עין

מ שפ ט

נר פצוה
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בכורות

רבעו גרשום

צ׳ק מ׳ז ’[ ע ד שישתוק בתשיעי)אלא שלא קראו טשירי לה( • יש לפרש בשני וכל מעשר בקר וצאן • משמע בין שקראו הוא עשירי 3ין שהיה עשירי למנין ולא
י
^ עניני ס לאו ח ק א שישתוק בתשיעי אלא שלא קראו ע שי ד קיאו עשירי :שסיני ושנים עשר ־ אסקראסעשיי’  :״®
נד,א מיי׳ ס׳ס מהל׳ ואפילו קראו תשיעי דאס קראו עשירי איןאחד עשר קדוש דשתי עעיו ת אינו מקודש אלא בסמוך לו שאין לך סמוך בו יומר מנוסו :א|*»עימי ׳
נכויות הלנה א
שהוא מעה וקרא עשירי אינו מקודש אא״כ שמעה באותו שסמוך למעשר גמור
סמג נטין ייג  :אין קדושין כאחד ד מעות מיוחדת בעינן כהוא עצמו ועוד יש לפרש עון תשיעי ואחי עשרשהן סמוכיןלו זה מלפניו וזה מלאחדו  :מיומי ־ שהעשירי
נו ג »"׳שם הלנה ד דאם קראו לתשיעי תשיעי תי לא היי מסורת חש״ם
תורה אוד איני אלא אחד :אן«»עוסופיוחדס * מא®

)מוש׳עכס( :
כשקרא לעשירי תשיעי וכאילו
מ עו ת
•1
נז נ מיי׳שם הל׳ •נ  :ק ר ^ עשירי דמי ואין אחד עשר
מקודש דלא חשיב יא[ כאילו נ ע ק ר ה
נח דמיי׳ פ׳ו מהל׳
ססה׳ס הלנה ינ  :שם עשירי מ מ ט והשתא הוי שישתוק
דוקא שלא ידבר כלל ומתרצא ב ה ט
קושיא אחת ל ק ק בשמעתין דקאמר
הב״ע דקדיס חד מינייהו ואפיק
לרישיה וקרא אחד עשר ומקשי עלה
כמאן דלח כרבי דאי כרבי הא א מר
אחד עשר לא הר עקירה והשתא
5׳׳ל דקיא לונץוה *יב[ דקרוי תשיעי לההוא
דאפקיה לרישיה דלדברי הכל הויא
עקירה ולפי פירוש זה ניחא דלא הוי
וללשון ראשק
כדפרי׳
— __________ ע ק י ר ה
שפירשתיינ[להכי לא מוקי ליה דלקרייה
ש י ט ה מ ^ ב צ ת תשיעי דלא איצמריך למיתני יד[ ה א
דודאיהוי ^ ר ה אבל ה א אי צ ט ריו
י[
ת שי עי :ג[ ם׳ט לאשמועינן משום דזמנין לא הוי עקירה
ללבי היכא דאית ליה בהמות מ ו ב א :
זמן
ש נ י ם בעשירי ס׳• לעיל פ״ב
בבת  :ה[ תיבת זם!
נםחק :ו[לרישיח וקראן
אחד  :ז[ בהמות סובא

,

)יז :ושם ד״ה אפשר(

■

,

,

' , ,1

לאדאםיינן :ח[ קדוש פירשתי דמצי סב ר אי אפשר לצמצם:
והלא נעקר אטד דבא:
ס[ חדא יקרבו אות י׳
נ םחק :י[ ט ה'דל עו ל ם
אין אחד עשר קדוש
ליקרב עד שישתוק יש
^ ש בשני ענינים
דמצינו לפרש לאו
יא[ חשיב עשירי כאילו!
»ילת
ע [ לוקטה כנוןרקרייה:
':יי;
״ ״ י' י ^י גי •

P־־־ ־״יע; ונא״י ־־י » « »•־

קרא לתשיעי עשידי ולעשדיתשיעיי ולאחד
מקודשין אלא אחד מהם והיכי אמרת
עשר ע שיד א[ " :ת׳זר טנק שאם קרא לתשיעי
דכולהו מקודשים  :מי שישסוק בסשיעי •
ע שיח ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שאילו קראו עשירי לא ליהוי אחד עפר
קדוש משום דשני עעיות של מעשר אחד
ש ש ^ז! מ רו תו! ת  y׳■ונל מע שר
מיוחדת]כ[כהוא עצמו:
׳
וצאן כל אשר יעבור ת ח ת ה שבט העשירי ״ וע^מא דרבי אלע)1
אלטור סכי היי משום יסבר
יהיה קדש)א( יכול שאני מרבה אף שמיני ■לס כר׳ יסודה • דאמר במתני׳ עעות יכו׳
דקאמר וט יש תמורה ששה ממורה ור״ש
ושנים עשר אמרת הואיל ורצא קדוש וטעותו
אטה דר׳ אלעזר אמר בס׳ ראשון דמשרה
מתקד שת מה הוא אינו מקודש אלא בס מוך
)דף ע (.דאין ממירץ וחוזרין וממירין
דלאחר שהמירו על הבהמה פעס אחת
אף טעותו אינה מתקד שת אל א בס מוך
אינה תופסת עוד תמורה סעס אחרח
והתני א מה ודא מיוחד אף טעותו מיוחדת
והכא נמי איןשתי עעיות למעשר:ב0שיעי■
ת אני תנ א ק מי ה ד ד׳יו תן ה א מני ר׳ אלעזר
כשהיה תשיעי ראוי לצאת :משירי וחולין •
דאתד מפן פוי תשיעי ואחד מעשר אע׳׳ג
ב״ר שמעק הי אדחני א ד אל עז רכrר שמעון
אומר לעולסאיןאחד עשר קדוש עד שישתוק
בתשיעי ויקרא לעשירי תשיעי ולאחד עשר
עשירי סבר ל ה כרבי יהודה דאמר מעות
מעשר תמורה הוי וסבר ל ה כאבוה דאמד
אין מימר חוזר ומימר א מררב א ^יצאושנים
בתשיעי קראן תשיעי עשירי וחולין מעורבין
זה בזה עשיר־ מאליו קדוש ג[ לתשיעי תשיעי

יזיי יי

• ” ' ”■' ■Iיי1

“1

וכל מ ע שי • לרבות כל

^שם^'’ושנים’’עשר
שאםקראלשםיגיטעשר
ולשנים עשר  :וטעותו
מקדשת • בנון כשקרא

״

ל; ״

אלא בסטוך • כלוטר
העשירי עצמו כשקירוו
אותו עשירי אין לן•
סטק־ יותר מעצמו :
אףטעותואינת מתקדש׳
אלא בסמוך לו לאפוקי
שסיני ושנים עשר  :אף
טעיתו מיוחדת ־ כלומר
שאינו מקדש אלא אחת
אחד
אר יעו II
תשיעי m
’ifWA* •tt
עשר וטותיב לטתנ■
דקתני שלשתן מ ץד ש ץ
דהיינו ב׳ טעיות  :תא
שטעון דתניא לעולם
?ו'  :עד ש י ש ת ו ק
יקרא
בוזשיעי • שלא .

“ »’

במומן והטזז והעובד אחי מהןאי« סוס^ טעות אהד דאהדע שר
את הארבעים דשמא חולין הוא  :משירי עשירי ! י' תשיעי לא
ואחי עשר מטורכין • כלומר מעשר גמור חויטעותט שופדע שירי
״,, j,־,,^ .,,ן ,מאליו הוי  v v pוא״ת

ומשום דאחד עשר שהוא קדוש קי־נשלמי® שת״י
לכך יקרבו שניהם ויאכלו כחומר קודש
שבהן דמעוניןשתי מתטת ויאימת חזה ושוק
המו שלמיה :הא חז למסל* ־כיון דאגןמעען
דיצאו שניהם בתשיעי וקי־אן משירי ממילא ™שד^וןבלד״^ש

לט׳ קראי י׳ ההוא ם׳
ליחוי קדוש הואיל ותוי
טעות טיוחדת  mלא

קא קרי ליה קראן עשירי עשירי ותשיעי
מעודביןזה טה מ׳ט יו עשיד קא קרי להו לחרזייהו *יצאו שנים בעשדי וקראן?
M
עשירי עשידו^ר עשר טעורביןזה בזה קראן אחר עשר עשירי וחוליןמעורביו!  3 i “’TO^p’’r T O״
•יואאש^שיויקנהו
זהבזההאהו למה ליהיינו הן־הא^ז׳ל יכל )נ(  Pבת אחת חהוייהו קא? פשייייזאוני
.
י « א ד רי־ הי א די־ א ^נ’«שרהם
נעשיד; »־א • יקיא שס * TOטיו■

 ir- •mתמורת שמו
יאיתפיסהוא
אבצ ם' דאבתי
בקדושה
™«
־p
צא קדש ציה טעשר
m
נופיה~ ־חיכי ציתפשית
nil
צתשמני צקדושי חואיצ
ואיהו נופיה אכתי צא
ו^!
״1

בפירושח וקראו יו «י «•1
עקרוי י ה י ת
מ ר י מ ה א א׳׳ ר מ ד ר
ד ת ^ז ריי •
ד מלד•
השיעי:
וקאמי* ליה לה א?? שתיקה אא״כ
יתיב ד יר י •ב כ הנ א
קדשי ואע״ג דלא נעקר שם עשירי הימנו
סכי ־ לבב׳׳א קלוש וצר5
!
pj
זה^■
והנן
הימנו
שיד
ע
שם
נערך
לא
והלא
שמעתא ,אמר ליה ,רב אישי לרב כהנ א
, .
 .דקפדך לרב כהנא והלא צא נעקר
יין; הכלל כל מ  p tשלא נערך שם ע שיד הימנו אק אחד עשר מקודש הני מ^לי
וט׳ לא הוה שמיע ליה ״® ימיילנא למיל
הא קמ״ל דבב״א כו׳ :הכא גמא'מסקי)] •
אצטריך ט ׳ דויםנין בזה אחר זה אבל ב ב ת אחת תרוייהו קא קדשי בזה אחר זה ב ה ד א קתני לה
לקחני עשירי ואחל עשר מעורבין לחשבינן
דלא היי :
מקודש
פו[  :ם ה׳ד קרא לתשיעי עשירי ולע שיד עשירי ולאחד עשר עישירי אין אחד עשר
יצאו שנים
ליה לאחל עשר מקולש אע״ג לקראלעשיר5
זה הכלל לאיתויי מאי לאו לאיתויי ב ב ת אחת לא לאיתויי יצא עשירי ולא דבר
עשירי כגון לקלים כו׳ :וקיייסאמיעשי־
להשחא נעיך שם עשירי ממנו שלא קראו
ד ה אל א נערך שם עשירי הימנו ד אי ל א תי מ א היי ה אד תני א יצאו שנים
עשירי אלא אחל עשר ולהט אע׳ג להלר
בעשירי ולא קדם אחד מהן את חבירו ורךאן עשירי עשירי ואחד עשר מעורבין
^ pp
קרא אחרוייהן עpי,יו  n״p

אהדת שצ חוצץ ב*תוו
בחמת שצ קדשים :
והבא נסי ם׳ וי׳א אץ

«

״ ; !s s . : s , r

]זנחים עה :וש'נ[

מהות הפ׳ח

)א( נם׳ העשירי יהיה
קדש לרמה את כולן יכול
שאני מ מ ה ונו׳ והוא
קדוש וסעותו מסקדשת :
)ג( שם קא משמע לן
דכל ננ ס :

זה בזה והלא לא נערך שם עשירי הימנו אלאלאומי שום דאמרינן כ ל ב ב ה
אחת תרוייוד קא קדשי אי משום הא לא איריא הבא במאי עסקינן דקרים חד
מינייהו ’ואפיק לרישיה  dו רךי ה אחד עשר והדר איערוב ונפוק ב ה ד ד וקרינהו
עשירי דהא נערך שם ע שיד הימנו והא לא קדם קתני מאי לא קדם דהדר
איערוב וכמאן דלא כרבי דאי רבי האמר אחד עשר לא הוי עקירה אפי׳ תימא
רבי כי אמר רבי היבא דאית ליה בה מות טובאי[ דאמרי׳חד עישורא קאמר הבא
דלית ליה בהמות טפי מאי רבי דתניארךא לעשירי אחד עשר ולאחד עשר
ע שיד אין אחד עשר קדוש דברי רבי ר׳ יוסי בר׳ יהודה אומר אחד עשר קדוש
נ^׳^כלל אמר רבי כל זמןשלא נערך שם ע שיד הימנו אין אחד עשר קדוש־ז[ אמר
רבא הכא במאי עסקינןכנון דאית ליה בהמות טובא דאמרינןחד עישורא קאמר
יצאו שנים בע שיד תנא חרא ירעו ותנא חרא®[ י ר ך בו ותניא אידך ימותו לא
קשיא הא דתנא ירעו רבנן היא דאמרי *יאין מביאין קדשים לבית הפסול
והא

״ ־ א י ״ > ־ ז י ־ ״ ״־•י■

צח ^ א ^ ז ר כ ^ ה
ר׳שדאטר בתמורה אץ
טימר חתר ו מ י ס ד

S
^ ™
^ ה ״י ^ ם ד ב ד £

לבבת אחת לאיהוי אחל עשר קלוש ולהט יומן היא דאטר ר״ם
מוקמינן כגוןלקרייה אחל עשר לאי קרייה בשםשאין םטירין שנים
השיעי ל* איצעריךלמימני להאולאיעקירה באחד בך אץ םמירין
הוי אבל נאחל עשר פליג יג׳ יא״י י ל א  ,ד
הוי עקירה כללקמן ואיצסריך לאשמועינן ושניהם יאבצו בטונץ
להוי עקירה :וכמאן־ מתרציק למהשקורא צבעצים וצתבי ^וםו■
אחל עשר חשיבא עקירה :דאיחליסבססוס עשירי וחוצץ מעורטן
דאי עבד ניזח מ בוד ה
מובא־לעשר להשתא כי מנהעשרה ראשונים .............
כחד מיניי מ או אכצ
וקרא העשירי אחל עשר איכא למימר חד מ־נייוע ב^ו מום או
לבהט לא נעקר שם עשירי ממנו למאי נ’אצ
מכר
אחל עשר לקאמר חל עישורא קאמר כלו׳ א וז י ם ה .ן חואיצ
חד מצין
ואית
jjjip . «p^g .,,p.p g,
״ י ■ ״ א ״ ד ־ ^ ר M S־־ א  / . ,א ,

או ס׳׳ו ליכא למימר הכי שאין מנהגו של מצין  :עש Tי מאציו
עולם לומר זה עישור אחל אלא אם כן קדוש ־ אף עצ פ-
שלא קראו עשירי י
.
יולע שיהו לו עישוריות הרבה
הלע
הרנה
וצם׳ י׳ קא קרי ציה -
אמרינן דאחד עשר ממש קאמר ועקר שס עשירי ממנו  :יצאו שנים בעשירי
היינו כגון אמר מר ואשמעחא לרבא קמהלר לקאמר לעיל יצאו שנים וביץדיצאו שנים כאחד
בעשירי קראן עשירי עשירי ואחל עשר מעורבין זה בזה והשתא קא פריש תנא חלא להנהו שנים שמעורבין ירעו על שיסתאבו ותניא אילך כו׳  :וצא ידע מ י׳ וחי ם׳
עשי
צפיבך
אץ
ום' טעורבין זה בזה
רש״י כת״י
וחוו צחו ת ר ו י י ה ו
משירי לנהמות עשירי גמורים והי״א חולץ ; דלע׳ מ׳ קרי ליה • כלומר כל מה דקרי ליה לע׳ אפילו קראו י׳ מ׳ הוי ולעשירי עמילי הוו :היכא דאכוון לאפקינהו הכי חפיג קדושים ואי נאצ ומכר
מנץ:למפרפ שקרא לא׳ י׳ ו>נ׳ ע׳ וכן פל משרה ונמצא שקרא לי׳ א׳ א( אלא נסמוך כלומר העשירי עצמו_סמוך אצל גופו אלא נסמוך סמוך לי/מייט P׳ י׳׳א  :אף אחדמחןצוקהדחדויימ
עפומו מעסדח ־ שאין נ' קדושים פ״י עפוח ואח אמרח ע׳ וי״א קדושים :פד שישתוק נע׳ שלא ידנר כלל שאם קרא מ׳ מו לא טי מעות אם קרא לי׳ ע׳ אלא כמאן עשירי קרי צהו דאכצו
דקרייה י׳ וסו לא מקדיש י״א ני׳ למרי זמני ע' מי עפוחא נ(לאו מידי מא וכ״ש אי קרא לע׳ ע׳ ולי׳ י״א קדוש להא לא נעקרשם י׳ מנייט נדאמרינן ואי קרייה לע׳ י׳ בטוטן לבעלים  :עשירי
מי קדוש ע׳ ומו לא מקדיש י״א  :דסנר לה כר׳׳י דאמר נממני׳ מפוח מפשר חמורה • וכיון דפנדיה י׳ לע׳ תו לא מניד י״א ממורה  :דסנר לה כר״ש אנום ־ דאמר ואחד עשר טזטרבין זח

נמסכת מנטרה אין ממיר ומזר וממיר נאומה נהמה עצמה נפ״ק דתמורה אמרה ר״י אלינא דר״ש ותניא כוסיה  :י׳ ומלין מעורנין ־ דחד מי מלין דע׳ מא ?״■־■ יי*״■ י״י י״י
וע׳ קריע ליה ואידך הוי י׳ גמור :משירי מאלט קדוש ולא ידמינן אי מלין אי מפשר הלכך ירפו והגוזז והפונד נהם איט לוקה לאימור נשל מולץ פנ;7קןאף׳,.׳  /p,צהקרבח שצמים ^נך
’’®’יו®י®’’’®י ”■®®י ’ י ״ י^י״
מפורנין וננ׳ יש קדושה אחת דמד מי ע׳ וקריי׳ י׳)וקדוש י׳(]ונאכל[)אנל(נמומי®’®®’יו ^®’ל®י®^ ®®®י י®*'®®®י ^®יי
'

^
^ ®"י  n nעד
’^®•®'®’^® 1
®י^’^ י®®"^
י®®*® ®® 'י ®®® ®’®P
®!®י *' י י^®"®
והנטנד נה ם לוקה דשניהם קדושים)וט׳(:י׳ וי׳׳א מעורניןונ׳קח שים
(ןף,ן ״ ף
יקרנו יאמ״ד ירפו ואמ״ד ימותו:׳׳ ומליןמעורנין די׳ קדוש ממילא וי׳׳א י״א קרייה:הא י 5מ נ׳ ני׳ תו ל׳׳ל הייע רישא י ^ו נ׳ נ ע׳ וקראן מ׳ י׳ ומלין מנטרנין מ י כיצאו׳שנימ
ני׳ וקרא י״א :והיכא דקרא י׳ מ י נמי כיצאו נ׳ ני׳ וקראן עשירי ־ דהא דין רישא לסיפא דמי נמרוייט נפק מד מלין ומד י׳  :הא קמיע ־ סיפא דכל נ ת אמח  :משום ההתו דשצמים
וציהיו תרווייד\ נאבצין
טי והד׳א כ־׳ל ל'?
הגהות צ ׳ ק ]א[ גי׳ צ׳ק והחניא כלל אמי רני «׳ ]נ[ נ עי ^ כהוא עצמו וטעמא דר׳א
במומן צבעצים  :עשידי
א( ע׳ כ שייך לע׳א • נ( נראה דצ״ל הוי עמסא דמננר ולאו סי ד הוא •
הא י׳ ר׳ א מעודבץ דכצבבת אחת בי נפקי בבת אחת
דועצין טעודבין • ותדויחו יאכצו במוטןצבעצים בצא שום פדיון  :היינו הך■ עשידי ואחד עשד מעודבץ היינו י' ום׳ טעודבץ וטחדא שמעינן אידך  :הא קם'צ •
וקראו עשירי תרווייהו קדשי והוו חד קרב שצמים אע׳ב דצא נעקר שט עשידי מעשידי דקראו עשידי  :הני מיצי • דבעינן דציתעקד שם עשידי טמנו צבי נפקי בזת אחד זה דכיון דקיא צעשידי ודאי עשידי צא קדש אחד עשד:
אבל בב׳א • כי נפקי בחדא וקראו עשירי תרוייהו נף*ש  :צאו צאתויי בב׳א י דצא קדש נטי י׳ א  :צ<ו צאיתויי יצא עשירי צבדו וצא דיבר ־ שלא קראו י׳ ואח׳ב יצא אחד עשר וקראו עשירי ואינו מקודש אחד עשר דחא צא
נפקי שם העשירי ממנו דעשירי מאליו הוא ק מ ש אבל בב׳א תרוייוע קדשי  :דאי צא תימא הבי דחנן ובו׳ • דקדים חד מנייהו ואפרךה צרישיה וקרייה אחד עשר • קמי דציקרא עשירי דהא נעקר שם עשירי מעשירי  :וחדר
איעחב ובשעת יציאתם ממש צא קדם אחד את חברו  :וכטאן־ קא חשיב האי עקירזז היכא דקדאו אחד עשר דצא כרבי  :היכא דאית ציה בהמות טובא ־ לעשורי דודאי כי קרי לעשירי אחד עשר צאו אחד עשר ממש הוא
דקאמר אצא עשירי הוא דקרי ציה  :וחד עישודא קאמר י כלומר הרי כבר מניתי אחד עשרון וכבר הפרשתי מעשר אחד מן המעשרות שיש צי צהפריש  :היכא דלית צ־ה בהמות סובא אצא או ]תשעת[ עשר או ט׳ו ודאי
כי קרי צי׳ אחד עשר אפי׳ רבי מודה דהוי עקירת שם עשירי טמטיוציתא צדרבא דאמר בב׳א תדווייוע קדשי :יצאו שנים בעשירי וקראו י׳  :כרבנן דאמרי אין טביאין קדשים לבית הפסול דעשירי ואחד עשר מעורבין מעשר
ושצטים ואי אמרינן דתתייהו קריבין ובעי צמיהב מוזרוייהו חזר .ושוק משום ספק שצמים זימנץ דועי צכהנים רוב קרבטת וצא מספקי צטיכצינה צהני חזה ושוק בתוך זמנן ואתי לידי פמול לשרפת ומעשר ראוי לאוכלו לישראל
כולן חוץ מאימורין וישראל מרובץ חן ויכצי צמינצית בתוך זמנו והשתא םטעטינן באכילתו ויהבינן צהו צכהנים ואתי לידי פרזול להבי ירעו עד דיפתאבו ופריק חד מנ״הו וציועו תרווייד 1נאבצין במומן צבעצים והא פצוגתא דרבנן
ור׳ש הוא במם' ?בתים בפ׳ כל דמבחים שנתערבו בחטאות אשם שנתערב בשצםים ר׳ש אטד שניחם ישחטו בצפון ויאכלו כחמור שבהן אעיג דאתי שצמים לידי פם־צ דלא מסתפקי צמיכצינהו צ 1ם ט של אשש אמרו צו אין טביאין
קדשים

רבינו גרשום

מעשר בהמה פרק ת שעי

בכורות

בא

קדשים^ לבית ד&«ל  :איןמביאי! קדשים צביח הפסול • שאילו היו קריבים צריך צאוכל! כחומרשבהם
ל ה א דתניא יקריבו ר׳ שמטון יא[ דאמר מביאין קדשים לבית הפסול•
לצריך ^יים מהם חזה ושוק וליחן לכהנים ומחוך שהנהניםמועשין הן]ןאין
ואע״ג דשלמים עעונין סמיכה ומעשר אין כועון סמיכה כדתנן
חטאת :וכי תיס״ 1,ף״,ן נאכלאלא לנהניםשמא לא יהומצוין אוכלין לאותן חזה ושוק ויפסלו נלינה לאחר
במנחות )דף צב (.כיון דסמיכה לא מעכבא לא חיישינן ינ[ ובפרק
לסאי דסבירא לית • שני ימים ולילה אחל והשתא מביא אחל מהם שהוא מעשר לבית הפסול להא
לנפשיח קאטר דלר״ם מעשר ולאי אינו צריך הרמת חזה ושוק לנהנים אלא הכל נאכל לנל אלם ומצויין תמיד נשמע)פסחים דף  j dושם( אמר כל הזבחים ערל וכומא משלחין
מסודת הש׳׳ם קרבטתיהן ליכא לאוקמא ב ב ט ר
לו אוכלין הרבה ולא ליתי לעולם לילי ססיג תורה אור
לינה־ במס׳ זבחים ס׳כל הזבחיםשנתערבו
דפלטא
ומעשרדהאכל הזבחים קאמר ינ 1ו ב פ׳
דאמר
היא
שמעון
רבי
ירךבו
דתאני
שלטים דעלמא עושה )לף עה (:גמרי׳ פלוגתא לר״ש ורבנן לתק והא א[
שני נזירים)נזיר נז (.נמי תלן שניהם
ק ד ו ש ת ל י ק ר ב ־ אשם שנתערב בשלמים ר״ש אומר שניהם מביאין קדשים לבית הפסול והא דתני ימותו
מביאים קרבן על תנאי ובמס׳ שקלים
שמ תם י ם י, 1ייי^יי ישחשו בצפון יאכל כחמור שבהן אמרו לו ד יהודה היא דאמר ייטעותמעשר תמורה
)דף יא (:נמי חנן יל[ בהמה » מ צ א ת
אין מביאיםקלשיס לבית הפסול :המורה
™ ,א י ך
 o t wקרבה :הא הויא־ ותמורת מעשר אינהקריבה אלא הויא ג[קסבר ר׳ יהודה תמורת מעשר מתה
מירושלים למגדל עד ר זכרים עולות
נ ק ט ת זבחי שלמים סו[ ]נ[ ונועונה
איתו נופיה קרב■ אע״ג מתה  :למאי דס׳׳ל • לה״ק ללילי לס״ל וקסברר׳יהורה תמורת מעשר מתה והתנן
סמיכה ולא משמע דאיירי ]ג[במצאוה
יאמר תמורה נד ק א טי לתמורת מעשר אינה קרינה לאו תמורה אמרו משום ר״מ אילו היה תמורה לא הי ה
היא לאילו היה תמורה לא היה קרב :אין
בעלים מדקתני עלה בראשונה היו
שקיב לשלטים הבקר בין אהדעשר ־ שקראו מעשר לשלמים רךב מכלל דרבי יהודה סבר קרב וכי תימא
ממשכנין סז[ מוצאיה להביא נסכים
דכחיב נבי שלטים לעלמא אלא שזה מושה תמורתו ליקרב ר״מ למאי דסבירא ליה קאמר והתניא אין בק
ויורש מביא קרבן אביו אע״ג שאיט
קדושה
יכתיב ♦“ י™ ״ל“'“ שהשלמיםעושים תמורה ותמורתן יגיבה אחד עשר לשלמים אלא שזה עושה
סומךובפ׳ ה ת ע רו ט ת נמי מביא אשמו
אבל אחל עשר אין עושה חמורה ליקרב
״ירא  :אף
ליקרב וזה אין עושה קח שה לירןב דברי ר  fולוגו ואותו אשם טעון סמיכה וההיא
לשלטים  :ובי הקדש לסבר ר׳יהולה לשעות מעשר הויא תמורה
לפניו טקדש ■ בלומר ואין תמורה עושה תמורה והאי ליקרב
יהודה קדוש לירן־ב הוא דלא ק )הוא(עביד |-סמיכהנחבאקופידלא גמורה היא למ״ד
סמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא
ובגברא אייריכדמוכח בתוספתא ופ״ג
 Uקרננו מן הנקר
עשר דהיינו  °׳■!״ י«י
מרבה אף התשיעי אמרת וכי הקדש לפניו Sדמו״ק)דף סו :ושם( אמר יז[ אבל אי ט
לאחריו טקדש  :אלארייקדוש־שהוא עצמו קלוש מסתברא לאינו
מקדש או לאחריו מקדש הוי אומר לאחריו  Jמשלח קרבטתיו דכתיב שלחים כשהוא
תדנסא־ י״• יי׳נ״אסעושה ממורה אלא לאחר שהוא קלוש :
^^^^גשיביטי י״יי-־־חרגמה ־ להא לקתני ימותו  :בזמן הזה •
שלס ולא כשהוא חסר אבל אי לאו קרא
ל“שדי ב ״ שטי :קרא ללא ס״ל הא לרב הונא לאמר בריש?^ מקדש *סתםםיפרא מני רבי יהודה ו ק תנין
היה משלח יח[ואומר התם מנודה מהו

לתשיעי עשירי 'קרוש • פירקץ ♦להאידנא לא נהוג מעשר גזירה ל )א( מן הברך לרבות אחד עשר לשלמים״

שישלח קרבטתיו ת״ש כל אותן שנים
י^_יבול ל«ונלו «לי משום לי\ח!״ום ילהכי  rf״־’״’ iאי״י « אלא תרגמה ר׳ שמעון ברבי אבא קמיה דר׳ ^
שהיו ישראל במדבר מנודין היו ושלחו
י
ל«תר שיפול בו מום לרעות עלשישולבו מוסלדלמאאלהכ׳ והכי
יוחנן במעשר בזמן הזה עסקינן ומשום תקלה! קרבטתיהן ובפ׳ בתרא דמנחות)דף
אמ.נה1ל■דp».ל־צ.י.נ..־,־™־א.^S1
אי הכי מאי איהא תרי אפילו חד נמי לא  gקז (.חנן פירשתי מן הבקר ואיני יודע
ועאיל וטפסידו חזה לשוחשן בלא מוס הלכך כונק לכיפה וימותו
וש־וק שלו ואי טשהי שם מאליהם  :מאי איריא הרי • כי יצאו
מיבעיאקאמר לאמיבעיאחד ה[ דלית ליה״ מה ]ה[ מביא פר ועגל יס[ ובגמ׳ גבי
’ליה עד
שיפול בו מום שנים בעשירי וקראן עשירי  :קראלהשיעי
’
פסידא אבל תרי כיון דנפישי פםידא £ששה לנדבה אחד ]ו[ פר ועגל ובפ׳כל
צריך פדייה ולא עשה
ואוכלו
כלל
ליה
מפסיד
ללא
־
ש
קדו
שירי
ע
לעוותי
ולא
:
שליחותו
לישהינהו עד דניפול בהו מומא י[ וליכלינהו^ המנחות באות מצה)שם סב :ושסד״הוכן(
שאינו יכול לאוכלו תם :במומו  :אינו קדוש ■ לכיון לשלמים הוא
השולח קרבטתיו ממדה״י כ[ היה כהן
כרעתו של בעל הבית •
דעתו מפסידו חוה ושוק למשי לחלק כהנים ומצי קמ״ל איתמר האומר לשלוחו צא ועשר ע לין
לפי מה שמכיר
מניף על ידו מדקתגי מנין^ כא[ בשלמים
א״ל להפסידני לא שויתיך שליח  :ולא
של בעל הבית אם הוא
לתשיעי^
לךא
אמר
דרבא
משמיה
פפי
^רב
פק יפה או לא שהרי לעווהי ־ והייט עיות שצריך לו להמתין על
איירי דבעו סמיכה וליכא לאוקמא
אטרו עין יפה אחד שתומם ועול שאסור לגזזה ולעבוד בה
לעשירי קדוש ולאחד עשר ע שיד אינוקדו ש^ בקרבן נשים דהא קחני ליה רישא
טארבעים בינונית אחד
פיחס עשרה ־ שתרם אחת מארבעים נעיז <זורב פפא
I
אמר ■"אפילו רךא לתשיעי ^סירי  5והאשה כהן מניף על ידה ב כ ל הני
טחסשיט עין ר ע ה יפה
^ אינו קדו שד א ^לי ה *ל ת קוני שדרתירולא; משמע ד ^ חיישי׳ לסמיכה וקשה דבפ׳
אחד מששים דכתיב
כן הרימו נם א ת ם שכך היה רצונך
לעוותי ומאי שנא מהא דתנן *האומים כ״ה)גיסין כח :ושסד״הוהא( גבי השולח
ל ד ע ת כ^ם ] :פיחת איבעיא לך למיטעי • הלכך לא כלום הוא
’ לשלות צא ותרום תורם כדעת ״[ בעל ה בי תן חטאתו ממדה״י כו׳ פ ד ך כב[ ]ז[ והא
ע ש ר ה איי הייסייף[ אותו שעות  :הדרן עלך מעשר בהמה
y, - - ,
'
עשרה תרוטתו חרוטה
בעי סמיכה ומשני בעוף או בקרבן
5
תורם
הבית
שלבעל
דעתו
יודע
אינו
^אם
' ^ ׳^ '-
טשום ראיבא רחרים
נשים ופ׳ האשה )פסחים דף פס (.תנן
הכי ואיכא רתרים הכי בת אחת מלוייהו קדשי ־ ואפילו י״א להא
2
אוהוםיף.
עשרה
מנ׳פיחת
אחד
בבינונית
'
3
בלא
ש
קדו
שימי
ת
שהרי
שמעינן
לא
שא
מרי
טצי ל ט י ט ר בהכי
חמשה שנ תערט עורות פסחיהם
אטרתיך שבך ה ו א מקירות י׳ אבל יצאו ב׳ בי׳ הו״א דלא
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דתרים הכי הלכך מקירתשם עשירי :להאשמעמא־ יצאו ב׳ בי׳ ^דאיכאדתרים בעין יפה ואיכאדתרי םבעקן שני ולא מייתי מותר פס ח על תנאי
תרומתו תרומה
אבל וקרא י׳ דב׳ קדושים :י׳ ולא דני וקרא לי״א
רעה אמר ס[ להבי אמדתיך הבא טעו ת אן מ ט ע ם סמיכה משוס דפסח איט ט ע ק
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 Pסמיכה ומופר פס ח טעון סמיכה ולא
היא אמר י[ לא איבעי לך למיטעי :
בעל לטפעא עשירי ונס אחת לא הוי דנימא מגו דחייל
לא איבעיא לך
התירוהו להקריב בלא סמיכה ואע״ג
אלא הוד ,לך לטקרא א׳ חייל נמי אאידך:דאי לא סימאהכי■ דבת
לעשירי ודאי עשירי  :אחח מרוייהו קדושים :ולא קדם• דאי קדם
דאיכאבפסחחיובכרת ובפ׳ה תערוטת
הוי הקודם י׳ והי״א חולין דלא נעקרשם י׳
)זבחיםעד :ושס ד״הוהא(נמיתנןנתערט
והויעשירי וחולין מעוינין אס אינו מכירן:
הדרן עלך
קדשים בקדשים מין ב מי ע יקרב לשם
מעשר בהמה וקרייה י״א־ ואיכא עקירה ומיהו י׳ גמור
הויא י׳ די׳ קדוש מאליו; והדר איפרוב וקראן משירי ואין ידוע איזה מהם היה
מה ש ט א ופריך והא בטי סמיכה ומשני בקרבן נשים וצ׳׳ל בג[ קרבן
קודם דלהוי איהו י׳ והאי ליקרב שלמים כדין ׳״א הלכך מעורבין הן ודינן מפורש שאין לו תקנה ברעייה ואזלא למיתה כל[יקדבוהו בלא סמיכה אבל יש
באלושש הלכות כבית לקמן דפליגי ביה :דהדראיערוב• ויצאוכאחח ורנומא קמ״ל דאע״ג דקרייה לי׳
שטאי • בש׳׳א נוטלין גמי י׳ קדוש י״א הואיל ומעיקרא מיהת איעקרשם י׳ :ונמאן הא דקחשיב עקירה לו תקנה ברעייה כה[ אשור להקריט בלא סמיכה ולכך בההיא דשקלים
וביורש קרב בלא סמיכה אבל כו[ קדשים בקדשים יש להם תקנה ,
לידים ואח׳ב מכבדי; בי׳ כי קרייה י״א דלאכלבי לקמן ואי קשיא לוקמא כגון דקרייה לההיא דקדים
אוו הבית ובה׳א בו׳ דאפיק יישיה מ׳ לד״ההויא פקירה הא לא קשיא דהואיל וקר״׳ לע׳ מ׳ ומולא ברעייה וכה״ג נמי מפליג השם גבי אשם כז[ דאית ליה תקנה ברעייה
והלכה כב״ש דאטי י' הויעקירה אז קרייה לי׳ ע׳ דמרי זמני ע׳ לאו נלום הוא :ני אמר רבי• עקירה
בהמות סובאלעשר דאמרי׳ האי דקרייה וההיא דמביא אשמו ולוגו נח[אמר התם לתקוני גברא שאני כת[ וההיא
בן חנניה אמי יי י״א לאהויא עקירה היכא דאיתליהאכתי
הונאבכולד,םתניוז^הל י״אמד עישורא קאמר כלומר הרי אחד מןהמעשרוח שהפריש מדיר זה וי׳ קרייה דאבל ומטדה איכא לאוקמה בעוף או בקרבן נשים ומה ששלחו ישראל
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ודאי י״א קרייה)והלא בעיקר חלמודא קא פריך ליה(:יצאו ב׳ בעשירי וקרא י׳ ירעו
ול״ ב,ףף
למזבח כס[ וערל וטמא שאני דלאו בני סמיכה נינהו ערל א״א להמתין
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כגוןזב
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יברך במקום שנוכר כר"מ נמנמוח א(ומעשרלאהלכך אי קרבימרוייהו מעפרי אשמכח דגרע לי״א דהא _ עד שימול כגון .שמתו אחיו מחמת מילה וטמא .
ה ק ט ע לו כגון עולת ראייה וחגיגה )או כגון( שעובר עלייהו בבצ
והלכה כב״ש דק־׳ל יש דיניה קלב שלמים וליחןמזה ושוק לכהןכיון דלא ידע הי מנייהו הוי י״א הלגו

הדרן עלך מעשר בהמה I
וסלימא לה מסכת בבורות יי

וחדיוא דרהו רוייס דווי

עין םש^1
נר טצוה
נט א מיי׳ ם׳מ מהל׳
כנורות הלכה ב
וכאידך מ׳ד :
ם ב מיי׳ פס עור י׳׳ד
פיקשלא :
פא ג מיי׳ פ׳׳ד מהל׳
תרומות הלכה I
)עורשם( :

שיטהמ^בצת
א[ דתני יקדבו אות י׳
נטחק :נ[ חויא ושבר
ד׳י :ג[ תי׳ ועא נמחק:
ד[ תניא אות ד׳ נטחק;
ה[ חד דלא נפיש
פת״א  1ו[ ם ו ם א
דליכלינהו אות ו׳ נטחק:
![ור׳׳ת טשטיר ,דרבא
אטד :ח[ כדעת שלבעל
הבית:ע[אםר ליה להבי:
'[ אטד ליה לא :
יא[ שטעו; היא דאטרן
ינ[לא חיישינ;וכןאשכת
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חשו על ה ס מ י כ ה
כראטריג; מ ' תמיד :
יג[ קאשר ובכריתות
בת׳ דם שחיטה רתנן
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סטיכר : .עז[ טמשכני;
את טוצאה ל ה ב י א
נסביס כו׳ויורש שמביא
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נגש בםיבי' ,יז™ לאחרשהוא עצמוקדושהויאומר לאחריומקדש ולא לפניו ועפוח מעשר ממורה הוא
לשםמיםמיהו־]כ[ אשמו
הלכתאי הלכךי'שעדייןעצמו לא קידש היאך עושה אח הע׳קדיש גמור ליקרב והך בלייחא
רב בהנאי וליה ׳*“
משום חקלה ומ״מ אם עישר חל עליו שס מעשר:לתשיעי י׳ כו' ומשיק דמסיק כוי•
* ־ .......י  .......... I— -II......י ............ן־  - -------קדוש ־ קסבר רב פסי דלא שייך כאן לתקוני שדרחיך ולא לעווחי כיון דנאכל
כב״ש בסוכת נדך^ר—.— — . ,
ושתיש בדעזכלת  ^ 3״ סקלה דלא ליפו למיכליה בלא מום לא אמרינן ירפו אלא ימומו:לישדינהו־ וישליכם במומו אע״פשצריך להמתין עד שיומם ואסור בגיזה ועבודהא"נ היינו סעמא
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ד׳ ובה׳א ג׳ נטר ,תהא במומן יאכלו :לי״א משירי איט קדוש־ דאפסדיה אימורין חוה ושוק דבעילאומבינהו
קדוש  :הדרן עלך מעשר בהטד .וסליקא לד .מסכת בכורות
הגתת הב׳ח
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א( לפנינו לא נמצא במנחות פלינתא דר׳מ וחכמים גוה 51׳ע • ב( וכן פי׳ בקדושין מא »'נ וע׳ש נתזעפות ד׳ה פיר-ת •
ידו דוויים ודורווא ויורח ורדר׳ וחודר ,- .ק״,

תחתר וההיח דכהן טני ף עג ידו מ  .נ וטמח דורש וכדר י ט ד ה דחת.
יורש איט ס מ ך והא דשמעתיןוההיא דשניהם מביאין חטאת אחת וההיא
דנזיר שמביאין על תנאי שאני התסדבתחלת הפרשת הקרבטת לאו בני
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»״נ
נ פו מ טנני ס די׳ה דיןא
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ד״ז ^גמ' דן נד . J ‘v
שלא יח,יד
כיח איו ■יתטשניצית ט  :־’ :וח® ניום טוכ ליה
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זרוע וה מ״כ אני .ת נתיזמה כאיט נשר
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לא ני־יץם שיש תימחה ישיש ®ייי׳י ילא
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י׳׳ה ואי
אלא ממשן פד שיפיל ט שס
קי‘ *{:וי לזיוט חעה ישש־ה ואס זיפו שתר
באכילה וכלאי הכרס א©ר כאכילה ובי־^אה
^
דן צד
דיה ד ע
נ מפיג השלס דיה תש־א
קי^א גן
י ן גה עי׳ב
י
ק^ב מחצלת ט שת העוכלת תחית יגליה בתש־׳
ס&ני השש וגס לפניה מפני צציעיתש'א
'
ילאה וכן ' א תעטל ימקוס שמצו״ן י.י
נליג
אדם שלא תחנייש ד״ה ו-פצי
קי*נ טחצץ חץ תטהדן נרקוה אבל ״ ש ן
^ כvחל'ן ונאשט־ן אשר י'א תפני' נ ג.
ד״ה  :״ א
rn n
קי*ד חנית :ל מיס ;נפל שך ים הגדול הפו‘:
שהלא עלתה לו טגילה אפי׳ ניד־־ אי; ד',־
י
איפשי מ:אי אפש־ דה״ט נניין אג ש
היקש כ:צ־יך לשאר דכייס ־יה ומה דל‘ כ .
נ ’ ־..
 ;f ' pאין א ת ע א א מ .

״« .
»נ.

ת

כהו הנא פל גיייי־ .יתשוחיית לוקה
״ ל ל״*’ ’
®״י
ט א יע״ד יחיז*
בא״ד :
דן ש r .
די׳ה א ;
בונד טכגים יורש אביו מ ר שרה נתגייר ק א מה שמרשין שלשים  o rלפני ^ ג ל מגי ל
.
נתגיירה
ה
ד
:
לזרפיה
דאפקרי׳
איט נט ר
רןלנטת ואפ״פ שאיט נכלל שלשים ד ה
^
ד״ד
דן גז פ". :
בפרוס )פ( :
נא״ד :
סד אין הלנה נדיל בקג©ת’ו
דן נח.
ק ל ח אין מקזקיס כיוס שב ל״ה ואי
ס ה נשהדיץ ®פי ה־תנע אין דרט לומר לשבפ ק א הראש ®פר נשלים מ מ א שלם.־
נא״ד .
ד ה קי^ט עשירי מאיליו קדוש :
תפ ס ת) ח(
דן שו ״נ
סיונחא
סו נעלה פרפיזת הנהמה כשרה ו ד שן תנפי' נ׳
שם גנאי אץ להזכיר פל ת״ת ד״ה ט ;
ק ב כת לוי וכי^ת כגשואי{ לישראל נצה פטור
דן מז
מחמשת סלעיס  :ד״ה מר
ק ט א חרותה המונה משונח מ א ד והמודד משונת
מ אין אדם חשוד שיתיר האסור כדי להנצל ^
ממט והשוקג משינת ממט־ד׳׳הכשס  .פ״ב
קג נ » ת שננפלה לפשל בש .חייג נה׳ סלשס ^
ל״ה סרי דן כ־,י
הסויח
נא״ד .
מ מ ב תרומה מטה. . .
תאומי
יי׳® אלא
פשא"כ לויה ואשיי .כהן שנ^נ״א
סח אס אין לו להר״פרנה טפל שנר לישד או שכר
^ ,
^
דגריס
ה ד יש דניים דמספקא לן המפ׳׳ה
נפצה דמונח כשיגיח נל פסקיי ננלשא י ת ^
ק שג  p uעיגד בצד זה יאכל נצד אחל ואפיט
ד־׳ה דאמר
ללי״יד לקטנה נש שייך שכי שישי אי שכר ' דפנד כדר פי ד ויש שודא .
דן נש 
ד״הנמחשנה
מחיקה
ד״ה מה  .ר״ה ״לוה פ' פה טנה ש טורשץ ולא p
ייסוק מפשס
י ״ הו ל ט לי .ק נ 1דאלסלאיתלום)צ(אבל תרומה בכיג״גמתר
ו הליץטת
ס ט ההולך ללמוד אפי'ו מצא ממי ללשד אפינו
׳
 pט  pפיניו ט' •
להא אשה או מצא אשה נא־׳י * הלו לדין קו מלוה הנתוגה גשרה כמו נשכה נשטר
י דהייט פדמן הבן וערכין ונזקץ ונהאי ט ו ^ ק מ ה שתר להקי־נ קרע כלא סמיכה היכא דאי
ולפרפר ולטציא מידן * לצא־ .לקיאת הלן
אפשרבע״א :ליטס אלבפ מהמת שפשה
^
דן מט
ולא הלוה ל״המליה
די׳י היכי .
ישראל)פ( שיי נלא נישח
מחנה אמר] .יצא[ ש.מי  0משגים ©זיכה
ע כטפל נשל ש י.ל שכי ,שי הנישל נשיש״י כז יטל ליש פדיון נ ט לפשרה כהניס נזה אחר
)חפשה( י ■ ׳
׳
ולא •
״-
״,,
ז
]מעשר( ד ה הא  .דן שא
פ״נ
 pניאה דטש' צהתנטל דהכשופל פ״ב .

•ש בבור

נוסחאות כ׳י
)א( אין וא«ר ח «ר ריזן לכהן אצאיט׳־וג( א כ כ גי רחז לשניפי •־־,נ'יה ממס ו; 1׳נהקנאת אץ ו' ( נ י *  :ל
דגימלי (.אן להפריש פ ד ט םט0ה:לו( א-ע ׳ולהח יאס י דו לא •לה נ בל ש  ,'0ז־יתה  ‘ a :־ נק־א ‘ רץ'הרי ס אמר
נ מ מ ^ נ ו נ י ׳ )יזיחפשיי ג ס א תי ד) ס( מי'ךי © א ל):יי נלאניכ';ול< €ר  r r tכ.י ,לי^ייד צרכי יזייהע־׳ נ' א

צ»ח ן־\הטאל כ לנ ה * מ ר ה' ד ך ל ע סו ד
הגרוע הרנה של;) •-ל( 0צאי,סר ו»(,ישצא 3נהמה )נ^ שם ש 1א נשעח ^ ר ה ) 1Cי א
לפיה )פ(  frcאי ,מ חדדן )  ( c־׳ שמם p ,־,רתה  :פ אניו י־ץחה )נ^ אלה לא יחווה וא  .א ם ג ;ו

השממית משימה טקובצח מםסכת בטדות
ד ף  1ע ׳ ב >תיי'ח ל״םיי **ח ייי ס קנו׳יי״ ל ר!ץםי*יר יינא  *n r iד « ער־ *ירה ד' בג,כי:ך ד  S1Tיו—א CK
הי׳םיזויסיייוזיסה׳ח שלאהייוזרא׳טז״לייןחיןייכטפיחידונ־רתוז״ו׳־י־־ירג ש י מ ן א־כא

«*ר שבא *י'ך רסדע״־ייאר •אםי־ ע* ת ש  t!*grיי׳יבא די ־ י אבי* י' נחגיי* ‘* Tי~ ייייץטו־ י ' ש דדיK.
 u a rv nד ר מ י  Sדרזיא יהג‘ תדיחי קיא רכתינ נביהרז־סיסזיישית• דא א נא ׳‘״ם־ךםר■‘;;רזויסעב;
טה '*ןר*״ם
שד»ר• כננדשה והבי נם׳ •רץ־ ליח רמם נש׳ ה»זי שריסג ייב־נן איה ייקרא ייהד־ש'
# p #תות! נכל #הוא ושי• ״©  r rסיתיא רחנא ונן יזה א רד.תם פא שגא םססאים דכחיב גני ברב*־.

״

.

, ,

פפא־ ד=פא דסיית׳ פביטר לב־.פד -# 0 ■ .ד»י«ר! נדות ובן נש׳ בל דב#ר בהאי דאם ■ in V׳• .נ ר -נ.-י
 l e wזדזדין כזיח ע׳נ תום' שזוונדת ינ׳ל דסז־תגא ספאי׳ דנר&ר סטאר קאשר כ*ן דיי שי» י־כ־ק -א-נסו
ידיי ניבי ׳'או  mרוא א ן י דו; נ  ,נו ט ר פמאר לםיי»׳ וזיזא דמי ת• ־דום ©-א o -r״  sד-1בא c^ . .
 emהעוס ד״־יתי ־*נחס' נכס' ריבת־ נתי^נדד iH־* אדי#ר■ דכהמד קמאי קשט ן ו־,הר >1׳ :מי נ ק־א ־ •W
נתהו וצי נדנים יאכא נץא ימד בעלמא חיא תים1׳ הרא׳? 1ו ׳ Sהרא׳יש ז'•■ אם נסדר ד־דיץ ינמזי
י רזז־ יר־יהנ
דיר אנ*אד fen־ ד מ תיי ד אא םר״נ נען דבא יזאת «נ״*ר בהצזדש וארא שיו

