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 נקנט שפחמשן

 בלא להנהיג ואפי' מלאכה כל לעשות ושלא לחרוש שלא צוה סאלהיד ויראת . ובחמור בשור תחרושלא
 והמנהיג הדש לרביע מנין חורש אלא לי אין . ואדם בשור חורש אתה אבל חורש אתה אי וחמורבשור וחמור שור נאמר למה א"כ מקום מכל תחרוש לא ת"ל מנין ועוף היה בהמה שאר וחמור שור אלא ליאין בספרי ותניא יחדיו וחמור בשור תחרוש לא תצא כי בפ' דכתיב אדם לבד )א( מינין שני כלמלאכה

 ראםרעעפהת
 יעגין וסרג עט0 ע) נעכר כמו יימ )עס0 0גיתק )16 ע) וענר )עדות ימס) ט)6 )ענין ס"ס 61"כ עליין מיקות גתחייכ ד)6 0ינ6ש)0
 ג"כ טסעיר סקל b"~p ס" רזית 30' )יו"ד מס)56ק מסרק") כחי' ורטיתי עלס. כוסין 3"י סטן כעסת כמו ייגס 0753 סכרימתן
 יסיכ 7גוי)ט אע"ג כי6מריגן כסרת 3רץ )עס0 דקיימינן 67ע"ג וטרף תותיי 16 ומחויר sran כגון 0עס0 נקייס טיילי זסחס וייסע3וס
 למלו פכ"0 סוף מ"ר יגמ7רס ודע . מ)קות חייג קיימו )6 16 סלענו 607 )"ת חייכי ס6ל כמו סוס סעסס קיים נ)6 36) מיקרילטע
 קיימת ?1P, 6כ) טמירות מן 6)6 6'גו נעוס"ז 6וכ) ס6תס כ"מ 6)6 עוד 1)6 כו' מק"מ0 ו0קנ'א נזירת נוול מסכת 6ת טומר טייסכעת
 סירותי0ס 6וכ) ס6דס זכרים 3ס7י דס6ס כנליית6 מגי ד)6 ו60 0יס"ת מס וכ' כו' )עוס"כ)ך

 י") Y'i~lDS ק"מח וסקרן כעוס"
 66") וסייר דתני DS'('t יר06 6' מ' נקדוסין הננעיץ 631ננת דס6ם נמסגר זמו)") )כ6ור0 מזוייק אנו 3נריית6 31סון Y')D וסערחתני
 136 יסקס ננוטנם טס דקיוסין 3נמר6 0נירסD~D 6 67"ס 16מר ולגי וט"ל תנ6 קמרת ו6ת נכריס 6)1 תג6 תגי )ר"ג 637כז6")
 6וכ) 6יס ג"כ ט3ת בסמירת ךנ6מת g"b סמירס %פי זס )פון ע) עמד כע"י ו0רי"ף כו' סירותייך 61,כ3 לותן שפס ס6י370ריס
 פקוס 16תן עומס סלדם הנפיס 6)ו מש"כ מ)6כ0 פוס 03 )עטות )כלי כטורקת סי6 טעיקרס 6)6 3עוס"3 קיימת וסקרן כעו0"ופירותיס
 סם כו 3עוס"3 וסכרן 3עוס"ו סירותיהן 6וכ) 6יס דכר'ס כמס רטנו ')מיגו למרו '"י סי' יתרו תגחומ6 וכמדרס . כו' ו6וכ3ועסת
 וקינו ס6ט זריפ במטפס דר") נעיגי וסלוע כבס כבנד %1ת כלנרו 6יס נין סקוס re~o1 ונצ"מ כ6ו"6 0ן 66 ט' טייס 6"ררנותינו
 )מירט אפי' סס ולע"י סס ומהרס"ל טכגר 7"ס 3' י"6 כלכות תוס' נמין 0י6 נריית6 דסך נטת 6חר 6ומריס סחו )מס כ))ענין

 בחלי וט' תיני אנג'ס 3מ"3 ייעתי 1)6 עכ") כוך )0בי6 חס 1)6 כ6ן סגריר זעתי )פי כ5") ס)וס וס63ח כו' וגמ"ח כחכחנחומ6
 : תגחומ6 %~מדרס כד' כמטףממסורס

 16 טמ6יס טגי0ס 06 6ג) וחמור יטור ךומי6 טלור וקחי hrp 6חד נניגין סגי ע) 6)6 יחיו וחמור נסור תחרוז es ע) מ)קותי חיינין סאן %נ דכ)6'ס ת"ח ונסי%מ ומ' ס"ו כבטיס נוס)' ס"ט כסרמנ"ס ד)6 מקו גרור רגיגו טסתי . 6דס )נד מיג'ן סני כ))א(
 טסוריס סמסס 16 כמגיס סלמס בסי' 6ןס )גל מינין סגי כ) מלב"ס רנימ ואז מד"ס ollno 6(6 מן יסור סס 6ין טסוליןמגייס
 עסורס עס ט0ורס טמ6ס עם עמ6ס יחי כותת דמתגיתין גר6ין 0רמ3"ס זניי hs'1 0' ס" (o'hl 0)' נ0)ק"ט סר6"ט כחג וכן כעקותח,ינ

 כמו ט0ורס טס וט0ול0 טמ06 טס טמ06 איסורן מוין טכסן bnlh %טנסינ %מסוך )מרוס 6סורין עסור0 עס סמ6ס טמ6ס עסטסור0
 )סלד סוס יקטור )6 יכ63יס 3חוססת6 מדחגי6 )יכריז )0"ר ויט בח"כ וכ' סרמנ"ם דגרי ג' רס"ג )16ין ולסמ"ג , טפולת טסטמ06

 63 סנרי סו6 6טר %6 נושקות סי' סוערין וחכמים מחי'3 ר"מ כן עס0 . 61"1 סמני*'ניס מפגי )ער71 יחמול וחמורוסרי
~tcpt 

 יליס6
 רננן )י' פטלי ו6מ6' ש"ס מ'נול סו' סקס'ר0 1ס)stirl 6 ס"ח כ)6'ס מסג' פ"ט )רמנ"0 כח" סר7כ"ו כמס"כ ור") Y')D סו6ד"ס
 סרמ3"ס רלגו )יכרי ל6י' 11 תוססתי ינוי סג" ו0ס%ג וחמור קטור 7ומיhs~ 6 תורת פינת 631 טמ6ין מיג'ן סגי דכוי מסוס6"1

 עמ6יס ט0ס )עג'ן מווין סעלסס סו6י3 מיגים 33' סוערים דחכמיס דכ63יס מ"י ננסחוספת6 0רמכ"ס )דעת ס"ר ר)"5 נתוס'ו0גרי"פ
 כ"6 כ6ן טלין ס"ט יפעלי רננן כ6ן סיר6יס רכינו DS~1 16)ס מ"ו סי' ססר0 ס' ניט"ס ועיין סרדנ"1 ונמס"כ כסמ"ג רטיית ממטוכ61

 והע"נ מיינ )7"ס קטורין כהסס 7נר סוס מגכיגין 0יו 06 6נ) מס"ת חיול כ6ן 61'ן מ)6כhS3 0 מגסינ ו0ו6 יפרד סוס יחיסקוסרין
 6% טרור והחד טמ6 6מז 37עי 0רמכ"0 )יעת מלתוססתה שמ"ר 0ס%נ ע3 0עמוייס מווי תמס וככר כברמשם 637 סמ6יססיגיכן
 נסמס עם וחיס  ofn טס  רימס חיס טס ותיש  מסמס מס בכמס  בכל5יס סנינו  וטור S"rl 6ת"1 שסמ"ג כ' עור .  סר6"ס רגעו דבריולר
 ))סחות כטו"ב ו0רד3"ו D(Yt ו)ג0ונ )מסיך )חרוץ 6סורין טמ6ס עס טמ06 ססול0 עס ט0ור0 טמ6ס עס וטסור0 ט0ורס עסטמ6ס

 )טוי"ז סכ"' )סון וכ"ט עכ"פ י6%'ס וממתג" מסתוססת6 סרמכ"ס )יהלי )ס"ר ייפ כ' וססמ"נ %13) כתג O"D ס" ו")סרנונ"ס
 )סטגות יסייגו )ססזר 0ממוייכ מסיר מדרסך דס61 טס יכוייס נמסנס סרמ"1 סקוס סי' o~snto )דעת עסמעג0 0ר6י' וניקור ראוסי'

 טנו6ס עס וע0ורס עד וכו' נרמס עס 7נסמס מוכחת ל6יס וסיס וכו' חים עס וחית כסנוט עס 03מ0 ט0תחי) וכמו ועץ כקוויןנתחיכם
 ר3"ו ס" )יו"כ ו0נרכ"י עכ"ד ייירא ונסכי דרכגן אסור 636 כסס 6ין כתריי 3כ' כ' דמיינו וקינך מסם 6נ) דמוריית6 ליסורסי6
 )מתני'. 7קמססק6 סו6 מריסך וסכיג6 ירננן ליסור 636 003 6ין כתרצי בני זני 6חת כמסגר )סיס 610 ויומק D""P סרמ"ו ד'ככיף

 מסז' D~D1 סעע0"מ עסמס"כ )0רמ3"ס וס"עת6 ק6גור מז6וריית6 לכונסו סרמ"ו[ וכמש"כ כמטגס ססלנ גי' ]כסי )סרט 3עיגיוכגראס
 טסור0 עס עמ6ס עי כו' 3סמ0 עס נטמר 3מטג0 11"ס )0רמנ"ס 6ף ממ"ת )וקם טסוריס כטמ0ס אפי' חיס עס ד3סמ0 ס"סכבליס
 העיגן חיס 16 מסמס דכססגיסן חי0 עס וחיס נסמס עס שמט osipn עמ"ס ,hp' עגו06 עס וע0ור0 ט0ורס עס סמ6ס צמרוו%6כ
 כעינן )6 7ג0ן 3סמס עס ופיס מיס עס כרמס עמ"ט וקקי עמ6ס טס טמ6ס טמורך עס ט0ורס קמרו ולח"כ טרור ו6ח7 טמ66חי
 ע) כסדר סמסג0 .)סון יייק6 וג0כ' ר*רמנ"0 %עת סטעס"מ כמס"כ מס"ת חייב l'hnD 16 טסורין סגיסס ד6סי' טהור 61חד טמ66מד
 טנו6ס עס ועסור0 טסולס עס עמ6ס טסורס עס וטהורם טמ06 עס oenp נמסנ0 גירסתיגו לסי OSlh למרון. לחרון וע) ר6טוןריסון
 טכת3 רי"ח )"ח )מס"מ מפרד"ס 3ח" ועיין כון יתז כוסח ימתג'תין גרעין 0רמ3"ס זכרי 1es סג") סר6"ס כ' ובס"ס כן )סרט6ין
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 ימאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימורימ ז עפרמפך408
 הקרון בצדי הסוס לקושר פרם יחדו , כוותיה קי"ל ולא ביושב פוטר מאיר ר' מכ"מ יחדיו ת"ל )ב(והיושב

 אע"פ מנהיגם היה אם אבל טנהיגם ואינו מעצמו הולך שהוא פי' לגמלים הלובדקימ או הקרון לאחראו
 זה )ג, ומוס גמל יקשור לא 6'[ ~ץ יוצאה בהמה בבמה שבת במס' דתנן חגב במלאכה מנהיגםשאינו
 כלאים לענין עלה אשי רב ואמר יכרוך שלא ובלבד וימשוך ידו לתוך חבלים מבניס אבל וימשוך זהבצד
 אדם היה אם למדנו ולמשוך לחרוש בכולן מותר אדם וחתנן דאדם כלאימ אילימא דמאן כלאים ואמרינןשנו
 בלא שמנהיג שאמרנו ומה )ד( מלאכה כאן שאין אע"פ ולמשוך הגמלים עם עצמו לקשור אסור[ ]היהאסור
 דכלאים בתוספתא דתניא מדרבנן אלא אסור שאינו הוא בלאו זה תולדה לרבנן אבל מאיר לר' חייבמלאכה
 מחייב ר"מ כן עשה ואם זה עם זה שמנהיגם מפני לערוד וחמור להמור ופרד לפרד סוס אדם יקשורלא

 בצדי מוס לקשור ואפי' )ה( הוא הכל דברי דרישא מודו יקשור בלא מיהו ממלקות פי' פופריםוחכמינו
 דכלאים(אין בתוספתא דתניא מדרבנן אסור מעצמם בהולכים הקרון לאחר אוהקרון

 קושריי
 לא הסוס את

 זה את זה מסייעים היו ואם מתיר )ו( 'הודה ורבי לגמלים הלובדקימ ולא הקרון לאחר ולא הקרוןבצדי
 דתנן כוותייהו תנא לן דמתם ועוד נינהו דרבים חרא דאמרי כרבנן וקיי"ל שאסור מודים הכל ובירידהבעלייה
 דהכא לשאול יש . הקרון לאחר ולא הקרון בצדי לא הסוס את קושרין אין וי[ מסני ]מ"ח כלאיםבמס'

 ראםתועפות
 )סרס דקיק ססרמכ"ס Dt'"D ס"ס סי' ו") סלמכ"ס חסונות סרדנ"ו כסו"ת נוס קימו וכגל כו' ס)1 כסיסים סרמכ"ס נסמר זוטמקוסי6
 6מיג6 וממס ימריטט כ63יס )ענין 6יילי ולירך עסורס עס עמ6ט ונון כסרנעס סירי ככ% עי 1)6 עסורס עס טמ6ס עז סמסגססדר
 ים 3סס זנם קסורט טס עמ6ס %6 כטמס עס וחיס חיט עס 3סמס כמתגה סו)") י)פ"ל סרמנ"ס ניעת ססעט"מ סחיזס למטחנר6
 מ)סרניע 6)6 6סורין שנן 3טמס כ)6' כקלמר וו") טס נסיס"מ טרמנ"ס ס" ו)ט7י6 כו' )חמוס 6סורין ססס סרנעס מיסור ע)תוססת
 ליסור ט) תוססת נס ים כו' עכורה עס טמ6ס נרמס %6 היפזר מט וסקר חיס עס חיט 6ו נסמא עס )נסמם 6)6 זס ס6יפ6מר

 . קרון וסיוסנ )ב( . כטסעס"מ י63 3סיי6 סלי כו' חיס עס טנגנס דטיינו מיסדר מס וטלר בסי' טרמנ"ס 7מס"כ וגרור כו'ססרנעט
 S'"p ו)6 ומסכ"ר נ' ח' כנ'ענ כ"ט סופגינו סכחק וכיסדי גל6ט ו6יפ למוסך סוטר ר"מ כו' וסמומך כתוב 3גדסס 6נ) כמסריכ"ט
 סרמכ,ם טססק ושע"נ )וקין כקן כשחי כאליס טסגסיגו מ6ס ו6סי' סכ' כרמכ"ס וכיי"ש ס"ט כנג'ס מסג' מ"ע טרמכ"ס ג"ככוותיי
 )16 ושסיגן ז)6 לק"ו סי' )16"ח גכי16רי1 סמק"מ כממ"כ 5") יכו) ונס יכו) כוס זסוסריס המעון ור, יטווס כר' DO"1 הכח מסג'כס"ק
 )סנ6כ7"ק מרוס)מ' ס"מ סנד"מ 3ס' כמט"כ ד)6 וסו6 5"נ ז' טנת נסג"י ועיין עיי"ס מיי3ין טעט16סו g('D ענירות יככ)זוקרכן
 נ' 5"נ טנת ~"מ יס"3 מסוס מחייב ור"מ כקלון טיוטנ 6ת סוטרין וחכמים ותגי טמור) טסיך דמס"ס ס"3 סיח כליס כמס'י6ג6וו6

 סכ' לק"ו סי' יו"ד לעור ועיין . חיווסו 6ת ויטו) ו"6 ונמלכ סר6טומס הערותו )6 6סר מיס סי' ססי' עיי"ס חייג יכו) וזס יכו)זס
 סגע)ס סנטי ע3 כת3 ג' סי' פ"ן נעירונין ומק"ג נוסקגתו יולע סוייגו מס כ"י ותמס )וקם סטוק סכ' ר"6 כזנרי 1") שרב"טזמסקגת
 וככ"ח סס יו"ד בנ"י עיין וסר"6 סר* )נחשקת מיזי מכרעה )6 רסס טר6"פ דדכרי הומר והגי עי,"ט סס 3עירוכין טר6"ס ד'ממפ
 הסור כוזרי זרוככ nSD בסור )ענין 6)6 ,ס 6ין סכטנוט ע) לוככ כקיטו זמי גיךון זסיוסנ סס נעירונין סר6"ס רפפ"ל מח)קותןסעס
 ס6רכעיס 6ת סוסנ כקלון סיוטם טמסגט )טון טניה ססר6"ס מסוס ו6י )6 16 )קי 6י גוסס נרוכז מחקוקת ט7יין כ)6יס העניןמסה"כ
 סטר6"ס והסי 1ו"3 סעור ח"ד כ' סס ומכ"ח סכסמט ע) לוככ כסיקו כקרון זסיוס3 נסמע מיגט ועכ"ס זמחני' ריס6 דטייט טו6 מידי)16
 ממון )עגין hsl1' )ייסר ויש כו' כסימך רכינו כתכ ק5"ז סי' דנחו"מ ותימה  מסקנתו סי*  טפך ררינו  כתם 63חרונס טרי"ף זעתסניה
 יס ובס D(Srt זרוקס זססק כטרי"ף מסקנתו וטיתס )מומר6 חטת סו6 ד6יסור6 כביס )עגין 6נ) קנס 637 610 סכי ז7יג6 )סר6"סס")
 ר~חוי"ע ד' גס)ייסב

~"DS 
 סרמ3"ס כרכרי ג"כ סטנין סכויי וכזעת קנ' )6 זרוכנ טרנוכ"ס זרעת )מוכיח סס סס6ריך מ"כ זנ"מ

 ונח'נורו יכ)6'ס ס"ח גסיס"מ הלמגרס ספק )סז'6 וטלי ע)'סס ממט חכמ'ס מסגת ו3ס' כסנוף) וס"מ זוקף כרגזיו מגטינ נע'דנרוככ
 כו' וימסוך כיס וס נמרס יקמור )DSn 6('D סמסגס )טון )ג( . p"tst טר6"ס כדעת טרמ3"ס יומס 6"ס סנ"צ ז' OD1 כל"מ6%

 סגוס6יס מט מפיכס יחסת '") 6"ג כו' וטחנן חוז"ס 6' ג"ן ' סגת ע"ן . מהטכס כ6ן סבן שע"ס )ד( . סמסגס עיקר חסרוכגרפס
 כלחד סנסיגס 6ו '"6 סע" סמחכל ממ"כ סס אפי' סק"ס רבו סי' יו"ד 3ע"1 ועיין חרט ססס כ"כ רניפ זעת ונסו סחכ)יס 6תסגיסס
 %נ ס"ח )סרמנ"ס נפיס"מ D""D כוס") מע"ז ע"ד כ' משיר נניח וסם עיי"ס ריחו ספס6יס סחב) מט6 16 מ)6כס סוס סעוטיןפי'

 ו") כי כוותי' ז)6 )סייףמנושל
 וקמטי

 כסור תימס )6 עג'ן ווט ויתיכס כיחי סיקסרס ו)טגסוג )ו כזומט 16 סינן 16 סעג)ט 3טס
 סם נסכת סתוס' מא"כ ס") ז)6 סיר6יס רבעו ע"י שומר 6גי וכן עכ"3 סיסיס ירי 6יוס ע) עיחיס גיגיסס 3חגר ר") יחדוונחמור
 סכגחייס סח% 6ת סמס6ין מסגי 6מר ר3 יכ)6'ס ס"מ נירוט)נוי ממ"מ סס ור6יחו מסיכס כמו חמיכ סח3) 6ת l'hct)n רמס טסוסרלט
 נקרון ימד נקטורין 6)6 קלסר ת6 טו6 מסוי )16 חג) ז3ר"י דמטמע כשניס נס3' סיפח כמפ"כ סס כירוס)מי יוחנן כר' ססקורניגו
 ו)סמסכ"ר כו' מיגע כסני דחסיכ ססוס"מ סור ממקומו ונסויו מסוקיך לסור יס6 ז6"כ 3תוס' סס tnpon ומט כו' *)ותו נום6 זוסמסוס

 )ר"מ ו6ף לנגן 3יס שסרו )6 שמקוס המקוס עתו 'ומכו ס63 6ססל ז6י פסוס"מ דכסור )ק"מ 3וד6י נודרנגן 6)6 6עו יר"ם7)חכמיס
 ועיין סס סלואו סכ' שסריס ירנינו צמגו דעת 61"כ עיי"ס מותר  )15רכס  רלייזוטמ  ריי פי'  ללסיפ סרן ס6ו"ו כמח"כ י")ימח"כ
 ו' סי' כשפיס ט)' סר6"ס וכ"כ מתיר ר"מ סגין יכ)6'ס ס"מ כירוט)מי . מתיר ור"י )ו( . 6ן 16ת )עע מס"כ עיין )ה( . ו' 6ותנספר
 ועיירך טלמור סכ"מ 3ירידס 3ין למעמס נין סיס 06 ממסייטו 1כ5") )מעט ומטך נמסייטו וחיכת כסר6"ס סס וע"ס שנת דמס'וגראס

כק"ג
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רה יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם זימורים י עמיימנפר
 אחר ממקום למדנו 3י[ ]ויו הפרה את שנגח שור פ' ובב"ק תחרוש מלא ועוף חיה בהמה שאומרנינן
 שור ילפי דהרישה לכלאים ואמרינן לכלאים כהמ כיוצא ועוף חיה בהמה כל ואחד השור אחד התםדתנן
 מדאורייתא אסור בקול בכלאים להנהיג ואפ" . )ז( התם כדאהזא בהמתך מובל מרכינן ובשבת משבתשור

 ר"ל ואפ" פטור אמר ר"ל חייב אמר יוחנן ר' בקול הנהיגה נ'[ ]5' הפועלים את השוכר פ' בב"מכיאמרינן
 אבל נ'[ י"ג ]מכוס הלוקין הן אלו 8' כדאמרינן במלקות כתיג דלעשות מעשה דבעינן ממלקות אלא פטרלא

 יש 6'[, ]), החולץ פ' ביבמות כדאיתא )ח( מתק"ם לבד כר"י הלכה ור"ל ר"י ועוד איכא דאורייתאאיסורא
 ג'[ ]ע"י הלוקין הן אלו פ' ובמכות 6ן ]יא ובפ"ג ג,[ 1נן פ"א בתחלת בשבועות איפכא לחו רשמעינןלשאול
 ומפרש לוקה אינו תרווייהו דאמרי ור"ל ריי אכלה ולא היום ועכר היום זה ככר שאוכל שבועהדאיתמר

 ספק התראת משוס דר"ל ומעמא עליו לוקין אין מעשה בו שאין דלאו יוחנן דרי טעמא הלוקין הן אלובפ'
 דר' אליבא ותרווייהו )ם( ביבמות כדאמרינן להו סכירא לא ולהו פליגי יהודה דר' דאליבא לתרץונראה
 יהודה דר' אליבא ההיא לתרץ יכול היה מיהא יוחנן אדרי יוחנן דר' כשמקשה בתחלתו ובשבועותיהודה

 . פרכהעיהן ולא הן לא כתתתי לא ולכן כולם על פירכא ויש אחרות וסברות תירוציםויש
 נקנב[ שפםסימן

 כרס נקרא )א( הענבים גידול מקוס כל כלאים כרמך תזרע לא תצא כי ב8' כתוב , כלאים כרמך תזרעלא
 . ענבים ואכלת רעד בכרם תבא כי וכתיב . הין מן וישח כרם ויטע 1 תשתה לא ויין תטע כרםכדנתיב

 כדאטרינן ולוף קנבוס או מינים מהמשה זורע אלא כרם הזורע מדאורייתא חייב ואינו בהם כיוצאוהרבה
 שאר תורה אמרה ולוף קנבוס וטסקינן סמדר חברו של כרמו שורע באחד מעשה ל[ 1UPJ שני פרקבמנחות
 אסורים מינין ה' אבל ושיפון שו% שבולת וכוממין ושעורין הימים שאינם זרעים שאר פי' דרבנןזרעים

 ראםהועפוה
 סרמכ"ס עמס"כ סם סכ' ס"ו כבליס נוסק D"D וו6רס6 ז' 3סרמנ"ס סגזסס )מכ"'( )סלדכ"1 ולקיתי , ימס ניון 1)6 כו' ס"ס שכ'ק"ג
 לפריס רשינו וכ"כ כו' יחדיו 6ותס מגכיג 16 ומוסך 3יןו מחמור וחג) מסרס חג) ס)וקח כנון דר") יגסיג 16 טהןטוך עד פטור סמווגן36)

 6יגס Op15 "eh 06 וע"ז סמנסיגס )גז 37סגסגס ככרטיס מנסיג נטוס )וקס ססו6 מסוס 56) הכבניס כחג) ומוסך )15ד כסוסססרוכנ
 סיום כ) 3ידיס סתווי מס"ת ס"ס חרדים נסי ועיין לסריס כרכיט י63 "למד"ס מזעת )סירSt/)D 6(1 6 רניג1 זעת Ort ע"כקסוריס
 סו6 יחדיו מינין שסגי 6סח כססמ)6כס כסמו סטור וכ"כ כלניס מסג' ס"ט e"1nlo דעת 6( . זס נדין ריעות לרגע ריס מססכ'

 יונס רכיט דטח 3( . )וקס סוחטכן 16 כקו) 6ס" סמגסיגן ע)יסס מונח ויף וס 56) ,ס S1on(ot וחמור סור כגון קסירס 3)' 6ףס6סורס
 דתרתי )קוק ור6כי"ס סר6"ס דעת נ( . ח"3 מבמכס 3)' eb" 3חנ) 6ו 3עו) קטורין דמגסיגן כיון 5"6 ס" סנ' סער תס31סכסערי
 וגבי מבטכס 3)י אפי' יכסגסגס )חומרך 6)סס רג ס) תרמיזו מסריס סר"ר ז( . ים? קטורים כטסם 6חת מבמכס 3סן עומסכעינן
 )5 יס6 סומכתם סועת סעור ע) ירמוס סכ' ס"1 כבטים מסג' ס"ט כסכ"נו  י)6  6%1 עכ"ד חדph 6" כמען י)6 רחמג6 6סרקסקהס
 ומס"ס קסירס ג)6 עע 16 דף ע)'סס מגיח סס סר7נ"ו וכמש"כ 6מת bln(o טעוסין יחסיו סי' סחרויס 7)סמט"כ יוניו גסוקרינן
 כרכיט ד)6 כ% איסור כ6ן 6ין סגסיגן 16 ומסכן גוס זס קסורץ טסיו 6)6 6מת מאט סג'סס %י עמס )6 06 ז)סרמ3"0סחרייס
 וסוך ססוס 56) סורח qtD~1 63וכף סגן קשר 06 וכן ~DID 56) רן וסכות ג16כף קטור ססכ)כ כגון 6)6 6סר )6 אפריס רכ'גו נסי' קות סג") ס16"1 ו)סמס"כ בסריס כרכינו 7)6 סו6 סרמכ"ס דעת Dt("D )סרמ%ס ופיס"מ מט"ו זנרי ד' 6ות )עי3 ממ"כ עייןיוגס
 עיין סי6 קזוסס ומחבוקת ד)ק"מ אומר סייחי D1~DO וע"ד כגדסס כ"ס תירון טמעת' )6 מחס כד6'ת6 )ז( . 51"ע חרדיס כסס'ד)6

 ל' שסותמו יתרכס ואתי 6מי כ) קמר ר"ע 1כ)6יס )סרכעס ועיף מיס מסמס ס6ר 61חד וחמור סור 6חי וו") זכ"ק ס"1ממוססתך
 רצע )דעת hh כ' ג"ד 3"ק כגנני מ"פ 610 יימעך) רי מטוס ר"י ודברי עיירך כו' סר6סוטת שיתרוה Shpntt ר' מסוס אומריוסי
b"te6מר )5ד דחוססמ6 ר"ט ינרי ססי6 ז3"ק מס"ס )ילוס)מי ט)1 סטגיס נמרקי ממס סססגי 6)6 דססלי סך וסייגו כמקומו יתרנס 
 )מטונרת סחוסן . ח)י5ס . סייט o"pn סי' מט"מ כ, . מחספס )ח( . וסג6גי טכתנתי כמו סכתנ ג' ע"ד )נ"ק כיפ"ע מו"ר נז3ריו.עיין
 קי"ח ונסי' ז' 6וח )עז ס" קעי) מס"כ ועיין כו' ס3ן מכר כו' נכסיו סכותכ . מכר . כו' Olp 63 6:ור ר") גכנוו סמח)ק . קנס .כו'
 סקלו 63 סס סתוס' ומגס ר") תוו"ס 3' 5' וננ"מ סתר6ת תוד"ס 3' נ' מנועות וט,ן 6'[ ]ט"ו נמכות 5") . ניכמות )ם( . גן6ות
 5"1  זעירונין יזס"ת וגל6ס . סעמודיס ווי . סס כמגולל מעסס סוי מפתיו ועקימת מסוס ד)וקס טעמי דסכ6 תינני 1וס ע)'1 )וקין:ין מעמס ט6"ב .ז)Y'D 16 וסתם יחייג ס") נקו) 3סגס'נס דסכ6 6יר"' דר"' גמ' )1 7קסס גריס סיר6'ט רג'ט ומדגרי 6יר") יר")6)6
 כסיעת כו' )וקס סוייגו 3עס מניח )6 ס6ס ס61 מורס כו' 610 )16 גמי ןעסס סימר כו' ן6מר יומגן ר' ויסיכו סכ' 'סטמר ך"ס'

 סוי ניגס ממחן נ)6 זס6 תמוסיס ינריסס י6%"ס עציו )ושן 6ין ס*נ"מ )16 6מר יסוןס דר' 6)יכ6 יוחנן דר' ק6י סיר6יסרניגו
 )וקס 6יט סו6 עסס דססס מסמר יום סגחח ד)עג'ן ד3ריסס 3)6 61"כ ע)יו )וקין 6'ן ט36"נו ד)S~p 16 כעקמו ור"י מעטס ס6"כ)16

 :  רטירויין ודס"ת מעסס ס6"כ )16 כעג'ן כנו דכריס זי"ע )צוין 36יסPp5 1 ס' וע"ן מעסס ק6"כ )16מטעם
 )"ס ד3רכופ סנמר6 וכד' וית כרס )לסופי ר3יגו דכווגת וסי' סעגניט ס5'ע  יי"ש  טפ מגיס Oetl סע5יס גתוכ נג7סס . סטג3יסלא(

 16בב
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 לראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמדמפך 4 01
 עד הייב אינו אומר ואשיה ר, נ'[ ]ק)"י הגו ראשית ובפ' כ'[ ]מ"ג בנו ואת אותו פ' בחולין כרתניאמדאורייתא
 הזורע בנו ואת אותו בפ' כדאמרי' היא מדאורייתא יאשיה דר' חייב והאי יד במפולת וחרצן ושעורה חטהשיזרע
 בפרק ואמר" בעי יד ומפלת תלתא יאשיה דרי ולמדנו יאשי,ן כר' כלאים גווני תרי דאיכא למדנו לוקה )ב(כלאים

 דהיינו )ג( בלאים כרמך תזרע לא הכי דדרשיגן וטעמא בכלאים יאשיה כר' קיימ"ל רנב"י אטרראשית/הגז
 למיסר איכא ולוף וקנבוס בלבד מינין המשה על אלא תורה הזהירה דלא דאמרינן ומעמא ושעורהחמה
 הדומים זרעים תזרע לא כלאים ברמך תזרע לא הכי קרא לן דמשתמע ושמעתי )ד( ממיני למשההלכה
 ג' יאשיה ר' בעי וכי . אשכול בראש )ה( והענף השבולת בראש שהפרי ולוף וקנבוס מיבין ה' והיינולכרמה
 הכרם מחיצת 6'[ נ' ]כ"כ כדתנן יד במפולת מינין ג/ זריעת בלא נאסר והמלאה הכרס אבל הצרע לחייבמינין

 ]טס[ ותנן קידש הבירו של תבואתו ע"ג נפנו המסכך ס"e~hi)] ]1 ותנן באהריו,תו וחייב קידששנפרצה
 דלא אע"ג דרבנן אליבא דמיתמרי היכי דכי יאשיה לר' נשמע דמדרבנן הזורע בחובת )ו( אלא פליג לאדהא לי נראה ואינו יאשיה כר' דלא הני רכל כתוב וראיתי אסור במאתים הוסיף אס בכרס נקוב עציץהמעביר
 זורע מהייב דלא אע"ג יאשיה דר' אליבא מיתטרי טעמא מההוא שנפרצה הברם מחיצת כעין זורעמחייב
 בהא תליא הא אמריבן לא הזורע חובת מיניה דמפקינן בקרא כתוב איסורא מיניה דמפקינן דתקדשדאע"ג
 מעיקרו זרוע כיצד הא הזרע וכתיב המלאה כתיב 6,[ קטלו ]מ"'1 הבשר כל פ' )ז( רבא כדאמרומעמא

 כרמך תורע לא לקרא ליה מסברא והכי לא במאתימ הוסיף לא אין במאתימ והוסיף ובא זרועבהשרשה
 תמצא כאשר אש תוקד פן והזרע המלאה תקדש פן ליה כדאית יאשיה ולר' לחו כדאיה לרבנןכלאים
 , אש תוקד המלאה כתוספת או בהשרשה בזריעה מעצמו כלאים נעשה אלא באיסור נזרע לא ואפייבאיסור
 ונזוקמינן לארץ בחוץ פי' סופרים מדברי הכלאים ערלה[ ~שילהי כדהנן לארץ בחוצה . הכרם כלאיותולדות

 בהנאה דאמירי הכרם כלאי ההם מפרש וטעם לא זרעים כלאי אבל הכרמ בכלאי 9vs] ]'6 דקדושין בפ"קלה
 אלא מיתמרי לא דבארץ זרעים כלאי )ח( גירולמ ובאיסור בעשייתם לארץ בחוץ רבנן בהו גזרובארץ

 ראםתועפות
 טי6 יאיט ר' מגי ט6 ו"מריגן r~nh כתור וכגדסט כ5") )וקט כביס כ63יס )ב( . ליקרי )6 סתמך כרס ליקרי וק כיס6'

 ככיס גיחי 3' ד6יכ6 קנו") 16רח6 6נכ ומיכתך רננן )עורס טס ננמ' לגורו דרדרכם טס"ח ותמס %כ כבים נווני מרי 67'כ6שמר
 מיל' )בוקי טנלייח6 וע,"6 יביס כר' ס כ)6 גווני תרי דליכם ):ויגו ר3י;ו כ' איר כ6ן טכת"י )ס' oilh כו, 'ביס מדר'וכפוקי
 6חה 3נח )עומס p~o די)מ6 כן )פלט )לט"י יסג") כוי ריגן )עו)ס נ"ט טס פרט"י כנ"ע טגיח ):,סרינ"ן י.סודט 3ית יכס' ודע .יקביס
 ירסיס מדר' 1)6סוקי כ)6'ס גווגי 3' ד6,כ6 קם") 60 זק6תר (e'hl כתים ומלי פייסך קסם 61' 6חת 6)6 מייכ דיגו ו63:ותורטן
 ספרייתך היוון עיקר וסו וסל יקסם קמ") hnith 6;3 ונ,י)ח6 סגמר6 מטון ס" יוכיח 7רס"י ו)"; . 6חח 6)6 ח"נ היגוזכ6מח
 7מי)ת6 עיקרך 3כלייתמ 6טמעיגן 7טטת6 סתר6ות וכד' לגן )ע31ס סרט"' (Ort~l דק6מר 16רח6 6גכ מיטתך ומצי סטיס75נ)6"ס
 דחוס hlh למנגס סטגיגו מס 33ריית6 טסט ש"מ מ"מ כו' טותי שי' נ,יר טי6 זמתגיתין J~sht מנקיון כ' מיין סתר6ות לדע)
 שמרו ומס כו' קמ") ארמיס 6ננ ימי)ת6 מסגי יסיר ע"י סחיס' כש"כ למסגי שגס עין כקותו נכריית6 סגת )6 )מט )ןקס'6
 1כ)6'ס כרמך . כטיס )ג( . וימג' 3' כ)6'ס כ)6'ס יח;6 ספרייתך )מון )סו מטמע דעכי י") קמ") 16רח6 6גכ מיפתך וט כרסון3ננור6
 מס"ק ולמריכי ועסוקי מוד"ס נ' S~D חורין ועיין 3גיסס כ"ט ושורט הסס סייגי )3ד וכ)6'ס כרמך טי.גו מרנן תולע )6 כרמך)כד

 3' ט"ו מגחות סרט"' כן כו' 1סמעתי 1:,טכ"ר ק5"3 סי' מו"י סי"ח עפן . ט):ו"מ )י( . ע""ט 3ס"' סר6"ס לטנו יכלי ס3'6יקזון'ן
 וכ"כ סגסן 3ר6ט 6"כו) כעין וסעגף סט3ו!ח 3ל6( מספרי נזם") כה31 ו3גדסס טס לח"י וכבסון וכעגל ד5") גראס . וסעיף )ה( .כ)"6
 DD 5סורין ~יף וקגנוס נקרן ו,פי' מטס hSh כמ"כ נסוס סחר5ן עם 6סורין 6י:ס חכוך: מיני מס' ס6ומריס סחכמיס מנד31י ויםכ' דקדוט'ן ספ"ק וטר'6"1 3"מ ותו כרע סו") 3ר6ן היסח )סגי: גרוס IIItDLNI ככרס כשכו) נרוסס ת)ו' טס6וכ) ע"ו טי' )עי)ר3יגו
 כעי מטוס סחורס מן שסור וע"ז הנוטס חיגי מס' ניג'ס נ' כמו חנ61ס מיני נוס' כמו ופי' עב") ת3ו6ס מיני מס' כמו מר"תסחר5ן
 מס"ת 6סורין 6י:ן הנוקט מיני הס' כ' מכנר כיון ח3ו6ט מיני מס' כנוו טכ' דוריו סוף )מנין וכיתי ו)6 טרי6"ו מ"ר  יו וש"חורעים
 מינין 3' דנירק דס") מסמע ירק דין וכר )6 רניגו וסגם ע"ו סי' )עי) וכ"כ סמכמים כגדורי 7)6 רניגו דעת otlh 6"ס. ו)סמס"כעכ")
 ט"ו כמגחות טסהוס' ככ"מ ועיי"ס ס"3 כלניס מט)' ס"ס כסרמ3"ס ודש ראגו טכ' מסלמס גרפס וכן מתורס מן בסור 6עו חרוןעס
 )מגהות 3סנסותיו פיהן וסנפסט ג"ג סי' שסרו טו6 טר6כ"ן ודברי כו' גרפס )ר36"ן וכן ירפס 3ססר ר6"ס כ' כוס") דקדוסיןh"DD סמריכי וכ"כ רניגו 37רי ס3י6 ריס )צוין 0סמ"נ . סוורע כח31ת bSb )ו( . נירק סרמנ"ס ע) סו)קיס סג, ר6סית 3ס' וסר"ןנ'
 כנג'ס 3ס)' כסר6"ס 7)6 כנג'ס מסג' סס"מ לכ"מ כממ"כ יי6יס כסססר סרמנ"ס ועת וכן וממרדכי מסמ"ג 7' טס סכיך )6 3'ט"ו
 3עס"מס )ה( . כו' לנסר ג) 3ס' כ67מרי:ן סו6 טגדסס ורסון 637 5מר 6' כ"ס ו3פטחיס 6ני' 6תר סס )פגינו . רנ6 )ו( . ד'סי'

 63כי)ס 6סורין טגן)1 6חר סייגו נילוסס ונ6.ס,ר 3הו") סכרם כ)6' מרוע ס)6 וריעס מיסור סייגו חס כעס' סי' . גיזומיונבסור
 . סס"ח ס" וכן hp' וסג6ס 6כי)ט לאסור 1:תס כו' רטן גזרו 3חו") זכ)6יס כו' ערס כעי ותונחת ט"1 ס" )עי: וכ:וסכ"לו3סג5ט
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רן יראים לשמים אם כי רעלבריות נעשים שאינם איחוים י עמיימפר
 ועוד * לוורעמ שלא רבנן בהו גורו לא לארץ בחוץ 1vtp] ]'6 הבשר כל פ' בחולין כדאסרינן באכילה)פ(
 ומה . דרבנן ןרעימ שאר במנחות כדאמרינן ולוף קנבוס ולא מינין מה' שאינן ,רעים שאר על חכמיםגזרו

 מיי[ 1VDJ כלאים במש כדתנן מאחים תוספת כלא מתפרי מדרבנן אבל )י( מדאורייהא מאתים תוספתשהוצרכנו
 במקום דמישהרי וכיון מוהר אונם אירעו ואם מיד יגדור התבואה גבי על הגמנימ את )יא( שצלצלההרוח
 כדתנן ברם דנקראו גפנים יהי' וכמה . הפחות לכל מאתים תוספת ובלא קאמר דמדרבנן שמעיקאונם
e'hi)J]או בינתיים ואחת שתימ כנגד שתימ כרם וו הרי זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים הננטע ת"ו 
 הכרם יחרב וכמה ונב יוצאה ואתת שתימ כנגד שתים שיהיו עד כרם אינו באמצע ואחת שתימ כנגדשהים
 אומרים ב"ש הכרמ יחת וכ)6'ס[ ]יפת כדתנן חורבנו לזרוע מותר שיהא כרם )יב( מתורת הרבנו מפניויצא
 שחרב כל הכרמ קרחת י"ב ובה"א עשרה שש בש"א הכרם מחול אסוה עשרה שש ובה"א אמותכיד

 הזרע יניקת כדי מרחיק כרס נקרא שאינו יחידית גפן היא ואם . לגדר כרם בין הכרם מהולבאמצעו
 אין אם בארץ הגצן את המבריך גי[ ]'"ע יתפור לא פ' בב"ב לה ומייתינן כלאים במסי כדתנן ומותרלנ(

 ראםתועפות
 מד6ור:ית6 )י( . 7ג)6'ס לפרח וכמטנק ר3ימ טלפיו 6' קעת כחורין כמכופר כ6ן וכת"נ 63כי)0  פסיקו  שלרלה . נקני% %6)ם(
 כ)6י תנודות גמי סוי מ6תיס תוספת סס1)לכגו מס סי' וכו' מלת"ס תוססת ס0תרכגו ומס 0ט"ה מס פי' %1ן 3גיסס )ית6 כדאגן עיכוי

 תוספת שסור סו6 7מדלנגן ט"מ 6וגס כמקוס ומיסרי מותר 6וגס קילעו ו06 דכ)6'0 פ"י מיתק ר5'0 לנינו והייתי מ7רנגן י6'סורומכרס
 סכ' וטסוסקיס בר"מ ומסהמיות כן טס" מי מנקהי )6 כעת טס תס"ח כ' ע"נ לפתוח 3נ3 מ6תיס nDDln ונם רגעו t"DD ינוס 5)6נו6תיס
 ד6ס רג'נו יגרי )תכין וכיתי )6 ועוד )ל)וגו 6)6 מקרס טסינו מטעך כמ5היס סוייף 6פ4 )נמרי מותר מסמע 0מסג0 גאטון 3סתסנוותר
 ודגרי נו' מותר ofn~ns מוסיף )6 06 גמ' 6וגס סלעו 6% 6פ" 5חס ואירעו 06 6ר'6 גו6' ימותל otnhn 610 הוספת 3)6 דוקק610
 ים מ6ת חוסמת כ)6 מחסיי מיל3גן 6כ) מ67ורייה6 מ6היס תוססת טסוגרכגו ומט מ))1 כלול לגיגו טפתי נ0כת~י כ6ן Dllh עכ") סלירנימ
 ונקמת )כס"ס מ6ת'0 הוססת וגל קאמל 7מדל3ק טמעינן נוגס נפקוס ימטתרי וכיון מותל אונס לעו 06 7כ)6יס מ0מעג0 ר6י0 סניףוע"נ

 מסמע כרמך utrn )6 דכתיכ מטוס )ומר יס וטעמך מותר מלת"ס הנוסיף 67לס כ)) לסיס סיגו להיאט 7"0 ג' ק' ננ"ק סהוס')סמס"כ
 כסך ג% שיינו מ,תר )שחריו סרוח ומיערתו מגולע מ"ז יכ)6יס (OI~D וכן 6ין 7"0 ג' JUD שנמות סהוס' וכ"כ ע""ס מס יגימ6וריעס
 סכ' הקמ"ש מ' חעוך מגחת ועיין טלי )סכי מדרבנן כ"6 ליסורן ט6'ן 5") ככוסס ר3יגו ו)לעח מוהר 6תס שירעו 067 ר3יגו טכ'מתני'
 דרכגן רק 0ו6 מ6היס ס3 וס יטיעור )"ד מ6היס הוסיף כו' ונ6 מרוע וכו' סמ063 מקרש י')פיגן כס"ס דמ613ר 6ף ו0ג0,30")

 6ימ ונקמת עכ"ל וטס גו"6 מ30' פט"1 גרמ3"ס עיין 6סמכת6 6107 )"י נמ6היס ס0ו6 0קנ)0 מפי סכ' וסרסמ"ח 6קר6ולסמכות
 )ו סיין וכ"י 6' ג"ח גיליס 7מ3ו6ר לע"ג ד6וריית6 0ו6 כ6ן 0יר6'ס רכינו ולדעתפטוט

 מתיליי
 חכמים 003 גתנו הכרס וכ)6י כ,'

 סי' רס"י ד0ג0 מ6תיס 03 דסוסיף סך יס5ני י") מ"מ ס") סכי ע"כ 0ר%ס רלגו ונס מ"6 מ0ן' רפט"ו 0רמנ"ס דעת חסוסיעור
 otnhnl 63חו )יועדות כדי נו 7יט מותל ט610 כ3 סחות o'tbn 6(6 כוס'ף )6 גו' ככרס גשנ ענין כמעכיר 7"0 5' כ"ס3ססחיס
 דרנגן ומלת"ס 63' סכרס כ)6י חטו) יין עיקר יכ) ניון )סרס"י 61"כ 3מ6היס 6חי ניעו) מטעם ט0ו6 6' קס"ז בחולין סרס"י וכןכ,'

 נו"3 3ס1"ת )6ג67 מאור"ט סנ6ון 36) סרי מדרנגן 5ף ומ6תיס ג6' )3ס) 03 יט ו6ס ד6סור טו6 דרננן מ6חיס 03 תוסיף גס3וד6י
 נחסכ )6 ממ6ת'ס סחות חלק :0ו6 בועט 737 דכ) מטעס סייט מוהר מ6תיס 03 מוסיף י)6 636 כפרס'" 7)6 סי' ;"ס סי' חיו"דמ"ת
 6ייחינן 60יסור נייומ מנטמן היתר נךו)י ס) מ6תי0 סיסיו סטו) מתולת ו)6 מלת"ס מלגק 'ותל ~stTJ עז מ)5ס 3כ)) ו6יגו כ))ניכו)
 ס0ו6 מועט 7נר 36) מ6חיס סוסיף מ)06 3כ)) סוי ממט סקנסס מסי וחיגו דמז16רי'ת6 כמפכ"ל י"3 יסיר ו0 )פי' 61"כ עיי"סע)0
 נחוס' טסי נוס )פ' מוכרחין 0ר6"ס לנתו וינרי ותיחסל נייו3 0,י נפח,ת נס מירקנן 6נ) כ)) גייו3 גמס3 )6 ממ6ת'ס סחותח)ק
 סירות כנון ממין[ סרר"6 ]ו0ו6 0רר"6 ס" מת"י s~trl כגרע )5כ')0 6נ) )לשר 6)6 6מלת' )6 6ל 5ף ס6ר"ס ת' ג"ח ניר'סיטג'ס
 )6חר כגון )6כ,)0 36) יסתר )עיקל ומרעני חייכי חיסול דגייו)י סניטות כסירות לעור וגריכין מסטו ונלו 3ט3יעית טגכגסוסטית

~luts
 ענין ו0מעניר מסך 3תוס' טס ומקטו עכ") וייסורין נט6ר 3ג"ט 636 נמסרו 16סר 6יגו 07יחל נסירות סגתער3ו מניעיה נסירוה

 hnlh' מותר מ6תי0 סוסיף )6 בסול מ6תי0 מוסיף 06 הכלסגקוכ
 3ס' )מיטתו רניגו 63נות 6ג) נמסרו 5וסרין th(o שסיר 7ג7ו)י

othntס))))0 )יא( . ר"ט סימר )סניטת ממס וימיט מ6היס תוספת נ)6 מחסרי מירגגן 6נ) 0תולס מן הסור מהת"ס 7סוסיף כ6ן 
 טס ועיין כו' )ורוע ומותר כרס מותרת חרנגו וים סכרס ירחיי וכמת 6'ת6 3גלסס . כרס מחורת )יב( . 3גלסס ונ"ר טש)ע)0)סג'גו
 מותרת מורטט ויסית לגיגו עמט"כ עזי מט"ח מטכ"ל 6ך כ6ן כמנוטל )טניס נלור וסוך ט'  ילרס יתרים וכמס )יגיס טס לכ'חוט
 ומסוע מדוייק קנו נו' מ"ג לפ"ז ייטגן )כהחלק )ורוע לסור סכרת תרנן למותר סטרי כיס מוחר 3י' קרי hnh' כו' )ורוע ומוחרכלס
 רנ'גו ו0ג0 , 1% ס"ס )ע') כמסכ"ר טסח'ס נ' ס" . 0,לע 'ניקח כך' )יג( . כו' כרס מתורת חלננו וים %ן כממ"כ 51") 3גדססיע"ס
 ט)ס0 תר"ע רוע )כ) עפח'ס סס0 )ת"ק טטו6 מגסן ענודת כן' 'ח'י'ת מנסן )ארה"ק 7כ)6'ס רפויו גמטג0 מסגו מס כ6ן 30'6)6

 0ר"ט וט3י15 7כ)6יס סס"ד י3ירוס)מי מסוס וי") דר"ע כח"ק וסייגו טסחיס אטט ענויתס )0 גוהנין 'ה'יית נפן ט) "מרו טסו3סס"ג
 יחידית )גסן ענויה דין 6ין כחו") וש"כ נחו") כמותו ס)כ0 גשרן 0שק) וכ) יהידיח ונפן ענודה 6ין 'פמע6) ר' 6מר מ"י פ"3סס

 )נ"3 ווי)ג6 7' גס%מ יוסף מורת כלנסות ממ"כ )שתול יס ולס נס נוויו לכ"ע כון ממגליך 7כ)6'ס r"D1 ותגן מס רכינו 6מרמס"ת
 11' המנרן ד"סי 6' י"ע טס 3הוס' וכן )נוע)0 'תערכו ס)C'nDP 6 3ג' )ו די 'חייי נגסן 7' 9' דנ"א ס"3 03נ"6 עמק"כ נ''"ן
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם יאשים י עפיספר 124
 בחמה פי' ואילך אילך הצדדין את הוא זורע אבל עלה ותני לשם זרע יביא לא טפחים ג' עפר גבהעל
להן ומוקי בבכורים חייב שהוא כל קרקע דתנן כנגדה אלא ינקה דלא נ'[ ]ע"י יחפור לא בשילהי דאמרינן)יד(

 * ינקי משיתא פהתע אכל ינקי לא בשתא דחמשה 6'[ ]פ*ס אר"ע פ' בשבת אמרינן זרעים שאר אבל בחטה

 נקנג[ שצסימן
 בתחלת ותניא , כלאים תזרע לא שדך קדושים בפ' והזהיר צוה מאלהיל ויראת , כלאים שדרתזרע
 המקיים אף רע"א לוקה בכלא'מ והמחפה המנכש ג'[ כ"6 ומטת הלוקין הן אלו ובן ג'[ ]למועסק

 ואמרינן בלאים תזרע לא ת"ל מנין מקי'מ זורע אלא לי אין תזרע לא )א( בספרי בדתניא דר"עוטעמא
 למעוטי אצמריך בארץ התלויה מצוה לשיא )ב( שאע"פ שבש"ל ורזם למעומי שדך 6'[ ])"ע פ"אבקדושין
 בהמה הרבעת מה תזרע לא שדך כלאימ תרביע לא בהמתך דכתיב בהמה להרבעת איתקש חומאדלא
 זרעים נתערבו ואם וזרע ביזרג' מיערב יוסף רב ואמרינן בחו"ל אפי' שדך אף היא הגוף חונת דהאבחו"ל
 שעורים בשדת שעורים רוב ואם חמימ בשדה ויזרע[ חמים רוב בתר ]אזלינן חטים רוב אם רובא בתראזלינן
 חשוב דבר )ג( כך כל להיות יכול רוב אין ואפיי להטות רבים אחרי דכתיב בטיל ברובא מילתא דבלומעמא
 זרע רובע בה שיש סאה כל 6ק ]5"ד פירות המוכר פ' בב"ב לה ומייתינן פ"ב בכלאים כדתנן מבטילולא
 מתחלת אבל רובע היה שמתחלתו אלא יבור אמר לא יוסי ר' ואפי' יבור אומר יוסי ר' ימעם אחרממין

 . כלאים הוו זרעים איזה טפרש בלאים ובמסכת בטל פחות היהעירובו

 ]שד[ שצאטימן

 איש בך יהיה כי תצא בה' נתוב . אורחותיך יישר והוא בוראך דעה דרכיך בכל . המהנה חול אל יבא"

 ראםתועשת
 זכוונתס )ייטב טס 'qDI מסורת ע"ז וע' יר"ע כח"ק טסחיס סטם דגעינן סס)כס גנך 610 וכ"י ו,ולע ר"ל נ'  פ"נ  וו' סגו ד" 3')"ז

 טסי דמיק) יטמע36 כר' כמו") )מסוק סו") ד6"כ ו"6 סג") תסי D('Y 0סחיס נ' %) ור"ט 3מ1") כמותו ס)כס כקרן המיק) וכ)3ה1")
 סיר6יס ט) ממס כ6ממ וסס"ח עיי"ס 3' פ"3 גכ"נ סנרס"ט כממ"כ כרגע דס)כס וס") קיימי דנ6"י %1כ 'חידית )נסן %) עכויטדלין
 ימידית נפן עטית כיין טפמיס סטס הכעי מקמר ננ"ע מ' קני טילך כ33 גנרל כמחס 61יגט גלרית מנסן 0כ3 ימייית נגסןלסיירי

 מכ"כ מן נ7"ו יסר נס' ל"ת ע) תמס וכן כו' עסחיס ו' נותן גרטיס סר6סון סיס 06 6נ) וכו' סמנריך יכ63'ס רס"זנסילוס)מ'
 יורעיס )מימרני סנמר6 סריך 6' י"ס כ3"3 וסי ורעים )60ר ממס נין טמח)ק 3מס 5ע"ג רגיט דגרי כו' נחעס )יד( . כתנתיוסבא
 %"כ גרטיס 603רי מיילי יחמור י)6 ומתג" דוקך כחעס מירי ס5ליין 6ת דומע )חר7 קמרו %1 כו' חגן 601 מסתרסי fip)וידיין
 כימוכח 0סחיס נ' יונקת גמי חעס יט6 ותימך קרקע תוד"ס 6' כ"1 קדוט'ן ועיין ורעים נמירי חטם 1)"0 ורעים נכותנו קחגילסתמך
 : ,רעים )טורי מטס 3ין תמחוק כמס המיסמס סתי' ראגו כרכרי פ63 נחר ר~ריע3"6 טס וכ"כ כו' וי") ר"ע כס' דעלונטגסמעת6
 לתו"ע וטין (o'hS סדך תולע % כתיר מי63 סייט כנג'ס תולע 63 ת"3 מטפסר וס4 קדוסיס מן נת"כ hlo1 גססל6 5"3נקפלי)א(

 כו' כימנן י6,רייח6 מכרס 3כ)6' 6ש)ו מייסיגן )6 לגיקס . D~nh וקחת י"ס כמס"ס נסרס"י נ' ל"ז ס3ת ושין , %ח סי'סם
 ע) סכ' כבפיס מסג' סס"ד )סרמכ"ס מא' סרדלו גח" ורפיתי 6רנע נתוד"ס וע""0 איקס חייטיכן ד63 ייננן זרעים כ63יוכת"כ
 ורעים כ63י )ולוע י6י סכרט כאי כמו ג6סרין סורעיס 6ין ונסיכך ורעים כאי סמק"ס סייגו ירנגן ~רעיס כאי דק6מר וס6 11"3סרס"י

 ד6')1 דל"ע )רננן 6ף 610 61וריית6 סברס כ)6י מקיים 7)פלס"י מסחריו גרפס עכ") כ)6יס תזלע )6 טיך לכתיכ טו6מד6וריית6
 מקרוע 6סורין סכרט כ)6י נמטגס עמס"ס טס סר"0 סני6ו דכ)6יס רפ"מ כירוט)מי מס"ק דרך ע) 6101 )וקס ורעים כ)6י מק"מ)ר"ט
 נסור ססו6 בניסור מודים טכ) 610 1"ס יוסי ר' 6מר ומסגי תעמס 3)6 ע31ר סמקייס דרט"6 כר"ע מס , גרטיס hiu' וכןו3קייס

 לידן ונמרי דע"כ ל 3' י"ג )מנידף פעו"י 6ו)ס דרכק 6יסור6 ,רעיס וכ63י )קיים מס"ת נסור סכרס 6%' ימנת )סר0"י סרדכ"וולי
 דייגן ר6י' עול ושי"א שיש יספי מע"ז )וס %1ר )וקם היגו מערס ע"י נמקייס ולשטו נמייס נ3) 6יסור6 מכ6 )פנק 6)6)'ת6
 נמסרי ועיין שי"ט י%ג מסוטם כסירוט)מי ודש זיין )גגור6 מעסס ע"י פסיקו כאליס תפייס חרס ט) 6'ס,ר כ3) 3סו מת 6ר"עלפרת'
 וכ"כ כו' ס*"ס )ב( . כר13ן ודש )חוד Drl~1 6)'63 טטו6 וגריס )לוין 3כ' עוכר ככרס כטיס סמקייס טכ) פס פ6מרו ר")  פוח65

 כניטוע 6ף ז6יירי טו6 גמי כפמוטו מ"מ כו' ורעיס (ths )פרס ילין כסרס"י כתש סכוך י"ס טס טישתוס' 61ף רט"ע )6רןססמ"נ
 )תו)דס ד"ז רנינו כן ומדה . כן כמו ד5") ג") . כך כ) )נ( . הסמ"ג ר3יגו דעת וזמו )6 נחוי"ס סס מסרס") כממ"כ ורעיםכהי
 ר5"1 סי' כיו"ד וסגל"6 )וקס ונרע מיעט )6 י6ס כסיס מסג' לס"ס סרמכ"ס וכמפ"כ מס"ת לסור נ"כ נל"ד מ6' זכעמל דם")גר6ט

 וימס ריש מ" רעק"6 נתסו' סקנס וכן מעין מרפית מסג' %ט3 ערגס 6ת טכ6 למלו ד6%'ס רפה נירוט)מי דס6 ש"ע ס"מסקיי
 טסרס"י וכמו לעין מרשת מסוס 6)6 6יט לתורס סמן יס6יסור )ומל סילוט)מ' יכווגת יקע יקע חקרם פסיל נ6ס"ע כב' גוסס6ל
hS~?"1' )ס6ר ?ומס ושגו )מלטת מותר ומס"ס גו' ערטנ כיסוי ?)6 ינעיגן סו6 ניטרל כפייס ?גט כ' סle'b סי"ת ועיין עולס 

 מ6י : טר"מ %עונות מיש גגי אסר סס עי ס63ס"ס גדכרי לכ' ג' 6ות י"ג סי' 06עמודי
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רן יראים לחמים אם כי לברכת רע נעשים שאינם איסרים ז עכורמפר
 ולא בך בספרי ותניא המחנה תוך אל יבא לא למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה פהור יהיה לאאשי

 כוכבי" עובדי פיבאחרים
 מצוות זו למחנה מחוץ אל ויצא בהווה הכתוב דבר 'לילה מקרה לקטן פרם איש

 להוציאו עליו גדול מוזהר שאינו ללמד קמן ממעטינן וכי * תעשה לא מצות זו המחנה תוך אל יבא לאעשה
 אין ולח"ד שפטורים זה על הכתוב גולה להפרישו מצווין בעד לתאבון נבלות אוכל קשן 6ק קאך ]'גמותלס"ד
 שגזירת מותר קטן טמאין כלים להכניס שאסור אע"פ )א( הקמן להכניס מותר שגדול לקטן פרם יפרשמצווין
 ובעל בזיבה מטמא אחד יום בן קטן נ'[ ]מ"ג דופן יוצא פ' בנדה כדתנן )ב( טמא קרוייו אבל הואמלך
 ש"ז ממנו תצא ואשר הזב תורת זאת דכתיב כ/[ ])'י בנדה כדאמרינז ראשונה בראייה לזב איתקשקרי

 אלו פ' בפסחימ לה ומייתי בספרי ותניא קרי בעל לרבות זב וכל ג'[ ]ס"ו דברים אלו פ' ~פסחיםואמרינן
 והיה וכתיב שכינה מחנה זו המחנה תוך אל יבא לא לויה מהנה זו למחנה מחוץ אל ויצא 6'[ וס"מדברים
 , )ג( המחנות מן לפנים מלבא מעכבתו שמשו ביאת המחנה תוך אל יבא השמש וכבא במים ירחץ ערבלפנות

 ]יב[ שצבמשן
 קרושה דבר אדם להזכיר שלא הקב"ה צוה שסו כבוד לה' הבו ועוז כבוד לה' הבו . דבר ערות בך יראהלא

 בך יראה ולא קדוש מחניך והיה מחניך בקרב מתהלך אלהיך ה' כי תצא כי בפ' דכתיב ערוהבמקום
 ראיית פי' השכינה את מסלקות שהעריות מלמד מאחריך ושב בספרי ותניא מאחריך ושב דברערות
 האמורות עריות וכולהו תגלה לא אחותך ערות דכתיב ואשה איש של מקום אותו ערוה פ" , העריות)א(
 כנגדה ק"ש לקרוא אסור בעששית ערוה אמרינן ג'[ ]ג"כ שמתו מי פ' ובברכות הנשכבת ערוה פי'שם

 כנגדו ק"ש לקרוא אמור ערום כוכבים עובד )ב( מר ואמר מיתחזיא ]והא דבר ערות בך יראה ולאשנאסר
 את רואה ולבו . ראו לא אביהם וערות דכתיב ערוה דאיקרו אשכחן בשרם חמורים בשר אשר דכתיבדאע"ג[
 ואמר לא לתפלה אבל לק"ש אלא דשרו אשכחן 'לא דשרו תנאי דכולהו אמור לתפלה מותר לק"שהערוה
 כתב הימים. כל שם ולבי עיני והיו נ'[ ע' ]6% שנאמר אסור הערוה את רואה לבו היה אם לתפלה )ג(רבא

 מותר מתניו על לו חגורה עו4 ושל בנד של טלית היה ג'[ ]כ"י שמתו מי פ' בברכות תניא , גדולותבהלכות

 ראםתועפות
 ז)מ"ד דאר )טעמיה 6וי) סרג סקסן )הכגיס מומר ונדו) מכווין 6ין 3מ"ז )סיטתי' )6וקומס T'Dn )מכום )ש %אי'% מ6י)א(

 )מ6ן נס ומיסו . 5"ד סי' תס"ד וסרג יומט סרי נהמו סתו"י כמו"כ %'פר6 בסרוסי מקוס קינו גמי 36יו 6ש' מתווין 3"ד6ין
 . מנ"ז ס"ס 163"ח סנרג"י )מון , ודוק ק6י קר6י )ניסכר וסכל מדרכגן זסיימ גרס מ115ס 6כיו 6כ) )סריסו מטפן נ"ר דליןדסנר
 מ65 כי וליס דכתי3 קר6 מעסיס נקרי %6 ג'ינס מטמ6 6' יוס כן י6ינר6 מייוון )י ביכין קיהו דגרי )ב( 6/ %ת סכ"נ מ" )ע')ועיין
 נרהיט )זג 6יחקס קרי ונע) ומ"מ . מעמה 63 מסכ' כ5'ר 6נ) 6' ויום טג'ס ט' 3ן 6)6 מסמה י63 נ' )"כ וכגדע ניסרק וזרסיגן ס"וממגו

 נמגס זמסמ6 637 ונעיט ומגע מחסמן מסו IDP וכ ט) ר6סוגס רצייה נ' 3"ד נדח סי6 דר") נער עיכס ר6סוגס רסיס קטן ננ'ר6טעס.
 ר6סוגס כר6"ס סו6 זס וכ) כו' מטמ6ס גמי ר6סונס רצייה קען 6ף מעמ6 ט13 ר6סוגס רסיס גזן מס קטן נין גד% כין ס,3 מורסמזקת

 36)דווי
~ffns 

'sa כו' תטמן )6 גמי ר6סוגס ר6ייס מטמא )6 סקו זפ"ו כיון וסי מס אוכר ננעיץ ר") וכדגקט טמ6ט אגס קטן 
 163 עמ6 סו6 6נ) גנניעט ס"ו מטמן ז)6 636 טמ6 סרו% יקען דסגרי כ"3 ס" %מ מ"6 יעקכ ס13ת סרג ע3 סמו)קיס )סיטתו6ף

 כס' ועיין תג"1 סי' )16"מ סנרכן עכ") עמ6 גוסו S~h דוקה Dlns סייגו )קצן י,ר6 מטטיס יכ' 636 )ו3 6תקט קרי SD31מטעמן
 l~ahs1 דורי סם טוניה ס" ממט מ65 כי וקיט סרוק מ5ורע פ' ס,סנ סרניי ע) )טסיג כ"כ 6' 16ת י"ס מלסר ומס 3"1 המגס גסתוממי
 קרי 3ין )מקק )ט 6ין וסטיטוחו זר") מכעי6 נ' )"ד דגדס ססוגי6 ע"ס דבריו וניקר ושינס נקרי מטמ6 6מי יוס כן רקען ג"דסי'
 6)6 6מרו ד)6 בסיסך מוכם 3' )"ל מגלם להירכס סכרכ"י כמת"כ סזסנ טלכיד ע3 כ' ויפס ממס גכמיס גסתי ידנריס טיי"ס)ו3

 וסטט6 כל3ר'1 ט"מ טיט וגרהם ט6"ר תמס כחטר ממוריס סר6נ"ן וד' טמ6 חיו דקרו'1 ס"ו )6 כמגע מעמק אנס ס) ל6סוגסירסס
 ד)IDPS 6 סרס סכתנ כ"י )ספרי 3סילוטו ס)) )רניגו רעיתי וכן נקרי מטמ6 ד)6 טניס ט' נוכן סאות סייגו )קטן סרס 6יסדססרי
 לנינו כ' וכך טמחגס מן )סגים סני' נקניט וגססרי סח1מס מן 3סמס 6ית6 ננדסס . סממגות מן )ג( . עם סנרכ"י ג"כ נקלימעמך

 : יומנן ור' ד"ס סס 31מוסן כ' )"כ ונחיס ועיין רכיס )סון סמחגות מן 3סגיט טססרי)ס1ן
 נס ומסדק כנענים 3ס סננו מכסס סס ס6מרו רג"ן פ' כמסרי ועיי"ט ססכיגס 6ת מסדקות טעריות רביית ר") . מעריותלטייפ)א(

 סורס טכינס סיתס ]כעליות[ יטר6) סמט16 קורס כהחמס ד6ר"מ כ' נ' מוטס ועיין ססכיגס מסדק סעליוח דמעטס ימסמסמכעס
 מסדק נפוטך מעריות זמעטס גמי מסמע מ6חריך וסב דבר ערות כך ירפס ו)6 טג6מר ממס סכיגס גסמ)קס טחט16 כיון גו'ט%ו"6
 נמחגס דוק6 דמיינו 6מל )עג'ן דגר ערות כך 'ר6ס 1)6 סמנם סכוכות 3ע) דעת טסס'6 י"6 מכוס סרמכ"ן )זעת מד"ת ועיין סטכיגס6מ
 . 637 6מר ובי"ס יסודם 6"ר ננמר6 מר ו6מר וממ"כ מסנדפס מנסחי ממוסגר )ב( . רניגו כיצרי כ"כ ס"ד ס" מסמ"ק16)0
 6חר דמסכ"ר 5י וגרפס לנס טגי' דנרטמ פ"נ . וננס"נ ר% תיבת מת6 גגדסס . ר63)ג(

 מימרני
 מקוס מרפס 6104 גס"נ כ"כ 11

 מניבט ירפס ירפס ע"ד טסו6" גר6ט 1ג1' טס ודכי עיני וסיו מסססוק וסר6י' 3ס"נ סד"כ hih )סגינו כגמרך ס6'גו ססנ'6 רנ36י3ר'
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 יראים לשטים רעלבריותכיאם נעשים שאינם איסרים ז עמר מפך414
 בהפסקת לן די הערוה את רואה לבו מטעם אכל ערום יתפלל לא פ" לבו שיכמה עד ולתפלה ק"שלקרוא
 אבל מלבו לממה בשרו על לסמה חגור כשהוא חגור או עור או מלית הפסקת מהניא וכי , וקור~ית
 אינו המלבוש שהחת מה וכל אחד הכל עושה המלבוש שהרי הפסק זה אין ממלבושיו )ד( ]מלמעלה[חגור
 6'[ נ"נ ]כוהת יצחק ר' דאטר פקוס אותו שאינן נשכבות שאינן עריות תולדות. . המלבוש שעל חגורמפסיק
 לקרוא אסור מינה טפח מגלה כי אשתו דאפילו לק"ש שמתו מי פ' בברכות ומוקמינן )ה( ערוה באשהטפח
 נהרות עברי שוק גלי דכתיב ערוה באשה שוק חסדא רב ואמר להתכסות שדרכו טפח פי' כנגדהק"ש
  ואמר העוימ כעדר שערך דכתיב ערוה שכאשה שער ששת רב ואמר חרפתך תראה נס ערותך תגלונתיב
 לענין ז"ל גאון 'הודאי רב פירש הני וכל )ו( שיר של קול פי' ערב קולך כי דכתיב ערוה באשה קולשמואל
 יושבים אנו הגוים בין ובעונותינו אשה של שיר קול בשמיעת קדושה דבר או ק"ש לומר אסור הלכךק"ש
 רואה עקבו ארמיות. נשים קול בשמיעת )ז( מללמוד נוהרים אנו אין הלכך תורתך הפרו לה' לעשותועת
 נ/[ כ"ס ]גיטת סמקינן )ח( קנים מיע"ל ליתא דהא ואע"ג מותר אמר ורבא אמור אמר אביי נונע מותר הערוהאת

 ויקרא במיס "תכמה דתנן והא אסור לתפלה אבל ]מותר[ לק"ש )ם( פירשנו הערוה את רואה ולבוכאביי
 לאט הערוה את רואה לבו דהא לא עכורים אפילו ולתפלה )י( לא בצלולים אבל עכורים במימ מיליהני

 . אמור לק"ש אפילו מבחוץ ערותו נראית המים שדרך צלולים כך כלהס

 ראםתועפות
 06 16 לסגו )סררת ח3ר )מ)61 טרחתי 0370 ראגו ע"ד כתכ חלט ובטס לגיסת עס"י פוססתי מ)ממ)0 חיכת )ר( . ע"ש כ'ד'

 0חנור ד6ס 6חד סג) 0מ)כוט עוסקו סמ)נוט ע) כס0חגור 610 6יך )מניגר קט0 ע)מ0 מנך ו0סכר6 משהי י)6 סופק 3טו0מזכירותו
 3' כ"כ בלכות ווי3ג6 067 י' טגטס"ח יכרך ר"י יג0נסות עכ"ל 0ססק 5ימ 6מ6י מצודק 610 ו6ס 0כסק 0וי ד63 פסיפס רמוי0ו6
 טס ח"ן 1)סחול ינר'1 )0נ'6 )0סוטקיס 0י0 ועכ"ם נוס יצריו 0נ'16 ס)otn~nhl 6 ר6טוי'ס 0סוסקיט ע) ג"כ והמח 0יר5יס ד'0ני6
 וכ' כחוג יכנדסס מנדפס מגטון מסוט הכת"י )מון 5ו)ס כלע"ג ו0ג'מ 0'ר6'ס כרכמו י)6 ממס טגר06 סק"ע 6' ס" סתנו"ט)ך'

 מ513ר 51"כ כו' מפסק ו0 5'ן ממ)טט'1 מבמעכס תגיר 0ו6 06 6נ3 ממ)ט"'ו 3מע0 לסרו ע) מגור "הץ6 כגון תנול 6ו כו'מ0מ6
 ע) )מע0 חגור כו' מ0;י6 וכי 0כח"' )סון )סי 336 ממ)3וס'ו מ)מע)0 מחגור oh 16 ממ)נ1סיו )מטס 0חנול כין הצוק ס'ר6'סגדנלי
 ע) יסייגו ))נו ממע) )ו3ס ט610 ממ)נוט'1 חנור )6סוק' רטט כתנת 61"כ כו' 0ססק ו0 6'ן ממ)כוס'1 חגור 6נ) מקנו )מע0נסרו
 מ)מע)0 כנדיו טחוגל מהגור ד0יעו סמ)3וס סע) הנור ממסיק קינו 0מ)כוט טתחת מס 1כ) כו' אפסק ו0 טלין רבינו 1ע1"6 )מע)0כחסיו
 עיין )ה( . ו30ן ערוהו 0617 )נו ס5ין דמי טמיר ומהדק מעכו )מס0 עונדיו )מעכס 3חנור0 תניר 0ו6 6ס 1)עו)ס נ61ר1 ס3י3)כתסיו
 ועיין גלון כ6י ר3 ע"ס אר"י וכ"כ מותר כדרכי טמל3רח 3טע0 36) ר") . סיר ט) קו) סי' )ו( . מט"מ ננ"ורי 16"3 מ' סי')עי)
 )ק"ל זית נין )חקק טיפ D"th )ב"פ 7כן כ' נ"י 6ות %נ סימן )סמ"ק ח7ס1ת ג0נ0ות . נל)מ1ד )ז( . סט 31מקג0 5' עןקרוסין
 %0) ננד טסה )רהיט מג") 0קטotltn~o 0 ווי ג3י6ור )ח( . מדגסטי' פכ"כ סם ננ)6) מעסם ונ3'15ל כ"ז ס" Dlbp'1' ועייןע""ס
 סבני ונרו06 לסיר ד"ס גוגע ומחגי ור"6 סריס כר"ח דגקעיגן מסוס סייגו מותר 0617 בסור נוגע וסככתך נמרק זססיק 760י)מ6
 מותר רולס לסור נוגע וס)כח6 יותר נחורך וחמלו דר"ח נריח כר"ח וסככתך בסנור כנמרך בגורו מו)6 וי") כרנת ו0)כח6 ורכךבניי
 )עי) 7"1 רניננ כ' יכפר לע"נ חים 0טס וכ' כו' 6נ3 מותר )ק"מ 0ערו0 6ת רו06 ולנו 0גדפס )סון )בו( . סכ' ססקינן הכ"טס"מ
 רו06 ד)3ו )ומר כהועדות כ6ן לנינו יכתבו קומר 61ני טכ") לסור )קרס 6ף כו' 1)%יס ךכמיס )6כמעיגן דכעי מסוס כ6ן סגלומ"מ
 מןרגגן כ"6 לסור קינו רו06 )כו כה3 ח' 6ות 0ערו0 6ח רולס )נו ערך ממ"ר וגס' מירנגן 6)6 6יגו סרסור )חספס 0ערו60ח

 0ערוס 6ת רו06 ד)3ו ע"ד ס" ריס )16"ח נמס 0פ%נ וכ"כ מדרנגן 6)6 סלנו ג"כ רג';1 ודעת עכ") 67,ר"ת6 7סו6 משמעומ)13ט
 6)6 וסלי כהור"U'"D 0 מותר  רו06  רלכו  ל4 כ"ס לרכות 7"'6 כח"ק טססק רס7' ט) תצמידו ממט" כרכינו ס") ורכיט . עיי"םדרתן
 וכממ"כ לסורו)מפ)0

 סה"ת על טיטיג רלרכית פ"נ מנסיג על כלכות סמ0 3ס' יר5יחי ויערי רמתיר 5ל'נ6 5"נ סי' נ*י"ת סג'"
 7"0 6' ד"י טנת כדס"ת כ"6 עיין 631 0נ"ח ע) 0טינ נחגס ו3מחכ"ת עיי"ט )חספס ק"ס גין מחקק ויסרי ימח;ור )ומר )ריכין  6נורסן

 ותמהתי תגור 3ל6 משסלל סייס ר3י  6ן פ67 ריפיתי 11") יותר כקורך סונף קכ"ח סי' ח"6 ונ6ו"ו נקצור סו6 סס 6כ)טריחות6
 מס )מכ"ח קט0 מכיר 61"כ 1נ") פ)מ0 רג'גו תייגו ורנו סמע" רוס"ר 610 ו0כוח3 60ו"ו סס וכ' כו' 61מר 0ערו0 6ת רו06 ל3ויס6 סל*  מטוט ויטמ*  שלליס  חגור גל* לסתסלל לירי  ייסיר שרכות נמס' למריכן 60 מהג'ס חנור )6 ו0ו6 מחס)) ט0ו6 ,0 מסוקמרתי
 ולתפלם מותר 3רכוח וטלר דלק"ס וטנור חילק  ולכן מיתר סטרית 6ת 0617 דלגו ססס 6י0ו 60 ת"ל רם"י טל טמעי' סר"רסתמם
 7"0 ג' כ"0 נצרכות אתוס, ל ד)0ד6 תמות וסוף מותר ופרנק לסור רקס )נו ס") ש"נ" כח3 )"י 6ות סי"ט דס3ת h"e וסק"נלסור
 יט מ)13 חריר דעק13 )מרסיי ע7ד סי' ריס 163"ח סנר"6 ו)סנ,ס"כ הכור ן"SJb 13( 0 כעק13 6)6 6מור6י סגי ן)"פ וסר6"סוררי
 ימיי ל6  שלולין לי(  רתל,יר. דיקה עקבו די") הסור 0617 )3ו 7)6כיי לסיס 6ין 6נ) 7עקגו מכט"כ מוחר לאס )כו דורכהר6י0
 ר3יגו 3דנרי גחקסו 0עמוד,ס ותווי חיס 0טס ולנס , טס )ית6 )6" עכורים Db'(l מו)חס)0 כ6ן וממ"כ הכרסס כ"ס לו' סערוסלינית
 מחל, ס6 כו' ויקרה למיס יתכסס בחגן וס6ס6מר

 טל0  יימרען טחמס טין  יל, עד והקרות )עפות 'כו) 06 דקתנ' מק"ט סיירי ודקי
 )קיט 0ערו0 6ח רו06 )כו ס") 60 רדינו וח"כ עיי"י  כויתיסין דילמת  ישוטט בר' תימ, 6:י' לו' לר'א ~hnr  תכן ליש, נ' כ'וםנרכוס
 דלרכות DD"( מס"ר ומנגסות  מנטת Dlh' ונסג סק"ז ע"1 קי' ג5ז"ח 0גר"5 )כמש"ג 1Vh  סחיר 7לג';1 וס;") ינית. "קבס ומציזעתר

דיי

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



 רח . יראתם לשמים אם כי לבריזת רע נעשים שאינם איסורים ז עכורמפר
 ]שיו[ שצ3סימן
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 יראים לשטים אם כי לבריתו רע נעשים שאעם איסורים ז ענוד מפך416
 וחג כמדרן רגלים ג' ]רש"א תאחר בבל עובר רגלים שלשה עליהם שעברו כיון ופיאה שכחה לקםנכור
 רגלים שני עליהן שעברו כיון אומר ראב"י תאחר בבל עובר אחד רגל עליו שעבר כיון רמ"א 'תחילההמצהר
 התם מפרש דכולהי וטעמא תאחר[ בבל עובר הסוכות חג עליהן שעבר ניון אומר בר"ש ר"א תאחר בבלעובר
 ואמר צדקה זו נפיך דברת אשר 6'[ ~' פרקא בההוא אמרינן ובצדקה )ה( ונקי קב שמשנתו כראב"יוקיי"ל
 כתיבא דקרכן ובעניינא הואיל דתימא מהו פשיטא עניים קיימי דהא מ"ט לאלתור עליה מחייב וצדקהרבא
 בקרבנות )י( רגלימ מיניה דמפיק קרא דההוא דרבא ומעמא קם"ל רגלימ שלשה עלה דעברי עד לחייבלא

 אם אבל עין צרות מטעם מאחרה כשהוא לאלתר עליה דחייב בצדקה אמרינן וכי בצדקה ולאכתיבא
 בכל רנ*מ )ז( זמני עליו שעברו כיון כק מ/ רבא ואמר תאחר בבל עלה עבר לא להגון ליתן כדימאחרה
 לידור ימהר ולא פיו אדם וישמור , העין בצרות למאחרה לצדקה וכן תאחר בכל עליו עובר ויוםיום

 טוב אומר יהודה ר' ר"מ דברי עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה מוב )ח( תדור לא אשר מדב 6'[ ט, ]טויסכדתניא
 עלי הרי אמר אבל זה הרי דאמר אלא קאמר לא יהורה ר' ואפי' 6'[ ]" פ"א בנדרים ואמרי' ומשלם שנודר ומזהמזה
 במה פ' בשבת כדאמרינן ידיו מעשה את וחבל הנודר קול על האלהים יקצוף ולמה תאחר בבל דאתי משוםלא

 לידור )ם( סותר צרה ובשעת קמנים כשהם טתימ ובנותיו ובניו מתה אדם של אשתו נדרים בעון ל[ ]3"נטדליקין

 ראםהועפות
 פסק ס'"נ סקר3נות ממעסם כסי"ד סרמ3"ס )ה( . כר"ם ור"6 ר36"י דברי מסר טס ונס מהגיפם טוכסתי סנכ6ן וסמוסנל סנגתייסמס

 כס' כדמוכח ככליימ6 ו6סי' ונקי 39 סיום  טייר ריב"י  וויני ו)כ16רס טס ססמ"נ זז") ת6חר 3כ) סוכר רנ)יס י3ג' י3ריית6גת"ק
 0ג6ון ע) ו)ס)6 כסרמנ"ס ססלנ דעת נס 61"כ עב") יום נב) ת6חר ננ) עובר רג)יס טפס עפיו פערנו כיון רכ6 16מר המנסבחופן
 ומטוס ת6חר כב) עוכר רג)יס זכנ' כר6כ"י זססק 6ף ט)"6 )לוין ססמ"נ גס 3וס") מס סכ' נ' 7"1 ל"מ )מס' 03נסות )גד6סרר"6
 ויוס יוס ?נ% הענין מ"מ ונקי קכזגוסגתו

~DID 
 PDID כ6ן סר6"ס מיסו כדכריו נוזקר ע"ס וקובי עכ") דטכ6 וכגי' נהרך יסוף כרכל

 ד)6 מרכל ר6י0 6ין 61"כ רג)יס זמני רנ6 מסון כתב מסמוך רניגו סגם רנ)יס פקס ט6מר רנ6 מבסון רקס מסמ"ג פסכם ומסכר6נ"י
 סמם וסול מנוט זמסקיגן סני' כגיסם רג)יס. מיגי' )ו( סכי. (DP' נייוק ז)16 י") כקרנגות הנניס ג' עמ' זענרי עז 6' ו' נגמ' ולסכר6נ"י
 ומס כו' זרכ6 ועטמ6 חי"ר )6 סכ6 6כ) נרג)יס רחמג6 זת)גסו סו6 סרס קם") ס6מרס סנמ' דברי ט61 רנינו וינרי רג)יס, מיגי' זמפקיגן1נ")
 סטגיגו מס ונעגין רניגו כרכרי גונר )6 ומס"ס )י' י)"ג י"ס ס' סי' גדקס 0)' מס6ו"ו סגר6ס )סי O")D טכיחי זס6 3נמר6טימרו
 )מלמרס )גזקס וכן לכ' כסר"ן גר06 לפיט ומזכרי ומק"ן 0רסנ"6 וחי נדקות תו7"ס 6' 7' גר"ס עיין נדקות רנ)יס 7וממככרייתך
 סניס ר"ס גריס )סר6"ט וסה"נ רנ)יס ינ' בסנור כ~ק0 6וסן סוס י)יכ6 ס"מ כירייתך עניים קיימי ז)6 כנווני כחב 1)6 מעיןשרות
 כר"מ טסג"י כמת"כ לס") וגריס סתוס' סיעת וסוף %כ רנ3'ס נ' עד 636 6כחרייסו הבסיורי מודיכ )6 16 טגייס 3ד)יכ6 6כ)ע"ד
 סכלי דכריס )ס3י6 ירכו סגין לע"ס ורכנן זי"ט ס)ונת6 גמי ומייתי )גויר נ"מ ד)רג)יס ססי6 מדטני6 כסחוס' סר'"ף רטיטתסס

 ססו6 0ר6"ט ע"ד ל מק"ג גס ולכן סתוס' וכמח"כ י3זק0 ח6חר 3) )ענין )רג)יס רקס דגיסן גדקס )עמן דג"מ Dh"( ענוגינוגוסניס
 סקריך סס ססג"י ומגס . ססג"י זנרי וכר 1)6 טרי"ף נטעת מלנסר" כ"כ טס )ר"מ ס)מס מסק וכשנסות 0תוס' ט'טח סרי"ףכבסון
 זס6 סי' סרסכ"6 3סס וסר"ן סטו"6 11") ע3'1 תססו כחגם ו)עג"ד סלסנ"6 ד' )דחות כ' סטו"6 נס ער"ן ס0גי6 סרסכ"6 ע))תמום
 )16 זסתס כיון סחוס' ימוי )תרן נחי' 0רסנ"6 כ' ז'פס סומר וסגי D('St 11 )סכרך סחוס' 7וצ וימס כעמס סייגו ~)הר עונרזנינץח
 ועוד 0טו"6 כ' עוד . כהורך טיי"פ כו' 5חי נרנ) )מימר זק )6 6חד שרג) 16 תהמר ככ) רג)יס ננ' 6י כקרכגות )סידק 0ו6דוכתה
  כיון דר3* מימרא )אייך סכי ונתר )לתר o~tiP ממוייכ יגדקות 7לנ6 מימרא 60 כמחבט 6' ז"1 )קמן ה)געך6 מימסזר 16מל6גי
 טו6 גוס"כ תאחר ז3) רנ)יט ל ד)מו)ס )י מסתנרhih 6 סרפכ"6 י,") פק"מ עכ") סכי נושמע )6 נעמס ע31ר 6מד רג) עלושענר
 וכזזרסיגן מפתיך ימולא 3עסס )חיינו ויר63 . 3ליית6 וסייגו כסגים יקייצו מקנט וקאי טגייס קיימי ו6סי' עופל אגו עקץ שעכרוועד
 דמו51 כרייתם 66'דך 6)6 גדר תדור דכי הכרייתם 1)6 תגשי זסמ D(finll 5ס6י המרס )6 דרנה גמי וסייגו מ"ע י ספחיךמ1נ5
 (Or וס עג'ן 6'ן 61"כ (CID"' ושכשמס סרס וגאת סייגו 3עסס עוטר 6חד רג) ע3'1 טע3ר כיון אח"כ רנ6 זמ"ס ומטוט עכ") כו'טסתץ
 עמס זסך ע"ס מיחמנ זכנדקס רנ6 יכל' סירו י1"ע 11 טסתיך זמתך 03נריית6 סמוך 61דלכס דרכ6 מישרי סידור 61'חור קדימסכיין
 33סמ"ק דק'ימ' 7סיכי וגימל כקרנגות גמי )'פ)ונ טתוס' סיטת ע) 6'0ו עקטס 7מ6' 0רס3"6 סיעת % מסקסות DO("t ומס"ט .)6)תר
 קוסי6 מנין 6יגי עיי"ס כו' נכסמ"ק כסנים זקיימי סיכ' נקרכמת )לתר עמס )חיור )גססי' 6'סו )'קטי ת6חר 3כ) )6)תר ס'עכורכסנ'ס

 וטסטר כנסלק מכסגיס יותר עגייס קיימי דס6 נוטעם מקרכטת סוני דנדקס מנמרך חילוק )סרסכ"6 )יס גימל )לתר )ענין 7נס)מ116
 כ"6 כוס כ)) סנרה ס6ין )מוכיח 0רטכ"6 סקריך חרחר זכ) לנחס ג' )עגין מסה"כ דנלס' מסריס וים OttlD מכיחי ךס6 נסוףסעו"6
 ומגי )ז( . ססכי16 סר"ן גדנרי ע"6 כסגים סרסכ"6 ז' ר6ו )6 וטטו"6 סספג"י נעיגי וסגר6ס , קרננות 3"ס 75קס ל'פ ות"כנו0"כ
 )י וסנר6ס תוי תיגת )'ת6 וכקן נגדסס כ"ס ונף מדור )6 6סר טונ לח( . ס' 6ות )ע') ועיין נגדפס וב"ס רג)יס ג' )מניט .רנ3'ס
 סיור )6 6סר טוי ולס"ס oSn תדור 6סר 6ת כתיג מיג" זועי) רס"' ז)סי' . טוכ ד"ס 6' נ' חורין טחוס' סכ' ססירוסין )כ'סג"מ
 1)6 זמסחדור ידענה 61ג6 מסתדור תדור )6 6סר טוכ )מיכתנ זמו") קר6 מסלי יריט מילתך יטכס )סיר"ת מט6"כ תומר )חינח6"נ
 דגרי ו0ונ6 6נ) מד"ס 3' נ' כמעין סתוס' כ"כ . )יזור מותר 3רס ונסעת )ם( . וגומר 5"3 6"כ ס' תסקס 1)6 )ס"ק 6)6 קלמרחספס
 כמדר 6ס4 ממרסיס ים וו") יסע נקרך המלימי לע"ס מגודר עמס"ט גדרים 7' ס' ס6גוזס כמע"כ וד)6 הקע"ת כף' גריק5געירכינו
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רם יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים י עמיימפר
 . צרה בשעת נודרים שיהיו לדורות ללמד לאמר נדר יעקב וידר )י(דתמא

 ]שה[ שצרסימן

 פי על אלא )א( נגעו אדם יטהר שלא והזהיר צוה . ותעבוד תירא אלהיך ה' את . הצרעת בנגעהשמר
 הכהנים אתכם יורו אשר ככל ולעשות מאד לשמור הצרעת בנגע השמר תצא כי בפ' דכתיבכהן

 אינו ואל פן השמר שנאמר כ"מ אילעא ר/ ואמר מדבר הכתוב בהררצו' ונקוצץ 6'[ ד, ]מטעות ותנןהלויס
 עד אלא לי אין מחיה זו הצרעת לכן שער זה בנגע תעשה לא זה השמר בספרי ותניא תעשה לאאליא
 נגעי בגדים נגעי אדם נגעי אלא לי אין ולעשות מאד לשטור ת"ל מניין לצומאה נזקק למומאה נזקקשלא
 מניין הסגר מתוך החלם מתוך אלא לי אין הלוים הכהנים אתכם יורו אשר ככל ת"ל מנייןבתים
 לשמור ת"ל מניין מקצתו כולו אלא לי אין . צויתים כאשר הלוים הכהנים אתכם יורו אשר ככלת"ל
 בשכת ותניא צרעתו לי הלכה שמא חושש ואין והולך בא אתה אבל רשאי אתה אי לעשות ולעשות .מאד
 עברה ואם כתפו שע"ג במום רגלו שע"ג בסיד עושה אתה אבל עושה אתה אי לעשות %[ ]ק)"נפר"א
 . בע"ת עובר המהיה את והכוה מומאה סימני התולש פ"ז בנגעים דתנן עובר מטהרו שהוא דבר ובכלעברה

 ]קפח[ שעהמימן

 קרקע בגדולי מלאכה העושים ועוף חיה בהמה שכל תצא כי בפי הקב"ה הזהיר . בדישו שור תחסוםלא
 כפ' ותנן בדישו שור תחסם לא דכתיב יחסמגה שלא למעשר מלאכתו שנגמרה וקורם מלאכה נמרבשעת

 דילפי בגמ' מפרש ומעמא ולחסימה לפריקה ועוף חיה בהמה כל ואחד השור אהד נ'[ נ:"ו הפרה את שנגחשור
 גדולי מיוחד דיש מה דיש 6'[ ס"ט ]3"מ ותניא הוא דרכוייא בהמתך מוכל ליה מרבינן שבת ולענין משבת שורשור
 דיש כמו בקרקע גוילים אינם )א( פי' קרקע גדולי שאינם והמגבן והמחבץ החולב יצא קרקע גדולי כל אףקרקע
 ובשכו בקן ובצאן בבקר נפשך תאוה אשר בכל הכסף ונתת דכתיב קרקע גדולי בהמה קרי מעשר דיעניןאע"ג

 עשר אוכלת שהבהמה קרקע ידי על גדל פי' התם וכו' קרקע גדולי מפורש הפרם מה נ'[ נ"י היויכיןואמרינן
 מלאכתי נגמרה ולא מלאכה ונמר קרקע גדולי מיוחד דיש מה ותניא * בעינן דדיש דומיא והכאהשדה
 . יוחנן כר' וקיי"ל פמור אמר ר"ל חייב אמר יוחנן ר' בקול חממה ג'[ 15 ]ג"כ ואיתמר' נמי[ הכא ]אףלמעשר
 הפועלים את פ'העיכר בבים לן דמיבעיא בה ודש פרתי המום כוכבים לעובד יאמר שלא . הלאו זהתולדות

 . לחומרא בדרבנן אפילו דאימורא תיקו וכל )ב( בתיקו ונשאר 6'[]"

TD~tנקפ[ שצו 
 לבער שלא שני מעשר על הזהיר נצח יתפאר יוצרנו שם . למת[ ממנו נתתי ולא ]בסמא ממנו בעיתילא

 ן ראםתועפות
 )6מר )6מר גדר יעקכ וידר דכתיכ 5רס 3עח )ישר מטוס 6מריגן ךס6 עליו לטסו וכנר עב") )ס ינייתי גדרים כ3 ע) דס6 5רסנעת

 סרסנ"6 כמס"ה מסרסים סיס 7ךעח תרסס כו' ~tlnb(ot  סתירתי  נץ* דעמ' נחס ט)6 וכקמח סכ' ר"נ ס" )י1"ך כנרכ"י ועיין)דורות
 ט) סגוךריס י6טריגן ho )ן טיתר65 ונסכי כו' גדל )6 כגזיר ו6סי' כקומר כוס 6מר )6 כסריס כגדרי עמס"ס ט' 7' )גירשנחי'
 עג וחידוט סרסכ"6 עכ") )מקוט וסוד6ס נדנם 6% נמור גור שגו גדר ט16ת1 )סי גיר יעקכ ותר סנ6מר יעקב סעסס כדרךסורס
 נדרו ס6יחר ע) 7ססי6 11") רח) ע3' טתס כ7כתינ סנדר ע) %ס יעניגו יטקכ יגעני סמןרס ע) סנרכ"י ומס"ס סנטו ט)6סנרכ"'
 נך גרפס טמס"פ גילו ס6יחר הקמר כ) עזן מסוס רח) כמימת יעקכ סגטגס סט7רס לכרי כ5"ע ססגימ י"1 3ר"ס קס"' גס' עייןעכ")
 מסע1גס )ע:קנ סכג'ט דמם )"י פ' ליס כמלותי ס' W~D3 דפתרי 7רנגן )וס יט31 כמכ נ' פרוס ספר"ד 16)ס חט6 מנסחך ו63הט6

1nthe56טליך ו)7יוי' ירסס נ63 גירו מקמר ישן )ומר דשתו מיעוטך )י' דנית 6' כ"ט דונמיס כר"6 ס"3 רח3 וגיחת סיעו גירו 6ת 
 תיחר 7נ) עון מסוס שהו מיתת )העט %סוטך )" ומח סקרנן גפ% )6 זגגו ענר ס6ס חט6 כקרננך 1)6 )ומר חט6 דנךמיע1ט6
 תיחר כ)6 כ6ן ססכי6 סירסיס רכיט ומןנרי טייבך חריייט הס' ע3 חקע"ס מ' מ:חס נקומן חינוך סנ;גחת הטיסת )ס 67161עירס
 : 5' סי' סי פ'  ו"ר  בפררו  ל"ש  רתכים. )י( . חרידיס כסס' ג"כ גר6ס כו' מחס 6דס ס3 קטתו גיריס כעזן דסכת סנמר6 37רי)סכמו
 וי") ט"5 מסב רפ"י נמ)"מ וטיי: 6' ק3"נ כספח כמפיכח כסך hib D"D 6ךס יטמר )6 חברו גגם דס"ס גנעו דוקם 163 '.נגעו)א(

 ; : וזו"ק 3ס)16 עונר סגק5ן נס נסרחו 7נקו5ן )'סג6 ס6י רכיו (wpונן'וק
 7)6 7סנס רכינו כדכר' כמייק מנוקר חרס ממס כ' )ב( . גידופי ד"ס מס כדס"ת כו'ס")א(

~nhp 
 סב* 6סי)1 מיון נסי'6 מס"ס

 : ח' 6ות ס"6 וכס" ט' 6ות ס' סי' 3עי3 מח"כ ועיין כתיקו ע)תס כניקו סף 6יססיט 7)6כיון
3סט6.בב
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 יראי'ם לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס אימורימ שודוסננך418
 למת ממנו נתתי ולא בסמא )א( ממנו בערתי לא תבא כי והיה בפ, דכתיב למת לתתו ולא ממנובטומאה
 בין בטמא בערתי לא ל[ ]"9 הלוקין הן אלו פ' ובמבדוז ל[ ]ע"ג הערל פ' ביבמות לה וסייתי בספריותניא
 בין באכילה בין העולם מן המבערו דבר כל בערתי פי' טהור והוא סמא שאני בין טמא והוא מהורשאני

 לאוננין נחתיו ולא ותכריכין ארון לו לעשות למת ממנו נתתי ולא , שני .מעשר בשילהי ותנןבשריפה
 ההלפתיו שלא למת ת"ל מה א"כ אסור לחי אף אךמי )ג( יעקב ר' ר"א דברי זה על תניא ובמפרי)ב(
 בשעריך ואכלו והאלמנה והיתום והגר הלוי ובא כדכתיב מיירי עגי דבמעשר ואע"ג )ד( טהור בדבראפילו
 קאי מעשר אבעל נתתי ולא אכלתי לא דהא שני במעשר אלא קאי לא נתתי ולא כערתי לא .ושבעו
 . קאי לבד שני דאמעשר לומר יש הלכך לעני או לכהן או ללוי ידו מתחת יוצאיןכולם שהרי כלבד שני מעשר אלא מעשר בבעל תלוי שהדבר כפרשה האמורים בכל לנו ואין הכי קאמרדהוא

 ]שכו[ וטצזסימן

 תבא וכי בהיה ובפ' דבתיב ייחי"כי )מ( (לפיסיי המזבח עי בייל יהנהן שיא ייציני ציה . בייי תניףלא
 תבנה דלא בלאו למעלה פירשנו וכבר ברזל עליהם תנית לא אבנים מזבח אלהיך לה' מזבח שםובנית
 * לאויו בשני עליו לעבור הכתוב עליו שנה .)ב( ולמה ט"'[ ]ס" נזיתאתהן

 ]יא[ שצחסימן
 בפ' דכתיב שבירושלים הגדול דין בית מדברי למור שלא יתברך הבורא הזהיר . היברימ מכל תסורלא

 שאומרים מה בעיניך נראה אפילו )א( ותניא ושמאל ימין לד יגידו אשר הדבר מן תסור לאשופפים
 י"מ[ ]ק" ממרא זקן במשפם למעלה פירשנו וכבר להם שסע שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל עללד
 הדבר ונראה ממרא זקן ב"ד מיתת לאזהרת ניתן זה ולאו מדבר הכתוב הגזית שבלשכת שכב"ר לנומנין

 , לגנוין בחייבי למנותו לנו היה לא הדין ומן שבב"ר מופלא )ב( ]על[ אם כי עומישאינו

 ראםתועפות
 כ' ס' רס"י כך3רי סם לביט סדכרי כתב חדס ססס ומגס )סנ' ס6' כסמק מן וטונו 3גןפס חסר כ!' נין נטמר עד נ!'3טמ6ה(

 נוכלן )ומר רס"' מדקדק וזורחי סרה וכתב גו' )6כ1) הום) )6 כך ע) סוזסר וריכז כ!' טמ6 ס6גי 3ין נטמ6 ממגו צערתי )*תנ6
 3ערחי ס)6 נוטמע וכו' סווסר שכן ניכרות 7גודסריך רג"ט )תוין סס:ו"ג וכ"כ יט"ס כו' 6חר מסקוס סו6 תיסרחו 6נ) )16:ןס6ס!ר
 סמכ!6ר ס)פגיגו סכת"י )סגיו סיס )o31b 6 חיט ססס עכ"ד יע"ס ססנו"ג שי' סס6ריך ח"כ מנותיך דרך פר"ד 3ס' ועיין כו' 163סיגו
 איכרי כתוב ככר ייכמות ומס0יtbs 6 נווי נלסון גהר 7)6 לע"נ כסנוף ממגו כערתי ד)6 קר6 מסך ס!6 ס6ו?רתי' סכס"נכהרי
 . 6ו:ור יטק3 ר' )ג( . 6חריס )6וגגיס דג") חדס ססס סס 01ניס )6חריס נתחיו ו)6 כנדפס )ב( . מס ממ"כ ועיין פ"נ ס"ס 3ע,)רכינו
 )מת 06 ר"ע 6") כיס") סססר' דירי י"ר כ"ז דכריס מתורס אפי' סרמנ"ן וכ"כ גגיפס וכרס עקי63 ר'1")

 6סור'
 ומס 06ור )חי 6ף

 מראוי עמור 3דכר 6סי)1 ח)יסין ממגו עסיתי hSa נומט גתתי 1)6 ד!רס ר"ע וסי' טמור כיה אפי' סח)סחיו fiSa ממגו גתתי )6ת")
 סאן )מה 63וגי ממגו אכנתי )6 )מעכס גוחונר דעתו ע) )מת ויסים אוחו מח)יפין 61ין 16ה1 מוכרין 6'ן מע"ס וזנו' ריש  טפסינו כענין)לכיוס
 כמסמס 5ס" סח)סהיו )6 סר") חרט ססס ופי' טמ6 3דנר 6ס" סגדסס )מון . טסור כדגל בסי' )ד( . כסמוך !ע"ן עכ") )מת 6)66ג'גות
 וכדלגן ד6סור מ"ס,קמ") מפיר!ח עמ6ס מסמס )יקח ויוכ) סו6 מ"פ דבורך 7טי"6 )ירוס)'ס )טע)ותס מס"ס סירות עלס )סטוןעמ6ס
 כס" מכי' צוך וי") עב") נו"ם סירות מיס )טעון 6פי' ימימע התגי וסתמה מ"מ  מדמי טמ5ס וכסמה גי' )וקרוס 6ין י"ע"ססמ"ק
 בויון ססו6 )6 )מח ותכריכין ארון )יקח 6כ) חי )5ורך 6)6 ח))ת'1 )6 מרוס)יס eb" 16חו סמח))ין סמע"ס כסגעמ6 6פי ימתססג'ס
 נתת' !63 עם מחוכר )סי"ו קמת ויביס עכ"ד )כוותס 3סס תורס 06רס )חורין וי163 סגפדו 6ף פסוימ גגי סיגו וכמו מע"ס)פירוט
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