
פ~ הטורפי'
על רדי ק

 התררקסח

 נעצור ספסט ~י סרמ3"ן וכתב וכו' מועד 6וסSb 5 ממס 331**ומר
 *ותו קר* Mb במסכן נכנס 5" מועד מ*ס5 מחס 56 ד' וידנרס6וטר
 3* ס5" 35* מחס יכוץ 51* פ" נמי *י . Sot)o פתח ועמד מועדמשוסן
 : בסיני עמס כשסר סענן תוך ויב* יקרתנו ~hs רפות53*

 שמות ואלה ספר-נשלם

 ויקראספר
 נענין מסייס החר סומנתן כחב משה* אל ויקרא )א(א

 סטתכן 6ת מ65 ד' וכנוד מועד6ס5
 יגרמו ו5" 5סס כפרס סקרנכות סיסיו ממסכן וכשמירח נקרננותגוסו

 ט9ום  בטוטיפ  וזמרי סיתיוטו  בכסניס וסוס ושכינס p1SDSסעץונוח
 נכ5 ינ* ו*5 יסרן Sb דנר סכ*טר כסו ס' *5 5ע5ות יסרסו 51*וקרסיו
 . ס/ כנוך מס סיוח נעת סיבי סר נסגנ5ת סמסכן סגנע ק ופתר וגו'עת
 ק5ת נו וינוקו נו סיתקרנ ובסקוס וסמקריצין סקרנן נחורת סספרורונ
 סחינ סור וי סנדנס נקרבנות לוס מתה5ס כי OSb עם כגררותטוות
 ימ6כ5יס ר 5יוכ ס *תר ,נגרר סחטי נקרננוח כן ויחר נענורסוהדס

 ומספט )סמלורכ?( סאגות הורת 5יוכיר ויתרן יני bs סמקדט וי5ינכ 5י קודם נכ5 נסס סגוגע *1 וי"וכ5 "יס מט ססס נענורס"סוריס
 ונגרר בטומ6תס עוד ו5סוסיר נקרנן on~b 5חיינ וסזנס וסתסיו5דת
 יקר" ועונם מטם* ממכנס כי סכריות )נ5 מיוסיר וס*מר

  וגורס טומ"ס
 נפם נו"ס כנר ססזכיר חטפת ינ מח נסס ססוגג כי וכור סמכינס5פ5וק
 סמקרינין סקרנן נענור ד' וטוכדי סנה מלות כן וצוחרי נסגגס חחטי*חת
 נניו. וי5 "סרן ל5 דנר סכסניס עס ענר ~ס נענין י(פרסיות ורונ3סס
 נגררין רונס יסר56 לנני מנות קנת קדוסיס ונפ' . נניו ולת *סרן 6ת15
 מסו' טסס *5 ס' ויקר* "מר ו5* , 5סס נדומיס לו סקרנכות עניקע5
 ויקרי קקי וע5ס ונו' מ5* ס' וכנוך דכתינ 56כי5דקיי

 סרטנתן כתג .
 כין 56* *ותו כתנ ו5* קריפס קדמס וסנוויין ס6טירוח ד5כ5דר"51
 כ5 מספטו סיס ס,ס קומר סועד מ*ס5 "~ו מס" סדרור תחלתמסו*
 רוסו ופ מוקדם סו* מוכד מ*ס5 עדכתס . סתורס נכ5סימיס

  נסנור עבוטו ו5ע סיס סס מסס כי נתל *5יו וידבר סועד מ"ס5*5יו ויקר"
 עד נענן 5נ" רם* מסס סיס Ts1" *5 "% "ת hSn לסננת

 סקורי
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לרלקרארסס
 וי"ל . סענן מתוך סז' ביום תסס 56 ויקרי סנ6מר סיני בסד כסו5ו

 כעמס סקנסס מפי סילל ודגור דקור דכ5 דורמין לין נפרק דימרינןדסיינו
 כנמו עדבר כך ושחר סירלס 5טי 5קרוי צפניו מנתכו סמו5ח כהדסמ%5ך
 לסרן *ת 5מכט אכו. : 36יו וידגר כ7 ושחר מ)76 וי כ5 ויקר%חסו
 ולסרן *והו סיפסר פ" שסרן 561 מסס 56 ד' וידבר סנ6מר מקוסונכל
 מן ( ב ל : כמסוו 5ימר56 מדבור וצם5יחות כמותו נדגר ם)יח5סיותו
 כנקר טן רוק% כ7 %תר פרע נסמס נכ55 סחיס נסנין . 1נו'הבהמה

 קרנן שמבי* ימרק) לת שנטריח סקנסס רלס ס5י חיס ו)6 סללןומן
 5פי סחיס מן קרבן לסניי 5וס bS )כ7 נמי *י . נידס טלוי להינומדגר
 ובכך סנחם נסנין לחיות גירך ס5ל נר6סית נמעסס ברכס נכ55ס*ינס
 כ5 נזרק סלינו כיון דטס לכסות וליום קרנ סייגו לפי סחיס מ)נסותר
 דסוקדטס סיכם למעונם ו6ילטרין סטרפס לת לסולים . הבקר מן :סמנת
 5יסר5% דלפ" קוקס ד%5 פמיט* תח5ס נטרפס דיילו נטרפסו5נסו1
 3סמס קת לכסן יימר bSn . וגו' מיער אהל פתה אל לנ(למורס:
 נכלמו סול 656 מעלס 50 כנוד 7ר7 ,ס סיין קרנן %וחס ועמססגנית
 נמקוס סמלינו כמו ידיו צתי פ" ידו. וכמך )ד( 5סני%ס: נסיטפל
 יד ו5ל ידו גו מדרשו מדרס נ0ני5 ידו וכתג ידיו סתי לסרן וסמך*חר
 ונרצה : כיח ממעט סכי כמותו 6דס 50 50וחו יבכ5מ6 *ע"ג50וחו
 ומיהוה כריתות כ5 6עת מרלס סול מס ע5 פירם"י עליו. לכפרלו
 סרמנ"ן וסקסס . למור כעסן סרי וטפלות סעיס בירי מיחס *1נקד
 למורליכן

. 
 חייבי ע5 סיכפר נומר ונוכן טרלין סם נסוגנין סקרננות כי

 3"ר טיתוה טייבי כנ) וכן סיגגין פלקות חייבי וע5 מוגגין סריס נידימיתס
 מכסס וימו לניו מכס כגון חטטת כ5יסס חייניס סיין נקותן0וגגין
 עולס תכפר כך םוגגין ?( לכריהוק נ"ר טיחות נחייני טכפרחמחטית
 סוגגין נ"ר מיחול חייגי כ5 וכן סוגגין סמיס נידי ומיהות מלקותגהייגי
 מיתות נחייגי סכתנו ספירס נענור 6ו5י ותירן . חטפת נסס מליןכקוהן
 51, נמזיד סלחריס עוכם ~ירס ונעונג נמזיד עוגמן כריתותונחיימ
 נהייני מלין *מר 3כ7 עולס עסיסן תיינ סחו% קומר נעונג *ותופירס
 *נ3 נמזיד 3סן סמפוטם עונם *5* מיקות ונחייני סמיס נידיעיתס
 סכ5 למור .עגמן סרי ס*מר ונסו חט* גמילות סוס כקיסם *יןנמוגג
 תעמס 51ל כסס ע3 לנ5 "מרו.סכתונ כנר כ5יסן 3סטי5 0רלססעונס
 יענה ח65 *פסר ולי עונת סוס נסן סוזכר ס5* סטזידין לעמסמניתק
 ס)% נכנור :5ומכ ויתכן . כפצו נכדנת יני6כס .%ס טרנס מעלס נוסבסן
  בקרנגות לסר כ*:ר סגם לסר סגגתו כ) לכפר סכ27ם בקרננותסוכיר
 סיין סמזידיס ע5 מכפר ממממעו כך דרסו 5כ7 וגרלס למר *5לסחטנית
 5ס לפתר לי כן לס סוף ססס לוי bunn *ל" .שוגג כי ~ניורלון
 נזכר ס5ל 5כשס הניתק תעכס )6 וכ5 כטס כ5 ~וגתי מזידין כ5לכפר
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 התורהרעעל קיאיי הטורפי'

 דיטרינן ולעעג . עלותו כ5 סכורו נכנור 75VS רלוין סליק ל5ל כונס3סן
 סמוח5ין כן טםס זז ליגו תסונס כסס Ob1 5כסס בניתק תכסס 51לבעמס
 תסונס דכמס Y/sb קוטר ים תוכנס רסכיס .נח תמונס כמס 5ל ולס15

 )ווטוח5ין
 :ספורט וקפי . סכו5ס סיניל כד גמורם כפרס 15 לין עכופיי

 ס" פמ25 גוןכ ס5%נ סוטן מסוי וסנר ח5נ סלכן סכון לכפר נ%פכמיס
 סנוטן בסנור ועתס תלוי %מס טניל סי' ספק 15 סי' 15%1 חסיתסני*
 ים% ס%5 טמעכ נן הבקר; בן את ושחט )ה( סכו5ס: טרלסס"
 וקנוס.דזקןפס" ו5י נגיס מיסו טסטע אהרן. בני וכן:זקן.

 לצנודסן
 ספרסס נ% מוויל סוס טזכיר ליכו סכג5 נטכסס *סרן סחטלר 5פי נטילי

 וס כ)' רהמיס. ונקם- l~ob וסתפ55 )גניו Mh )לסרן מקרננותבמכסס
 העולה; .את והפשימ )ו( : לסרן לת לו ס5יחריו נמדר סזכיר לכןונכנס
 לון כ)י5 סכו5ס לע"פ נכלן פ" נכורך סנסרפין סנסרפין נפי מעלנו5פי
 כמו bp~ סנכיס ע3 ונתח. והפשימ. ספסט: ולריכוז נסרןסכור
 ונהנו לו( כן: להר מזר ולכך נזר כמריס ונתומ ספסט כי וסחטוסטן
 .טלוא bs מפסוק דרך כן- כי וכרכו וכתנו רניס 5סון עמר . אהרןבני
 כתנ . אש הכהן אהרן בני ונהנו ונתח והפשיט ט5ן: סדרתכס וגרוזי וכרוס נכסות ססס נניב וטתלספיס רביס מסכסגיס צכנורכסונס
 סגמ5מ מנחתיך כן ויחר עכרכין-סמכרכס סתה5ס סמדר זס ליןסועדתן
 %ת סכסמס לסרן נכי וכרכו סיטר OD וכן תמיד סטכרכס סדר ' ס"וכן

 סוס כסור סיכתה לוולס זס לין ירחן וסכרכיס וסקרנ כן ותחריסנתחיס
 ול"כ סכ) %ת מכסן ומקטיר למטס מלוס. סנתמיס מקטר סי% מעריכםכי
 'כן -ולחרי ס3טזנת סלם כ5 ור(צדר וכר"ם סנתחיס ייכנס ססדרשין

 כ3 סכ5 י.כ)ס ולח"כ וירחן ונתח תתרס b~b ויקטירס וסכרעוססקרת
Cbcויקטיר . hlb קסמת סביל ))מד סרס וריקת ססקהס סכתונ כגין 
 %וחס וינחת סיפסיט ויטר ס%ינריס בסקטרת נוס כן ויחר דגר)כ5

 סכ5 יקטירר ולז וסכרכיס סקרב רחילת לתר סלם כ5 %ותם-5סכריך
 סכתונ ססכס וסכוונס סכ5 %ת סכסן וסקטיר סכתונ מלער חסוכלחד

 %5חר 55מד וסקטיר לתרת פכס וכתב סלם ש וכרכו )וערנלינריס
 ותכעס לותם ויעכל סים נסס הינכר כד יניחס sb~ %5 גנ5סיסדרס
 סיין 55טד סיס 5טכרכת ונתוח ספסט ססקדיס טס וכן מקטורתטסם
 5סקדיטס סכונם תמיד ככלת טערכס 05 5סקדיס חונת סנטוסצכו5ת
 הפרר. וארק לח( ננקר: ננקר כליס ככסן כליס ונכר מכתינ5כ5
 סדק 54נ רק כו5ס 5ח)ניס סס ולינו תרצי לונק5ום תרגם סרמב"ןכתנ

 סקרניס נין מטפריך טופרך סטכפכיס טן וסמ5ס כקרנים נין וסנדלספרוס
 סמחיטס ניח כ5 בפדר פורם סיסל רנותיכו למרו וזכך 5כלוניססתתתוכיס
 כ5 סלוטות.5פרסו חסוני נסנו וכך נו ולכסות ~רום ריוי ססולססח5נ
 מנפרד סוטן מסו% בסגל כן סח5נ נקר% סח5ניס 5כ5 ם0 סול ולס .סלקי
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 התורהעל קיאיי הטוררעפי'
 טסיו וככמדיס ססמלריס עצור מקרבנות טעס כרמיקס וכתב . סנדרמן

 "סר לאדיס וסכ0דיס 5ט5ס סט5ריס וזלין 35קר עו3ןיס סיו 3יגיססימר56
 5וס ע"כ נקר ישחטו 5" סיום עד סודו. ו6ג0י סעיריס כדמות 5ססירטו
 כי חצנו טס "סר 0כדנר 5ידע כנדון. 05מו ס"5ו מיגים נ/ 05חוטסרס
 ונור" יקרינו למר סול סענודס נתכ5יתסס

 סעונות יתכפרו וגו ית'
 hib יהרפ6 65 וחולי מדוי כ5 כי סגפם טדוי ססס סרעותוס6מונות
 סטעס כדמוע י0 יותר כי וכתב ס63י 37רי סס כי כת3 וסרמל'ן3ר(פכו.
 ס0ס ולוס ונמתק-ס ונדגור 3טחס3ס גנמרין "דם נזי מעסם כים"ומר
 יחטףסכימר

 כנגד כפיו ויהורס כנגד-סטכשס ע5יו ידו וישמוך קרנן י3י"
 וסת6וס סמחם3ס כ5י ססס וסכריות וסכרעיס סקרם 063 ויסרוקסדרור

 סירס 0יחס3 דמו כנגד .סמ31ח גב5 סרס ויזרוק ורגזיו ידיו כנגדוסכרעיס
 ותטרף דמו סיגופך 15 ורפוי ונפסו נגופו 5"5קיו סחטי ")ס כ5נערותו
 תחת דטו כיסי' סוס כקרנן תמורס ממגו ס5קח ססס חסדי 5ו5יגפמו
 נסחיות וסכנות "ינריו ר06י כנגד "ינריו ר06י גפרו תחת וגפרודצו
 50ל נענור יכפר כ5"5( )תמיד. וקרבן עזיו סיתפ55ו סתורם טורינסס
 סוד: מג5ס וליגו סוד לותו סח,יר וסול תמז. סחטי טן סרניסינל5ו
 נס ס,כיר ,hS נס קילר .)כ7 נקר ובולת כדין 7ינס ' הצאן מן ואםגי(
 . ונרכסוסמך

 וסוסיי
 נלפון שסוי נקר רבן ס' ~גי ע5 ~מד לפוסס נס

 מן או ההורים מן )יד( "חד: נכסן סדי 55מד מכסן וערך כ6ןוכהב
 מלויין ססן נק-ני5 ס56ס טינין כסני סכהוב נחר סרטנתן כתב . היונהבני
 כ5 לגד5יס טן סיקריב עז לו כ0נ "ו נמור רנותינו. למרו כ06ר.יוהר
 נתורים ורלל 5סני6 ליד ללוד וקסתו כ5יו.ת5יו 5סית ילטרן ו5יינוסו.
 צן. ס6נד סביון נמינס .וסדנקס פרי0ותס נסנורסנדו5יס

 ידנק bS זוגו
 5עו5ס 6חר Sb3 ידבקו ו5י ל5סיסס 2ד' דנקיס יסר56 וכך 5עו5סניתר
53,olb~-כן ע5 ויחליפו יספררו. ונקנלתס מקוד סיוכיס bS נסס נחר 
bSbנקן *סנס תופסת 6, נקטנותס סיונס כי סיזדווגו קודם סקטניס 

 ידם יגע 06 סעופות כ5 כי רנותיגו ומזכירו - . מעופת טן יותרגידליס
 5עו5ס נו יקננו hSI יעונוסו ניליס "1 "פרוח ממס מקהת ס)ססנקן

 ותורתס נור*ס יחלפו bS טר"5. וכן- עבין נכוס תגמעו %וסיונס
 )סו( וגותס: 5כוטה נלרגגו5יס נחר ,bS 3155 "1 יסודי לו. י5י5עו5ס

 5טזנת בוהו סמע5ס סע~ס סיב 11 מקרנס . המגבהה הכהןוהקריבו
 שיקטיר כפ0טי' ~ר0ו *פ0ר *י ונמצה. .. והקמיר. ימסק. :. 5טו5קוכדי

 סדס כפרת קודכן סקטרס שוס מקין סגוף יקטיר כ7 ויחר וימלססר06
 סרלמ סקטרס מס 5סקטרס מ5יקס 5סקיס 56* סכתונ גי מ5ל יראו5כ7

 פמוטו וקפי נצ5טו, וסגוף נע5מו h-hh~ ממיקס לף נעלסו וסנוףנע5טו
 שמקטיר כמו כן יחר סמזנח סרים ומקטיר רלסו לח וט5ק לפרסס
 כסו סכ5 לת וכקטיר 6מר 651 סכסן "ותו וסקטיר נכלן ולמר .סנוף
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 /,עלהתורהייקיאפי'הטור
 ב

 מקטרת מתי כי כיחד סכ5 טקטיר סי' ם5" 5פי נקר גן נכו5תסימר
 יקטיר כך ויחר "ותו יססכ סמור6ס וטמיר סריס מקטיר תח5סמן

 מכס סו6 מסדם 3פי נכלי קותו 3ק53 למר 651 דמו. ונמצהסגוף:
 51" נו. ידנק נטזרק יקנאוולס

 ע5 5מ5וק 5וס 5כ7 15רקו כדי נו יסק
 פירם"י . מוראהו אה והסיר )מן( : סמזנמ כ5 מיד סרס ויהטלסממזנח
 נתככן מכנר 5פי סמכיים כ5 5לם5יך לוס 5מ 6נ5 סג51 מן סיכ5ס5פי
 למרוט לדין %ינו פיר:"י בכנפיו* אותו ושמע )יז( סנתוכו:מס
 פירס t'/bc 65 :כון יינו סרמנ"ן וכתב . ממם נולס ככפיו גולתואפי
 נמקוס לותו וססכ פירוםו י5י מגנו לו טלפניו %והר יממש סקוסמפיוס
 סו% ונולס כנף כ3 לפיר סבכתונ כנפים ככ5 ל5י :ולס כנפים וייןכנפיו
 : סעופוה גוף סע5ססיכר
 כמהכריס 6והס כ5 פי נסהס מלות ולילן מק?זילס * לקמץ )ב(בב

 וסנלס ;תיכס יליקס דסייכו קמילכ קודם ססן)נכוין
 ננץ שונס תייל 3קטילס קרס מסו* 737 ים לב5 כסונס לריכין6ק

 אשר הטנחה כל )יא( י כסוגה סלריכם דרוטיח סכרבית נקרןסלמס
 וקטר חטן OnIDO לסני* ס5* שסרס חמץ תעשה לא לה'תקריבו
 וטכס ולצעירנו. סקוסן ימטין מ65 לחסור מטנו תקטיו 65 כן6מר
 ענחתס כ5 5סקריב כץ לכבדי סין סמכסג סרטנ"ס פ" וסדתםסם*ור
 נטפס סיטרו כדרך 3גטס יסרס ולכן קרנניסס נכ5 דרם ו5כרבחטן

 . 65טורייס חוק ססיחס 5פי סכחוג ויסרס סצנות ניטי גנחרחססיתס
 . כ55 *ותו טקריביס וקינן נו מוקסין ססן 5פי ב"כ Db" סע5חועעס
 ס" ו6ס חסר ו5* ס5ס סקוטן לחיות סכרין 24י ומנס סקור כעסוהע
 וטכס . חסר סקוטן וכמל* נקנוס וטתע%5 טחטין סין ודבס סקורבו

 תקטירו לא : ס5ח טנקי חפ5 סמם 5חס נסיות כנת דיך ספינוסענה
 קרבן )יב( שכיו: לסרן ע5 ק6י כי רניס בסון כחג אשה.ממנו

 סקס לסחי מטן עמס מתקרינו פירסנו . אותבם תקריבוראשירע
 651 סחטן נעי Ob3 ותמס כע"ג רכסינו נקר6יס ססכיסס ינכוריסומבס
 )ינ( : נדבס נ6ס ומורס סנחתס נדבר 656 כיירי 5* סכ6 ר6סיתסקרי
 סנכ4ס כ5 חתר כי שע רסון כתיב . המלח במלח מנהתך קרכןוכל

 סע5יחס מ וסטכם קרננך ערתסת ענחח ומס ספרסס נחתלתממזכיר
 אלהיך* ברירם מלח תשבינה לוש ת5י5ס: יסקס כעו נזרכפרס
 סהתתוניס ססיס ססונטחו נר6סית ימי טםסת 5ע5ח כרותס דצריתפירסתי
 ננרמל סככסתיך כתג 6נרסס ור' . נחג סטיס ונכמון צט5ח נס!נח4קרנ

 בשב  בויון. ותך סו* כי תפS~b1 5 51* חפ5 תקרינ ס5"וססנכתיך
 סנריתוח s~s 6נ סכתה "ותו עצסס נקרננות נרינע ססט5ח נכנורסרטנ"ן
 כברית קיים סו* כי ס5ה נריח דוד ניח ונטושת כסונס גסתנותמקמר
 ס5ח שסו נסס ססטס וננ* טיס ססמ5ח 3ס3י3 ויתכן סקרצנות 50ט3ח
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 התשהעל קיאיי הטוררע1,2
 % יכריתו מ5מ סיותס וקמר וילמיחו ויוסט סקרן ירה 3תו5יותסוסעיס
 מ מ% צרית גקרבנוח 6טר ולכן יגטימו 651 נויידו ו5* ויצרפוסקוס
 י~לינכות בברית כן ספירסחי כמו ומנריה oSl~a מקייס סמקה%סר
 ניח נערכות כן נס כתג וככן כזיו יענרו *ס ויכרת ~oSeיתקיים
 וסכרית ותקים סמ*כ5יס נכ5 טכס מנותן 5ט5ח סךוטס ט5ת נריהדץ
 פיס"י . בכורים מנחת תקריב ואם )יד( : דוד גיח ט5טת סו*ויק
 סטלוס לכסוח כחס 5וס מ65 נכבור סככון סרטונן וכהנ . כי נטמון ~ס06
 מרחמת ומנמת כן תעמס ממנח טנמח ס6טר OSDt5b וחור ק *סרסטת
 סוס כטספט תקרינ *סר סטנחס תסע נכורים מנחת ופס קמעמס
 כ5 סקרן 6ת שרט ינמקו ob סית5 יסיס ו6ס פי' וכן . 6ותסתכמס
 תקריב 06 נעי 6י . 0נח5ס %ו חח!ו 5* היונן מנח 3קזס והשסימיס
 עגמת וחבי* קלירס ותקלור סקרן *) נף Tb'y "ס פ" 3כוריסטנמת
 סכ*טר כככין נתנתי סירן ירתח מזמר %ט5ס מ *וחס תכמס כןנכוריס
obסגויס כ3 *ת 0ן ומוריס סז"ת המלוס כ3 *ת מסמרו סמור : 
 ונחלן נקר גנן נתיג * הרם את אהרן כני ולריקן )ב(נ

 4מ דעו *תוזרקו
 כזליו סמע)ס ע!יס פעיר ויסחטו וכתיג סעויס 5דס חמס ס%ססדם
 נקר ונגן . ב65ן כתיג נקבה. או זכר )ו(  דפו: יוקרינו כ*5וסכמת
 ע6ס 6נ5 5*ן נני פקס לרבות 16 סלרין 5פי נקנס ob זכר *סכתינ
 כסו גדול סו* כסג . מקריב הוא בשב אם גז( : לרבות יכון יס654

 טמנו פחות נקר גן נדון סו* עג5 קטן סו* יכקנ.,וכבס מפרזוסכסביס
 נן מקוס נסוס *ין 6ב5 מנס מ3! יומר נקר 3ן פר 1DbS כשיןולרי7
 מסוען כי סרסר גס נדבק סרינו מנפרד סמוטן סקסם נוסק ה)נסרטנ, כתנ חמימה. האליה חלבו )ט( פנתו: מון עתענר מסיגו 5פיכנם

 יסורון ויסטן סניטר ככנין סוטן נקר* כפרד וקינו מנסר כססטחער2
 כפרד מסיכו מונע צס ים 6צ5 כ55 ח5נ 4%ס %ן וסנס פס סעס 5ניסטן
 ת5דס חיג ש סכחוב כבקטר כן Db1 וכחן ירך טע נחת נכ5 סיםכטו
*5b~bn נטנפו 6% נססו 65 מ5נ *ינו כי נכ55 0460 נני מע5 מ5ב 6ין 
 תשוק במתפיס כמן 6סור סנצסעס מוען כ5 סש ת5נ נכת סוטן משאס

O'Sb~15* ייעמת כי wh 5ת*כ4 % 05' יקריבו כסר ח5נ כ blb טר* 
 יתק 651 סנף מ5ב כ5 *סר סטזנח ע5 טענס תקרתם שסר נסעםכ5

 ויותרת סכימות יסז סה"כ סנסטס מן סיקריב טס כ5 משסרסנ*פר
 ח5ב כגק קוב *ינו *0 הפין הסרו מ)נ סיקר* כ) *5* *סוריןסכנך
 ויותרת ישליוו כנק קרב סו* Db הפין סתירו ח5נ ום6ינו סטחו5סכ5
 ס46ס כי וס*5יס סחלב ס*ע מן ויקחת נע5ו*ש כתינ וכן וס*5שסכנך
 חלנו מעכו סעןרע פ" תעיסס 0460 תלנו ס*ומר וסכחונ ח5נפינס
 ח5נ עטס יכנר סעלס עד מטיטס ס*4ס ~YD כמסר כי aD~Dnב46ס
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 התורהעל ק'4איי הטורפי'
 ס06ר כסו יפרם כה ויתק . ר~פגי0י ס% נס 0חונר סו6 *סררנ

 ומקריב *מד כ6ן qb ס*5יס 6ת עמנו יסיר חקנו כ5 וקח ס*חרנפסוק
 כןפרט ולחרי ח%ע כ5 סיקריצ תחוס כע5 מ135 5ס/ 56ס סס5עיסעעח
 וסעתרת מפיוח כיסתי ח35 סכפרטיס כ5 ויין מטנו סיקרים 0ס כ5הזכיר
 סיקריצ 6טר bib חלנו כ5 נכ55 *יגס o~Seo ו6ץ ח5נ נכ55 קינו סכנדכ5

 היסר ח5נ סן קמר סקרביס כ5 פרט כן ויחר חלנו כ5 סם5טיסמתצת
 ob פי' ימק סומר סרמנן פ" קרבנו. עו ואם )יב( : ת25קינו
 רמס סתום 5סת יקפיד bS דכחי וכ5 ונקנס ~כר וט55 קרננו עזסטין

 וחזיר הקריצת וספן וחסור כנעץ ולנקנס 4כר 6חו מס נרונס מסנססות
 כבס עז חט פרס מור כנון ולמקבס 4כר סטות 5סס סיס במיניןוגס
 לע"נ נפ וקת קותו מס 16 סור כנון סנקנס 5סזכיר ינקפו 65כמנס
 פרס *סר 5* 360 4רונ חומסין *ין ד*0ר Ibss ננקצס 656 *ייריז65

 ו6ס חק סתיקיס סן פירוסו יקרעכו תטיס זכר סעויס 0ן חקוכסבם
 : כקנס 16 זכר 16 עז וטמין פ4 קרננועז

 סטח5נס סיוגו נכבור סרטיכן כתג * תחמא כי במש )ב(די
 . סכפס כ6ן עומד בסועת וסי*ננפס

 ו% נכפם גג*י יוכה סכוכות סכ5 סמועת סנפת SD סקרננותוטכס
 קרצן תקרינ מסוננת סכפמ ו4ק טסורס 3סיותס רק יולרס פני 5קנ5פכם
 י6 . סכפס כק מזכיר זס ונעבור גתנס לסר lpSbo~ 56 "רנסמשכס
 נכסית ' גקס5 *טר כלסר 4 ונם5ח כליו וכפר מטסים מכסן בחטאתסזכיר
 ויחק Sinnsn בז נטורם ס5קס nSD' 15 63 מכלתו 5רונ 4161עסייוט
 סוס ו4ע . יחס וטמור נקי כסיות עוין סו* לניגוח י ט65ן כי5*5קיו
 Sua3 % *םס 651 נימות רימ *יעוריסס צייקטרת סנסרפיס צפרים6מר ו5* מדון חסעס מנגחו י6פי' זדון כו5ס ת5טיד סננת סנטר 5טסרטז
 fw* הרשן שפך אל )יב( : 5ס' פסס ופיכו לחון ח5ק OQDמש
 ויתפס טמטמו 6רס יתמה ס% קוטר סכ5 לכוני במון לטורפו סכתונ%ס
 ונורעההחמאת. )יד( מטסתו: וסני* טתודס גול כסן מפי/ חסריכ4ו
 נחטפת יתמיינו ס5* מלוס ויתכן . חט6תס יקרינו סחטנו ידעןכיסר סיסת ודך כד %b סחטניו סיטו כד מטית יני6ו ם65 סרמל'ןכחג
 נשש אשר )כב( : ת4י נעמס כטו מספק כbSl 5 ודתית נץיכס656
 ת" . וכו' סעחו כ5 מפרס סני* ססנס"1 סדור הסרי פירס"י .יחטא
 כ4ו ס6ע 750 *1 נטיף דמיינו אלקיו. דם מצות מכ5 : סכמותסו6 יחס* 6סר ומס כקומן ימנו סר56 כית כ5 ולס OS~D 50 כסוצק וסו* נמי* יחטף 6מר ופירוסו ספון סו6 ימס* נסיע מסר כתנ%רסס
 עם בסר טור* ע5ץ pbn *כ,צ לסר זס ושניר plb~1 י מגות56*
 מס/ 4ר6 15ס

 הודע או )כנ( : ס%ומס %וגי סו6 מ 56קיו מסו*
 ולעס יג הע* ולער פעתמ5ס קלס ורן סכתנה *תו * חמאתואליו
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 התורהעלריקיא הטור פי'ר
 6ין כחב וסרטנתן . סתט6 *חרש סוויעוסו % ממט* טכלטו סה,בפ"
 ורניס יחס* נמיל כיסר פי כחסר )כמון( רמז 6סר כי זס 5כ55רי7

כיולדי
 ס1D~gb3 65 וכמאר ידע וסו* ס' מלות עכ5 *חת מעמס פ" וימס?כ וסו* תחלם ם*טר מס כ3 קאי חטאתו 56יו ס~ןכ שו ופ" נוס
 סכי מסוס וי"מ . ויתכפר קרנן יביא ירלס 06 16 לכפר קרנן כליוסבי*
 5פי טמיר וכסן נלנור 5* 5% ויחיד ננסיק *5י *14 סודכ *1 כחיב5*

סכסי6

 ויח-

 נידו ספק *ס פ" ותסס פירוס' וסכי חלוי *מס טנייין
 nbDn 56י חייב יינו *ז נ-*י חטאתו *5יו מודע 16 תקוי 6ססטני6
 *ב5 זס אנין יסר56" סם*ר הדיכו סדיוט כסן גס וס"ס יחן גניובן
 *תפ נפם חלוי נרסס דכתיב לנור הרוי תסס טני6ין 6י1 מסימ וכסןלנור
 65 סכי טפוס סכס כקסטת לעטתו מכס קישטת נ" דכתינ עמיהוכסן
 : ס-כ 16 3סוכתיב
 דקי עגיישיס ל קינו * ירע אן ראה אן עך רף,וא )א(רן

 עד 5סיוח 15אפסר
 רייס ידי כ5 כד סטו* נדנר לסכי מססניכוסו *5* וידיכם ר*ייס53*
 מיעיך וטסניכו ופ5ו' פלו' נפכי 5ן לויתי מנס מטוען כנון -יעם%3
 כנוו ר6ייס נ5* נידיכס עד פסו* נדבר *1 ידיכס נ5* ריייס זסו שיו4

 פ" ידכ *ו סכ5. ויודע סס5ו6ס סר*ס כד וסו* ס6מר *"כר6ייס. נ5* שכס וסרי סיכי ומסניכו ופלוי פלו' נפני 5י סודית טנאמטוכן
isbnכ6ן eSb ו65 . 5נד ידיכס 

~Db 
 נסכת סכדות ען מכוח סט 06 *53 סכנות זדון כס מנוכס נסננת*1 במזי מייב סו* כי מסכו ונכסס כ6ן

 סמנו ונכ5ס וכן טמ4,. והוחם ממנו ונעלכם )ג( פטור:ססנוכס
 סנכ5ס ירי סע3 סכתנ קילר ספסוק סרמל'ן כתג ניסוי נסנוכתסכתינ
 וקין קוךס י*כ5 16 5מקדס סינף עלתי חטי טומ*ס נסכ5מתסיין סו* ידוע כי סכ5טס ידי ע5 סנ* סחט* לפרס לריך וקין חטיסמנו

 חטא אשר והתודה )ה( : כליס סיכנור ווסתי חט* ססנוכסנסככת
 סתט*ות נכ5 5טכ5ם פירס תכבר סעיכס כין סולרל ו5* ומסורס כליסייו סחי וסומל סמט*ח עני* סקודס כסדר זס 6ין סרמנ"ן כתנעליה.
 ספקדון וסבוכת סכלות ססנוכת בכנור וסתודס כין סימר ידחסספליט דרל וכ5 . ~ס כ5 וסמל נחטפת ו-וי פירס 65 ולמכנס סמיכםסטכונין
 "ינו מסוע כ5 סנ*ס חטטת *נ5 טתוליס 51כ7 למניד SD קרנןסני6ין
 נפרסם ס6סור מס כ5 כ5 מוזר סוסתודס קמרו רנותינו 6ב5סתיס
 וימי. סטכונין סחטנות סקר 5כ5 וס"ס נסונג מסוי טקזם טומאת*ץ

 כרת *ין ניטוי ום3וכת סכדות סבסנוכמ 6כ"פ קומר ו-וי כ6ןוסזמר
 לא ועם )י( כריחות: הייני כ5 סיתודס קנוכס חטאת וכ"מ וירוילריכין
 ונטיסית ספחת ונסצוכת ניטוי סבוכת נני סקי5 דוכך י"מ . ידותגיע
 5% נחט*ו כ7 כ5 נסנס סוייגו 5פי ויורד נכונס )סמ*  וקרסיומקים
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 התורהעיעלייקיא הטורפי'
 וגסנס קצוע 3קר3ן מס כעיקר ידיסס ספוסטיס ונ"מ סנסגיס מכרוםכ) 31* וסד וכשטס 3ס3ת ט5*כ0 ונתסס 0כפוריס וכיוס ולס ת33ס"וכ5
 בפקדון וכמס וכן כסנס וגס סקרם 3ם5 ידו ספסט תרתי 7ליכ* ססקדםמן

 כליו סחטיר לסקר נסנכ וגסמנסנס
 פסס לסניי

 נכסי
 וימס . סק5יס

 ס6ינן 5פי במנוכות מסק) סטכם כת3 וסרטנתן . סק5יס 3כסץכסס לסגי* ג"כ כלו סחעיר ספק לידי 5נו* נכלמן !קימן "7ס סנני קפיהלוי
 נסס סק5 כרת חייב סמוי *ע"פ וקדמיו עקדם ונטוט*ת כריתומחייגי
 5ססתחוות )עקדם ס3* 6ו קדסיס ס*וכ) מכסן כי טלוס נדנר מטוכס5פי
 תיכוק 15 מסי' 5מי 5ד3ריו וקמט . עומק סו* נטכוס קרבן 5סקרי3*1
 מנמ5וס פי כyh 5 5ל"כ סחיינ נם3ת *ותו וט5 וסכי ססבת *תר3עו5
 תורים. גשתי : משוס )ד3ר טדיך hSI נומנו כוסס מלינו כיון כוסקסו*
 )ננוס לימורין נס סיס עמיר מ3 חטאת כנגד ס0ן מניס 3ר24י* שריק)כן
 סhb 4 מלמלו וגבוס ותכויס )ממגיס שנמצמץ נמי ר(כ* ס )כינובסך

 סו 65 חעיח טרי* 40 ו% כקוס וכסריס 40 5* עיי 56*שני*
 כחג . 5ה' אשמו אח והכש )מו( : נעזץ יסורק rbt כאסקנוס
 סלד" סקרנן מססרט3'ן

oab הקוה בזק) כרכעיב DQhS (61ח יסמ* *נtxb '05 פסס סקרנן סס %ן ויורד ע"ס נקרנן יטכוס ספסור 
 פירות bSb כחטרם 1% עיט וסכירת כסרס יכש? חט*ח סו*סנרי
 למז קרצז ומס Dbvn 6ח7 קרנן oc 5טם נמנרר ו5י קרנבו נטושסעו
oceש נפיס ת5ס bun דבר ש טנרס למס מס כי ער"ח 

 גלות ויעקמו נרקיס oweho טיעון נו הבבד מטס שזיוע ישחיקנסעוססו Db~ גד"
 קורה סנהיד ע5 יץ סנ6יס בכבור טנורע והסס גובח והססהסנרך ו)* ססערס Sh ע%ען סורך טן ט סכטס וצד כC~1D 3 ומחטטתטדנר
 נעבור נמוגג ס0ו* 6כ,ש טעימת השמם סכור במס וכן 6מסקרננם
 "סס נסיות ויחע'2 גרו) סחט* כי המס סקרנן קורב ס' נקזסימסו*
 ושנך מטס כנר סו* וסנס כטח רסן סעלורע מ נענע סעלורכ וכנקנו

 ממס סו" לסר 0*סטס מן עלו מעין נכבור רסס סר*מון קרבנונקר*
 סנור סנע5יו פפני ק5וי למס וטעם סגעתיו כ5 טסטר חטפת וסמכי03
 נספיקו י(כחונ כזיו סהסהר תם עפכי bwnc נקע 5י ני עונם טספין
 pbun טני* סיס חטפו גודע וטו סק)יס נכסץ *י5 וסשריכו טוד*ייותר
 יטר לבס וקרעו זנק*3ח

 5רטוז ח*טזריס קיסטהז סלמס  נמני מכו"
 תסס יוסלם נעו0ו סרס יסיק נפרוט יני" ו)* בעיניו גי יסים סקס5ו
 ולס חכ)וטוח כ5 סינוט onb tosמ סו* "סס p~DQ ע5 2* מלקרכן פץ כ) "ץ )וסר onh '4 תססט*

 חט"
 : רסס מס נו טזכיר מכיוס סנוכת כנון עזיד ע) גס סקלי בכנור 1DCb*ת וסני* 5טכ4 וכן יכניסגו %
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 התורהעל ךםב הטור פי'

 צוכשרשה
 נפושפ סרמנ"ן כתנ * לאמר כמו ואת אהרן את צו )א(ו

 Sb דגר *ומרוקר*
 *וסר וכלן *וחס טנייין ויסריק סקרגכוה צקצקת ילוס 00 כי יסרל5גני
 נסורס . *ומס נרסיס וסכסכיס סקרנגהנע במעמס ידבר כי *סרן *תגו
 ממנו סיולייס וממיס סמי סנטר מלנו כ4ס סק3"ס לפגי מטס ימרש

 סק3"ס *מר *סרן ע6 *סרן 3ני 5מכ5ס כמדג סקרנכות נכ5 מסריחנינין
 פ" כיס חסרון נו מש ומקוס 15רז לריך ניותר סמפון ר' לנרירס"י ומסססני* . גניו *סרן.ו*ת 6מ 5ר 6מר כן ע5 5ניו מקדימו סקיחיין

  *ורנס hSb וגניו )*סרן כיס ממרון כקן ס"ין קקי bi~h 5*וסרמצ"ן
 סינוס נמס *% לו *ק ת"ק וקלטר עמוס hbh נקרנגות 5סס יםריוח
 qb סוסון זס br ס5פעמיס 5ח5וק סמפון ר' נ* ולדורות מידסיכסוג
 ס*מורס לוולס כנון כיס מסרון נו סיס bSe ו5ןורות מיד תסיכונדבר
 *י . 55ויס וגתנו Sh~P גני 6ת לו סכתונ סיטר מס וכנון סמרורנסטן
 *סרן קרנן נכנור %מניס כוס חסרון וו נלוו*ס סיס 5מימר *יכ*נמי
 נלוו*' ונניו כלסרן טורה 5י~ס סט מון 41מ . זו לוולס כ5 סנמסןונגיו
 *נרסס ר' כתנ השלה תורת נאה )ב( כיס: תמרון כמו חמו'11

 היגש מ5ק: בס לכסנים ועין למזנת כונס סכו5ס נכנע כלסקרויס
 בפיכס י~ם5ס כ5 5)מ7 נ* . הלילה כל המוברי על מוקדה עלהעולה
 ופי נקיים ס*יברים מקטיר גיוס דמם חרק סחנה ob *5* נ5י5סקינם
 סיון. נלסון וכתג cS?Sc גב מוקדם כ5 סע51ס תסים כמו סעו5ססיף
 וסקר* נ5י5ס סמזגח כ5 סיכ5ס עולס 50 נ*ינריס *יירי ד5*וקסם
 מכוסו *5* למטס נוקר עד חגי ח5נ עין 5* וכתיג 5ס סמררכן*חריג*
 צ54ס Db 5סס ועמס יום ענבול מסכ)ס נ*ינריס סיירי bSbלמזנת

 מ שוס ונס סמזנמ ש כנר מס" מס סכוכן סי* ימר ע"51סקנררס
 ואש : ירוו כobc 4 פקות כ5 ספסור סכו5ס סי* יפת סרוסמכוטין
 כי ס54ס כ5 סמם מחוקך סכתונ מלוס 0רמנ"ן פ" . בו תוקרהמזבח
 סקס וירני קנטרי ית15% ס5* כוי סרנס כגיס כיוס מס היסיעוטלוס
 סכסנש צ5 שוס תכנס 5* סמזנת כ5 מוקד הפיד cb ס*ער ומס .סמנו
 סיזסרו ומוס כמס מכסן כ5ש וביער סימר מס כ5 מחוזר סיסנקיוס
 וסזסיר ס5י5ס וכ5 סיום כ5 סחוקך נכנין סרנס *ס כקים 'ויכרכובזס
 שיו כנרו סקס וננס סכסגיס נתכיו 0*ס )כיס מכנם ס5*נ5*ו
 סנטר ומס . ס6ם 14וס שניע מתרכס ססיתס רבות, *טרו זסומפני
 תכמס נ5* כונר מטכוס סכDTb 5 נכ5 רנותינו דרסו סמזנת כ5וסקס
 *תך: געו *5* כונר ספינו 4 וכמדוטס . קוקס *חת גח5ת כנסו*פ"
 סוסן נתרוטת סכתע מזכיו בד. ומכנפי בד מרו הכהן ולבנך)ג(
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 התורהעלובי הטורפי'
 ננדים סלריכס כנודס ם%ין נגויס ר כ5 סלריכס וסס"נ ומככסיסכתונת
 ממדו מדורס נסס סנהחום דבריס נזניק נכחנו סג( 1561 מד'פחות
 17רם נטרו ע5 ימיו נד וממכנסי ננררין 51* ן כלר 5* גמידחוסיסת
 תירנס %נק5וס סרמנ"ן וכתג 5נםרו. סנגדיס נין חולן דבר ים*ס%5
 סכסן ו35ס ימר כילו בנדיו כ5 יכ5ו5 מוו כי סר"5 נר6ס 5ניסיןמדו
 )ר( מ5נומיו: כ5 פ" מדוחיו פי כ5 סיורר קרוכיס מוכו וכן נדבנדו

 ידעתי bs סרמנ"ן וכתג . וכו' הונס *יכס פירם"י סנריו* אתופשט
 (1tvo) *ממן יולי* ~bS סכתן 55 סמלוס יר6מ כי הונס %ינו3מס
 נס כי סוסן סרסת נסס סיעם' ננגדין ונס סכנודס נסן סיעססנננייס

 ממט  *מריס ת"ו .ו*יכ* . פחותיס ככונס נגדי יקנוס bSb סי%ענודי
 חלקם ( י ) חו5: נננ7י וכסרס סי* ענוד' 165 סוסן ססול*ת חי5גנוי
 סקומז סיקטירו 5*חר כד ח5ק 5כסניס סיין )ומי מאשי. אותהנתתי
 מנחת וכל )טז( : סיף קנביס קדם לי וכתי' סקדסיס 5כ5 למבכוומכין
 נעלמו קרננו מקרינ ססכסן 5פי סטכס סרטנ"ס פ4 תהי. כלילכרן
 ויש5נס נעלמו יקריננס טנחס יקרינו6ס

 ונטלי
 כלוס הקרע .%5 כ*5ו

 *יטירין נס סים למטקת דמי% %51 וס5נונס סקוסן hSb מטנס צטזנחסיין
 כ54 נוצם סתם* סכתונ ליום 5כ7למונח

 סיסי
 וקסם סקרנתו. נרסס

 חוררה וואת )יח( . דטס %56 5מזנמ סיין סכוך מחטית מטכס6ס
 סם5מיס תגח ומנחס sw~ ויקרי נמדר סליווי סרמנ"ן נתנהחטאת
 תונס נקרננות כך ויחר כדבס בקרבנות דבר מתחלם כי וימסוחט*ח
 כי Dnb1 חסית כך ויחר ומגמם כולס מזכיר כקן "53 חט* ע5סנ*יס
 סימר כמו 5סס 6חד מספט כי קנביס קוטי כ5 דיג תחוס לניררלס

 קדטים דין מפרם כן והחר וככמס כחטטת סי* קדטים קדםבעכחס
 דיני כ5 לפרס בזתי 5* ויני 11 נפרסס נתחדסו דיגין וסרנס .קלס

 יונא אשר הסאת וכל )כג( ספסוקיס: טגבמי תדומי *%5מקרננות
 ושק . פסולן לדניס חיגוגס nbun מ7ס מכנים סקס פ-רה"י .מדמה

 מכפרת %יגס הסרי כטעמנו *ינו נקודם לכפר תפסוק תסומר מסזר
 סיינס ט"ד וחיכי 5ספ דעת 55 מס סכנ פtSb 4 6 י פסולם*דרנה
 חטפת מכסס נס סעסס שיסטר 45 ודרים טךמס סזס 6"כ OSbפספס
 ססכתוג רמ"ד ו*יכ* . מכפר דעתו סעי החסנתו 5פי לכפר ופי'המכימית
 העמס bS ציתן כין וב% במרפתו כנר מלוס י~פנימית נתטפחטספר
 : ת*כ5 ס65 לכפר למכיס כדיכן סעניסס obn צוער *כילתןע5
 יסקס *  יהר לו לכהן ההריכ אשר ןקעןלה עןך* )ח(ן
 כתנ 5כך 5בכ5יס *5לי לכסן סער *ין ס5מיס נזנחי SJb ותססנחסית

 נחטפת לפרס סולרן ס5* וכס . סס5מיס זנח 5נ6ר ססתחי5 קורסזס
 *נ5 סנםר *תר ננרר סעור ס5סס ססנסר מכיון ס5סס מסכורויחס
 )ט( : ס5סס סעור סכי ס*6י5ו קומר סולרן סלמס מנסר ספיןנעמס
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 התורהעל יש: הסור פי'
 נרמס 40 ספסט כ'? סרטנ"ן כתג בתנור. תאפה אשר מנחהוכל
 ומחנת תגור מ6פס ססס מנמות מל *חת בגודד מפסוק סםלוסלפרם

 סענחות ס6ר וכ5 וקטר וחזר לנדו 6ותס סמקרינ לכסן כ5ס פיסיווטרטרת
 נלונת אסן סנכוריס ונטנמת סוגת ענחת בסי' סתם ענחס סכוןרכנון

 פי' *סרן בני 5כ5 טתח5קות מיסו מרינות סטן ומוטס סחופםוטנחת
 טנחס . וחריבה בשמן בלולה בינהה וכל )י( י ופי' . 6ב בית5כ5
 בפסוק סנוכרוח סגתוח מני ס*ינס חרינס 6ו נ%5ס סלת tSh נססכין

 536 . סכרו מסרבות רידוי במפייחן סטרת ספני כי נסן וסטכםסר*סון
 כ5 כו53 וחרינס נסטן CSIS3 ענחס וכ5 ספירסו כן רצותינו דכת6ין

 סר6וי לכסן *וחס סטקריב לכסן ופ" מרינות *ו %53ות סכו5ססמנחוח
 ם5וחיס מס סטקריניס כי מקרינים קרויים וכעס טמור ססו36סקריג

 יחקקו 6נ ניח כסני סכ5 מקרננות 5כ5 וס"ס מקריניס ס*יגס ס6מריס50
 סחודס זנח עם פי' התודה. ~בת על והקריב )יב( סקרננות:נכ5
 וע4סס חמן 04 ח5הז סיני6 קרננו יקרינ ממן 5חס ח5וח גנ5וכן
 וכעס סונמ כס יני* וסכן 5טע5ס סנזכר 5חס מסוי קרבנו נסני*יוסיף
 נסמק סטינין סיר 5סני6 וכגי כיקר סתמן5חס

 טסטר מרונס מסו*
 תמס ויני סרמנ"ן וכהב -סמינין

 קרנן סס*ור עכו סכתונ כמסוגיי
 *יגס 111 וכתב . תודא קרנן כן נס 6טר bs 5מסר6מיח

~Sb5 
 סכהונ כי

 nJIDS ממגו 6ין סתורס ולחס ניתוח קרית הבלו 5י nsino ו*5קטר
 כעו סם*ור וכ55 סדכם טן סינופו ננכוריס נתפרס SC" סדנםנכנור *3* סחרור 3סיור סכתונ סולרך 3י 4161 תנופס bSt טכון סלינוככוס
 מספורם במלור SJb 5ס' *ותס תקרינו רימית קרנן נסניססוימר

 נריח תודס OnSD סיין 5פי טתירן ומס . *ותו יפרוט פרין *יןנטקומו
 כתנתי כגר ולני כטס הזנח נתודס וכן סכמסס סכנסיס נמנ%ניחוח רמי 5סו חסינ blb למזנח טסם יין ס5חס מסתי מסרי הירון יינוניחוח
 )סו( . גדצס ע5 ותודס חונם נניין 56* פרט ט63 קסס סלינו5טע5ס

 . סי* יתירס ומכותר ס% ול"ו פירם"י . יאכל ממנו והנוהרוממחרת
 Db הקרעו וכיוס מלמר בכנור סכהונ כנין דעתי וקני סרמנ"ןוכתג
 עקנתו סיבוכי יעים נסני מנוס סיסי' נמסמס וסי וממחרת ~bhזנחו
 מזר 5פיכ7 למתר מקשו ויניח ר6סוןגיוס

~bJS 
 'Sib צטקרס וכנוחר

 מבשר והנותר )ין( יטיס, נמני 63וכ5ו מלוס סיס* 51* יגזכרנסחרת
 סניהם ב5י5ס SDhS טוהר ניסי bS . ישרף באש השלישי ביוםהובח
 פי' *5" 6מן ו5י5ס ימי' %' bSb ניסר *ינו כסרי סריסי יוםסקודס
 סם5ימי ימרף.ביוס בים סני יוס סוך יסייכו זמנו יחר מזנח מנסרוסכותר
 נפסל מכנר f~h ב54ס 51* נגוס מסי* קוטיס סריפת כ5 55מדסנ6

 ממנה יקריב אשר הבהמה מן הלב אוכל כל כי )כה(מ5יכו5:
 דס* תוין ו5מעוטי קלמר קרנן כלמס ססי* ננסמס 5יו י לה'קרבן
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 התורהרפעל ךןנ הטורפי'

bSדפסיטי 6לטריך 
 קמר הוקרן 51* ת4ק 5גנוס קרנן50 נסמם דת5נ

 נסחם ועו' למזנך סיכ5' כ4ו לוסכנר כי ת6כ5ו י ח5נ כ. ויקר*נפ'
 טמנם 5סקריצ רידוי קמר סנסטס מן פי' 56* תסכלו hS ח5נ כ5ק6מ'
 דחף קומר נטכס ס5י וכדי סים נסמס נכף ח" כי ח" ו5מכוטיקרנן
 וגו' טרפס וחוב ננוסות5נ 3פ" יותו *סר 5כד לקרנן ר6ו" סכינו וס נכ55 *ינו טריפס וחינננום

 ודכי
 מסר סנסמס SD ופ" . תיכסוסו %

 1nlbD סי* נס וטרפס ונ53ס 5סקרבס סריוי iDD קרנן ממנסיקרינ
 לוס מסר פ" משחו. ביום להם להת ה' צוה אשר )לו(סמין:
 כסו מסחו ניוס פי' *נרסס ור' . כולס לחקת 5סס 5הת מסחוגיוס
 סרמב"ן כתג סיני. בהר משה את צוה אשר )לה( טפחו:מיום
 ודקדוקיסן ופרטיסן כ55"סן 5מסס נימרו סמלות כ5 כי רנותינו דרךע5
 סר לפני סוס נפקוס סיני נסר טכס כי ויתכן מועד. נ*ס5 תססוסגו
 כי סמם נסר *ינו סיני נסר שכסו" תמיד עולת וכן שכד נ*ס5סיני
bSכ5 תכסס 6סר חס דכתינ מועד 3*ס5 56* מתמיד נכוית סתחעו 

 מס ויחן כדכתי' 15 נקרונ סיני סר %גי חנו טר56 מ ומטכסממזנח
 נמזרחו ססר לפני "ותו ומקימו מועד 6וס5 סס וכסו ססר כנדיסר56
 ס"ס5 וסכמידו סדג5יס כ5 נצטוו מסכי" וננגס מתמיד נכונת סתחי5וונס
 מקרננות עכ5 5עו5ס סתורס זית כי מכתוב 6מר ו5פץ' סמחנותנתון
 סיבי נמדנר מסיס קומר סיני נמדנר לוותו כיוס סיני נסר ססססליוס
 סדנרות כסרת כמו דנר 0סס סכנוד נמקוס ממס נסר סיס ם565סודיכ

 ~נ סיני נמדנר סיס b~b ססר מלפכי מנסעו *חרי סיגי נמדנר51"
 מוכר: 6וס5 מקוס גנתס *ותנו סודיים מועד מיסף 56יו וידנר מסס50 ויקר* סכגין נתחות סימר כמו מועד S~b וסס 15 וקרונ נתחומוססר
 ימיס מנכת נ"מרס זו פוסס פיוס"י אהרן* את קוק )כ(רז

 סרמ3"ן כ5יו וכתג . ממסכן סקסתקורס
 נכ5 סר6סון סחודס ניוס נפרסת גוס כי וננוד o~oSb דצרי נספו7ונמס
 במכסס סס וסיפר כונס ומסיחת ונגיו לכרן ונ5ניסת סמסכןסקמת
 סזס סמקוס כד דנר ובניו נ6סרן סזכיר 651 ססקמס ענין כ5 מסססעסס
 הנימר מנכון SJh . סנווקדס ו"יחר פרסיות נסחי *חד כגין ספריתושיך
 מכמרו כ5 כמד וכלסר וסק1מו נידר נכ"נ כטסכן נסקמת נ%טווסכי
 ים כי כ55 מסס סיקריב קודס סקרננות כ5 מגנסס 55מדו רלס כי כיןכד ויקר* מתחלת סיקס סכרסיות כ5 סקרננוח מעמס כ5 וליוסו סרס 15קר*

 מן רק דיכיסס כ5 ידכו ו5* ום5מיס וכו5ס חטפת סמ5ו6יסנקרננות
 לותו 5זרז בניו ו6ת לסרן *ח קח 15 *מר כך ויחר סי5סספרסיוח
 6ותס  5קדס 5סם תכסס 6סר חס מתח5ס 15 סימר כמו מכססנסכת
 סידם כז5ס נמכמד סיכסס סקסן סכדס כ5 ו6ת נכלן 15 וסוסיך 5י5כסן
 זס כ5 רס"י דברי גס יפרס ונוכן . עךכ ונזרגנו ניסרי נחר ס"סכי
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 התורהל ןשר-רפא
 סקירתו נמר קורס ר"5 סמסכן סקסת קורס ימס מנכה ספ" מס כיסדרך.
 מעמידו סיס סימיס 1' סכ5 עגמד ונסקר מקימו סיג 5מ5ו*יס ח' יוםתסיס

 פוער. .אהל פהח אל הקהל הערה יכל _S1DS nwl;  כדפרי'ומפרקו
 5ט6י נידר סיק'נכ"נ חס סמסכן סוקס 5תדס גלחו  מנרלמוןיע'ט
ר1פהר1י

 סכמל% נינו% ספ5וייס. ימי מ5 יוס נכ5 ימעמיוו מפרקו ססתן
 S~1b פתח Sh מפיר גי' וקרינין עומד סמסכן סים וילך נידר נ"נמיום
 מספר *5י סקרונ סרמ3"ד כח3 במיבם* אוהבם וירחץ )ו(סועד:
 ליסרן "5י-רמן כימת רחילתס סיתם bS *53 רחן 5כו5ס כימכתוב
 אח עליו ויחן )ז( : וס5ניסס 5נניו רחן כן וסחרי 'ומסחו נגדיווס5ניסו
 ית וס35סת כתיב כלולס סרמנשן כחג באבנט. אותו יהגרהכתנת
 מעין ו6ת סכתגת 6ת"סרן

~tbo 
 ככהנת *תר מיד "נכס סוכיר וכין

 נינגט %ותו לתניר סכהנת תחר דרך סכן כסדר עמס סמסס מפכיוסטעס
bShוכונרת 35מוץ ימר ס"3נט 53 *חת 53וו*ס כעס 5כ5ע סריס נסנה 
 כתונת כין סימר סו*-כמו מסדר 5כו5ס 536 ובניו *סרן *ננט"וחס
 עלו סיסדס) קודס סבסוד 3ח30 יוחו ויחגור נפקן וסקדיס 5 ומעו36נט
 5עו5ס כי ס5ניסס נדרך עכ מסם כיסחוסן

 תכי
 לותו יחנור 355שס

 כקפוד 6מה מיד ונחך מכתונת "תר מיד 363נט כיוו 15 סעסויס3חנורס
 סיפור דלת נימר מס 56*. ני(פסתס ס6פוד 35ימח כחס%. רלויסיין
 *מר ו5י סחסן בענין סס סקי5ר 5פי סיפון 3חס3 15 ורעדת סמסן'ובת
 זס כ5 גיוס מכבר וסתוסיס ס*וריס סס סיסים 51* נקפוד לוחוציתן

 וימשח המשהה שמן את מעגה ויקח )י( וסיפור: סחסןבמכסס
 גס סרסנ"ן כתב אהרן. ראש על 1ב1' ויצוק )יכ( וגו' המשכןאת
 S~b *ת נו ומסחת סממן נמעסס נלטווס כן כי נכון נסדר מסס עכסזס

 עד סמסכן, .כמטות ר5ס %5, כן כ5 תמסח נניו וקת ייצרן ויתסועד
 Sb קנוי מעמן סמקרינ סיסיס כדי כקחת "ותם ומסח )%סרןסס5ניס
 ולערל 5ס' קווט ססיס *סרן מסיחת נסקדמת די וסיס לענודסמקדס
 כן . ויחר נו לסר וקת סמסכן 6ת ומסחת סמסכן סקמת נמלותסכתוג
 מסדיר סס כי on~b וסינפת 6ותס ורחלת נניו ו6ת *סרן "תוסקרנת

 עד סיתס %5 סמסכן מסיתת oslss "נ5 כלחת ולנסיו ליסרן סמעססכ5
 כקן סוכיר )65( 5מס תמס וזיגי . כקן סימור כסדר *סרן לנימת*תר

 5סס ככסס נידוע כי לריך סיס ס5י כתנ וסרמל'ן . כ55 סגניםמסיחת
 סימר נמס ~ס וכע יוחס וממחת נגטווס כלסר 5יניסס עכסכלסר
 סנכיס מסיחת סיהס bs כי נע-גי וסנר*ס . מסס %ת ד' 5וס כיסרננגיס
 ריסו ינ5 וינקת נ%סרן ל65 זס. נימר 65 כי ריסס ע5 סמן 5.קחנ

 כמוסו בילעןס סיקס ח%5 כ55 סנניס מסוחח סס ס~כיר %51 יותוומסחת
 וע5 נניו ע5 סמסחס ניסמן מסוס וו5ח מתיחס ננניס סיתס ס5יויתכן
 ולקחת סיג 5מסוח ס5וס סדבר חס נפ' ה5וס בויחס חר"ס וכןנגדיסס
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 התורהעל ך(ב הטורפי'
 651 ניליקס 5י כ% סנניס למסות 5וס 651 ריסו כ5 וינקת סמסתססמן

 6ותס ומסחת "מר פקודי נו")ס סמםכן מקמת נפרמת חנ5כממיה?
 3סן גנגס ס), יומר 6כי 5כן 6תד נטקוס נבנים וסחות ממיחסמחכרו  1)*  סממן נפ'  וכן כ% מזקות מס מזכיר ו5י "נימס "ת ממסתכימר
hShפירסתי . המזבח על ממנו ויו )יא( על"5: ססז"ות ומן מסן 6הד 
 סיטר נחס 2י וייפמר טמנתן וכתנ . זו כלוקס נ5טווס סיכן ידעתי65

 מסול סקווס סריס קדסיס קוום סמונם וסט סמזנת ית וקוטתנמזנת
 13 סיוסיץ מסטכ קדסיס קודם וסיס כי 5נד נמסיתס ויינו ס55ונס61ות
 כשו סקירתו סקידום וסייגו וכליו מסכן סכמסתיס ממיר יותרקידום

 6ין כי נגדיו וע5 *סרן ע5 ומזית ס"מר נמקריניס לעסותסגלטווס
 3טו( : סו* ותומר וק5 סמקריביס מכלי פחות לקרבנות כ5י מסו*סמזנת
 ויקדשהו. . 5קדופס 5יכגס מורות היטינו פירס"י . המזבח אחויחמא
 נתקים ,ס עגתס ידי 0ע5 פי' קדורות. עליי. לכפר מכתם. 11נעמיס
 לדורות סכן ממזנה נחנוך מעכנת "יטורין מקטרת י"ק כתיו )כפרוריי
 . כפרס סככנה"יכס

 ובתוספת"
 נתכזב ס"ס משמע מגוייס  דפרסת

 כמקדם גזו5 דבר bY ס65 כפרס 11 0תס6 מרלוגו ס5י דגר סוס6תד
 בשרו ואת עורו ואח הסר ואח )ת( : בעו5ס ג51 סוני רכהיבטכוס
 כנטות כסני* ישפד ולת כתג ופרס ונסר כור נפרט לע"פ י מרשוואת
 כסו יתירט ונו' עורו דוית 1*"1 נמי 6י . וטויס וקרניםוגויס

 )כ( : יסרוץ פרסס ע5 ומס וית נהרס וקת עורס *ת וזכיניו ספרס%ת וסרי
 ססקטיר bS . הפדר ואח הנתחים ואת הראש את משהויקטר
 רחן וסכרעיס וסה"נ להר וסוי ססקטרס נזון ויקטר 56י 5נדס"5ו
 סקטיר פסכן כומר ס"י5 כ5 6ת מפס ויקטר כך *תר 0*מי חסונמים
 . רהילס טכונין סנתהיס סיין 55מד 0ספריוס יקי סרהילס 6הר 6תתבנת

 )כב( : ?פפט ג5" נעו5ס נתוה ס"ין סולרל מ5י כין פירס )"וספסט
 ס3%ו סקרננות כ5 סרמנ"ן כתנ . המ5ואיכם אירן השני האירקארה
 דקת 5י 5כסן 5סס תכסס 6סר סדבר וזס כדכתיב ידם 6ת 5מ%5נכייס
 נסנור סמ5ו"יס *י5 סמני נקרי bSh שניס ו"י5יס נקר גן "הדפר

 כולס כי ? ויתכן לפגיו וכסנו ידס תמלל וגו ס55ו סקרנגות סוךמסו"
 כתיב כן כי עקרבו סמזנה כ5 עפר סהט6ת כי ויתכן . נסכיןמככנין
 5מס תורס וסס)טיס גדבס עולת כ5 ככפרת סכסניס ע3 3סרליסועלס
 ולכך סידיס טעוי כ5 נפיס 5נדס סס5מי וסנה וסם- י נניתו 5סססכתן

קור"
Dnlh הדם ומן המשהה משנין משה ייקח לל( מעו"יסן 

 ס35ר סז*ות ייהר 5מס 5י נתנרר 65 כרמיתן כהנ המזבח. עלאשר
 ייר כן ופתר ססזלות סקדיס נלווי? כי olb1S~D ם5 סיטרה%5הר
 ונגדיו סוי וקרס סס סימר נענור ו""י וסי5יס סה"נ ס*י5 טןובקתת
 ימיו סבו נסן סנעסס סמ"והר כדגר סו6 כי זס מסס 5מד גניוובגדי
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 התורהל ל נ ל כןוםרפג
 נסונור נטתן ו5ל נממיחס bS קדום נלוו*ס מניו bS מ לנמריקוו0יס
 עד hSb נטסיחס לנמרי נתקוו bS לקדמו "ותו ויטסח כלן סיטרומה
 סס5יס והנס גניו וקת *סרן *ת *וחס ויקדה נסס ולמר סס~יו'תגמר
 ובלחם. ככה"ר והנוהר )לב( : ס55ו נס~לוח כלחת וסנניס סלנקדו0ח
 ס5הס  ושן סנדר מן כסו ופירגדו ע"ס נמקוס מ0מ0ת נידח סרמנ"ןכתג
 כד סמ5ו*יס ט03ר יותר obl כלוולס פי' כנר כי סנקר כד פי'%51

 נחורת ימים. שבעת 131' תשבו מועד אהל ופתח )לה(סנוקר:
 ידיו bSt *65 סימיס 1' כ5 טפס י65ר ~hs לוסרס סלינו טסמעכטניס
 כ5 סימפטו עד כקוטר ענתס נסכת 541ס יוטס טוכד 6ס5מפתח
 מיחס חיוב לדורות ממנו ורמז סעס 3לותס גנ4סס סמוט5חסענודס
 השבם צוה אשר הרברים כל את )לו( ויול*: ענודס ממניחלכסן
 נמו ט0ס *ח ל 5וס כמסר *מר מ5* מס סרטכן כתנ סשה.ביר

 רייסס סוסינו ועוד סרס 5וס כלסר עסו ' ס65 ספני סקוס נכ605וטר
 : on~b 5וס 65 06ר ורס3*ס

 שמיניפרשת
 לד סח וגו' ןיאמר השמימ כירם ךיהי נ( )א*ט
 1561 חעחו דן 5וס ימר סדנר ~ס נמכת" oSnn נסן נ5טוןססקרננוחו נמו 5טשס ס5וו6ס נחפות f~b bSn * לחמאת למר כןעג5

 מס כי 4 )קזס 5סס תעחס *סר יידבר or נפדית נוכרו 5*סקרנגות
 סס סקרינו מסטיני גיוס ועתס סיטים ן Sc סמלו*" ע5 *65 נוס65

 שימתין ענתת כענק 5סס כחנוכ' הקרננו' *15 וסיו סקרננר 156בענטס
 טע0ס ע5 לכפר סיס קיסרן ססענ5 ט ונמדדת . קותו סטסח ניו'5דורו'
 סעס ותטיח סכפוריס גיוס כקרננו *סרן קרבן סנס סרמ3"ן וכתג .סעג5

 כעס סיות נעגור כי וכרקס לחטטת טויס תעור סכפוריס ניוסכמטא"ס
 יום 50 יסרך כחסר חוחו סרן סכפוריס ניוס כטעמו *סרן 50סמט*ת
 כן. סירס ססס 15 פ" 5* מ חעונס חטטת 0סיתס הע"פסכפוריס
 0י6טר נ5תי דגר יכסס 5* כי 5ס6ריך חס0 3* וסכחונ נגן נלטווס4161
 סעג3 מעמס ע5 כפרס 5יסר*5 סיס 0ססור נטדרס עוד ום . רסס15

 ויטנפו עויס סעיר ויסחטו ע5 לכפר ס עז ספיר סכתונ 5ססוסוסץ
 ולסרן ס*מר . לאמר תדבר ישראלה בני ואל )נ( נ7ס:סכתונח
 סמקרינ וסול ל נסס מנוס *סרן סיס" רלי כי יסרם קנניסי6מר
 6תס תובר ימר"5 גני ו56 ספי ומנכון . סעס נעזזי )גדלוסקרנגות
 ט0ס ויקר* כדרן לנני-יסר% סידברו קרפ 5כ7 כי ממכריסוסוקניס

Sbאדא ונו' ויקרב )ח( המיבח אג-ם קרב )ז( מסכו! קר*5 ~קבי 

nalDn. "ועכס סמונח ~ון "5 קרנ י(פסט 7ר7 דגותי ע5 סרענ"ן פ 
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 התורהעל י נ י נ%קם הטורפי'
 וקטר 53פון סרח 3כ5י זטן וקנין נלפון סחיטתן כי וסעו5ס סחטניתמס
 כתנניח נטזנח סר*ס ים ובטדרס . זס "סרן ידע כנר כי קלרס דרךטסם
 כ5ס0זנח. סס4ר*קרנ כ5 75 *ין ססס 15 *מר טמנו טתיר* וס"סור
 )" ססס קדום "סרן מסי/ נסביל כמדרסופי

 זולתי חט* נו סי/
וסי' רקנני

 וסין תעו נשי 1rhunl סג/ כסגין נטמסנתו 15 קנוע סמו" סחט"

 סמם 15 "ער ו5כ7 נקרנכותיו 0ס מעכבת כעגי לורה כקלו 5וניטס
 וקט . מהמץ 6ח ס*5ק" רלס מכנר כד כ5 רוח ספ5 חס" 50*ועתד
 לכפר סטקוס סנחרלס *כ"מ *חי טסם )ו וקטר כן 15 ער*ססוחטן
 נני*ח7 יסטינ7 סע* סטן 50 פיו נתון דיתן דחס לרי7 עוונותיןע5

 "עןג . המנחה את ויקרב )יו( כסנט: בתורת כך*ית* וכו'לטקדס
 צסען נ5ו5ס וטנתס כ7 1*9ר )צז5ם 505עים ו6י5 וסור נתעתסוקס

 וכתר נימד סזצחיס כ5 6סכ *מר סשסס טשס חח5ס סטנחס סקריבוסו*
 הבוקר. עולת טלבד : מונח כס כסרר סמכחס קירב ויסרן סמנחסכל
 עולס פוטרת סכם כו5ח ס"ק תעד כקן זס לתזכיר סולרן סרמנ"ןכתג

 0סס 5פי o*eno ניטי כן לשכיר אולרך ו5י 5ס קיטת ו5*סתמו
 קדטו ו5* סחטי *ת פטרו ס)* ובצוע סכסניס יד bsvs יחוקרבנות

 סטזנח כ5 ויקטר זפ4 5נד ססכחס ע) *ותו דורם כסנים מתורת %) .15
 סחטיד עם סכקרינס נסכים טנתת ססי* וטנחתס סנוקר כו5חמלנר
 ח5נ פירחי . והמכסה )יט( : י0ר*5 מסקרינו גד3ס מנחת ,וסקריב
 טן יותר 3Sno זס תכיר 5טס 6"כ סרטנתן ופקסס . סקרנ 6תסטכסס
 נבי סקרב ת5נ כ5 כי י(ח5ניס 5כ5 0ס סו* סמכסס סו* ופ"ס*חריס
 *סר סח5נ כ5 נססני סקרנ 6ת סמכסס סח5נ ס*חד טכסס סו*טז3ח
 *מר וכן עקשן יכסס סכריות ע5 *סר וסח5נ טכסס סו* גס סקרנע5
 50 סוס *סרן בני שיו וימגינו TCD~ C53DS סוס וסכחונ סכס4סע5
 rSh סמפטו ס*י5 ען *ב5 סמור טן סחלניס וקח סמכריס ו6י5סור
 החלבים את ההשימו )כ( : סכנד ויוחרת סנ5יות וטסניסס וסח35ס*4ם
 ע4סס וכשלניס רטטם יחנו סכנד ויותות וסנ5יות ס*4ס כי . החיותעל
 נסקטדס: כנת דר7 וסו* 5טע5ס ירקו 5נדס וסח5ניס סשות כ5וסכן
 נדוגם סססקטדס תסנין סנקטדיס סקר כס . המזבח' חחלביםויקמר
 . ולמרכבם העם אל ידיו את אהרן וישא )כב( : סזכירסנח5גיס
 נם nms סכין כן Ob1 סרטל, וכתב . כסניס צרכת נרכספירדי
 סו6 כי סו* ק 1*41 06 מוקרעת 5סס "מור יסד56 בני *חח3רכו
71DDפ'דם "סרן כי נימק . סטסק *מ 5י~נדס ססס כ5ומ דוס מיסי 
 קס5 כ5 6ח וינוף סנ*טר ס5ממ עמס כאסר סכס *מ ונרן ססעיסכפיו
Sb~P5גווך קו 

~Db5 
 5ע0ות טסס סלופו קוטר סכתונ סזכיר 5* לפיכך

 טנחם סזכיר 651 . והשלמיכם והשלה ra~enn מעשור[ וירד :ק
 5ם.יל b~rnD1 5טלץ *ב5 . סקרנן סקר 5סכסיר blb ס*ינס 5פיי"ס
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 התורהל ל נ ל כןוםרפה
 : סזנחיס bib~ 5סוכיר תסס ד5* זל"5 5סכסיר נ6ס *יגס נךנס ענחתססיתס
 . סקטדת טע0ס 35טדו נכנס דממס פירש"י . ואהרן כחשה ויבא)כנ(

 5*ירי דס נין קחרח bie1 קערם ס5סקטיר כ7 כ5 6יחר סי76וטקסיס
 טן 6ס כדיין ירד bSn ~י ס5סקטיוץ *ינזר ס5פיכד וטחרליססתמז
 . ובו' ול מלסני אש ותצפה ( כד ) : ס6ס מתרד כד וסטתינוסמסיס
 כנס 651 וס ש נזסרו 5* סכ7ין ~Y/s יין סתויי סגכנסו כ5 סטתו5ט"ד
bibסנחחייצ י(עג5 עטכמס 5מיסס כנער דינן סכיקר י"5 סזסיר *עכ 
 קי ע5 חוצם עלפם סנש5ו כחס יני 5סס סנת6רל bih כליסלסרן
 מץ 65 ין סכויי טסוס 7*5ו צסריפס סנןונו נסי נעו* ונסכי .תיע
 אכו יגס ספני 56* נכנסו סין טפכי 5* פ4 וסרענ"ן . מדפסחייצין
 : נכנסו זס וכ5 זרםנ6ס

 ונק07 737 וסעף פירסתי * לאמר הל דפך אשר הך11 )ג(י
 סיק וקט . וט'ככבודי

 כת3 וי(ר%ל"ן . ס' 3סס יפרן פק יתקךס1 מן *5 סננמיס סכסמס ונסדגר
 5בן onb ותסי כסו ונזירותיו סחסנותיו סם ס/ יבר כי וס 5כ5 לור7*ין

 סוס סטקרס טסם *טר כלן qb סן גזר כלסר פ4 7' 737 כלסר*דונין
 נ5 פני ועל י קדומתו 56 יסרסו ס65 6קךס כקרתי 65טר ס, נור06ר
 סרטונן פ" . או(-ן וידום י נטסכני כנוד נוסניס סיסים אכבד.העם
 משה ויקרא )ד( עוני: נח תרוס 56 כעו מתק וקו צקי דוכססס4
 לסור סססן כסנים כתורת מכלן דורס * ונוי אלצפן וא5 מהמאתא5

hD9Sונביט* . ושתער 56כור ~ס נטט6ו ס65 מטס 5סתיס bS~l 
 רכסן וי"ל ו6יחטר *~מר נטט*ו bS 5טס ק ולס 5מת עטט6יןקרומם
 ניחל וברוכי . 5קרתוס ~ט* 15 וקין ג7ו5 ככסן יינו מסיחתו גיוססךיוט
 פריכת כ5 מלוום קינו סדיוט מכסן עכ"פ ופריטס פריכי( כ5 מלוסנטי

 טוזסר נדון כסן ורעי כי סיתס סכם סורלת כי כתב וכרטיתן .ופריטס
 כנודם צסכת מתו כ5 סמקד0 טן 5ל6ת ום5ת ופריטס ספריכסכ5

 06 נ"גינותו וכנוד סר6וי שכיון יח55 51* יל* 65 סטקדס וטןכדכתינ
 ומגיח 5)בנוזס סר6וי נגובס סילק סדיוט וכן חי55 סכנודס וסניחי65

 סכסניס טסטר מסיו תניו 6נ5 סגדו5 סכסן סול כי לדורות נו נוסגתטלוס סו" כי ויפרוס יפרע ס5י 65סרן סזסיר ממס ומנס סענודס סי55סגננודס

 Dcsnbi 5יטמ6 חיינין וסיו 6וננין סיו כי גיוס נו 5סקרינ רס6ין סיו5י
 פ" וזס 0כס לסורקת זס מכ5 סזסירס וטסך ולפרוס ~רום רס6יןוסיו

D1'nbl5ממחתו 5כיננ 650 וסכל יחס לי ססריפס ינכו יסר56 ניח כ 
 סמחתו יכרננו *ס טיהס ו5חיינס כ5יסס 5סחמיר or1 וסוסיך סקוס50
 6ר ככתב ס65 עכ"פ סננורס טפי בכן ט0ס סנלטווס ויתק . שקוס50

 טסמרת כי תפותו ו5* ס' פסטרת 6ת וסמרתם 15 הכימר טפס ,סקמי
 לסרן נסי סכתידין ס' נפני וידוכ גנוי וסגה ס0מיני כיוס נס יוסיףס'
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 התורהעלוטבריני הטורפי'
 י1536 ע* יטמעו 651 סמקזס יניחו ס5ל 5סס 5וס ו6כפ"כ יוגכיןנסיות
 )קרונים מטטל %51 ופורס פורס סלינו ט5חמס טבוח כדין דינם וכססכ55
 סנטפמו בכנור מ5חטס כממוח דיגם סיסיסואיתמר lDSh3" ימיסס כ3 נוסג k~r מסיס ואפסר . *וגן טקרינ "ינו ל53 נדקככסן

 נעטי
 טסוס סממחס

 מאן *יכ* פ)יגי .כמניס בתורת קרבו. : כ5יכס ד' מסחת מטן כידכתינ
 י' לפני סטותו ךכתינ ומס 5סס ככנסו סס5ויס כיון סתו גחוןד6מר
 ך/ לפגי טדכתיג נכניס ן*טר ע6ן ו*יכ* )חון וסולי6ן סט5לדננפס

 ולע"פ למון וסולילס ונרפוס חנית נסס ויס*וס~מסטי5ו ויקרנו דכתינוטס
 נכנסים *יגס כסניס יפ" כנודם לור7 נם5* 55וי ;כסן נין חלוקסיין
 סי' 5ל וסכ* כסן 6ין ob- נכנסים לויס snb' טומ*ס לפנות כגון51לור7
 חמינ 5* בחנית 5גוררס ד6פסר כיון מ"מ 5טמלות רס*יס סיו ס5*כסן
 טורקת סכסכן נטט* 6"כ טהו נפניס 5ט"ד וססת* ניכנס. והסור55ור7
 מקנן פסתן מ5 6ס4 אסרי ומניעי ס5יסי וסכת טני5ס לרין וסיסטת

 . מכנפתן פסקו 5* ססרי כ7 *חר סטסכן סנהפרק סלינו 51*טוט*ס
 מקנן ו5* קנוכ חסינ יסכו פיו וכ5 יחנו ס' פי ע5 גי/ דכתינ כיון5.1

 וסלח ס5וחי'סכדס סיו ססס 5פי . יקצוף העדה כל ועל )ו(טוט6ס:
 סנלטוויתס ממס יס;תסנו סגנדס כ5 כ5 ואט . לסולחיו רכ סיטן מטכסלנור

 ואחיכם סכוס: בונד ססקרנתס סקרננות 5רלון יתקנ5ו 5* כיות6כ5ו
 יין לט( כקרוביו: ססכ5 מכס 5ת5טיו מכין יבכו. ישראל ביתכל

 כ5 נלטוו 5* ו5דכתר מכרות דר7 יין פירס"יושכר.
~bc 

 . סטסכריס
 סבין וחיכי . כפמוטו סכר ויסי' *~סרס סטסכריס מקר כ5 כתבוסרטנ"ס

 מועד. אהכ-[ אר[' בבהאכבם מהכריס: 5סלר יין נין חלוק יסי'5טס
 כנודם מנסכת סכניסס כ5 56י טיתס חיוג מלין קלטר כסגיםנתורת'
 יק נסתויי 5* טדיורייה* טיתס מיונ 13 לין כהדס נסכת ס5י*53
 ההרומה שוק )מן( : נפיס במחוסר ו5י ורגלים ידים רחון נססינוו%5
 ידגננו( )5י נסוק ותרוסס נחוס תנופס מלקן 5מס פירס"י . התנופהוהזה

 סיס במ5ו*יס כי סטכם 5י ונרפס סרמב"ן וכתב וסרטס. נתנופס סיוססניסס
 סם5טיס טן וסמורס סח5ניס וכס ס5הס כס מנקטר 5ס' תרוסססמוק
 וכיס 5ס' תרומם קרנן מכ5 *חד מטנו ומקריב סנ6מר כמו הרומסנקר*
 5סקטיר כדי סמ5ניס וכס סלמם עם סיתס סהנופס כי תנופתו מסע5 נקרי 5* סונן כן מגס *ע"פ הרוסס סיקרנו 5גנוס 6ותס ססכ5ול15
 סחוס 6נ55מס

 סוני
 נתנופס 56* מנסר טם6ר נמתנס ו5י עלמו נפני

 *סרן סוכות ומפכי כמנס 15 נסיות טכס נו ונכס נתקלס 5נד ,וונתנופס
 5ס' נהרומס נע-וק וזכו סמ5וייס טיוס סיס וסוק נמזס יורותובניו
 כיוס סיס כקמר תנופס וחוס תרומס סרוק 5עו5ס קור* נתנופסונחוס
 פי' . ה' לפני תנופר-; להניף יביאו החלביים אישי ערן :ס~כוח
 5מכ5ם ס6מר 5מס טכס מסוק 56* 5תנופס לוולס סקוס ~ס ייןסרטונן
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 התורהלקטכ~לנלרפז
 סתנופס חוס כי 5מס יסר56 נכי סלמי טזנחי נחגו ננין וחק חקן גיסיטנו
 סיסיו ס' לפני תנופס *ותם לסניף יניתו סח5ניס לסי כ5 סתרוט0וסוק

 ואוהה )יז( : כולס 5חק *ת7 ו5נכי7 75 יסיו ומססוקדסו לפכיוקדוסיס
 סיס חךס רקס דסכור מוכח מסכ* העדרה. r1P לשאג-ע לככםנתן

 ם5 מחטית ד3סכיר s"~b . וקרסיו מקדם טומרת כ5 ממכפרסנסרף
 וכפר דכתינ כפרס כ"כ נימר סיוםחונת

 נכדי
 טפי מסמס סכם ינדנד

 םטכפר דורס 0' ופני ט5כפר גפי 6י . קדורות סנוסגת נכפר0לעיירי
 )יפ( וקדשיו: מקדס טוטפת דסיינו ס' ~גי סיירכס יוטפסכ5
 bn~b נטי ונגמרי ספירם"י טס כ5 . חמאהם את הקריבו היוםהן
 סינינות קורס וס5* פרמכן סקסס  %וווין שקרינו סמ6 65סרן טמססימר
 ויתר וסם5מיס וסכו5ס סחוסית טכסות וירד דכתינ מקרננות כ5נכסו
 מקטירו ולז לקרבנות סים ירדם כ7 ויתר וסתפ55ו מוכך S.-hS יככסוכ7

 ךס מנקו סט* וחרס טכסיסס רולס ממס סיס 5י סם* ותירןשקטרת
 סלינו *ומר יל הרא'ש ואקא דמו: וזרקו כדיין נזרק ס5*0סכיר
 ק6' 5" ו0ס5מיס וסכו5ס סחטכן מכמות וירד סיטר רמס כ55קסם
 חוס ר6ם סqDl~ 5 ספיר S~b ספרתן 3ז6ת סמפורסיס נקרנגותל5*
 קרנ: 65 וכדיין ן55 כ6ן מוזכרלק

 מפוסס פי ש 6י * אהרן ואל משה אל ה' רירכך )א(י~פ 1
1

 ניסר%% נותנת 11
 מכגיכת חמיך 5סמתטר סלריכיס נכסניס טרונס כניינס ט"מכנכסניס
 מגגו 06 וננוד . קודס 51"כו5 5מקדס ויכנס ם5ריכיס נם3י1שטומים
 יותם מלוס וסוד סכסכיס סיקריטסו קררן לסני* חיזוין נססימר"5
 לסורות ולריכין סטסור וצין סטמי ונין סחו5 ובין סקודס נין5סנדי5
 סי6מר 5טסס "1 5סניסס סונור סי' כן כ5 סטסור ובין סטמ6 נין5ימר56
 מכל )ב( כמניס: תורת נספר נ6טרס ו5כ7 5יסר56 וילוונניסס65סרן

 ומדרסו סקרן. כ5 פני כ5 6מר פסוקו 5פי הארץ.. על אשרהבהמה
 )ה( : 550ו 5סימניס לריכין ס6יכס סציס "ת כמנבוטי סירן נב65סר

 כ55 טסר0 סימן 5סס סיין נסמס סיר פירש"י האכלו. לאמבשרם

 bS 6"כ סרמנ"ן וכתם . יחד ט0רס סימן 5סס סיס מ*5ו טק"ונפק*
 טפנ. ונחזיר פרסס טפרים סלינו מפני סמפן "יסור :מפורם. כיון5ן נפקי מינין 5מ6ר סט5קות tsb סדין מן מזסירין סיין כניסן 5וקיןיסיו
 נסס b1Q פרסס ומפריס גרס טכוס סמינו כ5 מ"כ נרס מכיססלינו
 טמע נסס סנוף מי םכ5 תטמעו *ס נ5תי נסס תגשו ס5* 4מרנ6 %6י 16סרס פינו . הנעו לא יכנכלתם : לק"ו 5רי7 ופיכו ס,סכייסור
 3רג5 קוהו דרסו ורנות" 5מקדס. ויכנס 16 קודס5יכ5

 נפלטי והסמכתי
 סרמל'ן כתב וגו/ וקשקשת סנפיר לו אין אשר וכל )י( :סו*

 וקסקסת סנפיר 5ג סים מי כיבטכס
 סוכניי

DSISS ויקנ5ו במיס נכ4ון 
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 התורהעל ביקם'נהי הטורפי'
 סלחית מפעת תסס דוחס חוס קלת נססים ולכן מס סגכנס נצוירגידול
 סנפיר 5ו וסיין וננסמס נ"דסוסלפרנייס וס0ער מלמר יעמסכ,0ר

 ו"סיצת לחות ו5רו3 ובעכירותן סמים 3תחתיו' D51DS יסכוןוקסקסת
 סדנים ממוה סזכיר ו5י . סמעופסיס נינמיס במימות נקלת ממיחסוסי, 5סמית קרונס ד3יקס קרס 5חס 3ע5י סן כן וע5 דגר מסס ידחס 65סמיס
 ס%5 אמות 5סס סיין ויימר ד6יכ, וסעופות סנסמס ממות כתזכירכמו
 שרץ מכל : ושופות וחיס 5נסמס רק כמות סקרך סר"םון c1h3מלינו
 סס סרן כי 36רסס ר' "מר סרמ3"ן כתג הה.ה. נפש ומכלהמים
 סרן כי דבהי ולפי ונקנס מזכר סחיט וגפת סמיס מן סגנר6יססקטניס
 גפם ומכל תנועס מריוס נסוו כ5 כי כמיס ססטיס 5דגיס כל5סטים
 וסנס ונהדס כחיות הביסס וסו5כות רגלים 5סס סיס טניס חיות סססחיס
 . למיננו 5מינס נסס סג,מר נמקוס ומיניסס 5נד סנזכר" "bib 15ניסרו 5" סרמנ"ן כ' . העוף מן תשקצו אלה ואת )יג( יתך: דין5כו5ס

 סמלוץ סכל כדריסס סי" בעופות סנוו5 ובסימן נעוף סימגין למדוורנותינו
 וסחור 5"כזריות מתוסס מדמו מפני סרחיקתסו סתורס כי טמאסדורם
 נכ5 ואין נ5ב ס"כוריוה וגוחן סמחרורית ושרופס סמרירס ומוקידונס

 מפרס יל* דורס סייגו ס"סורין נכ5 סיין טסור דורס סחינו וכ5מסס מסוי בידוע סידרום עוץ וכ5 נפרכס סגוכריס מלנד סידרוס עוץסעו5ס
 מסוכן מפני ויולי חדיר סוכן נמדנרות h~b נייסונ מלוי וקינוועוניס
 "יסור טעם ופנס עמסם תורס ויוסרחו כדורסים ורגנ נסרק דמונחרנות
 סיין מפני כן סיסיס יתכן וסנסמס תו5יותס "כזריות מפגיסעופות
 הסועה והתרסס תגרסננעץ

 נסו"
 ססוכירו ומס יטרופו כ"ס וסמ"ר דורם

 סיזיקו מוס ויהכן נקפם "ינו סטנו6יס וח5נ נגומד סטסור ח5נ סכ5חכמים
 תוליד 05 ולחס קרס מנסס ס5חס מן סמת"סץ סזרע וים" מזרענ*ינרי
 . סרפו"ות נדרך כועס טונס נמותרין סיס מלנד נטונ תוליך 5* יוכ55

 יסיס ממנו סיונק יינק ob חזיר ס5 סח5נ סנסיונות ספרי נקלתוראיתי
 וכל )כג( מקוד: רעות סנו5ות נכ51ס סיס "ות סו* חס מלורעסנער
 זנובין כנון סקרן ע5 ורוחסין סגמוכין סדקין מן פרס"י העוף.שרץ
 65 כי S5b' נכון וקינו סרמנ"ן וכתג. .ולרעין

 3סני5 סרן סעוף נקר"
 סטו ואיןקטנו

 עוי
 סרנ5יס קטן סעט5ף וסנס גופו גודל נענור סתם

 bS ולמס ממנו גדו5יס סקרנת מסיגיורניס
 bSb כסס סעוף סרן יקר"

 רנ5יס סני ע5 סי5ך עוף כ5 כי "רנע ע5 ססו5ך נלדו פירוסו סעוףסרן
נוקרו

 וקוי
 כנפיו ע5 וסומן ssns~ וריסו

 ומעופי
 למטס ורייסס ולו"רס נמוכים מלכיס רייס ד' נעלי *נ) סתס ועוץכנץ עוי יקר" 51נן תמיד

 נוס Db" 5כ7 תטמאו. ולאלה לכד( : סעוף סרן יקריו ולכןכסרליס
 5"5ס רק סטומ*ס 11 ונחגניס ונערגות נדגים נחכרים סחין קומרסוסון
 כונרת 11 וכרסס נרה ומענת מסע מוסעת ס"ינס נסק וחס יזכיר6סר
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 התורהל ל נ ל נווםרפט
 נננ5תס כין *מר 5כך ממורס נסמס נננ5ת מטס ום5 ממיס נסמסנננ5ת
 13מן נסן סנוגכ וכ5 סחיטס נסס סחין 55מד מיחס נסס סוכיר 51*סתם
 נסחטס ס6ס 5ומר סנסמס מן ימות וכי 6מר מס 536 טס* חייםמקינן
 נכרג כי פ" הערב. עד יסמא בנבלהם הנוגע כל מבטקס:*יגס
 ננד כנום סס,כיר נסנור סרחילס נכין וקלר נמיס נסרו רחן obימסר

 סממיות כ5 5סוכיר וכססם5יס נופו מירחן וכ"י סטני05 וסו*לנוס*
 נמיס נכיס סטנתם ס,כיר ונמרליסננסיות

 וסזכיר סגנרנ עד וטמ* יונ"
 טומרת 5כ5 נ55 וסו* שוגו ונס* ירחז 51* נסרו יכנס De1 *5 סעדנהנס

 סכתונ מחמיר בגדיו. יכבס מנבלתם הנושא וכל )כה(סגניות:

 ננחת ~גכ סנוף סדרך מפני בנדים כנוס 5ס5ריכו מננוגכ יותרננוס*
 נרונ לוחו יסייעו וננןיו כליו סיכנד מס* נדרך יותם סגוס*536

 סט6כ5 *ימור נענין ו5מע5ס כפיו. על הולך וכל )כז(ספכמיס:
 סזכ" 51* נרס ומכ5ת מסע סוסכ' ס*ינס ת" סזכיר וכקן סנ0מססזכיר
 os)1hS דר7 סיין מפגי סטעס 1S1b חרמנתן וכתב נח" כפיו כ5סלן
 ומוסכת פרסם לפרסת 0נסמ0 סג6כ5 ס6מר נכ55 ושניחס נסס פרט5*
 המה ממאים )כח( : למס נכ55 ות" *חרת ע* גרס ומעלפסע
  נדין כבר סלוכרת  נטוטיס פ" יטמ6 נסן סנונע כ5 61מר וחור .לכם
 ניננ לרסס מ"ו סג6ו' סמ*ס"נ סרב פקודת . )כס( ) . וטס*מגע
 השורץ ננימטרייות סמחנר "מר 11"5 רוחי ממרס .נווירלנורנסמג"ד
 מסיעורו כמערס ל"5 ספח3ר סד3רי *חד מנדון תירון והטעתי ?3ככדסס טטמ* דסרן ס6חרוגים וסקסו . כמכורס מסיכורו כמכורסונימטר"
 בינת נקיבת מסיעור קכ"ו דף חולין סנריית*. כ5 סמוכיס ודבריוכמכרס
 חסר ססרן כתיב נקרי כי מרמן וע"ז . כבערס קטמיסמרן

 כחוסמידןין ותוסנני
 מהכם עליו יפוכ-( אשר וכע-( לב( ) ( : וק"ן דדין

 *סרליס *5* קקי 5י קרל דה"י רנותינו לדכת סרמ3"ן כ' .במוחם
 3מוהס ממס דס*י יר6ס ספסע ולני 2כגנדסס. hnun דםרן מכסו7רסו
 יזכיר 5מס כי וסרן וח" טמ"ס נסמס 5מע5ס ממזכיר מס כ5 ע5חוור

 וכן בנשילות גס גוססת וסי* בייחוד נסרליס וס3גדיס ols)cטומאת
 עד ונטפחה : 0כתונ דנר ו3כו5ס 3כו5ס סוס לוכ5יס שכסר דיןכ5

 וכהב . סטה סערך סלריך 3תרומס איירי קרי .סקי ומהר;הערב
 סערנ כד ספרמיוה 3כ5 ס,כיר 5כןתרמכן

 סחרומס טסרת מסו"
 5חו5ין סט0רס סוכיר %5 ינ5 3טומיס 5"וכ5ס ולסור קודם מסיימפני
 י6כ5ס רלס ולס 5חו5ין 5סטסר מלוס "יגו כי 5נד 3טני5ס מסי*ימכסר
 מחונריס ססס סיע"פ 55מד גל . יות'ן וכירים תנור )לה( :נטומהס
 כנר *סר ו5* יותן טמר סת5וסין חרס ככלי טומ"ס קנט וכניןדינן
 רשויין יסו סr'lsJ *5 סיסרסס 56* קטנים 5סנריס לרי7 מהיןהומר

 ספירי נממזנר טומ"ס מקנ5יס o*~c כו7 55מד וב* סר6סוגס5מ65כתס
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 התורהעלמשאויבי הטורפי'
 צ

 . סטית 6ת ונתן כמו ננין סריסת נתילס כענין נגס 6סר סנניןיותן
 מק53 6וכ5 ספין 5ומדיס *נו טכ6ן זרוע. ~רע כל על )לז(וקמר:
 מקר* 5ן נפקי דכ3ר *ע"ג נככסר ס5*טומ*ס

 סוי ס6וכ5 מכ5 57כי5'
 5כי5 נסי *י . סכסר נ5* טומ6ס מקנ5 *ינו סרן עמגכ ד*ץסנוכיגן וטסכ* סכסר 53* טומ*ס מק53 .*ינו חרס כ5י ע*ויר דוק**מיג*
 וטעס זרעונים. מיני Sb טרנס וסכי סניכיס מ*כ5יס נסיני*יירי
 נינמיס hS1 ניחוח מנרקיס וסמטמ*יס סמרן 5כ5ון כי סרמנ"ן כתבססס"ר
  דברינו ניחן ס65 ונגנו נמים סמוכסריס b~us סרחקס סחורסוכסתס

 4תןסכור נו  דרסו בנדיו. יכבס מנכלהה והאוכל )מ(5סיכורין:
 כורך נשוכן *יירי ספסט ו~י כזית 7סיינו *כי5ס כסכור ונוס*נונע

 סבכיכם צסני5 יתירס טומאתו חס" תלמר bSt ונס* סננעס*וכ5ין
 מתורס ודרך סיסורין סמינין נסיר לטעות דרך ויין סחוטס מסי*סנור סט* וי*כ5נס *דם סיטעס נסמן טסורס נבסמס וס וס,כיר . ד5יקמט
 נסני5ס*ין פ" הארץ. על השורץ השיץ וכל )מא( נסווס:5דנר

 *סורין: כולס 6כי5ס *סור וכנין *נ5 *גור סמנס tSb מטמייןנסרליס
 טרפל סיטני 3ס נולד נין ספירס"י מס . הנאכלת ההיה וכין)מז(
 נטרפות ברקדך סלריך ר"5 ספסט 5פי פסו5ס טרפס סימני נס 5גו5דכסרס
 סכולה סמרקדקיס י5* . כסרס ולמטס טרפס ו5מכ5ס טלרכונסמסרי

 5פעטיס 13 סנטרך כלמו מנטרפות מגמע כע-רם טרפס סימניטדק*מר
 5ן דקיימ' סרילס ונקנס קנס ם5 רונו ססתט כנון ומפרטים כסרססי*
 רייס במנח* כמשן רונו מסחט וכיון נקנס ת5ו" ססרייס כסרסססי*
 כסרס וסי* סרי*ס ניקנס יסייגו טרפס סימן נס סיוון חסו דעי*73יקו5'
 דקדוק מסו* ונרסס .. טריפס וברגן ניד כסרס טסי* רסיס ס' נכלתוכן
 : 5לורןס5*

 תזריעפרשה
 4' וסמין שתקדטח' 1מ5 כתי' * תזריע כי אשה )ב(יב

ocbס%מרו 5מס רמז תזריע כי 
 5וסתס סמוך משסתו לפרום olb סגריך סימרו 5מס רמז וזת סטסורובין סנט* נין ו5סנדי5 5ו סמן וכן תעמיס 3סכח כ5מו לקדם 6דססלרי7
 סנזרגנ זרע נין 5סנחין חדסיס ג' ססלריכו 5מס רמז וגן *חחעונס

 כי פסס כך ושחר 5סנדי5 דנעינן נקדוסס ס5י מנזרע D~ISנקדוסס
 D~r כדנין ונעמס סנמחס מחוי יוקדחו DIS /'Dh' ספירס"י מסתזריע.
 זרכ כעין טיס מ5* ספיר הפילס סיס 5מיטר* 5*ו לידס טמ*ססלטו
  יללסלריך  לדס.לילוולד מטרח סייגו כ5 סכרי גיוס טמ*ס שמוסתם*
 ספיר וזס לידס טמ*ס 6מו מחוי סול *ס 6פי' ו6ז לורהו ניכרתסתם"
 ססו" .הכמיס סימרוסרוקם

 החלם טזרכת 6סס מלמרו ומס . טמע
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 התורהל ץ3 לרציךרצא
 טזרכת כס0לכס סיכך שריסון מ2ט5 סלחרון ~SISl' סטכם י"ס יכריקית
 כשסלים ליפכל נמי וכן וכר ויולדת סלמס כח מנטן סוכר כתמת"ס
 מעלת סהס% 5ל מזרעה לסם הלמרו לע"פ סרמ3"ן יכתנ . -תמ5סטוריה
 ע5 מזרעת למרו ל5ל זרע נסס סיעסס סזכר כנילי ניליס 5ס לין מסריזרכ
 סרחסדם

 מתהלפי
 5דעהם כי סוכר 13רננ ומתלחד נלס נילס גמר נסעת

 וכן . זרע יקריו ו5ןניסס סלים ומלונן :נקנס מדם גולרטעונר
 ולונן ועלמות גידים מממכו לונן מזרינו לים 3לדס סוהפין ג'למרו
 סנעין וסחור וניער ודס ונסר עור סממנו לודס מורעת וגוססמנעין
 סכ5 סיוגים חכמי ודעת . סול כל נילירס סרופליס דעתונס

 גוי
 סעונר

 גילת נין לין כי נחוסר גורס מנוחן כח ל5ל (c1h נו ולין סלבסמדס
 מגדות מזו ל5ל נעפר .סמחפ)סת מן 5נו5ןה סוכר מן סנלססתרנגו5ת
 נדמי )ד( : מיסוד חוס ממנו נסמכע תגמיח ו5ל תג57 5ל ווולפרוח
 סיס השסורס .פרולס לע"פ קוטר רם"י דעת ע5 סרמנ"ן כהנ .מהרה
 ס"ס כו סנדס דס כנגד טוסר דם מסול סטעס כי לברדס ר' ימרתן
 חס כפריס סנקנס וע5 ננטן לורתו. oScnc סימיס נמספר סוכר כ5גזר
 מסול טמור זכ3 כלשון נקיון טסרס כי' דעתי וקפי ומנוכס. נרורדגר
 סהטמי זכר גילדת 5וס כי וסכנין ומזוקקלרוק

 סמנסג כנדתכם" ו'
 נניתס תס3 ימים 5"ג כור ולוס'סתומי5 סמקתי מן דס מופעתמתסיס
 ומנטן מ5ידס תנקם ולז סדמיס המלית תוליי ל5ס נכ5 כי גופםלנקות
 ס, ביה והגלושמריון

 סיקו נימים 5נכ5ס טסורס מסיי קנ5ו ורנותינו -
 5מקדם םהטמל למר ונל5ס דוחס נדה כמו ססס נסנעס .מלומרספני
 _לנרמס ר' ככנרי לו 5נקנס סכפ5 הכעס . )נע5 וגל )תו5ין ו5לונקודת
 לנ5 5פ"ל וכקנס יום 5מ"ל נגמר םסזכר סימר יפמכל5 ר' דעתכ5

 טבע כי סטעס 5מ"י סנקנס וא' סזכר- לחד םלומריס הכמיסנדכה
 כן טלוך.ועonS1 5 קרס סיע סלם נרחם וס)חס 51ח קר סולנגקינס
 סמעופס רסדס ס5חות ריבוי מפכי גדול נקוון וריכס וסכיכן נקנסלדם
 לריכות ננקיותס לריכיס סקריס סחו5יס כי נידונה כי קרירותן ומפנימנסס
 וכריך מ' יוס דמיינו כהרו-ק. ימי מלארה עד : ס5חיס מן יוהרזמן
 ובד נקדם לסורם םלחריו ו5י5ס סלרננניס יוס דכ5 נכ55 וכד דע,-קומר
 רמי על תשב ימים וששת יום וששים גה( : כפרתם םתניללמהר
 5פי טסרס נדטי כתיב ונזכר טסרס דמי כ5 5כתונ בנקנס כינס .טהרה
 יומנת סלינס מעמיס בנקנס %נ5 טוסרס נדמי 5"ג יומנת 5כו5סמנזכר
 פרם"י . מהרה רמי ע5 .השב : בתוכם  :לפיק? :גון  טמר? נרצי ס"וכ5
 ימי ססס לע"פ נמקדס וניכנס  נקודם מליגע תתעכ2 פ" עיכובאמון
 5נכ5ס טוסר ימי ססס מלע"פ טסרס נדטי למר ונכל נכנס לל5טוסר
 תסג אסון כי ויהכן סרמ2"ן וכתג . 5מקוס תסס על 5קדס תגע5ל
 סלסס כי 5ליס תסי' ו5ל 5י תני 5ל 5י תסגי רסיס ימיס כמו סולכלן
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 התורהעל ,3תזך הטורפי'
 בנעת וטמלס נמנעס סימר וקפי 15 יומנת תקרץ נערס עםסמוננת
 תסנ *חהרסנעס כי למר ו5קדסיס 5נכ5ס סתטמל דותך גדת כימיימים
  .סטקדם ל5 תג% ו5י נקודם הג: 5י לנ5 טוהר נדמי ימיס 3"ג)נע)ס
 סלמס בי נתיכי וסנכון . סתרלס לע"פ 5נע5ס והסנ הרקס ס65לע"פ
 ויוסנף לדם נס טכ5 וירחיקוס םינדוס נענור נדם תקרל רלייהסנימי
 תדרוך %מר וסיפר %ל5ס טס% ועורס נס כי הדס גני כס תספר 5ל3דד
 סחמירס ו5כ7 סיזק טוויד טנטס וגס טת 50 רקנוניה כעפר 5ססטמן
 בטלורה סכתונ *מר וכן סמגכ טן יותר ונממכ3ס נדס נמומנתורס
 מחון "5 וי%5 סטמ*יס כסלר נו יטר ו5ל מו120 )מהכס מהון י30נוד

 כי כ55 י75 ס5" ימינם נו מזכיר "ל" כמהנס ת71 "5 יגל זל"למחנס
 טסרס נדמי תמל יטיס 5"ג כי נכין סכתונ למר ולכן מזיקים וסניוריחו
 נקודם הגע ס%5 נולו וס,סיר סלידה נדות נימי יםנס 6מר מוסנסע5
 סרמ3"ן כתג . עליה וכפר ה' לפני והקריבו )ז( : במקדם תני%51
 מעין 5ס ים נ5דהס סלמס כי דמיס טטקור סתוכר נכמס כוכרלריכס
 לזכר סעד י5ירת גיטי לו סנקיון נימי עומדס ולחרי מפחת ומקורנתחח
 כ5 רופי ס"ס כי ותטסר מקורס סינבמוד נפסס כופר תניי 5כקנסלו
 ונם3עת קופלת 5י5ד נמעס.לכורעת למרו ורנוהינו . 5עםות ומפלילנסר
 ר6וייס ססנועס ולין סלעי טהר סכםנעת כיון ר"5, 5נע5ס תזקקס5ל
 : נוס כפרס 05 סיסים ססס רלס 5נע5 ממועבדת סביל טפסי5הו5

 ע5 כי 3ענור סרמנ"ן כתנ י אהרן ואל נמשה ילל )כ(יג
 נגכ וכ5 רינ כ5 יטיס %סרןפי

 למר %51 . רנותינו דעת ע5 אסרן סי%מר 5טסס 16 אסרן גס סדצורסיס
 5ססגר יכריחוס סטמליס נריותס סכסגיס כי יסרל5 גגי י5 דנרכסן

 "ין כי סמ5ורע תורת תם" %1ת נ51כ י5 6מר סטסרס ונפרסתו5סטסר
 נרגון כי סקרנגות 5סקרינ מכסן 5י וגס נטסרס ימרל5 5סוסיר5ור7
 וענבר ל5יסס ולטרתס יסרל5 3כי ל5_ ונרו למר סן3 ונפרסתיעסון
 חוליו %חד כ5 סיודיע 5סזסירס לריך נו אכיר לתר ולין סתר דנרמסול
 כמו סריגה בסון סלת שנרסס ר' כתנ ספחת. או שאת )ב(לכסן:

 סס%מ בעבור כן מנקר% ויהכן סרמ3"ן ופי' . דוד ויסקס . סל5סוסממיות
תו5ןתס

 5סנס"
 *5 סיתחנר חולי גי ספחני טמרת וסכמת . 5טע5ס

 וסיטן לות נדטות סיעסס נסחקיס סו* נסיר מגזרה נסרת . לחדסקוס
 וסנסרת סנסרפת סירוקה סמרם טן סנעסס סלע סיתך5ס תסיס כןולס
 נטסרת רלתס סתורס וסגס . ממתיסן סניכפת וסםפחת ס5ננס ס5חסטן

 סללו סמרלות כי מהה5הו סוס גחולי וכרחיקס טופס וננקיותיסרל5
 כגכ נהה5תן סכהונ 6מר ולכך כך לידי תנלכס 536 כטורס לרעתלינן
 סטוטיס סימכי ונסיות גטורס לרעת ופיכס לרעת ם5 מכם כלומרלרעת
 בו מעכסיו סיטט"נו קומר וסכוונס סי" נרעה למר מסנר )"תרגמזרס
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 התורהל.רנןרל.ן3,רצג
 כיוס כ) יגך5 56* יתיפל :5* גדי נגע מסוי פ" סול נגכ 1DIbסכמן וטמ* וכן סכם מן מכתס 5סנד5 וריוי לרכת לידי נווד*י גגע.פינלסול

 פירועו ידעתי bs פירס"י העור. מן מראה אין ועמוק )ר(וסוזן:
 סכ5 נסרו מכור עמוק סנגכ ומרקס סופניו נפסוק פ" מכנר 15 קמםכי

 מאיר ר' והרב . ס55 טן כמוקם חמס כמרלס סול כמוק 5נןמרלס
 בסרו נעור סו* לננס נסרת ולס כפסוק סכך_.פ" פי'מרומנבורק

 תסו* פ" סו6 דבר תח5ת סכור מן טרלס *ין 5בן דנר כ5 כדרלוכמוק

עסוק-

 . זס.ספי' ע5 מורס וסטעס סכור טן מרלס ולין עונן סחטת
 עמוק סנגכ מרלס סיין 11 קומיל לתרן יכווין לכחנו וסנס פ"וסרטנתן

 5נן ספל 5י ומכרס כםלומר *נ5 5נן :כר נו כסיספוך 50ל סכורטן
1*tSh מחמס נמקוס יסיט *ס מממס מרע סכן עמוק מנגע טרנס 
 סמעד וסגס נו 5מפתכ5 כבוק סמקוס יר"ם 65 נו ומפוזר סחורדנר

 סלונן יסיס לסוב יו 5נן וכסיכפון סנגכ כוטק ומנטל סחורנתוסתו
 אלטר מס ,ס כ5 ועם . טרחוק נו טניס 5כ5 כעמוק וירלס טוכירכ5ו
 ננוסס ל5ל סלת *ין *מרו הסרי נכון *יני ונמוק 5נן טרלס כ5סרג

 מסית נמרלס יומר ידכו ספכוק וגס כמוקס .מתסיס רלוייס סרנסלננס סי* וכגס 5נן :יה.כלטר ולכרו לננס סיח כדכתינ הול לננסוסס6ת
 סלול סל5 כמרקס טוגנסת מיה ימרו כסניס בתורת וכן עטוקססתם"
 נספך סדנר סנס סול כטוק קונן מריס כ5 וים סחמס ממרקסננוס
 סתומן סעור כנגד *נ5 סנסרת כנגד סול מגבסת סלת ס5סון נלמרו*ו5י

 כן *ב3 סעור מן עמוק סמלת נמרלס "מר 5" סכתונ ומיסווכמוקות
 סהטס כטרשן נעעיס ו1דםחם טומר נותן 5וק כ5 גי סכרין 4נרפס
 ועץ ט ונקנע הסחרות עון סקנס ססעון נכנור ~ss טן עטוקסמיני*
 ט63 ונצנר מתסס נעקוס יחוס כלסר טסנו ש5ם סר6וח כס% וכזוסיר ססו* וסנסרת נעסוק ירקם ולכן 15 ויתרחק סרוגות כח מפזר%וגן
 נכ5 יתפשט וסטנו נמטרות סרוגות כח יחפסט *ז כי סרור סער נויסיס
 יחלם יי עוסיר' Inbo *ץ *נ5 לנכס סי* וסם*ח טענס ינרת י%סנגכ
 כענץ ועננסת 6ל15 נקרובס ויר*נס 146 ויתקרנ נו ויתפסטסריות
 סנהוכס ס%טיעות פוס ננכס מסי* Y'~b כסי* סנר~רת כי כטוקDb" עי ספ5 סר*ס ו6ער_נס %3טיטום ?( לטוכס פתונס נסרת *ו ננססיס פריות נ' נמחק וס~כיר נרקיע. ננוסין כמו נריש סמן סכוכביסכריות
 טרנס _וסנס לין ספסט דון .וע) . טעע לספרת ותחר סעוטק סענסטנרע
 *תר ספסר ועס לננס מקת ע5 ו63 נסית ע3 *% ק6י יתעור טןספ5
 ע5 חוור כסס וסו* סעור טן ,6יננס וספנך 5נן סער 03 *ין ופסכך

 וקקי עטוק וטרקם וקטר לנכס *1 %עדטת לננס נטכוס וסוכיר .סתיסן
 טן *יכנס וטפוס 3נן סער כבסרת *ין וסנס וקער וחזר בנכס ע5בוק*
 וסספ5ות סטעק כי ירסן .*יטדטת שננס סמפ)ות ענין סוכיר גיסכור
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 התורה על ן3 רמזרי הטורפי'
 כ55 ספקות 3סס כמפק רק טומר סיטן נסן. ופק טוט6ס סיטניממשן
 פ" רמ"י סרמל'ן נחג . בעיניו עמד הנגע והנה )ה( : כרזםוכי*
 *נ5 סנדולן ככין ועינו וכטוסו סר*מון וכסיכורו כטרשנו נעיניועטר
 מממכ וכי מנק תנטו נכץ כלטו נכין *5* 4 *ין פנינו כטניסנמורח
 55טה ע6 ייחסן כינ' סריס 4מ עופדו כ5 עטד ססנגכ מכסן ע5סקיי
 . סנגור ימדוד 5רץ וקינו נפסיון סנגכ ספוט סכסן עעי טר*ס 5פיגי
 קריות 5סיטן נות סב רוסס 5עמות סלריז *ומר יצ'ו הרעוש א"א*נ3
 סניפו כ5 ממניח מפסוק נסן ספי סרים ביבכי  רמ1י1ן סיכי כי פסס06

 ס נגס נסקר ס ס' יפסס יס לרקוח סנינו 1  סמוך  מכרופ ב'וטניח
 סלינו ס65 ז' כ5 נבית מטסנירו ספ" כרפ"י ודי* וקרץ ססנריסתנו
 דטמטכ סנגכ וססניר קוטר ספסוק ונס נניח סיסנירנו  כגכיס  נונזכפ3כ3
 ומרדת 5בן שער הפכה והיא  )י(  קימר-הבגוס:  מדוי סגנכעקום
 סא נענד טסן נשחו מ 5סניסס לרי7 סיס6 5* . בשפרק חיבשר
 פרוח ואס )יב( : נספח מי נסר טחת *1 פ" bSb טוט*ססיטן
 כ3 *ת ס*ומר ועם ינול נכ5 יתפרח  מיריך פי' . 11' הצרעתתפרח
 נכ5 פרכס סקס רגליו וכד ערלתו וגס סננע עור כ5 פ" סננעעור
 טכס ספמט ולפי . סו* טס* נתרפ* *ו 5נן יופז 5* מכנע וכקוססטך
  נכלם יינו 16 מתפסט כססנגכ כי ספרימסטסרת

  בעדפי
 ויורד יוכל *ו סגול בכן  מהפו"פ  בטייבו יב1  ומלנהפכות  מירורסימן  וסו* סרסר

 פמוטו ספי סרסרתן כתנ . יגלח לא הנתק ואח וההגלח )לג(מחתיו:
 יעבור  "ס  סכר ט  pbt *כזפ מנתק מקוס כל לזכר  יכנרר  bSnמנסיר
 בתורת 536 . סיער 5ס5מית סיבס וסי* סעור ימגרר סעקוס כ5תכר
 *ס נתק נפ" סקריך וסרסנ"ן . ספירותי כסו סכתק סנינ סורסכסגים
 . והצרוע )מה( נפירוסו: יעוין . 165 *ס טרנס סוס ב65 סט*סו*
 ועל : יפרוס hS ובנדיו גי' דכחיב *ת"נ נ"נ לרנות  במביס  בפורסתימ
 )סו( : מוען ס5ו סרש כי ריחו ירשו ס5* פיו יגס? פ" . יעטהשפם
 שנר 6פי  *1  כמו  מממסדו סי סכ5 סחות  ~ס שרז 24י ישב.נדד
 סרטנתן כחב . 6דס סנני סינד5 סכתונ נוסו ופז נו ניגמז סחייכטו
  קרש נסיונו S~h נע51ס סיס 651 נטגכ *יק נתיס ננגני וכן ננךיסננהי
 ונתיסס ונגזיסס on~b 5ככטיד תעץ כייסן כסס רומ  יסיס %'סלמים
 ננמרו כיעור נרפס יס* חט6 ובר ממס נפחד יקרס וכלסר טוננטר*ס

 ננחתי סכתונ *מר ולרז מעילו סר ססס כי נסרקות בניתו *ו נננדו16
 נוסג ושנו ססהן ננית ס/ מכת סי* כי *חווחכס T~b נניס כרכתנגס
 פפכי %" מען פרן Sb חבוקו גי סניטר כסו ס' נחלת ססי6 נקרן56*
 הער% 63דץ bSb סמו* סכנק by מ5י ספני *5* קרקכ חמםססו6
 שלע עי קר56 נשק bSD כהנע ספן ערש נכנעי חקנ 6מק

 נוסנ *ק וס וספני . OSIDS מס י*וכ % מ שון מוש נססנעכס
~Sb 
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 החררהעל זן רי רכ%1רצה
 נסנט ססו6] סמכור סולי* ס%כ *עי מ נתנכש י* פרסנננדס

 16 סנגר ופסוק שוק, 3ב5 סכתע מחר ה ומפני 56סיסיסו6 *עכופי
 ההש. ממארת צרעת 3נב, כס: ז3ר סו6 כי סכדנ 16 שת4סעוד
 )נה( 1SD: למרט לוסו ינ7 נטי מתפיט וסופו נו גמת5ח ס6לספ"

 כולו 05רוץ לרז 1כ7 נרתת כום מ וסע7 ספחת פין נפחתת,-הוא
 .סקוס נק .4ט גנבחתו* או בקרחתו סננע: סקוס בקריעת סני651
 תיגר: סכין פקוס בין סיכרסים

 כשצרעכרישך-
 אל ודושא וא' המצלישע הוריק תהיה זאת ( ב )יד
 56 ויונ* מסיתו תורת קי6 סויה *ומר תת5ס סרטכן כתג *הכהו
 bP PSbi סיבתן פ" ק וקמרי פיו כ5 656 5כו5ס ססרס 15 [6ץמכסן
 עת'". . כנתרם* *מ"פ Sh'1 יצ* 5* )סו* 5טחנסמת

 56 וינוב* רודם
 גנ(נויצא FaQ~b: כרעו ע5 יע* כמיתרים תטל פ" עסס ס5*סמק
 מן הניס 0נצ* כסן סק* נת"כ חרס . למהנתי מחוץ איי[הכהן
 סטה jnDS חק גסו* טלודכ rbl 1co ריכוז  יפפלמ חון יואממוטם
 Pb,p  וטווס נוודת  כשור  מס כ5 צמרים. שהי )ד( צחר:עטרכ

 נכלי מרמיתן נתב . 5פמנל סחת ימנ ניד נ" דכתינ עעקוטונשו
 כ5 סיס. עני סמים ופור ולכתיב ופור גקר* כוץ כ5 כיספסט.6וסריס

 כ5נתור
 כני

 וסנ5ון . זנם וצגי o~n_ כ5 נחר 5* סיקור וקת כתיב חק

 ~ncs  צג ט  :ו'ך::לין[ויקירי
 כ5 טיניס מני כש כ5 לפור וכ5 צמסיס יכוץ עניסו וקונס מס כי:סעיס

  סלד" נוסר סקטניס סס אגניז לפ? קן קר* וכן סנדולם וכ5סקטכיס
 .נירצים ממדים  עצפוס.  סכל רנותינו סוברי וסנר*ס . יתוםנקטגיסס
 נדוננד 5% 5פ5וס *5* ובינו דרור נגרור טרורם ם5 ענותו 536נפרש
 6פל לפושן כסגים נחורת טענות 5עכט סולרז ולכן כמריסכולן

 ותניף דרור מבריס מתי סני* ננכיס נטסכתל  טדתנן וטיסו .נדיכנו
 סחיט לכ"פ שד הס' ונקוטס נטולס סוס. ם"מו טוותן לפרש סתיעפו
 ס*פ" ס"ט כמריס דרור ם6,כס עכ"פ ייי כט קחני 51* כמו"ססווק

 טינ?ס  מטטלות 6ף.  פט מפני טבעות 5טכט וסולר7 פמוטךנדכבד
 פ4 י"כ .  דרור'ססס

 ועץ . סר"פס כנון m11Db פך ל טמאות למזתי
 כנית ותורת ססלורכ מנס שרסס ר' כתנ ואזרב. תולעת רשניארז

 .אל )ה( עלריס: פלח סוטות סס וכנס קרעים מסת וטסדתלטכונכ
 סק היים. מיס ע5 סנמבה: כתרם כוטו סיספי5 4סר חרם.כלי
 פעום ישרה.  מני על )ו( פיס: סיס  מסוי  3וף נכסן טמרתסיתם
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 התורהעלכ,ש:וין3 הטורפי'
 כבשים שני יקח )י( סילעת: מד נו תוצק- ט65 סיטן שע 65סססס

 נמני יעלס סם ספסוק פ" 65 סרסרם נתנ אחת. וכבשהתמימים
 סיכמס וקטר R~b DSbS סיקרים *חך נכבס מלמר blb ובכביםכבסיס
 סכ5 ויקרץ נפרסם ספ" טס כ5 וסמן סכולן *ת יסמם ותחרסחטנית
 ע51ס נמס ססמ ססכצס נ-וע %כ זכר וע51ס נקנס תרסיסתטפח
 המטהר ראש עכ יתן )יה( : נכ* סקריך 65 וקנן חט6ת תסיסוסכנמס

 ונסטן 60מס ביס סי* nbp ר4כפרס דל. 5פמ הכהן עליוובפי
 סטטכר כ5 וכפר נחטפת ויטר וחזר וכפר נעמס סכתם לסרומכס

 ידענו 5* וטלר מכסן עלים וכפר ונטנחס נעו5ס עת ועמרטטוס*חו
 קורס טכ5 6סר טע5ו ע5 יכפר ס*סס ולוק סקו מכפרות עכיןסס
 תפקס גתן נלערו 6עי סנננו ניטי חט* לסר חמו ע5 וסחט6חננעו

 QO וסטכחס וסעודם טטוט6תו סטטסר ע5 וכפר נס כתינ 5כן565קיס

 סכסן כליו וכפר 6טר ולכן 6ס5ו Sh ו5מונ 5יטסר מתכס נפסו כופר15
 גס כי נו סכעסס 5כ5 תחר וטסר סכסן עלו וכפר כי עוד ויתכן .וטסר

 סניה ע5 וכפר כתיב סנים נננכי מגס ולמסרס לנפרס נפיסס~ריס
 5סס סיתס טונס נסורס -פירס"י וגו'. צרעת נגע ונתתי )לד(וטסר:
 מלוס 5פי ונננדיס ננתיס ננס ר6ס ד5כך וי"ט . וכו' סטטטוגיותנמני5
 ס*יכס וים ע"1 טמטמי מסיו וננדיס נטיס סס וסיו וטסטסיס כ"1לנער
 : ולמרפו מיכתלו כדי נגע 3כס סקנסס נחן ע"1 מסמסי ססיויודעים

 סכתונ סרטנתן כתג אהווהככם. ארץ בביר-ז צרעתה נגעונתתי
 %56 ימר56 גני כדת כSb 5 דגרו קומר רידוי וסיס ימר56 כ5 כננדסדנר

 Pbn וסטכם יסרטן; כ5 נטקוס גנמסס מרבר נמי 6י טקלר.ססכתונ
 5כסניס לותם ומי5מדו סלרנבת דיני . כ5 5סס 55מד רק כחס ספרססכוונת
 נסס סוסירס 65רן ננולס 56* יסכין *ת עתה נסס ס~סיר 65וממס
 כלמר *הכס יורו *מר ככ3 וכלנסות מלוד עמור סגרעת ננגעמסמר
 הנגע ישוב ואם )מג( cs~O; נמספטיס תחוס 5וס 5סס כילויחיס
 6חר ונעפר *חרות נלנניס סנ6 סוס סננע סרמנ"ן כתנ . בביתופרח
 סג מסו* ולפסיון D7hJ ס*מורס ושרימס רומס וקינו גריסין סלע"ינו

 סכור תחת ס5יחס תסתתר רניס פעמים כי נטנעו סר6סוןכהקוטו
 ל53 מיגוני 1*5 סעור .56 ותמנן תסוג כן ולחרי סני פכיתי Sbותסוג
 ניס רעם רוב מהסיס 56קיס וסכת נגע "65 טנכ מיינו סוססענין
 ססס נינניס ופרח סנגע יסוג ו6ס סכתונ *מר 5ל ו5כן ססו6נטקוס
b~b"טטר*ס סייגו 6חר ממרסס ו6פ" סנית מן *הר כמקוס נו5ד 6פ 

 פ" חס נתמרס סנו5ד חדמ כננגב נדון זלינו ופורח כתחר נדוןסרלמון
 מן תסור 65 סרעס סרוח כי וסטעס כן ויגו יסים סנית כ5 כיבנית
 , נעריו "ת 5ס3עית מלמקומות מחת 13 תסיס תמיד ל5ל מסו*ממת

 פסוקים 5סקדיס לריך מלין 73בנין ממדרס 5פי סמקר"ות פי, יימדעוד
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 התריהעלכשנורערצז
 סרמ3"ן כ3% וטהר. הבית על וכפר )ננ( : נפירומיו וכייןסמ6וחריס
 מחון Sb הפכותיו ,כ5' 6ל מלפור סתמי סמסת)מת כלפור סווסכפרס
 0כגע עונם טלין 0טסת5לר נעכיר סכפרס כשנין ססד0 פני Sbלכיר
 די כי ולמס חט6ת סננכ-סנגופו'5סלריכו כעונם *דם ם5 נניתוסנריס

 . וס"זונ סקרן 4)נ7 סלפר'ס סאן 5ט0רתו 0מלורכ סיני* לר*סוגס כפרס15
 וזג יו5ןח נני וכן נניח נין 63דס נין נמלורע דכתינס כפרס דכ5וי"מ
 דכפרס לנר* בלקי ידיח 5כפור3 כמו גקי4ן רסון "5ל כון כפרת 5סוןקינו
 5יס היכפר %גוכי0 סחט% כ5 נ6יס דגגעיס לכ"ג נסו היל hSממס
 : hun נ6ס'כ5 קרננם. 6ין ספסט )פי ט"מ חוטית סלי% *ע"ג יקדתוכן

 סומקקן כחנ מכשרו* וב יהיה כי איש איש )ב(מן
 טומאתטעם

 אתת קרנן ולרין סגדנקיס סחו5יס מן ננד חולי סיותו ספגי 3*םסוג
 15 יגרוס ס5* חטאתו ע5 לכפר חטאת ולריד אותו סרפ* 5סססודיס
 כטכס סתידס נטנפו פסו* 6ע"פ זרע סכנת טומאת וטעם חוקי.שוד

 יסיט *ו זיעו ימחת 06 ידכ 65 וסמוכנ מסחת סמקור כי מתטומאת
 קרבן 03 מיינ ו5* כדחס נכת ס*סס נ~ונ סכתונ וסקי5 . גולר ו5דממגו
 נין ימיס' י 6ותס וטס* מחומס נתרפאת 651 נטנעס מסוקנסנור
 מ,' יותר נסן תסיס bS נטנעע סכסיס כי ז' כל"5( . *1 6' )יוססתר*ס
 קמרי רניס ימים רמס זוב יזוג כי 536 נחוץ יותר ספכ נסן נסיותזולתי
 לדין כעתתרפ* קרבן *ותם וסלרין סאים כוונ חולי סו6 סנס סס'ססז'
 וקמר וטובלתו סבים וונ סומר מ נבסס טניה סכתה ס,כיר %* .סוג
 זנם תסיס כי חיסל נחמס QDbI וזחו וטפר חמס נמיס נסרו ורחן3סוץ
 ובזנם נכדס סטומ*ס וספיר כאום לונן %51 ס5ם ס~נ יסיס דס סזנכקם
 וספרם מזונו סזנ יטמר ~סר סתדנס טסרס ולחם נזצס סזכיר כןולחרי
 ספסט וקל וע5 . סזנ כטסרת הטסר ואחר סזנ יספור כאמר O~D1 ז'05

 עלס סקלו רבותינו *נ5 סזנ כרחילח חייס נמיס רחילס לריכססיתס
 ואחר 5סזכיר לרין סיס ס5* ומטכס מקוס נמי 0טס*יס כסקרסתטסר
 סוכר מנק סח5וק *% 5סוכיר סכתונ ב* ס5* סי* סריס נכ55 כיתטמר
 דרסו ו5פ" נדתס עת ,'bSS~- כדתס. כת נין ו5ח5ק נדם ,ונס היסט5כקנס
 קור* סכתה חרמנתן כתג במים. שסף לא וידיו )יא( חייס:מיס נ5* סנתורס כנטסריס חטסר ולנחר קומר טסרס 05 לרנות תמסרואחר
k~SJDSכנוס 05 קור* נננדיס וכן נמיס טטץ ען כ5י וכ5 סמובר סטיפס 
 *%5 חולן דבר 03 יסיס ס5* לריף סטבי5ס כי וסטכם וטפר מכיתוכנס
 נח5 כמו נמיס נופו כ5ימטוץ

 נןיס סכגיעס כי נענור ספסוק ופ" סוטי
 סטי 5* ונזדיין גידיו נו יגע *סר כי*מר

 נמים נופו כ5 נסטיפח לותם
 טסרתו גיוס רחן 5* ועדין כידיו סזנ יגיב מסר וכ5 *מר כ*15 טס*יסיס
 : חלילך נ5* נסעיפס מתסיס מיחילס גב5 55מד סטיפס בסון קומר וסולרךיכנס
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