
מכמהשטינימשך*11
 6תר )כן  יהימי  סצינה  כן  סנר יו6  רירי ג)י)ט' )6 5סר טוס ס)סין "ור ג"ס כןעגיו

  פרפר סוייגו עגיןי ספסק סי6 ימו) טסתיגי וכיור כ6ן חגתתי: נהגיךנמלק
תזריע  כיוס  נימול פלכי ;הלר רס סילרי פל ספכרפסומן

 כו/ חח)ס 6יטתזריע' זכו, ויחס תזויע כיאשה
 יעו"ס, כו/ סייט  מן סגקיגט )טורסו3קד*ל

  קרוסין סגמר5 ני6יר נר6סבוס
 פ"י

 הסרך רג 6מר
 דכי6ורו כו/ כסת0ל דנטיכג6  מחנר6י יפריפנ%ס6י
 ללין) 6ין 93רק חכרין חמר6 )ר3 קרי גחנזןרלכ

 סני ולגורו  כנססים קיירס נחפן כחמן דרכותנביט
 לנזל חסר6 דר3 וכגתיס ססו)חי תפלק כו'נירי
 תר כגוס )י קים רר"ח כרתך 6תי ורכךיעו'ם, נזכרי עריפי כגתים )רירי ספה הי  מרע  רי;פליסן
 החכרתי דעריפנ6 ס6 6הר  לכן ועיר,  מגויס )י קיס)6

 סו6  לכן  כטפסרי רנסיכנ6  מטוש פונת רעריפיבכרחי
 ורו*ק: סת6וט חוס תסגו כפסק כי סמים )טסיותר

 ליוקדת חתורס טות6ט תידי ט" 6י6 )י 6יןתו*כ.
  וכופל הה  ימ6 קלס טות6ס מידיסנ6

 ינזותו לsftn 6 תנין ס6רס 6ת סתטת6 וט)נדם
 ענזוק, פירוטו כולס. )רכות כתוכם 5קר כו'עעת6ס
 )נ'[ ,-מקרע  מהלוה  לסני חון מטת)ח ותפורעדז3
 נזתחגס רק תסח)חיס ניגס גרס וכוע) תתוטת6
 תן יום וסכו) 31-תכ"ס, כפמחיס כתפורטטכיגס
 ויפילו סורס ורבר לויס מהחנס  מסתלח 5יגור.הורס
ODDד6) לע"נ פירוסו וזפ ז'4 רף )יכתומ נו  6ין 

  ותסת)חת  יוכרת מיימ6ח כ6 סרי ככץ 6נללייט, ממחנה  מחתלת דגיגו  יוס בעכול כחיב הבוך ל6סמקדס
  ולכך ינלס' ל6 בפור  המור  רסוס  פהנוח לחייחון

 ממותסס 630 6כ) הכיגע, 3תחגס כסור סלוטכני
 מטח)חין 5יגן כטורקתן סגם וכ"ג' מה טת6קלס
 חין לספתאח תיזסרין סס סגס מגין לויס לתחגסחון

 6ת כו' יתוץ 1)6 כתיב עכו*י אפיקו הכיגבמתחכס
 סירס  כטוכס,  סיון מס  פיריי  כמוכסי  5סרמטכני
 מחנא וסוף  סמיכן  סכיכוס  לסיוט  כיומרתןמוחרין
 רס יסרס  רצין נרטטי סהו'כ ומזם  נכון, ווסלויסי
SDפטעיות תטמע ]וטן כפומיס תחוסלי ע) )6  יכו"י 

 1ד1"ק: פלמתוכ"ס סלי יבמיי לימ6ול6 ר6ל"נימורמר
 קר6 5מל מכס ערלתו. כסר יגזול ססתייירב2'ום

 כן ריסך וידעג6 יתו) יתיס קתונתגן
 דרם כן וכתו סטתיני, יוס טיגיע סייגו יתיסטתוגט
 סכעת לס ומסרס כשגירס דריט וכן רמילס. ר"6כסרס
 סכן SD עדיו כי 6ג) סקגיע" יוס מיגיעיתיס
 לסילו  הילמו חסל  כטסיעי סו" סרי יתיסעתעס

  5תר  לטמונס גס )מכעס ")ק תום!כ!ימתא, ורו"ס: כלילס  ול6  כיוס יכיס כ"י ס"ס  לכן  כלילי'ול6
  צו מ שמי  1:1.1;ג2.:! נרי ימי לטנפה  חלת  חתן 06 ססנ"סי
 דס13עות פ"כ כר6תרו זכר כן )ו יכיס 161כתמהיל
 כין ולסורות)סכרי)

 סטאז'
 6סס )ס ומתיך )עסור

 ודו"ק: ט"3 י"ר רף סיעכ קם יעוין זכר. וידרס תזריעגי
 כו'. ר"ת )פגי 6חד תכתיר 6מר 6' פרקב1ר1ר'ם1

 סקתיגי כיוס יתיש ז' ועת6ס 5תר6י)ו
  פירוקו וכיוס, ת*) יוס ע"ו סרי וא' ז' טו"ביתו)
 ס;תיגי כיוס ימים סכעח ויהסס בסכם קלמררסגמ'
 ליול6 פרי לטמיני כיחול לירס  ימ6ס סלמו כלימול
 יוכיחו, ר6קוניס דורות סרי ופריך tthS טנימוליופן'
  רכך סו"6 6"כ סלכסי  נההרפס תולם גיתגסונזסגי
 קעת6ס ומטוס  ימי0' סכפס וימרס רהמנ6ערס
 תירס ימי )סחוגס גחטכיס אינס )כן )יגסטומרת
 כל סכי  יררפינין עריסי ימית קנווגס לנייךולכך
 טת6ס 6תו ס5ין כ) לט"ו גירזו) )ירס chn9טרמו
 סייגו וכיוס קנז") לכך ר6קוניס, וכוורות )ח'גיתול
 ~pffD )ו 6מר לכן טומ6ס, יחי ז' )וכטפרקתיגי

 ימול יתיס  סהתח וכן ג6חי ככר וס)6 כו'5))ה
 טמ6ס תסיס ד)רורות לע"ג )דורותיכם, זכר כ))כס
 לסמוגס  נימול  לרוריח סרה  ימיה  סכעה)ידם

  ופסות:  סוולרו.מיום
 הסבשם.

 )סב"
 נקיתי,  סל סתוגיס כתוך סנזקקס

 לפ"ז מנס כו/ יסורס  רולס ססי6  רמיםטיל
 3רהי כמיכל וכר רגבי סכהוכיס'  לטון  מרויךמס
 לפ"ז  קולס יסרס, פלרמי כהינף ניינס וגבייסרס
 קסי6 יוס י"6 בתוך סנוקטס )סכי6 היכ לפילרריו
  עיסו ררמי כוונהו 6"כ ילר' מתהה רריי  כיוןטסורס
  כ5ן  6כל  סולרי  מן יה"כ  מבליס  מוסר  כרסמסורים
 סמיגיס  כחוך  להקריסלרמו

 ]דכי
  רותך )סיוט יכו)

 סמה  מלס טומר קומי 3ת6ותיס[' )6  06נניכס
o'nltoתן ססידמיס מסרס רמי פל סהסנ  וכוונסו  
 יבגמר6  עסרט, רמי ע) כתיכ )כן הקולס, סי)רססוד

 ר"ל:  כסס רסו"כררס6
 תבות ויטוין סתרומס, )רכות תגע )6 קיםבקמל

 דעתך מכר )קים חריע )"ג 31ז3חיסי'ו
 נגיעס,  כלמון רהמנ6 הו6פעיס ליקס כקורסטנגפ
 רעתך תרוסס גבי גס 6תריגין )6 5מ6י עפסולריך

מנוגע
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 "1פחחכמהתזריעמשך

 כיון 161לי גגיעס, כלמון לחמג6 מד6פקי' )1קססגוגמ
 מוסכך מעגין לנוגס כן, לנור )6 גפ*)רהרכוי'
 כקרקיס וס6כי)ס ס6כי)ס 6) כסיג רק סי6דסגגיעס
 ע) דגם לרכריס מינ סתורם On~D )כןככרתן
 ולכן וכיו"כ, כעריות קריכס וכמו )וקםסגגיעס
 חייג כסר 6וכ) ז0 ותחר סגוף גטנו6 ס06כקדטיס
 סי)קס ל6כו4 יכוץ ס)6 סיג סתורס פסתס )כןכרתי
 6כ) 06 טמ6ס יתרונות 6כל קדק, כקוטליתנוגע
 כי כן ומתו דכתינ ניריק, מנויתס פטור טמ6כסן

 טמ6 י6כ) כי 61"כ ועוחוח, טמחו))ת )זו p~Dיח))והן
 טח6 מפכחת 1)6 ג6כי)ס יטמ6גס ס)6 מסוקסתעמס
 16 סוכסרו ק)6 כפירות יק כחיתס הרומסס6כ)
 רחוק נפופן וכיו"כ כמיטתו נכית חכירו לוכתתכ
 סייך )6 61כמ")( כוס ק"6 וף חולין תופפות)ע"ן
 קמ6 )1קס כתרומת סכוגע קיסם ע"ז סיג)עסות

 ודו"ק: )16כ)סיכ61
 נו קיס כו', (oyn כטילת נו קים תקרס מסרזר'כנ

 6ע"ג טכלס, )6 כעוד פירוץ נקנוס,נטילת
 קרץ טלל דטגו"י רמכ"ס כטיטת ומי ל6ד)גמרי

 ודו"ק: נוכרתפטור
 נזם רמז כו', )כת 16 )כן טסרס ימירבנמלאת

 ס*ז כקרס יום טלטיס עכרו טל6סב)
 קינו ס6ז טסרס יחי כנואת 6תר )כן נופ4כחזקה
 ס)ירס כמעת 6כל וכת, כן סו6 סרי גופ)כספק
 6יגו וגופ) גופ) ספק קעדיין ונקכס זכר רק6יגו

 יעו"ס: דכזיר פ"כ טסכיגו כמוכן

 תכי6ס עסילס יולדת )חטטת, תור 16 יונסלבני
 סיו)רת סכסעס כרר"ס סקיכגס )פי eltDחטטת
 סי6 ]וכמרר; )כטקס תזקק סל6 גסכעתונו5טערת
 תנחת הייגס לטלה יוגס חכי6ס )כן כו'[רפרפס

 סו6, וסעו)ס זוגם, לכן 6)6 נזקקת 61יגס זוגםכן

 סקרם 6) לכוך 6סווס קסיתס סחרי סגי6ס,כפי
 )סמו וכתופס סקדס 6ל כ6ס וכעת טסרתס יעיכ)

 ריקס פגיו יר6ס )6 )6יתגס קכס 6סר עליתכרך
 כ6זסרות ע"ז רחז 1מ65תי ר6יס, קרנן נעיןוסוף
 כקיכן סטורנה וטפלה ס"ס 6!ת נכירו) כןרו;

 קרכן )סטו)ס וקרך חטא, וקרכןסגר6ס
 ודו"ק: וכמוס"כסנר6ס

 תת65 ל6 ו6ס לנקנס, 16 )זכר תורתסיו)רתז*לרז
 דכתיכ רככ*נו לפלף וכו', ו)קחס מס דיירס

 ו6ס 6ח*כ כתיכ וטפן ענין כסוף כתים תורתז6ה
 רר' ונרפס ס61, דכר וסלל קם, די ירס חמ65)6

 ועיין קטתה ע) עמיר קרכן מכיף דכע) סוכריסורס
 יו)דת קרכן ס6 ע"ס, קכת חרס ך6פי)ו )*זכגרליס

 טניס )סכי6 )ע"ע תייכ רסיסו ורבי )o".a 0ססו6
 עגתן טסיD"D~ 6 עסיר קיכן זמכי6 ססגר6נזלן
 ונין נדו) גין נרכס תורת רז6ת ק6מר כי:יריסוטס
fl9Pפקחית כין מרכס יהדס מלי )6 דקטנס 1'ניו)רת 
 6טתוי על עקיר קרכן מכיף 6דס סכן טוכסכין

 למכתם מ5י 61"כ)6 ססוני6, ע*3כל )"ס יףעיי"ס
 תורה ז6ת 61ח"כ קם י ר ירס תנו65 )6 ו6סקורס
 וכסוטם עניסן טסיך ירס מו65ת תיגס 06 6ף '60ד6"כ
SD)06סו 

 סבכיי
 ד6יסו וכיון רחמנים 6זסר ו)ריריס

 הולם 61ת יכתוכ ו6יך עטיי, קלכן עריס דוכיךעקיר
 h~p 6קדתיס )כן כךי מרין ג"כ ןכ0וטסלאורור.
 )מעיין- סנגורך ,דרכי DD"' נכון וזס סכן, ד"ס קס י"ן%ן כס* חלוי 6יגו סכע) 610 ד0מכי6 דכקוטסלסורוה!
 סקיגין דלין דלים דכאן נרמס, סתו"כ סיטתמ8"

 ועיין כסן* כפתיית 16 כ)קיחס 6)6מתפרטין
 ק5"ר פס' )קמן כתו"ע ודרים כהוס' ג:"1נזיר

 )חטבתן ובחד )עולס 6חר כו' ו)קחס כתיכדכיולךת
 סייט כוץ לחט6ת ס6חר 6ת סכמן וערס כתיכוכזכס
 כיון 61"כ ת"6, יימך ועיין כעסייס, 16 כ)קיחס16

 ל16 וקוטס סועס כטסיך לפיטו מרכס סיו)דהדת!לח.
 כעטייתו רק כ)קיחתס נותפרם'ן וליגן סויף ספרמסגר
 נקען ר6פי)ו סכסן ועמס כתיכ כזכ 6כ) כצן,ס)

 דז6ת קר6 6קרמיס )כן כסן, ם) כעלייתומתפרקין
 מקוס כות ידם תנו65 )6 061 קורס סילדתתורת

 בכ"ז. ופיין כקוס. כ)קיחתס 6יןרגקוטס
 מולו כו"ע רניו)דה סכינתי סמי יריתי,יפויכם*

 פ' כמפרי 610 מפורם ע)יס, קרכןבמכיף
 וכרי אעליס קרכן כ) ע)יס קרכנס 6ת ו'סכי6גס6
 ויוצרת וכס כגון )ו סמכסירס קרכן וחכ"6 יהיורסר'

 סטין וקרכן מכת!כתס מקין 61ין מקצו מכיוססל"ז
 מכתוכתס ומקין נוטפס מכילה סר'ז כו' )ומכטירס
 כוון ר'" וכרכרי כנדרים 6מר )מס 51"עיעו"טי
 ומכיך נקיט דר"י חמוס תורי,ו6ו)י רכנן 6ףוכיורות
 ומס"ס כסויך. זס נזכר ר"י וכדכרי עסיר,קרכן
 ירס תמ65 ל6 06 ד6ף )סולות כעמיר דוקךמחכי':
 כריי פסק וסרמכ"ס כם"י* וכמום"כ טייל קיכןנוכית
 לחייג כתוכתס מנודים דייק יסודם טר' גריםד6יסו
 כתוכם תרלס דדרסי מגסו ככל וסקנס קרכגותיסככל
 סבכיך זוט6 וכמפרי יעו"ס. סנוקכ)כפרק

 סלי
 ס61

 כחסר גורתז מקיר ו)ר' ככ"ז, ורוק כמ"ל. 61יןכרככן
 מקסס רימ )סורוה 51ריק סמך כו' תורת ז6תעד
 עיין 51ריק, סמך כתספר זכ0 61ינס יוסק"ג

 ל*ח: דףגרס
 )גיס. *לקמר

 )סג"
 16 מנו) סמפטה 6ת

ק)י6
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חבמהתזריעמשךאן
 ד6ס פירוען מו'כ. תרוקם, ספיר שאיו*
 טומטום )תעט מיגיס תסמע נקנס 16 זכרכתג

 06 וס"ס נקטן סכתי וסם 6פסר וכןו6גרלוגוטט,
 י*ת פסקך )עי) סתו'כ סבר  לנן יכריס, חתטילרס
 olwniw )רכת מגין גקכס 6)6 )י 6יןגקכס

 16 מזכרות קורת כו 6ין 6פי)1 תדד ת")ו6נורוניטס
 יופןי י651 )רכות חכע") יזריק- כרנגן' וזמונקטת
 סכ))י כטס 1)6 )כת )כן ספרטי כמס דנקיטוממס
 קול16 קס61 כיון כמ כ) ע) )חייג לריס גקכסוכל
 יט כן כ) 6'כ (aho' סתיח0ותו ע) קורחו סרי3ן
 נפק") ו)ר"ק כרכנן וזס ע5מ" לפני סתיחסוח)1

 פסק6 קעי) 61גליוגיטסי טותטוס )לנות גןמלפתין
 דרנגן סייגו קח)ר, זוע כ) וילדס תזריע כי ת"לו'

 61פי)ו תזרעת טסיך תמקוס טת)ר מר חרתידרטי
 דף גרס הום' כנזוק"כ קסזריעס כעין 6)6 יריה)6
 )ענין דוקך וזסו עיי*ק, בכיח ק)י6 1"ס ע"6"'ח
 מוכיגין גקכס 16 זכר וכתיכ טסרס וימי טומ6סימי
 קרכן )עגין 6כ) טהזריעס, כעין רק יטוס )6*ילו
  ס6ין  3ן מירי ל5 סליק וך5י  3ן רכהי3  כיוןסו"6
 )כן תיית6, )6 וקררן כנס טסיות )6ס סתיחסיתלו

 כסיפק קרנן נכי כתיכ טפילי יפיקו )לרוה קר6קריך
 6)6 י)וס )1StD~1 6 דלס6 סך )16 ו6י גקכהןזכל
 נקכס 16 זכי דכאים דחס 6תינ6 סוס קסזריעסיכעין
 )רנות דטך"6 מקרכן, ו6נררוגינום טומטוס )חעעה61

 ויוכרת ט1)ז6ס ד)גכי כיון 6כ) כתי 16 כןמוכחנ
 סליק, וקפיצו ס6רס קורת כו סיס )סורוה זכר)מורם
 טונז6ס ח)ענין נופ)גיגין )6 קררן )עגין גס6"כ

 ודוק: כלכנן 6תיhnnDt~ 6וכוקף
 וניחס וכקן )פ)6 טס, די יגס תת65 )6ר4יכ2

 ככלל עז גס טה וכתוכ תקום ונכ)כנע
 דלפי וגראס יערס. 1~6 פ' גת"ר ר"ת יקמרוכמו
 מגס "0 ד6ף מהגגות י' פרק רמ3"ס דפסקמס

 ר5ס 5חר  ולפת  עוף מבי"ס ג'כ נסכין )כדימטגח
 גין טס לכל סקוס גמכיס סייגי טס רי  ידס המלקל5

 ודוק: ככס די כת31 )6 תכן עזיס 1קס כסכיסמס

 טנתסרו סגגעי0 סגין וכו', מכסן אסרן 6לרהרבב4*
 סטות6ס 6טר מתורס נזסתרי סו6 סכסן)אסרן

 דקחיטת דזכחיס בפ"ק אתרו )כן 3כסןי חצוי1סמסרס
 כמ"כ 1ל6 קרסי3ס"כ דפרס תסוס כזרי פספסמרס
 נסוי תירי די"6 כריס סים6 רכ 6מל כו'610

 רסורו כמונסי וכעין סי6 עכולס ד)16 גנעיס6מר16ת
 1161כ 6רז ען טעון (o~Da וחר18ת סססתחת)מ

 טהרם עגין קגיסס והמס לרומסן מלס וכןכטסרתו
 כדכן, וקגיסס עטדס מ5ד )6 )כהן וגמחתו)טומאה

 המהרככת מחלס סי6 סגגעי0 דסגס לאוזרי יס6תנמ
 עגין ס61 13 וססתעסקוח .th~p טמ6 קמ6 תכן)תכ61יס, עיירי ול6 כה31וח ו3ת)תווין כמר"ר ק6תרוער

 העוסק 6קר גפ)6ספרטיוח ססגחס )זס וקליךתסוכן
 סננני תדיק )6 6)י1 6קר גכד3 ויסים מזםיגול)
 גרופיס סהס 6טר אסרן סכני זס מתורס כחרס)כן

 רכחי3 וכמו יותר כפרטיות ונזוקנחיס יקר6)תס6ר
 D"D פרק ועיין קרעים, קדט )יקריעו אסרןויכר)

 יתכן: וזס גזה ק"מרף
 גגעיס 6ף נמלסס ריכיס הס 6י פ*6.בבתו"כ

 מס כו', מכניו 6חר Sh 16 ת")נסוקס
 תורס ד3ר 6ת6 כןל3 ומפרסי סחיעס )פי ס61ג16ה
 מנויך וח"ה סנסרלין(' )כריס כקר גתי חדקפיצו
 ממוך סוס יביסו ידעיכין סוס ל6 חוסלן ולכןכעינין,
 וכסי סד"6 סויוטות 6כ) כידן רמסו פרקכדרדור
 1ד1"ק: סכסניס תכניו 6חר S"np 16 (6 )כןג',

 סכפי)וח סכסן. ורמסו כו' סכגע 6ת סכסןררותיה
 רז") ע"ר ויתכן תו"כ, וסייןמכובר.

 )טמ6גסן ר16יס סי6 06 סכגע 6ת מיר6סססכוונס
 סכסן ורוכסו לכןי קער טות6ס מיתן כס קיקסו6
 סו6 )שמציתו, ראוי 06 סריס SD סכסן טיר6ססו6
 ברג) יכן סמקהס ימי 1' כ) )י טתגין חתו06

 וררכיס מתחתו )ערכם ס)6 סרגל יתות כ) ליגומלן
 סו6 6ס כ6.כותו 610 6יך ורמסו ולכן גועם,דרכי
 ים סרוגות וכיוס ק6תר חס )ענ161ת" סזנזן )פירשי
 ס06 ל6 סזתןי מ5ד עגין 610 רקס 6תס ם6ייו0
 תיגך וכיו"כ 6גקיס עם סתחכרוה רריך הכונתו)פי

 זס: כינס מזתן, ת5ד טגין כסס61 רק כהרולס
 כקתין כ' תפיקוכפסוק ג)6 וסברס כו' נסרתר4*כ2

 ומער סתורס )גו ותרמז גימיק, ולערסכחוכ
 כ6 וכסטר יסרוטכ סעור כסרק כופתר תחוח)חלחולי
 כעורו יסים כי וכמר כתוכ כ6ן )כן סכקרמטף
 b(S מסתקרן קגד) קעל ננושק וקערם כתיי ט'סחין
 תן 63 סטער קצין נסרו, עור . רק כתכ )6המן
 'Dt'D) מותל ע"ג סותר הוי ל6 זס )מסוססעור

 תפיק: כ)6 וסעיסכת31
 )נן' נטיעי קמלת 6ס hS )י 6מי1 יינ.ת"כ

 קליט סחור 3קיער תקמל מומאס מןטסות
 6101 הופך טסו6 סיער 6ף )סס 6מר ohnluחין
 )כן טער קדתם 06 רס6 פירוס, כו'. טומ6סתין

 )3ן )טער קדמם סכסרה 06 רק ן טסויס)יסרת
 וכטגונה סו)3גס, קורס ספיתי סטחרות 6"כטנופה,
 סמול קיער גס 6"כ )סטומס מועי)  שלהרוססגגב

  ופסיס: טוחנךחין
טס
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 "' פסחממה"יריעמשך
 נודבר. כו'. תר16ת מד' לחטה יכול כסס וסרס פ*בקטבם*

 ויגס קר6 דתפרט תוכח סי*6 פ"6רמב"ס
 פסס 06 6ף מר16ת תד' לתסס פירוש סגנעכסס

 סננע פסס )6 16 פירוע כו', סגנע פקס 1ל6טסורס,
 וכקמת כרמ*יי דל6 011 טמור, כעיניו עהר 606ף
 6ח6י ד)רס"י יס"יי מסיטת כפיט יותר נכוןזס

 כחיג וכלן פקס )6 כעיגיו עמך סגנע )עי)כתיכ
 מחלק, סו6*1 ו)רתכ'ס כ61*וי פסס 1ל6 סגגעכסס

 51"ע: כח"כ דל66כל
 יסגירגו ק)6 נתי"כ 610, טנז6 כי יסנירנווכרזת

 כסן, יסגירגו ל6 טת6 ססו6 לפי פירוקכהן,
 קסו6 חי תיח)ט' 6כל טסורי Sh'1 יזדקק סל6כדי

 ת"ל תוחלט, קסתסגיר כיון יסנירגו, תוחלטת15רע
 ופמוט: מסנר לריך 6יגו ססגר6ס דכרתי, כנר6ס610

 לנן קער 6ין עת6 סחוזר חי כסר פיס.רצוייכ
 ל3ן מטר כו' תטת6 יהוקע ר' טת6סחוזר

 6ף טת4 חוזרת תחיס נזם ס"ט וחחים טות6סמיתן
 יפס איתתי פ"ע 6')ויטת6 יחזור לכןסער
 כויי מחלט סטיתך כזחן)טת6 )כן סער סלכחו
S~hספריחס 6ת תעככ אינו סחוט עסיתק גזמן חס 
 6ת יעככ ק)6 וין אינו החלט קיתט סל6כזתן

 סער ואין טח6 החוזר חי כטל סג6מר ועודססריחס
 דסגס נר6ס ולענ"ד ק'6. ועיין ע"כ. טת6 סחוזר)כן
 כסרת ו6ס טסור, )כסרת סקודס )כן דטערקיי*ל
 רפרחה דכיון יתכן 61'כ hnw' לכן לסערקדנזס
 דתתייחס וגת65 סר6סוגס סגנע סויות כטלס סוככגולו
 ל3ן 0ער ולכן וחדטס, גדולס )כסרת ספריחסעכוזיו
 קרמס כתו וסוי לפריחס לכן קער קדחם סויהקודם
 וסכר )טענויס ר'ע 16לס וטהור, לסיירספסרת
 ולח"כ )כן סער וצו כנלים כהרת סיס י6ס)עי)

 לטהורי גרים כחלי ונכלר מנליס סכסרת טוסגתנועט
 ער סכסרת גחגי)ס וקוכ סכסרת טות6ת כטקסוככר
 לכן דסיער גיח6 ו6ס ס"ט לכן סיער וסויכנליס
 )פריחס לכן סיער כקרס 6מ6י rh ספריתה,מעככ
 סכסרח ממיחסות כטלס דככר לנתר וניכףטסורי

 לכמרה טיל קדתס סוי ספריחס לגכי וחובסר6ס1נס
 6תריגין, וככ*ז תגריס גתתעטס ח6ס עדיף ול16"6י
 )סיער כסרה קרמס סוי סר6סוגס התיחסותולנבי
 סי6 מכן )חחיס חס כתוספתך דפתר וס6 ודוק,לכן

ohnpnקינו )כן סיער 6נ) טמורן כסיוהו ננג'ס 
hnpn6% 6ה יק גק"6, יעו"ק סטומ6ס, 6תר ננ( 
 תטח6 סלינו יוכיח 6נריס נרתקי תחיס פסוקם,פירגד
 וע"כ ונוטת6ת, וחוזרה חעגכת כפליחס לק עיקלכ)

 נועכגת סכן 6כליס כרקקי )נוחים תס )6תרתוגלש

 הך סייגו 61"כ ספריחס תעככ קאינו )כן )קיערתאתר
 סיטכ: ודוקדתו'כי

 כתחילה לכן ככולו הכ6 יכול דיי פסקך ו' פרקומומם
 סכ6 ואין טסול 610- סוSen ,6 טסורי,:6'

 וככר ק*6, ועיין טת6' 6ל6 טסור כו' )כןככילו
 עמוק, פירורו קולס ז', סיתן ד' פרק ז':לחרגו
 סרסור  %ן  רפורח ססגר' קריך )כן כולו מתתבהןהכ6
 ככסרו חכעדסה יותר חי כסר כו נתגלו וכייט5
 טו)ו6ס סינון הוי רזה הוחלט סרי ויכריס[ כרססי]ל6
 יכו) ג"כ בוהק וכתרניה כך 6חר התחים נתכססוכי
 הטת6 מן מסורח וכחו פירוק סו6, ת"ל טהוריס6
 ח)טהר ספריחס חעככת כוסק חרטה גק6רר6ס
 3כול1 ומפריחה )כן כולו נ:תחי)ס עכ6 הכ6 כןכולו,
 הוחלי ולח"כ טהניתו,)6

 שגית פרחם וכי כחחיס'
 כוהק מרסה נס ספריחס מחתת )טהרו 4תסורולס
 פרחס כלוו דהוי סס0יוף חחתת טת6 ו0וכחעככ
 ססק6 לעי) חיגיס וסמוך 6ת6י קפיר 1'ק6ינזקקתו

ולפי
 .סין ptllra. ".קו; מציממיגתוץ "גו '

ן

 יטנז6, חי כסר כו סריגות וכיוס סכתוכ
 06 קטנה ככפרת 16 לכן כולו תתחלה 7'ככ6דגיחזי
 מהיה כמי רק טנו4, 6יגו אכייס כרקקי פחיהגולדם
 חן נטהר הו6 מפריחה ותחנות ככולו ופרחסטמ6
 חי כסר כו סריגות וכיוס התורס 6נזרס ט"והכהן
 חי ככפר אכריס ר6סי כתגך 06 ו.6פילויטח6י
 טומאה סינון תיגס זו חחיס דס6 סו"6 5"כטת6,
 אכריס כרקקי תתחיל היתה ד6ס דכינו דנין רנ;כ)),
 הסת', דנין כן ככולו, ספריחה ח'עככתהיחס
 סריה זכ וכנוו חעיקר6 הפריחם טהרת ד'כטלסגת65
 ןוק6 יטנו4 כ"ח כו הרקות וכיוס קת") סס.תר'כז'
 טד הפריסה ח6חר סהיס מה ho ואילך זהמזחן
 הכוהק' 1)6 חי כסר והסייס גחור, טסור כ"חסימות
 דסותרה האתר מאס )הורות, כחו"כ, כדרסוכחי

 בקורס כתו סותר סיס סכוהק גס 4'כהפריחס"
 ולכן hnw' ולהלן Or בי"ס ודוקק תעככ, היםספריחס

 ודוק: טנוף קיני החוזרסכוסק
 נדחיס )וין סילקה )גנוז רנה. נ'ידמר2גמףךק*

 ה61 06 ו6ף זקנו, סערנתנ)חתו,
 כלס )אוין ג' וסוי' וג,יר יתירא )6וי כו דכתיככסן

 ופסוט: דח5ורע תגלחתו אותןדוחה
 פירוס, נו, י0 מה וכי נתו*כ יגרת. )4 הכחקר*לר2

 סרס רק סחורות כ"ס סיס רחסכחתאע"ג
 6"כ 6כ) יסח, )6 6תר וע"ז חכו5ל 61יג1 ס5ותן

מגהק יעסה 06 היינו טהלהן סינון יה6 קספקען )סגוקכחת

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



תכמהתזריעמשך1,8
 תכ1ללי0, ויסיו טערוה 3' סקנס תן לחוקים וימיוטגתק
 סעיקר וב) טומ6ס סינון סוי דפסי1ן מטמטונקרץ
 ורוק: )טית6ס מפסיון ניכר סיסים כרי נונצחס6ימ
 טמ6. סו6 קלוע 6ים כו' לקקו ימלט כיר84יוט

 קיתון :SD כט)' )6 נתרס ימרסמעגין
 כרקמי סכגע 061 וכיו*כי כמיס ננעי כISD 6וצרה
 )כן זיות, וגריעות סטי) ככה חתוכם 510נורקי
 סקכ), ולוטכן סנוחסכס תקום נקרחהו ס5רעתכ6
 16 סגפק וככחות לנודות סו6 סלו סחטך 06וסנס

 63יס גנעי0 ךכריס ז' SD מלמרו כמו3פע1)1ח
 כח נולו סחטך מיוחד 6יגו 6ז fg,) רעירוכין)פ"נ
 ככח חט6 06 כן )6 ההדס, 13 סתתיחדסככני
 גסות על קכ6 חס ]ומוס 3ר6קו מנגע ק6זסכך
 ורם ס6תל כתו )עו"ג וכוכיך כסג) סקעס קזססרוחי
 כתלתו זרחם וסולעת כעוזיס )כן כו/ וסכחת)3כך
olpn.סתיוחר טכסו ככח חוטך סו6 וסכן[' סמחקכס 
 תדכר, גלתי חי בטוס ק6יגו 6יט קסום ת5ר63דס

 ודוק: כוי עמ6 סו6 ליוע 6יק 6תל)כן

מצררע
 6' פרמך נהו"כ מכסן, Sh וסונף מסרטוביום

 לפ"ז מגס וכו'. 3עתידתו תקפטלתיו06
 61יגו ככייס תטת6 היגו 61"כ מזכ סו6סי)פות6
 ספר, כיתי כטסים סחם 61"כ נק )תחגס חיןתקת)ח

 3תו"ת דחטמ6ין )ת6ן יק וסופך, מרפס נקלעתוטוי
 ודו"ק: גפ"נו, 6יכ6 חלוטומינוי

 בכולו ספרחס 6ת )סניך מללוע תן גתו*כ,ומו"מ
ItDW~.ד0גי תיזהר מלרוע דתן פירוקו לפריס 

 לכן דגרתם, דחזיכין סלרעת נגע גלפך ומגס)מטתם
 מטהור תן ר6ס דקיי") )כן, כולו ספך ע) דקקיירים
 מלרוע חן רייק לכן טסורי סטתך תן 061טת6

 6כ) טהור, עסקיו ולכן לרוע, נזקוד0 תסיססידעינין
 ופמוטי טות6ס. טיחן 6ירכ6 סו6 לרוע 6יגו06

 לריך מסגר תתוך ככולו סרחס 06 פסיגיוכילוק)מי
 פ"ק: כתני)ס עיי"ס ד6 3ייית6 ושייתילפריס
 ר' 6תר כי'* לפריס סחי )מטהר יקחמר'ר,

 כו'. עליו חקיים יכיסו ס)6 יס66ח6ת6ד0
 כתיכ 1)6 )חטסר תדכתיכ דרריס ונר6ס מת"כ,עיין

 לכן סכרן, Sh וסוכך דכתיכ וכתו נפע) ססו6)געסר
 סתפע) היינו סטסיס כעלתו תפעי) ססו6 כוונתוע"כ

 ופקוח: סנגע. חקתו סופר )ססי"ת תסוכמוסנזסכת
 טסולות nlhnw 1)6 טמורות י"6, פמק6 6' פרסםר*ך*מנ

 קר6 תחר תרווייסו דתחטט ס6 ערפות,6%

 פ"ק סכר והיסו יסודך, ל' 0פל6 דטהסתקום
 טלפס יכעוף י"3[ פ' לחרי פ' )קתן ]עייןדטסרות
 טומטם מיינו טומ6תוי מידי חטסלתו קחיטתו6ין
 כסחיטתן טנו16ת דסמס תנועט ו)כךטפיר סכ)יעספית
 דמחיטת וסוכתך 6)יכ6 6ז)6 כחולין דילן נחרץ6כ)
 )פיךן טסורוה דררעינין רק מטונו6תס מטמרטרפם
 ופשוט. קרסי מייתר 06 רק יריק )6)ע"כ

 כחגם: גןחקופק"ל
 טת~רעת 6ס)ס, י)6 יחיס סכעת )לסלו תחזןריטןננ
 רבינו  רכרי עפ"י יתכן ח'(, )כניתזת גחקנזיסנזוקר
 ותוכם ס6תרו ר5בפ"י  קימוחי  מסלכוה כ"ספרט
סחין

 כופיי
 מפגי ר51ס ססי6 6עפ*י לגרס לותו

 6ין רקס וסיף מחין תוכת סי6 06 ככ"זסנומיקת1,
 גורס לכן סתטמיק' קקס 6יגס ד6)יס קותו,כופין
 )ון הו6 סרם כתסחיק, סנולורע 04ור סיסתסתורם

 טכס סנולורעת,  1)6  ליחרפ5יה,  טסהחיל כעתוכפרט
 ססותס נוגס גכי 6חרו זס ומפגי סתמחיס. קטםפיכו

 ודו"ק: כו'. סחין תוכת סי6 לפיהוכעלילו
 לפ)6 תנופיס, וניפרעי )6 גלוי החס כ"ג. יףיינמ*8

 דגר6ס כפר"ח, ויעוין )גופיסי חקיכ  )6דכגיס
 ת"ס גיטין ויעוין כגופו' כגו יחסוכ כנח' תירוןדסיס
 חקוכ )5 בחי גם  רמסן'  מכוי יותר  וזכיין פודיןדלין
 (~o)nh  oh  סייסי חר6 וזפ סם תוס' יעויןכגופו,
 סיס סתקגל כהלות סיס רבבירס  רכייןרסייסי5

 מפיתקת 6ת סססיר חס טע) וכתו  כוס lDO(tל")
  עמרת SD )וכגיו סכסוכה גטנו )5יכ6 )לרוןחרסיות
 ר6יפרטו כמלן וסוי כמרס חרס עונק וזססיביימי
  כזס[,  מלהייו יתגיס תוס' ]ויעוין לק"י יעויןתגופיס
  דג5טרע ותסגי )זס, טייך )6 וי  בנייי  ילעס כחס6כ)
 כוס  פירבין  ומוס כתסנויק לסור ותקורע חרסיםטמס

  ודו"ק: נהיהיט,  ,סור  חלוטי רכיבי וכמ"ר  גופיס'  יביןכוי
 ר6.נו גירסת ))פי . נתז"כ זקנו, 61ת אסואת

  מסוין סרקתי  הן  חיהרכוין וים כק"מ(וסוכך
 ועיין 6רס, ככ) 6סור 6יגו וסרוק 6דס ככללסור
 כחיכורו, תקס יכינו כפסק מוכיח ולפיזמירוסי,
  גס 5"כ ו,ל"ס,  ייוי  סמחהה בל  מלויםמבברים
 זקן )ו  יי  הסתכר 4רס' ככ) 06ור 6סור קינומזקן
 תקחית. ככ) ויקנו וע"כ סטחתתו, ע) וכלוססיגו
  סכך שחיכוכו רכינו )פחס"כ ג"כ ו3תוטכ)ודו"ק.
  ר6טס פקת ו)סקיף )מהגודד בובריפ"1  סל דרכןסיס

 כפי 6יגו וכוונתו ע"ז. סחקוס רוכו זקגסו)סקחית
 רק כחוקיסס, )ידך יצין יסטע0 סט"ז' קסכי6תס

 )כגיס, וטגו6ס כו' למוכס תטכס כצחרו כתוכוויתו

 גזלה )ע"" O'nDO תחוקי זס ססיס מפכי זסכן
סחכתס
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 6"כ יסר6)י )ענוו זס )מסוי כחק סע)יוכססחכמס
 )יטרף), כנוו )עכר מתורס 5ותס )ע"ז מנוגעככ)
 ]וס6סס )גלח ס)6 סיס גטים סדיך מפגיוגמיס

 רתכ"ס~[ כ"ג. ת)כט )6 נזקוס )וקס סלים כתוסמג)חת
 כפ' )כסגים זס סחורה טסכפי)ס מס 6"טולכך
 מכתות )כסגי יותי סיס סוס סמגסג כילתור,

 ויתגוררו הכע) גכי6י 56") גח65 כקטרו)קרוטיסס,
 )כפו) וכויי וטריטס זקן דססחתת )6ו כ"כ )כןכו',

 ולכנו*): ודו"ק, כלגיס 56)ליסורן
 תעתד 6חה ט' פסקך נחו"כ כו', 6ח"רמבנוטה

 סגל מלכס, גנטיס ע) 6חתהמכיף
 דכריתותכתוספתך

~fft 

 ונתכנע וחזר מגתגגע נוקרע
 קיכי6 על סכ) ע) 6חר קרכן 6ומריס וחכנויסכי'
 קיכי6 ער סכג ט) 6חר קרכן בוחל ר"ס כו',בטחו

 16 חע6ת 06 דפ)יגי פ)וגת4, דמךחט6תו,ועיי*קי
onh16 16 עגי קיכן )סכיך )נובלע קגעי מפריס 
 6חר קלכן תכיף 06 )ענין פסיגי גמי ביססועמיר,
 סך תכ"ת נמחט ]כי וכס"מ כחום"כ וד)6 סכ),ע)

 פמק6 ד' פרסתם ד)קנזן דתו"כ תכ6 61"כתוספת)[,
 חמס(, ק"6 )עיין קמטון כר' קכעס וחטבת סכרי"ג
 ר5עפ"י נטל5 כחידתי  תלוי  5חר )סכי,קרכן גסס"ס

 חטבה קרכן גרעת )כ) 6סחו,חכי6 נוטסכי6סכתכגע
 6חת חטבת[, ]סו6 6חת וככסס דריי ובכך6חר,
 קוכע י6טס פוסק, סרחכ"ס 6כ) מרכס, גגעיסע)

 סגי בוכיי לקנזו מטסכי6 גהכגע ד6ס וס"ס)עקירות,
 ורווק* כפ.ע. קרכן מרעת )כ)חע16ת
 מקסכי6 כתגגע )כו"ע,ד6ס סורקם יט)ימנרמליהו

 ע) 6חל קלכן )סכיך )ליך ס)6בקניון
 n1SIDI חטאות קרכגות סגי )סכיך ומליך סקגי,סגנע
 ו6וכ) 6חד קרכן חכי6 נו"נו כפ"ע, קרכן נגע)כ)

 וכיו"כ, וקירס דקירה חוכס,דוגח6 עמיו ואקררכקרטים
 6חר הכחטטת 6חת, וככסס נחטטת כתיב ספיי61"כ
 נזייתי ד)6 דפ"ז חוכסי עדיו וסמדר בקרטים16מ)
 פי"ג. י"ג פטק6 וכד)קמן כקדקיס )6כו) לסורחט6ת

 ודו"ק: לנוכ"ס טסקוכן
 ונותר ככפיס ס) רתיחות גרץ רתכ"ס רטיטתרקע

 כן )6 טוס, דכ)י)תן כיון )טהחי)ס)עלט
 רכ) דכמ5ורע, יתכן ו)פ"1 יעוי*ס, זככם פלמכהות
 סו6י) מקורע, רק גסכיס, טעון 6ינו oGh1חטפת
 גיסיו מתורס כווכח כ) oh יעו"ק )י' היכפר1)וגנעי'
 ככים6 וגכ))ין גי)וסין נזסככקיס וסגטכיססמגחות
 onhl חט6ת טס כקרץ יסי' ם)6 6חד, גכ)יג6מר
 גוססו רחמכם כיי)6 )כן עולתו, כטירוף רק)כוי
 סט1לס נזיר וגכי בסמן כלונס עטרוגיס סלססכחד6

 ז6י) ונסכו מגחתו כתכ )כן וככס, 6י) סויוס)מיס
 כמוסף רחתג6 כתכם לכת ונכי קוס כעילתן 6יןוככס
 רקגיסס יעיון נזסוס כו' טטרוגיס סגי סככסיס)קני
 1)6 3נז)6גות ירכס ט)6 כלחד )לשוהן תותרככסיס
 3זס: ורו'ק עלתו כפגי ונקטר גיבוס 6חר כ)יס6
 ה"מ4לר2

~owno 
 דנג) נס)6, סרנר ד'. )פגי כו'

 רק קיטי כתיכ )6 סח15רע טמרתפרסת
 ומגס )ומלי ים וכעסוטו יס* דריט וכתו"כ "ס,כפסוק
 15 ני5ס סריס כמילה רכי5ס סי5 חירוק וסרכר
 1סג6 ע"טי )"ג )"כ רף כזכחיס כתנו6ר נזלקוח)עגין
 תיירי ד)6 6מיג6 וסוס נקגוין )סער יריו מעיי)ק6
 סכגמתו וע) סולן תטוס כר י)16 סתטסר כקטןלק

  רוס טנו6, וכל מכנים תסס 6יסול6 )יכ6)תקרס
 כתיה כסכיהו  5כל  נולוי %ו ריבו טיכמם כע.ייריי
 ערוכין כרים 6ימעוט קטן דחכגים ועור 4יסוי6,)יכ6

 קת') )כן מכלת, סגייך[ נסס כחיןוקי]וכנווס"י:
 מקות, דכר נדו) סייגו ממסטרי סחיט רסעחירקר6
 )עמר גכ*ז מבקות, 16 כרה h9'h כננהית נכנסו6ס

 כם"ד, וגכן רחנזג6, מתירסת5רעתו

 נתטתיק תסור מפולו נימי ימ15יט t~nhS עזיר'תכי
 מותרת ומקולעת כו' )6ס)ו חוןויקכ

 סקכיעי שכיוס כיין 61"כ דכליתות( פ"נ )רישכהסתיק
 גתסתיס, נוותר תו 6"כ סרחי5ס 6חר וטסולגילח
 כנוקמתן )כיסס געזרס כסוכות )נותן )עמוד טלליךרק
 ס)6 6רפ6, ט6ויח כביחס בסתו עס יסית 6Dh"כ
 )עורס, כסוגותיו )סכגים וי6סל )קריו יוס טיל)יסיס
 מ)כ כקותו מיסף סמטסר, סבים רחמכ6 כתי:)כן

 )6 6יס קס61 כסכי) ענקיו עו קסיס מסותענוד
 כמו וזס מפורס, כימי כתטנזיק מותלת 6קס כ.בטסי
 ככנם 6יגי כקיטס קרי ר6ס ט6ס )"כ, 'וכחיםד6מיו

 ודו"ק: )תחר כסוכות)נוהן
 סע1)ס 6ת יסחטו 6סל כתקוס מכנס 6תרשחמ

 קרס )כסן גו' 610 ס6סס כחטיבת כיכו'
 )כרון כובו וסוף דסו6י) סקרך, ם) פסעו ,:61,קרטיס
 סמזכח  ירך על לפסחי  לריך  לכן  ירטיס'  קויטוכנוו
 סמס 6סר סכסגיס, סנוס עכליו זכו טתסמזכחלפוכס,
 ססס עקרת ככקי גס ו)פ*ז סמזכח, תסנורחקונורי
 כמקרץ. תפורם וס61 ג5פון, טחיט"ן מקוס לנסןכלס
 ע) ג' פרסם 15 כהו"כ S~fn לרמו )זס קרוכוכמעט
 ק*ק סחע6ת תסחע סעו)ס תטחע 6סר כווקוםקר6
 )כסן וכויס ק"ק קסי6 )פי סטעס סזס יעו'"ם,סי6

 תקותן יגייסו פרק ועיין סנוזכח, ירך ע)תקחע
 ורו"ק: גיסדף

 וגו' ת*) כחט6ת )תעמס ניתן ססו6 יכוןרבנר2י"כ:,
%1"
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 ~ןי רם זריקת גשכ סג6)פיסגוגס
 61ת ס6סס 6ת י0חעו 6סר נמקוס וכחיג נ5!,רק
 מחוט )מעס כעולס דנו לזריקת מקוס יזרוק,דמו

 6ת י0חע 6סר כסקוס דכתיכ כ6ן 6נ)ססקל6י
 סבין רמוי זריקת כח!כ )tSID~" 6' ו6תסחטנית
 ססקר6, מחוט למעם מכותן )חע6ת, קוס רמוזריקת

  1לו*ק: סיסגס נירם6 )פי סהו"כ טלהזס
 כרקס סקרם* נמקוס כו/ יצ"ט 6קיבנכמכמום

 )סתיכס דתיכף כיון נ6תר ר)6וססמיעגוי
 ו6ף כפון, וכעי )קחיעס כקר כפוני רוח 1כ)סחיטס
 יסרק), רנני לרימת otpn וכן )תזכחי ~OSlhכין

 מח!סר סו6 ומקורע כינס 0תס )6 כמקנתוכיסס
 מנווך סלמס )סחוט דנווכרח 6מינ6 סוי )כןכפורימי
 0וחטין ו0ס )עורס ידיו סמ15רע קמככיס סעזלסן)פתח
 כהלכות טכהוכ  וכמו קחיטס 3סמיגר, תיכף 0יסי' כדיקותה

  ברתכים כפרסמחוסרי
 ממוהר טר5 5סר לכן  ו'י  פרי

 ימקורס ולמונח  סלילם  כין היינו סירס  כמקוסלטישיו
 סמיכת ד"1 מקוס )1קס וסגכנס )מס גכגם בע"מס6ין
 מחיטם )סתיכס תיכף 16 י6וריית6, )16 מ15רע6טס
 סיטכ: 1ד1"ק ספסורים. כ) נר"פ ס6מרו וכחו ל6!ריית6)16

 פירור )סמו, 0)6 )ק0חטו פיט סו6בנתו"כ*
 כקסם דוקק )חטאת 6סס 6תקומי6ינוהי

 נעמס 06 6כ) כסויתו, ונקטר )קוו 0כעססכסויתה
 p(h פמפס דמעות )חטבת, דומם דיגו )סמו0)6
 למקיט וליעזר, כל' 1ד)6 )לנוו ט)6 כסר 0061)סרס
 וסכר 06ס ולסוחר לסמו 0)6 )פסו) )חטבה06ס

 ד': רף מגחות תוס' ועיין 1ד1*ק,ומחס
 מכסן תקח ת") גכ)י יכו) תקח ג', פסקךשם

 לקיחס 6ף כסן ק) כעלמו נתיכס נוסונתן
 כתיב תעמיס הגי דסכרין פירוק כסן, ק)כעלמו
 ויותר, 610 סוגתן סגני ומכסן תגוךי ע) סכסן וגתןתקח
 וע"כ כ"ס, כפ' כעני יכתי כנוו גחכתם )יםדחוס

 en~pS 6ף כסןי ט) כשמו גתיגס רמס)מורותי
 וממולק תר, סכסן כתיכ כחע6ה 6כ) כסן, ק)כעקמו
 תעיין וכלסר ע"כ. מ"1 וף כזכחיס סתום'תתיסת
 עמיר קרכן גין סקגוש ע) רכות דיבותתמ65

 ודו"ק: עיי'ס ס6מס רס מקוס ע) כתולעגה
 סממ6ליח סכסן כף ע) וט' מלוג סכסןר5קרז

 מן וכתוכ חכירוי 0) כף )תוך 0י15קמלוס
 כפז )תוך גתן ר6ס לסורות גפו ט) 06ר סימןמן
 וסתורם סחכמס ט) מכונס דסימין סטגין, חל"כ,י65.
 bhnn~l 610 ס"ס 56) סמוסכ)ות כסגני06ר
 )זס וססכרחן 1סתת16סי סטיכטיי ס6גוקיות, כחותע)
 סח*ס, זס ער סמס, 3רלכי לסרכוק מסי)ס )יסר"מרו

  סחררו  וגשו הסגלתן זס 61סס סטכעיי זס"היטק
 ט/ עיט מתירס ט' טסם שטיס otw'n מניך%ס
 ס15רך מ5ר זס ניקרם מקרנת, ויתין הוחססת6)
 ס%סן ס) סקמ6) )6מ5ר וסתורס, סחכמס ורכי 6)כוס

 סכפוליס גיוס וסיס מחפרו, נגהי נקמר נוס0דנוק
 כמ)6ך ס6דס יעתוך כי וריסכלחה סת16ס כחנגרר
 6ז מקמירן כו' קחיס 6גי)ס ריחומל מעניגינפרד
 ~Shn ס6תרו וזסו הכפרת 6יס ס) מסמילונז65גו
 נ0מ6) וסוכסרו יוסכ*פ לספוקי כיוסכ'פ נוכלתוונסותר
 )06טתיי דמות ליס )ית 0טן תכן כ"ס(י)מנחות
 )גמרה כטל 6ז ol~no כח סייגו ס0מ46 כחכי
 מיקס פרוס 6יט וס61 6ף סיס, כ) סכסןומנס

 כלכיליון סו6 מונדר סיפיס,6כ) כסני כררךומססכרח,
 כיסס קרס, כתקוס וקיסיס כטסרס חרותם16כ)
 6שר טמhlen)1 6 ט' נרוסס  מינטי  סו6מוגדל
 סיח כלי לסיות S15u 0נז6לו חכן פכורסי)ענוג
 כף ע) וי15ק 0,תר וזס מ15רע' סל סתמן 6תלקכל
 סיטנ: ורוק ככיסוגו, יסי' ססמ6) טכף סטמ6)ית,סכסן

 תזוכו. 1)6 מטומרתו סמטסר טל וכפרבנתו*כ
 %) זס כחכ יביך נסירס, )6 סק'6 0פיר0תם

 ופ0יט6 עופות' 610 זכ וקרחן כסמור, סקרכגותיוטמיר
 דקרכטתי1 עני נכי )מיכתב יסו') קרכן כחד סגיד)6

 פרמת )קמן ד6ית6 נוס כפי יותר גר6ס וע"כעופוק,
 )*4 גדם ועיין מגנעס ו)6 מזוכם ע' פרקוכיס
 מניף ז3 טייין ססו6 6ע*נ כן ספירוס נמיוסכך
 ז' עדסיספול )ממתין ן5ריך 6מליגין 1)6 מגורע,קרכן
 חע6ח נכי רחתג6 דכתכיס גיחך 31זס זיכס, 0)כקיים

 ל6 סרי זכ דכ0ס61 ל6קכוחה )יכ6 דכ6קס)סורות,
 זכי דסו6 מסיס נסוגות, סל כתקלת כי6ססותרם
 קמיעי 06ס ס63ת 6חל זג i~VD11 63ופןוע"כ
 ודוק, מייחיחט6תו נויי מ"מ ז' )מיספר דכעיר6ע"נ
 געמס 06 610 סירוס יכל ד)פ"4 יםאורם

 )דירן טוכ6 קרס קסמו, מסכיך 6חרזג
 מסכיך 6חר נשנע 06 וס"ס קוכעי ד6קסרקיי")
 נפ"ע, לצרעת דמחסכ 6חר, קרכן )סכיך בריךאמו
 6עפ"י חטאתו קרכן מכיף ונס פסיס, נר6ס6"כ
 רמ5ורע כמזעוק קיי"ל 6גן 6כן מ15רע, עדייןעס61
 6יט מגורע סוי ו6ס 61"סן קרכטחיה נושח6יט
 לר"י 6כ) לר"סי רק 6~1 זס oSih קרכגותיוימטבח
 טוכ. טץ רף עיינם קרניותיו משח מקורעגס
 )קמך ר~ח!*כ סונר וכן כץכע, דחט6ח )מ*ולעיס
 רק בריך 63 חט6תה ססכי6 קורס נחש 6106"כ
 מייפי ו6ס ופסיט6 חל6, כברעת סוי 61קכ חר6,קרכן
 6חו. יכנע ךתיתסכ כיון זמן, מהוסל הויחטאיה

וסיע
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 רמ3*ס, 3ד3יי נזיר ניסגר יחידותי תטףוסיע

 ר6מוגיס ולרות על מלקות כתיך סכי6ס ו6ססטתי
 1ד1'ק. עיי'ס י65ת,ל6

 קריך וזכ עגי מקורע הים ס6ס )" יפטוט6רבקה
 כקרקיסי ל6כו) טפילו סייגו קרכגות,סחי

 נזינו נקדסיס, 161כ)ת 6חר קרכן תכי6ס ולירה דלידהבע"ג
 ד)6 רכ'ז קרכגוה, טחי לסכיך 5ריכס וזיכס)יגס
 ל4כול 61סורה כפוריס תחוסר הוי קרכגות ג'סייחי

 הו63 הרייס כתום' כזה מס'כ רביתי ,מו3כקימזס,
 חדכרימ[, יעו'ס)סיפך גטפםוט' מקוכ5ת)פיקכקיטה
 סקסה o)lnS' זס דכריתות, פ"ק כתוטפת6 מפורסוכן
 4חר קרכן מכילה וזי3ס זיכס קירס, )יגס עריססיס

 חוגם[, עניה וסס4ר כקרקיס )4כ1) ומותרת]פירס
 לאכול ד6סורס ]סירוס קרבנות סתי מכי4ס וזיכס)ידם
 ועל כפ"ע לידס ע) קרכגות מתי סתכי6 ערקומיס
 וזיכה ספק זיכס ודאי, ולידה ספק לידס כפיט,[זיכס
 דל6 ]פירומ י65ת מכסן ווכי ע) קרכן תכי6סוך6י
 קרכן חד דחייתי ודלין מגיהם היו מ6י)1עויפנו
 זיכה ספק, )ירס ודאי )ידס כקדקיס,[ )6כו)ומוחרת
 סי6 4ס 61ותרת 6חר קרכן מכי6ס ספק זיכסוך6י
 ככרי מכהן ודאי ע) blo ל6 06 עליה, סו6וך6י
 סריגה קרכגות רכסתכי6ה ]פירוק כו' גורי גןריו"ח
 הגנור6 כדת0יק וטעחו ס6חרוגס, לירס עללסכינן
 )6 סזכ פעם מוך תלר ס6ס פירוס פטיעות6,ממוס
 a'~Dh אוכלתן ךסיתס תירי כקוקיס ות"כ) קרכןתכי6
 5ריכס )כן ועליטית, טניות לירות על הכי"חד)6
 תרע, הל6 הפעס, עור חלד 061 אחרונה, ע))סכי6
 )סכי6 5ריכס אחרונהסע)

 ותכילי
 טהי6 זו )ירה ע) גס

 ספיר ס6חרוגס, הי6 וראית סלירס 06 ולכןס6חרוגסי
 )6 סר4סול0 הספיקית ומוכ סוך6ית, SDמבי"ס
 לאכול לכולן כפרס חד וסגי ודלין סיו ת6סעריפ6
 תכיף ch סל6 תסוף, מן סספיקות 06 6כלנקוסיס,

SD,סת6 ס6חרונס, מהי6 הספק hS זס ואין יירה 
 ל6 הר6סוכיס,סהרי תן טסורס אינס י6"כ כל4קרצן
 ס6תיון oh ונותנם מכיתך )כן )כפר, קרכןהכי6ס
 ע) הו6 יקרס, ל6 ו6ס עליהן ה61 סי)דס כךהו6

 כנת'ן להכריית6 סותר קינו וזס וגת65 ודו"ק[.סורקי.
 ה6חרוגס SD לסכיך ילריכס ה61 כננו/ דת"קועעמו
 קר3נות' סתי )הכי וריכס כ6חרוגס ספק סויוכי

 גתם 1ג) מדנזיגין י)חט6ות דסכר מקוס 6יוטעתו
 כקרסים )6כול טסורס תיגס ס6חרונס על מיית6ד)6

 ד6"כ לפמיעות6, יחיסיגין נוטוס 16 רגכ"ייוכר6מר
 סספק סע) יתחטונ עוד תכי6 ל6 כספק כמתקרסוג
 קרנטת, תהי )סמ6 אריכם וממו"ס כפרסי ~יקםלננס

 רק  קרכן 3תו סני סתו0פת6 )פי ע"כ כ""31רי
 על דק6נור וה6 הגמרא. סוגית )פרס ים וכן3תג6.,
 16 עלמן* כפגי סור6.ן על כסתכי6ס היינוה1ד6י'
 יסוכר והוא, 3דכריו 6חך פירוע רגנתר6תסולע,
י5ריכס

 ו5ריכס הוי6ין על חך קרכגות סתי לסכיי
 הוראי מ) וקלמר וזהו האחרונה, מ) טה61לאתר
 ספיקות, וים ודלין סיס כי' רמיירי נועוכר6היינו
 כ'"5ויה

 כתוספתני
 טהוכ16 תהניייתות 6חרת דטת

 וראית וזיכה ודקת לירס דט) גתכ6ר עכ"פכננזר6,
  ורו"ק, קרכגות קתכי6מתי סו כקרקיס St)hiאסורס
 מחוסרי מסלטות פ"6 קכתכ הרתכ"ס וכר. 5,ערךשפ"ז

 )ירות וחתמה ור16ת לזדות חתסס עריס ס.1כפרס
 ספק זיבות וחמסה ורמות )ידות חהטס ל11ספק,
 סיון זו סי6 רכותם רנזס כו'ן קרכגות סתימכייס
 קרכגות טתי מכיף ולאית וזיכה ודאית לידהרע)
 הגראס וכפי טגיהן, קיכי6 ער כקרסיס 16כ) 61"גונ"כ

 גריתות הגנזר6 דכרי מאוך )י תחוס )פ"זטיילתם 51.ע. כגתר4, גרים הוירכן
 מ)6ת' גחיך רהתפלת מתניתין SD ט'דף

 היוקרת תורת זאת דר'ס קמיה הג6 דתגי תגלן לסוגה,זס
 ולרות על 6חד קרכן סתכי6ס תימר ולגקכסלזכר
 6ל6 תכי6ס ליגה הזיכה ועל הלידס ע) יכולהרכה,
 רם 6כ)ס onDn 6)6 וסריך ז6ת, ת") ,,חדקרכן
 סכי 6ימ6 6חר קרכן 6)6 נוכי6ה ראינה ':"נויקרה
  סחרחר הקירס ועל nhSn הלפגי סדירה SDיכו)
 חיוכך SD לס מפרט רסגמר5 סנריי, ונפימל"ט,
 רמפיר סר", נמי תלכ בחנלי 5-כ  ופריךרירבן'
  ל" 6מ4י 6כל קרכן,בחר

  נ!)נזד ק"חר וסכי מפרנק
 אלילו פירוס מרכה, ולרות ע) "חד קרכןמתכי6י:
 כני כקדטים )4כו) לטהר ככת תצ6ת, 6חדילדה
 3קרכ: תסגי הזיכס וע) הלידס על יכף קרכן,בחך
 ה': ד6ס ז6ת, s~np כקוקיס 1ל6כול לטהר6חד
 קרכגות מתי מתכים טו כקך5יס )6כו) אסורהזכס
 ע) )פיס להנתרכן )יה ולחס ת6ד, נכון היסוזה
 נחו'כ עייגחי סיב 5"ס*  3קרסי0 ליכול טירחועל גפרי 05 סל5  חלכ,  5כלס ""כ  יפריך  חקרכןחיוב
 ס5סס כו'  תורתסיולרח נחוב DC ג' פרס סוויימפ'

 וממ"כ כו' עמוכיס כתוך כו' הרכס ולרותמילרס
 כו'  עליס קים הקקה היקדת תורת ז6ת )ססמוך
 רסנוג 5מר פי'  3וכחי0 וסוכלת 5חר  סרכןמכיוף
 ת') 6חר קרכן תכיף ו)זיכס ללידס 6ף יכילכו'
 ואוסמיך מפירם קמו יורס סתו"ט פסטות סגםז6ת.
  ורקות  לירום  חמוס  ילוס ד6ס ק1דס ד6תר ק6"ליס

 ודחוק  ולמ"ג.  כו'*  כו3חי0  ו5ונלח 5חר  קטבןמ3י5ס
נהתל
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 קלנן נחו סני עזיכם לגניוס סוכלת לסגתל6)6מר
 1)זיכס י))ידס דק6נור וס6 כקדקיסן ערכו)ייטסל
 דחיסיגין פירוט )3תוספת46 קרכגות טחיתכי6ס

 6ינס )ידם דפ) תסנור דסמ6 מדרכנן,)פסיעותיו
 )סכי6 ת5ליך )6 ספעס עוו תנך ו6ס )סכינןוריכס
 סטמ"ק, גדפם מת"ז 51"ע, דחוק כ4ז ollhקרכף

 יעו"ם: כוס מרגיעו ססקותועסלקיתי
 ותגמעו סוטי) DtlSn ט) לקנסכים, itDP חטSD 6 מנneph 6 ימין 6תיבקמומה

 וגוו כקדטים, )6'סתרוי' נוני16 כי וקרכן )ים,ויכפל
 תחט16 )כפר ו)זס קרכן, תכי6ין טמטומ6תס וזכסזכ
 ר6סונס, ותהמת ונ5פליס 3כי6ס וכטת6ו כסיפוחדי
 ינו)עמ6 מחט"1 סו6 ס5רעת מן ownl" גהיכ)כן

 וכי כלתו וגותטסל סנותכפר כזורעת, וכמיוחדככינוסי
 נוכיח )גן וכמו"כ, כזכ טמ6 סוי ספורו כינויסו6

 נועונו6תו, סמטסר ע) )כפל כתכ )כן (tlnhgnנתגיס
 )כן )טומ6תוי חט6ח ,לק )חט6, חטאת כדיןקליט
 ellD hSt קרככו כעגי 36) כעטיר 011 נסכיסנוגים

 רסחיעת לפורס יתכן eSIDO, 6ת יסחטר14ד,ר4 )כרו: )נוטפי כתכ )כן גסכיסקייך
 פסחיס דפלט"י וכמו ככע)יס מקוסקדטים

 תחוסר סף סחטנית דם  עליו נזרק ט63 כ"1 )כן1'*
 טנתכפל כיון 6כ) סכיגס, כמחכם )כגוס ואסורכפורים
 סעו)ס: יקחט מטומאתו ססחטסר ומקוס כטמור סוימסחטניה
 מקערת זכל )6 כו'. אעורס 6ת סכלןרןץענרךץ

 מפרק זס ותסוט כ6ן. ו6קס חט6ת6יחירי
 רק עורס, מקרכן פרעי ע"ס )16 סעופם סךסתי*כ
 6ינזוריס,סח)כ סן ס6כריס, מן סגקטריס ס6סיסע)
 ויסחטו וי6סי' מפסח כדס"י דנו65ג1 וכחו סכריות,ואתי
nDD~'כ6ן וכן ד' ))ופרנוס כו' סעו)ס ויסירו ט 
 ס6יתוריס כ)) זס ותפני וסתנחס, סעו)ס כזסכיון
ODל5 ס5סס 15  סספולס ס,פפ4י  ללמרי סעו)ס 
wnv)יו5 סר3 "כ ג  5סס  טס  ס%5מ  פל  וקין לימו 
 6תר ורכן 145*  דף  כמלעיס כמפורן ינסכיוומנחתו
 6עפ"י סנזנחס ו6ת סעו)ס 6ח מכסן וסע)סכתו"כ
 סעו)ס כ)3י 3סס כיסן כ)) )כן )קנוס, ם)6ססחטס
 טכוסן ס6יתוריס, וכ) סת)כיס וגס ס6כרי0)סקטיר
 )מולות )סמו(, ק)6 רפמו)ס חע6ת ))3ך כנוזכחטפין
 3תזכח ותגחותיהן סן יעסו )סחס ס)6 סכקיי0דגט

 עק יי, ]צמ:;~ע ע י:; :ע ינואם
 חסר 16 ולקות, דקות 3סר חסר כתוחמלי

  חירוק נמו  מרולרל 6כל סו6 וככפיפות 61וסכיס'רעים
 לריכוק סקרנגות  וכל ותיחולו. )גולי קגפלדיקלק

 כצי "OD  5ריכין  לשיין כפרס' המהוסרי לכירפת
  כקדסיס, מ63ט) חעכ3ו וחע6ת כקועיס,  16הןלסטייל
 06 )כן מדעתן סיס6 אריך ויורד עו)ס כקרכן)כן

 )6 61יתור )זס מיתר5ס תדעהו, 5ריךסיס6 6חריפריס
 לופל לקלוס רולס  סלילו דחכריס, ככפרס )יסגיחך

 לסניך ויכול רפחוי  צריך  5%ין כהלורפ 5כל5חרים'
 ו5ס כתוב  לכו ירננו'  פליי5חר

~ 
  מחכיריו נפרר סו5'

 ,hS נפרסי מעוכב  %סיSD 6 טיחות ורע 6ח )יוטין
 ע) 6כ) כו'ן )כן )סכיך, כמס )ו קין  ינו,הסע
  שרכין יפוי' רחמני. חס ל6  עמיר הו6 06מדינו
י'ו.

  וריי
 כתיכ )6  ויורר  פילס כפ'  ולכן סייכ.

 6מ ל"ע ט6) זו 6חד ת") חס 6קס כ3טריךקדק 610: ד)ו6ס
  ט6) כ"1 מגי)ס ועיין תו"ע, וכו' גחחיסר'

 ככס גלמי  06 5חר, ככס  SD נחיני' ר' 5תר"פ
 061 דסכ6, סך מ) דקלי ופירושו לחרי ג6נזר)חס
 לחרת, תמוכס קס )ו סקיככי

 ססינ  ססניסס לפסי
 הקוקה כנוקוס סגת' דרים ד)6 תת65 כיותם וכןלי'

 רק עסיר, מ15רע פכי )עי) כנוו לח"כ ונופרטמניס,
 נונ'י ועיין )יס. ררים 6חר רק )וקח שיפיגוכתק.ס
 ל"י  סג5ון פס 16""ספלפלכוס כחקק ק)*ט סימןתסר"ת

  כ%וס"כ: 1)עג"ד ז"ל.פיק

  פירור  ירה מסו  5סר יונס טגי 6י תוריסרזפורןי
hS~6סקו)יף מניסן רק קתוריסמסודר תית 

  סרוח. גסוס פל נ5יס  רנגפיסונרסק פעוי יכמר יהוב נפמיי ס"ס ליפרי כי'רהנרו!יש כהינס:  כריחוה  סוף  ופיין  ירו. מסיג  6סר)כן
 )כבך1 ורם כתוט"כ טכעי גרם סו6 סמתנ6סועסיר
 נגמרס )6 )כן והגרלת, י )סי' נו6ום ג6ס ד)6כ)
 י6 סעייין )כפרן כתוכ )כן ססמן, כתתןגפיתו
 כתו"כ: ע"ס סי' 15 ועיין ורוק. כפרתוננתר
 סכסן י613 כערס מכית 6ת ופט סכסןראווה

 כן 61חרי  כו' ייהר  וג6 סגגע 6ת)רקות
 דק1דס תנכי) כרתי סו6 סכית, 6ת nlhnS סכהןיגוף
 סכית, 6ת )ר16ת וסייס סגגע, 6ת )רשתכ"כ
  hnw כהן יסגילגו 06 יסכית ענווק' ענין "661ו)ס
 מלר סו5  5כן סניס  בחוך 5סר כלומיהל
 כו', כעיט יעתר oh )רזות קסנלו סכסןטוקטת

 ויקטיע יחפון ל6סוגס מכועס 6חר כסטיוןואחיג
 6כ) מסגירותי טגי שחלי כעינו עתד 06 16ויטוח,
 סכיס' בל  ינמן nlwol  16 ולשלוה  חלן לחרי  פקס06

 יתש סו5 סלגפ וסריך נניח סי5 ממע"מטלרפס
 סריסו קודם  6ף סביה, ימ5 כניה  סיותושהיום
* מסגר  לפומלת סנ4ת סגלים  פסי הסני  וגימכהן
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 "'צבמבמהמצורעמשך
 )כן טהור, גס6ר טהריה ס36ניס 6ת 6nhntw TSnי
 )6 ומסגירו סכמן לנזילת חשת רק סטומ6ה' חלס)6

 ס5רעת גורע ס6ז סק5ותי סחרי פסס ל06 6גלמקורסי
 ר6יג)י 6נויג4 ס'ד טמ6 הכית 1כ) סו6תיללת
hnSn,כתוכו רסיס מה וכ) טמ6 מכית טכ) לחפריע 
 קר6 לנור לכן )נופריע, סגגע התהוות תעתגטח6
 הנכריס כ) יטחינו )6 6ופן כליזה בכיה 6סי כ) יטחן1)6
 יכ61 כן 41חרי סכסן יטח6גו טמ6 טפס ככיח סיו6סל
 עם פכית עסק SD סו6 הכיתי 4ת )רקותהכהן
 זס עקופן גס לנחגה, חון והו45ס כולו גתי5ס5ריך

 6ת ופר 4כ) לנופריע' כטמפו )6 פגו 4טלסרכריס
 כי וגבע, 6ת )ר14ת הכסן יכוץ כטרם כתכהכית
 6סר כ) ימחקו ג"כ מסגר, הייה שגע, ר16תומסעת

 6תהן תו"כ )שו. מ"1; % 6תהןיהשליכו היטכ: ורוקכשית,
 6)6 )עיר חוז 6רס 61ין )עילחון

 חס )י גיחך כוס כלכר, חומס סחוקפות)עיירות
 ג"1 רף דקרוסין דתכריית6 המק"מסנתקסס
 נוחכר. וכן )חווה, ח71 ויזלקגה כעיר מטומר כ)6)6

 תוחס המוקפת עיל כתוך דססי)וח לווכחןרתכ*ס
 0)6 )מרט העיר חון 6) דמוסלח תאיכן ירע1ל6
 ו6דלכ6 דוג"), ע"ח תזך דכעי 6ך כקדם, הס')זחיפיס
 הגס וכמחג"ת, חומס, מוקפה ק6יגס נוקתעעיר

 סהנוגיגע חקוס, תוך סקי)וח קיה6 דכעילחדנו,
 סקי)1ח קיהח כעי ככית רכתו סייגו הינזגו;חסת)ח
 כקרס כן הימכו, נוטת)ח התנוגע רסקכן מקוס העירתוך
 otpn חונוס לתוקף עיר תוך הקילוח סיה6כטי

 והת5ורט חטת)ח והנפול תתנוי מסתלחקהח5ורט
 עיין כתקוכל* גרו) נוקוס )זס וים חומס. )עירגכגס

 ורוק:  ועי' D"D ום)ח פסוק ע) כתיירכינו
 תפרם התו"כ הגגה, פסס והגס ורקס הכהןרבנא

 וטיחם ח)י5ס ר5ריך והרין תיירי כסכידכפוטס
 לעי) רק6' גריה מהפסוק, זרות ק5ת ולהסירכו',
ohlימוכ DJ)O ה4כגיס 06 חילן 6חר ככית ופרח 
 הגנע, פסס כי oh~l הכהן וכ6 סטות 61חריגו'

 ולחיי דחסת הכהן 631 כת1כו,חרי דרוס אמוסייגו,
 ויהי ימות 61ל ר16כן יחי וכתו סגיהם, ע)ק6י
 וכממת ונספרי מתיו יהיו 61) רפירוקו תמכר,מהיו
 קודס )מכתכ )י סוס כריסון פוסס ע) ק6י6י)ו
 חילון ולחרי הגנע פקס כי ור6ס הכהן כ6לחרי

 קקי. תסגי פוסס דע) וע"כ כו' nlsp.1 ולתריה6כגיס
 זו קיכה, הי6 י11 והילאותך, סנוקל6 )טוןותדויק
 דקיך ו)פקט6 וטיחס. חלילס )56יוכי כי6ססי6
 והוך גוחן הו6 חטמך, דסו6 דהכסן רמקמעקטס

 גיחך דפריסית )חס 6נ) תיתך, וזפ עפרה,נו51י6
 סיטכ: ורוק ק6י,ד6געה"כ

 כדגר, גדו) רחז הגס כתו"כ, כו', המקוף טלרךקןךק.
 וגר6מר עין סרות ט) הו6 סגגעטככתיס

 לו, כיתו מתיחר מנית, )1 6סר י*6 יוחקסגמר6
 מל תזם ולכך )6חריס' כליו להקלי) ליו5סס6יגו

 כיחו סתה6 )הלקת הכיחן ספח ע) הו6הנוסקוףי
 ורכרי ארע )ס1ן ט) כ6 וכקרס גוי לרגיספתיחס
 ח"ח 0' רף ככתוכות לתרו עסיסן 6סר)5גות

 6וס יקמח ס6ם ל.תדוק, רוחין 6רס ס)55כעות"ו
 ולכך 6זגו, )תוך 56כעותיו יגגים הגון, ט"'גודכא
 יקסיכ נלככ 4ים וכל ודוק, תקורע. ט) ידו ען!תזס

 )1: .טכ ו6ז 6)1 סוכות סוף סרתכ"ס ס) נווסרו)גועם
 לגריס ז' דע) י"ז, כערכין הגמר6 ולקנןרדמנה

 טסטעי  וכו' העין לרות ע) כ6יסגגעיס
 תרס זי ותלי tltDo 5רת SD כלין ג"כ Olhוגבעי
 בגי נונוגו יירחקו גורס העין דקרת וגר6סכתרס.
tolfi6(ככתוכות ס6חרו וכמו חכרתה6גום" י6סכ ס 

סגודי
 )היות עגום וסכן כו', יו5י6 תססי) ק)6 לסתו

 וכיון עתו, טח6יס ס6ר יסכו ס)6 כרר, ו)יקכח15יע
 5רת סו6 ע)יהס כפיס קגגעיס סרכליס, לזןן4חר
 דעקיר ewn' דף כיומך ד6חרו מס כזה "וקמעין,
 עקיר הו6 ר6ס כתלרע, לכר י65י עגי קרכןטהכי6
 SD מיה טטוגסו חסום י65, )6 עגי קרכ:סהכי6
 עין 5ר סה61 תחטט, סכ )6 ועדיין lDO'5רית

 יתכפר, ו6יך ירו תסיג כלסר עקיר קרכןנו)הכי6
 כחררו, עותר ועדיין ע'ז' סגעגק' כמס קחוט4כיון
 רכמ15רע ,sff' ופקיטוחודוק,

 חכי"
 סגיס תחת מגיס

 ויורו עולס קרכן כב) SJh י65, 4:1ולכן
 טחי מכיף חיק תחת סייע  6חו, ת תת סגיסמכיך
 יזהר וכאופן ודוק, לעולס מחד )חטטת "חדהורים
 וחטאת גסכיס טעון 6יגו טכחט6ת )פי י");גאות
 סוף תגחות כתסגה ס6ית6 כנוו גסכיסי טעוןח~רע
 יפטר לחט4ת עוף יכיף oh 6כ) חדות, סחיפרק

 שסיר ח5ורע ולכן כסכים, טעון קינו סעוףמגסכיס,
 ליכודי סתיס tb(tb ר"כי)ס י65, )6 עגי קרכןססכי6
 6כל כ'(, )נוגחות 6יכ6 וסחיה 6כילס עסירוכקרכן
 וקתיס )חוך 6כילס הכל ויורד עולס קרכןכסקר
 DS(" עקיר כין חיקק וסין כעמיר, 6ף כסו)יכ6
 ורוק, הקרכן. סוג יחסר )6 6כ) לקטן, גדו) כין6ך

 ד53רעח מה 6)יסס, 61קלתס יסרן) כגי 6)תיכרו
 610 רסזכ תטוס יתכן 6ל:כג.י, וכרו כן כתיכ)6

 סליסיה, כנוחגס הו6 ועריין תחנות לסגי חוןבטורח
 תקורע תם6"כ כג"" 6) כזכ בנור )כן יקרך),נוחגס

כתקת)ק
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דץממהמצורעמשךאנ
 6"כ 3נ'" סכ)) מן וגפרה תחנות )ג' חוןממסתלח
 ופמוט: )עלתו כדד סו6 רק 3נ"" 3ג))חיגו
 תקוס זכס מס נ', פם' דזניס 6' פרסתםר,ך"כ2

 טת6ס דתסבזסת פירוט, קלס, כטומ6סמבוטמ6ס
nhntw,תקוס רק כררכס, קל6 להמעיט ימס ערכ 
 פסקך פ"1 )קתן עיין כתיכ, זרע וסככתולמזריעי
 ח' פם' כ' פרמס 3ת1"כ כמקככו, יגע 6טרך*יי"ם ופקוק: חננורס, ohlolw מטמאך וקםחיי

 זס. ו)ה1לי6 זס לרכות רמיה חס )1למרו
 נזו) גונועטין המה דנם גפ)6סרסר

 ובורכיי
 גנ31,

 דהגן נוס טפ'י גראס )עג"ר 6ו)ס ס6י)ס, זסומס
 זס ע5יס סנוז) פרק כירוס)בוי )ס וחייתיכתוספתך
 קימת ססי6 גזי)ס, כ) 16תר יעקב ר' מסיסככל),
 טלך הרי 16מר סר"1 מגלייתס גטתגית 1)6כעיגון,
 כתיססוה וטיין סנזי)ס, כמעת מקלס O~DS והגגנ)פגיך,
 )6 דננכ נדוק 63ורך ס"ה וף גכ"ק דטר6ניר"י
 סגים חי'ס כיס וכתיכ )פגיך, סלך סרי 6תרתליך
 ד)עו)ס ta,,h 61"כ סגגכ, כעין )קרן 6חייסיסקס,
 מ5י ד)6 כיון 3ננג וככ"ז, תייר" י6וס ק1דסכמסו
 טסרס לו ט6ין כחסככ, וסכך )פגיך, סלך סרי6מר
 )עי) וכומסתט סכירה, hih תקנס )ו וקיןכמקוס
 כוץ כ"ת 05 %ס סר"ס יסור נם3ר  ו5ס3מסכ43

 סרכה, הפסירו סוכ (hnu יסוף ליון 6"כ מס,1ד1"ק
 דקריך כיין כגגכ חכך )קכירס, רק עותדד6יט
 רחתנ6 רכיס 6חריסן ונקלס סגגכ כמו הקלןלסתיות
 6ס והקפיר, כבס"ס 6ין דסוכ כתסככו, דסוי)טות6ס
 ,כדנזיס טהור )ואחר )טוס סתחויכ כיון עליהיטככ
 6"כ סס"4 ד6ותר כיון נז)ןי כן )6 מאתו,סנף

 pOD1 תם חזי ופוק tblo סלו 1)16 נזקפידהכע"כ
  רפסק elh מטמא ומקככ סכע)יס כנתיקתורמכ"ס
  ת)י6 ל5 סיג רבהי5ס  כתקן סייבו קובס' קינורי5וס
 גוילה,  %סלכות ס"3 סלה"%  כ%ום"כ  רבעלי0י3קפיד6
  ססכי,ו ס"ה ב"ק תוספות ועיין פיי"פ. סכיה*ומפתת

 ודו"ק: חם"כי נכון 1)עג"רסהו"כ.
 16תר ר"6 ד', פסקך ד פ' וכיס פרמתר,ר"כב

  רלר' פסיט, כו'. ת"5 תס 6ותסוסגולך
 ומוסע  %סכ3 סגוט6 )רכות קר5  לריך קילוללימור
 יוכיחוו נו))ודופק )מיתר ו)יכ6 %%רכ3 %קו"חריליף
 ורופק דגו)) פ"כ כלסטות סכר ר6יסו ת"ק,כדפליך
 קר6 קריך )6 זכ ד)גוס6 ודע כמטף* ג"כמטמ6ין
 לוסל כת"כ פמ5 %רככ ליסף רתס  ירפיניןידמקו"ח

 וקרץ ע"ג, כחולין דסכר יסתע6ל, )ר' וסגסו3.
 וגו)) טיי"ם, מטמעי, מעוכר ססדס ע"פ ינערוכי

ורופי
 גיתכן 06 6"כ )סי גיירי כלכסך  סומלתן

 מס)כס,  יוכיח פוסין  ר5יו ס"ס %ילנס  רבין  ס6יןדוס
 ידעינין וקוכ יוכיחה ודופק גול) )וניחר ח5י )6י6"כ
 ווסטק6 דליסקר6 וע"כ חתרככ, חקו"ח ותוסכ תסככטק6
onth'6"כ כו/ ורונץ אכו ע) דקקי 6)יעזר, כר 
 כנדם )נייסף ר"י וכי תג6 יריך 6ת6י טוכןקבס
 כיד כטמור, ירוק מכי 3מק6 תטת6 דרוקו ע"כנ"מ

 ול'פ.  ~tOfil  יוהגוט6 חקרך )ים גפק6 ה6עהור,
 התוספיה דטת וכן תה)"ת, יוכיח דדגין )פיזותיכרת
  וי")  כו'  ורגל  סן תס6 1)6 ד"ס ע"6 כ"ו דףכ"ק

 רסלכס לע"נ ח"4 6ל5  תסל%ין 61יגן כו' יוכיחו5רורוח
 כ"ח וף מוטס התוספות 6ו)ס תגייסו,  יוכיח  וליןסו5
 3ו  ספסר ןין בינוד"ס

 ספי
 כהום מ'

hJnthוריי. פיי"ט  o51h  %3ס5 תי5% ר5ילו %ס 
  י)פינין  3מס6 תת רתיthJ,w  onho1 5% 5'ס3בי"ר
  סייפך 6"ד SothJ סמטמ6 תת כו' תגכלסקו"ח
  6י1 הו %ילכו  יופרץ 016) וטומ6ת וכיוןכחסך,
 ולדהרי כחקך* תטת6 בינו )כן הלכס, תן קו"חדנין

 גו'יחדכרי וטומנה טו"תי טוח6ת תס' פ"נרתכ"ס
  )חידיסי חק"כ ועיין דירן, תו*כ מרכלי 5"טסופרים

 ככיז: ודוק כוס, ערו3ין)תסכת
 חקרו ה6חרוגיס הגס כו'. מזוכי סזכ יטהררסני

 רהיט"  תסילקין  נתהוקת נחה 06 ספירהניני
 רנהיסה  כיון15

~hniw  ספירי, לגמר  סל, כ"ז סן 
  תפסטיוה וגריס ס'נ, סיחן %סר"ס לו3"ייפוין

  הולי רי ני3פ  יללו 5יבלס  יסויכס רי3אבהות,
  גוף הוית  %לר5וה'  ספסל כיון )כן סזרע,כמותיות

 5כל  טי5%הו' תהיית  ופריף %יימס  %סילף  י0ו5סלו
  כ% יסה' לס סיס רי 3י3פ' הללס 0י5  סברסו3ס
  %ו5%סתוסת

  פדיי
 עדיין ספירתה, גנחר ק)6 וכ"ז

 וכי כתיכ זכ נכי לכן טומ,ס, כחזקתסי6
~Op' 031 ינאי  סיי0ר' כחזקס ססו6 עהיד, כלמוןסזכ 

 יסרס ב3ר  ט5ס מ3ר' כלטין  %ץ3י' יירס  ו5סבתיך
toJlfnמפרס סל5  ורן כל  תיתלי 5יבל0 ססיסרס 

 ורוק, טסרס כחזקת הזכ דככה'ג חזי ל6 ספקחזי, hnsn PDD  )6 נזיע סוף 537 %5ר י0  ולפום  לויים.1'
 716 ספר וימוין טהרם ספסק 6"5 יזכ גראס,ותזם

 וספרם טתיכ נזנס לטסרתו, יתיס קבעת )1רממנ*ר* 3זס: ענגות הלכותפתח
 רבפיסר לפסרהס' כהינ  י%יסול5  סנפה)ס

 וס5 ירחס' יחי הגיעו )6 נקייסי  ז' סופרתיפייס זחן דכ) רתנ"ס, ))כד סקדתוגיס 1כ) רססבסימה
 גקייס לספירות עלו כסן רסס ספין ברת יחיר%5רו
 )טומ6תס 6ררנ6 הו6 הספירס 61"כ קטנם, כזכסס61
oh~תהיה נקי*ס קגערי ק) מספירה אחיי תר6ס 

טמ6ס
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 "'צגרהכמהמצורעמשך
 ס)עס, עו טנגנס ותסיס סל6סוגס כרטיס גוסטמ6ס
 5בל בלילס,  גרסרטכי)ת

'ff) 
 נקיים' 1' מפרס  סל5

  ימיס, מכעס רק לריכס וג'ינס סוחרת נר6יתס16
 כטכיעי, וטסורס כסכיעי והיכית ככויה יוםומקטת
 6יגו זס 6חר יר6ס 06 תו מכעס ספר כי זכ6כ)
 גקייס קכעס יריך יס6 ג"כ סמק ירמס וכי ג)),טת6
 תכייס סי6 טסים סרק )עסרהו, כחיכ )כן)כד,

 ודוק: טומ6ס1)6
 טוכ) קסום סגין י"ר פטק6 ס' פרקרבבתי"כ

 כטחיגי י"כ כפסקם דרלינג פירוטחכעו*י,
 3)י)ס, 1)6 כיוס כיוס, ת") כביחס כין כיוס, כיןיכ)
)ffht6עסרתו, יחיס טכעת )ו וספר מפרס סויג( 
 חייס כחיס ולחן כגדיו וככס סקמיג' כדי)61ח"כ
 63, סו6 מיתת דרים )כן יקח, סקנויגי וכיוסומסר
 ורוק: יוס צעורו טריקתו hnSh סנוט מעורככפסיס
 נוכס, כן כו', תויים קחי )1 יקח סטמיגירב2ידכ(

 טסזכ סכריות, ככור SD סתורס ותססמסוס
 גסתעסק זוגס כפרסום מיודע כחס יתכזווסזכס
 1)6 סתורם חסם )כן ס)סס, כקרכגות רכיסכסגיס
 כנז5ולע, 6ו)ס פרסוס, וניכל עופות רקס5ליכס

 יקרא, hnw וטמא, ס6מר וכחו טונו6תו,טנתפרסס
 כלגיס כלרוי כסתם, כקרכנות טירתו פרסס)כן

 דכחט6 יונות כסוף לנזרו וכיו"כ כזס,מתעסקים
 טירעו סכ6 כן יעו"ס, טיתכייק, )ו טוכמפורסם

 ורוק: כפרטוסכטהרתו
 קכיון חפני 6ו)י כו', סכסן ועמס מכסן Shרנתנם

 טסור כעקם חי סרי סחע6ת, עריוסגזרק
 ס)6 סו6, כהן 061 כשליס, מחומל חקוח6תגס
 )כעריס, סעו)ס יס6 61"כ כערתו, עורס )סקריכיכו)
 6ס elht 6חר כמסנור )עכורס קכ6 כסן, כ)וכנוו
 דכאן קמי) )סנזכי6, עורו כמחס כקינן עטר6יכו
 ואינו סו6י) )סקריכ, סכסן Sh תורים ספגי )יתןקריך

 מרט, דין וזס מחטאת. )סקריכיכו)
 כעטיית 16 כטניס כרקיחת 6)6 נקכעיןי סקיג,ן י116 ""6י 3י1ת6 6תי1 יכ3ירירןכנז

 ועטם רכהיב  רין מסרק סמני,  הס' רס"י  ועייןכסן,
 ספרים ר6ס קם") 61"כ חטאת, 6חר סכסן6ותס

 סמס סרי סכסן, Sh וסגינן סתומין קיגיןסכע)יס
גתוכיס

rs~ ,כאחר וגהכפר ג,כרו 16 חת ד6ס סכסן 
 גויר  ס5מרו וכתו )כסגיס, רסעולות )נרכס כורןיפקו
 רחכ"ס וטיין קיגין, חייבי נגל סי5 רסלכס כ"ורף
 יותר ויוגעם י"כ י"6 ס)'  סנווקדסין פסקי מסג'פ"ס
 מוגתתסי דריי כמו"כ כרכרי סיס 061 סס)כס,ומרכז
 חס6 נזפני )טוס וזו )חטאת זו סכע)יס ספרייד6ס

 לון טיט מס 6)6 נותן 6דס וכאס ועתהס,וטהיכ
 כתוים  מקוס  בנץ כי ורוק'  לחבירו.  ניון סלוסוכות

 סיטכ: יעוין וכתגם. כתיכ)6
 טהוכ כזכס מנס מזוגו. כו' סכסן SD'1רכ2ס*ר'

 כרורי וסע טומאתם* תזוכ כו' O'5Dוכפר
 וכעי ימיס'  מבפי טמ6 ס)6 לקיית סחי כע)דזכ

  סומיפס ל5 ססליטיה סר5יס י5'כ  ניייס'  תכעס)ספור
 כע) דזכ קרכן, )סגין חיוכ רק טות6ס, סוסע)יו
 ע)יו וכפר כתיכ ואכן  ירכן' מביק קינו ר,יוהסחי
  יסבי5ה סק)יקית' דסר6יס טונז6תו, תזוכ 1)6מזוכו
1'SD6כ) טומ5סי  יוס  עליו  סוסיפס ל5  ורבן  חיוכ  
 ימיסי ז' טמ6ס היגס ימיס כסגי כקי61ס ס)6כזכס,
 סימיסי )קני סגי 6חד יוס רק כקייס, ז' כט,י16)6
 סוטיסס קרכן חיכ ע)יס ססכי6ס סס)יקית סנ.6יס6"כ
 וכפר כתיה )כן (to~tp טכעס ק) סטומ6ס גסע)יס
 יס מינה חו"ל  דרטו ומוס  טונו6תס, נוזוכ כו'ע)יס
  סרבן  הכיבין  טבען  וכין וים  ירכן  סיוכי,יןובין
 פ"ק ועיין יימ5תו, היי כתיב מרלףפירותי

 1י1ק:  סםימגילס
 כמיס ורחל ג', פסקך פ"ו זנים פיסתתוויכ,

 טכ) מיס כסלו, כ) 6ת חקוס כחיאפילו
 אמות, ג' כרוס כו' 6תס סן וכחס כסן עו)סגופו

 לסיעורי סקי כסרו גללפ"זרסך
 יגעי 5'וע  רמקול

 נסרוי כל לחיב ול5  חייס כמיס כסרו  ירחן כחיגוכ
 דפין  סברורס  סר5ייניס טיסת ינפי כנ"ס'מעיין רי סקסי נמ'  סיבילס סיסי במי ל5  רתמןמטיס

 ודוק: ככ"מ. מטמר כניס כין6וס
 )לחינתו רחילחס סקיס בתו"כ, נמיםךךשךץ,צך

 כת' למידתו נוס טו' כנקיות רח.5תומס
 כטרו ויחן כנריו רוככם מקרך )עי) )חד וכןס6ס,
  לדריה נזה נזיתר65 וכף ככגדיס. 6יכ6 דח5י5סכמיס
 כסרו מ6ה כסרו 6ת כפיס ויחן  בפיכססבמר5
 טוס כ)6 כקרו ע5ס תורס טוס ~SIDD מימןססו6
 לכיון כתוספות וסקלו )כקר, סמים כין י:חו5ןדכר
 )י )מס קר6 6"כ )מ"מ ס)כס חו5ן סנוקפידדרוכו
 קל6 )*) כ"ס ןף גזיי כלתלך סקסו כזסוכיו65
  5*סי )ל"ז  6ך מחס,  סכחי5ת כ) )ס גתיייסי)כת6
 טתפרו כמ"ח תגפי דפ)יגי 6חר י"6 דףדכנוכות
 )ח6י )תפעין 6יתקום דכי למים ול"" ר"מנפטתן,
 )הופרו כמו נוס)נו"נ" די)פיגין )מ6י  נקר6'דכת'כ
 כהיכ סוס ל6 6י סכ6 61"כ 6יתקום, )6כגיוין
  חססינין סוי ל6 מסלכס  ילפיגין  תוי רק כקרהח5י5ס

  כגדים ככבוס  וכן חלילם SD  לרחילחורחילח.ס
 גתו'כ מייתי )6 1)כך ח5י5ס ידעיגין סוי)6

סך
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חממהמצורעמשיאן
 נמי  ולסלכוהיסן סבר  ו5ייו מט01 דח5ע* ללם6סך

'Dtpn~hר' 61ו)י ירעכ6י תה)כס )י* למס 9ר5 וע"כ 
 )סיוריך ויק יסונף, ו' טסר6 וסתס כן סגריהוון
 לחרי כפי כסרו כ) 6ת כתיס דורחן וקרוייכזס.

 )מקים וקריך OC83 ידענו )6 )כן ככס"מדכחיכ6
 סיטר: ודוק )6יט*6סס

 כזיכתס ו)6 נתו"ט נגדש* תסיס יתיסשבעת
 tlGtntD הכי לס"י סיטת נפי טבעה*גג

 ר6תס ולח"כ י"ס יום דם קר6תס )סיות, יגו)דוס
 עו)יןי גרס ויחי קענה, וזכס גרס סי6 רולי "כיום
 )סיות יוכל )6 סוס פילוטוי סכי 6*כ ע"ד, גרסעיין
 לכעס 5ליכס קסי6 היינו ז', כ) זכה התסיסכ)4
 61"כ גדס תסיס יוס י"6 6חר תר6ס 06 וכע"זגקייס
 כעמית ן6יגס לפטר, 6י זס ז/ כ) וזכס גרסהי6
 סרחכ"ס )פירוק 6כ) נקיים, ז' ספירת 6חר ערגדס
  כסררן ויכוה ימי נירות' ימי  חטכינין  רלמולס ה61כן
 הקכועס וסת ;עת תתחפת ר6תס )6 כין ר6תס,כין
 עתירי זיכה, סוס גרתם עת כ)6 תר6ס 06 וזפ)ס'
 )6 כין רמי חזי6 כין )גדס גרה גין יוס י"6)ן

 ר6יתה' נוחח)ת 6י)ו יתיש ;טכעת ק6תר, )כןחזיוני
 וכו', גדס ז' ולח"ז ויכס י.6 61ח'כ סתכין לפיכך

 1)6 גלות )תנין נחטכין כגדתס תסיס ימיסקגעת
 06 6ף זיכה, כיחי )עולס ימיו ס)6 זיכס, יתי)יוגין
  ייגס 3כ"1  נקייס'  ז' ספלה 1)6 קורס ג"פר6תס
 עכעס, כ) דם רו6ה קתסיס עו יכו) זיכה,חיתי
 ססכטס תגין כתחילת ט)עו)ס ווקף, ד0ר*6פירוק'
 כחו דמי רסס חהסכעס יוס סכ) [hS דסר61ס
 ודוקי[, מספסוק, כ)) ח;חע )6  יזס th~poספירת
 ולח"כ גרה יתי ז' ח;כינין ר6יתס קתתחי)תסייגו,
 קוב ז', כתחילת וס ר61ה 06 61ח"כ זיכסי יתיי'6
  סחחחיל 6'נ!ת דס, ר6הה )6 כי 6כ) גדס, ימיהוה

 והכז[, )רק"י. ]וכתו נרה  סוס סו' 5חר  אפילולרקות,
 DffDh  פירו; רי5ס'  ;5ינס 6טפ*י תסיס ק6תר)כן
 גרה, ציתי גחסכיס וכל) כלל 1'  כל רולס;טייס
 סוס כ)), כהן דס ר6תס hSn 6עפ"י סי', 6חרוס1כ
 ע) ק6י וסכריית6 6חר, מונס 6חת ולרייסוכסי
 גטן: סו6 כי ככ"זי היעכ ודוק זיכות, זיתי נדוה ינוישגין
 יישבה סי5  סללי5טר  פל 16 סו6 סתקככ ע)רצפכם

 )דעתי הפקט pr:,D הכס כו/  יסת6  כו כנגמזפציו
 עטיו ונו65ס עולס קרקע דכרקה סתו6)י רכייעפ"י
  06 35ל  כנטרה, טהרגיק ער דככטרס וטסורס,דס

 דדם  סוכה, יסנס ס5;ס. יסייס  סיגרה כ)6לצתה
 עוקס 6יגו וסרס יכק, כין )ח, כין מטמ6ססגדס
  כך' ל.רס  יטבן )פ"tolh  1 )עגול וגהקומקככ

 סלגטס, ע"י סייגו 3כטרס' עכס דס יסיף כיד6טס
 לרס  רין  ס5טס טגו6ס 6ז סוס, ויכת כעת;תרגטת

 06 6כ) כס, ס6קס ע) )ניעלס  ינ%5ריס דיגיםזג)
 הסרס רק סרס, ממגה טעOthO 6' סרגיסס)6
 6ז עצי" יוטכת 6טר סכלי ע) 16 סמקטכ, ע)סו6
 טראנס  סכרורי אעפ"י גרס טומרת טת6ס הרסס6ין
 נוס דס דין הרס 6כ) סלגיססן ס)6  רק  סרס'יל5
  טימר וזס מערכי יטנ!6עד כסדם, כו, ססגוגע )1,'ק
 סימר ויס סנוגפכסרס רי י5%  ו%וסנ  שמשכבס6ין
 כנגעו כו' )תעלה סיחור סרס סו6י סתטככ על061
 יסיס קתתר כתו זכר, למון דס וטס יטת6י כסדסכו'

  ורוס: סטירה.  פטטוה ג'ל כןכו',
 6תר )*נ דף כוסים נגוח פרק ע)יו. נרתסןרזדקי

 כמו כסוי מירוס, תקמעי )הדעיכו SD'1רכ6
 רס וכגוק6 תטתע ע)יו סרס גרס רם ה61טגדהס
 %טמ5 סברס רס  והגואם יפיס, בז' כ) דנייגדתה
 סמימ5ס 5ב  יי5  %מלמ5יו'  סירי  סל5  רכל3גריס'
 כגריס תטמ6 גרס סכוע) 61"ט כגריס' לי5%במגפי
 ימהמה דירס 6כתפיס סירס דרס כתו רמיכתגעוי
 שיגו רתקככו )קו)6, )תסככו ),קואי )יכ6 1ת1כגריסי
 דדרסה כרחך וע) ותסקין 6וכ)ין רק נגריס,)זטת6
 גרס SD13 6ף כגריסי לטתם olh )זטמ6ס סי6חס

  לחומרה, )סי6 הו6 כנריס,)6קוקי )טנוolh 6בוטחך
 סכתוכ ןס6 לתטככו, סו1תס )קו)6 )תיתר1)יכ6
 נורתע, 6כפתי' נרתס דס דררי כחקן רסוילותר
 וטפין כתקן ע)" ר6תר כיון ח' רף מנילסויעוין

 ודוק: )יעהי ופקוס דניי6כמפיה
 1hnwt )6 יסוף סי6 יכו) י"6 פסקם פ"זרב:רןר"מ

 יטמאו וסוף סי6 6נ) התורס,טונז6ס
 לק מטחך גרס6יגו כוע) ק) רנזקככו פירו; קלס,טוח6ס
 נזקים 61"כ ומקקים, "זג)יס )טמ6 קלהעזנ!6ה
 רohnwn 9' כינס ססי5  ;כמו למשכניימסכתו
 חתנם, עדיף ]ו)6 נרד  כופל  כן  ס%יוחר'במ;ננ
 טוין הגיסן דלתך ודחי טוח6תס( תמנתסט1מ6ת1
 תיוחד קאינו כחס קלס טות6ס)טח6
 נרס 3כוע) כתיג ן)כן ומסיק, ונוו;כ,)תקככ
 מטמא אינו מיומך, 6יגו ה6 המיוחד, תסמעסמסכג
 אפסר, סתעגו )6 גופה כגוס o51h ג"כ, Ospטומ6ס
 אותסס רק חטח6 תיגו מיוחד סריגו תטככ,ן6ף
 וגוס כו' 6דס )טח6 חנוורס חטות6ס 61חחעיטק)ס
 כלחת פירק וכן גרס, חכוע) כזס גס חמירהגופף
 חס רכינוכן

 ה1כ"
 מ"5 כ"ז דף עירזכין כתוספזח

 תסך התסו ותוס' יסיר'  מליו נייע ;סוס כלר"מ
 וקע. עיי"ט. וחס, 6יך ידעג6 )6 ו6נ6 והו"כ.3ריית6

0(16
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 ש'צרונכשהמצורעמשך
 י"ג פטק6 י' פלטת StDS 0נויית6 5*נשורמ

 )יטמ6 )עגין 6כ) כו' )טמ6 )עניןיכו)
 0כ) )דגרי 5"ג וד6 כו'* עליו ת") הכ) 6חהטניס
 )מסככ ר16י ם6יגו יר3ר רממעטינין, גימל 6006
 6"כ 4חליס[, )טנוף ם)6 ~6ף כעימותו טח66יגו
 ם6יגו מס קלס מטונו6ה nDnS )*3 גל0 ככועגקר6
 דשנתו 51") 51"עי גונדס, קו"ח 610 )תקככןר6וי

 16כ)ין תנין לסגין סטוח6ס 6כ סיסים סייט)תטת6'
 תוס' כחכו וכיו"ר ר6םון, י0י0 כו יסגוגעותתקיף

 ורוק. חרס, כגי גבי י"1 רףכפסחים
 כ)י נוטת6 זכ ק) דע)יונו כתכ 0י6נ"דרסקנה

 מתנגד לוס ככם"מ המס וככר כמנעקטף
 ור6כ"ד לעג"ר גר06 161)י ערוכת. גמרות)כחס
 ע)יוג1 כעור היינו פירס גס)6 לוקף רק ק4חרל6
 כע)יוגו נגעו 06 6ז עליו, ומוגת )זכ תחוכל ז3ק)
 סם סכתכ כסרתכ"סי ור)6 4ותס, חטמך קטףכלי
 6רס תטת6 61יג1 טומ06 ולר 0כ) ס"ס י'פרק
 פירס ט)6 סעד סזכ, גכי קע) ס6ד0, מן חוןוכלימי

 רכ) ר6כ"רי פסיג ע"ז כטיסי ק6י תטת6מתלתליו
 כגעו 06 טטף' כ)י מטחך סע)יון פילם ם)6זמן
 יניגב וסל ל"ג  וגרס הגמרך דרסת ספיר ונויוסכנו,
 סיילו סברכי פר יפמ5  ל:ו3( תחתיו יסים 5טרכלל
 וס5 3מיוס, סירס  לסס ריס  ו3הי3ורין  בסףכלי
 ל05ר סיילו ר%י5%'  סו5  ומסיין  5וכלין סג%ר5יקמר

  ודוק, מוס.ספירטו
 י"ת  בל כסגף יעקנ ר' סיג חמיסת סררנ2זה

 וז0 טנז6, סזכ גכי ע) סגיס6 כ) הגידס6
 61"כ כסר6כ"די דס3ר ק)0 טות6ס לטמ16תדוקך
 ייו%,ס מחמה  יסווג פירוט, thnlD, 311  ימיכ2ו8  ורוש  כפיטורין. כליס  מפמ5  פליז  סגינך ז0 ט)ע)יוגו

 ו1ס לסרבל, ח3ינס ט15  ולרי מח%ח ססי5)6
 1י3ס:  נימי  ולר חחמח סמקס0סו5
 סגין וכס יסיך  ק)סס 0לו06 6)ס )י 6יןובתו"ע

  ססי5 6חת )רי6ס  מנין כו'  סגיםרו6ס
 פ"6 )ררוכ"ס ממטיס  כפירוט דב, ימי גל היל031
 נרתם, כיחי חן ו6חר  סריס בי  דיליך  סגירם6מזכיס
 סי5 5חס רייס 5ל5 י5הס ל6  יפילו ס0נדסוכמו
 ולפ"ז יעו"ם, וכס, געלית 6חת 3ר6יס זכ0 כןגדש
 תן 610 סיגי ככריית6' רנפק"ל ומיטכ תסגכלענין
 פטם קיפינו גדתם, כטוח6ת מסככ גכי ן6ית6קר6
  ורוי.  וטויב תטג3 חטמ6ס 0י66חד

  וחסולי
  תתיסת

 ורוק:  ביי"ם כל, ררי; ל5 רר"פ  גרס כסייסיההום'
 ))נזרנו, פילוט תטמר. ו6חר יחיס ז' י0רמששרה

 טובין 3סן רולס סייגת )ירתם, ית.מנס

 וזס ותטמר, )יר0 סימי ע13ל עד המהין "ז)נקיים
 מופ)ג. 6חרכנו"ך

 ס6ס וזממו מנווך, 6חל 1)ת*י
 כיוס )תחרהו ור6ת0 טומר יחי כהוך ימים 1'ספיה
 ספירס לחרי ססו5  ניון סיהר'  הינו  ט15 רס,סקתיגי
 )6 תכן דם. ססיפעת 6ף )3ע)ס, וחותרתויו3ל0
 ודוק* ז3 גכי כמו )הסרתו יתיס קכעת כתיכ)6

 וסנן:  כוסים כגזת פרק ello ר6"סועיין
 ו3יו)דח 06ת*ע, פתח 6) סנסן 56 6י"סרהביאה

 גרפס מכסן*  6)  5י%'ב פתח 6)כתוכ
 ותסתור תרפס קת6 וכניטי כיוס תסרס ס)6רתרתז,
 כהקמיט זוכה יתי כ) לטורס סיתם ס)6 )כןוכרי"ק'
 טכ1) סי6 כיוס לח05 כי 61"כ %פרסי  טקססוכלידס
 סקרכןי תחרי 6ף סכיגסן )מחגת )סכג0 61סולסיוס

 ודוק: קזדס* סכסן 6) כחוכ)כן
 מנגדם עטה זו תטות6תס, נג"י 6תרהזהרשרזמ

 י"ר(* )מנועות ל1מת0 מחוך)פרום
 05  3ט5%ס ימוחו  ול5 ר%59ר ס6 )פרס מריךועפ*ז
 י'1 וף OWID ר*ע ויריק  מס בפ"י  03יכס'נילני
 6ט זלו )6 יס[' סס ,  ניליין  סנילי  וכי  ותסס6יט

 ידוק: )קסתו. 6יס 3ין כחוכם, וזמו16כ)תן,
 5טר ולליס י*נ, פסק6 פ"ט וכיס פרטתרזך'כנ

  שתרח פל י53 05 לס3י5 י5%ס  בסיסכם
 סדר דחפי גפ*) סררקס חקור סגה יוס, כגגךיוס

 61ח"כ כב"י, ולח"כ קורס 31 כ0י3 לבילססרסס
 גרס כוע) מסרר ק6 וסכך וכס, 61ח"כ גרס כוע) ולח"כגרס,
 דגפק*) יוס, סותרת כוט) ע) )ים דלים ורכך)סוף,

 ורוק: )עי) יעו"ס דוכסי תקרך)עי)

החומשה
 למטמר בי פירוס ר',  לפני 0מטסר ע) 0כ0ןרסמר

  nhvn~t 6חת תחת קגיס חכי6מטוי
  כעוף %כי5  לין  לרייס ססירס ויה וס יט3ס%ס
 5כל ר35"ב  כרכרי  שלטיס גגו עקה ועורסחט6ת
  6ס.ס כ6ן 61ין סעוף חטפת רק חכי6 כסיגוכ6ן
 ם6נזרו וכנוו )פגיו 6כי5ה ם6ין ד' )פגי 5,תך)כן
 0קעעס תקכ) ו6יגו כו' יער חייתו יכ)ס)6

 כח5ולע ולכן הנחורי תלין הכ) מהוה סו6 כיחכריותיו
 זס: כתכ )6עקיר

 0ג0 כ"כ דיטעי' קר6 על דרסו כ"וכשנד:רריד
  פיס ועטך גכל ט)ט)ס מטלטלךר'

 סיכן תסרינזך 6'ל כי ולכן  כלרבה,  לונליילוע
  מסוס כן, ומחייכת לחוכי S~h כי, ד6סרלוולנור
 טתסת)ח )ירוטליס,  חון  טלחוסו סייירפ  הייליל;הנרי,
  ItDU ;5יט גפרי  הלילי חיויק וקזס )חותם,חון

שריפי
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דקכמהטצורעמשך28
 עטוגס פינס וסיף יעטר טפס SD1 ופרימתפריעה
 כדין גכר, וזס יעעס, פספס ו6יגס ופרימספריעס
 o~hi] 6י; 3ין חירוק סים wSnln' כמ5ורע ]66100יט

 ופטום: ודוק* עטס*ועטך
 כחזי ת5ורעיס סיו לגריס OD3th1בהיקמרה

 6עפ"י גחזי Sh 0ת)ך דכר )כןוכניו,
 גדורם תסועה סכ6 נוסס ח'( ))קנון ת15רעלסיס
 תלכי גוהגין טסיו הקער, פתח כתיג סכן ידו,ע)

 ילוטליס, גקרו;ה כשומרוןיטרף)
 זל"

 סמרי נתקדמו
 יעז";(: פ"ו )פמחיס תחתיסן ח5ורעיס סיגינו כויירוט)יס
 המתים כתחיית כפר 610 חלק, פרק לים22גב1'

 כגגך תרה סקכ"ס ק) תדוהיו סכ) תניןכו'
 וסטכע סכי16ל סעי' עסקי ע) כטער כו'סוס
 יום ככל תחרק יהכרך טס3ול6 ר15פיס, נסיםסמם
 הקב"ה, ק) כח6מרו חטוי העורס וכ) כלשקיתמטקה
 כ) סבין סכטס התחים, כת6תר רס"ג 3י6רוככר
 יכווין 6ין כן 6חה יתום )כר61 יכווין עורסג6י

 ידעתי קהות ס6נור וזס סנוויככ. )ונפריד רק)כמותוי
 ותחגו כו' )מורס יהיס סו6 6)קיס עסס 6סר כ)כי
 5וס הו6 ויהי 6תר סו6 לנזר דוך וכן )גלוע6ין

 )יסודות, סנוורככ סרור סו6 התיתר 61"כויעמר,
 ה61, ככר 6קר 6ת תסיסודוח סקיכון 610ו0תחיס

 וזס סרוחס, נוטפס ס6דס ח3רי6ת וספקן סגםוקטן
 מעין רני) סע*ז רק כמ"כ )6 דמוי ת6יסיתרו
 )גני, הימין ;)6 כקטים וכן רגי), )6 11ה)ר16ת
 רק טוס סותרון' כטעי תחר כו' קתח ס6תיסקתתר
 נדו) ופ)OSID~ 6' הו6 ;ככל ,הקנוח, הסולתקיכון
 רגי) 6יגו טוה רק נזזת, els~ O'nDD יותרסתט0
 דמוטה, גפ"ק כויס מרס קעיקר תזה )מד )פיכךלעין

 ודוק: ח"6ויעוין
 וגר6ס ת6כ). )6 ותזס 5") היtS~hn 0 ל6רבמ12וכמ

 כסער וגו' סוית ס6ה ם6חי חס suדגיון
 ODO וירנזמוהו כן )1 וימי hn(S ק)6 ססכ0יסי' מטעי סתתקוס טתקס 6תר מסער ע5 כו'סותרון

  הכתוכ:  כיון  ויס וימות*כטער

אחרי
 לסרן כגי סגי תות לחרי נוטס 6) ד'ייו224ר8

 כו' יכר 61) סחיך להרן 6) וכרכו'
 דיורך. פ"ק 3ירוםלנוי סקיט. 6) להרן יכוץבזקת
onS61קכסס ))תרך, כיוסכ"פ, תיתכן תזכיר ה 

 לדיקיס ק) מיתתן כך יטר46 ט) מכפיסיוסכ*פ
 הפמוקיס סגכין תה עי"י העגין יסרי), ע)"כפרק

 ירון 6ת תסס ויס16 סי)OD~ 0 וים)ח 6ן3סת61)
 הפ)סתיס וירקו כו' 0כרוכיס יוסט 5כ16ת ד'כרית
 ס6ריריס ס6)קיס חיך י5ילנו מי )גו 6וי גו' כ6כי
  ילסוף כמרכי' מכס ככל  תלרימ 5ח  מהכיס  מסכו'
 כלטיוח כי והטגיף כו', ה6לקיס ירון נלקח כימיסרי) כגור גיס ותיתר וכו'  נציר 5י לנפר וסערךיפנין
 ח)ק ע) חורה ח)ק כ) חיקים, )ג' נחלקהנזקכן
 העלמות הגה גפת, סגה, עומסי קאקה מהגךפרטי
 כן סכתוכ מירח, ג)ג) טתחת עו)ס );)טהח)וקיס
 תוק) ס6דס כי רכים[, ]גאטון 6רס )3גי נתןוהקרן
 והחרס זס, D'ntDI וס  פפמיס  מילו  כללליותעניו

 ומושפע וכיו"כ, וכוגס' וחורץ, וקו5ר' זורע עליומקפיע
 נונזגו והיו65 יסחר מיפיי  יתיי'  בג ינן תאוירומחגו
 הקרס, כגי על מ;פיעיס סס כעו)סהגלג)יס כןיאכל,
  לסטיר  כתוס"כ  מהסי יולך  ?"ור  סרסי תמתיקנזגדיס
 מהם 0תנועס תהסי הו6 החוס  ולתסוסי  סקרןבל

 כתס"כ תפרכס, חטט עליסן מקפיע ~olh 6ו)סכידוע,
  כגחוכם, מפיכס זכיתה כעתו, 6ר5כס נוטיוגחתי
  וסס)יטי וירח. חמס ?פמיר  סיהוסעומלקנו
 כמסמרם  מטפיפים  כולס 5טר  ל3רלים'  שכלייםבילם
  תכלל פרס' סר  יון' סר כמסר, סיללנו ונתובכ"מ,
 קכיכיסס )קיטור רק מעט, תעט ותוספעיסשלכס,
 )תכ56(י סנגור סגטתתק ק6תרו וכנוו החחתתיס,וכין

 יוכיח יעקכ עס ססת6נק והסר תקותות, ככתם1כי1"3
 כפרייות' nta~no  יתכרך h~tJO  מהן  ולמפלסובי"ד,
 ור5וגו, כגזירתו חספיעיסוכולס

 תוספע, 6יגו והיי
 מלין כר6 6קר חכריוחיה ח)י)ס נזסת)ס דיגו הו6כי

 סמ5כל' כלי סלומחה, גפם  יסנוקכן כלפט  כןסרווח)טי
OJi~O'6;ל והרירה, הרס' )הזרת וינכר  ויתסס 
 כגתגס ההדס otnttrnnt הת"ד הנ!6כ) חןגיזוג'ס
 כוחות ו760 והרוחה, והזןי והסיכו), וסגידת,החיות
  מססיעיס כן נזהקפע הקכ)ה ערך )פי גנו65יסכידוע
 שחיולה  כוחוס  מסכן כו 6קר יטה)כ, זס ולחריתמיר,
 וכעטה דגמכם יצה"ר כס 6ית גתי ]ד3כסתססנופם
 מקכ) הו6 התקוה, היוסג, המפחד, ם"3( כרכותכו',
 שעיכז) הכ6 הדס, חרחר כמכת חהמ6כ)סטפע
 למל"  מקורי  מרופס  תקופן ותשפיעהחזון

 מטפיפ  ?ו5
 הקכ)י מסכן הרקק הו6 הסלימי טמקכ), חהקפע"תר
 6סר כחבי  יפוטפט כמסט גנו) )6ין מספית6סר
  למלוק  ללסו Dsl~lnn כל כקמר סחוי'  פליז תפול)6
 קימורו 6סל רוקה, החוק רק  הגוף'  בס טיפסייסיר
 כסי ל!טפיע סו6 הגפם ט5ס 36) הלחס, ע"יה61

 הו6 ל!ה גפיי כרכי סחרו זה וע) מהחומר,מוספת
 כנוך מסכן וקי;ור הגוף טס הנפק קיטור גי גו',רר
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