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 לנור סנוורם סקיננות, נטעם ידיהקדמונים
 כוחות כ) )קרכ הו6 כי 6מרו' וסייעתווסרנו3"ן מע"" סירס )כ )מרחיק סו6כי

 כפעולות 6סר רוחכי, עלעקטרי ענין והוךסעו)תית
 י0 וקויי כיווט' טוגיס כעולתות גכוסוח יעסהסכסן

 נ!)ככוח ע"ז )הרחיק רק הס 3מה קלפנות כי)הכריע,
 גן ל6 ממיס, ל0ס יקטירו כי 5וה, לכן יקר6לןעתו

 החכר העולחות )קרכ ודקי סמה כסמ"קקרכגות
 כת)כיס 3תועליותיו ר)כ"ג כרכרי ]1נז65תי6ח"זרודים,
 קסיו ק6ף ומקטיר נוזכח 610 ככהות ררק קל6על

 לזה, ותקור יעו"ס,[ עצמיות כונס כסס 6יןמותרות
 ככמס כחוח ריח 6ין חטפת, פרת ריס רתכן60

 יונן ונזל גחוח, לריח תיגס נתת קברטי סריקטנס
 ס.יגו, טו', כמס כגס כפילו מנודר גתן ד6*ר60

 סכסנו"ק כזנן 36ל :t'DY' עצמו לסוור סו6סכמם
o~tp63ה6 מע"ז ע5חו קגורר כחס רסע עורס סו 
 )הקליכ ויכו) קרסו נסין) ו' ס)6 כתס'וכונס
 6נ) נגור, עקמו )גןור ר51ה הו6 סמור כןכתקר0'
 כ6זהרותיס סתייס גררתו 0כנל פסע' 0el'D1nו6

 ורו"ק, עיגיסהחפירות
 חיים רניגו קחדט גתה סוד 3י גתג)הרב:זדק

 לכ61 )עתיר קד0ס ל6 )מ"ר י' דףנכוגי)ס גהי
 כגס"ג ר6ג0י ממוס יעורס, )סקריכ יסור ככמסמ"מ

 )הקריכ קורך 6ין תו 6"כ וע"ז )י5ר6כט)יגסו
 מל6 )הגרירס כרכי) רק גחוחי )ריח סקוסככתס, 1ל6ן כבקל לס"ס חפן וקין חע"" העם )גרורנכמס
 כסור רע"ז י5ר6 כמלס כי תו 6"כ לע""יקריכו
 רלמ-ר חנקי הגמרך ומייתי מס 61"ט בנחס.לסקריכ
  הכנין כתחלת צית  עין %משי מקריניןקסיו
 6)יעזר ו)ר' ככמה, לסקריכ 6סוי סיס ד6זסכר
 י5ר6 הכטוו טרם 6"כ כיח, גריך סיס 6זנסכר
 נוק163 דקחגי ס6 61'כ ככתה, תותר סיסדפ*ז

 סיתר, )הס סיס ול6 כו' סכמות כבסרו)ירוס)יס
 6ין ירוט)יס וקרוסת דקתני 60 6כ) גתג6יי610

 סזס וכזמן כי הרר ורי"5 )כו*ע סו6 סיתר6חריס
 ועיין וע"ז יצרו דכט) כנחס מקליכין 6ין)כו"ע

nlDDlnתחפון )6 כי ג"6, חסליס פסוקי נוסריב2ר*יר* ודו"ק, קסכר מ6י 0ר"ס 0"6 רף וכחיס 
  ליון %ח  ערלותך שטיכס נחויב לריח  ציקלונותקשין כגתי פירוטי תר5ס, )6 עירס 61הנסוגח

 אר
 עולס 5רק וכחי תחפון 6ז ייוק)יס חותותתנגס
 כתמת סכירת חפן סקרכגות ע5ס יפיס ס6יוכ)י)'

)עגיי
 מ)1, העולס )כ) S'DIOS1 העולמות )קר3 כככר
 מ"ט מעיקרך י'1 חולין רק6חר ה6 יתורןרגיזה

 סגן וכל תמסכן, נזרחקי רסווי כו'6ית0ר
 כנוח ה6 והק0וכהוספוח DP" )הו ד6יתרחקוהקח6
 דכזס"ז ומלכו יסו"ם, טפי )סו 6קריכו 61"כמומיות,
 עוד 6כן( טולי )עיין ופריטית כמו כמות6סוריס

 ס0ס סחפן מטכן גני וכטלח6 סמכר6י ע5ס קייך)6
 עו)0 5וקכזכחי

 כדי olhn כסר 6סר ללן וכליי
 ייגס סקרכגות 0ע5ס כתות S)h לנוססן,0יכו6ו
 )סגרירס כרי רק ניחוח לריח וטיכס 6ono5הו3יס
 )כמס, היכילו כדי הקוס כסר )לסור טייך )6מע"ז,

 015 סקדכס פעילות )מסית סירס סנזו15ן60ורכ6
 סיטנ, ורו"ק ככתס)הקריכ
 נקרנגות גכתנ )6 16תר עיי גןר:2במנדקרר2

 ר', o'p5h 6(6~ ו)6 לת"ר' 6לף)6
hSnמוכן וסוכר )חלוק. )כע"ר פה פתחון )יתן 
 הגויס כ) 56ל תגסג היה סקרכגות כי תו0כ),עפ"י
 חלק כן ול6 נורות לביזה מיוחסות רוקגיות)כחות

 רק כוח, )ביזו וסככעה ייחם )הס 6'ן כי עתו,ד'
 סתוחלט מהידפס סכ) והתמליל הבלויתי הכחל,לשיית
 ה13ר6 ליין פרט כג) וגן 3)3ך, סמיוחר )קםרק

 6ת 50וה )קרכגות מגויס, 0) הקרכגות כיןמהכר)
 כוכח Ofl )ד'י 06ש )הקטיר )ר', לזנח י0ר6)עתו

 כנד תיוחד כח 6יזס SD נקרו ל6 ד' כיהחותל,
 כ) כח ע) רק ודיין, מלקך ע) 6לקיס כטס0ת65גו
 הטס לכן הגת65יס, כל וסיכת העילות ועילההכחות
  הרמיוגות הכוזבות מהיגבות 3ככס נקי היה )6סערן
 כן על פרעת 6תר )כן כעג), חט16 זס כסכתכמר
 המופ)גיס הסוטריס 6,)ס )6)קיגז, גזכחה גו'5ועקיס
 6חס כן SD )הס 6מר )כן כדנריהס, הזהרונחכנותס
os~nibגחתו עגין ויעוין ווו"ק, יעו"ק )ר' נזכחס 
 דרוגיו: 6ס התקד סיף נוקפטיס פ' כזוס"קמפ"ז
 ello נתו"כ וכו', ה65ן ומן סנקר מן סנסתסבמן

 כגעכד 0.1 כגרבר, מס6"כ כרוגע וי; 3'פריס
 מסור 6חריס ט) כין קלו כין רתע כרוגע,תט6"כ
 SD טוכס ותמיס מותר, 6חריס 0) לסור ק)1נעכך

 וכחכו, סךכריית6 קסוכ6 ע"ב ת' יף ב"קתוספות
 רכסרי% תימס,  ווס ;עכר, ;6מל )נוס ק6נול ן)6ס6

קלמר

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



 "1מסתממהריקראמשך

 תקריך )6 ונעכר וכנוגח כ6ן דכלייה6 3סיפ6ק6תל
 ודו"ק, וגרכע גונח SD דת5ריך כס6דמגי
 רכע ד6ס תוכח ת6יסורי פ"ר ר6נ"ר דכתנרה*ל

 תס6 ל"ע עיי"ס' פסו)סן חג' )פחותםמסמס
 סיין 3ט"ת 06 תם ון 6גי סרי ח' פמק6דק6תר
 רצע לן הנ5 ולנהי לו" תרבפ סרו3פ%ססרבס  פוסלי 5הר פרוה ס5כילס  %ן פוסלהו  פריס 3'יפיוח
 ג"ס כסגסררין סכתר6 דחכעי וס6 ג', תכתפחותס
 סכ6, כן )6 כ6כי)ס, לסור כמזיד יכט06 לותי גוכ) 6"כ כעלס, חסרון 6יגו דוה )"ק,כיוגה
  לג3וס'  תותר  5הריס  טל נפכר  רחו"כ פטי5להנה

 מנרמס וכפי  טלי. טחינו רבר  5רמ5וסררצין
 פ"5 נ"ר  רף בע"ז לס רמייהי סנרייח8 סי5לפנ'ד
  כתופפתך רהני5  הוהריוס5  הרירו  וסל לסור  סלוהנ5
  ת,ק5ס להריעי  סל 3ין סלו כין לסור גמכד פ"1דע"ז
  כסיבפליס תיירי דת5י ד6"ס, גי6ס תותר 6חריסס)
 בח"ו  ו5ף ליסורי 5הר רשלי לס לסטתהווהרלס
 8חר נפנורח כחסרך הו  סכפליס עכדס 05רחרח
 ולכן הפירה  סל נפנו לגכוס לסור וכי"1 ל"ורניה5  8רפחייסי גלו לפנל רתדפלהו פ"3 נ"ג 3נלו'כ%כו5ר
  )6ו 53ילם גי'  יפו3ריס רכל  הסך סגתר5מקיט
 כיון 6"נ )ה,  וסס"היס תכירו כסמת ן6גסכגון
 ו6פ"ס )כעלים עכורתו )ים גיחך )6 גודליד6גס

 !דו"ק, ספיר וקסםחתסר
  כ)) סכיך ול5  כמוספת, פסת  תסס יציגוצלילכם

 וגמד כהגית תורת נגד ופסק דסוגי6'סכוייך
 כרפס )כן ו5ע"ג, תסר6כ"ד סופג וככר דככ)י'סוגית
 חזקיה דתתרן דס6 ז"), סכס"נו כחוס"כ )עלס)פרק
 6ף לסור וכתעסס קרניו SD )עו"ג  יין  שניסךכגון

 רתקי ממס דתום' דחוקך תו מריך ]ו)6)סדיוט
 )סריוט ן6יירי 6חר מיתן כס בסחט חייתירסיס
 דסו6 כ) תעמס סוי קרגיו כין ניסוך וכלתתעיי*ק'
  ריסס לסור, טלו ונעכר ודו"ק[ 6חד סיתןכקחיטת
 ו6י תעמס כ)6 תותר גחי כדידיס )פדיום 6יטוכ6
  סירס nh(o )ח"נו'  ופיין לסור נהי  5הריס טללגסוס
 רנתו ר5ית5  פריך כ"ט והטורס רסג%ר5 'ריר

רנפכר
~,Dh  תר5ריך ותסגי לסרעעי י5סר  לן לנכוי 

 כתוספות עיי"ם מיי, ד)סדיוט n(SS )נכיס )לסורקר6
 הו"ל 6ז )געכד סכקר ונון להיו  סיס )6 061ותכין,
 אפסור h~1D ותו וגרכע רוכע כנוו )גכוטן6סור
 תרנייך )קגוי6 ד)יכ6 3תתירס, לגנויך כקוקיית)סדיוט
 ללוילף מלית ד)6 דקקתי וכי'.וזס נכוס )לסורקל6
 הל כין ס)1 כין )סדיוט לסור דרוכע תרוכעינעכר
 סטתך יפוס )סדיוט, תותר 6חריס ק) וגעכךתחלים

 כפילוס, )גבוס )לסור קר6 סך כהיכף ד)6 כ"זיתיירי
 )סויוטי קותו 6סרג6 סועף ו6ז מכרגע דידוצינןרק
 )6 מגרנע היכף 06 י6ף פמוטה סכרך רז':וכיון
 ס) )סדיוט תותר 671* רגעכך )גרכע, דתייסיס

 )נכוס )16סרו תיקוף 61יך דקי) חזיג6 תו 6"כלחיים,
  סגורך דפירס )סך כ"מ תוספות פירסו וכוסמנרכע,
  כר15ן קולס  כו  פסס )6 רגונח הך )קרכן ל5י3"ק
 י)גכוס תיתך elh  06, )פרס תוכרח וכן וו.1"ק,עיי"ק
 כיון תגרכע )תיקף תזכ) 6יך פריך סכי נ!"כתיירי,
 דרך וזס )נרכעי דת. יסיס )6 תיפיף ohד6ף
 ד6'ט )סו)תס 6"6 דירן דפתרך סך 5כ) כת."כ,נכון
sfflnסריוט ס61 מותל 6חריס דם) דמך ):וגויי( 

 כיחס ד5נס נלוני, נפרד דביותו  וסךכרפריסיחי
 עור, 5"ע סלנוכ*ס ונכרי תעלס. מקס וכולך  ו)גכוסרהבריס
 )נעות כורכו הלך תסס רניגו כי רזייתיימורמר

 ס"ס פ"נ  סללמיס לל רבפרס  סיריילה"לחרי
 חנ5 5יה  %יהר  5הריס סל לגיור סלו הני הל55יה
 כו' סי5 סכל דברי כו'  לתריס סל  נין  סלו  ניןמני

 דנוסתכר כן, ופסק )נכוס. ג5סר 5עפ"יורנוהיס
  ד)6 סקוט ד)6חר כהך גס פסק וסכךטענויס

 וזע, קי"ד. כזכחיסכת)נוודין

 נניגח וים ע"נד*ס ח' כ"ק תוספות וקובייתרןשע
 רירך %הטיפוח רס5  תווהי סגי תיגיסנחל

H'Dnתיגו  רבריסס ס%ירס"5 ספירט וחס  כי:ריהוח 
 ורו"ק: ג"כ נפגר  רתלריך מת"כלפי
 %כי5  ססיהיר ממקום קיננכס ו*6 3ת1"ט,שם

 קרסיך רק נספרי ודרים פירוק, תכיף,סיכור
 סוקר עו)והיך n'CDI כו' וכלת תס6 )ך היו6קר
 6ף יטו) )6רן מחו") קרסים סנו3י6ין ,:ווסרס
 קמיל נויירי כיחיר והמן רק, ה") כן והמקרכגור
 ע"6 י"ח וף תחורם ועיין מחו"). מכלוין לכורד6ף

 ונון קר6 דגקיע וזמו תתרעייסו, 6פי)1 ן"התוספות
 1ד1"ק: כל"י )גד) 6םור 651ן קרכגכס' תקריכוה65ן

 תסכך )ס מייתי תג6 ע"נ,וס6י ג"ח יףרוכמררשומ
 סכסנוס מן יימעך) ר' דכי ותגךכו'

 וזקן )תורס פרט יליק מ6י ס65ן ומן הכנ;לומן
  סכסכיס ותן ס65ן מן גפ") כו' והיק כו'ונוזוסס
  גראס נו: רקר5י ר5י5ורהי' ר3י לחנך  ספוינ(כו'ומן

 פלגם  SD7  רפרסי רפ"ק %3סגס רב6  ':8ליסו)פירוס
 סוי כריס  06  רפף סייגו לו" סטריבו ניזינסר,%ר
 וקול16 ימתע6) ר' 6"כ תקר" ס65ן מן זסדכ)

 קרכף )כ) ופו0)1 מלפס) תטכספרכדינמ6,
 תן ופרט כ)) דדריס נוקרך סו6 תקרי 65ןד)16
 ככ)) )ך  6ין פרש  סעויס  תן  סכסכיס מן גאי!ס65ן

6(6
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הכמהויקראמשך188
 תו עז 5י ככס קינו  רפלגס  רכיון ט3פרט מס6)6
 מן6יט

"% 
 תקור:  נכין  חס )נמלי, )ריקל3ס ופסו)

 ספיר  בשוהי  סתעסי 6ר"י ויקליגטינקרגו יקלינגי חמים *תר ר"י נת1"כ יקיי3יו,תמים
 6חר* תתיר ויניף הילת חייכ כסאח מבוקרסלינו
 )יכ6 יר5 ביס  רתיירי נט1)חנר3ס סנל6ס כפיסכס
 סכם דהתיד  סך  טייך ומלי מעככ רכינער)מ"ר
 וחייכ, הו6 שגג כיקר )6 וכי )סקרו )כתחילהימייה קת")י נגוס וסוס )כך )חוס קריך דפין דנייךכלגום, סוי י)6 מוס נע) 1ננו65 כסוחט .תיירי סנר6סוכפי

 610 רסוס חייכי כע"נז הטוחע ע"כ ע"6וכשדחיס
 ירעג6 כפתת וזס לש"י, )3קוייס, רסו"ל פגום1)6

 )6 כ' תו לוס  כו  יס 0ת6 )3קר1 מתורסדתדחטקס
 ו)6 )וסתם סיכוך כתו הוס תכוקר טה61 301יכיקר
  ייס וסיור. ומהי בספח  יל5 נתו סוס תולכירו תסורס  חרס )oh 6 36) )וסתס, מתוך ד6סולידע

 ל"צ  רפסחיס תסוגי5  ס5חריניס  רביו וכנרלס5ריךי
 גס )ס יתייתי חו"כ נוסך 36) ססמיטס'ורתכ"ס

 חעככ מיגו וכקור חזקס לליס גרפס עקותגני
 ודוק, ו"כת"ל טו"6 ועיין ג"ככתניר
 רייריכנו  ררט: סך סניך 6)יסו נ6ורת סגל'6רהנדק

 קר3 ס61 )173  ייריכנו  סך  מיירט כהר  בן רנכיכלי פסי וככיני פיי"ס'  ל5ן  עולות גביייקטלו
 תעוקת תידרס ןזס וע"כ 6חריס OD כקגתער13)6
 ד6ף וקת") ודו"ק, יקריכגו סך ע) ורטס היןנוזכח, ח6יסורי ס"6 פ"נ הח"ח כמוצ"ש ד)6 וזס65ן.
  כתו  חוס  3סו מכיח  1ל6 6סרדי תנניחי ו)16536
 ולוק: כיקור כעי כ'ס,ככ"ז ככורות יעוין 3קר'3ן

 יר ו)6 ידו כתו"כ וכו', ל6ס ט) יי1רבמם~ך
 ס1תך 6ימ דיולט פייו0ו )עכ"ר גראסננו,

 36י1 קרצן ו)6 קרכגו י"ז p~D )קתן ד6תלוכתו
 0פר6 וסתס מותך היורט 6ין 6תר יסורס סר'כו'
 כתיכם. וקרכגו קר6 3ג1 (wDn וסם עיי*סיהכמיס, גגי ד)קנון 3רייח6 סי6 כתפחות רתייתי 601ר"י*
 )סמיכס דתיכף מקוס עולס גכי 06ס נקיט ד)16ס6

 טעוגס ועקהקחיטס
 5פו"

  מעורת טוכס מלחק 61"כ
 בפי  רל5  בסלתיס תט5'כ  לסתוך' יכילס  ו5יךנפיס
 עזרת 0) ספתח 56) )עתור  ססלתיס תלי 6"כלפין'
 כקיוויין )עעמיס וריי וכמתוך, ידס 1)הכגיםי0ר6ל
 וקמר 60 ו63הת ודו"ק. תנין נעזלס 6טס וכיכ"ג
 ס)מיס זנחי עג) 3' פסוק ג' פוסס )עי)ריי

 דה6 5"3י סנסיס עניו וסתכו גסים )עזרתוס651נוס1
 סמיכס שוס )6 גסיס וכעזרת וסמך ד' )פגיכתיג
 געגיס ויסמוך יגזול נהין סמיך 04 )ל) גהקגעו

 16ת1 דסו5י16 רכוגחו 5") וע"כ רמכ"סן פסק]וכן
 ועיין ידס. מקיעו וסס  גסיס עזרת )פתחמתוך

 חטעון סעוף עולת 6ף יכי) ד, פטק6 3תי*כ,טבמ ודוק: ט"וחגיגס
 וכעי תקום י1ק6 פירוס סע1לס. ח")סתיכס

 גין סנ6 ר)6 3תקיס 6כ) סת"כס, געי כו תתיסוכל
 סתיכס כעי )6 )גקכות זכריס וכין )כע"חתמימים

 סעעס, יקיף 16 1ד1"ק, ק*6 עיין כעופות דוקקוזס
 וספמע  כספמט, רק פעס עור כתיב ד)6סעפה

 רמית חס ספמטס, טעוגס עולס מסם כ)סעו)ס
 כוץ ססתיכס תן ו)סו5י6ן 1)גיתוח לספטט)סכי6ן
 ע) ידו וסתך סע1)ס כתיכ כסנזיכס גס דס6פירוס,
 וגטים ועכריס נרים תיכיגין )6 ורתקי יעורסר6ע

 סע1)ס דכחיכ )ספסט וסכך יטרף) נוכגיותנועטיכין
 עיי"ס. יסר46 3כי ככ)) ק6יגו תס מרגס6ת

 ר6ס ע) יין וסתך דכתינ י"), נפטיטותריררזרש כס*ר, )עטתו עד וסבתת כנוכהס"ג, כוסנוחק וסקיי
 סנזיכסי כעי כטחיטס רוקק וסחט,סעו)ס

 דסחע6ת לריק תת65 1גי1"3  ת)יקס,  ססי5 סעוף )עוגהפלס
 ופסוס: מרמר סכתו3 כנסחטות הסחט 3"ק תרוס6ר"ל

 ט"ר דסו6 יתכן )פיספטט עביו. )כפר )ורנרשנבה
 טנחלי.  ממריר  רר5בטייי"ג(  תרוח ךפל"בתדל

 סתתודס וזס ע)יו, )כפר ינו וסתך כהכ  כקלווסתכוון
 וככפך )"1(, )יומק )עמס מניתק hw51 עטס פוןע)יו
 יעתר החרי וכתו סמיכס 3עה רכריס כפרחה61
 ונקלו לו ונרלס  ספלה ע) סתתווס פקיו, )כפרחי

 תכונרו זס )ו תרסס ע)יו )כפר  ספולס ר5י  פלנחוב
 סכחוכ סרר וכזס ודו"ק. 6)יו )רצון סיסיםהכתוב
  עו)ס לכסנס לסיום  פסחחס  לאס והיחסכפקורי
 )כסגת יטחתס )הס וסייס כתוכ (Sh, 16)רויותס'
 סגח)ק: תסדור זו מוס ע"ד וזס )רורותסן )היותעו)ס

 מ15ח 61)יך מקנוס ט/. לסין 3גיןהקרש'בו
 ככחוד ומפורק )"6 כרסת יטויןכהוגה

 )עו"ג עו"ג בכית קטתט וכסן פ3ורסי lhsרסחיס
 קכתוכ כמו 3טחטס כסר ותקרס )סקריכרפסו)
 י0ו6ל העות מעלי רחקו 6קו סריס ת"וכיחזק6)
 יכסריס סרי סזכח ו6ת סעעס 6ת יסחטווסתס

 סנר6ס וכפי כזס, נסתפקו 0מ61ל וכיתי רק)סחטס,
  לתפלים  ניכלין  וין ל5נילס שכסירו רסחיס  שטיס יבחווכח 5יי  כל כתוב  בטלתיס )כן גסתפקו' עו)ס SDורק

~pfil
Shptnt נו'  סייס % כי tihv  רק  סיו קכסגיס 

)פי
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*DS1(6ין )כן כבע"מ, רינס וג60ר ת)סקריג 0נפם 
 גפם3יס קינן כלויס תכן )כי )וי' קר1סח רקכסס

 כ"ס: חוליןכמוס,
 )6 מכס סתזנח* SD 06 מכסן לסרן נכירנתנו

 מקוס וטעמו כ6ף לק סכסן לסלןנזכר
 מקוס 61י נונס כעורק 06 גהיכה חייך 6.ךלכופתת
 hlo סיום, כ6ת5ע סיס 161)י גתסעות סיודחוגיס
 טסעיס סיו ק)6 5"ס ונחות לתופפות פירקוככר
 וכן tts~)o תחנת 16 סיוס כתחרת רק חוניםוס"ס
 כוקו עז נוערנ כו' 0.1 כסע)וחך כפרקםמפתע
 סמזכח ע5 6ק נתט דכ3ר רפירו10, כרחין SD1וכור
 וכל 6יזסו כיונ61 סנמל6 נופרד יכד 0חו,  0))חתינו
IIDWV06 'קל6 )ן משהע ק6 ו)כן טכס, זס כו 
 זס ולחרי )כסן יסרן סח) לנול61יס התיכיוכיוס
 סיו )6 להין הכסן קורס ו)כן סכסן, "סרןנקרץ
 ויקער כהזויגי כתוכ וכן סנוזכח, ע) 06 )יתן5ריכיס
SD06 1ת65 כתוכ ו6ח"1 סכקר עולת תלכד סתזכח 

 סח)כיס 61ה סעו)ס 6ת סנוזכח ע) וח6כ) ר'מלפגי
 ונוס וסעדסי לסרן nSIDI סתנוידיס סעו)סן כ)וסייכו
 )סקרף סמז3ח SD כסעדן פירוע ויקטר,0כת31
 ר0כ"ס כפירוק 0))וע)ס 6ק ידי SD וג0רףשח"כ
 כ0כ3ר סייע, )סתמית 06 גתט הככל 6מר ו)כן0ס*
 0)ו יקלכן סחר 0) תמיר 0סקריכ וזס לסרןכסן
 תכן )תתיר* ועריס 6ק יתט זס לחרי 6ז סעס'01)
 ס) חריר ע) ע5יס וערכו וסתו"כ סגמר6וריק
 )6 התיכי ק) סחר 0) תתיו לקורס ספרכיסיכין
 עונזק וזס לסרן. כסן כלככר רק וטייס, 6קנתנו

 1ד1"ק. כם"דספ0ט
 בפלקת סכ"ונ ספסט עומק ינ61ר סני6רחירברבנה

 SD olpln סי6סעו)ס סעודה תורח ז6ק15
 ככקרן עריס סכסן עריס וכער סכקר עו ס)י5סכ5
 יסו* כסכיי מכקר סעכורס סור )סור מתחי)0)6
 גתתיר 656 התזבח 6ח מחגכין וקין מפקרו רמתחי)מסרר
 נונקר סעכווס סדר )סתחי) )ו רסיס 0חר,ט)

 כנוו נמזכח 06 גתט )6 ר06ון דנקר olvnוטעמו
 כתוכ ומשנס 1ד1'ק, מכערנ סחחי5ס רקדפרי0יח
 מחס סתזכח SD סעעס כג' סררןוסריס

 רעו)"
"plaרק ע5יסי )ס נתנו )6 לבסון on'o נטרכם 

 כ"1: יף מגחות ופיין )כר סמזגחע)
 רכלי סקלחניס )לכות סכסגיס בסרן גגירער~כבר

 בסרן כני כתיכ למעיקר6 גר6ס יסוןס,ל'
 בסרן גני 6ף )עכווס דכקריס מרמז )כןסכסן
 דכס*ג סקרחניס, יזם )כסיג, כלריס 60ינןסכסכנים
 שסור נתעל קערו ג) )גיח ד6ף קל", ג0ס61פש)

 קלמריכסו
 יחזק6י

 יגנחו 65 נו' נרוק 3ני וסכסרס
 תסרטת נפיס רמנ*ס ויטוין כו' יכסחו כטוסר06ס
 כקל סריוט וכסן קרח כ0ס61 כ0ל פיכו ולהין(tbs סעי )1 וקין קרח כ0סו6 ומג0*כ ר.מ;;רק,כעי
 כו' 0מן גזר כי רכתיכ כמס זס גלמו 161)יודוק.
 ורוק: נתנגחת לסור 0סכס"ג גזיר* כתו כקערווזמו
 פירוקו כע"ס. ג% קוגל מלפט 6יסכ י' 6ניכב'

 ס6כוס מן 160כ)ת כסקס סתדל0 דכריעפ"י
 ותקטיר, כמיס ילחן וסגרעיס וסקרכ נקמל כעליו0)
 5ת  ומסליך  13 ג6מל הגז) מן קגיזון עוף6כ)

 ו' דף כמוכס סגמר6 דכרי קפי ופלוט.מירקתו.
 6יגי מ"מ 0)י וסג) כלי) לכעס עולס חשף6*0
 nhwn 0061 כן )6 גני' ילתרו וממגי נג'.עסרוב
 טעם תפי ודוק* ו)כע)יס )כסנים חדק וי0יט)נניס
 רמור,תס טסכ6תי רמכ"ס כסכרת )ומר נכוןסנדרה
 0) ומקו"ח )כסגים ג6כ)ין בינן עוף חטבת ס)1ג51ס
 סהו*כ נפירוDS 0'5 מק*כ 6"ק 1)פ"1 רנ(וכס,גתי6
 ותמכי )סורות סמזנח, 5% (ittSV סיו עוץ:ד0)
 סיו )6 חע6ת ltrhnn Sc וכסגמר6ן כנייתנולו

 ודוק: זס ומעעסנתבכין
 ילך ע) 16ת1 01חט טן קישו ס65ו סוקאם

 1)6 653ן 5פון כתכ מנס כו'. תפונססמזכח
 סעודי, כנוום כתיכ מקוס ד3כ) לע"ג כקליככן
 נזסלס זס וככ) כ5פוף ג0חט פ6 טקס דפס6)נו6
 יתריס נכקרן 1)6 כ65ן רק 5פין %:סזכירסחורם
 סעופכן כמנןס נזכר )6 לכר ספ)ס וכפי משיחכפר
 כמדלק קמלו מקותף 6יזסו פלק וריש חו"כועיין
 לפרו 50פון י5חק 0) עקדמו ע) מורס מלפין)פי

 5פוגית קרוח ס6מרו וסכותסן ממין. ו' )פי)יכלון
 6כלסס 0ע0ס סחפ0ית סכחירס SD ומורספתוחס
 וכמעט )ס0ס סי0ר6)י ס) נפקו מסור קיסיס6כיט
 טנפ סוקנע וכמעט רחליה r13D 1:נחירסס0))
 ספייתן לסכת SD עלתו למסור סי0ל6)י כננןםקייס
 ידחק ס) )קילו זכר 65ן כנן לק כתיכ )6)כן
 בכן כזכר )6 ו)כן ירחק, ממורתסנ6
 6קר הסג) מעתה זס מקכחגס 6)ס לגס נהדיר,כקל

 )פניו. 5פון וקוו ע"כ 16כ) 0ורט0ו
 רכן דמו'כ קרח ע) נגתר6 יי"י מס 6"0רומזה

 טעוגס למליקתו נוקו*ח ופון טעון יסיסעוף
 דעיקר כריי טעון Inwtnv סכן נעורס מס ופריךכסן,
 ר6יגו סלי כדה טעון 6יס עוף רנן וכיון חט6ת,רם סי כליפיף סמיכות דויקת מקרץ )ן נפק"כ)י
 ]וסמ6כ)ת כ)י כ)6 תסיס הגיגו 6כרסס 50 )6י5ולומס
דליק

 קה:6ג)"
 גשס'1 שככלין מס 0ג3 )י0ר%

א
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חכמהיקיאמשךט2
 עתון )6 סדיר %1ג זס4 כזגוגסכ)

 5פו~
 נוס6'כ

 פריך ds כקרוטין מכן תזקס, פרכך 011נטלסו.
 עריפ6 ומעככ כהן ס) ד6ררכ6כעימו כלי עעוןסכן
 מעין הפגימי יחטוט דחויים וכמו וחטיכל4טפי
 יחיגו הכונה ספון )נכי רק כסן, סל נעלמונמינס
 הורקת עיקר רע"ז 6כלהס ק) לסיקורומס

 היטב, ודוקספון
 ע) ע"נ כ"ז רף נגחות ד6מרו מס 6"םךבנזה

 SD מעולה כו' ווקף כו'סע5יס
 כקר כן דעכי פילוס גו', שכיד סכי נעו 6יסמזכח
 6כרהס סענה כמו עכיד כעי ר6י סע5יס ט)כמב
 סתזכח על 6מר לע5יס תמעל ומקטיר ססחטי)6יל
 קסי6 תתין מעולת ov רמוגר מרמן ירום 6;רונכי

 h(un )זס ל6ן עילת וסי6 כמוכח נסיותמוכרחמ
 סמזכח SD )ע5יס סעו)סנולנוטס מקטיר 06 ר6ף)ןי
 6כיגו, 6כיסס ק) ל6י)1 רומי' סוי רל6 6ף גמלג"כ

 מסוס 5פון טעון נחשן סעיר י6ין מס 6";ךלפ*ז
 וכס מה נופגי ברכות נתוספתןן6מר

 צמו קרס היס, )תוך וטכטו גחקון תקפן )פי )מלכותיודק
 ילחק ם) עקידתו )סזכיר טעון 6יגו )כן בו/ מקוסק)
 )כן כיסי ססי"ת קרוס SD גפם מסירת לו סי'חכן
 ליגן 6קל כקל3גות, צפון )ס5ליכו נזקק סי'%

 כיחיד )יכ6 דגוכס חט6ת כתו למטס רק)דורות
 ירוק: לכות זכות להזכירו נזכר קרכגו היה ו)6ורוק,

 דזריקתן וס)נויס געולה סכים כו' לסרן 3גירזך*הך
 יזרוק וזס סלמס כמלוס )זכות 1רל1ככלי

 מנזרקת סחי5וגס כחע6ת 6כ) זס, כקרן וזס זסכקרן
 6לכע1 6חר סטג) קכוס סגיתוס מן 6יןג356ע
 גתכ כס גת6ם ;חכרו רגר 6לכע1 חכירויוטיט

 דמו: 6הוזרק
 הווכח זו סתזנחסי והקטיר הכ) הכסןךהקר*'ב
 רק כתכ )6 ולכן תו"כ. )ככס 36ריסי
  וסכככן לפוגה תיסחט יגהנתו3 מקוס 65ן עקתגכי
 חלפון )הכיל כדו) טורח וסוף כיון ולכן )ורוסה61

 במו 713 גס כקל וגס 6נויג6 הוי )דלוססמזכח
 ודוק: כהן כסו דכעי )ן מקמע ק6 וגתותהפקס
 ליכ6 כקר גכן פילוק 1כ1/ ריח 6סס ה61.עךגךךץ

 ס)6 יחסכ ד)6 קמי), חע6ת ר6יכ6 עוף וכן:6ן 3ן 36) מסיח, נכסן רק כיחיד,חט6מ
 כתו סוי קוסים וקנסי לע"ג חט6מ )סם 6ףסמו

~SID 
 ורוק:

 דין וסלך גתו"כ 1ג1', קרננו עולס סעוף מןר*8כצ
 נקיכות )כו6 כסרס טל6 עולס ומס610
 ס)מיס סטוףי מן )כו6 כטרםכזכרים,
 מן )יו6 מיקמרו 6*ן נזגריס, נקטה )ט"סכקרז

 ל613 כמרו ס)6 פככסמס 6סגקכות ומה 6ר"י כו'העוף
 פ' inPS מג6 כסך סכר וי"י פירוען כו': ;)מיס כקרועולס
 כלכר עולס 6ל6 מכיף 6יט נח י3ן 1' פ'למור
 יל*ס דקו"ח 6מל ספיר 6*; גר"ע, ור)6 ק)מיס1)6
 כתקרכיס רינס סכן )עולה דמם )מיפרך דמייליבוי
 עופות' כקרכין רכס ולכך עולס נוכית נחרכן
 כן מגילון ד6יט כמקרכין רכס ם)6 הלמיס6כ)
 זלכן עופות, תכי6 דקינו כקרכין דמיעט ס"סגח,
 דחזיגין סכסמס מכקכות שכעוף כקנות הקו"חתכיר

 סר6וין גקכות עיפוה בק"ג כק)מיס מלולייןסגקכוח
 עדיין 161)0 פירכ6, סך פריך מלי )6 ותולס)מיס,

 דעו)ס רר"; קו"ח ע) לחרת פירכ6 לתיפרךים
 לכור כגרכת נתקרכין מרכה העוף תןכ6ה
fisכך לכור כגוכת כתקרכין טנויעט כארמיס כן( 
 כזו, סכרך ח' פסקך )קמן ועיין סעוף מן כ6קינו
 3חקרכין ארכס רמה סר6קון כפירוס מסהכרמ"ת
 סגי לפיחוס מסה"כ מהן, דוכיך גח ;כן כעופות6ף

 ודוק: ellDJ 6יט כלכור כמקרכין ארכהמס
 כיקר תתיס זכר הנקמר )פי העוף כ) 1)6 העוף תןרטטם

 וגע)ס לסין* קרבן סיין וכעזים,ככקכיס
 עיי*ס: כרפ"י רחפורם כ' פסקך ז' פרנססקטור

 16תס כחויכ וט'. המ31ח %ן קותהןם
 סמוך נארכת ן6יגס פסולה, ו)6כסרס

 1ל6 6ותס פסולים, הקדסיש ככ) גסרפת רק)ככס
 כה)כזת PDPn ז") הרחג"ס )פי ג"כ סעוף,חע6ח
 ג6כלת קינה ellD רכחע6ת ו/ הלכה פ"כתעי)ס
 1)6 כסס)כה קותה נ"כ תפלס ממכה, )סגותולסור
 ומ"מ וגמרפה. כפום)ין סי6 רק כהסככה עוףחט6ת
 היס hSn פסו)ין )ס6ר רמיך 1)6 מעילה, כה6ין
 זרות 16)ס ורוק, תלותה כטסית דה6 סעס"כ105

 וכתתורס ז"), ממס רכיכו )ס ירט מקין הי6נרוקה
 6מינ6 דמסתפיגhltS 6 ולכן מיירי. סעוף טותגכי

 מע.)ס כה  6ין רמס סווס ול"ל  כר3ריו גפ)וטים
עמס

~,Db 
 6כל תמרת גפ) וט"מ וכחתו כמורקתו למכותו

 )האריך ויק הכם.ח )פגי כן מהיה וגר%)6כ)
 מקוחו: כ6ןואין

 דם סמלה OJID "DDfi 1'י פטק6 3תו"כרינתם
 ך)זס כר16ס )עג"ך סר6קי רס מלס ,fisהגוף

 ונתלה ומקטיר ונאק דכתכס 3תס התורה כונהג"כ
 דסקטרס הקטרהי קודם דמלוי 6ף המוכח ע)דתו

 ק6י )קמן הגוף דע) )חוריה, סר5ס ע) ק6יוסכי
 רק מלוי כ)6 סגי ורקס קרS~npt 6 )עיליכחו"ס

 דמו, סת5ס עד מקטירו 6יגו הגוף 6כלכסקטרס,

 ויון: )עע המו*; )פי  נכוןווי
)אסרו
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 1*1עאיתכמהויקראמשך

 מנחותיהן 6ל6 )י 6ין שזן ונוי, ענגיולאהרן

 12"ש %ר/";.' ":ךי מייסף:,%"1
 הכה סלמן, מ15ס מליקת ג6סר ט)הן מלוהסולת

 ומל גקמ5ת יטר6ל כס) ןהתס ותיון 6יןלכ6ורס
 ונזרק הכ6' כן )6 מתיר' לה וקין כליל כולסכסן
 נותיר יסרך) וס) יסרק) כס) כמו כסן כס)סרס
 להקריכו. כריך כהן ומנ6תיתידמל כסן כסל כןלכסן
hSt5,סוף לקמן )טעמיס ןר"ק גלות מס 6ך יחסכ 
 ו0יליס גקמ5ת כסן 0) תוטב ימגחת ייטפרק
 6יכ6 כי ד4ף חזיג6 קפיר 6זכ עלמן, כפגיקיכין
 6"כ לחזכח, רק לכסן ניתר סיגו מ"ממתיר

 ודוק: כמלוקותכמ"כ

 תורת דנכ) וע כו', מלפס מנחס קרנן תקריבר0:י
 יסר6ל כגי Sh רכר סג6מר מקוס ככלכהניס

 נוכח כרסון מדכי 6ז 6זהרס, )16 כלטון כולולהכל)
 להרן Sh וכר 16 וכניו למסרן 15 סכ6תרוכמקוס
Shl,מדכר 16 לכו )כהניס ו6זהרס גל16 סמיכי כניו 
 רכתוכ ויקרץ פרסת דככל חזי ופוק נסתר,נלסון
 דחקת מקרץ )כד נסתר כלטון כתוכ כנ"י 4לוכר
 כתוכ תרכלו ל6 דס זג) ח)כ כל לדור.תיכסעולס
 יכדיל ול6 ומלק כתו הכסן SD 0ה)16 גסתיכלמון מדכי קרכגות כענין קתדכר כמקוס 6כ)כנוכח.
 כלסון כתוכ כר6כ"ס( )ךל6 להרכס הו6ק6זהרס
 רק 60יגו טמן עליס יטיס ו)6 מקרץ וכןנסתר.
 וחחכ4ר כחינוך טמפ1רק מס )כפי הנוקריכככסן
 כגחת וכקן גסתר. כלקון כתוכ קמח( 6ורכספר
nSlDרק ק6יגו nSID כתזכ )החצין ירך 6ין כסחן 
 ומרחקת ומחכת תגור מלפס מנחת 6כ) גסתי'כלסון
 כהן כהוכ מכן )החתינו וכרך לחס וכמוסג6פין
 ע) כין המחמין כל על ה61 קהל16 חמן תעטסנ6
 1)6 הללוין, תסוס כוכח כלקין כתוכ זר ע) כיןכסן

 כתוכ לכור קרכן הו6 ככוריס ומגחת מלחתסכית
 וכיו"כ. ספגיס לחס ופ' פנחס כפ' כתו גונחכלקון
 6ל וכר כניו, ו4ת להרן 4ת 15 כתוכ 15ופרטת
 פלסת )כל גסתר, כלקון הכ) כחוכ כגיו Shlלרירן
 6ל הכר דכתוכ מקום גוכח כלסון כתוכ ורסחלכ
 זס קמור וכפ' לחרי כפ' וכן 'tC1D וכלזמרותכנ"י

 כוס: יעיי' o,,lonכל)
 נוגחת גוי. מאה יעמס 6מר סמגחס 6תךהבבאר2

 תו"כ כו'. המגחה 6ת ת") נוניןחוטף
 תקלס יעסה 6סר סגים כונס רדליס ונרוכסוכגמ'*
 מגחת זס ולכוה וסמן' סולת מן מיינו קלסימקלת

 3ו טליןתוטב,
~sfi 

Ps10 .ודוס: )כד 

 ,sfi כו' ראית קרכן כו' וכס וכ) אור כלבי
  מן  הנכיס  סכמו tShtnt מליוסי כברנר  כטרייםי' תוסע פכחון  מפורס 3זס )ר"ג, יער )6המזנח

 ר16ייס היגן נתוח לריח יעלו 61ל מזכת לגצימוכפין
 )ריח מזכיויס ע"ג גסוכין סן תסיין והיו65לריס
 ונעליס טוכיס כנילוס סיסיו יסרבל מ65תי ג:ןנחוח,
 6נותכס רביתי כראיתה כתרגם כככורס 6כןממס,

 תמנם, היו45 4נל כס 6ית תגופס ככורהעסת6ט:
 ככוריס תכי6ין 60ין נ"כ לככוריס רבויה חיגהן3ק
 נו6כותיסס, הרכה גרוטיס שככיס יזם וטמןי מייןתון
 כתר זה 1ל6 ו' וירקת תורס 14תס מלתדיססריגן
 תרומות ועיין הפסוקי מכוון זה יעקכ, אוריד'

 ג': מסכה י"6פרק
 כל ת"ל מה רנת וכל 60ור כ) כיר2ר"כב;

 לרכוס ןכ) קר6 פירוק דכט וכ)טמר
 לבסור ירענ4 ו6ג6 כחן )כתוכ כסכיהסעירוכו
 ק14ר גדכס טלין תה כסבור סיט )פי כקגי'עירוכי
 הסית קרכן פרע סהכתוכ לפי פירוס, תכל),היתר
 )כד כמקדם הותר ח45ג1 ו60יר 6ותסתקריכן
 כלחתי זה כתנופה נווכח )נכי כתקרכה 4-1קיתקרכן
 Q~S מכללו הותר )4 וכס 6כל חמן, ו"יכ4תודס
 תגופס טעון דנם קיל כמקדם ר4סית קרכןככוריס

 כסיגי, JDS' נווכן בינו הר' ורכייופמוט.
 כרית קתס6 מלח נריח כ"6 מגחות כריתימלח:

 קומר ר"ט יסודה, ר' ןכרי כמלחמקורס
 כל6 לקרככות ט4"6 כסס כו' ככהונה יכריתנבחר
 ופירס רפ"י ויעיין חוח, כ)6 6פסל 6י כןכנוגס

 ככמה 06 דפ)יני וגריה 6"כ, דויסיןנונוסיוט,ת
 כמונס וכמו סכר ור"ק מ)ח' כנוה קרכגותיטעוגין וסכי מפליג )6 יהודה דרי ח)ח, קלכטתטעוגין
 דמרין כמה, כקרכגות מיגו מלח כן נכחהפיגה
 ,610, וכגיו להרן עם וכרית גולח, וין הויכהוגה

 מטוס כנוגחה ווכח וין עיקר רחתנ6 דכחכ מ:ס61"ם
 קרכגוח טטוגין קינן וככחה )הרקות ):כנוה,דקינו
 מגחס יק 06 תגלי דפליגי זכחיס סוף ויעויןתלח,
 ממלת ממעט רסטרת נר5ס ולפ"1  ויעוין.גגמה,
 סל דקטרח ויתכן החינון. מזכח SD טסינומסוס
 סיס סחי5ון נזזכח גכי על גךכס טהיתסנסירים
 קלינו עולס כרית ר4יגו מטוס ]161לי מלח,טעונה
 רגדכ כמק"6 טפירסתי מס קפי קטם[. סולקתרק

 מסכרו לפי החידון, מזכח על קטרת סקטירו61כיהו6
 קירת סיס ו'י ככוד סגר6ס כעת לו סיר פ'גימיעדין
 כפנימי, קטרת כדין מלח כ)6 מהיה מגנניזרה

 החיזיון )התזבח פנימי וין קיס ד6ז יס6 )1ו63מת
געל
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חכמהוקיאמשףא*
 סקרכנותיו סאון nSDn 736 )6 זס וכפגי זסככ)
 סחי15ן כמזכם מלח נ)6 קטרת וסיס מלחעעונין
 סיס )6 כמס וין פסיס סמ)61יס כימי ולפיזוזנוק,
 כימי קעסו וגמל61יס יחזק6ל 6מר )כןמלחו
 וווק: כמונס וכעי ס6כריסממוס ע) מ)ח יסימועירן
 עתירס נתו"גי כו'. נכורים מכות חקרינך84בם

 וגרא  סיונל* יסים 06 וכן ות"זולןסתפסוק
 וקווטת כטוס ל6 סכיה וקרוסת דקיי*) מסדלפי
 מהלכות פ"1 רכעו כתוס*פ כטלס סר6סונססקרן

 6*כ ס6רן' נון 6)6 ג6 6יט ועומרכיניסכסירס
 סוי 6ז ס6רל מן hSh כ6 סוייגו סעותל רקכיש, l'hv לעפני לסקריכ יכולין סיו כיח סיס כסלק16
 )6 )6רל חומס כמו עזר6 סקנסס קורס יסרק)6רן
 סתתכטל ותחזור התפסוק עהיוס 6מר לכן מכיליךסיו

 כו6 טרם כעזרך כתוכ )6 זס מפגי Ttho'קרוסת
 תסוס יעו'סי ופסח עקות רק עומר, ססקריכועזרך
 כדקורו סתרן נתקרקס )6 ערן עזרך סליק רל6דכ"ז

 ומקוים כו' רסליק ער הגין סיט סגך י"ג דףעירוכין
 ודוק: ויוכ)וה סמיטין מגו רל6 חמיו ק6ל6
 מתורס כתנם ל6 כו', נכוריס נונחת תקריבך84כם

 כמנחת וכן 1לכגי1 ל6סרן סמגחס מן וסגותלתי
 וירוסלמי מנתות וקלו ריס ככלי  ויעוין גם6 כפ'מוטס
 תורס כתכם t~ff1D' 6(1 נודרסות דלמדו פ"נמוטס

 תורס וחמס כהמס מרכל דעעוריס מעוסגפירום,
 ליחן סככוד מן סוייגו ו)כגיו, לחסרן היתחלק)כחוכ
 וווק: סנוזכח מככוד יותר כריותיו ככור SD סקי"ת וחס)מס
 גח כל גס נוקריכין nlSIDt קרסי גיוס 7'יענך

 קם יסגנך הכני ותסוס מסוס ד/ כתיגגכן
 ליסר136 רק גקרכין סגינן מגחות כזכות יעקב,6)קי
 עולות סייט מקום עזרך .ם)ח ע"נ, כמגחותוכר'ע
 יסעדך ומסיון סכור, ככמת וכס*כ נכמס clhוגקרכין

 ורק לכור ככמת ופיסו קריכין ס6ין מגחומלו
 יזכור מוגכלות[, ע"ר ]ומפרק ככסמ*ק, סייטנ5יון,
 כליון, לר' 6זכרתס נוסס כסגקרכיס מגחותיךןכ5
 נח, לכני גס קריב כלי) הכולס גסכיס מגחתד6ל1
 כקומן רס  ממס  סרס רעינו  רנסמלוה מנחות מנךורק

 עולות זס סלה, ידקגס ועולוחך )ר', 16כרתסוסל3גס
 וווק: נח ולתגי ככמס גסקקרכיס

 ריח ג6מר המיגיס נכל קרננו, ט)מיס זנחר84כם
 ליח ג6מל ל6 מקריכ ס61 ככסכ רקגיחות

 קותו יקריכ כתיכ ונעורס ממוס וסטעסגילוח,
 שפיוס כסר 65כול 6סורין עמיו כשלמיס 6כ5לר15נו*
 רק לר15ג1 סקרם סיס ל6 לכר ס)מיס לקנתדכר
 כפלקק ונקהה 5וי כרסון גהיכ ולגן כסרסי"כ)

 כען הזכחוס" לר5וגכס מלמיס זנח תזככו וכיקחמיס
SD~גמור, כ)כ )רקן קותו זכת מקריסו 6תס כלחך 
 סרטון על מירס רייח ניחוח ריח כתיכ ל6ולכן

 טפסר 6ין ועז דכפר מסוס ך'י קרס כרעוץרמתקכ)
 לסור זס כל6 וסחלב ts~th קסכטר סנזקריכ)6דס
 ליחן סריך בחולין הל6 וסוק חזר מסוס ו6יל6כול'
  המותרת ס6)יס מפסיי ככסכ 6נ) כו" ז)תייסזרוע

 רסונו 61ין  מליס הס ועולי  לנכוס וכשריכסל5כילס
 ככל ולכן גיחוח, ליח כתיכ )6 לכן כרכרטקס

 hS ככורים כמגחת )כן גיחוח ריח כתוכסנונחות
 חרס )מתיר וכלס חוכס b'on מפגי ניחוח, ריחכחוכ
 וסי6 ורוק, מחיק למתיר רק מקריכיס היגס161לי

 olh: מ6כ) סוייגו סעוריםסל
 שלחטן ססלמיס מגיד שוטר, 6ס) פתחךוטדקכפך

 לקיטת שפולין, מוסד 6ס) פתיחתקורס
 ססגיגו וכמו סקרכטת ככל סדין סו6 כתוס'רכותינו
 סומע קסיס טד גטחע תמיד סיס ל6 תמירבמסכת
 כו' וזרקו טתיכ עולס נכי וכזריקס סגפהח, סערקול
 ימעככ6 עכורס מתחלת רכל גת65 6סת*ע,פתח
 דקריך והענין סקטרס, נזם6"כ מתוח, כסהסיכ)רוקק
 יהכרך ללקותו התגלות כמקוס ווקף עכורסלסיות
  וכיו"כ גפרו )כת )6 סמקוריןי )מקול העכורס)יחד
 תו יתכרך לממו כעכורס קסתתי) כיון 6כלהלילם,
 ר6קוגס ע"ד סעוקס דכל )ועככ", יל6 עכודססוף
 תחילות כל תכן 'מקטיר, יתכרך לסמו וסהמ6עוסה
 כקרין ליגןעכורות

~Sh 
 מטוס כלילם, ל6 כיוס,

 וליחסי מק6"כ יהכרך ללקותו מתגלות יםשכיוס
 נוטס עם סקכ*ס קגדכר רכרות סכ) ממ65נווכמו
 6ת ד' וכר כיוס סג6תר כתו כיוס 6ל6 סיס)6
 סכמעס כמררת מ65ג1 וכן יתו"כ(. למכילתךמטס
 וכסלמר יוס ססו6 יורט סיס סקכ'ס מפי מססמלתר
 סעוסקיס ת"ח מגחות כמילסי "נורו ולכן כו',)ע5)וו
 כעכודס, עסוקים כ6ל1 סכתוכ מטקס כלידסכתורס
 וסר"6 צלילות, ן' פכית סעומריס ד' עכריסג6מר
 קב') כלילם שכסרס נזעככ6 דליו עכודס כסוףוהוי
 כגגוו סכינה כג'נה כתורס סעוסק כ) תנוידכסוף
 קפתוח כיון ר' נוכח כו' כלילס רוסי קומיסג6נור
 כתחלת הוי תו יתכרך 6לקותו סתגלותלמסתיע

 כיוס, שכסרסעכורס
 תלומד סו6 כאימהי )מך ט) וסכווגה לגמל, יסעדך

 מדחק, כעת כ5יגע6, כסתר, רק לככוד 3Sn1b bSעת
 6ת )ססליס 16 רכ לעקות 16 )סתככר ע"מוסלומך
 מתועליות )עת כקכ6 כן ולחרי כזורע הו6נפסו
 ייקורו כריגס גדקעה קזורטיס וזה כקוס,קעסס

גול
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 5אעבחכמהוישאמשך

 עדיין כhS 6 06 סקוס מפעלית כ) SDגומל
 nDD זס 61ין פעולם ל6יזס כזולע נעמססחטנית
 ל6יזס ולכלי כמסתליס התירס מעוסק 6כ)רינה,
 y'h סתכליח, ה61 )תורס סתקקרותו רקתכלית,
 קיתי וזס כתורה, עסקו געת מסיג ה61 סלומסכל
 כי לכן מטוב ירונן ס).מור כעת טתיכף כלילס,רוני
 נוטס ולועס  כהורס עם19  מני לסקי"ה ה61קשר

 ודוק: הללקיתשתירס
 קותו, וקחט כתיכ נכילהו 6סמ*ע, פתחרשחשו

 סגטחטו דקלמיס ולרעו יגסוסוגרינה
 וסמך 6מל לזה פסו)יס, 6הנז"ע פתח שנפתחקירס
 ה6לס ספעול1ת סגי וסחע" קרכגו ר6ס ט)יח

 פחח סגפתח )6"ל 6ר,מ"ע פחח יהיו וסחיטהסמיכרי
 סיהיס כעי רק קפידת 6ין וכסמיכה 6ףההיכל,
 טגסתח קורס סמך 06 61*כ סחיטס, למתיכהתיכף
 ק5ריך מס )הסחיטם הסמיכס כין המסק יסי'מהמ"ע

 ודוק: ה6המדעלפתוח
 קהככוליס וג"6גו מטס הכהניס. להלן כגירזרשף4ן

 )כן פריס, ס)נויס זנחיס כסיגיסקריכו
 וסחוט, הכסגים, 6הרן כגי וזרקו ככקל 6מרכ6סמ"ע
 דכעולס 1ה6 סגהגיס, סזכיר )6 ועז כ65ןמם6'ג
 שהמה ומטוס להורות סכסגיס יסרן כני ככ"ח6מר
 הגס כסלמים 6כל קילון כלכודות תחוייכיןכסגיס
 להם סג6כל ופוק חזה עגוטליס נוסוסמחויכים

 WInDI: יהרן כני סהן כמס מזכוו)גסיהסי
 העולה טל המוכחה להרן בל 16ת1להקמירו

 דנולמד יתכן וכו', הטניס ע)06ר
 6ינווליס כין חו55ין וטגן העקה ניכרי SDסנזקטירין
 דכקחו גינהו, חטא תר ל16 וחלכ דכסר לע"גלמזכח'
 5יט כמינו מין ק"י זכחיס כינורו הל6 הוימינ6
 סל היכריס SD 6ימוריס לסןר דמאי קם")חלן
 העולה על המוכחה ויקטר מלואיס פ' כ5ו וכןעולה.
 ורוק: כוס ע"כ כ"ו מגחות ועיין חול5ין 6יגס ט6כריסחלימך
 6ת )רכות כקכ נאמר למס כ0נ י"וקאשריק
 פ"נ מנחות רט"י יעוין )%יה. n~DOי
 גטמ6 כמטנס למרו שכפסח מקוה גר6ה, וליכזס,
 והכטר חלכ גטנו6 סרס, זורק 6יגו קייס וח)כנסר
 לסכילה, 6ל6 6יגו סעיקךו מסוס סדס ,זרקק,יס

 6ינוזייס, גזתן הים )6 חיכ' ג6סר טל6ונמררים
 דף סם כלעמר סויסק" סח)כ עם סכטר ס6כלירק
 כלכילה, מהערת קס6ליס לדורות, דכפסח 6מיג6, סוי5"ס
 כמו עיקר ס6כילתו גקרכת, תס6 1ל6 נעכלתמס6

 כרור: וזס ל6ליס, פסת מרכה לכןכת5ריס,
 1ל6 ונעזיס כככעיס )חס . גימר לר'. - 6סה3ץך,כש

 נקמר לחס סס כעלס כי )י נלעסכבקי,
 פרסת כרוזט טכתוכ וכמו קכוע טזמגן קרבנותעל

 כוי תסתרו לאסי לחתי קרכגי 6ת כפנחססקרכטת
 לחס תקריכו ל6 נכר כן ומיד כתו"כ מפרעוכן

 קבוע. מזמנן סקרכטת על וקקי6לקיסכו
 מן ר61ס וקרץ ת"ג פרק כירוס)מי מפרםוהנס
 nDD על ק6י סלמ'ס לוכח קרגגוס65ן
 כמותר לס חוקי ט' וכזכחיס כזתגו, ט)6סטחטו
 ל6לפיס היס יסר6ל לכל פסחים שנימתפסח,

 מדנריס דהי6 לסורות לחס כחוכ לכן מרכה,1גטתייניו
 לסכיך יסרק) על סחובס תקרכגות ופס לחס,פסן
 כתיג ל6 ולכן לסקטרפ למן יס יחנן ודיןגזתנו
 וה6 סכקר, מן כ6 6יט דפסח זה )הורותכבקר
 חנינס על סי6 וכקר 65ן פסח כו' ווכחתוכתיכ
 כל כי למור כפרסת מוס גע) וגכי רז"ל,כפירוש
 ד/ 6קי כו' הכסן לסרן מזרע תום כו 6ער6יס

 ל6 6לקיו לחס 6ת קכוע, זמנן ספין קרכנותזס
 ס)6 אכולן קלכגות וכ) כתמירין 6ף פירום כרייגס
 ופסוע, כסיכור טופלה קהוחר כנוו נוס SDJהותר
 ס6ף )זרעו נרס כמסוגתו קהול הכסן להרןוכתת
 כרייתן מתחילת קכועין כע"נ 0סן כהניססלען

 ודוק: ופסוק. כקוטיס.16כליס
 ססלנזיס זנח נזכר וככס נסוי הנס קיכגו. עזר14כם

 נעלגו וכסל רכמור מסוס ונר6ס ל6.ובעז
 161ל וטור לעקרת כבסיס לכור סלמי מהיומנזכר
 ט)נוי סיסת מ65נו ל6 וכעז סנולו6יס, כיוס)סלנוינ(
 עוד ויתכן לנכור* סקלמיס זכח 60מר 011לכוי
 שמקליפו ניכר סגך (tnfta ו6י) )עכורה ל16ידקור
 )חולין 610 ניזס גר דל6 עז 6כ) ,כשלמיס,)זכח
 ל6כי)ס מקריכו ודקי ג6סר תקוה ספסר וכיוןק)"ז(

 ודוק: לקרכן סתמן נכר1)6
 כמו ויתכן תו"כ, יעוין גו', מכסןרדקקנשירם

 סטין אעפ"י דחלכ כ"ז במנחותדדריס
 רק נעקר )6 ו6ס קר6 מגלה הכ6 כן יעו"ס,כסר
 סקערס דלין 6מל זלגן הדס, זורק ג"5 חלככזית
 מ מזית פתות נ5ירוף כזית יס יכי מכזיתנפחות
 וגייר מחלכ תזיר ופחות מיותרת, מזית ופחותכליות
 4 ולכך הויי דסקערס קמ"ל כזיתי סויס)סתס
 ,  לחס יקטיר 'כ ג נייד סוי מלסמן  סנלינייףוסקטירס
 כס י)6 עסיס חוכת קרכן למקרביונתן גי סעס, לקסמת 'hwn סמסיח מכהןישכם
 י פ' ו6ר6 סמד*ר דכרי טפ'י הו6הכילול
 ג16ס 6ר6גו ל6 61גי כמספלים 6יסיסתר
י לכי מר6הו 6גי לעו"ג עלמו 6דסיעשין

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



כמהירקעמשךא2
 כסתת וסיס כסתר, וסם כו' 6סר לרוי לכרמללפ*
 ודוריס כסורקת סמו6) תסיח כסן 6סר )פ)6סו6

 כרכר פיו SD החיים ויעסו נסור6ס יטפסוחוגויס
 ססיכס 6ך יקטור, חסידיו לגלי ס)6 כרת'ס'יוגו
 סקרכגות מקריכ 6.נו סתסיח הכסן 06ה61
 סס 6קר כסלכתס, ו)פכיס )פגי סכפ1רי0 יוםס)
 (t~ff דף כגיטין )פ)פ) סרגו כ6;ר יודען 6יק6ין

 6ז יעו"ס' דבירו תסוס חסיתן 6י נפיג) 6:זר06
 פקתו ססו6 .ורעין וסכ) כהוראס תכסיסיסקכ"ס
  3ס3יל הסירס ווי ספתי  פל כפר  ול5 )כפרסקריך

 כסן פי ג3י סכת31 חס תיוסנ וכזס סעס.לזוממת
 )6 סכור סל וכפר סקרם, פרוכת פגי 6תמטיח
 קק)ק) נזם גס נתכפר דכזס דנורתז סקרייכתוב
 6רס וכ) טס טכ6מר ו)פגיס )פגי סקדק 6)ככ161
 ודו"ק. 65תו עי כקרס )כפר כו' יסים)6
 כו' סחיטת ונורעס כתוכ )6 סתטיח ככסןרהנה

 3ס.גג ע5חו כסורחת חייכ תסיח יכהןממוס
 ססגסררין סורו כך כבאחר )סיות יכו) י6*ככסור6ס,
 קרכן לסכיך רריך כהוראס סנט טסם 56)1 רכיםבסן

'"DDh61נו"נו בו, ומרין חט6 ק)6 טריין 6ונור טס 
 61"כ כרכיס )פסוק ותוכרח כרכים ס)כס ורכיסיחיד

 ודו"ק. סחט6ת 6)יו נודע)6

 סמוסכ) כי רע t~DO )אסמת יחטא ישטיחהכמנהי
 ססו6 סחוטה )מכיר קריך ירע כעכילסכי

 מסוף הנימוס נון ולזיגי חטאו ו)פרסס ומהשחיטחט6
 SD'1 וכפל תמית ככסן כתכ )6 תכן ע5מ" SDיכפר
 1nSD טל יכפל מהחוטא יאות hSn כעדה וכפר16
 יתפרסם 6ס וקרוסתו סחקיח מכסן )חע)תרק

 ויכפו כמזיר 0י6מתו סעס )אסתת פינס יסי'חע6ו
 ולכלי lhvn )ס0תיר מתורס 15תס לכן )חתור,מק)

 טלו5ותו חורם ונוחס מורע 16 ו6סס כתכ 1ל6)פרדס
 סכע מתן ויתן לסיכ) סרס יכיף כט5מו ממטיחממכסן
 חע16 יהפרסס ס)6 כדי הזסכ מזגת קלטתיפ)

 דטגגת פירות )6סמתסעס, יחטף ממסיח הכסןשיכם ודו"ק: יקסמו )6וסעס
 מתח)) טמיס וס0 סעס Sih זדון עולהלהן

 בסמון כדרך גרוע יותר IDth11 כזדון ;OnDa ייתרזס
 כו' ונחן גכי' כתב לכן סך'י כקדוט סחסיון)מנדי)
 הכפרס גכ)) טכוס הממיס קטורת תזכח קלגוהע)
 ודו"ק: כו' ויכפר סכחם6י יכר יכ61 קטורת;, וכפר זס וע) קגגהו ע) סג6מר סיט )סוןע)

 מגס יקנ)כו, ממסר רס 3ת1"כ ספר, מרסגהקה
 סיתיס כוכיי )כן פר, גני כהוכקכ)תסרס

 מסוס סיס Ph שכהרס זיקכ)ו הנקר 1,קחקו נ-ק,,

 פסו) דמו קיכ) 61ח"כ ספר 16זן ס15רס י3ישלנקרש יעו"ס: כהי63 כפר קכ)סדעיקר
 כפ)6 תס ככל, ססי' ספל תרס ולקחסכ6תר

 יתורס כפי קכגס דין כתכס התורס כי סרכרוסמוק
 קכ)ס זס ספו מרסולקח

 וסכיי
 סוכככן זס כו' קומו

 )כר סולכס רק דקגלס דין כתוכ )6 סטרסוכפר
 חרס כו'וס3י6

~ro 
 כפל התורס כתכס )6 ורכן

 חט6יח ד3כ) עכר כקר כן פר רק תתיסשערס
 ע) )גדות והול סעדם תפי )כך תגויס כתוכקכועיס

 כסר וכהרכס תניס טיס6 כעי לנקכ)ס הללקזה
 סנזסיח כפר כקכ)ס )כן יעו"ט, כזייח גסתייר 606ף
 610 שמיס 3י' דכתיכ ככר בסי' ספר תרסכתוכ
 רק כתוב סטדס כ% 6כ) חוס, ~SD 1)6תניס
 טיס6 נעינין )6 ונסולכס ספר חרט וסנהסוככך
 כטנור ס)6 התיס מקורס קר6 כחכ ל6 )כןתמיס,
 כסו)כס התיס טיסה עכין כקוהו )תעלס סונוורספר
 דס כל סיקכ) דלוליך רכ דיליף וס6 סיטכ,ודו"ק
 יסוך 6) יהפוך ספר דס כל ו6ת דכאים )חמוסספר
 )קכ)ס* פנין תגיסו קירינו )הפיכה ענין 6יגו 06כו'

 סכ0תייר סרס נוותר דט) ג6תר ד,0 הפססיהו6טותק
 מכתוב כנוו סרס ו6תכ) כתוכ 5") פי' סס3י6מנוס
 קיספוך לנור ספר כ)ר0 רע) כרחין וע) סערסכפר
 ס6 כן 06 סד0 כ) קכ3 ד)6 ג6נזר 061 יסוי,ע)

 דחויין געטין ככתם תכ165ר דטיריס htpn" )ןכפקך
 רמירי'  כרחין  SD1 עיני )"ר רף מס יעוין)כו"ען
 סדס יספך ולכן ככלי ספר ר0 בל נטיכלםככר
 )קכ)  רמלוס סרי  ליסור, הזים קודם ככלימנתקכ)

 6ף וסגי נועככ שכו )עככ רק נכלי ספר דסכ)
 תתיס סו6 כס*י, ספר רס 6תר ורכן תקלת, קכל06

~lnhoלתליס  חמים סיסת 3עי  תפלס סכקעת כענין 
  חמים פר כמסי' ככלי סנמעכל  ר0 כל ו5תויומר
 פ"ק ר6מרו סך חפרם 6גי וכזס ורי"ק* כי'יספתי
 עלבו פגיעתן כי' כרי  סן  פגימוט קדט י"ג  לףדחו)ין
 ריי רנרחסו  O'C1p3  מוס פגימת  כו"  הככורכו'

 5הר סנעטס  מוס מל רסקי וספיוט נוסיורג%"ס
 ס31ח ונפסול קולס  קורשססחיטס

 ורו"י
 סיטכ: ככ"1

 )פי סירות סמספג ל5 הלנעו 5ת  מנסןרכשבנר
  מרמים  מן  ספרונה  יתלכלך  סל6 יחוסמת6

 )כן )יגע  גריך וכירושלמי י"1 ביומך ר%6רווכמו
 56כע1 יטכול ו)6 למורט  סרס  מן מעטיספוך
 קסדס 6ף ח5ורע גפ' וכן וטנ)* כתכ )כן יספגרק
 כחוג וכקמן חגוך על וכתן גתוכ כפו ע) סופךג"כ
 ג6כ)ין סריג דקירי מקוס הייט 56כע1 6ת סכסןוטכ)
 כפו  מל מרכס חמן )15ק )כשי יחום )גן)כמגיס

שב
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 %'ענהכמהיקיאמשך

 )6 5כיר ס) יבר סע)ס וכפר סקןם, פרכתנשף ופטוט: כפו כמוך סרגס סמן סיסי וסכלכתוכ
 דקיי*) דוס )פוס ר6"ט וכלטס סקיסכתיכ

 גדו)ס נכמס קרכ )6 יחיד דחוכת חט6ח פרתבסוף
 לכור וחוכת יסודק ר' )כר ור"מ חגחיס סכרירכן
 נ6ס) סקרון כמסיס דוקק 6"כ י כדורס ככנוסקרג
 פרכת רגוז )כן תטיחי ם) סע)ס פר הים 6זתועו
 ספרכת וכבסביל  ס6רין'  סו6 ירטי סיססקרי,

 ורו"ק,  חכיסססו6
 סי"פ פ*5 תנילס נירוסלחי ר,מר חס 6"סרנרוה

 מן 6יכן סנקרפיס וקעיריס סנטיפיספריס
 בפר כסיב טרור  רמסיס פירוט קכר, ע"גגטרפין
 כסגך כן פרוצס, נוסגכנחס 6יגו וטס תסיח, כסןם)
 נסרפין דכר 05DO ופר יוסכ"פ ס) כפר מכורס)
SDנסרפין ומס גרוסה ככחם כקין כמסן טמ6 נזקוס 
SDטמ6, וקוס נכי olnmt טמור חקוס כתכ זס 
 מהכחות כ6סת"ע רק גוהנ ן6יגו )הרמת מטיחכפר
 תס נון ד6מר וזפ לוס'ח, כסן פל 6יכ6 דטס6סולין
 ככמס גסים )6 יחט6תיחיד פירס, פסחים, hSbכו'

 סיטכ. ורו*קלולס
 וגכעון גוס ככנות hSO קילס סחלכס מימותרלמ"ז

 61"כ חט6ותיססן כפרס מחוסרי סקריכןל6
 פסח 61"כ קדסיס, ל6כו) טסוריס )קסיו ויולדתוכס
 יכו)יס סין )6 ומ5ורעיס זכים כן כסיס, 6כ)1)6

 ל6 כי כ"ג כ' כח)כיס דכתיכ מה 61"0)יטמר,
 כתוכ סימיס הסופטיסיוכדכרי מימי סזסגעססכפסח

 ודו"ק, מפסח עסי )6 סגקיס כי th~no עת61למיתי
 וגח)ס מגוחס 6חר דחס פ)'ג' זנחיס  כסוףףף:נה

 מותרין מכתות סיו דכסילס ופרם"י ירוס)יסזו
 6גחגו 6מר ככ) תעסון )6 כתיכ כי 6*כיעו"ק,
 קילס ע) נס ק6י כו' כעיניו סיפר 6יס פסעוקיס
hp1J61"ג כו' סנוגוהס 6ל כ6תס )6 כי מסייס 
 חתות )יחיר קרכין היו )6 טבסי)ה מוערכלסל
 וכלמיס עולות תפינו גזילות וכן ולטחות, חט16תכתו
 ורכנן( ר'נז פסיגי )דכזס nhwn כנוו ח31ס הוי)רכנן
 מע"פ רמסה על יעלס )6 ומורל תגס מלמרס מס 6"ק5*כ
 )סקריכ 6יפס מקוס )ו ך6ין מקוס סת61), סיס עולסמגזיר
 ומכין מגלח מערו סבכיך עו)ס דגזיר גזירותקרכן
 דכסחוטי סכר יוסי וא' רכזיר, פ"ק כרתנןקרכן
 דנכתס סנוזכח,דסכר )ר6ם ערקיע)ס חיים 6יגוחון
 610 הלר על SD'1 כנגוח דכתיכ 601 נווכח,טעון
 כרף דתסיק רכתו פירום סו" כעס וסוריתמסוס
 ויקח מ6י 6סולין הכנוות סיו ונקי)ס )נ"ךקי"ט
 סתזכח על סקרינ )6 )כן סוי סעס סורקתמנוח

 סכר יזמי דר' וכיון מותריך יכמוש לטעות 40*כדי
 )כן סירס תסכן מסיס כעת 6סורין סיויככתות
 ם תורק 6ין 1סל6 גזיר כסוף גסור6י ר' עלפל.ג
 מיק) סערו סככיר ס)6 ר6)'כ וכוח ודם כסרק)

 610 סערו דסכגיו ופיס יוסי )ר' וכפרטכתער,
 ס' רף דגזיר כפ"ק דפריך ער )ע"ס סכתמערכ
 כן עמס גזיר וכל לחוס. לסקר סו6 כין 6יכ6נולי
 סו6 סוס מ)6ך כי ירע ס)6 6עפ"י כחוןלסקריכ )רגריי פתע קמגוח ומס סתם)"מ, דפירס כנווסו6
 )מס )סורות וכ6 כי' נ6 יכול )ך' נזסחפ)לתפני
 ודוק פיו, על סקרינ לכן ס61 נכיף סל6 )עטות)זס
 ע) ODp רפ'כ העכית .רוקדתי ופיין עכ"ז,סיטכ
 קטין מקוס דכ) מקים סקורם פרכת כ6ן וכתכתס

 oP: כק"ע ועיין 6יון' 6יןתסיח
 דסדין כו'. ססתיס קטית מזנח כו' ע) כו'רנהו

 ק3 דיל סע)ס )פר קודם תטיח כסןךפר
 תסיח כסן דפר 6מינ6 הו6 )כן י"ג( ):וריוחנכור
 קודמין תריר חסן כקטרת קמ"ל )כן ,:קטית'קודס
 ו6ח"1 גסיכל כקטרת קודס ויקייכ תטיח כדן)פל
 וסוי ספיגת על דתזס ולע"ג ספר דםזריקת

 ודו"ק: עפיכמקורס
 קרנת כתוכ ספדם וכפר קטורת. מזנח י;יגוהעל

 כפרק דרים החי15גוח חט6ות דגכי וסגךחסר.
 כיומך 6תר מפגימי דכנותכותמזכח וסגר6ס קמ6י,כיח

 כתור )כן סס, ירושותי יטוי' כזד ונקיף כרג)דנוקיף
 ע) וביהן כרג) )מקיף דרס6י )סורות ת)6קרגוח
 1כתונ גפרוין1 ממתנות וכ) %)ו כקס61עומר קרןכל

 %ל  ועומר ניד לעקיף דרסתי )מולות חסרקונה
 טס ר5מרו  וכתי סם5ר על בירו  מוחן 6חוקרן
 ודוק. ק6י וחילון  קרן חר6  כמקוס פניתי לזונחכולל
'DSI6חה 16 חודם 06 פליטי גזג דף דכזכחיס מס 

 ורו'ק: 61כ"ת. כזס )סקריך יט וקטלן)כ6ו
 גכולסו  תתנו. ירים סחע6ת פר ח"נ כ)ר"יר2

 סע)ס כפו )כו  יסיר, כתיב  6ימוריןסקטרח
 דכר סס דס6ינוורין וסוך, לכור, 1ם) כסן ט)וכר
 תרומתן והרמת InlPO פרמת כחו וסיגו )ע5נוונפרר
 גפרך דבר יו6  כ5ן תס6"כ חסכל  חלת רקסרס
 דוס 6חר סוג דסו6 כסקרכגות ולכן  ,צלחו'לסני

 מם6'כ יסירי כתיכ והדס )6כילס וזס )מוכח,לסריפ,:
 סתזכח ע) זס יק כ6ס נסרפין יכויסוכסנסרפיס,

 דס61 מעלס סימת לעון יריס כתיב סרסן, ככיח011
  6הר,סוג

יבנתו"כ,  תכון: סמינח פ*ג  סיסרף במפלחו  רמרומס רי
 מעיל לרכות סחע6ת פר ")נ % 61"
 עם 6יקיס )חח! כסויך 6יתלכי סריע"6,

יותרת
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חכמהועקראמשךא2
 ולע"נ מקיח, כסן פר דוגמת כליות וטחי סככךיותרת
  סגוי6 ע"6 מ*6 יף וכמיס סגמל6 סוגית ליירט)פ'1
 )קעירי הככד יותרת ל6גנ%רי דכעי מטוס פפ6ררכ
 כוץ כתיכם ל6 כגופיס ככר ק) העלס ופרעו"ג

 וכפי גופים, מטיח כסן מפר גיר סקטרה )עכיןוס6
 פר ררקיגין- 06 ק6י דתו"כ רהך המן כסוניםהגרטה
 תינזה 6כל יסנוע6ל, די' כתגם ודלם יוס"כ פרזס

 הם)מיס מזכת יורם חכ6קר רכ6 דרס מ"ע דףדתמן
 ע"ז כהעיר. סככד יותרת )רכות מקיח כסןדפר
 וה6 51"ע ק6י, ר"י ד3י ד)תג6 ותוספות למייופירמו
 יוס"כ פר זס )פר )קנון ררים ותו"כ תג6 דהךחזיכ6
h1S1'החטבת יתייהי דהכ4 מעך דרש יסמט6), כר 

 ולע"ג: עיי"ם :h~Y דף זו כרייתך הכי16 ותוספות ט"ז,)מעירי
 לפלץ יהקטירס, הקלחים זכח מסור ימסכצאוטר

hSOעוד 63 וחס הכ) תפורם גתוכ ככר 
 ולרעתי 3"ק, פרק רים וזכחיס הו"כ וסייןללתוג1.
 חתך ולקוס הג6כלות החי5וגות חט16ת דגכ)גראס
 ס6יחוריס וח1הך תחחך, n(otr )בכול 60סול מפגיבסור,
 חתך ol~yn 6תיג6 פ"ר סגסרפת כ6ן 6כליותר,
 יורס וכבסר קרכ, כ6ן יגס קנז"ל קרכ יס6ל6

 כנ"ל לגכוה. חתך שקוס 6ף לחותך סטלתיסנוזכח
 יף הגלה גיד פרק מוס' רכיתיגו כי ו6ףכס"ד.
 כחכו חהך לתקוס 6ל6 ג5רכה fis ד"ה ע"56"ט

 ודוק, כמכחי הגלע"ך)היפך,
 היו 4יך ברוכס חקירס כחסכ"7 דיעוין י"4ערן*

)
 זלכן וכיו"כ, לרייס ככדיקות כקרקיס עטין

 לתזכח, כולו דגקטר כעולס דרק 0ד"6 טרפה דחסי6מר
 דכ)"ז ח)כ ה61 )נ!,כח דהגקטר מקיח כהן כפר6כ)
 ~עיין יסרבל מחטקה תטוס כיס ולית )הדיוט6סור
 כליות 6יכ6 ודם 6חלכ דהוי מידי גיס פיקריק

 סד"6 גסרף והתותר וגקטיין[ דג6כלין הככורויותרת
 6חר לכן טרפיה, חטם בחרי )כדוק יקפידד)6
 להריוט גחכ) רסס הקלחים, זנח נזע)ח)כ יוסרכבעל
 וכיו"כ הרי6ס לנוכדק וכעי ת6כלו ל6 דטרפסוכודרי
 רכ6 לותר ו6פסר ורוק. טרפות כס וסייחתידי

 כחילת רסר"5 3יי לסור ורפית  רטרפס))מרגו
 זס 3ל6 כטורן ליכ6 ]61)יס ודס רמלכשנירפס
 6ין ככך' דמ5וחן לנכוה טריין ו6פ"ס לסדיוט,בסירי
 גסיפין, רהם6ר לפחתך, נ5  סקרי3סו  מסוס013

 מתסר6 חתסר דלסדיוט דכיון ד6סור פקיט6דכעולס
 ד"ס כ"ג חולין רריי ויעוין לפחתך, דהקייכסולגכוה
  סילחיס ו3ח %טור  יורס נ5סר 5מר  לכןוכהניס,
  ועיין סכ5.  גן  ל5כילל  לסריס  לסוררטרפס

 ככ'ז: ודוק  ו6כמ"). טיפס. על  יאותותרעננות רפ"י

 ררים סרן ננחל נפרק כו', הפר כל 6תרהר(ביא
 כוו 5חח  ל%חגס ה651 כנזק)) 6סירכ

 הנסרפיס כפריס דכתיכ ה51י6 הנך כ) לדירךופריך
 כער כפרק )ד6תר דדריס ויתכן כהו, דרסתח6י
 דל6 זמן וכל סיגוחי ער כסכת כחיכ דהו65הלולין
 ohito כהיכ )כן כגנרריןי רק כגריס תטת6 סיגונח

  קסי6 דכ) קקי6 4מר )כן  תקל). ג3י  %ן5"כסזגוח,
 ודוק: תירוו )היס

 לחנוף 63 והוך קדומתו לגודל תסיח הנהןהנה
 לכן  tDDO לקסטת ויוי  ורון  טיליסגגתו

 לפרסם קריך לכן הסם חלול סהי' מכיון התירסגיתה
 תפני נוחיות, לעלס חון הפך והו5י6וחטיו
  כרבים טס3 סכל ירטי  יסב כפרתו קהכי06ל6חי
 3"ר סירקת טפ"י  עטו  יין  3ל3ור  5כן כפרחו,וסכיך
 דתורס לע"נ מחגות ל0ל0 חין הפר להו5י6 5ריךג"כ
 עכירס עוכרי )כייף טל6 עולס כתקוס חטבת5ותס
 כפגי יחיך סל כז.ון דוחס ט,יגו תפני ל6(')מוטס
 פרק מנילה )ירוסלנוי רכיס כפכי רכיס לכזיוןרכים
 כו/ הפר 6ת וה6151 6תר )כן יעו"ס( י"6 הל'ד'

 סיכיקו כך כל גדול 6יגו דחט,ס בע"ג הרבלוןהפר
 לפרסם גדול כזיון ובין סו5 סקסל  סחטתם רק6ותס,

 ורוק: רכיס כפגי רכיסחט6
  סיין פילוס כו'. tthwn 6סר סחררתרנודעה

 יתורע כורתי כבגגה, כהור6ס  6ל6חיי3ין
 נקנגת סחט6ס ויחיך גק.6 8כל ההורקה, חן)הס

 6סס, ויהיס חייו  קליו  יתורי טל5  פלייר%רסס,
 והכן: חט6הו 6לי1 יתודע כי להיות יכיל6ו

 תחימה ממיס נכוריו כתיג "ט6תבפרשת
 וקרכן הערס פר מנכי)גר

 מרס ולקח דכתיכ תטוס דככל (~oh ויורך.עולה
 מיהיס דקריך להורות תמיס כתיכ הדס קכלתמזהו
 הרס קיקכל קורס לוזן ד5ויס קכלה כמעתתמיס
 )זכחיס הפר דכתיכפסו)

 כ"ה"
 hS כהנך 6כ)

 ודוק: המיס כתיכ ל6 לכן קכלהכתיכ
  יוסר, נמסר נ%5ר  וחט,ס . פרמת6 ככומהוזקנה

 כקרכן )כד המלמיסי מזכת יורסכקמר
 1ל6 גדכס סלחי תקריכיז ליגן ם5כור מסוססעדה,
 הוי ומס ס)חיס )וקייכין כטהרת רק חיכה,סלמי
 1)6 הס)מיס מזכח ד)כתוכ ו6י סור, וכלןככס'ס
 וטומ6ס הסכת דרוחה 6מיג6 הוי o'nSno זכחמסור
 כתינ לכן לכור קרנן 1ה61 הו6יל עקרת סלתיכתו
 רסיסו סס)חיס זכח מסור מקיח כהן פר גכירק

 פריס, נרכס סלמיתקריכ
 דומין לנור קדמי וכחי מס 6י התו"כ, כונתרזךקך

סקכת
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 147עףיתכמהויקראמשך

 תסור ת"ל הסכת ידחסזס 6ף ט'הסכת
 )6 נוסית כהן ונכי ופירוסו כי'. סקקתיו סור)קלחי
 6י לכור רק יחיש רהו6 הסכת דיוחו 6תיג6סוס
 דכדידסו קכח ררוחין הו"ל העלמים תוכח כחבסוי
 מסור, כתכ לכן עקרת ם)תי רק וכלמיס טוסליכ6
 ויעוין כלמיס* סור )יכ6 כלכול 6ג) כיחיר דוקיךזס

 הלדיה גס וקרכ 6חיג6 דהוי 16 ודוק. ר6כ"דפירום
 סת"ק: כ11ן וזה נכור כככסיכתו
 סהכהן ~uk('I יחטף, גסיה 6סי הו6, הקה)המאת

 הו6 ו)פגיס, )פגי סגכנס ה61המקיח
 SDI ה16ריס כתספט מפיו תורס יכקקו 6סרהקים
 זדון עולה הו6 סגגתו הגס יכו6ו' פיו SDI י165פיו
 חת6ית1 16 טומה, 16 לקגגה קותו יחקכו )6 כעסכי

 קרוס מפיו הי651 וכל )ו יקרסו קרוס כיורמיוגו,
 סעס, )6קמת 'hun התסיח הכהן 06 )כן )הס,סו6
 ימסול כי cih גםי6 6כל העמי )ורון סלו חט6זהו

 )גוד) כי לחייו, העם יטו ל6 ככ"ז כחרכו, 16כרוחו
 נו6חד יותר )הכסל נקל הו6 המלך כטתסרחכת
 הנורחיכיס דכריס SD יותר תורה מזהירתו )כןסעס,
 )זה עלו) הו6 כי יכס), ס)6 )ככו ותרימיסדעתו
 טקסים כירוס)נוי ז") 6חרו ולכן סהמוכיס. מלחדיותר
 דעתו היסירו וזהו )מלכיס, כהניס נווסהיןסיין

 6)קיס, פחד מלתו יסיר )ככו ורומשות כמקקיומסדכק
 קרוס יקריו 6טל כ"י כ) כתוהו יגסגו ייגס כי16
 סכמתים, ל6כינו ימריל והמרקה סתכפר יהיס כיסרלו

 o'hwin היו כג'י 6סל כפענויס כי מללנו161)0
 ויונקיה יקלק) כנונין מנכס) כדוד כמו סח)ךינכס)

 הקה) חע6ת 6מר )כן כמה, וכן ירסיס פיכהמרותו
 הגסיך 6סי )זה כולס סחע6ס יחטף, גקי6 6סרסו6
 הגסיך גס 16 כ6)קיס וכוקיס הקה) 06 כייחע6,
 יסירו 1)6 תיסרק) נקי )היות לעדיויסנוור

 ודוק: מפגיהסקימתו
 ה61, חטבת, לטס תעסיי כל סיהיו "ע6תךבנר2ך"כנ

 פירורו, )עג"ד לקמו. ס)6 )מסלפופרט
 טל6 )מקיפו פרט הו6 חע6ת, )קם כעסיו כ) כיד6ס
 וסי)פות6 חטבת. )מס לריך סרפתס קבין הייע)סתוי
 סייגו הט6, דרים כן העוף nSID גב. רורים כמוה61

 ודוק, 4פר ונעמה כמגסרף )6 )קחו, ימיהטסויתו
 ק)6 קקחעו סגרס6 הנך טד"ס ע"כ ח' דףוכתום'

 יקיף נוכ6ן h,o, חט6ת וכן/ יחטף גטי846)טרש ורוק: יעו"ס וכו'לסתו
 פסו). )קמו ס)6 קחטו ק6ס זכחיסריק

 טטיר גכי ווק6 זס תורס כחכה נזדוע כעיוטעתה
 ולמפני ל"כ דף כמוטס ם6תרו מס עפ"י וסג")נקיק.

 חטחט מס העמס יסחטו 6קר כתקוס תורס כתכתזה
 קז6ת סי6תרו עכירס עוכרי )כייס ס)6 כריסחטנית
 ותקני גקכס וחט6ת וגר עולס ס6 1'שריךעולה
 סעירה 6יג6 יה6 יפריך מכסילי דק6 לליס6יכ6
 6יסו סעירס וחייתי כסכה תייקי רמסי וניוןוממגי
 ע) התורס חסה גקי6 נכי ו)פ"ז גפסיהי תכסיףק6

 הו6, סערה ייסכרו זכר מעיר חיכי, ו'5,תהככורו
 טסר"6 כיון ולכן כולוי סעס ככור טככורומפגי

 כדין זכר ויהל העקה כנוקוס סיסחט חוסהקהתורה
i~SID6(סו6 החטאת הכציות ידעו ט h~1D תיסחט 
 הו6, סטתה . הכדיות )כל )התויק כדי טוגה)סס
 להחחט 51ריכה פסו) סנה סקס סו6 חטאת קנו")לכן

 וווק: דוקא חטאה)סס
 רכתוכ כ"ז דף :גליתות כננו' חטאתו 6)יו הרע4לר

 תה כו' לכור ונכי גקי6 וגכי חטאת גכייריעה
 610 ק) סכן וראית יויעס ]כעי גקכה קר3גו סכלליחיר
 ועיין hle,, קול6 מ6י וממוס רס"י[, גקכה קרכגוקכ)
 לגייס פ)6 סכן סוטה הגח' וכרי עפ"י והגלילהכ"מ.
 יסחטו העולה יסחטו 6סר כפקוס כתוכ עכירהעוכרי
 לכן כו' כו' 6נפסי' el'D~t1 ק6 קיהו כ56"דוכסי, תסוס זכר ועולה גקכה כסכה k'h וה6החע6ת
 כפרס )י' הוי 6גפסי' וכשיף 06 גקכה סקרכגוכיון
 ואינן תורה לנויה כמכור s(r כזיוגו' פי ט:)טפי
 כתקוס 6*כ וכריס ככ"כ וקרכגן הלכור )כייסרקען
 רכל6 וראית יריעס כעי לכן כפרס לי' סוירכזיוגו
 וזס 6נפמיהו נוכספי )6 קחט6 ון6יתיריעה

 ורוק: הפרכססירוס
 ונותיידע )היכף  עלין חניתו בו"נסין נבי יריעת רחמנ5 רנחבס למס כ"י  רףכנרשיושזרף2

 טטס כראה חטאת, רמייתי סכפוריט יום כתיליה
 כירוק)מי אמרו ךחכריי6 גסי6 גגי זה רחמג6דכתכג;
 וידע נתנוגס ק)6 פר 3חע6 פועל רר"ט פ"נסוריות

 סיגו דיוסג"ס כחב לכן נוכפרתי להגיונהנוסגחלונס
 ודוק: החע6ת מחי31תכפר

 נחסון ספיר )רכות מסעיר ר6ס ע) ידורכותיך
 כו'. סוחר ר"מ יורק ר' דכאי)סחיכם

 רסכט הוריות, כייל )עעחי' יון6 וא' תסוס,גיסה
 קרכן )הכיף קס) גתו הוי ייט כיח כסוללתקעסס
 סגקי6ס קהכי6 הקעיליס, 06 ומכן רכלי הצ)ספר
 עלו וגהיץ סנט הוי טכסיס, כעל )כפר הי'06
 דכעו קמ*)י )כן 5כור, כקלכן סמיכה ועין לכורגחו

 J'SD כמעון ר' "כ) יחיד, קרכן רק דהי'סנויכה,
 ומכי6יס )הס יחיי  רין נ"ר בסורחת 5חר  ויסנטקס,
  ט) סהכי6 עבטי h'G 6"כ קח )כל וקעירסככעס

קעו
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 ודוק: סתיכס. )רכוי קר6 קריך 1)6 יחיל סוי תמילמנעו
 1ל6 6ותס ועחע תצורתו 1ל6 רותו וסחטר2ר'כ

 מקוס כרטס יעו-ס. שתורתה 1)6 כו'ח)יפתס
 כתו0' ופירקי גביר מקוס כתו ור"ק בה מיריןר"ס
 כי' דלית זכר כחטאת ממעון י)ר' קי"כ דףזנחיס
 6מר )כן רועה, רק מתה תיגס תמורתו ג"כולד
SDמרוטם תמורתו' ו)6 קותו ומחט גטים מעיר SDI 

 תנוורתה 1)6 נקיט כקכס יחיך כטכס רגכי 16תסוסחע
 וכפר כתו"כ )ו. וגם)ח מחטאתו סכמן עליוךכגנ*ר* ודוק: ק*6 ועיין תמסטסיך
 למגיס יכפר סל6 )קמו, כפרס סתס6ע)יו

 אהרן קרכן עיין עלתו* ע"י מכפר כסן סיסתכעתדן
 רבתיכי פלי סלחך ררריס כסגר"5  וס5מחסגרחק,
 הררסות 6יך ורסס וכנטס, יבסעירס, ככסילנמי5חי
 וקם") ))סתו מורם ע"כ סו6 6חד 61*כ 6)קי1י'  6)6 גציו SD  ם6ין הו6 נקע כי מקונוס, ע)כ16

 מי על קחט ד6ס דיויס, דומיך דע)יו חרת6ןמ)ת6
 עולה תחויכ על קחע  06 50  פסו), חטטתסתחויכ
 3ס מחרים קינו כמיה ס)6 תחריכ דמינוכסרס
 לסתו, מל6 יסחט e1h1 06 וקנו"ל ג'( דף)זכחיס
  כוון בכ"ז  ספיר' וסוך טטירס מחויכ תכילוסרי
 ופסו) כעסיס טנוי מקרי חטאת טס סייגו thtoר6חר
 לסגיס, יכפר ס)6 דסעירס טליו וכפר יסךודוק.
 וכסר לה דרים והכי ע)נזו כהן ע) וככס ע)יווכפר
 חי5  6סר גופיה, חטאתו ע) ידרים סכסן גופיםטריו

 חט6 6סר חטאתו SDn היקפך כמו  רייס 15נמלמה
 תקריכ הו6 ותמן  כסריוי  סו5 ןכפ"ו  שייחדפסן
 פסק6 י"6 פרק לקמן סכריית6 מהורן וכוסדוק[.
  )מס נפרס  סתהInbwnn 6 הכהן ע)יו וכפרג'

 ככמהי רגכי חטאתו ע)  מיכפר  יליף רל5שייפוי
otanרריך )כן )קתה דע)יס דרק6 כתיכ דכאן 

 העליס וסגי קדם מגוי על ג"כ גמי6 דגכימחטאתו
  חטאתו פל 5כל  תילתה  תי5ס ה כוכתיסכתשרם
 על הייכו סכהןי ע)יו וכפר פירום ה61 ככססדנכי
 ימסריכ סל  פלשו תי5  פירוק חיי  6סרחטאתו
 עולס קרכן דנכי ומחטאתו  מלמו' פ"י שכפררנון
 בפרסס  וררים לסך 6ילטריך וס6 וריסן ל6ויורך
 טוף, נזתנס יכיף וסעני לכמכס רספריס מ'  פססךי'
 ספיר כגסיך דממן סתם מחטאת )מכתכ מליע6
 מביץ  לחי5סו רפוס  סספריס דוקק כ6ן 6כ)ורים'
 וכפר'  נסנך כמי  15ריקס כלל ק6י ו)6  עוף,ממגם

 ומסולק טוף.' נזסכהמס  רמכי5 כפרס  5נללוחרי
 סס, וסק"6 פ"נ ס'  רף  ובמיס  תוס'  סיחופומס

 זכלול: כקשנזוק

 חסיך כי נפם כחו'כ וכו'. תחע6 6חת נפםך14מן
 מעוטים  6י)ו סרי החיץ  OntVD3 חחים5הה

 הורקת עפ"י העומס 1)6 חייג 1nSu עפ"יהסוקס
  וט' פמסס ופסס ספסו  כין  גו' ג"ד סולו כינרכיד
 כי נסס ת"ל חיינ יסיס יכול tsl~Dt  עסי סל5וכין
 נכר כל  otDIDn. לילי סרי כו' חהפ5 5חסחחים
 גינ" ' לג  מעופים סלסס  סגך ררים כי ירכס לועין
 אחריהן, O~DI לעסו וחרף  עמסן' 1nDS OtD1חר5

 סעוטס ילפיגין ותכולן ועסה, עמו ם)6 דריםותכעפוחה
 6חת תנעסותה וריק וטומסתקלחס פטור, 3"רעפ"י
 כן מ65תי רכ ~וכח"ז כרור, וזס ט'י פסקך)קמן
 וכגמרך יפי"ס*  יוריות ריס מוכת וכן ר,כ"י[,כפירוס
 5חח חחפ5 5הס נפם סכי רריי סמלניפ פרסכסכת

enlcDJ.וגטתנקה  מסונסס  כגמרך  וגרסם ן 5הח 
 כסור5ח  לעסס וחך סגתר6 דק6תר וזס דתו"כ[,נוהך
 ומהך יכפר. ר'  מגיתי ו5ס 5הת, נפש  סיילוב"רי

 ודוק: סס התוספות כרכרי נווכח נוסיף ור"מדק6מר
 אפילו הקרן עם ת") נהו"כ, וכו', הקרןמעמ

 דרריס לפרס גר6ה )כקרס כולו. 16רוכו
 יקטל ספר מן הפר מדם ג' פרסם לעיל דדריקכמו
 כמו ודריק ויומך, כזכחיס הגמרא קפרטו תהוכפי
 מס5רן' OD ררים נמי סכ5 פיי"ס, יקכ)נו מהפרןס
 רז") דרסת כראה כאמת  6ו)ס  יסוקל, כלהייני
תפורס

  כמסיי
 5") היס  ס)סין ררני רבפ"י כסרין'

 כתב וגנזה כסלגסי  תחיך סקרן  (ODY 5חה נפשו5ס
 דסתס מהחילוק )ומר ffD( סקרן, מעם כסגנההחטך
 )הס( קסורו סכסדרין )היינו העדה תעיני הסגנהסוה
 קל כסגגס מעסו היינו הארן, תפס מגגה הוהוהכא
 סעיקר תלי כזה 61"כ כ"ר, כהוראת ול6תעקה
 תפעו סיעמס מי העמס יהיה תעמס מגגת06

 ודוק: ומסוטלנור,
  סחורס דככ) )פ)6 נקכה. תמימס טז.סזםע,ראף2

  וכלן חמימס נקבס  חמים וכרכחוכ
 דף כתמורם ד6טכחן יתכן וקוטי  ניכר. חמימתכסוב
 חי ו' כן כס ומלק החט6ח הסוחט י"6 וכףכ"ס

 כככםס ל6 לסיות יכול כסמירס דיק כתוספות)יעורס
  דנ6כ) חי חגום כן והוספד סכתה( תוך יולדתד6ינס
 סר"6 תתיחס נקכס כתכ סוס ו6י כו' וקילס)יוס
 16 זכר כתוכה 06 6כל נקכה )היות לריכהדכו)ס
 תחימס תגי )כן פסו4 והולד 6י פסו)ס נ"כדס6ס
 ודוק:  וכסריס זכר כתוכס )היות  ריכול כקכסולת"כ
 דמי 61ת סו"6 ולמטלס יספוך רמס כלר4לר2

 מלמר 5ל5  נחן )6 לפיתו יכ:) כוי מכ6ןי6מלויקפוך
 ומן כו'  ימפיך רמו ו5ח ת"ל כו' 5רבפ  ממןסו

כשפכין
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 הנימוס מן ט6יט טכ6וגי מס לפי סגם onhS,נטפכין
 06 56כעוי מכינו מס יוסיף ~נעו ביוטיטהכמיס

 לסגי רק סרס 6ת כוסות כסגי סיקכל דרך 6יןכן
 למען כוסות כקני ויקכ)ו כמלוס )זכות סירקוכסגים
 גסיך וכמעיל סמזכח, ע"ג מכיסו מחגם יתן 6חרסכ)

 מעיר סיגיך יתמרס וגסיך ככווו ע) תורסססקפידס
 מעולס כמקוס 6ותס וסוחע עו)0 קסום טיסנרוכרי
 ורם )מטס עולס ד0 0)6 כזריקט 6כ) כסחטס,וזס

 כו טיתעסקו רגעיך יקרי' ו)6ו מלמעלסחט6ת
 06 סמהגות' כ) )יתן 6חד כסן ומוכרח סיכהכסגים
 כ) ליחן 5חד כהן לריך מרכס ככיסות ק3)ו כיכן

 )מען )6מס יהפוך הכוסות 1ט6ר 6חי תכוסהמתגורי
 )כן דגמיך, ככורו יופחת 1)6 כהניס סרכס יזרקו)6

 טגסתיירו סדס וב) יספ1ך דמו ו6ת כח31כנסיך
 )"6 סועס ויעוי' ודוק, )6מס יטפכו ט6חריסככוסות
 כסן סתס )נוטס ערס ודם )מעלס חטאת דםוה6
 מיכסף הרכה כסגיס יזרקו 06 כן ו6ס וירעסו6

 1'ש"~ג"קי"הל,-ין,
ilo1nb 

 hto 'י'מ:"ות גת'ג
 כמקוס )"כ מוטס סומרו מס )קייסכוי

 עכילסי עוכרי 6ת )כייס ט)6 כו' העולס יסחטו6טר
 מכסיך התם זכר eStD נקכס חט6ת 6יכ6יס6

 מכתיף דק6 6יסו מ6.), סעירס ככקס היגח63)יס
 קרולה כיון לכן ככסס, ל6תויי )ים ר6י3עיכפסיס
 ניחוח, ריח כתיכ גמול 3)כ 1)התכסר)סתנייק
 דליהו מסוס ניחוח, ריח כתיכ )6 ככס 56)וכשמיס
 hlon כהקטרתו עליו סי,נורו חסר )ירו InSDמכיף
 וקיהו וכיון to,)h ומכסיף כ5פון[' גס כמרך6יהו ועיי ;חיטתי מקס חוי ד)6 ]מ6ן חע6תכעלס
 ניחוח, ריח כתיכ )6 תו כחגם חסך )ירי עימומכיל
 סיכור כזון כהכ*נ לחורי )עכיר ס6סור סימרווכמו

 ט)וקח )פגיו רוח גחת רצין 16 ודוקי כו'מתפ))ין
 ודוק, הלליס וזס 6דס )לכילת סר6וי נוסה6;
 מסוס ניחוח ריח כתיכ )6 ככיריסומגחת
 6דס מנכל דגיגי ססעוריס מן ג6דה61
 כר6מר כו פוס) );תו ו;)6 פיגל מחסכת 6.ןולפיכך
 פסו) כמחקכת כ6 06 6ף וכקר ו', דףכמגחות

 )6כי)ה, חוק )התיר ט5מן ל15רך 6ל6 סקריכן1)6

 6ף כטיס סהי6 נכוריך מגחה תקייכ 6מרתכן
 )6 ולכן יעו"ק, כתו"כ כר6מר )רלון סכי6וס ל066
 ודוק כהקטרס סוטס כמגחת וסיף גיחוח, ריחכהיכן
 כופש הגדפם כלס ומם' ככרייתך רציתי 6ח'ז3כ*ז,
 )ריח 5סה רכהיכ מ5י  לר"מ סקלו כהום ווילג5חוס
 כ6ן )ו צנזרו כ"מ ם6י) 6קי יום ל6 לד'גיחוח

 געוסין כ6ן )ממסגעוסין
~SD 

 כמוק"כ ופי' )סמה
 עויין פסן מפגי )ר' 6טס סטופר גתנחת כתוכרצכן
 כתוכ סנונחוח כג) 36) חדף, )יגהיר לק )רמסס)6
 תס"ל. מועתי סכוגחי וכמו כרול וז0 גחות ל,ליח6טס
 )חטבת כחיב נכנס )חט"ת, קרננו יכיף כנסך84מש

 כעזרס לסכיה טפי ועדיפה יקמרומסוס
 גפר ו)כן תקלסי )ידי )יחי דל6 מסוסו)0קריסס

 ןעיין תקלס נוזיי כינסו וגיזס עכורה רכניוככס
 וככס הוי נו)6כ0 כר וסור פ'ן סגסדריןתוספות

 וקחט כתיג ולכן כעזרס, וקדינו )כן נ11סגל
onibחטבתן כסחיעס קותן עוסה סיס6 )חטטת( 
 6ותס )הקוים מ5י ועכודס גיוס 3ו קבין טטירס36)
 בכן )חע6ת, גורעה סי6 וככל חטבת וה60מקורכי

 נוקויסודוק: חטבת סי6 מככר סחט6תיכתיכו'סחט6ת
 גי 16תה דרים ס' נזנחיס )חע6ת, 6ותסרשרזמ

 ~ov 6כ) פסז)י" חסמת )סם ם)6סחע
 ד6קס מקוס 1נל6ס יעו'סי כסר )סמו ט)6 סיוטכי

 )כן 3סעילן 1)6 נפר )6 6י) 16 כככק רק)יכ6
 63 דג*כ 6;ס )מעט ככסס כחע6ת דוקך זסכתכ
 כקר otDhl גרכם כ6 וקיט סג:כםמן

~SD3 
 לסמו

oh"דס6 ר*6 דמקקס נוס ומדויק מרקה, בינו כ 
 ודוק: ע.כ יו"ד דף עיין ג'כ' המזיס מן כ6 דפסת פסח,6יכ6
 פירוק סכסנ. ח)נ יוסר כ6;ר יסיר ח)נס כ)רוטור(

 וכטעירס יומר, 6סל כתיכ בכן סבליה,6ף
 ענין מורס סותר ג6סר מסוס הוסל, כלסרכתיכ
 והגת תמידי, הוום ענין מורר יוסי וכלסרמקריי
 סזומגות 5ד SD 630 קרכן 0וח סעזיס מןט)מיס
 סכלתי ענין הו6 קנביס, כ3; כן )6  כחיוכ,)6

 מהמיס 5כור מקריכין כעורת סגה סככ) ,ותחיכי
 ודויק: ודכ יוסר כלסר כתכככסיס

 טבועי, נ)6 ך6ף פירים עוף. וגם6 יניד )6כלכם
 כגוו קרכן חייכ סריגו 6ף יניד (fisעלר

 יניר, )6 כ6ס רפריך כס6 הכונס פרק תוס'מכתבו
 6חו 3עו וחייכ ה6 וכן )העיד, כקתכעו וסוכ)
 כרינו תפסק כמו כסתכעו 0כ) קמים כירי)סקס

 elh כלוס כינו )סעיד תכעו )6 06 6כ)וכלזו"ננ,
 קי"נ וף פ0חיס ערכי פרק תנורו וע"ז עריס3;גי
 )חצירו ערות היורע ונזי כו' סוגרן סק3"ס ט)ססע"כ
 כגרר סוי להעיר'ו6ז תכען כט)6 מירוס מעיי'ו6יכו
 וכיו"ב פת6וס חכינו לכיח סגכג0 כמו לעסמרה

 ופמוט: יעו"ק מעקמו קחעיד 610 )ו ומעידדסיפ6,
 נעקמו קראל פילוק ולמסי hnw והוט ידייגורנעל!ם

 מותל ס6ז טמ6יס כקס5כור )6 עמ6נדנד
 יעוין כרת, חייכ 16ג1 קיטיס 6כ) ו6ס )מקרט)כג0

פסחים
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חכמה~גיאמשךשן
 כס יטמ6 6סר וכתיכ )סלן ולכן פ"נ* 5"ספסחים
 נהו כלכור  סוהר hS חס  נרה וטע) כש"כושרש
1%hnמכיתו כ"ג תפריסין סיו רלכן דיומ6 כפר 
 ודו"ק: טמ6 וסוך כתיב )6 לכן כלכור מותרס )6 מזומסוס

 יסתעף) ר' כו' טמ6 6101 ממט וגע)סרננרזך"סנ
 לחייכ פעמים תתי מתגו ונעלס ממט OSD)1קימר

SDOSD~ טוכעס SD1 יסמע6ל פירוסו,דר' מקרס* סע)ס 
 )סכין יריך )פ"ז וכקמת כתחי)ס, יןיעס נעיל6

 י6סס, טמ6 וסוף סעומ16ת כין סתורס חלקסמדוע
 טגגע מה מנעו יתעלס ס6ס 6חי סלן hmrכיון
 ולמטי 6חת חייב )מקרס וגכנם כהדס ונגעגהרן

 יסממ6), לכי פירוט לכך thSD 6101 רחמג6,פ)נינ0ו
 רכטומ6ות ס6דס, לטומרת טות16ת כין סחי)וקדוס
 יגע ורך סל6יזס כתכוון תיגס סנגיעס לרוכקילו
 כמיס עלתו יטסו תיכף כטח נגע וגי סתטמ16פוכר
 )רוכ כרחין ועל ערכ, עומקת לק עליו סטומ6ס61ין

 לחרת לסיכס 16 זעירותו לסעדר תקרס ורךסטומ6ס
 כתכוון ס61 כהדס סטות6ס כן ל6 ססכחסןויהכן
 )סתעסק מ15ס מח ולקרך לקרוכיס סטומ6סלרוכ
 )כד סמטמ6יס כליצו כ6 וכן 6)יו. 1לסתענו16תכו

 16 סזסייות ט*ר עס61 הגעו )6 וכגצלתסמ8דס
 )6 נרנל, סו6 6חד )כ) סטסרס ער8וי כעתסזסרס
 ס61 כמכוון עגטמ6 וכיון כו'* 1hnwt )ס כ6דסכן

 קפסס כמעקס ססעלס יונכן )6 סרוס עלכודאי
 קז0 ממגו גתע)ס )6 06 6ח"ג ממט היתעלסכמטון
 מתנו תעלס כתיכ מס )כן מקום( ]וסוס"ונןוק
 6לו פרק ועיין מחס, כתיכ כ6ן מט6*כ טמעוס61
 0*נ מטמא ד)6 סגי יל6 מ15ס מת ח' וףסגו)ין

 ודוק: ונגון יעו"טיופעור
 כתחילס ידיעס כס קיסיס ער חייכ סריגו ותניןקטכם

 תתט וגע)ס ת") כיגתייס וסע)ס כסוףוידיעס
 ליס יקקס ימכן ר"ע, דכרי פעמיס סגי ממנוונעלס
 כ6 וזODh13 0 סטומ16ת 3ין סחורם חי)קסמדוע
 06 וכאמת עלמה כפגי קרנן עציו hunn מגיןע)
 חייכ 6יט )מקוס וזכית  טומרות מיני s~s טמ6סיס
 ממגו ונעלס מפסוק וכוגח פירק לכן 6חשרק

 ק6י קרכן לסכיך סלרז 61קס 6)י1 נתושו6ה'כ
 מס רק גכלות, ע5 "ף סטומ16ח עגיגי כלע)

 פירוסו ו6סס טמ6 6101 ממגו וגעלם קודםסכתונ
 ממט וגע)ס ססעלמסן ואיכות ססעלמס זמן)ליין
 0ס61 מס ממנו מנעלס ססעלמס איכות טמאןוסוך
 ממגו געלמס ס6סמס 3עח ו6סס, ססעלמס ~ןןטמע

 רק כשחימס סטומ6ס קירע שריך 1)מדטסטומ6ס,
 ע) כov~l 6 תיבת וקין מחט, קע)מס י61סמסנמק

 פעוטת סחי כמספר רק 6סס, סחייכ שיומודע
 למסמס כעת סרק כוס ומליין וגוססי ממטסגעלס
 על והסס כך wnh( למיכתב קריך ולכך מתנוגטלמס
 חרי )תיכחש מוכרח הכך כקרכן, סמחויכ ידע6101
 סלמון יופי ע"ד למונס לסדר סתורס וממנולותמקס,
 מנע טומ16ת נכי סריכור כחוך זס כתכסלכך

 ודו"ק: וסרןנכוות
 בפקדון וחייכ כ6ן חייכ 16תר ר"מ נתו"כ,~טכמ

 גפם 16מר ולסלן תחטא כי גפם כ6ן ת"לכו'
 חמין נתכיפת 6% מדגר 6יגי )סלן מה חחט6כי
 כתכיעת 6)6 יוכר )6 כ6ן ס6תור תחטא כי נפק6ף
 כהינ ספקרון קכועת גכי ד)סלן ספירוס כו',ממון
 ספרסס, כ)) ססו6 ומפירוק כד', מע) ומעלס תחטאכי

 חט6 והע )1 סחייכ כממון כעמיתו רכתםדלסלן
 סכין חט6 610 סקר על וגתכם )חכירוי olhסגין
 טג1געש כדכריס חחט6 כי ס6מר וזס לפקוס,6רס
 על סגסכע סמכועס וסו כר', תעל ומעלס)תכירו
 תחטא כי כ6ן כן ספקוט, זהו קרסו, סס ומחללסקר
 )1 גורס טכזס עדות )1 יודע ס6ין ססכחמס עלס61
 ע"י )סליל סיכו) כמקוס מנזון סת6כו ותזיק"סיזק
 6"כ סקס מ) הנסוע ט61 6ל0 קו) וסמעסעדות
hwn~6וסו6 ססכועס, לכר עיוהו סמכחים כמס סו 
 סלכל רייס ותזם ודו"ק, הכתמון כרכרים כרחךע)

 קוקיית ומסולק פדותו, ממונע מס חט6 610סמכועס
 פטורי מללס ויק חייכ מקלס ים מ6)ס' יע'6ינוכמ ולו"ק: ע"ס סכונם פרק לים כתוספותרכנן

 ס) ס6יגו וכנכר חייכ חתון סל קסו6כרכר
 עטירית גכי מקר6דכתיב דדרטמזס גראס פטור,ממון
 דפירוסו, מקלסי מאחת חט6 6סר חטאתו ע)ס6פס
 כל) חט6 היגו קרכן חייכ סוייגו סמלכר ת6)סדים
 )6 06 6)יכס 6גי מהציע אחרים, מפי תוטכעכמו
 )ך יודע 6יגי ואמר וכו' כסן ם6ני ותעידוגיחכ161
 hS יגיר )6 06 ועל גטכע )6 סטכועס 6"כפסות,
 מקלסן מאחת יליף חקתן וכ))* כלל חט6 1)6ענר

 )גכ)ות רק מוזסריס אינס סכן כרג) יטרק)יממעט
 וכן קכורס. וכריכים סתו טרכיס חת )טוחנך)6

 ונכלות לנרקיס לנזת.ל6 רק דמזזסריס כמניטממעט
 כל על תוזסרין סריגן נו6)ס' לקחת ככלל 6יגס61"כ

 יטת6 6סר טומאתו )כל 6רס נטות6ת יגע כיאיך ודו"ק: תמעטיגסו לכןסלחת
 נטומ6ת קר6 וסלי יליף רקכוטות כפיקכס,
 סתם וכתיב טומאתו לכ) סכ6 יכתיב מיירימקוס
 )מעט  פל5רהנלן  וסרנר 3ו, טומאתי עור יסיםטמ6
 וכתיכ קומצתו )כל )קר6 היתקים ויאנוןתלומם

כקרס"
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 161עךמכביהויקראמשך

 טומ6חו, לכ) )1 יטמא 6קר 63וס 16 למורמפרסת
 6רס כטימ5ח דכחיכ והגכוף כוס, גתוספוחועיין
 1nhnlw רלכל ופסטיס מח עמ6 זס כתו"גומפלס
 קכתי3 וגפק.למגז"ק מהי סכסטתnhnlu 6 לכ)הו6
 מי עליו זורק טל6 כ'1 מקדם ד)ענין מקרשלענין
 כטומת ס6מר וזס כמת, סגוגע טמ6 ה61 עורניגס
 לכ) כו סגוגע ממת מן סגעמ6 3מי סייגי6רס

 כתם וכאילו כמח, סגטמ6 על כגוי סו6טומ6הו
 נח טומאתו 1כ) עמ6 סהו6 כ"ז לתת כטמאססגוגע
 6יט תו יום סכול וסוך ע)יו נדס מי כמזורקה6

 6סר כקדם 16 כתיב תרוסס גגי 6כ) 6דס,מטמא
 הכהדס נמת התגע וככונס טומ6הו, )כ) )1יטת6
 ולtolho 6 על ק6י ט,נו6תו ולכל כחת כתוככ6י)1
 סזס מת כטמא כגומע וכתיכ קר6 )ה6י )מילףטייך

 1ד1"ק, פמוט וזס 6דס, כטומאתהנוכוון

 סל לסדין דכיון קר6, וסקי 3פירוס6 יומררירעס:ן
ott)n~oוטוסטוס ומוסי, ממככ מלכות כריק 

 קינו כהן סגוגע כלחד ו6ודס )וכן סר6ס61גררוגיגוס
 גנע כעלתו הטותטוס oh1 מקרמי כילת ע)חייכ
 )כ) יגע כי קנוי לכן מקדם' 3י6ת על חייככהן

 טופלתו לכל 6מר לכן ו6ורס' ללונן סייגוטומ6תו
 16 לכר )וכן SD ל6 טמ6 ון6י מיסףסייט
ollbעל כ"ט דף כמוטס ר"ג ד6מל ךוכמו לכך 
 מגעו על חייכ כס יעמק 6סל לספק, )6 טת6נכל
 וזס פטור, 6חר כהן כנע 06 6ג) מקרסי כיקהע)

 1ד1"ק: הכתוכ )מון 61*ק סכתו3גזרת
 טומ6הו )גל כ6ן ג6מר ס"ק, מנועותיבנגמרא

 לסלן מס נו טומ6תו עוד )הלןוגביר
 ירות ומס מקוס. nhclw3 כ6ן 6ף מקרסטוח6ת
 פטור יוט סכו) והע קודם ן16כ) מרס רכינולדכרי
 חייכ רכוזי למקדט גכגס ו6ס מקרכן וסוה"רמכרת
 וה61 קוס דכטונו6ת קמ6 כקר6 כתזכ לכןכרתן
 כסהו6 1)6 )חולין גס טמ6 קהו6 כעור פירוץטח6'
 טהור קהז6 וטהר כמיס זרחן כו דכתיכ יוסמגו)
 והוך כתיכ ל6 תיירי מקוק ןכטומ6ת וכיוןלחוליןן
 וקרץ וקרכן, כרת היינ ג"כ לחולין טח6 מיגוטמ6,
 )יכלות לטמ6 ח15י 6ימ הכמקדם סממי כיופןמיירי
 חטות6חו גבע 06 דכ6רס טומרתו ויליףוכיו"נ,
 דקודק 1nhnlw 36ל מת, נחגע דכתינ מקרסדגימת
 פלגינהו יכ6ן מגז"ס ילפיגין )6 3גג)ות גס מסכתיכ
 כסד'ס סס תוספות המיכת וכעלסקרתי*

h~nhורו"ק: טומ6ס 
 עזים ויעילת 16 כמכס )ד' לממו 6תידקבניא

 סקערח כעיקרו לכעורה יט)חט6ת,

 ככס כת31 לכן כממיס ותשם נכוח לריחה6כריס
 קוומיס כנמש סקערס ולענין מוס למעיר*קורס

 יותר נכוס חלק תמיד גהן יק ק)הקטרס)קעינ.יס,
 קורס סעירס כתון יחיד כחט6ח SJh לצייןהיינו
 רמכפרת *חיד לכנסת קורס יחיו רסעירח (ol~yלכנסי:
 כ6ן 6כל מטו"מ, כפ"ט. רדינו כפסק 3ע1*גגס

 וכטומנצק*ר כרת זדוט וקין ויורו כעמסן6יתגסו
 כגסס ולכן עיקר הסקטרס כוס חקה לטסותנתכון
 3רס והכפרס קריכסן ד6לי' מסוס )העירסקורס
 ומפורם וןו"ק. ןע)מ6 גחט6ת כמו עיקר כהן6יגו
 סחט ד6ס סגוי3עליס לענין ע"כ ט' יף כזכחיסכן
 כתי סוי ויורד עולס 16 גזיר חטבת סנוחויכ חי)מס
 חט6ח sv דעקרו יעךסי עולס סתחויכ מי לסםלסחט
 לכטעמ6 רק יציף יר"ם כעולה כתו סקערתןסוי

 סיטכ: ודו"ק מןשונין
 נסרות נכי כתוה קרמות בכי ויקרץ סררבצננן

 לכר יעו'ס תמימס גקכה 16 ממיס זכר16
 תמיס כסמיה נכי כתכ ל6 ויורד עולסכקרכנות
 כתכ )6 )כן 3הןמומין רצין עושת מכיך רד)חקוס
 31טמ6 תניס כתוכ טמור כנזיר וכן כהנוות, גגיגס

 וכן תמיס, 6סס גג* גס כתכ ל6 עופות גסרתכים
 ל6 ככס נכי גס )חע6ת עוף רמכי6ס יערתנכי
 קמיס כתכ nlDID hS רמ3י6 כמלורע וכן תתיס,כתכ
 ויירו עוצה קלסן גכי תדוע 5"כ 6כל 6קס, גכיגס
 עני מסוס המיס כמסמס עקיר גכי גס כי~כ)6

 תכיס מעגי 6עפ"י תניס כתכ עייר נכיוכממרע
 עמר סוסעי' )רכ )י' תסייע פתוס ונרססעופות,'
 י65 )6 עני קרכן סהכי6 עטיר רמ5ורע כריחיתסוף
 קרכן גס6ר 36ל. כח5ורע,' יוקף זס כגגעיסדתנן
 כתו 1ס1י י65 עגי קרכן הכיף עסיר 06 ויורדעולס

 סיטכ: ורו*ק תמיס כתכ ל6 לכן גכר6כחד
 תקום כ) פ"6 פרס כמנגס סתרו ככם רתכתישע

 ככם קורס וניקור קנס, 3גי ככפיססג6מר
 יסרי) ק) עוגותיסן קונסי! ססן כ"ס hnps~DJ"מרו
 תוך יולדת סקעירס הצמת וזס יכנוס* יסוכקג6תל'
 כקנס )6 סגי' 3טגה רק יקדה ייגס וככסססגתס
 התורס תוס' ויעוין פ"נ ריס ככויות כנוכו6רר6מומ:
 מיירי כקעירס חי ד' כן כס ותל6 כו' הסוחטיי6
 נ5כור כמו מנס גר הן 6סר סככסיס כ) לכןכו/

 נתפתחו סל6 כמעיו ככוק hlon ככם גקר6יסוכחט6ות
 גככס עוד 1ה61 סטגי' סנס עד ם)1 ריסו)דס כליעוד

 סחפחהות נל6 כו'( מפייגו ככס לשןשמל6נ1
 חן ק63ין ום)תיס כטקס 6ג)ההולדס'

 געכ גהיכ תגיס ת"י כגי טסן סגלו)יס ומןסקטגיס
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תכמהיקיאמשךשנ
to~s>כקם כתום מקומות כשליטר מקים נכ) )כן 
 65ן כטניגי 16 נםלמיסן 16 נעורס, 16 סו6כטכיס
 גחחממ0 ססי6 מי 610 ככקגיס חוס כ) פסס)כן

 סכו)) ככ"מ וכן כסנים. כתום לכן )זכר*5ירכע
 סכ)) מן י651 6חת רק .כטניס כחוכ וקטניםנרו)יס
 כמכס כו' לד' קסמי וסכיך ויורר עילה כקרכן011
 גת דחע6ת מטוס ככסס s?5 והי" עזיס סעילמ16

 ומבס מס"ק ככ) כדתוכח ויורד עולס ס) 6ףסנתס
 ונכריתות nwlDt? טניס סחי כת ו6סחכח ג'ס דףקרוסין
 למנוס )מון ופוסחיי  מטיתסרכו'וכו/ תו יד)ות י'ןף
 16 כלט כתורס טנ6תל מקוס כ) י"ר סל' 6'פרק
 כטנס, דקרק מגס כן 6ל1 סרי ככסיס 16כמנס
 סכו))י, כקב כסכים זכר )6 סכן הכלל מן כיו65וזה

 חע6 חמור ך6.גו מקוס פולי ופטעס ג"כ.גן51יס
ooSnקריכגמ' דילסי וחטאות tn'StD התורה חמה לנן 
 נקכותס מכסה tts~o טתס6 כסכה יסקדימה כ13רוע)

 כרכה כת31 )כן עו)ה' 6101 .וכל hlon הכ)סיסכולו
 כנווס"כ וחספס כקרה זיכוי סחגיגוחה ע) מורהסוס

 6חר )טעם 16 נק3וחה תכסה 0ה6)י' וסמ5וסכהחורה
 מתי כח ו6יטהכח לנויו רכקרוטין ודע 1ד1*ק,יעו"ס
 3זכחיס ד6נזרו ומה נועוכלח, ד6יסתגח גראססנים
 כזכר ה61 טכס ככן דמיחזי טניס סחי 3ןד6יכ6
 )חט6ח קגתס כת עז חנניך דחגי מס 61*טיכויס*
 לחט6ת )ס מספקנין מטוכאתנ"כ סיoh 6 י6ףפירס
 8ינס  חפוכרח דכ3סה רק טכס, תוךליוקרת

 ופתוק: כחט6תמסופקת
 )6 כעמילות הנס מחטבתו, מכסן עליורכבפר

 ד)ות' ודלי כדלות רק )ו ונסלחכחב
 חקרכן )עגי סרי תם הו6 וילד עולס כקרכןססכונס

 כנזכ61ר י65 ל6 עגי קרצן טסקריכ יפגיר 6ףזס
qleקינו העניות כ)6 זס וקרכן מטוס כריתותן 
 סגי רוקה 6יגו עניות רקרוקי סרו6ס מי סגלמכפר
 6100 סזס ינו תסיג hS 6סי 4רי ע) 61*לגסיגוסן
 על מכפרה סגגמר )ו וגם)ח ,עי"ז טריו מכפרעגי

 ודו"ק: עניותירי

 חמוס )ן'* ייגה בני קקי 16 האליס1פ1רןי
 כ0י3  3ל%ן 35ל לר'י וסתס  %3ום  כפויןסריגן

 מ5י הומס oh  36) לרן סא לס"ססססרס5ספו
 חטאת טתקדוס כתו.כי לפוקס. 61חל )חט6חתידשא ודו"ק: )ד' עומס סכסכם 6ין 61*כ )ח1)י1 וי65  16חולפרוס

 )חטאת קורס OSID דגיו)וח פירוס')עולס.
 לעולס 6חד סומר וזס סקושס. כסעת סייטסספרסס
 וזס כו'. 16חס וסכיך הפרסם גסעח )חט6ח61חד
 )עולת נדדס סעוף חע6ח מחויר וכ) כמעכסעטניע

 וסירים  IDPSn ילעז לסערנס  רעלו )הקדסהן וכןסעוף
 לתקרים סגפר5 ר%8ר וס5 ר5סוכס.  לתייר כו'08

 לותיספו0 תפריס  רלירו0 לפרס"י  סכ0ו3ססריפס
 ותחר לחפ08 8חך נתוכ סיס  ר5ס סיינו' ftD)חסיו
 פולס  מעריס  ולכך לפנכ' סלתיכ רסנס סו"8לפולס
 פולתס וים פ'5 ס'  רף  ודחיס  פיין  מעכג*וקיט

 61כמ'): ככ"ז,ודוק
 3חט6ה רק 6עו דסזיס מסוס ופשוטהחט6ח, )ט11 סייר פס כרס, וסגט6ר החטבת מוסרןץזןץ
 מ15( המגס השף, כעוטת גס סו6 מטוי 36)העוףן
 כגופה 6י ססיקר6 תחוט )מעלס ה61 סעוףרעולת
 כדס 5') סיס 61*כ סימור, Sh סמ15י 1ג16 קרךסל

   סכין כ"ס פרק ליס הגיורך דריט ומוססהט6ח,
Sf'nכ) על ליפי  נו'  תנין  רסיס ס5ר נו'  כרס 
 חיוחר 6יט 61"כ )יסודי ופיס חתן טטעוניןהלמיס
 נ16ת ומס הו6' כן הרסיס רכב) )חודך סעוףגחט6ח
  סירים ספיגת טעון הים )6 סעוף nSID1"מרת 61י ד"ס נ"ר רף כתוספות ר"ת קיעת לפוסטדרסס
  דחיס,  כסקר רק סחף 3ע1)ת זה  6ין 6"כליסיד'
 %ונח 5ליל0  כוי ליסור  סיריס  עפך ד6סוגפק"ת

וסמולי
 גספך ו6ס  פגולי לתחר  סיריס )מפוך פ"ת

 )6מה דיטפוך הך כנוו והוי עליה מחסכין 6ין)לכוד
  קווס  ר5ילדריס לססלכס  לן ~תכרחסגתר5 פפרסי  רל5 חרס PnD  האינס )פלס יתכןרימזה וכרור* 5"ט( דף)יעוין

  ג"ס4 רכינ8  כפירוט  וי)6 3יו65 גפם5ין ליגןזריקס

 כו' ספני  לפופוס  קורס סהעטר בחריר כלכפיי
 דלגך  ופפירוס  וגימוריו. דמו  קוסים קומי  13ייס
 כמיקטרי  6ימורין  בו יי  לכסנית  סלולו  סגוףחיטת
 ריו  גו  יט לתז3ח טכולו סעוף פולת וגגולתזכח'
 נכוס לכילת והוי ליסור נטפך הסירים  6ף  תרססכל

 ומוכרח ונכון. )סיכור, 6ז)י סקיריס סעוףוכצולח
 סע6ו 6ימיריס דס3ר יוחנן יר' ודיכא כןלפלס
  גחט6ת סיייס מקוס עולס מקוס ד)מ"ר יתכףערדע וכרור* הפרטתי כמי כעריסי בקק*) זריקסקוים

 געשית שעוף חטאם ס6 6"ג יעו"ם, פ*6כדף
 מ6י 6"ג ~hlpD' תחוט למטס ורומי תמרכיתכקרן
 כקיר כסריס סגיהס ה6 למלו" הסזיס כיןפסיג

 סטרי דע) כרחין SD1 6עע63 טעון 61יג1התחהון
  סקרגטח נכ) סנסור סרס 6תר וכקטו ק6י, ומיסמיני
 כמקוס כסר סעוף כחטטת כי 6ס )יכוד'  סנספךסוס
 נ'כ דף חוספוח ויעוין סמחתון, בקיר טס61ססזיס

 בכ"ז: 1ר1ק יסיד גנ דוסע*6
קיק ריי סגס לשיער. כו' גינתם חע6תבבב~געפכש
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 3"עזחכמהייסראששך
 תקור )נייער מריך וסגם נרכס. פוקח כתספטפירס

 )חט6ת 6חר רכ6ןכמיכ למתרו תסוס תרמססדרססי
 61חר )חטבת 6חך ו)קחס כתים ונימרח )עולס61חר
 6הך מכסן ועמס כו3ס'  וכן כמי3'  וכתלורע)עמסן
D~pn~Dtfil תתפרסין סקכין סבין hih גע)יס כרקיחת 
 רכתיכ וכקן 3זס, ת"6 יולז6 יעוין כסף 3עקיית16

 נתפרסו סרי )עורס 61מר )חטבת 6חד כו'וסכיך
 וזס )חע6ת תכיל קוס מפירק כטייס, לפקיחתככר
 ר6טתס )חטבת 6טר וסקריכ כתוכ 6*כ )עו)סינזכי6
 כמקפע יעקם עמס סקסי ו6ח כ6ן )מיכחכ קליךוסיס
 עמיית ייי סע) נוולס ערס, יעסס עכתוכ תתם6כ)
 כ0כ6ת טורס ככר רססני וד6 )טקס נתפרסכסן

 כתספט יתסס סעו)ס טקדוטת ררים )כןכלריסן
 קדוסס גגן לסגכי) לק כ6ן כ6 ל6 עולס וקםחטבת
 16 כסתם חטבת כתקפט 16 וזס פורס ר)16בחרת

 ס)מון, כתספטי ככון זס כי ודוק עוףחטבת
 יסוקע ר' דסכר נחס ונר iln1DS מ65גוךבבזה
 )נוטס סעם6ס סטוף ןעו)ה סעוף חטבת פרקנזנמיס
 וספרם כס חוע)ין דלין חטבת )קם חטבתכתעטס
 ירעינין ו)פ"ז סעוף, חטבת ינעסית דננוטכתססוגי6
 כתספט ם)6 60 גתטפט, עורס יעמס ולתוכטעמיה
 כינס מתעי)ס. וגפק6 חטבת וגעטיה תייחסנתסכת
 דלותני 0רגיסepDO 1 חטטת י"ס כתוספות ולכנןזס.

 יעו"ס, רחתג6 תסי כסן דכעטיית שקוס כעוףסמסכ0
 ודו"ק: כפסוק נפויס" דגלינוועי
 6חד גיוס 6חד )6ימ מ6כ) ~oDh,עוטירשירצ

 דף כעירוכין ד6מרו גתו ותויתניע,
 ט"כ ויעוין ומכורך. כריב ס'ז סז1 כתסס ס6וכ)פ"ג

 מהורס דלותי 60 יתכן לפ"ז )"ח, סיחןתסריק
 מכול ופר תסוס עקרוניס כ"כ )סכי6 ספניסנוחס

 ויסיס דיותכן פ"כ סוף כווכ61ר כסכם ככ'וקלי
 נ6כ)ין קדמיס קרסי כי בחרי כיוס 3ו6כ) כסן)כ)
 גסגיס ג"ן ממגויס נכ3 והיס וע"כ וביסס,)יום

 ודו"ק, )0ס יקרע 06 פר סקרנתכמכי)
 מחהיגין וקין גו' נסעתם* מקס "כינה יי"6רבברןך"כב

 חכיכס 16נור 6)יעזר ר' כו' סיעקיר עד)ו
olsnס)ע תכיף סו6 כעירוכין סתיד כו' כסעתס 
 דסכר תעירוכיןי ר6יס )סכיך ר5ס )6 ר"י סגסכו'*

 נותן וסעקיל עכי כקסו6 גדר ד6ס ג"זכעירוכין
 ערס ויעני יעסיל סתורססת6 חקס 6*כ עקיר,סלך

 ודו"קן נדרו )קיים יוכ) )6 וטוכ סעלךנתינת
 רחמיך יקרמוכו תסי ר6סיניס עונות )ט הזכר84גך

 נקס תכיל מסמ"ק כגו"ג ח16ד, ן)1ג1כי
 6יגו הכיס פעמיס קעטס חט6 ט) סססכספלים

 סר6טוגיס פעתיס ג' ע) רק התסק) תסונמבריך
 קחייס כ) ע) חייכ קתיס דכידי כחכ תטתSb0 תסתר* Sh נכי כמיל רנסנס כפירומ ורתכ"סיפו"ס,

 סימל )ו נעקית גס וקנס עכירס יעכריעו"ס*וסעגין
 מותר ססו6 טחוטכ עה 16תו תטעס וכסרגלס0רלון
 ונס מכוון כ)6 כנזפע) וסוי כוכס וכ)6 נוררנ)6
 ת65ט ובכן תלל. (SD חמויס )6 6ך כפרס, 5ר"ךזס

 )לגל טנתכון טוכס, מסכוגס תקרסוקרקיףטכטית6ת
 )חור תעמס ורק )תקרט )גנם 16 קרט '63כו)מ15ס
 דלותי דלי וכץ )עמיר ד) כין Plsn כלת, כחיובים

 פעמיס סלמס סחטך 6חר קעכר ספעתיס טע)ונת65
 6) ם6תר וזס )עניי עקיל כין חירוק יט סחטךגיס
 ספעמיס תזכיר סמינו וזכיון ר6סוניס, עוגות ,)גותזכר

 חיקק יק כסס לח"כ קחט6 מעכירות SD ק31סר6סונ:יס
 1ד1*ק: תקור דלוגו כי רחתיך יקרחוגו וחסר )עכי עקירכין

 )כסן. 16הו ונתן כו' סקידם תן hwn 6סרך4שףצ
 ולכן סתוטכ' )סקרן סכh1'h 6 כסן ת6יפ)6

 מחויכ ם6ין כ16פן תיירי דקך6 כתימומו, יוכתןמפרם
 )6חר קדסיס קדמי תכסר גגסנס רק מ:עילות,6מס
 וסחותיו דסקרן )כמגיס, סיחר טעת )0ן מסיסזריקס
 כהוספתך דהגן 0כקר,כתו קייך ס)וסיס )כ0ן,תקרס
 כ6ן, 6ין מעיכות 6סס %) רינ"כי 3קסרסק)יס
 )6סס כי' סק)יס נערכךכסף קנז6 )קר6 פסיקוסכן
 ו6ת דכתיכ סגל כגז) וכתו tonh דחקרי קרןזמו
 והקדם ע5יס מנוע פרק סוף דתגי6 וכתו ננו/קסתו
 פילוק וזס כו', קרן דסתס oah חס ת':ריוט)חד
 כתעי)ס כלתרו נוס )פי יתכן 16)ס דרוס, ע"רנכון
 ומלס כו' 6)6 מעי)ס חייכין 6ין תחוורה6 ט"ודף

 חקריכוי כסן 6סי דכר דיכינו קר6 וקת")כלכרי
 קטרת כתו )מס סכוך דכר י3י6 1)6 ל,כסןקעור

 ודוק: סיקכ יעו'ם ושי לכ פסיגיי3זס
 שכפרס סחרי ר6ף פילוס, עונו ונמק 61טס ירעמ84

 fi~pfi,, מנים 4 מתיילע כי חטוי 6טסכ;)
 1IDO 6ת נוסק 610 חט6 ק6ס עוגו, וגק6 6מרלכן
 מן )סגין רק כ6 קינו המי הסס הכפרה, לחיי6ף

 דוגס6 סך סנוכ6ריס פי' כן וכמו מעליו.סיסורין
 חכירו )סזיק דגרס 6ל0, קו) וקתעס פכיעוגי

 ויעוין ודוק. סקרכן לחרי חכירו )פייס 5ייךעוותו כככובי
 רף כריתות וכגתר6 ידע )6 דוסו6 קר6 'צ)כתו"כ

 1ד1"ק: לחריגי תקריי והייתי ע"ככ"1
 ס6דס יעסס 6סר תכ) 6חת ע) טקר ט)ךנומובבע

 לפטור מחיוכ רוקק סירוס נסגס,לחטף
 שחיוט )פלי תפלי תס6*כ )חט6, סברס ת'15יסכזס
 כטוי כקרכן חיים כזה חוקך ס6דס קבין)חיוכ,

כתכו6ר
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מממסויקר% ,משךא2
 סס6דס דוריס לוקק י") עור סותרין* ד' פרקכתכ61ל
 1)6 נהגם )חע6 עסוי סו6 ככ*ו מכועס לוסתוסרין
 ק6 6יטהמוטי לתיתר ר6יכ6 מקוס נכל וכתו3טכועס
 6קכועת6 חסוד )hltnnh 6 חסוד )מ"ר 16תסתמיט
 כמכועס לג6נון 16תי סמחזיקין 6דס 06 60וכיו"כי
 ע) חטוד נסיות דרכו ס6ין כהגר )חע1VD .6'קינו

 ודו"ק. כטוי מכועס קרכן חייכ כזהמתו;,
 זדון על ספיקוון סכועת ח!וכ ד0ג0  עוד,ךיר2כנן

 ד' ינקה )6 כתיכ סכ1ע0 דכזרון 6ףטנועסי
 והעומק החוס 6ך חטאתו, ע) לטפל קרכן מניף61יך
 )ארות וקיהו תוכעו, סהו6 )תקר ל0טכע ,תכריחוסו6
 תכון וקינו לסקר גקכע ויגו מבעל ו)ספטרדפריו
 וכוחן )כו, זדון תפני כלגוס ו0ו6 יתכלך קנו)ח)5
 ע) )הקכע הו6 ועסוי ככך עכעו מהליס יודטלכות

 ורו"ק: 6)0 מכ)6חת
 לאחר 6לos~n 6 6י1 יקלס )סקר עליורבנר2ר"כנ

 חיגו קרן ק) :' רתק)ומין פייומיקנוע0.
 3עיגיס דליתי סיכי קר6 ןתיייי כקים3עי לקמסמס
 ועיין )כסיסכע, 63ונמין חייכ ולזימתי 63ונסיןוחייכ
 כסעותרת )0 מזקים למת . ורכ כ' ק"0 דף3:ק
 חונום סמסלס כיס תנתר שלקנון תוכח וכן63נס,
teaht(קכועה )פגי יס)ס . ולנסן ח~נוק זמס)ס הסי 

 ודו"ק: תיירי סקרן לטל כו/ טכוע10ל6חל
 ד' תמלונוי 516י6 ול6- כופל תוללותי .6ת 516י6שטכם

 ה61: )פ)6וס',
. 

 16 מכיחה דע) 6קכח 6יך

 1)6 רחנוג6 6תר ודו"ס דחס, יטכס )חוויהמכירי
 ג' נוס)ס ד6מי כסומכום ר6תי6 161)י ד', ול6.ג'
 גגכה, כל6 ט3יחס וים לחורים טגיחס עלוא'
 יק עור ודו"ק, טומרין 6ר3עס ellD ייוס)נויעיין

 StnJhl: תגי)לספוחי
 ו6סס חותם מתט)ס תנין ז', פטק6 כ' מיקזכוכם

SDוחתיקתו יס)ס בקרס ת"ל סקלו 0תט)ומין 
 כ"ו דף ככריתות דתגן סמו פמוט פירוטו ט)יוייוסף
 תכיף מלעיסי 3' היינו 6קס ככתף מעל Oh1ע*3
 קרנו[ ;-הייגו ו6סס תלעיס כ3' מעילות 6טסלח"כ
 6תריגין 651 חונוט6 כסוי קרן וגלו) זהוכיס עסרסם)

 קונך כ0ד' חותם רכל תעיל1ת onhe ע)סיוסיף
 SD ו6סס חומם סמק)ס תנין דק6נור עתסוי.וז0כעי

 hSt ;רן ' ע) חותק טתוסיף פייט סולףסתקל1מין
 וחתיקתו יס)ס סקרם ת") מעילות, 6קס סךכסרי
  וס5 ע)יו,יוסף

 רק5מר-
alnh 5"5סס מייהי לי רסר 

  1סו3יס פטר המונס סלמפילוח
 נפיי

  6מס  סיילי לולסו
 וזס כן, ו)6 קק"ל וחותם קרן תסלומי עומעילות
 נזייתי 6י) וחומט6גסדי )הויתרו תתן 3מוגי6שפורס

 וחפיסתו יקלס סקודס מן חט6 6טר ו6ת כתיב 601לס
  )וקות כעד, ) וגרור דתו*כ דל60 וזרו ט),'יוסף

 1"ל*(: סר,כ'ר 3סס  בן סכי5ומוס
 הסוטה לרבוה סו5  לער*  פליו יטכפ 5סר מגל%ך

 537  פריך h)enl כסרי: קר, 5סררי' רל6יר
 ספ)פ1ל יעוין  כתמלטלין, קונס  ר6מי..כסף  יוחנןלר'
 לטפמין ספיר 6תי  ייהנן רלר' ונרסס  סוסכ,מפרק
 סטר, ויסיט גוי כ6ן 6ין ועוסק רגולה סברר5יסו
 דלמ6 נכסיס לחרטת כו 6ין ה)6 בקטרופקרון
 כע) נוסס ים יד כתמ,נזת יק כלוס, חייב 61יגוי6גס
 להסכה, חייכ כי 06 כמטר וכמלוס כמטר, יתלוהפה
  ספרור פל  מסלמין  ריין פייר'  והומס  מירכן6כל

  יוחנן, לר'  ספיקרון  טנופה ר6הר"כפיט  וכמוירקפוס
 פטור כסטר המלוסרסוכר

 תקלכ~
 6מר נוכל וכתיכ

  5סררי' ל6  לנן יפו"ט, גל  ול5 ממל  SD'1יטכפ
 ודו"ק:  כירי' קו6.

-
 קוך

 תסייע 671 תני)ס' ירוקלנוי העקה, תורתז"לר2
  סלמים. הקויכן ל6 גח רנני דסנללליכ"ח

  וכט)מיס ככר, סייתס  הפולס סי6  ויפולס חולת61ת
  הנין יקריב 6סר  סטלמיס 31ה הירה וו5הנהית
  דכטר יקתע6ל כי' דמכר יתכן ללעזי יר'ולתכף.
  הלמיס ינת  לי3י5 לריך  כמרנרוייס  היהרס ל5הקוס

 גרת חייכין סין דכמדכר 6חריי פ' הימכ"ןוכמוס"כ
 קחוכרח יקריכ, 6קר כתיכ לכן 3ח71, חולין ולחיטתעל

 סע1)0, 0י6 כהינ כגדכס טרק כעולס 36ללסקליכ'
 ודוק: סקריכוס6ס

 הנוגת0 תולתרז"לר2
 כו'-

 סיס מתגה תהגו, וסריס
Sff5ונקלו  יפסרון על סק6י זכר להון וגתכ 

 זכר כרסון קסתדות כו' סעקרון נון וסריסכתכ
 וסריס דרסו ומזר וכיו"כ. לוג סין, כלול,וחסרון
 מגחות פריך ולכן נ"ר(, )נוגחוה . סמח31ר תןתתגו
  נועתק hSh המח31ר מן ממגו וסקרים ע"3ע"ז

 גוח31ר מ6י 0תס מתגו  ירים .הלכו נל ו5הרכהיכ
 סוכחס ים רסס מקוס כ"ד דף s~ts פריך 1)66יכ6י

 ודוק: יכר  כליון  מרס"ב  וס דרקמל
 יקריכן 6סר נהתס 061 נחוקתי' נפרקתךהנדק

 יסים לד' תנדו יתן 6מר כו' קרכן תתגר)'
 וכך ומוסגר, כנקמר 0ו6 רק מתגה, 5") היםקוק
 סלפ"ו וק קדם, יהיס )י' יחן 6ער כל מפסוקמדר
  סיריסן  ס6ס סכיתן . 3רק קרומת על לפרקויהכן

 פ"ס רתכ"ס ונתוס"כ  לחולין  6ען.-%ויס הוהמימים
מסלנוה
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