס:י כלסניסקי
 סלומחוס קורר:ית6 כתיסי 1'.ן' כססהיס סיס"י  וכן טו6 קררן מסרי מס ופרס"י קורדע*ס דיר, hnth נ' נ"ר  נחולין  קולס פאג"יועחן
 1!"3 סיס ירדיטן קומר נחן ר' ג' ס" מכ"ג ט"ר ונגוירס קררו עורי ~רע סרי י' ח' נר6טיח וכח"ב מ6ד  סס קסיס קררינסרי
 כ"ל כו' סבוכו ועי טרי 5ינס )יי( . כטנרד"ל טסות טת:חומ6 דירי רקס ול6 מלמכילתך לחרד"ל תפס 6ניריס נלחם י"ר ו'נר6יית לח"י ופילס  לחס וכס' סיס מר לרדוסגי יומר  גחן ר' כיד סי' נפלח ח:חומ6 כנודרט וכרס סרדפי;ון ד!") כ' טס ומגרז") טיסקרדי;ון
 *יכת עד כו'  ימלמל* כ6ן נוס"כ חסרוכפיפס

 וסיר"
 3גמר5 כדמ"ר 6יכט מטוס דטרי גראס  ללך טכ' לסיר תידקק 6' כ' כעי  ועיין כו,

  ותירזו רגעו ט"ר סת:ומ ע'י מס' ריפ סנגורים וכימי רכס כב' נריק5יטי  וסיין ס"סכו'
 וכ'"

 לנור וערקו פול ננמר* עמ"ט 3ריפנ"6
 ס'. סעי' קנו"ח סי'  יו"ד גפף  יעיין ר6ספר מס כל גיס לתקוגי' הבע"ל ס6י כי רגס נגר* 6י3ס מטוס דפרי ר*מ"ג 11")כסייו
 שכ' טגיע תור"ס נ' י"פ מ"1  וטיין סיר6יס 3סס ע"י, ריי  סגכוריס  נסלסי וכ"כ "1)1)6וח" טס כחוג וט ותחת )יה5 נגיפס קטולות)יח(
 רס"י 5רן סי' ל6 ולולאות ג"כ סי' .רס"' רגי' גימר ו5ס קובלנות מ6י פירס מן)6 ס3מס  רכינו ניסר כתיג טיס טל5 גר6ט נסס"דסם
 דקרי רליסנ* לולאות hw'לסרי

 יבמיילג לס*יכ* ליס מוכרת וסיף כרקס ח"ו נל5 גרדום 6ית*  כמצ'ק וניר7וס. )ים( . סו6 רג כ' קרי. 11'ל סו5
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 יראיכם לשמים אם גי רעלבריות נעשים שאינמ איסורים עטורו סמך58ב
 מפני ויכלנו ישוח לא ע"ז בפני קוץ לו ישב 6'[ ]"נ דתנן חמישית, כעובד. נחשב שממיזע מאחרובימה
 . וששראל מה' נקיים והייזום התולדות לאלו )כא( הללו המקראות מן ורמז וכ( לע"ז כמשתחוהשנראה

 . להם ללמוד להם הדומים דברים שאר על יורו התולדותואלה
 נעפ[ רעאסימן

 מותף'קי6 אחרי בפי כרת עליו. שחייבה יש כי הגוים בחוקות תלד ולא מאלהיך וייאת . למילר מזרעינותן
 כ/[ כ' ]סם דנתיב והתראה עדים במזיד סקילה קדשים בפ' וענש לטולך להעביר תתן לא ומזרעך ט"6[ י"מ1
 יעלימו העלם ואס דכתיב במזיד וענש באבן ירגמוהו הארץ עם יומת מות לטולך מזרעו יתן אשר אישאיש
 הזונים כל ואת אותו והכרתי ובמשפחתו ההוא באיש פני את אני ושמתי וגו' עיניהם את הארץעם

 עליו והקפדה הכנענים מחקות למולך זאת העברה אלא הוא ע"ז לאו זה סמולך[ המולך אחרי לזנותאחריו
 לשם ולא מולך אותו וקוראים. אחד דבר לוקחים החוק היה וכך יו כרת וגם עליו סקילה לחייבהתורה
 ואחד למולך אחד 6,[ ]ס"ו מילות ד' בפ' ')א('דתמא הוא מולך לאו דע"ז ומנין , זרעו לפניו ומעביראלהות
 מולך אליעזר ר' קסבר פמור למולך שלא חייב למולך אומר שמעון ר' אליעזר ר' )ב( דברי חייב ע"זלשאר
 מולך לשון תורה תפשה לטה אומר חנינא ר' דיעניא ר"ח אמר )ג( כר"א וקיי"ל הוא חוק אלא ע"זלאו
 מתני' לן דחתם ועוד מולך )ד( אלוה שתקראהו שתמליכהו פי' קימם אפילו שייר אפילו עליך שתמליכהוכל

 וקתני ע"ז קתני 6'[ ]ס"ו ודמיינן למולך מזרעו והנותן כוכבים עבודת העובד 6,[ ]:"ג מיתות ד' בפ'כוותיה
 ביבמות אמרינן במתני' וסתם בברייתא וטחלוקת היא ע"ז לאו מולך דאמר כמאן תנא אבין א"רמולך
 להעביר ולא למולך כזכר 6'[ ס"ו ]ל:סדוין תנן אתיא הלכה בתר תלמודא דכוליה שימתיח יוחנן דרי ואליבאנינהו אמוראי י[ נ"נ ]מינו טריפות אלו בתחלת דאמרינן ואזגג כמתם הלכה יוחנן ר' אמר כ'[ ]מ"ג החולץבפ'
 חייב אינו כ'[ ]סס ינאי ר' אמר באש ויעביר שימסור עד חייב אינו למולך ממר ולא באש העביר באש,)ה(
 לא ומזרעך תנ"ה למולך להעביר .)ו( שסופו למולך להעביר תתן לא ומזרעך שנאמר לכומרים שימכרנועד
 מסי להעביר ת"ל חייב יהא העביר ולא מסר תתן לא ת"ל חייב יהא מסר ולא העכיר )ז( וגו' ~להעבירתתן

 ראםתועפות
 וגרדוס כס')ק' כ' וסכן )שסור 6חד כס"ק דם") ;ר6ס לניו ובנסון כו' גרדום ס) 6ימ6 ג1' )סיתר כסס רנ6 6מר כ' r"D ססדימוי
 דדעת :t(h~st סנר6"ד כ' כעונד גחס3 טכסיים נושחר ומטכ"ר בפיפס וכ"ט h'7Dih ס)פ;י:1 ר,מט;ס כרסון סוס 56ענורי6 ג6ןו:וס"כ
 ססי' כסרס"י 1ד)6 וכסנעט ע"ז )ככור ~i'ctP 61!ע63ות כשלות תקרי כוסן ונימר ו6!טדי6 וגריי:ין נסי)ק' סכ' כסיס"נו כסרמנ"סרגעו
 6ססדי6 ונערך ע"ז )טס מונח פ" ונימס h'7Pth כ' כבוט ערך וכערוך 0יר6יס כיכר' נחקטט ח7ס ושטס כו' )רניס :Or יט 6)0וככ)
 כגבורך כמסורס סויד ססס )פי עמטס )נגוח ולסיר h'sDDh גקל6ת .0טהוקות 3ית פי' וניחס h'1ttb ונמיין כסי)ק' עמטס כדין 6יןכ'

 נכרכין מיס שמקלחות סי!ופות )ע"ז )כ( . ע"ז )טס טו6 31ימט )רכים מק מטוס h'7PDb קחגי נזידי מילי מתני' סעיוך )סי' ו6"כעכ")
 1כ5"3 סס יט וס"ס כבדפס כ"ס וגו' ושייחס חלדות 3ט;י ט:וקר6 מן ידמו וכ3 (f"D כעוסק ט:ר6ט מסגי ויסחט סיטו ע) פיו יניח)6
 ס"3 ):וטריות 3חידוטיו ונתפ6"י סק"ס ט"6. סי' )יו"ר תטוכס טפתהי טכ' 0:וט;ס סמרככת נדכרי ועיין כו' סנוקר6 מן ורגוז הימווכ3

 כ"6 לח"ו טכי6 6% רגיש כלטון רכתו כ' סתו 0מקר6ות )כא( . מ"ט 6ות דעה פ"ר )ממגיות ונפי' מ"מדשנת
 מסוק.

 ;קיים וטייחם 6חד
 . כ6ן כ!") 161)' : ו6דס h(o't נעיי ט31 וטכ) חן ומ)6 161מל 6יח6 דיק)יס פ"נ 3' 31מט:0וגו'

 16מר כר"ט ר"6 לח"ז 51") מיותר דהרי יתינת 3י גר6ט כו' דללי )ב( . 3:דסם וכ"ל סו6 ע"ז )16 דמעך 5") 610 מונך )16זעק)א(
 ךקס כר"ח )נ( , כר"ט כר"ח ר") כר"ח וקימ"3 ומלכ"ר )עג"ן גר6: וחיגו רכסו גי' )ייחג דחק ח7ס ומטס )סגרו כגמרך וס"סכו'

 כגיזה 3ס' ורביתי כגסס וכ"ט כ)"3 כו' דתגי6 ר"ח ד6מרן ט6 שיעור ר' 6חד ד3ר 6מר1 ורחכ"6 ר"6 36יי ד6מר כסיטתי' רחכ"6)'כ
 כמותו ס)כס 6ין 3טיסט בכיי מיכיי)י:סו 6ירכ0 יט6 3כ16רט תמויין ודכריו כת"ג 6)ו סיר6יס ע"ד סכ' lhf 6וה סגף מערכת0:ו:ורט
 )כקורס וו") 6)1 0יר6יס ע"ד כ' fi"Df5C טגל6"ד גס עכ"ז וי6 סייס )15 6חד ד3ר ד6מרו כסונרים כסיטו ו") )טר6"0 ים")וכעכ!")
 מטוס כוותי' ד0)כס בכיי דקמ"3 וט נ"ך 63 נטריד 161)' טכ))י0 כמסז' ועמן ~'OD 0ו6 ד"6 קמרו )כון וגס ת"ק :גד 'פיליפ טסעיחן

 נ6ר ס' כטס ס' 16ת סיטס ח"כ.ערך מז"ר מס' עס:וס"כ רננו כ' יאיר 5ו:ור וגי עכב טיס קדמון חג6 וכחנ"ה ס") לירידרחנ"6
 ד"6 דבררו )6סמעען מ"ר 60י !ריך ד"6 שרו ד)6 )נ ע) )העסות h)'ht (Or מחסדות שלוח כס"ס )0די6 דמ3י:1 דכמקוסיעקץ
 )6 6"3 ערבי מעך 6:ור דרנ6 רנ6 עם בכיי דפ)ינ 0כ6 מכס"כ וב"כ עיי"ט גוותייטו ס)כח6 ד)16 ונסוס- tesl ס' 16תו מצנרת)0ו!י6
 בעי) רנתו כ' דס6 וככון כ:דסס )יתtsh 6~* )ר( . ככה"ג יותר דס"0 טס דס:יס .מסוס ואו סיעת טו6 ד"6 ד6מרו )ומר כ3) כ6ןכיה
hslocl טעניר תחן )6 כד"ת ימי ר' כיסרי כ' ל"ד כס:0ירין לל"י עס:וט"כ כנוטש )טעינו וכ"י יעכיר כבדסק )תעניף )ה( . מכות( 

 %6ס כ6ס יעכירוסו )6 דטס:וסין יר") כ6ט )לעניי 1)6 טכ' כממט רצינו )סון C~h סוס )ס מענירין ק6 ס)i'c~c 0 דמ')ת6וסתמך
 וכ' רה"י עין המס ת"חכמסר

 סס~
 ויטבו )כומרין הימסרנו עד מהחייל 6י:1 )עורס 0"י דס:0ילין r"e 3ירוס3מ' וכ"ט מענירו סי' עגמו

 ח"ח נחסר כמח"כ טו6 רננו ודברי )יח6 כהדסם ומונך )טעניר שופו )ו( . תהורס כא' טרמנ"ן וכ"כ תגים כמרקס עיי"טויענישו
 יוסר יכ% תתן )6 ת") כו' סעכיר ,בו) )ז( . גהוקך )העכיר שוסו )מפך )העכיר טכחו3 שמר ווט ע) ו,ט"ר עגמו ע"י סה"כ )טענירוכדי ע"י )סס )מיסו )לחרט תגס :ותוו שי' 6)מ6 ומונך תחן )6 כתיב 1)6 )מוגך )0ע3יר תחן ), ומירעך מדכחינ סו6 יאי ר'דדרסח
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קל יראים . לשטים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשירים עמיי-ימפר
 ימצא לא להלן ונאמר להעביר כאן נאמר באש ולא למולד העביר למולה ת"ל חייה יהא למולל ולאוהעמר
 אחא רב אמר למולך להלן אף למולך כאן ומה באש כאן אף באש להלן מה באש ובתו בנו מעבירבך
 תיל מה למולך נתן מזרעו כי ותניא זרעך בל ולא מזרעך שנאמר פטור לטולך זרעו כל העביר דרבאבריה
 ומייתי סתם תנא התם ואקשי למולך מזרעו בתתו )ח( קדשים בפ' נאמר פעמים ששני הוא מיותרפ"

 אמאי לשאול יש , מזרעו כתהו ת"ל מנין פסול זרע בנים לו אין קאמר אחרינא דרשא ומתרץ מזרעובתתו
 בתחלת כדאסרינן זרע בכלל הוו בנים דבנ'י דזרע דכתיב )ם( כי דכתיב ניון בנים לבני ריבוייאצמריך
 מנין זרעה זרע זרעה אלא לי אין ושבה לה אין זרע תניא 6'[ ]ע' אלמנה פ' בסוף וביבמות 6'[צני"י
 אפיקתא והא מכ"ט עליה עיון לה אין ת"ל מנין פסול זרע כשר זרע אלא לי אין עליה עיין להן
 מעביר בך ימצא לא דכתיב כיון לתרץ יש כבנים, הן הרי בנימ רבני קרא איצטריך לא זרעה זרע זרעהלזרע
 דאיתנהו אע"ג בנים דבני רבויי איצטריך הלכד לא בנו בן אין בן הוא מיעומא סבור הייתי באש ובתובנו
 לו אין ובן ת"ל מנין בנו בן לו אין יבן ימות כי 6י[ ]קער נותלין ביש כדאמרינן ליתנהו במם בכלל זרעבכלל
 דליבני שרגא אביי אמר העברה דרך ה"ד העברה דרך שיעביר עד חייב אינו יהודה רב אמר . מ"מ לועיין
 אש עושין היו פורים של כדולג פי' דפורייא כמשוורתא אמר רבא גימא. ומהאי גימא מהאי נורא . מיצעיבי

 כוותיה דתניא ועוד )י( קג"ם מיע"ל לבר אביי לגבי כרבא וקיי"ל לענר מענר ומדלגין משמתתםבפירים
 . פמור עצמו )יא( העבירו פטור ברגל העבירו דתניאהתם

 ]פ[ רעג רעבונימן

 בהן והנשאל העושה על וידעוני אוב בבעל בתורה הזהיר . אלהיך ה' עם תהיה תמימ' , וידעוני אובבעל
 בהם לסמאה תבקשו אל הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ע"6[ "; ,1'קי6 תהיו קדשים בפ'דכתיב

 ותניא 6'[ ]ס"ס מיתות ד' פ' בסנהדרין ותניא . תבקשו ואל תפנו אל )א( בבלל שניהם בהן והנשאלוהעושה
 ותניא באזהרה בהם והנשאל במקילה אלו בפיו המדבר זה ירעיני בשתיו המדבר פיתום זה אוב בעלבת"כ
 ידוע עצם המניח זה ידעוני ומדבר בשחיו עולה הטת פי' )ב( הכרכיים בין המדבר זה אוב כבעל כ'[]מס
 ,'[ 4 ]טס קדשים בפי דכתיב והתראה עדים בלא במזיד והעושה בכרת )ג( הנשאל וענש מאליו ומדברבפיו
 מקרב אותו והכרתי ההיא בנפש פני ונתתי אחריהם לזנות הידעונים ואל האובות אל תפנה אשרוהנפש
 כ"י[ ל ]טס קדשים בפ' דכתיב במקילה והתראה בעדים והעושה תפנה אשר בכלל והעושה והנשאלעמו

 ראםתועפות
 )מון כ6ן כ' רפינו וסנט כ!") כו' כ6ן ג6מר חייל יט6 63ע 1)6 )מוסך טעניר יכ% 3מ1)ך ת") כו' וסנפיר מסר יכ% )הכניר ת")כו'

 6% טעכיר יכ% ת:"ט מ"ג וכחל ויסקס ור0"' נספרים כחור o'k-a טי0גט כגי' וסוף כו' טעניר 'כו3 וע' )סעניר חתן )6 ומזרעךסנריית6
 טעכיר יכ% וגו' תתן )6 וכזורעך 0ג6מר )* טס וגריס 3' כ' הקרץ כת"כ ועיין עי'"ם כו' תחן )6 ומזרעך 3ריס6 ג3ריית6 %"ג כו'מסל
 ונח ככן 6)6 )י 6ין כ06 ונחו 3גו מעייר נך 'מ!6 )6 סג6תר )ש קנביס )ח( כסחו"ס. ושי"א נחרש יתן 06ר ת") ייינ יס6 מסר6%
 זרע כסר ,רע 6)6 )י 6ין כו' שרעו נתחו ומ"תי ולצ'ק וגורעו 3כי מתח חג6 סיס ו6קס' )מוסך שרעו נחתו ת") ממן נתו וגן נגזגן

 וכחי' 3ן תול"ס 6' קט"1 33"3 ועיין מזרעו" "כתתו תחתם 1!"3 ט"ס 6)1 איכות ג' . ד,רע דכהינ כי )ם( . כגיסם וס"ס כ5") כו'סלו)
 ריססרטכ"6

 קדשיי
 פ"1 למכנס ועיין סרס"י ע) טתסס נרמכ"ן ועיי"ס טחורט בסי' כרט"' ד)6 קג"ס )י( . כ6ן סיר6ש ר3ימ כחירוף

 610 דרס"י 6מ63 דקנ"ס מ"ס %61י 0כ' טחים[ סיולות ]נסיר ט' סי' רנ6 ערך חן"6 סדר כסט"י ושין סס וכר"מ וכ"מ ס"נ ע"זמסג'
 מטן ייrh 0"( ע3ודחו סיר כטד נמ!'6ות ור63 6נ" )"ס יוד6' ים") פרס"' )חר7 כ' כ"6 י"ח ךקר6 יסות וטסגיס ג3י6ורי 5' 6ותכ"ו ס" )עי) מת"כ עיין ד6כי כוותי' וט)כת6 אטדים סס למרו ורכל 6נ" דס)'ני )נכעיס 16"ג מוזיר גם 6' כ"1 דכסגסדרין ו6ף עכ")מסך
 3ס' 6חר )16 ך6יכ6 )כד הסרס 6)6 מיחס דין 13 6ין 3רג) ובמעכירו מיחס ח'וכ )ענין 636 ור63 6ל" ו)"פ כך עוטן נוטן וי0 כךעוסין
 ט)סגי:1 ככרייח6 6נ) 0)סגיגו כטכת"י כמו כתוב כנרמס . סטור ע5מו מעכירו )יא( . עיי"ס 063 וצחו כגו מעכיר 3ך ימ65 )6טוסטים
 מזרעו 1)6 3ע5מו לותו סענירו יטס קמסדר 06מטין סענירו )סר0 י0 ס' 6ות )ש) סרטיי לסי טעמרו 1)6 סעור עגמו טעניר6'ה6

 : עגמו תעכיר 5") מעציר 3ע5מו וס6כ )טס31ריס 6ו)ססהר
 06ר 3כ)) וסעוטס וסנטך) )סלן ר3י:ו טכ' וכמו חכק0ו 6) ככ)) ו0גיסס תסגו 6) ככ)) 0גיטס ר") ת3ק0ו 61) תסוו Sh נכל0גיטס)א(

 ויקרך ps~ כ6ט"ט 3ס' וכ"כ תנקטו י6) נ)16 טו6 וטגט6) מפגו י6) 3)16 ט61 דטעו0ט ר3יגו דכווגת 0כ' חדי כטטס ודהתסגס
 תסגו sh וטעס טכ' עורך 363ן טו6 וכדכריטס עכ") סכ, דנחר וגו' מנקמו מ6) דגט6) ד16סרס יותר גרפיט ש"י לסי וי") )"6י"ס
 תנקטו 6) 3כ)) זסגי0ס תסגו Sh ככה ד0גיסס 6)6 כן 6':1 טיר6'ס ר3י:ו דילי 36) עכ") כ60ו) )%60 תכק0ו ODtI (6 ס6ומגות)יודע
 טסרקיס 5") טכרניש )ב( . 5"ס ס" קדסיס ס' )מת"כ טתו"ט וכס' 6,:רס ד"ס טס סס:יס 3מר6? ס'" r!'D יס:סירון 3'רו0)שושן
 ודעת טמרך ט6ו) כנון טעחיי ל3ר )ו )סגיי 3טס Shttt ט% סי' ט3מטגט דסגט6) סך שייו ט0ו6) נהסס סח6) ג( . כגזססכש
 תסגס 06ר ככ)) וסעוסט וט:ט6) )סמטכ"ר טינר ומוכרח כו' ולרץ נ)6ו ט::ט6) ולע"ס לסימן כסוף וכ"כ נכרת יט:ס6) טר5"סרנתו

וככר
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 כקאים לשתום אם כי יברישו רע נעשים שאינם איברים ז עמוד מפך60צ
 גם למדנו ועונש , בם דמיהם אתרם ירגמו באבן יומתו מות ירעוני או אוב בהם יהיה כי אשה אוואיש
 אוב בעל ל[ ]ס"ו מיתות ד' בפ' ואמרינן תחיה לא מכשפה הכשופטים אלה בפ' דכתיב וידעוני לאוב)ד(

 אגב כריתות בחייבי למנותו לו והיה וכרת בלאו שהנשאל )ה( ואע"פ ]כו'[ היו מכשפה בכללוידעוני
 . הנה כללתימ וידעוני אובהלבות

 נקב[ רעדמימן

 ואחרונות ראשונות הדברות נעשרת והזהיר צוה . תשמורו שבתותי. ואת )א( תיראו. שבת . שבתמהללי
 מלאכה כל תעשה לא אלהיר לה' שבת השביעי )ב( וביום דכתיב השבת את ישראלשישמרו

 כל קדש מקרא שבתון שבת השביעי וביומ מלאכה תעשה ימים ששת הכהנים אל באמור נםוהיהיר
 יומת מלאכה בו העושה כל לה' שבתון שבת השביעי וביום דכתיב ויקהל בפ' וענש תעשו לאמלאכה
 היא ומה * העדה כל באבנים אותו רגום האיש יוסת מות לך שלח בפ' השבת ביום עצים במקוששוכתיב

 והזורע החורש )נ( אחת חמר ארבעים מלאכות אבות 6ק ]ע"ג גדול בלל פ' בשבת . האמורההמלאכה
 הצובע והמנפץ המלבן הצמר את הגוזז והאופה הלש המרקד והטוחן הבורר והזורה הדש והמעמרהקוצר
 תפירות ב' התופר והמתיר הקושר חופין ב' והפוצע חומין ב' האורג נירין בתי ב' העושה המיסךההווה
 ב' הכותב והמחתכו המוחקו ותמולחו המעבדו והמפשימו השוחטו צבי הצד תפירות ב' לתפור ע"מהקורע
 המכה לרשות מרשות המוציא והמבעיר המכבה והסיעי הבונה ארעיות ב' לכתוב ע"מ המוחקאותיות
 חמא בר חנינא ר' אמר מי כנגד מלאכות אבות הני ג'[ ]מ"ע מומנין במה פ' בשבת ואמרינן . בפטיש)ד(
 שבתורה ומלאכות מלאכה כנגד אומר לקוניא בן יוסי בן ר"ש היה אומר אלעזר בן יונתן ר' המשבן עבודתכנגד

 דכתיב מלאכה נקראת היא הדומה עבודה )ה( הדומות המלאכות אלו חכמים וראו אחת חמרארבעים

 ראםהועפות
 וגו' תסנס 6סר יטגסס קדטיס כפ' דכחיכ כר5 כו 'ס6 6"כ )גט36 שסרס חסנו Sh ד6י וטגט6) י"ס 6' ס"ט 3סגטדלין טתוס' כ'וככר
 3מעוט' 6)6 מטיט קתמ ל6 6ע6 גמי דכית ס"ט כ6זטרט ושגטם) וקתלי ומחג'חין 3גט6) כרת ים ד6ס"ג )רכתו וס") שוחווסכרתי
 כקוסיית 3סרט"י )סקסוח כ' )"1 )לוין וטט:ו"פ רכיי )סיד סעמודיס ווי ככ164ר וכ"כ וע) נ"ט 6' ג"ו נס:טדרין טתוס' כנוטפםסק')ס
 שסיר עסי"1 כמסוט גירסתם ט" סכן וגרפס עכ") 3)כד כ16טרט כטס t~(Shc כסק')ס 16 ככרת 6וכ סכע) כסי"מ וטגנו סס וו")סחוח'
 %"1 חס3 כפיתוח ריס 3מטגט שנס סתוס' קושיית פק"מ כג") י") ספיר 61"כ כרח נזכר )6 כגוסגס )סויגו 6כ) )סרס"'- ג"כ טחוס'הקטו
 n~fw ("51 nDS) מכסף )ענין )סי ד"ס 6' ע"ס כיכהיס סחוס' וכמח"כ 6ונ ג3ע) סגס6) וסוף כריתות 3" הסיב 1)6 6וכ נע)נריהות
 מפורט סכחוכ כעונת דמומי רנתו כלת כו' וידעתי )316 גס )ר( . דכריתות כמהגס ייעצי חסינ ד)6 ס6 עם 610 טעע6 יחדרכיה
 סטור ענוט"כ קע"ס כף' יו"ד כטור ס73י כ' 6עס כו' ו6מריגן תהיס )6 מכספס מדכתי3 וידעני )6וכ עוגט כן גס כמדגו וידעוגי63וכ
 thh~ ד6י קלמר מ6' 'דעג6 )6 מכ"י 11") 6)ג כ) כו3) מבסףסס

 3כ)) יחס 06 3;ו ומט ע5נוס מ3ן גי:טו סקי)ס הייכי ק6י וידעתי
 ועוגט ד5"3 מגיס חים וטסס חהיס, )6 מכספט מכ)) וידעו:י ס6וכ כוט ג"ש גולי רניגו ע"ד )תמוט ים ומ"ג עכ") יסיט )6 16מכסף

 : כפיפס חסר ס"ס ען כו' ו"עס"י לה( . כו' יכתיב ידעוג' מ16כ )מכטף גס)מיגו
 סטוק וגר6ט תירקו טטס קדוטח טגיסס )פון מגט תיר16ס3ת)א(

 תר16 ומקרסי תסמרו טכתותי 6ח כסר קדר סוף סכהוכ )סון ע) מיוסי
 קימו ססקכ"ס עיט טסגח פיוס דר") חירקו טפס קזוטח טיר6יס מט"כ )כוין ויט , הטמרו מכחותי ו6ת תירקו טטס קימטתוזט"ר
 מכוכז ט' )קרוס עוגנ )סכת וקר6ח כס) סכרט 5"3 מ' תס)יס כמדרס מקס ועסויי לוחו ויקדת טטניעי יום 6ח 6)טיס ויברךכדכהי3

 ו6ת תירקו טטס קדוטת SD~3 נ"צ רננו כ' 1טסיר ס' וקדט ט3ת )ס דקרי וטיחו כס) ממט כמדרס ד3") ט"ו 6ות 6' ס6י' 3סע"טוכ'
 כ' ח"י סי' 1)ס)ן גישורי )סי תרס טטס קיוטה 3גדפס סכתוכ סך וסייגו תיר16 מסכת" כחור )סגינו 8סר נטכת"י וכלן תטהרומכחותי
 ד3יוס ו' יגס ו' )י) דפיינו ט"6 טסכם כמו סכמוכ דכותה נר6ס (h~o ומת"כ ויש 51") טיס וכיוס )ב( . 3כי16רי עייף טנא מורלרניגו
 ח") טלין )ס"6 סנת ססניעי יוס ת") סטו יתרו 3מכ')ת6 ח"ט ועפט מנת סטט' יוס כלות ולחרי ולרן סמים כרירת סס7י כלטטפסי
 ס)עס דנם ס"6 ססנת כמו מנח בסי' טטמעי יוס דסיי:1 מסיך 3מ' סנת מדכהיכ דרסחס יכווגח 6,סרי נכ)) טוכעס 5ת )סניף 636סתת
 מסר"ר סמטכי) 3גו 3סס מס וחי' )"ס גקס 1)6 )'טנ6 ס6י דנקס ho ע) )דקדק לכ' 3תף"ס עיין . 6חח חסר מ' )ג( . ודו"קסנח

 כר"ם הסר ממס ולחת סכתורט מ)6טח 6רנעיס כגנד טס מללכות לכוח סגי דב) קם") 6ורחיס 6גכ צידן יתגר מיטר טימר6נרטס
 דטס מסוס כו' )יסגף ס6י נקע 6חת חסר מ' 11") טס טכתכ ס6נודס כספר 3,ט קדמו וככר כ' מ"מ ט3ה )קוניך גן יוסי3"ר
 ומזורע טחורס כתב רכינו וט:ט עכ") מבנכחו )עטות טניחט י63 מסוסקיס 6גו 6חד וכמסוק כחורט טכתוכיס מ)6כוחכנגד
 כר6" תחורט נסירות )סטןוכ"כ

 גריסיך זזרעי ק6' כל"י תג6 3' ע"נ כנכח מנרו מסגתיגו ו3סעט וסהורט הזורע נמטגתי:ו 6ו)ס
 כ' ס3סס"ח *הן ~סט כסגטות lh(o מורע מנום טנייט 6חריטט )יחייב סנמר6 )פי י6"כ טקסס סנח )מס' יסרק) 6ס' ו3ס' כרסוטיל
 הציין , מעטיו 3תר ו6ו)יגן חריסט מעטם עוטם דמ"ר במיחס יגורס J"uh חרי:ס מטוס רק לזנו )פ"ע 6רע6 )רמחי יכריך דנקטויוספסר
 )רזות מקוח טמ51י6 כפטיש סמפט סג" נמסגר )פנית נסטיט שמכס )ריוח מרטת טמוני6 )ר( . ט6גודס כיקי שכ' כ' מ"ע ט3תנפגעי
 m(nt:h רוהטכן nllSD כגגי זומין טסן מנשכות 6)1 הכמיס ורשו סגדפס )טון )ה( . יעניגו hlon כסיר כ' )טגן רכיגו למסרס 3ססי'וכן

סדומ'ן

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



 קלא יראום ~D'DW לבריתכ'אם רע נעוומ שא,נמ עמרזא'פרשסער
 ואלו לחכמים אלא הכתוב ממרן לא כי עמהן התורה שהקפידה הן אלו ואמרינן תעקו לא עבודהמלאכת
 לרבות ומנין עליהן הייבין לה הדומות כל אלא לבד גדול בכלל השנויות אלו ולא . מלאכה לקרואראויות
 חטאת בשגגה אאבות דמחייב היכי דכי תולדות מהנה אבות הנה אומר יומי ר' כ'[ ]ע' דתניא להןדומא
 תלויות המלאכה שתולדות דאמרינן ]ואחרי[ במזיד וסקילה בשגגה חפאת אתולדהע נמי מחייב במזידוסקילה
 טספר אין המלאכה ולתולדות , ועבודה למלאכה הדומה דבר יעשה שלא להזהר ארם צריך וסבראבדומה
 דאורייתא לחורש תולדה החורש : ראשון ראשון על ודרבנן ראורייתא מקצת ותולדות אבות הילך .סופרים מדברי תולדות יש וגם מותרם על ד;מבינימ ילמדו ומהם מקצתן ואגיד תולדות כטה יש' אחר לאבכי

 ואמר חורש קשומ חייב השדה מן וגמלה גבשושית לו היתה ששת רב אמר נ'[ ]ע"ג גדול בכללאמרינן
 לזרעים מים משקה אמרינן נ,[ ]נ' מוע"ק בתחלת . חורש משום חייב ]בשדה[ וסממה גומא לו היתהרבא
 משום דחייב אביי ומסיק זורע משום אמי יוסף רב הורש משוס אמר )ו( רבא ביה מתרינן מאי משוםהייב
חורש

 שלא הקיץ בימות כגון למים צריכין וזרעים שעשבים במקום להזהר האים צריך הלכך זורע ומשווי
 ימות ולא פמיר לגידולם יתכוין שלא אע"פ עליהם )ז( ישתין ולא עליהם ידיו ירחץ ולא מים שםישליך
 פרא"א בשנת דאטרינן מותר מתכוין שאינו דבר דאמר כר"ש דקיי"ל ואע"ג לגדלם יועיל שלא אפשרשאי
 דבתחלת ואע"ג ימות ולא רישא בפסיק ר"ש מודה תרווייהו דאמרי ורבא אביי %[ ]ע"נ כלי הביא לאאם

 בגדוליה מקפיד שאינו דיליה דלא דהבריה בארעא דעביד היבא זרדין ומזרד עולשין כתולש 6'[ . ]ק4גהכונה
 אפילו איכא דרבנן אינפרא מיהו שמעון ר' מחייב לא הוא ימות ולא רישא דפסיק אע"ג )ח(ובפריה
 להזהר צריך הלכך דאורייתא איסורא והוי ליה וניחא כזה מוצא אדם דסתם )ט( כארעא דחבריהבארעא
 עולא ואמר הריץ לעשות יוזכוע שלא ובלבד ומפסל ]כמא[ סמה אדם גורר 6,[ כ"ג ]סכת דתניא חריץלעשות ול"י לפס"ר קרוב שהוא לפי בארץ גדולות כסאתו לגרור שלא חכמים הוסיפו . דרבנן תולדה .התחוש
 בעיליתא ואפילו התם ממקינן וכוותיה אטור גדולים אבל קטנים אלא ל"ש כ'[ ]כ"ט מדליקין בסה בפילי(

-  ראםתועפות-
 וטריטנ"6 טרסנ"6 סר6טתיס קוביית )תרן סכ6 הירסיס מזכרי וחגרן: נכון וסוף כו' מן 6)1 61:ורו כו' מ63כ0 נקרתה וס" )ענתהמימין
 כלרו. עימן מ7עח 6סו כתורס סגכתנו ממ)6:ות דעיף )מ5ן 3' מיסכרכת

 מיגסמכט ממסכן 'DS' דכאנו )סו וגיחך 0גל6כות ממיס )מס
 לנות 1)וננר ומסינופן ntsbst1 ממ)6כט 6)6 מגיסכן נומגן יטף )6 ונור ממסכן מעתך כעס יעף דגור 636 טמנכן )משכה סכתסרטח

 נקרית וטיל )ע3ודס סדומין 1מ)6כוח חמ6 כר )ר"מ וסירו סמוכן ענודת כגגו דומין טען מהכות 6)1 חכמים ורפו כתרתי רכתו כ'%כן. מס סחוס' כמסולח דס)ימ נר06 רכי:1 יעת 16)ס כו' גרשי וכיורט כנגד י"ס נ' נ"ט טסת סתוס' ונ"ב ממסכן י)פינן כחודר~מ)%ות
 )טניס נרפס ויותר מועדות 3ס' כהיכ קר6 סך חדי טפס כ' תעטו )6 ענודי מ63כח דכחינ ועמטכ"ר , )קוגי6 כן )רטכ"' ושגומ)6כט
 כנגד )סמיו וסייגו עכודס ):ט נריף סכהור0 מ63כ0 יגס )סכיך רוש רכינו ד:6 מוכרח וסיגו עכ") סקויס . ענודת 3מ)6:תטססוק
 סכחור0 מ)6כ0 ננגד סמיי דנס גטעט :)6 כדי סקודה ענודת )מ63כח סססוק רכים טניה 63 ותיוק טכהולס מ63כחו משכחמ)6כ0
 טטמ6 ועיי"ס רנ6 כתוב ס)פנ' ונספר טכ' ג"ד סי' כנת סי' 16"ז ועיין רנ0 נגיסס . כולס מסוס 6מר לנ6 )ו( . ויו"ק ממסכןיגיף
 מסמ"ג 16)ס חסר כנדפס כו' 6נ" ומסיק כ6ן ומ"כ מדגפט" כ"כ לנת נוט)' נרס"ח פתן וסגה) יוסף כרכ דסייגו 0ירוס)מ' נוןר6י'
 שתיר מס"ת סס ע) טס וכ' יר6יס טססר ד' טכי6 דסנח ס"ו מרדכי כסנטה . ~יטס ימתין ו)6 )ז( . כ6ן כמסכ"ל כהב ס"ט)הוין
 מסגי חסור עטניס ע"ג מיס והטחין דש כ' דטר6"ס ג"ד ס"ס ט3ת 0)' 60ו"ז וכ"כ מיירט 6)6 י51מית נציגו יין ושסוך ע)יטס)שתין
 6"כ סכתם ע) 16תס מענירין שרי 0עסכיס וטוכסין עיין רג)יס סמי טרי עסנ'ם ע"נ מיס י)0סתין כ' כסה"ת נרץ ונ"ר מטקטטסות
 מדירי וס t'ha ומ3 נותל סחן כגון 0,רעיס ססורף דגר 6נ) בח"כ וכ' סר6"ס דגרי סס סניף קי"ד סי' וסריק6נטי כו' טס ועויןחזקים
 המיס ג' הימ31ן כמס 6' ק"ג טס וכנריית6 כסחמי!ו נ"ר 6' ע"נ גדת ועיין נס0"ת ר"ג וכינרי מדגפסי' כן מסק 0ריק6:טי 6)6טר6"ס
 דסף 61ע"נ נגדסס וממ"כ ויוסיס 6'ת6 ננדסס ונפריע )ח( . ובסור ר3יגו )דעת מטקס סו6 61"כ עוימ היגס חימצן קורס מ"ר%6
 דגיח5 כזט כיגל 6דס דסתס ונ6רע6 מ) כ6רע5 )ט( . סננעון ר' יומייכ 63 ט)פגיגו הכת"י גי' יפ0 013 מביר ר' מחייב )6 %"יפצ"ר
  ירטט טזכרוגות וסס' כ' l"pD ב"ו סי' וט6"ר סזכרולוה ס' טס ע) ממ"כ סק"ו ס)"1 סי' מגש ועיין כגיסם 1כ"0 כו' 6יסור6 טוי)'0

 סניך ננס ס"ס סכת :)' bblh 1"163 ע)ט וסמליכן טנ" תדפס hStD וקמר )י( . ר"3 ועי' נ"נ סי' מנרו:6 מאר"י סו"ת ועייןטר6"ס
 סי' רניגו ניגרי טס מת6 חרין" )עסות ול"י )פס"ר קרוב טטו6 מס' מקוים רננו נתון טכמוכ נוט 5ך עזת ע3ט וקמל טירלוס)פון
 )טכסיס יתפטר הנגיס ונין )ט)ט)ס לפטר 7)6 ניוחס נין ptStn ולין כ01") טס כ' סנת ס)' ל'ט כסגנוי"' ולגס כסמוך. רנ61ר סס60ו"ז
 טפסר ד)6 ניוחס נין הקוק i'hs כ' מתחלץ קלמר מיני תרי דסגמ"י וגר06 עב") דטיס6 כעליתך eht" שסור ננ7ו)יס סססק כרק"ם ודעכל

 ודש עוד כ' ולח"כ נ' כ"ט סכת רנט ירמי' כר' ודש %רור מותר מ"מ. )ס)ס)ס י6ססר קעמס ד6סי' ור") )ס)ע)ס 67פטר קעגיס וכין3ע)ס)ס
 6)6 כיכריו דכיתן סיר6'ס ע) ספיג סס וס6ו"ו חרין לעסות 3סס"ר קרונ 6100 )סי בדוריס שסור סר6"ס וטעם סרסור נגדעיס סססקכר6"ס
 דכליץ;יס סססק וד)6'כסר6"ס סטגמ'"' )מון טס ס0עתיק ט)"ו ס" ריף 16"ח כסלרי ודת סטגמי"י יעף וגסו מותר גרופיס י6ף יבעטטשכס
 בסי' נ"נ כ' סר6"ס רלגו שמיד שרוקח ד6ף 6מ 161מר עיי"ס 3גרירט ט)6 )טלס)ס דיופטר מטוס דר6"מ דסעמ6 טב"י ופי' כו'לסור
 כ' שעו שרי ראגו כצנרי וט 6ין מ"מ עכ") 1'טיט6 כעילחr'Dh 6 ולסרגו פס"ר 7טף לסור מקד גדולות 6כ) וו") סכ"י הלכילןג"ח
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 יראים לשמים אם בי לבריות רע נעשים אישריםשאינם ז עשרמפך262
 רב אמר )יא( רבא אמר ל[ ]ט"נ גדול בכלל אמרינן דאורייתא תולדה , הזורע . דעלמא עליתא אסודשישא
 לזרעים מים ומשקה זורע משום חייב והמבריך המרכיב הנומק נוטע משום חייב זומר רב אמר אשי ברחייא

 אתבונן ומזקנים בתלמוד מפורש מצאתי לא לרבנן תולדה נם . זורע משום דחייב בחורש למעלהפירשנו
 יזהר לתינגולים משליך ואם לצמיה שסופן גשמים ירירת במקום בחצר זרעים להשליך שלא האדםשיזהר
 שאין אדם בני רגלי דריסת מקום ואם ביומיים )יב( או ביום לאכול תרנגולים אכילת שיעור אלא ישליךשלא
 הבוצר -וצר 3'[ ]לנ גדול כלל בם/ דאורייתא תולדה . הקוצר . זורע משום כאן ואין מותר לצמוחסופן
  זו צנרמו הנותל י[ ]נ"י המצניע בפ' דתנן דרבנן תולדה . )יג( הן אחת מלאבה כולן והאורה ההוסקהנודר

 ראםתועפות
 וו") 0רמ"ך כטס ככ"מ וסוכך 0"ג ד"0 סם כטסת טתוס' טרחו סינאט כסנף וט61 יסור גד1)יס 6כ) קטגיס 6)6 )"י כזט") דע6%מיסר*
 63רן גדיות כ60ות )גרור ס)6 ר3י:1 כ' תכן מ"כ )סמ"ר דדיי תסור ד"0 נגדו)ים %6 כקעגיס כחרוקת :מ!6 מדוייקים ונספריםטס
 . דעו)* מיגור* ווטו )טט"ר קרוכ סטז6 )ש יסור 6פ"0 סס"ר ודקי ד~טוי מיד גדולות  5י:ט ch1" דמימע כו' )רס"ל קרוג ס0ו6)סי

 נסס וכ"נו רוקח )כ"י סי; ס) תקרקע ch" ו6ס1ר חלין דעוסט סק"ר דלוי )גרור יסור מיד גדו)יס 6נ) כ' ט)"ז סי' רי;וס:וג"6
 כו' )פס"ר קרוכ סטוץ )סי 0יר6יס כשון )ית6 דכ16"ו )עי) )סמט"כ 16)ם כ:") סרמ"ך כדררי פינס מרוקח דכר' %ענ"ד עכ").0רנו"ך(
 יסור ד"0 גרופיס 6נ) ע631 וו;"6 טרוקה וכדכאי פס"ר יטוי חרין עשות דוד6י גדרות וכסיות כמסגת מיירי דרכים "') מסיר61"כ
 סכרך מרנן יעמעם )כתר גנוי 61כי' 6' ק)"נ סגת מ%ח6 60 רכ6 וכי6סמועי:ן לסור מכוין ד6י:1 ד6ע'צ %"י כסמ"ר ר"ס  ימודרור")
 נקפגי0 מחקוקת עו)6 %ס %סי"ז עימס מעט כ) מפ' 11 )גי' נ' כ"ט סכת 0תוס' קונחת )ס bir~1 ע6% *ימעען וס": )כן קורס1)6
 י6י )0יכ6 כטבעו) 6פסר כין )ע6% חיקוק וצין )סו קרי קעניס חרין )עסות סס"ר וווי 3ר~ס דלין חיכי נ) blh ממס קעגש כשתו6ץ

 ייפטר כמס )"ס כוז*' חרק עויות ילין 0יכ* לכ) ס"מ יסור ?"0 הרין עויות יוי*י כגזומס 5כ) דמד6מר כגרילה 6bsbססר
כעש%

"'(1 
 טרי יך"ס יקצר ר3ט ירמי' %ר' טס טכ' ט,ו"ו ביו"ד אילי 6וכ) ו)6 לכס. ירמי' כר' וי63 )ר"ט סרי לכ"ע ן6"5 כויס

 סכי 5") יע"כ סס"ר טף )6 (Oswsv קפיר ד)6 כגדו)י0 6ף דולקי ו0 610 חימי דמיי עכ") %"י סס"ר ז0 6ין וכי תימק3גדו)יס
 61ף חרין )עטות 6'סור6 טרמן )ע)ט)ס לפטר ד)6 מחוס וכי %"י כסס"ר ר"ח מודט 1")6 מותר ד"ט דכגדו)יס ס)סגי:ו )גירסא)ע6%

 דברי r~tDll ע""ס סס"ל טוי ד)6 כענין דמ"רי )6 ד"oa 0 סחוס' כ' מ"מ סרי )כ"ע מכףן 1)6 טפסר ד)6 קמרו 3' כ"טד3ססהש
 06זר ז)ש53 יס"נ נלקט פס"ר יטוי מסוס נסור ד"ס דנרנף וסרילט h"st1 %נף 0עמודיס זה ככינור וכ' פס"ר 0וי לנגדו)יטליכ"6 ג" וטיק יסור י"ס כגדופם 6כ) 0י6 גכו:0 בגי' כ' ט)"ד ס" וטריכ"; . כך6"ס 1ד)6 סכ' כטנמי"י ודל יפ0 עסיס שרייסלנעו
 טפסר כו' מעolh 0 גולר מדחנים )עז)* י:נות'כ יוסף רג וכן )ר"ס הנדווש דסרי ירמיז ר' 61"כ פס"ר דטוי מסוט )כ'שבגד%יס
 6כ) פס"ר סף י)6 ס"3 ורככן סס"ר ז0ו' סכר די"6 כו' 0מככד כי"ר כמנגיע כס"פ טתוס' כ' וכמ"ג )* *1 סס"ר 0וי 6ידס)יגי
 ירשן 63'סור 6ם דס)'ג' לפטר מיסו עיי"ס כו' טניס כ) נס"פ המלחטת טרמכ"ן וכ"כ ע"ס דוחק טיט כ' :סחט תגויד נס"סטתוס'
 כשסר ורזייתי . 0עמודיס טווי עכ") כו' יד כקלקר חופר סטוק דרתן חיסור 6)6 )יכ6 דכוים דכנריי0 מסוס כו' מותר 16 יסורפס"ר
 ככה"ג 6פי' תוסר דר"ס ,ע)י' כגרייט דס)ינ מר"י )סר;"י . ס"מ ד"0 נ' )"ד יומק טתוס', קו:ייח )ייסכ סכ' !"ח סי' ח16"ח 0)כטעמק
 ו)0כ' ד16ריית6 נריר0 0וי ויקי ט6!") כמ)6כט ד:וחח3 ד)ר"י סס 0)כט העמק ת" ועש כ' מ"ו כטנת ל6וריית6 6יסיר6 )יכ6 מכויןדכי

 6100 חפירס כדרך וקרדום כמרט ס"מ דהייכ יחוסר 3' מ"1 כסכת דסר;"י תמוח וטוף עכ"פ רס"י דעת 3טונ ומחורן מתמין 6':ו6סי
 61"כ כו' וימרק 3נוס6 סימן 6' )"ד טנח עיין ר63. )יא( . ט6!") כמ)0:6 דמחייכ )ריי 6פי' יימן לקורס גרירת ובי"ס וקרדוסנמרת
 וטגרעק"6 6;' כל חיק ל3 סס וחסר רב 6:ור חי'6 רב 6מר רכ6 6מר כ:דסס סכחוכ כמו וד)6 כו' 6כ6 ר' 6:ור כקן5")

 6כ6 6"ר ע"כ ג' טוממן גמל פ' עוד מנשתי 61;י hlh ל' ערך ט0ס"ד וכ"כ ע"כ י"ג ד)קמן סטיך עזי )מחטכ וסוחף כ' 6' )"דספח כנ)ט'"
 טס %ית5 וחת"מ 6יי כר חייך ר3 6מר h:h ר' 6מר כ' ג' 3סכח 0י6"י ני' )סו 6יסחמיט ו63מת כו' רב 6מר 6סי כר הייך רכ6:ור
 ד"ו טויח סח"; . כיו:וייס 16 )יב( . 6סי 3ר ס0 ודיחק ר3 6מר חייך ר3 6תר hth ר' 6מר כח3 60 ר3 6מר סכ' וסרי"ף ר63מר
 ימיס 6יוס טס 'גיח 06 '!מיחו )ח ד3מקוס מסוס 0עעס 6)6 כקרקע קליטה חיסום 0עעס דלין ובער"ן מכתות ג' העיגן )קריעה ד60כנ"ע
 כמו )יי'ע0 ח%דס טר6"ס ררינו כ' 6% . י"6 כ)) סכת ס)' ס:"6 )נון . ערור ווט יזנוק )6 ודקי דכיו:ויים דידוע יומ"ס ע) דרק כ'ובכן
 נקוב ט6י:ו מעבין טח%ס כקפלט כסמוךסכתכ

~ltCS 
 דם") מ,0 גר6: לסור %6 דפעור גקונ ס6'גו כעבין מורע 1ס": לקור 6:)

 סכרי ילין כ' כ' *ות סככת כמוסך ט:וך ונס'מנחת עיי"ט. )תקן ימי 1)6 דחמכ טכס )ענין גקוכ סלינו היעגין דסיורע סס טג"6כמכ"כ
 ט"3 דט3ת r~D כירוט)מי )%י:ו עכ"ז טטו6 כ) דחורט נמט:ט דנו13*י 6ף וס:ס חיוך. 3נו:חח עיי"י 6' ק"ג דס3ח כמת:" סטוץי3כ) מחירך חון כגרוגרת ט'עור בריך ד,ריעיי רס"' לדעת כומת כמתיחס )16"ח טסמ"ג יסרי ס0כי6 טס חינוך )המגחה יר6יתי מוכרחיןסנ"6
 6% טי6 גס)6ן )6 ומעח0 נ"ט ס" לכת ס)' 163"ז וכ"ח סט61 כ) כמס )" דקמיכעי6 קרכן כסיורי 1עיי"ס ת"כ ויטש יחרוט כמטס6:נרו
 ס6)0 ח"6 0)ק"ע ד3סו"ת )תעיר רבייתי עוד כו'. ח"ט ו,ורע ח"ט כתורס דומי סס טכ' ~hs ד"0 6' י"1 דכריתות סרס" טי6רחוקת
 גמרו עדיין 00161 ומנס) מסת3ר6 חסוכת . חייי קרקע ע"ג נוס0סמ:ס ולזורע בסכת כמישר ס'6ס0 3עי:1 161פ0 דגמנם) ש"ס כ'רס"ן
 כס' ולס 3מטגט 6' ע"ג נסכת כסנרט"ט ד)6 ו610 עכ") טמיס ניד ס% אורע %6 כנח)יס %חתות כקדירס )לגיס סנריך olhפידי
 סי6 י,יו)6כט טכ6 6ב) לסייט כרעת וחיי: טמ)6כ0 סוs-"rh~ 6 ד0תס חייג 6עו טנ6פט דזדס כלפייס ד)6 אקרקע מן 0גכי:טתיכף ,י תייל יורע  טוליעס דע) כ' סס חינוך נמ;חת וכן ט0גלס"ס ד63 כ' )"נ *ות h"D ס" ח6ו"ח סרייטןג מרדכי )סג"מ מלדשי3ר'

 h~h :ע0:6 ןסי' 0"י מנח מ%' ס"ו טמ"מ טכנית כטי"מ רכיבו דעת . 0ן 6חת מ)6:ס )ינ( . עיי"ס 0זריע0 % תיכף וחיילסוריע0
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קלב יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עכזימפר
 צידת מתלת חוץ אמור אבל פטור דשבת פטורי וכל פטור נקוב שאינו חייב נקוב מעציץ התולש 6ק]י"ס ותנן כחכמים והלכה שבות משום אוסרים וחכמים חמאת מחייב ר"א וזקנו )יר( שערו וכן בשיניו אובוו
 אבל עץ בשל נקוב שאינו עציץ פטרי כי )סו( פירש ז"ל רש"י 5'[ ]ל בשבת מורסא ומפיס נחש צידתצבי
 פ"ב בנימין דאמרינן נקוב בעינן הרס דבשל לדבריו וראיה נקיבה ביה מהת לא שן בשל נקיבהליה מהני חרש דבשל פירש זצ"ל יעקב ורבינו ליה משוינן דכעפר ליה משוינן כנקוב נקוב שאינו חרשבשל
 מדות הי רבא דאמר )מז( דהמצניע משנה אותה שעל ועוד וכו'. נקוב עציץ של חרס על כתב לן]כ"6
 הן שוין וחרס דעץ למימי מצינן לא והא עמקינן חרס בכלי נמי דמתני' משמע וכו' נקוב חרסבטלי

 תניא . שוין דינם אין וחרם ! עץ אלסא בכורים לענין בספינה כאן )יו( המנהות כל פ' במנחותכדאמרינן
 רובה שפירשה צפורן אומר אלעזר בן ר"ש כ'[ נ"ן]סגת

 וציציי
 אסור אבל פטור בכלי מותר ביד רובן שפירשו

 הגוף לצד )יח( פי' למעלה כלפי . אותו ומצערית מעלה כלפי שפירשו אלא אסרו לא נמי כידומסקינן
 דכיון הגוף לצד והצפורן הציץ עובי רוב )ים( פי' חטאת חייב בכלי אסור אכל פטור ביד רובן פירשולא

 שצמקו תאנים אשי בר ]חייא[ ר' אמר כ'[ קטו ]ש)'1 והרוטב בהעור אמרינן . להתחבר סופו אין רובןשפירשו
 משום אלו כ'[ ])"1 בביצה ותנן . חמאת חייב בשבת מהם והתולש אוכלין סומאת מטמאותבאיביהם
 ר~פילין המוצא פ' בעירובין חז"ל ואמרו . קוצר והוי , זמורה יתלוש שמא גזירה ומעמא באילן עולין לאשבות
 ג'[ ])"' לולב פ' בסוכה , כקוצר דהוי ול"י פמיר דהוי )כ( במקום בשבת עשבים a~y להלך אסור כ'[]ק'
 כל . המעמר . למינוייה אתי ליה שריית א* קאי דלאכילה דכיון בו להריח אמור במחובר אתרוג רבאאמר
 חייב הלתא דעבד מאן האי אביי אמר נ'[ ]כ"י גדיל כלל בפי כדאמרינן מעמר נקרא קרקע גידולי דברכינוס
 . ביחד ולקבצם פירות מלאסוף האדם יזהר הלכך )כא( העצים כינוס סינייהו וחדא חמאותי"א

 דהוי
 ראםתועפות

 רצינו כ' כ3ר כו' סי' )מוו( . סנווז 3מ)6כת )0)ן וכ"מ 1ג5") כגרפס כ"ס כו' וקנו וכן ספמ1 וכן סערו )יד( . חדד מס חו)ווח. ס0ןמן
 כד6מרי:ן ד)יח6 סס רכיו קלמר ועש כעינן )6 חרס וט) גקוכ כעיון ען זס) סיז ו"3 דרס"' יעקכ ורכיה רס"י מח)וקח :"ג סי')ע')
 כגקוכ גקוכ ס6י:1 חרס כס) 6כ) ען 3ס) :קוב u'hC עסין פטרי כי ד)רט"י כק רמנו וכ"כ גקונ נוגפי חרס ונס) גקונ נוצגי )6 עןכס)
 וכ"כ טגיסס הירסס וכ"ס נקי3ס כיס מסל )6 ען וכס) גקי3ס 3י0 מטני חרס ינה) סי' יעקכ ורמנו 3'ס מבהנן דכעסר )י0מסוין
 rh סי' 3ט1"ח דוד כיח כהספר וד)6 וסטור גקוכ כ6':1 נקוב Dh" ען דגם) ביירי חרס דנם) 6ו:ור ור"ח וו") סכה מסג' מ"חכסגנותי
 דמאי כצמח סקירת גותית 1כ1 נקינס בע' )6 ען דתן) ר"ח דעת ג"כ טכ'6 יר6יס ונמסר סנה נוס)' ס"ח נטגנו'"י וכן כזר") טסשכ'
 )6 ען ינט) ר"ח דעה יר6יס וכמסר טננ)'"י 3דנרי  למנוצר ר6ט ס)6 מט ע) סעיד וכמחכ"ח . עכ") :קיבס חטוי ד)6 כ)) טי6סכרך
 שכ' ו0סכר6 :קינס כע' )6 ען דנס) עגן ד"ר כ' " גיטין סכחוס' כר"ת ל)6 כ6ן 7"ט כ' S~D דמגקות סתוס' כדירי יקייטינט:'
 ייסי' פסוס וס וקין כדופנו ט:קכ ולסיקו ה"נ גקונ T'jpn 0תעס 607 ד)ק"מ ;)עג"י גקינס תסך ד)6 כ)) טי6 סכרת דנותישכ"ד
 כס) 1)6 חרס 3ס) כ"6 מסגי )6 ךר"ס )רמן דגס י") מסיר 8"כ וכ,ט 013 בוסר דר"ם ר6יט 1ט6 כזוסנו ססגקכ כמט כמחוגר:חסכ
 דס3 סי"6 מטס"6 מ"כ 0ר6כ"י כס" דממות ~bfJln סי' מסרס דרני:ו גר6ט 6": ק"ע סי' סגיסס 0יר6'ס 3כי6ור כ' י,דס וסססען
 טס רכים כמס"כ ועכר) כטר36"ד ד)6 סס ימסורס :"נ סי' כח"י סיר6יס דכרי ר6: ע6 עי'"ס כו' גקינ0 נעו תרווייסו חרס וט) .ען
 ;קינם כיס מסג' ד)6 כיון מדרננן טוי דנחרויי0ו גקונ t:'hVI גקונ נין חעוק 6ין טנו ען ט) )"מ יסרק חרס ס) 6סי' גקונ ס6':1נעיכן
6(6'teb (סיר6יס ככוונת טרנטון נסי' סס מט"ח וכ"כ נקוכ כס6';1 מדרכגן שוי גקינט נו דמטגי חרס ס . )טו( דס:ו5גיע OPSp) 
 מידי )ונור נוכ) דססיר ננייי הוכרעה )6 רכינו 1'ר6ייח כ' 6' ס" נטו"ת יוד מת ונס' נ:דסס וכ"ל כס) כו' רכ6 ד6מר דר63סוגם
 מייתי )נך טירתו ככדי כגיקכ תיירי כסוגיה :ויגי' ד)עע מסוס טישו לכ6 דכרי סס דקנע וסht'h1) 6 וס6 כך6ית6 60 דעמ66ירי6
 כספיכם כ6ן ען ס) כססיגס כ6ן כ'[ מ"י ])וגחות סונור קרנגות כ) ס' 51") דט"ס גו06 סמ;חות. כ) ס' )יו( . ע""ס 637 דגריעלס
 כו' 3כוריס )ענין הרסס)

 עסוי
 דירס 6ין וחרס ען %מ6 כ6ן ומסכנך כחוס'. ועיי"ס ען כס) כ6ן הרס ס) נססיג0 כ6ן ט61 סגדסס

 יליזו מדרס מסמך 6י:ו כ"ח 6נ) מזרם מסמך ען יכ)י חרס תסס וסי' מוין 6י:ן וען דחרס מירס עעגק. כך טו6 0גדסס גי'סווס
 וכסרס"' שגוף ))ד בסי' יסור עמע)0 מעסרס ג' 'לג מגיס וטפר וסוף י"ס סס נתוס' כסיר"ת . סגוף )5ד סי' )יח( . )מו"נר6וי
 . 1כנ") נגדסס כ"ס ס6ויר ))ד כו' רונ רוכן סי' )יכו( . )עג"ד תמוט ו0ו6 סילוסיס כ' סס נס כ' סר5יס סמפט ס' )0רי"ףססנינ
 כל דרסי מימרח ספיר 61תי ע"י סס"ר דלוי נפקוס רכשו h"rpt סרי כורכו כר"ם דקיי") ו60'דג6 סס ימקקיגן מטום כו' נמקוט)כ(
 . טנדסס 'ר6יס )ס' חדס סס 3מ16ר וכ"כ ס"נ ס)"1 ס" )16"ח כרורט מסנט סכס' 0)כ0 ככיעור כ'ע דגוקקג6 6)'כeh 6"6כ6
 דגי' ס)יס"6 ר6"ד 0ג16ן טר3 וכ' כו' סבכך ונעמר מסוס היית ממ)חח6 מעה6 דכ:יף מ6ן ס6' סכיי 61מר לח"ו כהוכ מדפס)כא(
o'b~'t636 עימור 6ין 6מר 36יי מעמר מסוס חייי כו' דכגיף מ6ן ס6' ר63 לנור טס כגירסחעו ד)6 נ' ע"ג נסכת p"D גריס 1ר3'מ 
 ס3גדסס רכינו ו)גי' סנרי"ס נוס"כ 3נ)'ון ושי"ג כנ"ק 6)6 עימור 6ין 6:ור ור63 נועמר מסוס חייט כו' 60' 6נ" 6מי לההרסנ0יסוך
 סיר6יס נ3טון וכן ס)סגיגו נסנח"י %) עיי"ס ג"ז סי' סכת סי' ס6ו"ו כקושיית סרמכ"ם דכרי ג"כ יתייסד 131ל )רכ6 בכיי טקדיסספיר
 דהוי עד ס)פגיגו כח"י כיר6יס רני;1 כבסון כ' נועמר ס"ס.נמ)%ח )לוין וטסמ"ג כו' נוי)ח6 דכניף מ6ן ס6י כ)) )'ח6 סס 160"וסטני*
 כמעכור ק5ורט קמס כעין יחד ומקנכן ג'ךו)ן המקוס כט)וקחן 6)6 עיצור סבין מוכיח )ד)"ג( htsnt נפ' גויסו גוס") בה"כ וכ'כמעגור

ססיכו)ין
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 יראים לשמם אם מ לבריות רע- נעשים שאינם אימורים ז עמדמפך264
 תולדה . הן אחת מלאכה והמנפם והמנפץ הדש כ'[ ע"נ ]סג0 תנא דאורייתא תוליה . הדש כמעמר.)כב(
 מיחפין אין ל[ קמ"נ ]סכת שנשברה בחבית דתק משקין אותן שאסורין מפירות שזבו משקין חכמים נזרודרבנן
 מותר מהז היוצא לאונלין אם אומר יהודה ר' אסורים מעצטן יצאו ואם טשקין מהן להוציא הפירותאת
 יהורה לר' חכמים מודים שמואל אמר יהודה רב ואמר )כג( ברבנן וקיי"ל אסור מהן היוצא למשקיןואם

 מהן שהיוצא מיבעיא ולא למשקין עלייהו ממליך דלא בהן וכיוצא ורמונים תאנים )כד( כנון פירותבשאר
  בפרישין בפקיעין  טוחפין 6'[ ממ"י דתמא שבת לעבוד שיהיה אך שרי לכתחילה לסוחפו אפילו אלאמותר
 מנשה כבית למעשה הלכה נחמן רב ואמר ברמונים סוהטין היו מנחמ בן מנשה בית של  רמונים לאאבל
 נינהו אוכלין לסוחטן דרכו דאע וכיון דמותר וטעמא לרבנן אפילו לה סךקמינן ברייתא וההיא מנחםבן

 הנטחת הכא אבל אוכל מתוך טשקה מוציא בן אם אלא דרש דומיא הוי ולא דמי כאוגל נוהנווכשהוא
 של אשכול אדם פוחם ל[ ]קמ"י חבית בפ/ שמואל אמר יהודה רב ואמר נינהו אוגלים תרווייהווהנשאר
 מדברי חסדא רב יאמר הוא אוכל לאוכל הבא דמשקה מ"ט הקערה לתוך לא אבל הקדירה לתוךענבים
 ביו"פ ודוקא ש"ד )כה( פירורי טה אית ואי הקערה לתוך ולא הקדירה לתוך עז אדם חולב נלמודרבינו

) ראם תועפות)

 מעמר מסיס ח"נ ממ,03ת6 מי3ת6 דכמף מ6ן ס6' ע"ג( )ד' נטוה רנ6 וקמי 1מ37יק סחה מן עסיס מגננ 6'[ ]3"נ סחט כדתגןטסינ1מן
 ו6סי' טקרסה מן ד"ס 6' )"6 ננ'5ס ר,זוס' וכא ספה"נ עכ") ג'דו)ס נמקוס סגת)סו קגיס 3מ3קט כפרס 'ס גמי וכקן טמא גד)טכס
 ממאחם מי3ח6 ךכגיף מ6ן 60י רכ6 )מ"מ סחוס'  וכותת כ'( )דע"ג כ"ג כס' כדמוכח מס סגדמס נמקוס 6)6 עינבר סייך ד)6 טמסוור.מן
 6דס סי,סר 1") סרג וכ' קי"ד D"D סריק6:טי רסון וט גמעמר. דדוי )כב( . כסמוך ועיין מסמ"ג וכרכרי .טמ)ח גד3 טסס מעמר מטוסחייב
 כ' Oth~tO וגינות מעמר דסוי 0ר6"ס ע"ס טריק6:ט' עמס"כ טעמד כ5)6) ::עס0 3ני16ר ושי"ג מעמר דמוי יחי סירות ייסוףס)6
 ס)"0 ס"ס כל"י ועיין נועדר נגסוס ח"כ 6י:ו ג'דו)ס כמקוס וטה נזוור מעמר טוי ויקי נידפס דכ:וקוס מס וכ' סדילון נכף כמעורדסוי
 כסכך 0יר6יס ניון ג"ו ס" לנח סי' ס6ו"1 עפמס"כ 'OD מחכ6רין 0ריק6:ס' ודגרי סומר וצגי עכ"). י"ג כ)) 6ןס וכגסננת ט"ווכסי'
 כמעוור דהוי 0יר6יס דמס"כ וסי' בסירוקים 0ריק6גטי גומחת סיס וכן עכ") כמעמר דסוי יחי כליס 16 סירות )לסוף ס)6 6דסימר
qugjמסד"כ יחד כי5יס )קבן ס6יסור ע) ק6י מדמיון 

 63סי
 'לסוף ס)6 סר6"ס רכינו ס) מסווו כססעהיק לכן ממס נויעמר 0וי סירוה

 דש רסנו ס"מ יחד כוייס )קכן מד6סר וו") b'e1't ע"י טס כ6ו"1 וכ' מדמיון כף ג)6 מעמר דסוי כתג כליס( )ותיסר יתןסירות
 ונעמר סטוי מטוס יחד )קכן לסור כי"ג כ) 16 כטקטי סמותריס ני5יס 6ו כסכת ולח )6וס :תסור 06 סלך כג"ק ס)ch 6"עימור
 . עיי"ס כו' ר6"ס כסס גס וכ"כ גג"ק ס)6 אפי' עימור סיס כר63 סססק ס6ו"1 6מ1 סס ע3 ררי סי' יוד מטריח כדו"ח וט"כעכ?)
 6חת. לגורס כסיות 'חז סיקטמס ען עמור מיי ד)6 קומר סס סגסתפק 67חר ככפיס שמור סיס נומר גי' ממ6 )5 טס לסרח1ל6:וה
 סמקכן 61"כ נעמר זס 6ין 6חד נוף עסקו 6% יחד סירות קכן 6ם וס וכפי 11") כחב a~ttv ט:ו"מונ' מקטון מטמע וכן ערורכאון
 ען עימור :קר6 סאן רמנלס דנר' ע3' ו:6מ:יס 0"י:ון כסוף סס מיש וכן עכ'ע כג"ק ס)6 עימור 'ס 6ט ולשי עימור זס 6'ן יחןמניס
 סס ומס"כ סכת. מ0)' י"ג כ)) סוף 6יס :ממח כס' כ,0 קדחו וככר סר:וכ"ס כרכרי ספי' מס להזן גח) כס' ועיין עכ") 6הד גוףסיעכם

 ס"מ ס" h~lno בסון 6סחמיטתי' עכ") ער"ן מכ"כ סמקוס )'דע ומתי ו63 1ו"3 סר"ן כטס ט"ו סבת מסג' נס"ח בכ"מ ע"ד 6ןס ט:טמח.
 סס כח" טרסכ"6 כדגרי כ' כ' 3"ג כיה סכרי"ף סר"ן גס טרם"-. 5") סר"ן ותחח ככ"מ ע"ס 61"כ סרנו"ך" כסס "כ"מ oc טכ'סקע"ז
 סימר ונר וסול עסיס" "16 5") כי,יס'י "15 ע"ס ממ"כ ותחת סיריוס כדגרי  )ט16"ז מדטנט מוסעת  מנוסחך "כ' ט3'ע"6 לכ"יסגייך ~ilha טרם ידי'נ יודים יסרי עגי וערכים . כו' ניער כמיסף טס סגד) כמקוס כמנקע 6)6 מעמר מסוס חייכ ס6ין 0רינ"ס סםע3

 סס)סס גמ65 . וסנן עירור מסוס כסס  6ין a"hlo5  הגס וימסר סמיייו דגר  מקן נעיט 6נל ?טייס מגוס מקורס רנתו טזכרמענעו
 דסרנו"ך סכיי דסכ"מ ויע עריס" "16 ס5") גר6: וכלמת כי)יס" ~16 גתוכ סי' 160"1 ולסני "ו)קנ5ס" כתוב )סויגו סיר5יס נדבריגוסח16ת

 ד:וסס מנככ נכי ד)"6 דכעס מסוגיך 0קס0 ע6 כטבת 6"ח ערימס דמעמיד נ' י"ג נומלט גךי)חו כמקוס יעריך ך6י:ו מר"מ ע)ס:~ס.
 כ"6 מעמר סייך 63 דכע5'ס די") דרכו )פי )תרן סס וכ' כוט מעיר י' 6וח 0טכח כמוסר הרוך מגחת וכס' or. דין וסר"ן 0תוס'מוכיחו
 עסיס מ3י6ין דנין 6:וח:י' סר"ן ד)פמט"כ 6חד תי' 16נור וסני עיי"ט ערימט טעמדח נכי י"ג דד' מסגיך רק 0קטט ע"כ דוקךכ6וכ)יס
 דגרך י סג כיו"ע דניכוכ סרי נסרס מחוור אפי' ומייג6 כמעמר וטוי גי3וכ מסוס דטעמ6 פירסו ד6חריס סמכוגסין מן 6)6 טמדסינן
 )15רך וניגמר 7סוי מסוס סרי סוס מעמל מטוס 6'כ6 67פי וסר"ן סתוס' ~,ן ר6י' 6ין 6"כ כו' עגמם וכסנער0 עסיס כנקוע חסיכ6ו"ג
 יוקץ 6)6 16"נ ))ורך מותר כיו"ט דגכוכ אחריט כטס סר"ן כ' )6 וע"כ סר"ן יכרי אחרן כ' סי"ד יו"ע מ~' מ"כ סנסעס"מ ו6ף6ו":
 )ht 6~(h"t ח.' hlh וט 6ין מ"ע עיי"ט כו' טח5ר מן כמגנכ ט6"כ מס טטדס מן 6' 6' )0כי6ן כטא"ס h~h1 ססדס מן עסיסככוכיך
 ככיתור סס גתקסס ומט"ח כו' ך6:ור סני' כ:דסס . כן' וקמר כרתן )כנ( . סנח )ענין למיידי ג' '"נ מד' טר:ו"ך טקסס וספירתמכיכן
 כמנ61ר נפסי' כבסי נוי)ח6 ו610 ובמר .5") ז6מר תיגח טו6 ט"מ ונקמח כרננן דס)כס כו' %ס טויס לכ מדברור ר6" מ6י לגחוודנרי
כ6ן.

 וס16"
 שודס כר' סססק עיי"ס עכ"3 כדסריסיח 6)6 מ :סירב ו)6 כרשן יירכס כ' וסר6"ס נוט") רמת ע"י כ' ג"ח מ" סכה ס)'

 ס'י סי' ריי )16"ח 0גר"6 ככי6ורועיין
 6כ) מ%כ כיין )נט"ג דטסכש גר6ס רכינו מדגרי ו0:ס . סק"נ הק"ט סיי 16"ח טבע ט"ז עחן . פירורי )כה( . כו' וכי'עועוורדין סריסיז סנון י5"3 וטגר6ס כו' יתג'6 סורגי ורמיקס כחומש מסתנר6 6ר:כ"' כ' קמ"נ כמע"ס 'סוים יל' ע~0 חכמים סמנידכרמומס כנמר* דמסורט חמוס וסוט ורמו:יס פריסין כגון 6ית5 ונגןסס ורמתיס ח6:יס כגון )כד( .
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קלג יראים לשמים אם כי לבריצת רע נעצום שאינם איסרים ז עניימפר
 תורת דאין בשבת לאכילה העומדת בעו א"נ ביר"ם לאכילה עומדת שאינה בעז אבל לאכילה דקאיובעז
 כרבי וקיי"ל . גאון יהודאי רב 8י' וכן אסור נמי הקדירה לתוך אפילו היום להאכל ראויה שאינה עליהאוכל
 שבת למוצאי לא אבל השבת לצורך כבשים סוחמין הכי בברייתא דמפרש 6'[ ]קבס שנשברה בחביתיוחנן
 וענבים זיתים שסחם כמי נעשה מחם ואם יסתום לא למימיהן אבל לגופן בד"א . שלקות ואחד כבשיםאהד
 ליוצא צריך כן אס אלא דרש דוטיא הוי דלא לדש דומה אינו למימיהן צריך דאינו דכיון ומעמאוחייב
 שורה או המרק על בשר והנותן ממנו היוצא משקה לצורך יסחטנו שלא יזהר מרק שבלע בשר הלכךממנו
 מענבים משקה בפיו ימצוץ שלא שכן וכל )כן( מחטאת לו אני חושש המשקין ומוצץ בפיו ומחזיר בייןפת

 אם אבל שבו היין מן הנעורת יסהם שלא יזהר יין בולע והנעורת נעורת בה שיש ברזא וכן בהןוכיוצא
 כיוצא אחר יין לו יש אבל השבת לצורך ודוקא לגופן ושלקות כבשים דהיינו מותר למשקה צריךאינו
 בשבת השבת לצורך כבשים מוחמים כדקתני אמור נעורת בה שיש בברזא למשוך בשבת צורך שאיןבזה
 להראות יסירנו הנעורת תחת כלי יש שאם הברזא למימי צריך שאינו שיראה וצריך שבת למוצאי לאאבל
 . הן אתת שלשה אלו כל נ'[ ]ע"ג גדול בכלל אמרינן . והמרקד הבורר הזורה . היוצא למשקה צריךשאינו
 אתני אשי רב והניח בירר ואכל בירר אוכלים מיני ב' לפניו היו 6'[ ]ע"י גדול בכלל אסריק ררבנןתולדה
 אדם יזהר )כח( הלכך . ויאכלם יקחם אכילתו דרך אבל ותמחוי )כז( בקופא לה ומוקמינן אסור אבלסמור
 יקחם אכילתו דרך אלא מזה זה יברור שלא אוכל עם שנתערבו פסולת וכש"כ שנתערבו פירות מיניבשני
 כן אם אלא הכלי בשולי הנשאר פסולת להשליך כלי אל מכלי משקין ישפוך שלא אדם יזהר וגםויאכלם
 מןישאיר

 המשקיי
 ממנא שכרא שפו פפא רב דבי נ'[ ]ק)"ע חולין רא"א פ' בשבת כדאמרינן הפסולת עם

 הפסולת מן הניצוצת אותם ובהפרידו הפסולת עם ניצוצות נשארו לבסוף פי/ ניצוצת והיאיכא ופריךלמנא
 היה לניצוצות בהגיעם פי' )כם( השיבי לא כפא רב בי ניצוצות תלמודא ומשני בורר ליה הוהבשפייתו
 )ל( דפריס מאן האי ג'[ ע"ז ]סכת פפא רב אמר דאורייתא תולדה . הטוחן . ומשליכן הפסולת עםמשאירן

 ראםתועפות
 סכו) 6דס סוחט ע"1 ס" הכמ"ג כמת"כ וד)6 כסכת Dfi" דסייגו חעכ סן"ס 3' ק:ו"ד נטנת כסהוס' ס") עגנים ס) it)ch סחענדין
 כר' וקי") טכ' ג"כ ר3יגו דעת ווטו כו' יוחנן כר' דט)כ0 ר"ח ופ" יוחנן ור' מוד"ט 6' קמ"ס סכת ועיין כו' היו"ד סקזירס )תוך עגכיסס)
 דס6 כן )רפינו ס") )6 ונוט אסור גמ' )קדירט 6סכו3 ססוחע וליצריו 16כ) 03 סיב )קדירת ttefi ):וימיין אוסר כמר"ח h)b כו'יוחנן
 ס6:ורו יר6יס וו") כתי י"ס מחלוקת יו"ט ט)' סדנרות עצרת כס' סיטור . כו' וכת"כ מחטאת )כו( . כו' סוחט 6"ס יסודת כרנפסק
 )כתח')ס מותר כפיו ]כ5")[ מעננים קסקט 3מ5ון ומכי' כ)) )יכ6 מחטאת )ו חוסט'ן )פיו ומח,יי ניין סח חרס 16 )מרק כסרסתותן
 סק'צ ס"ך סי' מנ"א ועיין עכ") תעדט 61';1 רסן נורו )6 3כך דרכו סין דכי וב) אסור )כחחי)ט כסס דיקט 6נ) כפיו סחיטת דרךסטן
 מסקס נמוגן 1)6 וסח כסר כמגאת יאין :ר"1 3:י:וין ר' 6הי וע' 3,ט") סופנינו 0יר6'ס ע"ד כ' 5' ס" סט)ס ונסכטל) סק"נ סם ונע"ו1סק"ד
 )שיות שדרכו גיפר 6)6 שייכף סייטו איסור 61'ן ופנעין מסריט'ן חליפין )6 מהיסט דרך דמוי תימק cht" סח'סג~כ)) דרך כסיו ctJ)cn 6ווהסירות
 ועהו ונסס  תסיב %* S~th פסיו סאסקס  למיון  יתלוין 6מ teht'  פיו  3טן-  למיסי לו יי הייסות מיי ס:* *כל ותביכ  וענים  זיתים כגיןמסקס
 וכי"כ מעגמם מסקס כסיו סמונן וכח"כ סיר6יס ממ"כ 6חר טכ' בדופס ירסיס ק' ומסדר יכר' 0ס ו0ס כו' 1") סדכרוה כע) וכ"כ 6דט כ)6,).
 ד:וותר סימון ר' כסס ote~t נס' )י דמסמע ח") טכ' קק'ינ ס"ך סי' 6"ר 3ס' וראיתי כו' ככט"נ )סור ס") )6 6גן )עיר כגימין 6מרוו")
 כעיון ס)6 ינריו 1כמחכ"ת עכ'ע סכי )יכריע יר6י0 )מסר דק") 1;ן") 3עגנ'ס גס דמתיר מטמע ט") גסס יכ3"י ולש כעגניס וסור וכסרכפח
 06 ממ"ג 61"כ 'ר6יס כס' י"ג שניט מימין ר' כ"6 )עיר כגימין ר' הסס וס כ' סיר6יס )16 לעיר" הימין "rnh טגדסס יר6ט כסר דמט"כ:אמרו
 סכסס")כ6סר טרר"3 ניסו טו6 סרר"33עיר ו6ם קרמים 6נ3ר6 ,גנרל וכי )קובייתו כ)) והחרס *ין סט") ס:' סרר"כ וליבו 6חר 6י: סו6 וססיר"נ
 )תרן )י וס:ל6ס 6תמ0ט סכי למכריע '~eth )ססר דם") )הרן ~טכ' ו0 מס 6"כ עירס טנח"6 3י6ורי נטקדמת כ:ונו6ר )ועתי סכות סו6כן

 ירסס )ססר הכנסחו פתיר וס גס ו6פ"ס )סג1"ג סי' כמטלס"tr~ls 3 יין 16 כסר ס:כ)ע סרק יותר )לממיר סרר"כ דדעח טד3ריםסחירה
 151ק") רמ"מ סגנון )סרב 5דק 5מח כס' ועיין , 6)1 טיר6י0 ע"ד מס מט"כ. ג"ח ס" סכת סגי 16"1 ועיין 61"ט כסיו סעגכי0 )מ751 מכס"כ61"כ
 כססר חסר ויאכלס עד כו' סככך )כח( . 3:דסס וס"ס 3קגון )סג'ן:ו . נק1פ6 )כו( . טיר6י0 ע"ד סס ס0עיר מס נ' זי"נ גנט ס"סע)

 סיר6'ס כאסון טס כתונ 5"6 סי' סט)ס כסכת") וכן כו' 'וסר וגס סמן )ממ"כ סכגס ואין טנ' )וי6:)ס ס6' ויאכלס מן ט7)גו ט;זפסירסיס
 מכיון גראס וא' וסנרט"ס מטר"ש טג6ון 3וס מס"כ ועיין כי ו)6~0וס חסדן )דירי 6ר"ס 3' קי"ח סגת עיין )כם( . נחסך וגטקסס:דסס
 מ3רו:6 נוסריי ונטו"ת חטים )6 ר"מ כ' ז:לת1ת 3יט סוס וי4 ):ו:6 ממ:6 סכרך טטסו כגוס סבת )מה)) סמסיוסו כ6ן )מס"כר"פ
 כס' ועיין ספוסק'ס דעת כן ויין סכר עטי) ס" זכוד6י 7"1 סקר ד)ר"ס 6)6 בורר עסוי 6סירי ויכנע מסרם"י )מוכיח כ' Trtnסי'
 טי"ט סי' )16"ח סכת כהוס' ועיין כי סוט ג6 חסין )דודי ר"ס נ:וט",ן: דנריס עוד נ' סיוון נ)';וטיס כס"ס כריהוח )מס' ס)מסמוחס
 יט 6דס כסקר תסי"1 כו' 1:וס:י נורר וצוי נ6חרו:ס טגי!ו!ות ו[ס יערס יטמ6 סחת כ)) יערס ס)6 י:גוור דפריך כגמרך oc ססי'מס

 דגרי ,כר )6 קמ"נ ס" )סריק6:טי כ6%) מעסת וכ3י6ור סס מכ11וג6 נוטר"' כדברי וסוך r~u כגחת )ג)י מכדי כ)) )ערות ס)6)סח:ויר
 עכ") )חמך )רעב סרוס ר.63 כמו דסריס מ6ן ס16מריס מ' וים שכ' פי,.ס ערך ערוך עיין דסריס. )ל( ר"ד. 6וח )סדן ככינורי ועיין עי'"סמסרי"כ
 י)פרס"י ס' קימן סנת ס)' ס6ו"1 מדנר' וגר6ס דסריר 6ית6 0:דסס והירקען נסמ"ך 1)6 גרסי:ן תמ"ס ופריס כ' ורס"י כסכת"י כ6ן רכיו נ"ו,סו

 כ6ן ונמט"כ )3רר ייעתי )6 וסרירוחס דקיקותס וסיעור כ' ספיר [ כסמך וסריס טכ' ורכיו דק יק 636 טיחן מיקך' )6 גרסתן כיו"טשסריס
 6מר ,לך
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 למאיש לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפורים ז עפרמפך284
 שלא אדם יזהר הלכך טוחן משום חייב סילתיה דסלית מאן האי מנשה רב אמר מוחן משום חייבטילקא
 מאחר מותר לחם ולפרר . לברר ידעתי לא ופרירותם דקיקותם ושיעור דקין לפירורין פירות )לא(ישליך
 זכר שמואל רבינו מפירוש )לב( יוסף רבינו כשם כתוב ראיתי כך טוחן אחר טוחן מצינו לא מברשנטחן
 נקראה משקין ידי על להמחותו שדרך כל אלא לישה נקראת לבד קטה לישת לא . הלש . לברכהשניהם
 דיו שורין אין בש"א י'[ ]'"י פ"א כשבת כדתנן בכלי תערובת בלא מים נתינת )לג( תולדה .לישה
 אסור בשבת אבל מבעו"י אלא שרו לא ב"ה ואפילו מתירין וב"ה מבעו"י ישורו כן אס אלא )לד(ומממנין
 דריי היא דיחידאה כוותה קיי"ל לא גובלין לא אבל למורסן מים נותנין 3ק ]קבס שהחשיך במי דתקואע"ג
 מים נותנין אומר יהודה ב"ר ר"י רבי דברי לטורמן מים נותנין אין התניא התם לה מוקמינן יהודהב"ר

 ישליך ושלא ישתין שלא אדם יזהר הלכך בע"א עליה פליגי וב"ה ב"ש ועוד מחבירו כרבי והלכהלמורסן
 5י[ ]י"מ בע"א כדאמרינן יהודה ב"ר ריי על ל"פ וב"ה דב"ש ולומר להשיב ויש , תרנגולים אכילת למורסןמים
 מודה הוא גיבול נר דלאו ומטמנים דיו אכל הוא גיבול דבר בקמח אלא יהודה ב"ר ר"י קאמר לאדע"כ
 אב" על להקשות ואין )לה( דאמור קיי"ל מהבירו כרבי הלכה מטעם מיהו גיבולן דההוא מימבנתינת
 מים נותנין אין דתניא התם יהודה ב"ר ר"י ושרי הוא גיבול כר דלאו שהתעבך במי נטי דאטרינןממורסן
 גיבול בר מ"מ )לו( גיבול כר הוי לא דמורסן נהי ל"ק הא נצענים אומר יהודה ב"ר יוסי ר' רכי דברילמורסן

 ראםתועפות
 סיר6'ס ריטון 5"3 ס" טפם 3סכס") וכ"מ יפרר טגי' כתסס . יאיר )לא( . 6:י רב 16ור ht'h נ:דטס כו' דסקית מ6ן ס6י מגסס רב6מר
 וש' עכ") בכך ד6ורמייסו נורי וכס)תחע כסיאט 6)6 דליתך כ' סידרות ו3ע) וו") כו' שרות יסרר ס63 עמטכ"ר )ססינ סכ' כסרס")ועיי"ט
  דנזרי 3ס')ת6 י"כ נוח)וקח  סוף יו"ט ס' סעיטור ולטון מנסס ר3 ס"ס סו% גזרי ובשתות ר"מ מ"מ סו5 וגס')ק6 עסיס נזירי כמו ביקועגורי
  *וכלין פ6ר  נתחנכת ל% %גל יחמס  סייד ירק גחהיכת דוק% כתנו סתוס' מיסו מח"ל סם סכי גדול ללל פ' נן"נ ורפיתי .  סיכוןוסוף
 c(h מס ע) סעיד וכמחכ"ח עכ") כסכה )הס סירורין )סרר 16סר O"filt סוד:ס 3חר סהו:ט  סייך דל6 ס)הם )סרר סמובר סמ"גוכ"כ
 ב"ר סי' דס3ת פ"ז י6:6וו,  ל3%ר"ק טגי"מ טירוסלמי על 3י5הה מקירות  סריס ו3ס' מותר )חם ר)פרר ססמ"ג כמפ"כ כ' סר*"ס יגסרקס
  מ"ט"ס:מסי לי' ודר* טהי:ס יתר פתי:י  דלין כמסמ"ג ס"ל דל% פרד"ס  כטס סמ"ג ד'ס3י*

 סר6"ס רגם סיר%יס  כסייס ר5ס ול6 מחריו
 רחי3ורי סו5 חינור ל6ו fnb ס:תח3ר  טסהיביר מטום טחי:ס 6חר טחי:ס  דלין 3יטמ%  לתסדיר סם מקירות  נשים ממ"כ  גס ססוי"ג  כליוןכ'

 וכמין היבור חיבורן %ין ו6ם מטמ6ין ככר  וכן דעיכת עכ"ד דקי"ל מס6 )סיר 'קטס %"ל עיי"ט 6'[ פיס ]ססרייס רמי דמסרהי  כמקן6וכלין
  דלין דססטס :ר6ס  ו3סמיטות 3יד"6. 6ף חיבור טוי ימס דהי3ור פ"ר ד,סלוה מ"ג סגרס"ס כמת"כ ועכ5"ל hnh i'hnDn' דמיד:ופרחי
  טוחן 1ל* ריסו:ס  יחידי סיסי ונס לסו  ילסען  ממילן  המלשכות רלל ס"  מותן 6חר  פוחן מליס לי  סוך נלסו:ו כמסכ"ר עחי:ט 6תרטהי:ס
 :מי סמ:יס  דבמטכן טוחן יוי עפר רגב  ספוחן 3%ל סקיי מ"ז h"ts מ" 16"ח טס:ו"נ )כון ort :וט"ס סותר 3מ)6כת )סטן ועיין טוחן6חר
 מנמריו עליו תמס  ולכן כמכ"י כירו סי' ט)% ססמ"ג נפויס עין )6 סס משירות פויס וכד' עכ"ל כו' 53רמס כשנגיס מסם טין סו*סכין
 3ד3רי ב' 1' 3עס סגרס"ס ועיין ככ)) מן ינ6 טעפל נעגמו ספמ"ג כ' וכקמת 6דננס רגש לנוף רק pul 63';ו  6ף חייי דפיחןטרוכס
 ט'.  16ח סטנת  מוסך והטרש  היגור מנחת 3ס'  ועיין ססו1"ג מדברי  בם סנרס"ס טל המס 3' 1' פילס למס' 3חי' *ריס  מעון ו3ס'  ססרה"י
ollhעוס"ח סכ' סס ס:"6 ודורי שסור )חס )סרר ד6ף וסי) וסר6"ס סס:ו"נ ע"ד חולק 3ס1"ת דטרס3"% ע, נ' 6וה י"ז כ)) 6ימ סגטמת 
 חמן מסל' 3ס"6 3נול"מ סמגיס ע"י 3ח"ס תמס וכצר )עו"ד המוס עיורן גרסות חתיכות לסילו סיעו סילק* רוס% פכחנו 3' ע"דרתכת
 לפריס מ6ן יס6'  יוסף סר"ר  3סס כחב רמתי ועור ס' סי' ס3ת סל' ס%ו"1 11"ל . כלל עלס %דם ס:טמת  יסוד 61ין סס  טמנך 3סטססטינו
 דרך דסיגו )כתחעס מותר )ו ויומס מסה rh )סרר כמו לסכי ד16רחיס למידי 6נ) 6כ')הו דרך וס  דקן  מסוס  מוחן  מטוס ה"3ס')ק*
 סר"ר כדירי ג"כ ר") טרי יוכלין ט5ך 6נל פחי:ס סיך נסילק5 דוק* טכ' סקי ד"ת כ' ע"ד 3ט3ת רסתוס' עריס נתטונס סרס3"6כד, וטיחו הכירחן דרך דסיעו )16 6י *סור סיס סטת 6ת )סרר וגס ;ch1 יוסף סר"ר כסס סעי מימון ע"ס עכ"ל )י מסתכר  ופרוטון6כ'3הן
 כ"כ רמיקס  סל תגמידו וסיט נ:ךיט  דון סמכעס וסו% מירויס מיס 3"ר  יוסף רתעו סו, . יוסף רבעי  )לב( . ס,ו"1 פכ' סטיי  נלסוןיוסף

 . וכלי יד חערו3ת 3ל6 מיס :העת דרסן הולעט ס:דסס גי' נו' הולדס )לנ( . מ"3 %ות ק"ז כב' כרכות ר6בי"ס לס' 3י6ור  חן לויתבסגטוח
 הטיכס  עם ע"ס 3"ס 3סו גזרו ומס"ס הילת חייב 3י3ת טו' ריו דסריית מסרט *' י"י ד3ן3ת סיס דרגכן תולים סם :וט"כופיס
 סססק רלר3י כ' סכ"ד סי' ריס *ו"ח טרורי מטיס לסס' כלכס 3גי6ור  גס ע"1  עמדו  סעמוריס ווי  ונ3י5ור חרס סס  וכגישורעיי"ע
 . ממס ההדס ופי' והר"מ הקוס ס)פגיגו טכת"' גי' 'סס סכן עיבט ני3ו)1 ,סו מיס :היות דס'ע כוס חטטה היוכ יט כוותי'סיר6יס
  וכרטיתן חיבה מלס )מללכה 3תו)דס  כ5ן וףר6'ס כ' )6 לנכיון י") מדייק סכח"י ני' י6ס ע:דטס למסוס כ"ס  וכרטי:ין  והממגין)לד(
 , י"ג %ות פ"ח טיילת* סע"ס ועיין 3' י"י ס3ת למס' קס"י 3ס' וכ"כ הייי ערע מסוס ד3כרסעין כ' ק"ט כב' ח*ו"ת הלכס עמסר3ס'
 ט16ר 3ה1)דות  דיוקם h"r במהכ"ה סו6 דמ3סל  דתלדס מבטל מטוס הייה :מי יי3ת  יוק רכמ3ופל מטלייע  3כ3ון ילכד עמס 3ס'ומילויי
 )לסתות נסויית סרדנ"ו . ד*סור  )לה( . ע""ס סקי"ח ס"ת ס" ליו"ד וספר"ת כ"ג ס" הקו"ח מ"ח סנוניי  כמט"ב  בסכתהיים

 סרמ3'"
 סי'

SV~'ו*ט"ג כריי  וט3רען למתיי'  פ3קי:ן וסיני למורסן מיס יוחסין  ותון ייודס 3"ר לריי 3' קרס פנת דמת:י' דסתמ* ע"ז לסניי כ 
 כסתם  סלבס  דיין ללחייו דסק ושסטר כ' סטמוייס ווי  ובמשור יסידס 3"ר שר"י גוסיס  *יסי  דסתס סכי ס6:י מחכירו לריי סללתד6תרי:ן
 יטמודיס סוזי וכמט"ב ישלו  כירקים דברי 53"ע ג"כ סים קטיו סי' לסריקי:סי כלליל מעמס  ו3מ5ור עכ"ל דעתו סמך  רם :onotממס
רנייו כדנרי 6נ) תוד"ס 6' י"ת ט3ח ועיין ךסגר6"ד[ כ5") כו' מ"מ כקמח  גידול )לו( . עיי"ס  רוינו לדהרי דלי ס"6 כב' ס3ח סל, סיוטוכ"כ
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 קלר יראים לשמים; אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמורמפר
 במקום ליתנמ אמור מים עצמן שהן ואע"פ במים שנימוחין ע"י וורד )לז( ושמן . וסממנין מדיו טפיהוא

 אין כ'[ ]ג"6 טוטנין במה במ"פ דתניאשנימוחין
 מרסקיי

 לתוש נוהן לסתר מע"ש ששחקן שחלים מע"ש אלא ישתוק ~ם( ולא דבש לתוכו ונותן בכלי בין בידבין ממחו למחר מע"ש שלשו חרדל 6'[ ]ק"מ תולין רא"א ובה' חושש ואינו הכוס )לח( לתוך או הקערהלתוך נותן אבל בשבת הכרר את ולא השלג את לא
 ונ"ל ושחלים לחרדל שומין בין חילוק לתת יודע ואיני לש משום חייב בשבת )מ( מים משקיןלתוכן הנותן אומר שבירושלמי שמעתי מע"ש ששחקן שוסין . מע"ש אלא ישחוק ולא לתוכן וממשיך וחומץשמן

 גדול כלל כפ' אמרינן . האופה קיי"ל. דשרי שלנו כתלמוד אלא כוותיה קיי"ל ולא .שלנו התלמוד עלשחולק
 נקם רפת סידורא וטתרצינן במשכן דהוה מבשל ושביק במשכן הוה רלא אופה תנא דתניא מ"ש גק]ע"ז
 כותנא דשדא מאן האי )מא( רב בר אחא רב אמר . דאורייתא תולדות . הן אחת ואופה דמבשללמדנו
' בכלי שאפילו קשה דבר ויש שני בכלי אף ומתבשל רך דבר שהוא פעמים המתבשל דבר שהוא לפי אךשני בכלי ולא בכ"ר לא תלוי בישול ואין דאור תולדות אמו המה תולדות דמרינן בחמה שנתחממו בסודריןביצה יפקיע לא פי' כרבנן וקיי"ל מתיר ור"י בסודרין יפקיענה לא דתנן * דרבנן תולדה . דמי אור כתולדותדליכא דאפי' שתתגלגל בשביל )מג( בחמה ביצה נותמן אין ל[ ])"מ כירה בפי ותנן מבשל משום חייב כופראדארתח מאן האי הונא רב בר 'רבה ואמר מתבשלין עץ של לחלוחית שמי פי' מבשל משום חייב לאתונא)מב(

. 

 רב סבר דאמרי ואיבא דתורא כבשרא. בישולא מילתא צריכא נהמן רכ דאמר נחמן דרג ופליגי בשלהנמי שני דבכלי כתבלין אינו מלח חייא ר' תני אביי א"ל כשלה לא שני דכלי בשלה דכ"ר כתבלין מלחלמיסר יוסף רב סבר ג'[ ]מ"כ בירה בפ' בדאמרין שני בכלי ולא ראשון בכלי המתבשל דבר ויש מתבשל אינוראשון
 כבשרא בישולא מילחא צריכה נחמן רב דאמר והיינו בשלה לא נמי ראשון דבכלי כו' כתבלין הוא הרי מלחיוסף

 בישולו שראשון לפי בישול לאו בכ"ר דתורא ובשרא דאמרי איכא למלח שווין הדברים כל )מד( שלאדתורא
 בקיאים אנו שאין בו סולדת שהיד שלישי סכלי ואף שני בכלי דבר שוס בשבת להכניס שלא אדם יזהרהלכך
 איזהו ל[ ]ק"מ הבשר כל פ' בחולין ואמרי' מתבשל שאינו הוא ומי שני בכלי מתבשל הוא מי וקשים רכיםבדברים

 ראםהועפוה
 ונרד חגג ג") ע"ס תרד סמן )לו( .ונינו

 זל") כו' יחניק מותר סנ"הותין כמקוס ניתק מיס ערמן ספן חרי כ' מטס 6)6 נגדה וכ'"
 סיך"ד. ט"ר סי' מגה ועיין לסור סגימוחין כמקוס )'תן פ"ע וטנרד סט)נ פ" תסור כ' וכסן כו' טקערס )חוך :ותן 36) ד3רייח6)סיסת
 3ס)' כ' ס16"ז ונס בטוחן 3מ)6כת מקומן 6)1 יינריס אמר טייחי דמסחסיג6 ו6)%י טכ6 03 י6ייריגן טקס )מרכת ט"טי' מ6י 5)"ע16)0
 )חוך 16 )לח( . וסכן כו' מיס מנגו )טו5י6 כדי טוחנן 6"כ 6)6 בסור )6 טוחן מסום מחייג )6 טס)ג 61ת טכרד 6ת בטוחן ס' ס"ססכת
 טיכי' כדי 3ט3ת מחורף גשום לגור ע) טססעיד6 )יתן הוסר ל"ת ע) טסמ"ג קוטיית )ייטל כ' פ"נ סי' 6ו", לר"ח 3תסו'טכוס
 )5נן טכוס )תוך סו6 דנוחן סכ6 דט6גי )תרן מס מער"ח כ' וע"ז כו' שוס )תוך סו6 נותן 6כ) דחגי6 מט6 ילד אקלס טומנונמחט
 סו% ססס"ר 61ע"פ ו3קערס סמכות מט )5נן 6)6 וסכלד טט)נ מי )טחות חסן ט6'גו כבגור וגמחת גסס טיטן מחכוין 5יגו 61"ככסרס"'
b~hn5(סריסיה )פמט"כ ימס עור חיגו ותיר151 . עכ") נטש )טחעגג מגוס כמקוס )י0 גיחך ד)6 פס"ר טוי ונמס גמה יס6 ט - 

 )תוך 16 טקעלס )חוך סרי בס"ס )ורסקן 31מתכךן 3יייס סטרי כריסוקן )'0 דגיה ד6ע"נ טרי סקי"נ סי'.סקי 3מנ"6וסוכך סי' טקערט )תוך סו6 מרסק %6 3הוססח6 דקתני טרי סקערט )תוך נידיס )רסק דימעו מתוססתך ע"ס וער"ןוסרס3"6
 53"ע טסגימ חרט טס ועיין כ5") כו' כיומין מערר 6!6 ישוק ht'nh 6(1 )תוכן כו' טח)יי0 מערר 6)6 יחמוק ללמ(1)6סכוס.
 כרורט מסנט )מס' ט)כ0 33י6ור ועיין 3ס3ח T"-m טמן )חת כ6ן טתיר 61ס"ט נילונו וסו מיס ד:תיגת כרי טססק יכינודרי
 )ערב טרי כסכת ט6ף )ומר )ו טגר6ט טכ' טסס"ת יכרי ט3י6 )ה"נ 3כי16ריו ומטרי") . 61"ט )ערכו יכו) י"ס סעי טכ"6 ס")16"ח
) והיל מסקס דיטיכ מ6ן )טדי6 3ירוט)ווי ממקיט מהר 6מגס ))ס דמי יפחס כטה מש 3ו )חת טהור ומורסן דמי 1)6 וטום חרד)ג3י

 )מת 3ס3ח 6סי' )סתיר6 כ' ספיר שגו חיתוי ע) חלק זטירוס)מי טכ' ורכינו עכ"ד מנע"' סמטקס סגתן סכי )פרס מוכרת )טמסוס
 מיס )ם( . וכ5") 3נמר6 )פגיע וב"ס מעש 6)6 יערוף 6% סנירס6 3גדסק מערר h(h ימחוק 1)6 כ6ן ימט"כ ודע , Tantעמן

 6)ע,ר כר' סכר ד6וסר ירוטכם דטסו6 לחק 3"ר יסודי: ר3י מורו 3טס טכ' ס"6 סי' ס3ח סי' 16"1 ועיין . מיס שנת )ית6כגדסס
 כ' וטרי"ף עחר6 רכ 3ר כ' ע"ד כטבח 1)סגי:ו עוק63 3ר כנדפס . ר3 3ר גמא( . ט"3 ניון כ)) פ' 3ט3ח סו6 ר3יגו טכ'סירוסכם ויכרי טר6"ס ר3יגו כדברי וכיהו כו' טמעתת8 טוי ככ) ס)כח8 דלת 6סיקג6 וככר כחרד) לסור וס ולחד וס 6חד 3סמעת6ד6מר
 סיכתך 5") . כותנ6 )סב( . עו)6 כר כ' וסר6"ט htntth 3' כ"ד סכועוח כמו מקוס סס סו6 דעהר6 ו6ססר טויר6 כר 6ט' 3ר 6ח6ר3
 ההסי' )ען ט61 דט3יט% )ר6ס רמי דמרסי ד"ס מסרט"י סיס כו' ס" ומטכ"ר נר'"ף ועיין סירוטיס 3' סך ערך ערוך ועל כגרפסוכ"ט
 מטוס חי'3 הסף דטהין מ6ן ט6י מטירוט)נמ טכ' ט"ו סכח מסג' פנס עוז מנד) ועיין 3זס טעיר וטס"ח למיס טו6 דטכיטו) מוכחר3יגו
 כסירוט)מי זס )מ615 וכיתי )6 מני עיי"ט )6תוג6 סיכתך יסדק כמלן וסו") סכלי %ת טמחוק מפגי מ3ט) מטוס וחייב כ"ח מחמס וסי'מנט)
 . 3גדפס וכפס זמי כשר טלור חלדות 6ור ד)יכ6 ד6סי)ו סחתג)ג) 3ס3י) onfw 753 3י05 גוח:ין 6ין 51") טיס . יחמר, )מג( .סופגינו
 )טון תסי 3ס)ס )6 3כ"ר Dh" דתור6 ונכטר6 ד6מר' 6יכ6 )ס' מקח סוו'ן טד3ריס כ) ט)6 )מדגו וכ5") כ6ן 'ט D~D ינ' ס)6)מד(
 )סמ"ג כמ16רי1 מטפס") וכ' כו' 'וסר סיכך כיטבן סגי רכיסומן )סי )מדגו  סגי 3כ)' 1)6 כסא 3כ"ר ותמין 3ט)ט סני כמי אפי'לקטון
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס איסורים ז עמורכמכוך268
 ממנו שמערה ככלי לעירוי לה דנין אמ כלי אל מכלי וכשמערה בישולו. מחמת אותו אוכלים שאחרים כל )מה(בישול
 עליהם ולערות מלמפה תבלין ליתן מהו דאיתמר כירה פ' ירושלמי בשבת בו נחלקו לתוכו שמערה ככליאו

 כדברי והלכה סתבשלין אין תבלין יומי ר' אמר )מו( והכא ראשון ככלי עירוי אסור אומר יוגה ר'למעלה
 האור בצד *תנו או )מז( להממו ראשון בכלי להחוירו צרכו כל נאפה או שנתבשל דבר וכל .המהמיר
 יש אבל בישול אחר בישול שאין בישול סשומ בה אין צרכו כל )מח( נעשה או שנהבשל דבר שכלמותר
 חייב בשלו ואה"כ צלאו 6/[ ]מ"6 בסופו שעה כל פ' בפסהימ דתניא בישול אחר צלי ויש צלי אחרבישול
 דתניא היא יוסי ר' מני הא כהנא רב אמר הוא אש צלי הא אחאי תלמודאומתמה

 יוצאיי
 השרוי ברקיק

 גבי )מם( פיל מתוח שלא אע"פ  במבושל לא אבל השרוי ברקיק יוצאין אומר יומי ר' ר"מ דברי נימוח שלאובמבושל
 אחר בישול דיש מבושל נקרא אפייתו אחר ,כשבשלו מבועל ולא אפוי אלא לחם נקרא ואינו כתיב לחםמצה
 כר הלכה ל[ ]מ"1 בעירובין אמרי' ייסי ור' ור"מ צלי אחר בישול דיש בשלו כן ואחר צלאו נמי הדין הואאפייה
 בישול אחר צלי יש כך ואפוי צלי אחר בישול שיש וכשם רבים בלשון יומי דרי להא תנא דברייתא ועודיומי

 לחם בתנור אפייה דהדר ניון דחלמיה דאע"ג 6'[ ]מ' החולץ % ביבמות נמי ואמרינן היא אחתדסברא
 דבר שיש שפירשתי אחרי הלכך עבדינן כוותיה כר"י דתלמוד דסוניא ואחרי כפסח י"ח יוצא ואדםאיקרי

 בשבת אפוי פת יתן שלא אדם יזהר בישול אחר צלי ויש וצלי אפוי אחר בישל ויש שני בכליהמתבשל
 בתום האש אצל יתן לא המבושל וגם כן כמו יזהר מצלי וגם בו סולדת שהיד במקום שני בכלי )נ(אלא
 יצחק כרב דיבמות דההיא ואע"ג וחפאת ממקילה לו אני וחושש שבת חילל עשה ואם בו סולדת שהידגדול

 ראםתועפות
 )עי) ד6מר דטעמ6 ככ"ט שי' )'זמר טיר6יס 6מר דספיר גרפס מ"מ עיקר כט) ככ"ט teh' דמ)ח טנטון לותו טלין O"D '"DDfilאוין
 נכריס )עולס %) ככ"ר 6סי' מחבט) פגו כסננו prn ךנעק cirn טיחו דתור6 ככטר6 כיסו) כריך דמ3ח מטוס גכ"ס מנטך פגודמ)ח
 6" עמודי וכסו"ח ככונס )טחמיר רפוי וכו' יויעיס 6גו ספן ומנחר ככ"מ 6סי' מהכסוס נעכעס o'5p כטטס6חריס

 כ"כ י' 6ות ט' ס4
 )כיסו) ככנת כיטב אסור טטוט ורכינו ככ"ח ניסוין כיין למרו מס טגט גו' ניסע יעוסו )0ה( . ע""ס מטיט") דברי וכר 1)6מתסס"
 ססי' ורס"י ככ"ח כניטול )עימר 6יכ6 ס"ג 6"כ כ"י כמ6כ3 ככיסו) זחייכ 6, יג"ו כמגמות מכובר בטנת מטו) ונ6יסורככ"ח

 כמוניי
 סס

 ע3 רניגו יסרג 6"כ ככ"ח )שכות כסהיחחו בסה"נ כש"כ נומס אכו ג) ראי מוגת % 5רכו כ) סגתך) אומר יגריס לפריסד"ס
 קפח ס" )טנדסס כניקורו חדל וססס סר6"ס רכינו כנכרי סו6 מג"ד כיסו) טייבו גרבו כ) סגהנס) דמ"ס רט"י דגרי נסרס ו6ססרט"י
 טנתכט3 ד3ר כ3 ע) ק6י . )חממו )מז( . כקורך טירוס)מי ססכי6ו 6כ) חוד"ט כ' מ"כ טבת ועיין וכו' 51") ט"מ וסכך )מו( . ,ס כב)טעיר
 וכיר6יס ארון, בתרון וע) כאסון רקבון ע) 61מר מקודס רניגו סכ' כורכו כ) אפס 16 ע) ק6י כו' ויחגו 16 ומ"מ מקורס רכינולכ'

 פיטו) ים רניגו )דעת דט6 חמוס וט61 גיטו) 6חל כיסו) טלין )סי כיטב מסוס בו 6ין לרכו כ) גרפס 16 טמתכס) זכר וכ) 6'ה6סגדכם
 16 דס6י r~tp 40 )סריק6גטי (lhsj מעטם כ3י6ור וכ"כ כטימכ"ס "גירס" 16 ג") "ג6סס" 6ו תחת )מגיס כ' 0דט וטיס לפייס6חר
tDh)סתוס' כ0י' ודא כמכו:) )6 6נ3 י"ס סס ססחיס רס"' כטירון כו' 40 )מט( . גסרט 5") . געטט )מח( . כסמוך ועיין כטכסייכ6ן כקנותי סנ' 15רכו )כ) ס6' )ורכו כ) מן רנ יזוג י: נגדסס כלמח 36) כו' גלי כאחר 06ייט 6תר ניסו) ייט טיס סיר6'ס סכדכרי 
 ומכל מגט טעם דכעיגן מסוס 6)6 טחם יוסי רכ' קלמר )6 ע"כ ג' )"ה בכרכית מ"ר רניגו וע"י עיי"ס עסירס מנס מסוס י0סו)טטס
 עגייס מ5ס טעס דכעיגן 1") כרסת רכני 3טס חר"י כמס"כ י)6 טס )כרכות כחי' ססג"י וכפח )חס טעס גייסו דכעינן סייגו מ5ס טעססי'
 כתיב )חס מגס יגכ' מסוס tSIDD1 ררינו )דעת 6כ) עט'רס מגס מסוס יסקתפ סג") סתוס' )סי' 6)6 יו"כ סי6 עסירס מ5ט י11וזיכך
 כסוי )חס טעס פי' מ5ס טעס )יכ6 מקודמת ס6פייט מכס) דט3יטו) 1n*teb 6חר כסכילתו 61"כ ננוס) 1)6 אוי 6)6 )חס גקר616ע1
 כ0ג"י כן פי' יבכר וכר ו)6 טת טעס טייגו גנט טעס דכעיגן סתם טרי נגמרנו דגו"ט טרמנ"ס נדעח 6' מ"6 )הסתיט קמ"י 3ס'וכ"כ

 נטענות נועתק קט"' נ0' עירס hltD ד"ס 6' .נו"6 כפסחי טחו0' כמס"כ ד)6 דס)כח6 6)ינh'th 6 דססחיס fitJIQO ו)סי"ו סס)כרכות
 נכרך ספקות דקי"3 יס6 זנופרס ~O"fi דעת )ייטכ וג") סס מכ"ח 11") 11 כסכרך כו' טר6"ס וכ' ד"ט סי"ח n~lhs טכ"ח יקדמוובכר
 יוס' )ר' לסייס נונע) דניסו) %ס גכי ד6טכחן כיון תכייס לסייט )נכי 6כ) וטענו יבק סס מכט) תיגו יסכימו) מסוס טייגו כסטיתע)יטס
 מק"ו קוף כי"ח מ" )16"ח ע"נ ועיין כו' ס6סייט נוכס) כיס) ככח )ענין ס"ט כו' ספח דקרכן )סייט מכט) יניסו) דס"ס מימטועיף
 כלסר 6נ) מרור טעס כךכעיגן סירוסו מגס דעעס סכור דסיט מסוס עיכל מ5ס טעס דכעיגן כננו' כמ"ח דחק דסכ"ח hih טכ"חכסכרת
 כ' רס"ל ס" טטמ"ק כו'. ככ"ט 6)6 )נ( . טקס"' כמט"ח סנמ' דברי %ס מיך' )6 ותו וסח )חט טעס סייגו נפט דטעס ססג"י מסי' )סכיןוכינו
 3יר6י0 י6י)1 ס3סגי:1 שרסיס ט) כח"י גולחת lt:eS טטי' גרפס עכ") רותח כעזיו ר6טון כב' כהוך סח )חת )לסור טר6"סידעת
 דעת וטוכ6 טר6"ס ע"ס ס"ט )6רן וספה"נ o"fino כטס כירס כס' ממרדכי וכ"כ סגי ככפי 6ף גטכח 1eh' סח 'חן ט)6 לותקטגדסס
 סר6"ס דננט"כ סרקני מסריי סס סכ' ג' ס" ג' כ)) ה16"ח סטוי )כווסר"6 ורסיס ניגח 3ס' ועיין ט' סע" סייח סי' קו"ח נסו"ערניגו
 למקום ט6ט 53ד יתנגו )6 מכוס) ינ 16 ינטר ימעה6 )סיסhlb 8 ק6י )6 ומטלת מסק')ס )ו 6גי והוטס טכת חי)) כן עטס 061לח"ו

 6)6 ניס זליה 6ססר כגי כלי )תוך ד06ר סת 6נ) 3יסו3 6חר 5)י וס"ט 5)י 6חר ניסו) דיט 6וע ו)טעמי' ניטו) נתר 3)י דכויטטיס"כ
 ניסו) נמר רק גס6ר ו63 %ו גמ6כ) גתכם) מעכר כנסר 16 רך גדי ננסר )וקמץ 6"כ סג' ככלי )סתנס) קרס זכר,ס ריס "'ת6ד"ס מכס) ויסיגו סו6 כ"ט ס"ס קם ס6מרו כ' קיד מחומן טר6"ס ט'טת ע) )חמוס חיון מטס מסר"ר כ' סס ס' וכס" . מנוירס כעלמך16טרס
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 Lh. יראים לוטים אם לבר'ות,ב' רע נעצם אטףםמשנמ עם-, --רי
 כאבא .לברייתא לאוקמא בעי דלא מהאי אלא רבא חלק לא מברא מהאי מ"ט ברבא ודלא אבדימיבר

 כל ל[ קמ"ס ]סני שנשברה חבית פ' )נא( כדתנן פסח בהלכות יוסי בר' הלכה פוסק גדולות הלבות בעל וגםשאול
 כנ"ר אפי' מתבשל אינו בעלמא שבהרחה בכ"ר פ" בשבת בחטין אותו שורין השבת לפני בחמין נא )נב(שלא
 חוץ להדחה שריה בין בענינים חילוק יש כך כ"כ מתבשל לא בכ"ר שאפי' דברים שיש למעלה פירשנוכאשר
 יש בהן וכיוצא נ' אלו פי' מלאכתן נטר שהדחתז )נג( קטנימ.מלוהים ודגים האיספנין וקולים הישןממליח

 כירה בפ' תנן . עוד ויחכם לחכם ותן וליזל ליהשב כרונלא דלאו ושטר התנא בכ"ר מתבשלין בעלמאשבהדחה
 פירש להפשירן כדי הכום לתוך או לחיכו ר;וא נותן אבל שיחמו בשביל צונן לתוכו יתן לא שפינהו המיחס 6'[]מא
 הוא נותן אבל שיחמו כדי מועטין מים לתוכו יתן לא חסין מים. בו ויש שפינהו המיחם כק ]מ"6אביי
 להתחמם ראשון קילוח שיתערב שקורם )נד( אחת בבת מרובים מים פי' להפשירם כדי מרובים מיםלתוכו

 ראםתועפות
 מדרוגן 6)6 מתורס מן 6"מ כ"ס p"o1 )ומר 61ססר כו' 6"מ כ"ס כסחיטות קלמר וחיכי 3כ"ס לאי) נקריס כונויס 0וידוויי
 16 יג נגוחן ק6י ד)יסגh~'Dh 6 חסלת חית סר6"ס וממ"כ מדרתן 6)6 6סר )8 יסר6"ס )ומר מוכרח f"'DS1 )גזירם גורס101")
 יתור ססו6 מנט) רגו פני וכב 0ו6 כ"ס ס"ס מזק6מר כ)3 מנט) רגו דכא סס:ווערי פסע ומ"מ ססיס"3 גמקוס 060 %) מנוס)נסר
 סו)") ס"נ 61"כ ממכין ע) סמך 6)6 תורס 6סר0 3יס31 ירד 6מר 1)6 סו6 53וגן 15גן ס"ס כד6מר 0ו6 כ"ט ס"ט ד)'מ6 )י' זמני)טון
 כמחממו בסי' )חמס כני ch5 סמוך מנוס) נטר 16 5)י )סנים מותר 0ס%ק סס ומכ"כ סם דוריו 6יו כ)) 3סי) )6 דכ"ס דר") f'hכך
 יוקץ כ"6 רגו נססת דרקיק htotn )וניל ססו6 סר6יס דלפי גר06 61יגו מיעור סר"ר 6סר Of3 דנס )ומר רו5יס ויה ססיס"3כ"כ
 0נ" וכדירי ססיס"3 גרו) olns 60ט 56) יתן 53 0מ3וס) וגס מניקר 0יר6יס ד3פ:יס וחמיסגי עכ"). כיין 16 ונגיס )נאף מכיס)סיבי
 סר%ס ראגו )יעת ד6ף סגכון ו0ו6 מנוס) 3סר 16 סס כ' ו)6 כו' )6ס סמוך 5)י )סג'ח מותר מסמ"ק דירי סונף סי"ח סי'16"ח
 3סר כנון מנוס) ז3ר ונס סיר6יס %מון כ' ס3ת מסג' רפ"ס ונ0נמי"י טס סטור ככנרי 5)'יס 6חר רייס t"Dh 6(1 6הר לסייס6ין
 סמ"ג 6תס נו. סלית סריי ניו) כחוס 0יר6יס כ' 37סג'גו תסוס ו0ו6 כו' עס0 ו6ס סיס"כ סיין )6ט סמוך נחוס יתן )6 .דניס16

 כן עמס ו6ס סו6 נותי סלוד כסיעור O'bV1 6גו 6ין כי סיס"נ 6ין Dh" ס6ס כחוס 013") ס0גמ'"י דגרי סעחיק כירם ס'סנמרדכי
 ים )כן סי)וד נטיעור נק'6'ס %6 ן6ין מסוס 6)6 ס0יס"3 נדו) כחוס )חייל רניגו כ' טמיר דמדיג6 גמ65 עכ"). מחיקת )1 6ניחומס
 סי"מ ס" )16"ח 3יריטס וע"ן )סג'גו כמט"כ 0ר6"ס ינרי סנר קט"ז סי' ונסריק6:סי וב"ס סיס"כ סאן ס6ם נחוס 6סי')נחמיר
 וע"ז ביסו) 6חר גיסו) סטין 6חר )מעלס וס כחוב נגיסס כו' כיתף )נא( . עיי"ם רנימ וסס%ק'3דעת 0סמ"נ זנרי )מסוותממ"כ
 וכ) 3ט3ת נממין כו' כחמין ט63 כ) 51") ס"ס כו' ט)6 )נב( . כו' ותון )מגיס (Ofi1 כ6ן ו)סמס"כ כו' ס:סכרס חנית ס' כותכן0"ר
b)o63 כו' פי' 3סנח כחמין קותו מיימין 0סנח )סגי נתמין "DOt טוחו מייחין ע) וכין כחזוין קותו סורין ט) נין סו6 רניגו טל 
 גוסוס 6)5 עירוי ע"י סו6 פסיחת ריטון מכ3' סי' )ומר %נינו סו") מייחין וע) ריסון 3כ)י נחמין סי' קומר 610 טגיסס וע3כחמין
 ע"כ ככ"ר סוי דעירו' דמסרס )מר"ת וו") כ) י"ס 6' )"ט נתנת התוסע עמט"כ חולק ורטיגו ר6טון ככלי ררינו סי' כחמין 16תוסורין
 בסי' מתרס) 6יגו נעומק ט03דחס טמס"1 כמו סרי עכ"ל )סד'מ ז6ף כן 6יגו ר3יגו ודעת עיי"ס כו' קלמר ינ' מכ); 16תומדיחין
 , סקי)ומ גססק ס)6 חיגו דעירוי מעירוי ק) דסדמ0 ס") ירגיזו ג") שמחמיר כדררי וס)כס עירוי 3ד'ן (stD ר3יגו סכ' ולע"נלכ"ל
 נג"ר, כחמין ס" סס hnth בטנת גחמין קותו סורין רסנת מלסני נחמין ט% כ) 0מטגס )טון סכ' יקמר גוססיס דנריס כ6ן יםו3גדסס

 סגת3ס) 3כ"ר יזיינו סיר6יס  פיי וע"ז 0ט3ת ממסג' בחמין ט63 כ) 3מטגס מ"ט ע) hp' סיר6יס סם סכו דספי' וג") לרכו. כ)טגתנט)
 3ח~ין' 630 ססי' סס נחיי כ0רסesll 6% כו' )נמרי סגת3ס) סי' הל' 0ס3ת מלסגי כחמין סנ6 כ) ד"ס 6' )"ט טית 0תוס' וטסייכ"ל

 טס )ס3מ 3חי' ו0ריטנ"6 כו' 3כ"ר כחמין Dh" טותו טוי'ן וסי)כך :כליס 3יטו)' מסוס בו 6ין יטוף 3"ך כמ6כ) וגתתה) סטנתמ)סגי
 טכת ונפרס"' כ0רסכ"6 ס") ירנינו י"3 61"כ סי' קוקו מסר כ6ן Dilh 0תוס'. כפי' הירסיס דעת 61"כ 01רס3"6 0תוס' סווגתם30י6
 היחס עגי בכוספת רפ'" )מון ט0ני6 סי"מ סי' 63ו"ח )0כ"' רטיתי עכ") כנר כתקן סררי סס רס"י סכ' מחמין טנ6 כ) מד"ס 6')"ט
 ישורין כ"5 גת3ס) ד)6 , לע"ס ימסמע מלטוגו סס והוכיח רס"' נלסון סיג ס" ט3ת ס)' ס6ו"ו וכ"כ עכ") קנת כנר גהקן ססר'6חת
 ונמס , "ק5ת" תיגת רס"י טכ' וסנרי 60ו"ו כזכרי :מנ6 כירת 3ס' 0רי"ף ססני3 וכרס"' ע""ם 0תוס' כפי' ד)6 כשנה טותוושורין
 נדטמ סי' ע"ו ס"ק 6נרסס ICh3 סי"ח ס" )דו"ח )ר,ס%נ ראתי סק'3ומ כגססק דסיי:1 כפ"ר מדימין סכ' רכינו דעת )ייסדסכחנחי
 ו'") , 6יירי ככ"ט ס"מ שסור גמי גססק נ)6 מדיחין ו60 סולין )ס)ו) ינ6 ומכנוע מדיחין סתווי מדנקיט כן קומר )סו ניחי 7)6סתוס'
 פיטו) טיהור 03 טלין גווני 3כ) מותר ד0זמס כ) י"ס 6' )"ט ס3ח )דס"ת 3סג0ות'ו סורווין ר6"ס 0נ6ון 370 כמש"כ ראגוכדעת
 חיזוק יס כך כ"כ מת3ט) )6 3כ"ר ס6סי)ו דנריס טיט ווט"ר כ)) )"ט ו3סיח0 )נס) 6עו )0ססיר נוריגן רק בכ"ל 6פ" ססי0דמעי

 וכי"ג ומסמ"ר כו' ג' 6)1 ס" הסכוך 6מר וע"ו סס 3מסגס ראגו ג" כן , מ)וח'ס קטג'ס ויניס )ננ( . ודו"ק )מיחס טריז 3יןכשניג'ס
 6ף ו6"כ ות)"מ. :ותנס)יס כעלמי סנ0דמ0 0יר6'ס )יגעי סעת'ק ס"3 ס" פנת 3מרזכ' 0גס כו' נכ"ר מתכט)'ן גע)מ6 סכ0יח0יס
 חטפת חי'3 ו6ף ופססי לסור 0טרי:ג סריית 6כ) ס,ם סכ' ק"ת סי' ח6ו"מ 0)גס עמק 3טסר ורעיתי כסיחך. טמתנס)'ן 'ט סגיככ)י

 D'SSD דס6 מתקנו וסטרייס סריס נ)6 )6וכ)1 6"6 מעריגו; ות"ג מ63כחן נמר 0י6  מירחתן 60יססגין 1ק1)ייס סיטן מליח תייגודסעריגנ
 פיסן נמניח מולכתן גמר דסי6 המין כמדחת סו") נספח 61"כ סקי"3 סס ונס"ך JUO ס" ניו"ז 0ר6%  למפעיל  מופיפ  במטתומפקס
 כו' 3סנח מ6כ) יבר סריית דין l~DO נר6ט סס וכ"כ לסור אוגן )מרותו י6ף גרפס )טוגו ,מפטט עכ") כסרס"' נסכי כיסו)ותוי

 נספיכ0 טטוסר דוקך )חפוין יתלונן ג' חר6ס סכ' נ' דין סנת מ0)' כ' כ)) 8דס נחיי עיין כו' 6חת 3נת )נד( . כזוגן וכי"חסעריגג
גדוף
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