
 קמאים לשמים אם כי לבויים רע נעבטים עאעינמ איסורים ז עמרדכמכוך44צ
 פרה אין אומר הרופא תודוס תניא והא מצרים של מאלכסנדריא חזירים להביא שהלך יוחנן ר' אמראזל

 אא"כ מצרים של טאלכסנדריא יוצאהוחזירה
 חותכיי

 . דעתייהו בלא אייתי זומרי תלד שלא בשביל שלה האם
 נשכו[ שימלמן

 אבנים מזבח ואם יתרו וישמע בפי דכתיב )א( המקצר להניף שלא מאלהיך ויראת . גזית אתהן תבנהלא
 אלא חית אין נוגע במכילתא ותמא ותהלליה עליה הנפת חרבך כי גזטע אתהן תבנה לא ליתעשה

 תבא כי בפ' וכתיב כשר כולו המזבח וכל פסולות הן גזית אתהן תבנה לא ת"ל פסול כולו המזבת כלשיהא אני שוסע ברזל עליהן שהונף גזחות אכניס שני בהן שבנה הרי אומר נתן ר' ברזל עליהן שהונףנזוזות
 פגיטת נמה 6'[ ]"ה בחולין ראשון בפרק ותמא תבנה שלימות אבסם ברזל עליהם תניף לא אבניםמזבח
 פממת כטה שנינו בשידא אבל באבנא התם לה וטוקמינן נוית אומר ראב"י מפח אומר רשפנימזבח

 ראםתיעשת
 וו") מסע' פ' ריס 160) דכרי 03' מסריס"ן סג6ין כסד"כ ד)6 וסוך . עכ"3 ת)1' סדנר כדרך ת6 ס6'0ור עיקר פסו 6הר כדרךסוגך 061" )31ר'ס מ6"' ירך 0)6 ט'6 טכחגס 6)6 '670) 13 נסככו סבלך דסייגו סוף יס ממיכר מירי 6)6 06ור כגו יפ"כ )מגייס6"י
 כ3 %עת נספר גכתכ %ך 63רן ממגריס 0גסעו טילך נקותו רק 05ל %0 מסתנף %כ 3מ5ויס 0מ%' תילך לותו לק 6סר 630כיון

 ודוק )עורס סזס נדרך )סוכ 60סר עד וגרו) (hle ענין בסי' דעת )מען סוס נולך )סוס )סם 61סיר ז' עס"י 0ס'1 1סמו165תסמקעות
 )6 ע3 דעכרו ד6יעגסו מקריס ס) 6)כ0גירי6 ד6ג0י )ומר חמוס דגר וסוך כ)) גרען זכריו 6ין וכקמת עכ") חלס דבר סו6 כיסיסכ
 מ"ע ד6ינ6 ולע"נ )יכ6 )16 מ"מ הו") )כ) מ%י )נ6ח ד6סור %61נ , י0ר6) כני 0) ממסעות כדרך )מגריס סיבכו וע' 31rsחוסיסון

 לנרות נ' מגק כרטס ולנרותיו סרמכ"ס תמוכות כקוכן ורוויתי . OtDDtn ס' סוטנ רכיי כס' כ"כ סרמנ"ן )סטת כס ויכניס 6ותס ויר0חס1
 כמקומו כשסור 6כ) עליו ))קית מעסט כו 6'ן סס" עולס סכי)' כע) ד)דעת מערס" כו 6'ן סס 1)ססחקע )'סב 'ח0נ "ו6ס 0כ' סרחי מבכיס מס% ס"ס טרמנ"ס' דנר' נסי' עורס סכיני כע) סחכם סרב ע) )ס0ינ כ' י"ל 16ת ובמערס סלמנ"ס תולדות 0ס 0כתוגסרמכ"ס

 סירו0)מי )מון מסמע וכן ס6וסרס כ6ס )6 דע"ו מסור גו 6'ן שח"כ כס נת"0נ שסעו )סרקמטי6 נכנס 06 סס סמ0ינ סרכ גדעת עומר1
 3פ' דת 06 סרכ כסס כחב מ"1 כ)) '1"ד מערכת כפיס חמד סדי ונס' מיי"ש טרקיע וסר נספרו י") סרסנ"7 מדנר' 0סוגסחייע
 6י10ר6 )יכ6 שמלקוח גסי ע)י1 תמס סיחרר סנ16ן וסרב כך 6חר 0ס %סג מותר כסיחר 0גכגס כיון )סשרס ):ופריט רסוקך זמ'0ופטיס
 סר6"ס רניט דעת כ' סוסטיס סיר כחיי ירנין זיע נדכריסס עיין טרסנ"ן ע) )ס0ינ סכ' טווס ס30י)י )דכרי וכיון עיי"פ 6יכ6מיסף
 60חס סוס כדרך )סון יורס וכן ניל"י )0ס 0כ6יס )8וחן 6)6 נמ5ריס סדירט סכתונ 06ר % 6כ) כיס דולות %0ות 0סונרין 1'0וו")

 u(~st: )מלריס ממגו בכונון )6 )6רן סגיכם סמנמתסו)כיס
 ע) סמק5ר )סריס 0)6 1)חותכ1 )סוסך ממזנח ע) 3רע )סניף ס)6 י51רנ1 5וס 11") נ16רך סגדפ0)סון)א(

 סמררי
 ועיי"ס כו' יכתיב

 6תסן תנגס )6 כ6ן סיחן זס נעגין )לוין סגי ח0כ נסכת"י נעלמו לנינו כלמת 6תס נזיח מ,נח חגנס )6 סכיו סימן 0כ'כמסתמות
 כו' תכ6 כי וסיס כס' יכת'כ תחותכו )סוסך סמזנח ע) נר,) )טגיף ס)6 יודרגו 3וס 0כתכ ועיי"0 כרו) תניף )6 סג"ז בסי' וטרגינזיח
 תנ6 כי יפ' ס)16 וסוך ולחותכו )סוסך ממוכח ע) 3רו) )ס:קף ס)6 וכי 'חד ס)6וין 3' עירככ סרל"כ וממסדר כרו) ע)'סס תגיף)6
 ע) )תמוט כתכ ת"ס מ' הסוך 31מגחת כרוריס סוגרים 3סכת"י וכקן גוית 6תסן תנגס ד)6 ס)16 ט61 סמ6ליך ע) טמק3ר )לליס0)6

 כרו) למגיף נס דעתו SD1 )6 ותו וגו' תכנס ד)6 ס)16 ע) )וקין נרו) 3ס שנע ס6נן כנס 6ם יוקץ מינריסס 0גר6ט וסחיגוךסרמכ"ס
 תגיף ד63 ג)16 ועוכר )נגיף 11Dh גלע נכסי ו6ש' תכנס סth~o 63 דחון f'p ולוקס וט' שף %7 16% שגל שכגוי מונח 30 ס6כ!ע3
 עני טליו למכור סכתוב טליו מגס למס 0ג"ו סי' כוף ו,0"ר כג") זס נתין )לוין סגי וחבנו כן ס") %מת וט"נ סר%ס לגיגווטגט
 )6 בסי' אקס וסמ:יף כנסוי oh1" כרו) טויסס תגיף )6 וסנני )וקם כגס ד6ס תו' תנוט )6 ס6חד גסרד'ס עגיג'ס סגי שסמיי סי'לקין
 סרמכ"ס גדנר' 7)6 וסו6 ס)16 עכר )htSD3 6 דכגניעט דם") מוכח ולחותכו )פוסק טמוכח ע) נרו) )מגיף ט63 ממסכ"ר וס"ס כ))נגס
 יגע 0מsru 6 30 ככסיס  קומן  תדין טיו לי  רשרוש  פ"נ  ר' גמ0:ס ש"ס מסרס דרכינו וגרניט 0"ז ונסוכל טט"ו ס"6 סכחירס 3'תכס'

 'נע סנוף ול") י סס) מעגין וימסו) סי' 6)6 פ10)ס סי6 מטן 6חה ג0נמס כנחנט מקורס 1כמ0"0 ססו3 מעמן ויפסוק ספ" 6יןרפסו)
 כשון וטוך תחותכו tsnibs סמוכת ע) כרו) )סגיף 0)6 0כ' יינו סו5י6 ומזם רכתו )ועת נוכרח וסוך סבנן מקרח ויחתוך 'גוו דסייגוויססו)
O:CD"60:ו6 סמקת ע) לעמד מ"1 לות תפ6"י ספין ועיי"פ דק6מר סמ6 תירת 61"0 תמף 7)6 1630 ע3 ושנר 1ר"3 ויפ30 יגע 0מ 
 )דכרי 61"0 סעע תסכרו) ק3ח יחתוך סמ6 יחיי0י:ן 6)6 ס)16 עכר )6 דנ)6"ט וינוו יפסו) סמ6 קטגור מסיר רכינו גדעתו)סמ0"כ
 1ד63 תס6"י בסי' טייחם )%ד וס"ט הנרע פוס) וכסנימס כגניעס דדוק6 )כ"ד וכסגימס 3גניעס פוס) התכרז) סס כמהגס מ"סרניגו
 )אפוקי ר") 1)חותכ1 )סוסנו סמזנמ ע3 3רו3 )סגיף ס)6 דמסכ"ר )סרם גראס דנר )חרס 0יל6תי מסג' 6ו)ס גוי וססני:וס סרע"כגניי
 נגרע ונחותכן )סוכלן מותר ה31ין כעודם מ60"כ )מזנח lplo~1 מככר 63נניס 6)6 6יגו נר,) ע3'סס תגיף 637 וס י6יסור ג'מ6לנ6

 ס:ע":ו וכמש"כ ססוקדסו )6מר חולין דעודן )מוכח 6גגיס ססוקוסו קוןס כין )חוק יכווין וסייגו פכ) ד"ס 6' מ"ע כטוכס סתו0'וכמש"כ
h"DS'(מוכח 6כגי )פורך וכחוחכן )סוסכן כרו) ע)יסס )סניף אסור חורין כעויס ססוקדסו קורס ד6ף רנימ ע,"6 סנ"0 נסס ס0"ו נסופח עס 
  פס רניגו  דו 61"0 נוית 6תסן חננם )6  גדכחיכ סכגין כשעת ג"6 סנלי3 מגסת כלעת w'h דס5י0ול 0ס סמ)"מ וכי' )מ,כח עיף0יס0)1
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 קעג *רפאים לשמש אם כי לבריות רע נערים שאינם איסורים י עטיספר
 להשווהו בסיד עליו מח היה בברזל להשוותו רשאי היה שלא שמאחר )ב( צפורן בה שתחגור כדיהמזבח

 . במצוות לפניו התנאה )נ( ואנוהו אלי זה שנאמר משוםיפה

 ]שכז[ שיאמעצן
 במכילתא ותניא מזבחי על במעלות תעלה לא יתרו בפרשת הב"ח הזהיר . המזבח על במעלות תעלהלא

 ועשה נאמר כבר והלא צריך אינו אומר ישמעאל ר' נורם כיסוי אלא גרמה ירידה ולא עליה לא האעליו ערותך תגלה לא אשר ת"ל מנין ירידה עליה אלא לי אין שנים ולא אחד פי' למזבח דבשעשה
 עקב אלא נסה פסיעה יפסיע שלא עליו ערותך תגלה לא אשר ת"ל מה ערוה בשר לכסות בד מכנסילהם
 היו 6'[ כ'כ ]'ימ6 נמי ותנן גסה פסיעה אלא אסר לא שהרי )א( דוקא ולאו עקב בצד וגודל גודלבצד

 . וכה בכבש ועוליןרצין
 נקמה[ שיבסימן

 הבשר כל פ' בחולין כדתנן דוקא לאו כתיב הגדי אע"ג אמו בחלב גדי תבשל לא אנכי ובראהתשא ובכי המשפמים ואלה בפרשה בחלב ביר אדם יבשל שלא היוצר והזהיר צוה . אמו בחלב גדי תבשללא
 וישלח קרא אמר טנה"ם בגמרא ואמרינן לבשל אסור טהורה בהמה בחלב מהורה בהמה בשר 6י[]ש"נ
 מינה וניליף במשמע ורחל פרה אפי' מתם גדי שנאמר כ"מ הא העזים גדי כאן העזים גדי אתיהודה
 את לרבות גדי המתה את לרבות גדי החלב לרבונו נדי ל[ ]מס שמואל אמר . העזים עזים כתיבמיעוטא
 גדי הדם את להוציא גדי .השליל

 להוציא'
 בחלב ולא אמו בחלב , הממאה את להוציא גדי השליא את

 גדייה נחלב המבשל )א( נחמן רב ואמר . ממאה בהלב ולא אמו בהלב שחומה בהלב ולא אמו בהלבזכר
 ורחל פרה בהלב אמו בחלב אלא לי אין אמו בחלב 6'[ ]ק'"ד ת"ר . אם לבלל דאתי כיון חייב הניקהשלא
 המבשל תניא . אמו בהלב ת"ל מנין הגדולה אחותו בחלב אמו בחלב אידך תניא אמו ההלב ת"למנין
 לשאול יש , פמור בחלב שבשלו והטלפים הקרנים הנידין העצמות פטור בהלב שבשלו דם פטור הלבבמי
 משום הלב את הסכסכם כותח אמרינן L'h מיכ ]שמיס עוברין אלו ובפרק פמור חלב במי המבשל הכאדתני

 ראםתועפות
 נסס נגע eh" וס )16 ס) ד60'סור כ' ג"3 דעת מנמרק )הוכיח חינוך כמגחת וכמח"כ ככ"מ כסנטך )לוין כסגי עליו לסנור מסימןגפוף
 גורס סי' ו6ס 1יסס1) מינת סעחיק 1)6 ט יגע סמ6 דמדות מסגה 00י6 סס סכ' ר"5 )לוין נסמ"נ ורעתי ע"ס ע0וקדסו קונסכרו)
 קמרו 6' י"ח כחולין 0נ0 כו' סמ6חר )ב( . גרו) ע)'ס תגיף )6 ע) ועכר סני )חוד 3ו 'גע דכסגו6 ויססע ד)מ") גטנס גירסת סי6כן
 0רמכ"ס וכ.כ עיי"ס סכ) ד"0 6' מ"ק נסוכס סתוס' וכ"כ סכמות הכגיס כדכתיכ ז0ו כ) 63כג6 וסרם"י כ6כג6 60 כסידך 360"ק
 מליסורן כס קחחגור כדי מסו) דכ6כן.סגסנס ר"5 )16ין שסמ"ק וכ"מ ס'"ד כס"ה כמסקנס ht~c כ) ח6נן nDD דכסיי6 כשכ"מ מסז'נפ"נ
 60 לסורן נס סחחנור ציי נסיד6 60 כריסך מסרס 0ר6"ס רכתו 61')1 כרת סונור ר6נ"' ספח מסגכג0 סגפגס ונסיי סחיטס ט)כסכין
 3)6 תנג'ס ימ165 ז6נס תמונח ננו סירך וכמס דפס 6' י"ח חקין סתוס' סיקסו מס )"ק רכינו ו)י' 1ר6נ"י רסנ"י נס סיניג6נג6
 37'מ6 3' '"ו חצין סחוסך ס0קסו ומס כו' בסיי עליו טח סיס כנרו) )מסוותו רס6ין סיו ט)6 סמינר סכ' זס )תרן כיון ורטיגוסניגור
 הסיד מנימת נסדיר כתיב ד)6 תחוסי כתי' )ומר. 6'ן רבעו ד3דנרי 0נוזנמ סנימח ס) טורן חנירת 703"10 ו)חסוכ מן מנימות ד'ר")
 מסוס hih 3סזי6 כמורס כתיג )6 מסיר סנימת מחל"כ כתורס זמנו6ר סני 636 תסיג ד)6 מנדי קס'6 )6 רטט ד)7נרי )ינירוים

 : ג' 6ות כניטרי הכ"כ ס" )סלן עיין )נ( . רניט )0 כדמסרס61"1
 גריך ומחס)) מעומד וסו קמלו 0"6 7כרכוח h~p וכירוס)מי , ר5"6 )צוין מסמ"ג )פון כ"ס כו' מסרי נוד) כ5ז טקכ דוק16)16)א(

 סחוס' וכ"כ דוקם ממס מסמע עקכ כ5ד וגור) נוד) כ5ד עקכ מ30כיס מסיו כו' ככסגיס וחל כנע6כיס ח"6 ט' רגליו 6ח)הסוות
 טכ") כדסי' עכוד0 .נסטת )')ך 13 סריך כן כ' hSh כן עומס כחו )0ר6ות ס)6 נוד) כגד עקכ רטן גנוי 6י סל עיי"ס סס יומםיסגיס

 )ככס עד רצין סיו ~pu דמתג" ור") כוי עקכ כככס ועובין רסן גמי 6י וכ5") סס 'ט דט"ס )' וסגר6ס מוכניס 6ינס 6)וון3רי0ס
 עונין סיו כחן )0ר6ות )6 כנכס ועוצן כמיס סי' כון כן עוסה כחו )0ר6ות ס)6 כת"י מסיימו 011 גוי) ג5ד עקב כזרכן נככסושופכין
 רצין מרוכן סמן כזמן כי"ח מש"ס ולפסוקי )ככס טד ד0ייגו רצן סיו כמ"מ הקדמתן עיקר 6)6 נוי) כ5י עקכ כורכן כככס דעו3,ן)כ3ס
 וע31'ן 0כ3ס עד רצין )סרס 61ין כזס"3 .03נס"ס סס סכתוכ יתרו ס"ס ססס מלות כס' ורציתי O"ft1 כן )סיס גרור ו0ו6 כו'3כ3ס

 נ 6ות סס 0גרס"ס ובחי ס"3 ס") פ"ר מירפ ועיין ותטכח דוק חייי נסס נווכח )6 ו63נוח עכ") וכו' 6ר"ס סס כס"ס )מעייןעמכו6ר
 0ר"ס: כראגו ס") ונצמת מדוקיק" "6יגו דסוכ0 סרס"י ע)סכ'

 6חזנוי גר ר"6 ~יגי' נע6 גרנרגן )פרנו כס"ס 0ס"ח וכ' גחמן מרב כו' כע6 סיס 0ר~ס רגעו ונ" )ר6ס . נחמן רבוצמר)א(
 ססס"ר וכ"כ מרגם ד5") ס0ניס סנרי"ס 03נ0ות ועריס קנוי כר 6ח7כוי ר3 נג'סך )סנינו 1נ6מת עכ"ל )אסור 3" ומסיעמרב

 עירמר
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 יראים לשמים אם לבריתכי רע שאינמנעשים עשרזאציריםמנפך84%
 מקרא אף נפש אוכל בו התיר להלן האמור קורש מקרא מה פרעה אל בא בפ' קדש מקראמצרים

 , נפש אוכל בו התיר כאן האמורקודש

 ]קטי[ שןמימז
 דכתיב הזכרון ביום מלאכה לעשות שלא פנחס ובפ' הכהנים אל אמור בפ' הב"ח "יהיר * הזכייןנים

 נפשות אוכל תורה בו שהתירה ומנין תעשו לא עבודה מלאכת כל לחדש באחד השבישבחדש
 מקדש טומאת על שוה כפרתן השעירים כל אומר ר"מ דתנן הא על 6'[ ~' פ"א בשבועותכדאסריק
 'פי' לזה זה המועדות כל הוקשו במועדיכם לה' תעשו אלה קרא אמר מאיר דרי מעט ואמרינןוקדשיו
 שנאסרה אחרי ועוד מלאכותיהן איסורי להשוות לזה זה כולם הוקשו יעל נטי הני שעיריהן כפרתלהשוות
 מועד דאיקרי אע"ג ור"ח המועדות בשאר שנאמרה ענין באותו שנאסרה לומר לנו יש הזכרון ביוםמלאכה
 היקש מטעם' מלאכות בו לאמור לנו אין כלל מלאכה איסור בו נכתבה שלא אחר מועד עלי ,ראדכתיב
 וגם הנאמרת מלאכה תיאסר ענין באיזה הנראה בדבר להעמידו לנו יש כי ההיקש נתבטל שלאאחרי
 אליבא ולאו נאמרה מכפיר דר' אליבא יונה דר' דמילתיה ואע"ג מאיר דרן אליבא שעיר לכפרת ר"חלענין
 דר"מ אליבא אלא דרים עליה פליני ולא מלאכות איסורי דיני לענין בהיקש מורו דרבנן לומר ישדרבנן
 מעניינו למד ודבר )א( מלאכות איסורי לענין אלא ילפי לא ורבנן שעירים כפרת לענין גם ההיקשמעמיר
 ביום נפש אוכל היתר נראה ואמיציו הדבר עיקר מיהו . מקרבנות מלאכות באיסורי יותר טדברוהעגין
 יוהכ"פ לומר באת ואם ועצרת דורות פסח לענין למעלה למדנו כאשר קדש דמקרא שוה מגזירההזכרון
 נפש אוגל שאין הדא בדבר תשובות שתי נפש אוכל בו נתיר קדש מקרא בו  ונאסר מועד איקרינמי

 ומלאכת הגוף הנאת ללמוד לנו אין נפש אונל בו שאמרת ומאחר ושתייה באכילה אסור שהריביוה"כ
 מפסח יגמוד לנו אין ועוד ללמוד תורה דברה לחצאין שלא פוב ביום שהתרנו הנשמה הנאת שהיאמצוה
 לנו יש יותר הנראה שדבר ממנו החמור על וקולא היתר ללמוד ולא כמותו בלאו שהן לו הדומיןאלא

 . ארדוף ואחריו צדק לי יורו עד הטעם לי נראה כן ,לדרוש
 ]קכב[ שזמימן

 הסוכוהריבתיב חג של ושמיני בראשון טלאנה לעשות שלא היוצר צוה . המוכות חג של הימיניראשון
 מקרא הראשון ביום בתריה וכתיב השביש לחדש עשר בחמשה פנחס ובפ' הכהנים אל אמור בפ'י
 למעיה שפרשתי וטעם המצות בחג שנאסר כענין מלאכתם ואיסור תעשו לא עבודה מלאכת כלקדש
 לענין מ"ו ט"ו הסוכות לחג הטצות טחנ נז"ש דגמר הקדש כתבי כל בפ' בשבת אמרינן אוטר )א(ור"א

 . גמרינן טלאכהאיסור
 נתב[ שהטימן

 ריקם פני יראי לא ליגל ישראל בעלית יצןה מניאיי מתנית שאיבב ייציני שם יתברך ' ייקמ פני יראיולא
 %'[ ]" פ"א בחגיגה ותניא ריקם פני יראו לא אנכי ראה ובפ, תשא כי ובפ' המשפמים ואלה בפ'דכתיב

 להדיוט חגיגה נאמר הוא ודין ומנחות בעופות אלא אינו או בזכחימ אומר אתה בזבחים ריקמ פני יראולא
 חגיגהונאמר

 )אי
 זבחים הן ומה זבחים לגבוה האמורה ראיה אף זבחים להדיוט האסורה חגיגה מה לגבוה

 ראםתועשת
 : 3וט 'וחל כ' )סגן לסמוך נס" שמט 'עג") סיתר מכ3) ו'65 נסס עיטי סכתונ נו סוודר קרס מקל6 טנקוD"D~ 6 1יוסכ"פ סיטורטס
 7ס)'ני ורקס דרק מס1רט 1י'  3* ט' יסכוע1מ יכס"ק 51"ט ת") 6)ס רניט ע"ד גמ3 סגחס 3ס' סססרי ט3 63ור יס1דס 6ס)י 3ססר)א(
 : ע"כ סס1ני6 ע""ט סקיס6 סך )'ס 6ית גמי יכויס 3ן 1ר"ס 7גמ1עייכס סקיט6 סך 'DS' גמי לר"מ.
 ר' 31פרק 1כ5") סס1כסים היכריס כ1'1ר"6)א(

~rD'5b 
1Dlb לגוסס וכן נמליגן גמי מ)6כט ג1' גו"ט דנמר 6מריגן נ'[ ]ק)"6 נטבח 

hn'hלממסס %שוו נמ65 )6 סקווס כ"כ 3ס' וכלמת כו' נו"ס ינמר סק1דס כ"כ 3ס' לטכס יקמר 1)ר"6 סם הכת"נ נטעות 
 6' כפו סוכם עיין נו"ט נסך מויו יע וס% ינקע %א ט% מ6' סי6יס סנרי מ"ע סגים )"ך לימוד 7' לימוז' נמסר גס גו*עכר

 : מסיר אתי מסמס ג6ן כסס"כ סס )סלם %1יך סיל6יס נזנחי 610 טקס ע"כ16ש
 )4טס, רסיסן 4") . )גסס כניגש)א(

כעס
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 יראים לשמש כיאם לבריות רע נעטים שאינס איפר'ם ז עקר מפך848
 ואין )ב( בכותת לאוכלו אמור צלי עם שאפאה פת אמרינן כ'[ ע"ו ]מס צולין כיצד ובפרק חלבכחיובי
 הצלי עמ שאפאה הפת את לאסור כ"כ מהמירין היו לא טדרבנן דאי טדרבנן חלב הוי חלב דמילתרץ
 היוצא היינו נסיוני . אחד הכל אין הלבא ונסיובי חלב מקרי דלא חכמים שאמרו חלב דמי )ג( אניואומר
 שהרי חלב עדיין בו שיש הגבינה עשייתמתחת

 מרתיחיי
 חלב ומי כלע"ז ממון לגבינה דומה ונעשה אותו

 נקרא אינו חלב שמי דמאחר לי ונראה הלב נקרא ואינו הרתחה לאחר הממון עם המעורב הצלילההיינו
 דבר לך ואין הוא חידוש שמותר חלב כ'[ ]י' פ"א בבכורות ואמרינן החי מן בא שהרי לאכול אסורחלב
 איקרי לא חלב שמי וסאהר ללחמך עזים חלב ודי דכתיב שריא דרחמנא חלב אלא ושרי החי מןשבא
 הוא החי מן בא שהרי אסור והוא התירה לא הלב וסי תורה התירה דהלב הלב שריית בכלל היה לאחלב

 משום בתיקו ונשאר לא אי שרי אי פ"א בבכורות )ד( לן דמיבעיא וגמלים דפוסים רגלים מיואפילו
 הם מעורבין חלב מי הלא לה משכחת היכי רחמנא דשרא חלב וא"ת נפוק סיא על מיא למיסרדאיכא

 ראםתועפות
 סכתנ נ' 6ות 1' סי' ח"ג יוסף מטס 0רכ 3סס סכ' מדם כסס ועיירם ר63 16 מרנס כו' מימ' 3ע6 31") סט"ס קנוי נר 6חךנוי י3עיך

 מס"מ כמסכ"ס ססחטס 37") ססחט0 מ"מ 610 דט"ס נעינ' ומסוט עב") לסור סת)ד קונס ססחט0 כלומר טניקס ס)6 גדי 3ח)כסמנם)
 3תירו3ס )י' גימל )6 רגעו 6נ) הנוכס) חוד"ס 6' ק'"ן חלין עיין )ב( . )0גיט 6יך כחכ )6 6ך יוסף 0מסס סינרי ט"מ 6יו0 ייםדפסוט
 ולרס"ת כו' לסילו מ6י 6"כ  61"ת 0קי3ו זרעון נמזג q'D ינסר מ"ג )צנרי סכ' בסי' תודפס ל ה"נ שרויון rttPt כי' לתרן ליןכממ"כ
 '"כ דין )"6 כ3) 160"0 וכן כו' בופור וקני ל ;"6 סי' מחולין %ח t"h~o כו' 6ג' וקומר )נ( . כסלחי כוס ועיין  מדרבנן  רכוזיתלע"פ
  פמעתי כחג כ"ס סי' f"th ננסר"ח ונחסו' וכנרפס כ6ן כמכותר וס דין חיות 0ר6"ס רכינו מנקמת bSD51 סס סר6"ס כסס 0orכי6
 ועיין כו' ס:סיוכי ירסס מסר כסס 706; כיר סמום)הר'

~'DS 
 ר6"ס 03ר6"ס ססגיס וכנה"ג ססני6 ע' סי' ת"ס כסו"ת ועיין ס"נ ס"

  סמחס רי סליו ססיכ  ופפיר  סר5"ס סל רלו בסי' ר"ת  סל חכירו גתן נ"ר 36יע,ר ר' סייגו 0ל6נ"ן )מניס סס כ' וטוך רמכ"ןכנוקוס
 ס' טיס"ס נוגוס"כ רניגו מכרי )ייסב סס ס60ריך 1up סי חי"ר  נח"ס עוד ועיי"ס סקי"כ ס"6 סי'  יו"ו סמקי דברי  בנירון  טויופיי"ס
  6ל* סם סר6"ס ססכי6 ז") פיוחם רנ'גו עליו ס0סיכ נומס גס סק'"נ פ"6 ס" '1"י 0ס"ך ממס"כ וכן ר3יגו ע"י )פסיג ק"6 סו'כ"ס
hlotי)עגין 1 63כי)ס ח)כ )עי 6יכצר )חדס ו0 דין נע3 610 0ר6"ס 6)6 ויציגו סרמכ"ן וכר מס דגריו ונכ) רניגו ע"ד סקטס כעצמו 
 כ' סע" 'ו"ד ס" לריס פי סו"ח נמסר רטיתי יעויי"ס סירס ס)6 60נריס מדס 0ר6"ס סגרת )זחוח סק'"ג סס טס"ךממ"כ
 כתערונות טיט פננעו)ס ולע"נ  גרוכ  כיפול  מפטם  סייגו חלב נמירי דמטורנ 5ט"ג  סלם סהורט דסתיר0 60 0ר6"ס כדעתסכחנ
  כיון  יסיר כלמס ספירפ  *תר 6כ) מק"ג[ '"ד סי' )יו"ר כס"ת ]עיין מסוקס רכינו  3סס  פמל"1 סי' חלין סי  כספררכי רל6 נטי)ג"כ
 סנווכ)ע ,מן דב) דים דכאו נעלמך כ7וג;ו6 )דם )0 ומדמע נו0"ח זמי, שסור ככ)) סו") כמפירם ומנו'63 דח)כ סיתר נכת 637010
 ע"י סייסור %כיר ספסר רס6 1ס סדמס כו' י"ל למכס נד"ס וטיי"פ  סס  טכ"ר ניעו) מיטב  מותר  כחלב  סנתטרנו כ"ז ס"ג מותרנכמר
 ק"ג ס" 'ו"ד נס"ך חציין ד' סעי' 5"ת סי'  ניו"י  כמבוחר  נפיל  ל* וינונו 60יסור )סו3י6 ס6ססר וכיון ח)נ סנוימ' ויו3י6 יחלבפיטמיר
 מסנס ]ס"ו  רפכיירין מפלס וטל  יו"ל סס סכ' מ"ז סע" ס"6 ס" 3תיו"י עסמטיין )0נר'"מ בסלחן ערוך נספר ורשיתי ,  נל"ט וסג"מסק"1
 000 ורוק רנפס ממי וס גרוע וכ' כתיב  גמיס סכסר עיקר 60 כויס 6)6 כח)נ סגו ד6פי)ו טו63 ק") כח)כ[ חלב מי ס6נור0ס'

 לתסב סי'  דחס פ"נ סי' 1'  זויירס תורס יגיי) נקוגטרס 6חו הכס כמס"כ )ק"מ וכקמת עכ") וכע"נ ע"ס דמכסירין 0תס דחנןוטחוסס
 כיון 6)6 סירות כנוי דיגו וסיט רנווניס מי הותיס נוי וכמו )וי סס )1 ריף  כיון  )הכסיר hSn דיגו OIO  כמיס  1רטימ סכסר  עטיין תליממי
 עיין סירות )נו' גחסכ 0י0 כסמן בניוח) נחם3 0,' )6 ס6ס כסנון ס"ס והמוח) כנוסנס וכנוס"ס סורעיס 6ת הכסיר )כן 7מ)כ הולדםסז0י
 מסייע דק*מר 5' סי"ר  רחושן 3גמר6 מתתעסו  מחתי כח67  3כך פירוס למי נמסב סיס  כחלב גחס3 סיס  5':)6 חלב מי  לן  כמו  טסכר"מ
 ודסח"מ עכ"ד גיחו ו)סמס"כ nhr )0כי6 31") כגסן סנוי' דכר מ6ן מוח) ד)כ6ורס כסמן ס"ס ו0גווח) כח)כ 0"0 מ)כ מי  רעלן לר"לליס

 ח)כ מי סכסר גב' מדתגן טר6"ס ראגו ע"ר )0קסות סק'"י ביו"ד ס"6 כס" 0סר"ה  סמםייכ סכ' ככלן מדס ססס ע) ג"כ תמי0ג'וטסי"ו
 נקר*  מסחלב 636 ר6יס מכל  6ין וסרי  ותסקסו כחלב נלך י? ותפפת  סל,מר ))סקס ס0ו6 )ח)כ מגין חגיך דפנת וכחוססת6 כח)כס"ס
 נע3מ6 61"כ פקרי ומלב  פלל תחת נכ)) סכ3 וקוס תלב מי רסר5 דבליייי ניסחט  6"1  לנו  מיין 1ס  כתלכ ס"ס תלכ סמי  לותר *ללממקי
 כ) כ' פ"נ נהומן %ס עס"י 0ר6"ס ד' )תרן חוס כסס 0סינ וע"ז כו' סמחס 0"ר וכמ"מ ככ"ח נימל )ענין ווסתי כח)כ 0"0 ה)3מי

 ואדמומיתמרקס
 מכפריי

 6י ח)נ מי גני המינור 6יכ6 %ג ע"כ עיכסר הכסורי hfn 6' מיכסר הכסורי דס 6י קם") מ6י כו' וגוכסירין
 סתירתו מתורס סו6 ת% 6י רוטינת %ילד סיתר  לענין 6בל ~רסיס סכסר  לסגין וס"ר מנסר הכסורי סו6 מי6 6י  מבסר הכסורי 0ו6ח)כ
 )הס"ס ח)כ גוי עמן מס וכ' ע)'1 וחנניסנ' טכ") מבכורות בס"ק כן6י' דעכיר'  כיון  לפיז מי6 פ5ל מי" למימר ייכ*  סו6 פיה יי5נל

 למ"ר  יפיס  סמטורנ  רם  לעיין וגיירי סהס 60 מכסר הכסורי מי6 6י מכסר 6כסורי דס 6יכנמרץ
  רגמרי

 נגררך ע"ז סקסו ונסיר
 מג0רכע 6סי רכ טס כנמרק 60 61ירכס כג") )וי סס )ו סיס כיון מבסיר קינו גוזלי 0ו6 מי6 6י ח)3 מ' נוס6"ג כו' דס 6י גנוינוכסירין
  סרי  פלס למי  רם נרקיס  בו  כיכין ודמי  דבללת* 11 ר6יס 0כי6 כענש 0ר6"ס ורכינו ח)כ מ' 01"ג מכמרי 6כטורי מי6 6יככ0"נ  זל"* מכסיר לגו זס גורלית 13 6ין  06 רדמי  רלללת* סרי  )6 )6 ו6י מכסיר 7ס מרשת 13 ים d'h 06 ר"י עו"6 דדמ6 נ)%ח66ונור

 דסוסיס רנ)יס יני 61סי)1 , סו6 כגדסס 3סון  לר( . טיי"ס  סחר  לס 6ין ס6וסר דעת סכ' ג' ס" ח"D"ph 6 סו"ת ועיין  טוויןדסג'סס
 וגר06 כו' 51"מ נפוק מי6 טול מיoapn 5  למיסרי ליש ססרייס כיו% חלכ וכמי נסוק מי5 כו'  כבכורות )ן מיגעיך ענירי 7)6וגמ)יס
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 קער יראים לשמים אם כי לבריות רע נערים שאינם איסרים י עפימפר
 שריא חלב הנקרא וכל חלב מי שם עליו ואין חלב שמו נקרא חלב מי בו שיש שאע"פ קשיא לאהא

 ויצא חלב שם ממנו והופקע חלב מי נקרא מזה זה ונפרש כן אחרי והרתיחוהו הגבינה עשו וכאשררחמנא

מכ~
 ג'[ ]י' פ"א בכריתות כדאמרינן כלאו והוי דם ונקרא דם שם בו נולד פירש בשר שמ אלא דם שםעליו שאין מותר באברים הדם בעוד דם ב,ו שיש בשר בו כיוצא מצינו שהרי תתמה ואל חלב שריית

 ואלמלא דמא הוי לא דרמא דצללתא 3ן[ ]ס"ו הדם כסוי פ' כחולין נמי ואמרינן וכו' בדם כתיבי לאויה'
 ולא דם נקרא הדם עם מעורב ובעודו לבדו כשהוא דם נקרא ואינו לזריקה פסול שבו אדמומיתמראה
 דם שם הפסיד אדמומית מראה עליו ואק הדם מן וכשפירש דם נקרא כולו אלא דדמא צללתאמקרי
 לא נמי חלב לנבי חלב מי . מכשיר ואינו המזבח ע"ג לזרוק ואסור דדמא צלילתא ונקרא אחר שם לוונוער
 אינו וכאשי דבר לכל חלב מקרי ולא חלב, מי שם לו נולד שפירש לאחר הלב מי אינו שפירש קודםשנא
 שם חדשה בריה וזהו רחמנא דשרא' חלב שם ממעם להתירו חלב מקרי לא ה"נ ]בשר[ לאסור חלבנקרא
 6'[ ק'*נ ]פגן כדתנן דר"ע אליבא ועוף חיה הבישול תולדות . פירשתי כאשר החי מן בא ממעם ומיתמראחר
 ולעוף לחיה פרס פעמים שלשה אמו בחלב גדי ונכשל לא שנאמר התורה מן אינו ועוף חיה רע"א)ה(

 בחלב עוף בשר דשרי הגלילי יוסי כר' קי"ל דלא מופרים מדברי אלא התורה מן אינו פי' טמאהולבהמה
 חני ועוד לא המקומות בשאר אבל שמעונן בחלב עוף בשר אוכלין היו ריה"ג של במקומו 6[ ]קט"דתניא
 אבל והדחה קינוח בלא לה מתני והוא לד; תני הוא באפיקורן נאכלין וגבינה עוף )ו( אמפורק דמן יוסףרב

 אסור' זה עם זהלאכול
 חוץ השלחן על הגבינה עם לעלות אסור הבשר כל כ'[ ]ק"ג הבשר כל בפי ותנן

 לא משום ועובר פי' ראשון באילפס יעלו: שמא גזירה כ'[ ]נ"י פגמרא מסיק ומעמא וחגבים דגיםמבשר
 g~pj ]'6 הבשר כל בפ' דתנן אמור מדרבנן אבל דאורייתא )ז( שחוטה חלב לעיל דשרינן ואע"ג . גדיתבשל

 . לבשל שלא גזרו כך לאכול שלא חכמים גורו וכאשר חלבו את ומוציא קורעוהכחל

 "ח[ שיגמשן
 כמעשיהם תעשה ולא הגוים בהוקות תלך ולא מאלהיך ויראת תלכו. לא ובחקותיהם כמעשיהם תעשילא

 בתריה וכתיב תוי האמורי אל והביאך %ג[ כ"ג ]ממוח המשפמים ואלה כפ' דכתיב אומות שבעהשל
 וכטעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ במעשה מות אחרי בפ' וכתיב )א( כמעשיהם תעשהולא
 אינם אפילו פירוש תלכו לא ובחקרמהמ תעשו לא שמה אתכם מביא אני אשר כנעןארץ

 ראםתועפות
 דמנעי6 6)6 לסור דממור מ"ר נין וגמ)יס דסוסיס מ"ל 3'1 כתר6 ו))ימג6 (ptD מי6 סו) דמית דפרו )ים קגנינטי6 )6 ונמאיס יסוסיסמ"ר
 לפגו כ' ו63מח טכ") רכיה כגי' כמיקו גס6ר )6 סזיצומ ו)כ) )איסור וחרחייסו )"כ ס3י6 וסר6"ס )איסור מס ומסיט תיגסי דסחובמ"ר
 סם 3ס6"ד וכדגתו עכ"פ 61סר טסת טר3 סעו עכי,-י ד)6 וגמ)יס סוסים ם) ונ"ר ד6סי)ו ננכורות מסקינן וסכי נוס"3 ס"ט ס"סבע')

 )סו ומוו סי' 6ינסי סתו ד)6 5"3 סי' ממכריע 3ססר סר6טון יפע" סר"ר כממ"כ ודש כו' 6יגטי סמו ד)6 קמנט") )6 ונמאיסדסוסיס
 כמו טסשקר פרור )דגר מסייס ע""פ כן טס" סר3יס טמוגס נס' ממרדכי ט) סק"נ h"e סי' 3יו"י ססר"מ סקסם וככר כעגמךסירסנו
 גש תסכי )מטתיגסו זע)מ6 5ורח6 ד)olcn 16 וגמרם דסוסיס קמנע"3 י)6 60 ד))"trt~ot 3 וסטור זנים רונ ד"ס טס סחוס'ססכיגו
 . כעוס"' 3כ6ורי ועיי"ס 6סוריס מ"ל כ3 )6יסור6 )סו פסיס כי וססת6 קמכע"3 ככובסו 6נ) 6יגט' ביס וסתו 3ירקוג6 דעט)ידממור
 6מר וסוף 5") )ס מחגי וס61 כ6ן ומט"כ . מ"ח 6כ6 זר' חמוס 6נר6 כ' ק"י חו)ין )סגינו )ו( . כניקורי ומס"ס ה"נ סי' stts עייז)ה(
 גסי טס כנמרך מו"ס מוכרם וכן ססס קינוח וכש יייס נטיבת 6% )סגינו סננ;ר6 )מון לגס וסזחס קינוח 3)6 ומסכ"ל נגזסס וכ"ס)ס
 נר6ס לכיס סכמי מדחס ואסון יייס גסי)ח דסייגו סידים סדחח ר") וסדמס מסכ"ר גראס 61"כ יזיס מס6 1)6 6כ) דר"מ וריס יימקר'

 .  ירים ויילד סיירו  רמריס סר"ן ופי' ינויח ונס"6 סס כחורין מ%סוסייגו
 ומס זכר דח)כ מכ))  שפיטי פלי רניוו  מיפרי  לוי

 חיט סטם ג' )נטי ט)6 נורו כך זכריו נסוף 1כמטי:"ר סס"ח וכ"כ סקט"ז פ"נ ס" 'ו"ד מ"ר וט"ן גסס 6ין ירכגן שסור 6ס"טמ6ס
 יכמחי)ס: )6ס1ר יםנפטו) Dh1" כו' מלס ח)3 36) ס"1 ס"ו ס" טס כסנ.ס"ר מכמר וסוך St~)D 5' נסי'  סכמן לופל  11Db  רליספילי  ספוססיס וכ"כוז"ל
  למטסיסמ  יטפס  D1D5 6(1 )" ממרע  רלי יזפירס  טל בסי' סרנוג"ן מדגרי סג" %ד כ"ג ממות ר16"מ )נגלון לסריס ססנער)א(

SDט"ו  כעוין כ"י  יחמורי  לררכי ליפופ  *יסור 
 ממרסס סרס כ' דקרך כסיפך וכן  שטורס  זל%  (ot't)h  פספתוס לי  רירי כריפוי

 6)6 כן 6יט סר6"ם רניגו וע"ד נארך n~ftD סינקיס נין 1)ססריי סמינר 63גו)ט )סססיק ככך סמקר6 זרך אין מ3כותיסס תסכרוסנר
 כ' לרסון ר6סון ע) ומסרס סימורי דרכי  סרס  רפו%וס טוילי  דסיילו  כמעטיסס מעסם 1)6 וגו'  סטפמומ  )6 סכסוכ 6מר דכריסזסגי
 )לוחן )ך טורך ולין וגו' ועקרם מסכ)ס תסיס )6 וגו' טח)ס ומסירוקי וגון וכרך h"o 5ת ועכדחס לחרון לחרון וע) וגו' תסרסססרס
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 יראים לעלמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס איברם ז עשרמפך848
 פירשו וחכמים עליהם תורה הזהירה שלהם תורה לשם לעשות שהורגלו וחקותיהם מעשיהם אלא )ב(עובדא
 דשבת ובתוספתא ]צ'ק יוצאה אשה במה בפ' בשבת שלהם תורה לשם לעשות שהורגלו וחוקים המעשיםמה
 אם כי ממברא )נ( ואינם עליהם להוסיף ואין מהוקותוהמ שהיו הכמים ביד קבלה שהיתה מה כלמונה
 וחוקותיהם מצרים מעשה על הזהיר כך וחוקותיהם אומות שבעה מעשה על הכתוב הזהיר וכאשרבקבלה
 בתורת דמפרשי ואע"נ וגו' כנען ארץ וכמעשה תעשו לא מצרים ארץ כמעשה דכתיב לזה זה הוקשושהרי
 כדתניא עבירות שאיק חוקות סובא תניא דהא עבירות שאינם חוקות לאפוקי לאו עבירות עלכהמם
 לאוין כ' עבירות )דג שניהן חוקות על להעביר אלא וני"ב וכו' האמורי מדרכו הר"ז קומי המספר 5'[ י"גע"
 נסיעות יסעו לא יכול מצרים ארץ כמעשה )ה( במפרי מתנינן והכי תלכו לא דבחוקותיהם ולאו דעבירהלאו
 מה ולאבותיהם להם החקוקים בחוקים אלא אמרתי לא תלכו לא ובחוקותיהם ת"ל כמותם בנינים יבנוולא
 נאמר לכך ובתה אשה נושא ואיש לשנים נשאת אשה אשה נושא ואשה איש נושא איש עושיםהיו

 : תלכו לאובהוקותיהמ

 ]פז[ שירטימן
 אם כי ברית ולאלהיהם להמ תכרות ולא ותעבוד תירא אלהיך ה' את . ברית ולאלהיהם להם תכריתלא

 להם תכרות לא )א( אומות שבעה על המשפפימ ואלה בפרשת דכתיב בחורב עמך כרת אשרהברקע
 מסורין שאינם בשעה מדבר זה מקרא להשחיתם שלא להם להשבע הבאיהם אל ברית פירש בריתולאלהיהם

 אלא הבריה על להזהיר הכתוב הוזקק ולא נשמה כל תחיה בלא הוזהרו בידך שמסורים בשעה דאיבידך
 שלא בברית עמהם ואכנס אנמיחם להורגם בידך שאינם אחרי אומר היית בידך מסו-ם שאינםבשעה

 : ברית ולאלהיהם להם תכרות לא נאמר לכך אלהיהם ואת אותםלהכרית

 נפו[ שמןמימן
 רשעים אנשים לשבת יניחו שלא תקיפה ישראל יד בהיות~ והזהיר האדם לב יודע יוצרנו נארצד, ישבולא

 )א( המחטיאים כל שריבה למדנו לי אותך יחטיאו פן דכתיב כיון אומות בשבעה %א מדבר אינו העניןשכל אעפ"י לי אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא המשפמים ואלה בפ' דכתיב ישראל בארץ אדםומחטיאי

 ראםתועפות
 כו' מסנרך תיגס כי סגדסס )טון כו' ותיגס )ג( . נגיסת וכ"ל ענירות 5"3 טוניות )ב( . . סיתורי זרני סלן ס3סס רסו16ת לסייגומעטשס
 )עסות ססורנ6 סחוקוה onib כקנזס רק כסנרך תגויס הסס סמעטיס 6ין גי %שם )סוס'ף 6ין סר6"ס ע"ס מקס"ד ס" טריק6גע'וו")
 51"3 ס"ס מגיסן )ד( . ס)"ד סי' נקיון ועיין חקם"ס ס"ס ט6חליו )סי' סייך כו' לסריס נ"ר לנרפס ומ"ר סריק6גטי ומס"ס עכ"זכן

 הנחסו 63 ג'מוס ס6' סת'ס זעוכל ג'חוס כסס וים סימורי דלכ' חכמ'ס דמ0כ' מס דככ3 '") כן גמו חנכו )6 דנחוקומ'סס 1)16יעמרס lfis סחים עונר ענירות ססן ס6מולייס מוקות יע3 רניגו סכ' עמו וס"ס ן ססן 0ס סג'ס חרט ופסס כעעות סוייגו כחוג וכגדססטסיגן
 ונמוקותיסס וכתש טו6 נימוס כי%) טסלס"' סימורי ירכי י"ס כמחג" 6' ס"1 רטנת סרט"' כיס 61"ט חנכו )6 גחוקזתיסס מסוסוסנ'
 וטור חד6 דרס"י י") ונשמת עכ") מגמטו מ63 4ס ופיסוק ד6"כ 1)"י ט61 )יטן בטינרר כו' טו6 ניחום 0מ כנרס"ט r~D וכ' הבו)6

 טסעיר מקס ס" 3סמסג"מ Otlna ינין נמסר ועיין וס ט3 גס וטינר ת3כ1 )6 וכחוקותיסס וכתת חגחסו כ63 ועובר ור") סו6 ממוטקלמר
 )' נר6ס . במסרי )ה( . שי"ס טסן ד3"3 מס"מ ע"ס סמנים כחג טענ;ודיס ווי וכניטור , עיי"ס כפרס"י כן )סרס )י' גיחם )6 16)0גוס
 tSh כ' טס סכ' טג"ג )"ת נסס"מ למניס ועיין כו' ענישת ט) כת"כ דמסרסי oltpn רבינו סכ' מת"כ ד' htot נססר6 31"3דט"ס
 עלוס בסרט ס6וטרס נס) %61כ 3כמ סערות כ3 מנעלת 16סרס כס )"ת כזען 6רן וכמעטם תעסו 63 וגו' 6"מ כמעמס סססס)6חין
 סוס )מוספת 6יגס כי סתלי"נ נמגין גמגיס 6'גס תעטו )6 ס)6,ין סי' 61"כ ע""סטרום

 עגיי
 ויקרין פסיל עורס טס נססר כמט"כ כ)3

 : ספו סמבות נמגין סנס"נ וכמס"ס סתר"נ כמגין 610 תעסו )6 יגס גרפס סר6"ס רנימ מדגרי 6כ) ג'י"ח
 כגריס עממין ט6ר ככ) סו6 כרית 3סס מכרות ד)6 סיר6יס רניגו דדעח סס"ח מס וכ' 36ו חיכוי חסר כגדסס . 16מות טוכעסsu)א(

 ססו6 ד"ס 6' ש"נ ינמוח כסתוס' רגעו דעת ומכמר ס3סנעו סכת"י )סגיו סיס 63 וכקמת נשסע רניגו ד' ונגיח רניגומיסרי
t"Dat'כידך מאורין ס6ין נסעם )פרס טווקק אכן קומות ו' טס 6)6 נרים כריתת מיתמר י)6 ד6מר ד"ס 6' כ : 

 16מות 1' ע3 זוקק סו6 זס ס)16 ס") וסר6כ"ד מ"ט )לוין מסמ"ג 6נ3 בכ"מ חניי"ט ס"1 ע"1 מס3' ס"' סרמכ"ס כ"כ . סמחט'6'סכ))א(
 ד)6 נ"כ סי' י' כ' דכריס סחורם כסי' וסרמג"ן 0ס וסג"י כסרס"' 6' ת"ס גיטין ושין טס מק"מ וכמגסת מטסטיס ע"פ נמיגוךועיין
 6"ג מסג' גסי"נ זססק Yrh )מטחו ס16מות ככ) ג6ר3ך יסכו יבש סססק דסרמנ"ס סכ' טס ממוטס כינין %נ כב' חכמים מסגתנספר ולקיתי )ס%נ ככי16ריS~antn 1 כגוס"כ 6311 עיי"ס סס )יסג מותרין 6)סיסס 6ת עשו oh סס 61פhp 4' קומות כ,' ונו' נחררך'סכו
 יגנו ד)6 קל6 כסך וסמ"ג סגוסירין כ) ברכות יסיר כי )י' 61יימל דקלך עעמ6 דירים כר"ג וסייגו סיומות גי ע) bp' תתמתןד)6
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ספרן
 .,;. קעה יראימ לערמים אם כי לבריהן רע שאיבםבעשים איריים י עשי

 : ממעשיו ילמוד שמא שישכיר עד כוכבים ובעובדי )ב( 6'[ פ"נ ]עיייכ'1 חכמים אמרותילית

 נשכח[ שטומימן
 נטבעות ט"ו[ כ"ס נימות דבתיב הבדים )א( מן הארון טבעות להסיר שלא הכתוב הזהיר ממנו יסורולא

 ממנו, יסורו לא הבדימ יהיוהארון

 נשל[ שיושימן
 6'[ מ"כ הלוקין הן אלו ובמכות האמיד מעל החשן להזיח שלא תצוה ואתה בפרשת הזהיר . החשן יזהלא

 כשכהן מי האפוד מעל ההשן יזה ולא טהכא ואזהרת" מזיח משום )א( ונלקי דאמר ללאו *הומייתי

 ראםתועפות
 מו' סרנו ו6ף סמחט'6יס כ3 )רכות קר6 י6חי Dh"( כנותר 6ך סו6 וגו' יחסי16 דפן ססעס זקרך טעו* ידרטיגן 07"3 )ו'ס%ר5ך
 יירי0 מטע" ר"מ ק)"ו סי' גיר6יס וע"כ י' 6ות 3ת1"ר ע""ס כר"ת ד)6 ספק כ"י סי' 7ניר6יס 1"6 פרד"ס ר3יגו )דעת 36) .קומות
 סמחט'6'ס כ) סריכט )מדגו )' קוהך lhtpnt מן דכרףכ כיון כ6ן כ' ולס"ס כו' יסוךס כל' וק'") יקר*טעמם

~lb'h 
 ;. סיר6'ס כ' ס"ס ננס"

 סיר6'ס ססק 6"ס ו)ס'"ו גנ'6ור' ע""ס כר"ס מגס יפויס ור' דר"ס ר"מ ס" רכינו כסיעת וסר 6' כ"6 יסנסיר'ן טמשן בר'7ק'")
י ע"ן כו' קמרו זירת )ניח )6 כ' כ' נע" )מרחוק וסל 6' ס"ס דעירונין 11 גמרך ממגו גע)ס נמחכ"ת חז0 פסס )ב( . Orמכס"

 : יכין מי וסמלותכדכויו
 )6 סכייס סי' ממגו יסרו )6 יכתיכ דקרך כסטטי' וסו6 שרון" מטועות הכייס 6ת )כסיר "ט)6 610 סגים )סגן . סנדיסמן)א(

 'סורו )6 כחוג 1)6 שרון מן יסייגו ממגו יכר, )6 טכתונ ומס סנ6רון 3טכעוח וכיינו שרון מן'טורו
 מסי

 כנר סטכעות מן זס"גו
 ונעגין יסורו )6 )ומר נפסיק 1)6 ממנו  ס6ס"כ כ6 ע) טדקיק עס"ת סחייס 716 כספר ועיין טירות זרך SD עיי"ס סרטיך 013זעיר
. ס)Illh~a 6 כטנעות ע) דקי 'סורו )6 ממסרס גרא ט)סגיגו נסכת"י כ6ן )סמסטר וסגת )תרן מת"כ כדיריו סיין סו6 סממתמוגן

 דכתינ סנייס מן שרון התנעות )שיר b~e סכהונ יסיר ווט"ר )עורס נטנעוח סנייס כחח יומק ס)6 וסייח ס3ד מן סי' ממנו'סורו
 מסDD ,3"3 סלמ3"ס וכרכלי )וקס סטנעות מן סססיר סכדיס מן 6חד DhT" )6טמועיגן סנז מן דסייפ ממגו דכתינ ס6 )סי"ו 61"0כו'

 שכר סג'סס מסיר ס6ס מסמע יקרץ וססט6 כן )מז משן כתנו )lta1Dnl 6 נוס") כרמיקס %ד כ' מעס"ח 03' ונקמת סמקיסכב'
 כיזיט מנחס וייגס ככ"מ סחוס' יסכילו ממסכן דמ)6כת ג3ריית6 כן ס:נ)6 ו6ססר סמונים פ)וקס לפטר פגיר,ס ססיר 06 1)ךנר,ו16%
 דסמסיר ר3יפ ס1ני6 משן ממגי גע)ס וכעת 3וס") סרמכ"ס ט"ד סכ' ס"1 )16ין %ס סבלות )מגין שיסו יקס 3ססל ר6יחי וכן עיי"סכו'

 )ו 'ר3ס נ)6 7כ"6 מסגסזרין רסס ג") ועו? כו' יסורו )6 כזכתינ סתיס דוקק ד)מ6 )וקס 6מד3י
~'DW 

lbm '6קר6 דכח'נ מ4 י 
 31"ע 6חד 3ד ע) דחייכ )רניט מג") 6"כ סוסיס סרנס ע) 6)6 חחכ דגיגו תבריגן סוי 6חת ע) דחייכ *tDS(i דמני' סוס מרנות)מען
 6סי' נ)6"ס מיסו 6חי, מנד בסיקו דסייט ממט מדכהי3 לתורס סו6 דמכו6ר )ק"מ גכהוכ מסרס 610 6יך כסירוסו וכתכתי %סמטכ'רעכ")
 ורייס )וקס סעכעות מן סנדיס מן 6חד טסמסיל רירמנ"ס ססק זיסס 6גי קומר סקרון מן סי' ממגו סגדיס פ" יסורו ד)6 יקרץ)ס0טי'
 )סכן ועיין כו' 6מר רגנם כו' 6מר רניג6 סךכריס 6ת תטבח סן כו' 3)16 טו5ר מגמודו 6חז ד3ר סמטכח ג) ר") 6מר כ' 3"טממנחות
 )6 מ"מ יסורו ומן וכן רניס נחסון סדכריס 6ת תטכח פן יכתינ לע"ג סרי טכ"פ trlorp3 )טימקן מגמר* דירי mhsa' סרטס"
 )מיסך רח' 6'ן זכ"6 ומסגסירין 3עזס"י מת"כ כניקורי ועיי"ס 3)16 סוכר מלמולו 6חד יגר טמסכח 6)6 פסגס נוס כ) סי0כחכסיגן
 יסיר סרנוי יע"י o'Dln סריס ע) 6)6 חייי דשנו ynh(h צוי מגרימת סעס 6ת יסיד 1)6 סוסיס )1 ירכס )6 רק מדכתיג סתםזס6ני
 וכמדרת טס לניסו וכטקס סם סמעס"ח ד3מ0"כ וזע 3)16. עוכר 3ע) 6חד ז6סי' DID סרכוח )מען קר6 36טריך )סכי מ)רימס לעס6ת
 י' כ"ס תרומה ס' כחיי ר3ימ 3ססר רציתי )חון ו6חיריסס D(Ot כגנז פגים מסיו סקרון גוט6' מענין וסגרפ"ט מגרד") ספ"ס נמינרר3ס
 ס'tD11h1 1 פרין פ) )רחפו מסחיט אדיו )חון ו*חוריסס מגיס כגנד סרס כתסיטס ע) לרון כסגוס6'ן ס)חס טחי נסרק תמ61 סכןסכ'

 : סלמס טהר 3ס' )סגינו סייגו 6ף סר6סת'ס כגירסת סי' סכן וגרפס עכ") ע"כ or מפד וסגים וס מגד טניס 16תוגוס6ין
 כפי טסיו כגון . גמי ג')ק' ז"ס סס כסרם"י 6ך גמי י)יחסו3 סנירס6  יפ מכוח )סגיגו %6ס עמ'" חיגותי  יורפפ )טון .ושקי)א(

 ר3יגו ג" וסי' סר6"ס רניגו כנ" גרפס שסירס מעבימחריטס
 סחפן 6ת ומוימ OD sttrt )מכות גחי' סריעכ"6 כממ"כ סר6'"

 נ P(stt יגח 63 מטוס עוכר 0עס וכ) 3ו וחורם 1cno 6ת )ונם מסיס וכטן )נוט טסו6 כלליס )מי )חסוי ד6מרו 6)י63 )סמטכחמ
  )ו3ט ססיס כנון )ומר )ו סיס (ot~s ס)ונט 6ף נמחגי' טימר יחעיס )סקסוח צניי וטס נתורם כמפורס (o'hl סיס זסחסןוייוע
 סס טכתכ 5'1 ס" סרמכ"ס כבסוגות ח"3  כרלייג"ז ד)6 וסוף . 'ות )SPI 6 כבליס ע) טתיס פוקס 13 ווצרס כבליס ססיס סחסן6ת

 טססינ ג' סימן נ' 15ח ר6טון חבק סלף גיח נסו"ת ועיין כבליס ליסור 3ו 6ין ו3ק0ין קמין סיו וצסין מכ"ח פסיו ולסוד?סחטן
 יזח ו% מסיס עוכר חסן ס)ו3ט סז'וט כסן יסס"נ כסרג דוקק )16 ס6פוד מע) סחפן  )מזיח לסור גסן )3וט כפכס"ג crt~1עביו
 מסכ D"h וכן כליס מטוס סחטן ))סם כש"ס בסור סדיוע דכאן כס"נ (Dp רניגו 6)6 דוקק כס"נ זכר ס)h"1Dtl~ 6כיבלי
 מטוס עוכר ס16סד כ)6 )נד סחסן קנס oh ז6ף גרפס סריענ"6 לדגרי esol וקפוי גסן  ?סייגו  רגיס[ ])סון 3סן )נוסכסכלג
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 יראים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם אתגרים ז עכורמפך 8 05
 במבעות שהרן מדבר אינו בהם לבוש בשאינו אבל האפוד מעל החשן להזיח אסור )ב( בהן לבושגדול

 הכתוב האפוד לחשב ממעל אשר הכתפות מבעות- של תכלת בפתיל המרוכסות החשן שלהתחתונות
 ללובשם לו אפשר שאי )ג( ועומדות מוזחות הטבעות היו בהן לבוש שאינו ובשעהמדבר

 . מחוברותבעודם
 נשלא[ שיהמימן

 ראשו פי והיה תצוה ואתה בפ' דכתיב )א( האפוד מעיל לקרוע שלא יוצרנו הזהיר . יקרע לאמעיל
 , יקרע לא לו יהיה תהרא כפי וגו'בתוכו

 ]שעי[ שיםסימן
 לא בכנפיו אותו ושסען ויקרא בפ' יבדיל לא דכתיב העוף בעולת להבדיל שיא הב"ה הזהים י יבייללא

 ראםהצעפות
 מע) סחטן יזחוא

 וע"ן (cthi אסור otan )כס"נ 6סי' יסיר 633"ס )נד דחסן 6)6 )וס מורס רנתו גס ד63מח י") 6ו)ס . יזח 633 עוכרמפ"ס )גי נחסן סחורם סעס יכ) דסי' יזח 1)6 מסוס עוכר סעס וכ) 3ו וחורט ממטן 6ח )ובס מסיס סכתכ 60סוי
 אסור כ)6'ס ייסור 13 סיין עכודס WDC5 דפיינו נסן )כוט כסכס"ג סי' רניגו כחג )כן סם סר6"ס דירי סאת תוי"0 3% ק"יחורין
 דר") u(sti וס מלו )וקס ע3ודס נסעת חיבורו וממסרק וו") טס טכת3 ק' מן סחיגוך דגס )י ונרפס . סקסני מע) מחסן)סיח

 60 כסן )3וס כט*'גו 061 כ)6'ס מסוס 11DhI חטן לנוס יסור עכוזי נסעת יס)6כמסמ"ר
 )י~

 דקדק )כן כמסמ"ר נשריק! ייסורן
 מסוס סטופר 13 וחרס כחטן 6ת ומט כמענר ו6ס"נ רפט )לוין מסמ"ג וכ"כ כסן )3וס כסכס"נ יסייגו ענוזס נסעת וכתגמחיטך
 סג'חו טס חינוך ונמגחת וסמעס"ח . m'(T סס%ג קמיירו )6 י63'סור6 6)6 סריט3"6 כופרי סחסן י"מ 1)6 מטוס גב' סוכרכליס
 וזע . מךמ "מפרת' מר4 פסי נגדע זהיינ )6ני' גיס וסחט ענוים (nDC ופינו ג3ל"ק זחורס סס דמכוח מססי6 ג5"ע סחי;וךזכרי

 מסוס גמי וגהקי מחס ד6מר ))16 )ים מייח' ס)וקין מן tSh ונס' כוס") 6ית6 סט"1[ סי' 3סכ%' )סגינו ]וסוף מכ"ח ס"סדכגיסס
 "6מר מט"ו סי' 3ג)יון ס)סגי סכת"י 6ת סמטתיק 1("3 )ית6 3סכח"י ו)סגיגו עכ") נומנו יסורו 1)6 מסכך ו6וסלתיס קרון כדינסיר

 thbnt~ בכ"י )נוטס נוקורעיס סזסין סס"ו[ סיוון 3ר6ס ]סו6 185 דף עד מכסןסנועתיק
 סמסוון 6ת nnSal' באותיות ע) 3ק)ף

 . עכ") י6פ"ו" . ספליו יד 3כתכ וייגס מוססיס חסריס סדנריס כי )סימן הכגס ח65י כסני ממתי מדפוס וסנוססיס סגדפס יר6יסממסר
 מוסיף )6 )ע')ומנס

~mbD 
 מוכרח 6'מ 31עיגיו ססכרפות 06 כי סוסיף פ)6 6ססר 16 לכ"י חסרון סס סיס ס)6 וגריס מכתיי ע)

 ו)6 יזח 63 טג6מר )1קס 6רת נדי וממסיר ס6סוי מע) חסן ממזיח אעיר 6"ר 6' ע"3 ניומ6 גט כי ס)וק,ן סן 6)1 מל)%ר
 רחכ6 6מר טס יניומ6 מסוס ))16 ראגו כתלו 61ס"ס סס למכות זכר 6ין סי"ח כסי' רכינו סכח3 יקרע )StDn 6' ס163 נס כי'סירו
 סקס ע) מסגם נסחות ממגיסו סגטמ6 מעי) ר") 6מר 6' 5"ס 313חיס וכן יקרע )6 סג6מר )וקס כסו:ס נגד' ממקרע יסורס ר63מר
 כסן וכסרט 'זח )6 מטוס עופר )כד חסן סנונם דכסן )ומר כעיני תמום ונ"מ . ססמוך כסי' ועיין יקרע )6 סג6מר מטוסומבכסו
 ומסרק כקפוד מע) חסן nfrnt וכ) סכתנ נ"י שמקדט כגי מסג' ס"ט 3רמנ"ס עיין . כו' 336 כו' כסן )כוט )ב( . נסמוך ועייןסדיופ
 סס%ג וסכן מחונריס )סיות 61"5 ועומדות מוזחות ד6ז 3סן )כום כסייגו )רסוקי כמסכ"ר דר") ונפחס עכ"). )וקס קוקו) דרךחיבורן
 )טון (~ptnD מירכו6ף

 סרמ3'"
 זרך SntD סלמנ"ס 7נס וסייגו . )נועמס מט"כ ע"ן ענודס (nDC למטן יסרק ט)6 כ"6 כתב )6

 61סוז דחסן ססנר6 %י )' תרסס טכתכ ק' מ' חיגוך )ממנחת ור6'ח' נסן )נוט כטסות ע13זס ירך דס"גו רשנו כרכרי ר")קיווקו)
 ז' ר6ס )6 סגר6ס ו)סי כו' ),ס רסס ע"מ )טנ71ס 67"ר כיון חיכורן פירוק ע) 6"ח דנגנויס )עכודס עזי רבוים וקיןסגתק)ק)ו

 ר") 1*ס תי3ירן פירוק ע) ן6"ח וססיע6 כסן  )נוס דיגו סלי זגגג,יס ועיון תדגר 6יגו ~ro )נוט נס6יגו יו65 ומפורס סל6"סראגו
  כיון  כלליס מייסור לסוסתן מחויג דס6 קקי וסול* ד3עמוך ססיס* ג"כ  חיבורן סיריק טל 6"ח 0כס"ג  לנסן *0 מ"מ  רגנגוי0ד*ט"ג
 06 ד"ף גריס נמכות  סריעג"6 דמ)סון )מעלס סכח3תי 6ף 631מת . סבסוד מע) סחסן סמזיח יחחי'3 61יך 3סס )עכוד ר16יסדלין
 עובר ויסוד  תחן ילבוט כס"ג דדותן :רקס ונפסיטוח ד"1 :סיר* לי כס"ג סריפ3"6 וכר ל6 וגס יגח ל* מסוס טונר לכד  סחסןלובט

 : נרוכס מו,מות סגכ6ן וסגי' מונן ובינו ועומיות מלחות נגדסס לג( . עיני '6'ר וד' יוח ל*מסיס
 כמק"מ סס וכתג )וקס סטחתס דרך ססקורעז כמונס גניי s~s וס"ס כתג ת"נ המקדת כס מסג' פ'ש סרמכ"ס . כ1' סבסודמעי))א(

 סטחתס כדרך ס)6 6סי' )וקס גמעכן 6נ) ספהתס דרך כ"6 )וקס 6י:ו כסוגם נגדי נסקר ידוקק ס") ס"ת ס" ק"ת נע)וו")
 סק"ח רוויית ו3עג'ן ע"כ מעץ גהק מס"ס כו' )ס ')סינן ממעי) כסוגם כ3נ7י סקריעס ס6יסיר סבסבי hlb כסוחי בגרי  לכייס"ס טס סכ' כבליס מסן' D"Cn סמ)"מ 3ך' ועיין . עכ") נוע, )סני )'תנסו ועיטי יע"ט ג'  דין מטכ"ל  מסע בסיח רגיש ממ"מ 03ומט'

 6ף ממטי) ע3 ד)חיי3 מכלן ר6יס 6ין 631מת ו!") מכתב סם סמורים סר 3ססר רזיתי כ' דין מעס"ק מסז' נפ"ח סרמ3"סממט"ב
 סנגר טמרת העיקל ססחתס דרך סוי ננד 61עו ונקלע גנז טסיס כיון מסוס )15רך ססו6 6ף 3נד מתורת )נעץ סקריעס עיקר7כ) כיון ספחחס  דרך סוי  מגוס למס קריעת רעף בתh~p 3 מ'  חיניך וספיחת טכ"ל יחר לסיפן  תיקין 3ו טיס לפי  סטחתס כירךס)6

 : טכ"ר ג' ט) חג' סחות לסכייסו ט לתקגס קריך ע"כ  דולחת מטטס610
יל*
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קעו ילאים לשמים אם כי לכריות רע נעשים שאינס איטרים י עמימפר
 שיסוע אין נ'[ o*nsrJ O'D קדשים קדשי בפ' . מעם מחובר ומניחו מגבו בידו קורעו שיסוע פירושיבדיל
 אינו כלע"ז פלומא בכנפיו בעודו בכנפיו )א( יבדיל ולא . הגדי כשסע וישמעהו בשמשון וכה"א בידאלא
 בכנפיו אותו ושסע בת"כ ותניא המזבח את ממלא מהודר עני של קרבנו שיהא כדי הנוצהממיר
 להבדיל שלא[ ]היוצר שהזהיר וכשם . והקמיר ת"ל )ג( פסול הבדיל אם יכול יבדיל ולא העור להכשיר)ב(

 ומלק העוף בחטאת ויקרא בפ' דכתיב[ במליקה העוף ן בחטאת להבדיל שלא הזהיר כך העוף עולתבשיסוע
 קרן על נעשית היתה העוף המאת 6'[ ]פ"נ בזבחים ו'ק בפ' ותנן[ יבדיל ולא ]ערפו ממול ראשואת

 הבדיל ולא בחמאת המבדיל ]ס0[ ותנן מבדיל ואינו ערפו ממול ראשו את ומלק נ'[ ס"ו ]מס מערביתדרומית
 . )ד( בשיסוע העוף בעולת[ יבדיל ולא ]במליקה העוף בחמאת יבדיל לא לאוין שני כאן ונכללו פסולכעולה

 ]שפן[ שכסימן

 בפ' דכתיב למזבח[ ודבש שאור ]להקמיר שלא צוה פנינו על יהיה אלהינו[ מראת . דבש וכל שאורכל
 כל בפ' במנחות ליה ומייתי בת"כ ותניא[ לה' אשה ממנו ]תקטירו לא דבש וכל שאור כל כיויקרא
 . כל כי ת"ל מנין עירובו כל ת"ל מנין מקצתו כולו אלא לי אין תקמירו לא ודבש שאור 6'[ מ"מהמנחות
 תקמירו בבל יהא תהיה שבמצה כל יבול ותניא . קומץ חצי פירשו ורבא זית חצי אביי פירשו מניןמקצתו
 'אלא לי אין . תקמירו לא דבש וכל שאור כל כי ת"ל חמץ' תקמירו בבל יהא לא תהיה במצה ושאינוהמץ
 לקמורת יפה דבש אומר שהפטמין כגון מנין להן יפה שהדבש דברים ]להן[ )עליהן( יפה הדבש שאיןדברים
 הכבש את לרבות מנין טובה אלא לי אין יעלו לא המזבח דאל נ'ן ג'ו ,טס ותניא )א( דבש וגל ת"למנין
 לעבודה שלא חייב לעבודה המעלה ניהוה לריח ת"ל לעבודה ושלא לעבודה יכול יעלו לא המזבח ואלת"ל
 מבשר אשם מבשר חמאת מבשר המעלה ג'נין כ'[ ג"כ ]מגחות תניא לה' אשה ממנו תקמירו לאפמור
 תקמירו לא תיל תעשה בלא שעובר )ב( כנקמרת הפנים ולהם הלחם רמתי העומר מותר קליםקדשים
 דר' פלוגתא עצים לשם להעלותם לאישימ וממנו . תקמירו בבל ה"ה לאשים שממנו כל לה' אשהממנו
 למעלה יתן רא"א עולה באברי שנתערבו המאת אברי 6,[ ]נ"י התערוכות % בזבחים דתניא ורבנןאליעזר
 מפרש וטעמייהו השריפה לבית ויצאו צורתן תעבור והכ"א עצימ הן כאלו חמאת באיברי,בשר אניורואה
  שרי לא  ממולה חמאת בשר אבל כשירה בשר עפים לשם מעלה דאתה אליעזר ר' אמר וכי בגמראהתם
 אם לזבנה חוץ ששחמה חמאת איתמר 6'[ ע"ע התודה פרק במנחות דאמרינן )ג( עצים לשם אליעזרר'

 ואליבא חמאת בשר פי' תרד לא אמר )ד( ורבא תרד אמר רבה עלתה אם למקומה חוץ תרד לאעלתה
 חוץ תרד לא לזמנה חוץ בפסול אפילו מיהו כשרה שרי כי . עצים לשם לאישים ממנו דשרי אייעזרדר'

 ר' למקומה וגוץ לתודה שוחם במסוך התם דתניא יהושע ור' דר"א בפלוגתא מיפלגי וקא פליגילמקומה

 ראםרועפות
 !מסכ"ר . נכון וסק יניי)" !)6 "דכתיג טס כתור מסט מחוגר ומגיחו 6מר מק!דס 6)! תינות נ' כת!נ נתפס .  ינוי)!)6)א(

 ככנסיו ססי' סרמכ"ן כס" ודת כ' ג"ו וכחקק 6' ק"ת !כסכת תמורס כסי' כסרס"י סו6 נ)ע"ז ס)!מ6 בכנפיו פעויונכגפיו
 יותר כת!כ נגדסס )ב( . ס' סי' ס"נ וי"ר כמדרס יוחנן ר' מדברי סו6 כו' סיס6 כדי רהיט ינרי וסיום נוננו !סייגו כגסיונמק!ס
 )סכסיר ככתיו . סכין כג'ת!מ !63 גיד סי' כפיסוע נסמם טוגת 1)6 כסיס!ע  קוטו . מסו) 1)6 כסר קותו ומסע כת"כ ותגיך ססוי"3
 כטען  7!כת6 נכ3 ס6 סנרע 06 )מפס) מ"י סוס 6יך תמס )מת"כ כיקור מעורס כתוספת . פס3 סנני) oh יכו) )ג( . כו'סעור
 ממו) ר6סו 6ת !מקק סעוף נחט6ח 3מס"כ יכדי3  )6 ס6י  )דמית ס"ד רסיס גראס רכינו ומרמרי . נקרעים לעכר נכתוש טריוסרס
 רניגו זעת )ד( סנזי). 6סי' מ"מ סי' !מקטיר ת") סס) סכזי) 06 זס"ג 1ס1"6 פסת מנדי) 06 וסתם יכיי) 1)6ערפו
 סרמג"ס סכתנ כמו כסר סנזי) ו6ס )סנז') ו6"5 סכתנ סג"נ נוטס"ק )וס)' ס"ו ססר)וכ"ס ז)6 )!קס כסיס!ע סנזי) ד6סהירסיס
 כרכרי מטמע )6 כת"כ דגוזנרי כח3 5' סי' ויקרץ ס' )ח"כ ונסחו"ס כנס"נ סר6"ס ודעת כת"ג ט) )סטיב ט)1 )מס"מ ססמיגיכסורם

 : כסר6"6 633ו עכר סנדקו . מטמע סר5יס )6חר ססי6 נסכד)ס מכמיר 6גי 6מר ךס6סרמנ"ס
 גי' )סי 316ס . לסור )קסורח ד6ף יקף מקטירו )6 דמ)ס!ן סס סעזרס בחום' זפ" )פגינו כת"כ כ"ס תקטירו )6 יגס וכ)ת"))א(

 טט"ס !גר6ס ונקערת )ית6 גמגחוח . ומקטרת )ב( . עיי"ס דרסך סך יקז וכס וכ) !י"1 דמן סס סת!"ס כסי' גר6סרנתו
 שכת"כ 6)6 כח"כ וכ"מ וסקטירס 51")610

~nfh 
 ד)6 טס מנחות 7ידן כמלמודך גראס רניגו ומזכרי סונט ונון סס16ר מן וסקט'רס

 6חד ר6ס קרב 06 ר6"6 כע"מ 63יכרין 6יכרין כ' טשו כונחיס וכמ"ש )ג( . o"tnts ע""ס ודפס סס16ר מן טיקטירס סמג6יוכרו
 3תוקסהעיו סנרטק"6 כמט"כ ערס סס כ6י)1 סכע'ש '6ת 6גי רו06 !)!מר יקרבו )6 מסן 6חד ר6ט קרב )6 6כ) כ!' סר6סין כ) 'קרבומבן

 SID~ 63י3רי חטאת שכרי 3גתערכו דןוק6 סס)ממגיות
 )סגתו )ד( . ערס סס כליפו 6:י דרדס %"6 ס"3 רוס כסר וין דסגיסס כיון

 חמק נסנסות ר6ס ד' !ף)ג6 ונסס"ח . וסדר ד"0 סס סתוס' קולחת ע'יסנ נש' ורניט נגדסס וכ"מ חרד שגור ורכש חרו )6 6מררכס
סלמס
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 יף~פים לשמים אם כי יעללבריות ,נעשש שאינם אישתם ז עפרמפר461
 דרכה פלוגתא דמנחות ההיא לפרש ל4 נראה וכך קדש לא אומר יהושע ר' הלהם קידש אומראליעזר
 אימורין כגון בעולין דאי פליגי עצים לשם לאישים ממנו דשרי אליעזר דר' ואליבא חטאת בבשרורבא
 וחוץ לזמנו חוץ הנשחם ירדו לא עלו אם אלו 6,[ ]פ"י מקדש הטובח פ' בזבחים בהדיא תנן האוקומץ
 אע"ג אומר[ והיה תודה ורבה ]דרבא בפלוגתא במנחות מניה שהיה ז"ל יעקב מרבינו ושמעתילמקומו
 עלתה אם הלחם קדושת מתעכבת זה[ ובפסול הואיל ]תודה נבי ירדו לא עלו אם תנן קרבנותדבשאר
 . )ה( תקמירו לאוין ד' זח בלאו פירשנו הרי . צדק יורוני אשר[ עד סברתי ]לפי ~רשתי ואניתרד

 ]שמח[ שכאכמיכמן

 והכהן דכתיב ועבדיו )א( בכהונה שיתקדשו הכהנים אל אמור כפ/ ב"ה יוצרנו כתב . יפיע לאראשו
 ראשו את הבגדים את ללבוש[ ידו את ומלא המשחה ]שמן ראשו על יוצק אשר מאחיוהגדול

 בשמן שנתרבה פי' גדול כהן זה מאחיו הגדול והכהן כ'[ ]'"כ פ"א בהוריות ותניא יכרום לא ובגדיו יפרעלא

 ראםתועפות
 סרר hS"1 ז' יכ5") מחסרון )סס)'ס כעיני וברקס . טמעתיק . כדס,ס גס וחסר ככ"י מדף גקרט טס )ה( . ר3י:ו ס" סעתיקרמס
 ע' ס" )עע ועיין . גיחח )ריח יעץ )6 תיווכח 61) . תקטירו כב) סו6 סרי )6יטיס סממנו כ) . תקטירו )6 דנם . תקטירו)6

 : 6' 16ת ס1י"1 נרפס מת"כ ועיין טנכ)פת )16 ניזון נ' ג"ח 7מגחות ססי6 בעניןס60רכתי
 כמיחס טסימטו ר6ס סלועי מגס ס"ג נע) כוס") כתכ Dp"1 )"ת והס"מ סרמנ"ן ובגס . תכון ועבדיו כסויו כגדסס )מון .ננסוגס)א(

 ע) מעיז ו60מת יסרוס )6 ונגדיו יסרע )6 רקעו 6ח מגס 1)6 מלקות ס) כ)6ו'ן תפרו:מ )6 וגנדיכס תסרעו 8) ר6סיכפומנס
 נסנסות ועיי"ט פ"נ ס"נ וסי' %כ ע"6 סי' 6רגעיס סכמ)קות ס)6וין כמנין סס עיין כולס מגס ס3ס:'ט סכס"ג ונגוקחת עכ")עלמו

 1ג1' תסרעו Sb ר6סיכס מנס 1)6 יסרע )6 רפסו 6ת ומגס ק6י סנס"ג בסיסת פרד"ס סרניו hlDSI גוס טסעיר נ"נ 15תמטר6ם"ט
 זס סימן ל6ס רכינו טכתנ ו6ף ככ0"נ רגינו גירסת כיס סכן t(~Ofi כו' )דורות 6% ג6:ורס )טעתס :ו15ס י6וחס מסימן כסיףכמפכ"ל
 סכ"נ רגיש )דעת 61"כ . יסריס )6 וכנדק 'סלע )trh1 6 6ת סו'"ו כרטס וכמטכ"ר יסרוס )6 וגגן'1 כן נס 5"3 יפרע )6רטטו

 ר6ס מרועי ר5"6 סי' )עי) מגס סרי ענודה נסעת 67י3ו ענווס נסעת ס)Db 6" )טוס 'סרוס )6 ונגדיו יסרע )6 ר6סו 6תכ16סרס
 כתוב 13 כ6 נזו) וכסן וו") טס סרמג"ן וכממ"כ סס סרמנ"ן )דעת גניים קלועי גמי ושיגו ננדיס מחוסר רפ"ח ס" סס וכןססימטו
 ע)'1 יקרע 1)6 ננהו ע) ר6טו יסרע ס)6 )עו)0 נו 6וסרס וס61 ,65 )6 סמקכם ומן יפרוס )6 וכגדיו יפרע )6 רכסו 6ת עלמונסני
 גור 6סר ססזין סס כמס"מ 0רמנ"ס ע"ז כחג מעס"ח ונסי . ג"כ סר6"ס רכיה דעת ונסו עכ") כמקוס יכנס 1)6 יעכוי ט)66ע"ס
 נרסס ונעכרחיס 6מחייס סניסס סענוד0 מטוס 636 מווטר 6יגו סדיוט ומכסן סטכויס כסעח ס)6 אפי' מתו ע) ולסרוס )מרוע מופרמכ"ג
 6)6 מרוע 6ין מרוע טיס 1Chll מקורשס סי0יז סר,שס יס'1 כגזיו כק"ג )רנ,ת ו50רוע דט"1 דמ"ק בס"ס סונאר ס3':וס גונריית6נרורס
 לרעתו מחמת )ענודס ראוי קינו טסלי 0עכוד0 שסעת ט63 טסו6 6ף פויס שיגשוג מגורע ח"נ )רטת 1מיס51רך כו' דר"ח סערנידו)
 מופר סו6 נס טסר' סדיוט נכסן )'ס שריס 1)6 כסיג )רנות מיהורכן ונודיריס עכודט נסעת ס)Dh 6" אסור :ו15רע יכס6'גומכ))

 חטונס ע)" ט6'ן רסיס וזומי )עכודס רזוי ט6'גו )מ15רע רכזי 31"5 עכוזם מסוס רק אסור שכס"ת 6"1 1)6יתמר )36עור 0ססכמקמר
 ס0י6 ולזרוע ו)סי"ו . עכ") לרעת 3ו ס:וסנ כ"ג )רנות ד"ס ג' די"ד כמ"ק רס"י וו") תסוכס ים )דין 06 זומר 61:י עכ"))מע"ד
 דמי )כ"ת כרנ) ססגס נכ) יכ"ג נרג) 5רעחו גו0נ מבולע דכ) פסטינן ומיגר לרעת כן סגוסנ )כס"נ )רכות נ6ס )כ16רס וכיותרתחינס

 געיגן כס"נ ויוקף 6יס כ) כסטר טסו6 )כס"ז )רכות ד)"5 סדיוט כסן )רנות וס5ר,ע )ומר 6'ן ד'ס ומסוט סס רג6 גדכריכ:וכו6ר
 )6 ונגדיו 'פרע )6 ר6סז טג6ער )ש נ,ס"3 נח"כ ילטז %ו מותר דנר' נ"ב וסוט 0גגע כו 6סר כת'נ וס5רוע ת'נח ואחר)רנו"
 תסרעו 6) ר6טיכס סנ6מר )פי כת"כ 6מרו מ7)6 רסיס 6ין ג"כ ומת ע"כ כ"ג Dh" סננע 13 6סר ת") כו' מנסע בסי' 'כו)'סרוס
 61"כ כג") כ"ג )רכות ופירוע דע"כ נקע מיגים דעייפ6 כסן לפיז תגע כו 6סר ת") כו' מנוגע eh" יכוץ כ11 תסרוטו 63ונגדיכם
 נכ"נ דדוק6 רייס מכבן ובין ענוים כסעת ט)eh 6" נסו"פ בסור הדיוט רכסן ו6ס"נ ככ"ג ג"כ כגנע כו 6סר ):ויירססיימו
 כע6 נ' י"כ דנסוריות סעטזס olrn 6)6 מופר שיגו יפחס )6 ונגדיו יפרע )6 ר6סו ד6ת )ת"ר יס )כ"נ ד6ף 6גי קומרו6ירכס
 ססיט6 סוס )hnh 6' מ וקסם נין'ס סוס 63 סער מיסטר 16 דחי נויןח6 כ6)מגס מסו סג5טרע כ"נ[ ]כקומר מסיח מר"ג רכ6מטיס
 Dh'(l יכו) יפרוס )6 וכגדיו יפרע )6 רססו סנ6מר )פי כ"נ  אפי'  ושירוט הת"כ דילית מי,  נילעס  %סור  ס:5טרע דכ"נ )רכ6),ס

 ~ו0רמנ"ס . ע"כ כ"ג 6ש' תנגע גז 6סר ח"3 גזך מכסן חון 076 נכ3 סרוע ,סיס ור06ו פרו:ויס ימיו נגדיו מקיים 6מ מ%,נושע
 סס וו") עט0 מלות וגו' otnine 'סיו 3ני'1 ס:נע כו 6סר 501רוע סכתוכ זס פות ע) 0ספר6 מדכרי רסיס 0ני6 קי"כ מ'נס0"מ
 1)"ח טט0 מ651 ס6תס כ"מ 56)גו וססורט )סרוע 16 מלסרוס כר"ת כו6 נזו) טכסן ס61 ומכובר כנ")[ סססר6 לנרי ס0ני6]6חר
 6100 מורס וסורס מורע כ"ג כסנ5עלע מורס )כרס טמ1:65 ומשחר )"ח ויוחס עטר ינ6 61") מוסג טויסס )ינג'ס יכו) 6תס06
 OtOt וריסו סרומיס '0יו כנדיו מ"ע טסו6 מסגי וסורס פרע סג5טרע דכ"ג סרי ס"1 ט"5 מסג' מ"י כחיסורו וכ"כ עכ") עמסקות

 דסריטס דומית נ6)מ:ס שסור סג5טרע גרו) יכמן מוכם 61"כ כטנ5טרע אפי' סורס 16 פורע נדו) כסן סיס )6 סכי 63ו 60סרוע
 דמ15רע )כסוט 3' י"י כמ"ק 16תס דסנ'6 נזו) כסן Dh" דו50רוע 3רייח6 מסך יןע כעלמו ורנה כמארע מ"ע 0י0 )6 6טופרימס
 זר% St'i1P 6)6 נריית6 סך 3'0 ז"מ'ע ollpn 607 )וער זזוחק 36מ:0 )זין כמנס רג6 מסיע 63 תזוע קס0 61"כ כזג) לרעתונו0נ
מצונע eh" )עולס סו6 זכ"ג יסרוס 63 וננזף יסלע )6 רהטו 67ת סו"6 סננע נו 6סר דכתיכ )16 6י p"o7 דת"כ סנריית6 מסרטמש
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קען יראים לשמים אם כי לבררת רע נעשים שאינם איטרים ז עטרמפר
 זה הבגדים את ללבוש ידו את ומילא מלהמה משוה זה המשחה שמן ראשו על יוצק אשרהמשחה
 גהוריות התם ומייתי בת"כ ותניא יפרום לא ובנדיו יפרע לא ראשו את אומר הוא לולם על בגדיםמרובה
 אומר )ג( שמעון ר' יהודה ר' דברי ופרימה בפריעה שאינו יפרום לא בגדיו יפרע לא )ב( ראשו נאמראלו
 כדרך יפרום לא מתיהן על ופורמין פורעין אדם שבני כדרך מתו ~ל יפרוס לא ובגדיו יפרע לאראשו
 מלממה פורם גדול כהן התם נמי ותנן מלמעלה פורם וההדיות מלסמה פורם כה"ג כיצד האהפורמין
 שפה מקמי לממה לממה אמר ושמואל ממש למעלה למעלה ממש לממה למסה רב אמר בגמראואמרינן
 יותר פרע גידול היא ואיזו * באיסורי שמואל לגבי כרב והלכתא בצואר וזה וזה שפה מקמי למעלהלמעלה
 ויאסר השמיני ביום ויחי בפ' שכתוב ומה , מנזיר פרע פרע וג"6[ ]ס" למעלה למדנו כאשר יום משלשים)ד(
 לרורות ולא נאמרה לשעתה מצוה אותה תפרמו לא ובגדיכם תפרעו אל ראשיכם בניו ולאיתמר אלעזר אלמשה
 החומש בפירוש ז"ל רש"י פירש וכך המקום שמחת לערבב שלא )ה( לשעה והחהרו היו הדיומימ כהניםשהרי

 , הוזהרו השמחה את לערבב שלאשממעם

 ]שיא[ שמבסימן
 למתים יטמאו ולא קרושים ומשרתיו כהניו שיהיו צוה חיוש הוא באשר השם . בעמיו בעל "מאלא

 כהנת ק ]כ'נ פ"ג בסוטה ותנן בעמיו יטמא לא )אדם( לנפש וגו' אהרן בני הכהנים אל אמורדכתיב
 ת"ל במשמע הללים יכול אהרן בנות ולא אהרן בני בת"כ ותניא למתימ מסמא כהן ואין למתיםמצמאה
 מוזהרים גדולים להיות )א( פי' קמנימ אפ" אהרן בני אהרן בני ת"ל מומין בעלי לרבות מניין חללים יצאוהכהנים

 ראםמסעפות
 67סי' )06נועיגן סגגע כו 6טר רחמג6 כחב כ"ג כיין טריו כסוגת! ועדיין 7"ט[ סוליות סגרס"ט ]עיין דחי מייחל ס%טרע יכ"גמגונם
 סו6 סרי ומעכסיו )עכו7ס ר16י סייגו נו6חר 'סרוס )6 1כנ7'1 יסרם )6 ר6טו 6ת כו ממ"כ נעגין כ"נ יין גו 6ין טגנטלע כיוןכ"ג
 כרמותן 73כר' ועיין טס כסוריות מר"ג רנ6 גע6 ולכיר טרי נ36מגס דס"ס יסטר 61"כ וגו' סר!נניס ימיו כנדיו ובכן 6דס כ3כסטר
 כ) ופרימס וכו' יפרע )6 ר6סו ת"3 סג"מ ס,טס ט3 וכגי כרטט 16מר סייחי יסרוס )6 וכגד יסרע )6 ר6ס )ב( . ע"ג )"ח)מס"מ
 7"ר 6ית6 דסוריוח וננמר6 קומר יסויף ר' 3"ר סמעוו ר' זנרי סם דכחונ ודע סדנרים גסתנטו ג"כ ונגיפת כלק יפויס ז"רעיקר
 . כנגרסת 7)6 יסורס ר' דברי מק!דס )סי!ת ממוכרח גסוריות ועיי"ט כו' 16מר מ6'ר ר' סני' ובת"כ כו' 16מר יסמע6) ר'יסויס
 ועיין כו' וס!רמין קורעין סכנ"6 כדרך נוס") סניך קס"ד )"ת )סרנונ"ס 3סס"מ כו' ופורמיו סורעיז טננ"6 כירך כו' רס"ל)ג(
 7ססרDh 6"( מ!חר דברי )כקורס סו6 כו' טקורעין כדרך יסך סססר6 דברי ססי' 6' 6.ת h"e נקנט נחומר סמסגס גסי'כח6"י
 73יעני כמרין מניסן סיסיו ר6ט )מריעת ס!קט מת ע) סקורעין כנרך נקרע 77וק6 63טמועיגן6תי

 טגחנט)1 סרנם מק!רעין ככג7יו 6נ)
 מקרט גלח מסז' b"e סג"מ )די 3י6ור 3נו 3טס ומסכ"ס עכ"). ססו)ס טנוזחו 73יענד גס ו)תס6רת )ככוי מיליכן כשגס כגדימ)סי!ת
 רסני מת % סקורעין כירך כפי' סרנוכ"ס סכתנ ט"ו 3ס)כס יר") עכ") נסמוך גתנ6ר חלס !63 כסרס סענ!יתו ומש"כ סכ"מ 11"3ספד

 )טע )נום"כ סכ"מ דכווגת סטות וכעיני גתכ6ר. 1)6 כסמוך יתנקר סו)") י6"כ כ)) )י גזירך )6 ן נדיענד כסר יוקץ 16 6'כלקיטס
 S~t)P כ"ג Dt~nsl זמענית כס"ס דגמר6 מסקני כסרס ענודחו כמיחס ססוe"Db 6 טנויס נוח33יס סקר וקין ומס"ס סכ' נכ"מ עיי"ססרח
 3ס' ג"כ עיין 6ס7יי לסתרי סימנסס ססש נדו סתר מס מיסו עיי"ס סטיו ס"ט 3ס)ן סכ"מ !כ"כ ~'ripn ד)סד7' ננד'ס DllpS'%1ס
 גונח'ס ח"ט )נמל' כקרוטין ס"גו סעד סיקים כב' מסז' נסרח סלמכ"ס דכר' זס'רוס מסוט )יגר נ"כ סכ' ו' 6ות ס"3 6% סטויגיח
 6חד קרע 13 טיס רק סקס סכנד סכ) 6"רי סג") פוקסס נקח וגס)' ע3!דס צנוח)) 3נ7'ס כמחוסר וסו' ססו3ין נוקורע'ן יסיוי'"ח
 )נסיגות 3ח"נ סרד3"ז כ,ס קדמם וככר )נמרי ננ7יס כמחוסר סוי 637 עכויס מח)) וסיגו כייס ח"מ !013 מת ט) מקורע כדרךנמקיך
 לגייס מחוסר היגו ענוים חיו) )ענין $otTJ כממוסר 7סוי סרכם כמקוננות משגרעין כננ7יס qb7 כ' טס סלדג"1 6!)ס 3"6. סי'סרמכ"ס
 610 מקיטס סורס 3סיס"מ סרמכ"ם סי' וכן חקקו כטפת דמיינו מנוס )מטס )נוטס סרס"' דרכ ih'(h מקיטס פורס ינני6ור . 6"ססר7נ"ו ו)ס"י ד31חים מנמריך סרמ3"ס )מסק סקטס 3' מ"3 )ד' וסוססות ומטמעות כחיקוג,ס ויקלט )ס' כלס"ט כסי גס סר7ג"ו 7' ר6ס )6ו' Shn~ ח'צ מ"ת טו"מ ונסויית כנזיס. כממוסר כי"ט יח"מ סנוט עטדס )ח)) נגריס כממוסר דרי זכיין גסיר6 1)6 מ"מ ח"מ )עניןממס

 סקריעס כמטסט סע)יון ככנר )6 3גייו תחת כקומר מלמטס ססי' " כ"6 קמור פ' כחיי )רכינו רציתי 6ו)ס . )רגבי! סמוך כגרו כגףסיקרע
 רס"י 7' טסמח קמ"ט מ' חינוך כמנחת ועיין ומ"ר ד"ס 6' מ"ג 3סגסדרין רפ"י וכ"כ כו' ינחר )ר( . עכ") יטלל) וכטהר סדיוטככסן
 ככור רכינו סי' ס3י6 סמיגי ס' 617 סעגח ונס' עיי"ס קמ"י )"ת ו3סס"מ ממיני סיר סחומט 403 סרמכ"ן וכ"כ כו' )סער )ה( .3ג"ע
 מעס"ח כס' כתג וימס כו' 7כל 3כ) ככ"ג סיו ז6ו וג6סרו שגי מסיחתן גיוס מ"מ וסרימס סריעס ע) מווסל סדיוט כסן i'hD הע"פטור
 סמ"ג סקרנתי %י המגש )סקלינ ס6סורט סקרינו פיוס סן )ממס הסרן מןססע כ"נ דין חעוכס כיוס )סס סיס )6 מסרי ע"כ )ססינדיש

 : כ"נ דין )סס סיס ס)6 6)נו6 ענןמקרינ
 ורניגו אדיס 3סו )יסמו 7)6 6' קחי 7ינ:ווח סנמל6 מסקנת ען ר)"ד )לוין סס:ו"נ מגס . כ!' טוויסט מווסלים ג7ו)יס )סיותסי')א(

 עו3 ניוחס 3סוסיר ו6מרמ ד6מור ילס6 סך טומרה גס' וגראס טל'"ף נומ"ט מטמע כ' סמ"ג סי' n~lhs ומכ"ח כן סי' )6סר6"ס
 סקטגיסכמקץ
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אוצרים ז עשרמפך354
 כ' אומר הוא ולהלן לנפש ת"ל הדם את לרבות מניין למת אלא לי אין לנפש יטמאו שלאעליהם
 כל לרבות אלהמ ואמרת ת"ל המת מן הפורשות טומאות כל לרבות ומניין יכפר בנפש הואהדם

 טומאות אלו על כ'[ ]מ"ע כה"ג % בנזיר דתנן בההיא מת של מגופו פי' המת מן הפורשותטומאתו
 ועל השדרה ועל רקב תרווד )ב( מלא על נצל וכזית המת מן וכזית המת על מגלחהנזיר

 מן אבר ועל המת מן אבר ועלהגולגולת
 עצמות קב חצי ועל )נ( כראוי בשר[ ]עליו שיש החי.

 אלו על ומשאו מגעו על כשעורה עצם ועל אהלם ועל משאן ועל מגען על דם לוג חציועל
 הארבעים את מופג כהן עליהן מגלח שהנזיר המת טן מומאות כל ]%י[ שמחות במם' ותנן מגלחהנזיר
 המת מן פורשות דמומאות למדנו זה מכלל הארבעים את עליה סופג כהן אין עליה מגלח הנזיר איןעליהן
 מגלת הנזיר אין ודופק גולל כגון מת של מגופו שאינן מומאות שהרי מת של גופו המת מן פירשדמרבינן
  המככות אבל 6'[ לי וגויל גדול כהן בפ/ עליהן מגלת הנוית שאין כדתנן עליהן טוזהר כהן אין הלכךעליהן
 וימי ספרו וימי במת נוגעין וכלים עצמות ורובע ואהל דם ורביעית העמיס וארץ ודופק וגולל והפרעות)ד(

 ראםהועפות
 וס)ח"מ גטעמ6. מילתן ע""ט מטונ;6ס )6סל1טיגסי לטיסו 67וטר h 3"07("h סייס )יעמיגסו ז)6 6וקימת6 סך ע)י' סש16 1)6סקטג'ס
 סרי"ף טניכ סג"' סיטת סו6 וכן ג6ן ממין סרר"6 רניגו יעח וזרו לג"ח וכמס"ס קמור נפן כסר6"ס סטור דעת נ"כ סי' סי"פ 6נ) מסג'גס"נ
 וכתל 3יייס )כיססת ד)6 6)6 3ססריסו מצווין 3"ד דלין ו0ס קי"י 7' חרס מפ' ר0"' עיין ולמרח 7"ס ס,ס3 רכש סס' וי") טימ6סט)'

 יסונחן רפט 0סו6 ק"ג 40 ליס כמע"ס כמט"כ 3ד3ריו ]מכ61ל D("S נס)"ק יסוגתן ר' דעת וכן )חגכו 3רץ זקניו S3h מסק כמ"גסרמ3"ס
 ס6כ 6ין 6'0ורין דכס6ר מד"ס 6"ס )6 ך6"כ כסרמ3"ס סמ"ק דיעת ממ"כ זכריו )י גסירין 1)6 עיי"0[ כטעות סג"י 0) כסמו ומכונס ז")מכסן
 נעגין גנוי סתס די)מ6 מג") )ים 06רינן )6 )6"ס ס6 6כיו )יעת סעוסס IDP3 יומנן ז6"ר 6' קכ"6 ד' סכת מן ור6יימו סכן SDמווסר
 ג"כ 6'ן סכי 163 60 )ספרינו מנוין גתי ך16 6כ'ו )ימת טעוטס נקען 6רק ע"ג ~פריסו %וץ 3"לישן

 מטויי
 )חנכו גליך קניו 6כ) )מסריטו

 טר6"ס 0% 7פ"נ יומק סתוויי וכמת"כ )ס6כ כ"י כין מקוק 67ין סל6"ס לנינו כנעת סס)"ק 17עת לע"כ טומ6ס נעגין וכי6מרנעורס
 )עי) ועיין עי'"ט מינניך מ6י0ורnl1Db 6' מחנכיגן חתכי סטתך )מסריטו מגווין 3"ד 6ין 16"ג קמן דוכתך 3כ) ד6מריגן ס6 0קוסי36יסוכ
 תרווי מ)6 )ב( . 6' 6וח 50"6 ס" תסק ננ"ורי מס"ט מ6ס"

 ד6פי)1 )לתויי מ)6 חיבת 60מרו גן ב"ח כחוכות סנרם"ט עיין כו'
 זימר יס)) מס ט:' ס' סי' 3)קוטיס כריתות )מס' 30)וס מנחס סס' ע) כעיני 1)ס)6 מ"כ מ"ג (nliob טמ6 מכית ספית כתוךנתמור
 וכמחכיות tr/'tD. מ5טרפין 6ין כגיס מכ' 36) 6חי מכסי זדוק6 )וניר וסיעו לכ"ע 6)י63 וסכ)' ממיס בוס ססמכוון ס6ונין מיס טיןמ)6
 וכמסנאט )'ס קטעין )p 6(o~lp )יי קעעין טמן בכורך )' יס סנון כיי עירס מ)6 ד6") טיכס לכ"ע סס ככתונות כמכ61ר )מיסךסו6

 )ש3 ]שין סח0יון 0ס0)יס וגר6ס כר16י. 3סר[ כוית ]עניו 0י0 כתב ולמעתיק כלקי סיס כתוכ סכת"י כמגיס . כרפוי 3סר )נ( ,רינר0"ס
 0ס כתום 631 עכ") נסר (nfr עפו ס,ס ס6'0 מן 6נר sut 013") 6'ת6 לגרפס נירמס 631מת טגיס0 יר6יס מספר 6'[ 6ות 0י'וס"
nsfnסייגו עלו 0'0 נסיי געתו פריר תסטו ר3יגו ודברי כריבוי SD ים סקס שותו nfr~ ע)יו 6ין ממנו ססורט 7ס6כר מוכן וממעם כסר 
 0יכע כדי יסיכו כרידוי נטר ע)'1 סיס סחי מן 6כר וע) במנגס 00גיגו מס ט) 3' מ"ט 3ג,יר וסחוס' כדסר0"' סלמת טו6 וכן כסרכוית
 טיגירס ינעיקר סייט ככת 076 ס) ימרתו שתמנת ו6ף . מ"מ s(etl פ"6 ועיין 60נל גלותו בסל כ,ית בו טלין DDbt"' ו)ס3ר'6)מינת
 רנינו כת3 וטמיר 703 כוית )סיות מוכרח דיגו 6כ) ס' סרפר גסתוח מי כס' כממ"כ כוית 3ו יס ועגמות נידין נסר 6100 סריסככ))
 כ6ן 6נ) וס פירוס )פי כ)) נוקוס )י ט6'1 כרזוי תינת רבינו כתכ )6 ~כן דוק6 3סר כוית ס6'פ 16תו ע) סיס סרס מן 6נרוע)

 תימת סטנוטתי וסטיר כוית כו  סבין ובע"ס 3סר  כזית  גריך 6ין 61"כ סיכר  בוסו טל ר"ל פליז סיט טי5") כרבוי תיבת טכתוכ גי*עת"י
 )טון טרע"3 וסע טורן ע3 מיסך סש6 6י)ן ט0ככות מן 136 מ"3 מ"ח 63ס)ות וכ"מ סוככות )סגינו . סוכלות )ר( . כר16י 6101כגיח

 טעמיס T1fi1 ססר0 וניח וססרעות ט0ככות 6ית6 סס בנייר וכמשנס ר3יגו סוכרי חסר גס , סך כערך טערוך וכ"כ נכגסיסס0וככיס
 וטד קבר 3ס  טנתרי טדס מסרס[ ]3ית סי6 ומטי וו") כ"3 40 ט1מ6ס סי' כס"ג וכ'  וצמיר. ו"ס  נתוי"ס נ"ך  דיילות סי'א  ועייןכו'
  כטטורס ע5ס 6יכ6 7י)מ6  זריתן טומ6ס צנתרי  סטך י6ורייח6 עומקת סקכר מקים . כס"ס מטוי דקכר ירוח רוח לכל 6מס מ6סכמס
 עוננ6ס סק3ר "מקוס 6)1 חידות טס כחב )6 6ך ס3ס"ג ד' ככ) כתי דר6"נ ו3ט6)תות  מכ"ל. סקנרות כיח עפר ניס סחיך ד)מ166

 )מיעי ~סן ולסור )זס קורס דכתה מטוס 161)יד6ור"ת6"
 נקנר. 16 6זס oius 6ו ינחינ כמת מטמא נוסיס קנר מקס טקכרוח )ניח

 גס6ר כסגמנט  67ף ר0") מסוס ריוריית6 יומ5ס סקנר מקוס ססרס יית  פרין כ' טכס ר5'צ כינרי  יסימן רריי כ' סו6  טנס לע"נ ספה"נ16)ס
 ו' 61"כ כו' סוס 3ט6ר כמו  ננקי)ין סינר ומקוס 061" גריס כחנו  דרבנן נס'יס ד"ס ' נ כ"מ  בכתונות ססחוס' ו6ף  ד6ורייי טומ6ס סקנרמקוס
 סתוס' fcn  מסוס סו6 טדי כסיר  כננו  מקלונן סקנר כמסוס דחס" דכתובות דס"ת דטטס לססייתס ד'ס י") לדס'ע(. סירס )כ16רס 3610ס"נ
 סמת r~tDS1 )6. ותו  ימתריסס סניטר סגות סעד )מיניר ד)'כ6 ור") סתת טד  סמחריסס  OD'J~D למיסר ליכד האסטמה מנסת  ו"ס 3' ס'תמ"ס
 בצמותיו  ונפרשו סמת תחת סמחריסס סגיעס 3יר5י h~h 5מרי'  )6 י6ת 63ס) יטמא סקכר ומקוס סנוחרי0ס תתש אטימה  כמקומו סו6ט3ק3ר
 חרס 6ס" מת טומאן מס)' רס"' סרמ3"ס סכתנ נכס"נ 61"כ גוס"ו כס0ת6 נעומק מת"ס )קבור רני)'ס ט'1 1)6 סם 03י"ר  סתוס'וכממ"כ
 ערוכת תוספתם וסים כס"ס עומס סרס סקכר ע) וחרס ס61י) קומות מתי רוס סקרון ע"נ סיו ehl" 1כ36ניס  3רולרין  מוסקט סיס 61פי' ס6ר1ןע;צ

 I"'DDt טע"נ 3סמריסס סקנר  otpn שקע רגמ5י 6סל מסומלת טסור סקנר מקוס ו6פי'  סקוסן 013 לותר 6ין ד6ס4ת רפיך טר"טפניקס
 ד16ריי' סימנס סקנר  מקוס 1ססיר כסחוססח6 כו' 3631ניס  ברובדין מוסקע סי' ויקגר סקכר ט"ב מחרט רסיימ סנס"ג מיירי לבמס"ניש)
 למש נס"  דיר ונרי 3ס' מינסק דממננו מד"ק סגרך"ס תמיסת ונויוסנ  3ד3ריו טיי"ט סס ר6"ג ס"ל  וכן  ססדס 3כל טומ6ס נזרוורננן

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



קעח יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עמירספר
 וקומר להשיג שיש ודופק לגולל פעם יש ועוד ובשביעי. בשלישי ומזה מגלח הנזיר אין אלו עלגמרו

 ראםתועפות
 סתילס 6ין דנליסס עעס סוקרתי מס וטסי (1tD(oh ס)ק6 ס0ננחריסט ע"נ סמכינן )ק631 יגס גימם 6ז סג") ונחונוח טחולן ע"ד לט'

 ס7יכור גריס' )מס"כ גוסו"ו עומס סותריס ס0חוס' מס ממ"כ נס ויו"ק סם טנר7"ע טכ' קטנות דנוס' וכר"תות סנוטג'ות מכ))ינליסס
 קדמו וכגר כסרס"י סוfnhl 6 סר"ס כסי, 610 סיו 1)6 סיכת עד דכריטס נוחח')ח סי' )סגי גח3קו דדס"ת סס וכ' מגסת 7"ס טסבמ"ק
 וכמע"ס . נ7כריסס מתירס פוס 6'ן דמ"ק 7ס"ח סכ6רתי מס )סי 6נ) בנ"ע סתוס' 7' ולניח כ' ס' מ"ק )מס' לדו"ח סנרעק"6כוס

nlnlhr)כפ"ר טגר"6 דכרי ט0ני6 עי'"ס סקכלוח כיח עמר ניס סחיך ז')נו6 16 ו0ס6י)הוח סנ0"ג מס"כ כניקור ט6ריך י"ג 6ות סס 
 ס6% )סי דרנגן מ"ע נ' כ"1 דנדס ססוגי6 סי' ו") טגר"6 רכינו 3י6ר )6 6נ) כוס") עפיו וכ' טחוססח6 כסס סס סכ' נו"נ ד6ס)ותמ"כ
hSn)כס"ק עסר ועוי תרווי l'ha ו געטס 6חר זבל )כ"ע לתחיחתו ט6 קטט 671' 61"כ רקכ תרווד מ)6 נו( גגגעין h)a hnpl ננופץ 
 נזיר מסורסת מטג0 וכר ס)6 ותמי0גי ק מ"3 ד06)ות ס"ט כסיססה 0רמנ"ס עסמק"כ פ"סכ ע"ס srt)D וסר"ט סס טתוס' וכקוסייחתרווד
 ססג'6ס שתוססתך וסיט כו' 0קיסמין 6ת גוענ ר6כ"3 סי' חסוסט סיעור וכמס כו' חסוסס ס"ל ננמר6 ופס חסוסחו ו6ת גוט)ו 6'ס"ס
 ג"ח עו)6 חגי 3' ג"6 נגויר וכ"ט ותמוסס רקכ דנריס ונ' מת פ) רקכ נדין 6' ג"6 גיר )מ"ט סגין זס וטין ד06)וח מ"כ hs~01גר"6
 סנקנר כמת qh תמוסס נדין מש"כ 6' ג"6 כגזיר 0תג6יס כ) תוחגו רקכ וכיין קכרוח סכונח ו)6 חסוסס 1)5 רקכ )1 5ין טחסרמח

 מסוסם מט6"כ חרווד מ)6 מישרו דרק3 יכווין שיגס טסיעוריס נס חסוסס )1 יפ רקנ )ו קשין )כגיס ס) רוסס ע"ג 16 ען ט) נשרוןבכסיתו
 3סתער3 תנוסט יקר6 סעסר חס פחותו דמו ט 'תטרד 6סר 0טסר מ"נ ל06)ות כמט"ו סרמנ"ס כ' תנוסס וסי' ועוד תרווד מ)6מיעולו
 גו63 סס סימרו 067)ות ס"כ וכמ"כ , ת"ס לגויי כסך מת פ) לטסט ססו6 סר"פ סי' קברות עסר מ"ך ס"3 ונ06)וח כו' טסחומרו
 נ' כ"ז דבגי0 ס0נס"0 3וו )עיינין ו6גטיר רקכ זו"נ סס נ6"ר סגר"6 כתב מטלר ור"מ טמ6 קנרות טמר ועוי רקכתרווד
 )סיסת 6נD 3('St עיו"ט שסרות 3מ5' סי6 מסגם ט)6 )י תימך מפרס") סס וכ' כו' p"o1 עסר ועול רקכ חרווד מ)6 שייך תני6גרסיגן
 זרנגן מ"ע טס גרס 3נמר6 ס6מרו סנרייח6 ובגישור סגתערכ רק3 3ד'ן מיורי ונכרייח6 ח3וסט גדין סיירי ו0מסג0 5חר טגין 610סגר"6
 וסיעורו )מת תנוסס יפ לע"כ מוייס סתוס' גס טמסנס כזין 6נ) רקנ תגשי כעינן לק3 נדין דע"כ מרפ"י ע) טתוס' סקסו טמיר כו'6"6
 פ6ס מכ"מ כנוסכ"ס סש' 6'ן ודמו טסת כגג) סגת)כ)ך עסר 6)6 6יגו 16 מ"ח ט"מ מ0)' גס"נ סרמכ"ס מס"כ ו)סי"ו ועוז תלוודמ)6
 גויל טקסי ערוכס סוניer~ 607 6 )הוצרו שותו מפעין ו)פיכך ג35 כוית כ6ן סטן כ)) נועמך 6')1 ודנו 0מח נגז) סגת)כ)ך עסר0ו6

 ונמו טמת 3גנ3 סגת)כ)ך עסר 636 6"6 ס"ס 6)6 ג3) כזית געיגן 1)6 )מת תנוסר טיס ט"מ מD~D1 '(0 נרגונ"ס וטוכס סע"ו061)ות
 עם סו6 ומעורג רקכ חסוד מ)6 ונעיין רקכ 6)6 ממח תבוסת סלנו )סיות סיכו) J~ph 6)6 סחות )6 ועוד פרוון מ)lllDtD 6וכודניי
 טניגת וכ"כ לקג חפגייס מ)6 .ועוד חסג'יס כמ)61 יס מטלי סייס וע"ג וכקט) נמסק מטמ6 שס"ס כ6ן ים רקכ כמס ידעיגן )6 61"כטסל
 כלקכ ודיגו סכי מפמט )6 וסרכ וחוס' מרס"י וכשמת )גמרי עסול מרס רקכ ד)רמנ"ס 0כ"נו דמפ"כ 6' ס6)ס קג"1 כ)) )סחכ"66דס
St/)Dניס סחיך זי)מ6 כמ"פ נטעם וטפ36תוח כס"נ ע"ד 3"ע 6ך . סכ"מ ע) ג"כ ססטיג פס סע"ט ועיין וכג") קתסוסט דיגו לונדל 61גי 
 כחומן כמנע מטמ6 6'ט סקכלות כית עסר 61י)1 קכר כס סגחרס סד0 כיין נ6ס) ע6 וכנופך כמגט מטמ6 תסרס בית וט)6 דכ0"קעסר6
 קכ'" ועיי"ט נ'קכ"1

 6)5 שיגו כמגע מטמ6 פכס"ט ומס כמנע 1)6 נמסך ססרס ניח מטמינן )חוד מסני מטעם דפלמת )י וסגר6ט כ'.
 סטך ד)מ6 עעס טו7 )טוסיף יס מס6 עומקת י)עגין )ימר 6)6 כ6ו )6 וסס6')חוח וכת"נ כטעורס עגס 6יכ6 דינמי סל6טוןמעעס
 1נ"0 נ"מ ומודים נו"ד ד6ס)1ת 3סי"ח סיגינו מט יחייסכ ונוס כמגע מטמא דמט"ס סר6טון עטם נס tUS(1 נ"מ 6כ) בס"ק טסרניס

 ונדיקט גיסות מלגי מ6י ו0ס6י)חות נס"ג ע) נשקטות פס 3סע"ס וכ' כו' דויק 610 כיסד ט' הודק כפ"6 תגויר גו' מסח )עופרטנודקיס
 יתייגו סיספ מסוס 61' נמנע מטמא 6יגו נ0"ק עסר ימבוס 6"ס סג") ~סי כס"ק עסר בו יפ דיונות )חופ יפ ע3ס גמ63 )6 בסי'וטרי
 חסניימ מ)6 ססו6 חרווד מ)6 כרגביו יפ6 ס)6 כגחת סס )מוך יכו) 61"כ )טע טכתכחי כמו ועוד תלווד מ)6 7וק6 סיס6 כעינן ט6גוסך
 סככות 3גמר6 6' ג"ו סס סי' וע"ז ססרס כיח ע) 1)6 ססרעות ע) ע6 ססכמת ע) )6 ]סכוחיס[ ג6מגין ואין סנינו נ' ג"1 נגדס ולגס .ועוד
 דמתח3ס 0גמר6 ז' סידור SD יחסנך טרו6ס עין וכ) כו' יחורט ]כ3")[ ותגן כו' יסורס רב 6מר ססרס 3ית כו' דתגן סרעוח כו'זחנן
 טר"ן פי' )סי י6"ס 6גי ואומר כו' מגסח כו' יטוכס זרנ מימרא סו3") 61ח"כ כו' כס"ס עוטש סר"ו כו' סחורם דתגן 03"ס )סרססו")
 וגף יותר 1)6 ססרס נית סזט וססנוקוס 3' כ"ח סס 3חוס' דסי' ססרס נית סוט ttpnol 3נוסגס t;"anp 6' כ"ח 3כתוכות סר6נ"רכסס
 וסו6 ונוסח סנידס טומאתו סוקיס ככר כאומר סוOip 6 טומ6ס )טון ססרס נית סיט וטטמקוס סי' ז") יטר6כ"י כ' טס הר"ן %6)פטר
 כית יס וכי יקסס ירכגן שסרס בית ד6מריגן כוותי hp"1 וגמרך 11") סס דכתוכות )מטגס סרמ"ו קו) כשסר וכ' כו' nDD אעומסטהור
 ססכות'ס סס 3גדס גס יחסרס טר%6ד DS" 61"כ עכ") ונוסח פגיכם זטיימ רכנן כתיקון נתקן מככר שסרס נית ר") 6)6 ז6וריית6שסרס
 מעסריס פסס יסייגו דמחל' ססרס 3ית )סרס 3גמר6 סכיניו פמיר o~anl יערור ונוסח סגי7פ לטילו טגע0ר ססרס נית ע63ומליס
 אמרו ולח"כ כו' כד6ר"י כמקוסאותו

 כ"ס דחניגס 0נמר6 )מון 6"ס סר6נ"ד נכלי ועם nllch1 1 רסי"1 כמתג" ססרס נית דין כנמרני
 זנני 6ט"ג סכי גמי נקם 6חרומס גמי מלתמן 6ק7פ ימ7מסימן 3יסג6 ד6פגלת ג") סטו"6 פס וכ' 6תלומס נמי מסימן 6ססח מדמטינון ס"נ3'
 )תרומי נעי מסגי )ססח כדיקס דוותני כיון 6)6 ג6מגות ט"ך )6 ססרס3ית

 כיח נכי ג6מנוח טסיר סייך סר6נ"ד דגרי )סי 6ב3 טכ")
 סקכלות נכית 6' י"נ נעינו מ"פ %כ טג"3 טימ"1 טקס פס"ד , 6תרומ0 גמי מסימן ססח )עומס טמור וסוך ונוסח טגידפ פ6ומרססרס

 גחקן טככר ססרס כית גמי דתיים טר6נ"ד )ס"? 31") זרכגן חיגת מיותר סס יגס  7ר3גן ססרס נית 636 סי6 ז6ולייתtenlp 6מ"י
 )דון מטמ6 רכסן 6' י"נ יע"ו סנריית6 סרי"ף עמפ"ס עומ6ס %ן סוף )טריקו סג"י כאמת ס" וכן nDDI בגידת זסייגו לנגןכתיקון

תערער
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 לתאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז עמודמפר 685
 על מגלחין שאין לומר נובל )ה( מת של מגוש שהוא אע"פ דם רבועית על מגלה שאינושמטעם
 ג'[ י"ר ]ססחיס דאמרינן במת שנטמא וחרב . מת של מגופו שלא המת טן פורשות נפרש אפי' ודופקגולל
 של כגופו להלל תורה שהקישתו מאחר מת של גופו אינה שהיא אע"פ כהלל הוא הריחרב
 דתנן הא על מדדייקינן %יה מגלח שהנזיר לרקדק יש שהרי עליהן טוזהר וכהן ליה חשבינןמת

 ראםהנעמית
 מבלנק 6)6 טומאתו ~rfh ק3ר 3ו 0גמר0 טסרס 3ית סם סג"י וי") 06ט וקיטף חורט ))מוז ומטמר דרבנן ססלס נגיח עמסםו)ערעל
 6סי' נסן 60'ן[ ]נ0"ח 0סן צקות עגמות 0) חחיטת 16תן כ) ימיו 0)6 6"6 וכלכוסו עגיו רניס סככו סקכר 6ת 3ו 0גחלט 60חלזכיון
 סרמ"ו סקוס כזנרי ממט ש' 60ין ו6ף עג") כלוס מטס ג60ר 1)6 כו תסוכו טר05יג'ס מלן6;0יס וסג7)יס כמלעיס גיכקיס כטעורט%ס
 נוסס" 6נו' כר 67ר"י כרג)יס 0גידט ב"כ זכעיגן ןרכ;ן טסר0 נגית כגמרני ימ"ט הר5כ"י )י' )מעכס )מת"כ טוס טבלייח6 )ליןעכ"ו
 ונו")ו ג'סומ נעיגן זכר ז)כ) סט6)חוח )זעת סיבי ע"ס 6' כ"ט כככורוח טחוס' כממ"כ סג"י ויעת טמור הגידה טסרס 3יח יסויטדר3
 6)6 סל6סוגיס כ) דעת כן ואין תסרס כנית 6דס )מנסח ממס דמ'6 יטמור סגידס טפרס ניח וס"ט )יס מלוינן דטטור מסלח מוןטמ6
 0כ/ דססחיס סס"נ סמ"ג י' )יי30 'ס סנ"י ועסמ0"כ ניסוח. וכ)6 דיחס ב63 )חודיט טסרס בכית גס מטמ6 וכ'"נ 6טס 1)יטס תורס))מול

 ))מוז טו"מ דס"נ olan סעעס וגרניט 11") טרסות נכל ח310 רכו )פג' ))מור )')ך כד' )עלב יטטו)ך חמ"ל ס" קו"ח כטור )ד'טעס
 כיי ירננן ססר0 ככיח )טמ16ת )כסן מותר יס6 ס0"ג ע) 0סקטס סקי"נ 0ס נמנ"6 וסיין טכ") נ"כ טמגוס נוקייס וטיס כניחומקיטיו
 0"3 יס0"נ וי"ל . עיי"0 טו6 ילגגן 0"ג ""כ %7ו p"e כי"י' ))מוג נוכס 6יס מכ3 7)16 לעיר רנ )ו 0י0 לע"ס ר3ו )סגי %מוץ)י)ך
 טסרק גיח יעיקל a"D~l נרג3'ס גיזוט 60עו טסרס דכית )6 6כ) ר3ו בסגי )%עי hDPD כטן 0גידט ולרגן ססל0 גנית דלוקכן טג"ינפי'
 גית עיטט טרש כס"ק לחורט כוס") סי"ו ריס ד6ט)ות מחניי כנמרק ס3'6ו 6' ג"ז טס ד3גיס ויע . דרבנן חנון )נהיקת וס"טדרנגן
 י6ס)ות 3סיסדמ סרמכ"ס סי' ע) מוס ותמיסני ע"כ חמס קומר יוסי ר' ס6ין 6רכעת 3'ת 6מט מ6ס ))ענט מ)6 עורס סו6 כמס ועדססרס
 כ"ת נס"ס ים'ס סו6 סנט ומוריות מעקת נו 6כ) סוס 3)הי סגחרט סמקוס וט טיס 060 קומר יוס' ור' וו") 'וע' ר' דכאי טס"0ס
 ס" )6 6ו טססר מז חסר 'וסי ר' בנסכלי מעיקר 7ב)6"ס וכמטקס כמורד חמס קומר 'וסי ר' טס נגרס sl~slt סי' דופי עכ') סרןחמס

 )י 0ןר6ס מס כ6ן )צעיר ורטיתי . נוס 51"ע 0)סניגו ממט מפונס 0ס כניט סרמכ"ס 0ני' 161)י חמס 16מר יוס' ר' כ)) )סייט)"נמל*
 וסג"ל : גסס עד  ורננן בש ק6 מ6י סו6 חימ6 ופנל גתנ מ"ג 67סטת סחו יטר"ט כמר, עי ורבת ב' י"3 תמורט טגער6 73')070

 Oh וכן 3ס"פ עם6וסו 60ג)ו 6חר )סיט טסרס מנית 0גחרט מס ד)עעס כס"פ עוסה כס"ס ל6"6 )סרט 6' י"ג  מס  טתוס'דלפמט"כ
 זרננן גו"0 ס" שירנגן" 3נמר6 מ"0 יסו י"3 6"כ טסרס 3יח r~hi עוטין כונס )עורס וכן 3ד' חג' וכן )טקטית טני' טיט מקותהנחלט
 )זכרי 6ר0ג"ג 3' נקח 3גדס סימרו זרך SDI ססרס ניס יסי' כמס עד סוף )דגר 6ין ד)ר"6 סי' כמס" "עד ומטנו דר"6 סך ס")ד)5
 טו6 כו' 6ר"3 ר"ד 6ת6 כי סס נהמורס לח"כ ומ"מ כוי כמט טד חו)ס ד6מרי ו)רכגן 3גמר6 ו0ס כו' סוף 6ין חכר" י)יכרי 6TPין

htl'Dזגר 6)1 טכ) טסרס כיח עוסט קינו כטוס ממת 6ח סחורם סכהג %ו ע"מ מסג' מיי )טרמכ"ס ורבייתי . ודו"ק גסס" כלסי 
 מגוסו סחורם ג,ס"3 ד6ס)ות רסי"ו סר"ט סכי6ט מחוססת6 וטוף טכ") סמגוי ד3ר 0ט61 0גחרט 3קנל 636 גולו 1)6 ס61 מקוי60'גו
 נומן מת 0) מנוסו טתוססת6 סי' טס סר"ט 6כ) ע"כ כפנל טקנר 6ת מורם D"~b 6(5 0עו0ט )ך 6ין ססלס נית עוטט סגו מחט)

 גסמחרי0ס מסמם עגמות 3קח 060 טר"0 משי מטמע עע") נמחל0חו עגמות מיגי' סקו) )6 3" כחוי יכיון t)'1VhT  לוחו ,ר61סלמגורס
 , רגנן ניס נורו )נ"מ מנוי לגו מסיגר י6ף )טר"מ ו0") טרמנ"ס ע) מולק סר"0 ו6"כ מגוי סיגר 60'ן )מה מייטיק 1)6 נרן"פעורס
נס

~UD3 
 כמקוס לותו דודניי ווט סר"ט סי' הס"ס עובט הינו סע5מות מגנירת מ)0ימי6 סחורם 0ס טימרו ?נסקות דסי"ו ג' טמ0גס

 . יט 0)1 5יט גווני י3' סירסו סכי ס)1 סריגו 6ת אחורם *ח"ו במנגס מ"ט סרך )ונרי 1ג") טכ") פקו 60ינו חורט וסג"מ 0)ו6ימ
 6)6 כס"ס. עולט הגו )סר"0 61"כ . 150 6יגט כרוכס טקנר טחור0 0ס0דס 6)6 130 טקכר מקוס % 6ף כ( . 0)1 סקנר6יגו מקוס6(
 סע!מות מ!כירח האטימים מחורט טר"מ )ש' נמסגס המרו וטמיר 0)1 סו6 סקכר כתוכס לחרט ססדט וגס טקנר מקוס 0)ו דכו)סטיכ6
 טחורט ולמל כחוססה6 דס)ינ ור"מ כע"פ "oal 6יגו כ3' מקוטן 0)ו 60ינו 6ת סחורט קמרו ולח"כ כס"ס עובט קינו ס6' מגיוסן0סו6

 וסחוטסח6 סר"ט זכרו )6 ומכ"ט כס"ס ~VV 30ו לנס נהוכס סקגר 0מור0 0ס0דט סנ' כטוסן מויס למ"מ י") כס"פ ctu~. סר"ומ)0'מי6
 כמכ"כ מס' 50'ט מטעם סו6 העגמות ומגשרת זמ)ממ'6 ס") טרמכ"ס %6 סר"0 )ס" הו6 כ"ג 0)1 60'ע 6ת טמורה % 'סווגדר"מ
 עורס סיגו סלו ס6יגס כטדס טקנר 6ת סחורט דין כח3 ס' כזין ולח"כ נ1)1 טסעיף hpt SD' כו' סו6 מגו' 60'נו יגר 6)1 0כ3כחינונו
 . תגמוד 6ג3' גריך וטדנר נס 6'17ן מ6' ידעתי )6 ס6' מגיוסן Ssb סנ' מביופן hSh 0)ו 60'גו 6ת טהול0 זין מלינו )6 1)סרמנ"סכס"ס
 ניכשו וטרמיט כס"ס D~b הגירו ו0) נס"ס עוטט טסו כבחד חכירו ו0) סבו כהדס קנר חרט ס' נדין טס סרמכ"ס עמ0"כוחמיסגי
 11 סימפט עעס 1)"י ממגין מן )tlSID 1 חנירו טדט 0) ט*נווח סי' טסרס" גית נמית טו6 עורס ע6נ) סיין נוס 3היססת6 60מרומס
 ר3יגו 6מר ומט"מ )ונ ח3י ט) כ"6 מווסל סכרן 6ין לס רניעיח דט) נ6ן רכינו זעת גל6ט )ה( . כעוס"י )טעיר כס"ס נזין רביתי יסכ)
 מו,טר סכלן 61'ן מג)חין 6ין 0לסס זע) %"ז 7ל6 גו"7 %מ סב) % מווסל וטכסן מח 0) מגוסו 0)6 סתת מן סולקות ג'ילט 06ימס"
 זסגסדרין נפ"ק  לרריטיין כסי שוזר  ולין כו' עביט מגנח טגויר 50ין דם לגישת 0מגיגו ולע"ס כ' ל)"6 עסין טסמ"נ oithעלטם
 יס )וג ח3י וע) מממות גמס' ר") עומ6ט יטס קמט הגו וס יכ6 )6 מת גסויות כ) מע) 0מעמ6 מת"ס מטני סנ6ט יס )רניע'תי"י
 מ%"גויר

 מטיכ6 'דטג6 1)6 וו") טס דנרכות טמוס' %י טמטרס"6 סמח"ט ר3יגו ודעת מז)גין ד"ט 3' י"ס נכרכות טתוס' וכ"כ טכ")
 נקרס גסחוח מי 31ססר D(iff ורוסק גו)) כמו דמטמ6 6)6 מוכח הינו סמקטט כסנוט דס' דמטסי6 דס מניעית ט) מווסר טכסן )סוססיק6
 גרר הורס קרן כא' ועיין טויו מחסר כטן וכ"כ יס לכיעיח מ'גי' ומסקינן כסן נ6וסרח כתיב סוס טססוק דס6 ע)יו חמס ל 16חבעין

 "1ן
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קעם יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשימ שאינם איממים ' עפימפר
 בהן הנוגע פי' נינהו הזאה בני כלים 3י[ ג"ו ]:ויו ומקשינן ובז' בג' עליהן ומזה במת הנוגשםונלימ
 בנוגע דאיכא טתכות בכלי לה טוקי טדלא אשארא ומתרץ במת שנסמא עץ בכלי בנוגע הזאה איןכי
 דלא והא מגלח הנזיר אין )ו( כולהו תני הוה דלא לאוקסי טצי הוי לא מתכות דבכלי שמעינן הזאהבהן
 דחרב הוא פשום דדכר איתניהו מת דבכלל פעמא היינו מגלח שהנזיר מומאות אלו גבי מתכהן כליתני
 חרב תני ולא ומשא ומגע אהל טומאת גבי הני לכל תני אהלות בממ' שני שבפרק תדע בחלל הואהרי
 המת באהל נסמא בין המת במגע ניטמא בין כהלל הוא הרי דחרב היא דפשימא דמילתא מעמאוהיינו
 המת 'באהל תחוב שהוא שפור חמישי לי יש עקיבא ר/ אמר התנן ראשון פרק אהלות במס' לךוראיה
 המת באהל[ שנטמאו ]שכלים לסדנו שבעה פומאת ממאין באדם וכליס בשפוד הנוגע ואדם והשפודוהאהל
 גדול כהן בפ' המת באהל בנזיר[ ליה מוקסינן כחלל הוא ]הרי חרב מינ" דמפקינן קרא ועוד כמת הןהרי
 . המת על הטאהיל זה השיה פני על במת או חרב בחלל השדה פני על יגע אשר וכל דתניא ל[]ג"ג
 ]שלא להזהר כהנים צריכין הלכך כו' כחלל הוא הרי חרב . ארוכה להעלות בו ויש החי מן אבר זהבחלל
 לכהנים תקנה למצא[ ויש נקיים ]ואנחנו תמות החוטאת ונפש הסת[ באהל או במת שנגע בחרבלטמא

 מת של מגופו פי' הסת מן הפורשות דמומאות ודופק[ בגולל, ]לחו דשרינן טעמא דמההיא חרבבטומאת
 טעמא מההוא ל[ ק"ו ]מנו והרומב[ העור בפ' מן:המת פורשות להו קרי דתנא אע"ג ודופק גוללנולא
 נפרש[ אם ודופק ]גולל מומאת על מצווים אינם שהכהנים שפירשנו מה[ לפי . הגהה . כדבריו]אחריו ופסקתי למעלה כתבתי כאשר שאסר זצ"ל יעקב רבינו[ לחילוק ראיתי ]אני מתכת סומאת להתיר ישנמי
 מתים ארוגות גבי על היינו מדלגין כהנים גבי ג'[ ]"ט בברכות מדתניא קשה אינו )ז( הארון כיסוינולל
 שראיתי ולפי . היו מכוסות ארונות ואותן טפח פותח נחן שיש בארונות התלמוד פי' מלכים לקראתלצאת
 לא לנפש תניא . הזכרתיו דתניא הא עליו ומקשינן הארון כיסוי שמפרש מי שיש בדבר חלוקיןרבותי
 שארו אין לשארו אם כי . מצוה למת הוא מטמא אבל מטמא אינו שם שעמיו זמן כל בעמיויטמא
 לבנו יכול ולבתו לבנו הגרושה. ולא אליו הארוסה ולא הקרוב היא. אביך שאר שנאמר אשתואלא
 ולאחיו , הנפלים יצאו קיימא בני ובתו בנו אף קיימא בני ואביו אמו מה ואביו אמו ת"ל הנפליםולבתו

 אחיו יצאו יורשם שהוא ואחותו אחיו אף יורשם שהוא ובתו בנו ת"ל האם מן ואחותו אחיו יכול.ולאחותו

 ראםתועפות
 ולסי וו")  טס  פרכות טנמוס' ר"ת קומטת מתרן לנזור ס' ליס ויקרץ )סדר כלמ"ע מס' 16)ס ימיק גררך סמסרט"6 7' סמייטנ 3'ג"ו
 סומקת  למיין כעס  1'לסי3ן  מסיס מיני לוג 3ח)י 6ף דסייגו ס"מ (ttre ומדכסי3 לוג 3ח5י כמוכס )גני רם דטומ*ת סיעור* רודיי ג"3עג"ר
 לסרט ולגי נדכריו סק')ר 6)6 מסרט"6 כחי ממט 6101 טכ") מתיס מכ' כניס  6ף ג"כ דסייגו ר3ימית סוי תרס וסיטור hniD1טומאך
 6)6 )ונ חני סו6 דסתס די") ינ6 )6 מת מנססות ר"ט מסיק )6 6חד נמת hnvn SCh5 ססו6 7ס 7רכיע"ע )מסרט"6 יס"3"רוכס
 %ס טמ5 סי' 6' כמח ד6' סם סתוס' טסקסו ומס כן נומר גירו מכין ז"ס 6' ד"ר נס:ט7רין סמוס' ונס קר6 ס6י נ163 וס 1'?מטיט
 טר"ע כ"כ 5") כ) ד"ס 6' ס"6 יונו* pine' )סי' תם עיירך סקלות כחי' סס h"nlon וס ייטב כנר גו' מיעוט* מכ6 * מתיסנטני

 מג") ר"ת ע) מסרט"6 סקסם מסיר תכן סס נס:סלרין כממ"כ ע6 קר6 3)16 נס 6חד ממת גנויו מטמן ע%ס ממת ילס 'דעיומח)וקתו
 וסיע1ל נססות טחי 6)6 מת מגסטות עיף )6 ור"ע עסיס :ונקח טסגויר כעומ6ס ים )וג ח5י ע) דוקק יעמק ר"י ע) מווסר דכאןג6מח
 טומ6ט דטיעור ונעקמה ט)'1 מווסר ג"כ מתיס מג' כסוי qh דם )וג לחגי שסרתו סטישר נכסן יסיים טיסיס 6יוס סטיעור יסים6חד

 6מר )6 ר"ע 61"כ סס ד3ריס נ' ואסרס טומ6ס ע"כ דסh~nlo" 6 ווט"כ טמ6 סו6 מ"מ מתיס מנ' דחוי ל6ע"נ סיין ט נ"כנרניעית
 מתוקמ6 )6 דע"כ ואור"ט ומוס. ת"ס תו7"ס כ' ג"ד כגזיר ועין כגדסס וכ"מ כסו כו)סו.5") )0 6מר. )6 6זסרס 6ג) מטמא לס ?רניעית6)6

 י"ע כסינר לתורס בסי' וסרמנ"ן חוח מיד"ס 6' ק"י חקין ועיין רניגו כב' וסייגו כמת ס"ס 7חרנ מנא סנויר %7כ מתכות גכ3'מממתין
 3מת סגטמ6 סחלב סיס 061 כו' כ6ס) )טמ6 כמוסו 6ימ 6כ) כמת וגמט6 למגע מטווה טס61 וננמר6 3מסגס ססוניות מן וסגר6ס  כת3ס"ו

 וטניע' טהיטי סלת )בכריכו 6ים מעמה כמת סגיגע סחרר סטין כנמרץ עוד נר6ס וכן כו'. סכתיס נכ) 6סורין סכסג'ס סיו נסס)מעמר
 סז*ס ליקרינו ולhnP5 sths 6 )5 35) יוטס סומאת במגע ליס* כחלל סתרך סרי 61"כ כו' )הימקי 56 בו סיתט  סוס טס6יסהע"ס
 יער סניף טס"ט ס"ס כח"ד וסרמ"D . 6('St רנותינו מדירי וסגריה סקרוכ וסו6 כ)) ממגעו מוסר מכסן 61'1 ע)'1 מנ)מ סג,יר1"'ן
 כסוי ג~) ססי' לת"י סי' tho )נו)) 'ט סי' דנ' דע . סקרון עסוי נו)) )ז( . עכ") מוס גוסרין ושן )סק) גסנו וכן וסייס עניו וסמי)קיטרכינו
 סקכרו 63חר סקנר ע) סגוחגין מס כו6 דגו)) סיר"ת וסנ' . נקנר כן )מנימו כמת גותגין סגו סמט3ט) קרון דס"גו מת ט)קרון
 דמ"ק מ"ג סר6"ט ססכי6 כחורין sttr סיר"ח וסנ' . כ)) )כסוי מסמס ו6יגו מתו קנר 6ת (h"th טיכיר 3די ממס )9' כארןסתת
 סג") ע)יסס וסגך) 63מגע יתון וסמת כתסיס כמו ומכאן מכאן 6נגיס יוסק סקכר כסף געי וו") נ)) ערך נערוך וסוכל )"סס"
 6ת נכסות סט7ס סג' su סו6 לק כסרט"' סקנר מוך כקו סמון 61'גו סקנה פתח )כסוי סו6 6( . עומס סחים יסגו)) יס"3גראס

 37רי כן ס" ו' 6ות י"6 פרסר גפתוח וסמ' דוסקיס ע"י מקרקע מן סגות 6מ מנניסין ומס"ס מנכס )סימן ג"כ סו6 כ( .סחס'רס
 63ס)1ת 7תק 60 טס )סו ג'מ6 ומס"ס מערוך כסי' נתכו 6' ק"ג המוכס וסמוקן . מר"מ סי' סכן )י וגרסם %ד ד6ס)ות פ"3סר"ט
pD117סיר"ק כ' סס ססר6"ס מס 6"ע ונוס סמת נימין קרטים סגי גסגיח דרך וגי נ' קג"ג גחכת 3סו קרס 3סרט"י 1:67 טמור יוסקין 
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 יוצאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עכור מכפך858
 אומרים יהודה ור' מאיר ר' ארומה אחותו 6'[ ]ס/ הבע"י מ' ביבמות ותניא יורשם שאינו חאמ מןואחותו
 לא אשר דכתיב התם מפרש ומעמייהו ור"ש יומי בר' והלכה לה מטמא אין אומרים ור"ש יוסי ר' להמסמא
 ומוכת הכל דברי לה טממאין אין ומפותה אנוסה ותניא שנתגרשה ארוסה לרבות קרובה לארוסה פרםהיתה
 ובוגרת עץ ומוכת וממותה לאנוסה פרפ הבתולה דכתיב וטעמא שמעון ר' דברי לה מטמאין איןעץ

 שכהן נ'[ ]מ'נ מינין ג' בפ' בנזיר ומסקינן . הכונרת את לרבות אליו רכתיב וטעמייהו הכל לדברי להמטמא
 ואחת אחת כל על חייב תטמא אל תמצא אל לו ואמרו למתום מממא היה כדתנן יטמא בבל עומדסמא
 והושימו כתיבו על מונח מת היה כדתניא חייב אינו אחר במת נגע אם במת נוגע בעודו במת מממאאבל
 אינו ואפי' . ועומד מהולל שהוא זה יצא מחולל שאינו מי יחלל ולא ת"ל חייב יהא יכול בו ונגע אחר ומת מתולו
 אומר[ רבי למיתה שעת עד לההלו 6/[ ]מ"ג מינין נ' מ' בנזיר התם כדתניא לפרוש כהן צריך גוסס אלאמת

 אע"ג כרבנן וקי"ל גוסס אמי' לההלו דאמר[ למאן ]בינייהו איכא גומם לקיש ריש ואמר שיסות עדבמותם
 בגוסם[ ]רבנן דאסרי לקיש בן ר"ש על חולק שאינו י"ל בינייהו איכא[ ]דורשין משמעות יוחנן ר'דאמר
 מדהנן וראייתו בגוסס שהתיר[ ז"ל נאון ןיהודאי רב בהלכות וראיתי המסיד לא בגומם היתר והנוהג)ח(
 והלכה במתניתין וסתם בברייתא סתלוקת והו"ל צלוב ואפילו ]מגוייד[ אשלו נפשו שתצא עד מטמא אין)מ(

 ראםתועפות
 ו0 דכעין סרע"' ע) כחט כ' י"י 3כתוטת ו0תוס' כו' גמ31ין S~r ר"מ פי' וכן כת3 כו' ופירית טס ט0ני6 יזמי י"ס שי'610
 יתכן וכסי' 6חר געג'ן סי' ג)) כערך וכערוך וו") ר"ח פי' 6חר סתוס' כחכו מס נתח גס סר"ח )טון מניס סו6 וכערוך כערוךסי'
 ר"מ לסי' סר6"ס כתכ 6"כ וציי. כו' פי' נערוך וכ"כ כו' פרס* תכ"ל סי' מ"כ 60ו"ו וכ"כ נננסרס"6 ועיי"ס עכ") טנתוססת6מס
 יצטרע) מת ט) קרון כסוי ס0ו6 כסלס"י 1)6 כשל"ת סו6 ססיל"ח סס ממ"ק 0ר6"ט דכווגת c"h סג") )פי  6ך ר"ט כסי'0ו6
 אכעין" )טון ומזוייק סתת ע) כסוי 0ו6 טנגו)) מתייגו סרס"' כע'ן סו6 לערוך לס" כחנו סס נכחונ~ח ו0תוס' נקרקע נעומקטגתון
 ע15מהן קוליות כ' ר"ת סי' SD )לקפוח ס0 טכתכ 6' 6ות ס"ד סי' )ר"ח מיסר )ספר סי' )יסריס 715 כס' 1ר6'תי . נ!נ!ט סרט"')6

 קט0 ומעתר סט)) טגסהס מצחר יסדק 6) חכמים וקמלו טי"נ פ"נ ממחות כנ!ס' דתני6 נוסף 60חת 0ר6טוניס קוטעת ע)ויוסיף
 וכממכ"ם עי'"ס 6"ט ו)סרט"י )יגע סייך )6 ס6ס )נ"מ! מ5כ0 0עמייו 63 עניין 06 ו6ף )ו0 סגות סתימת ס"ך מספירית

 0קנר סתימת וננמר טגקנר 6חר כיינו 0נומ מסתימת מוכם רמוס ע)O"DI 0 11 כר"ממ ט0כי6 דמ"ק מ"ג סר6"ט דברי6טתמיעתי0
 מ"מ ג"כ 6"ט וכוס D"b )סיר"ח 6"כ מזכות 3י1ט 13 )תקן 0י0 זרכם כי חיסר גס' ר"ת כמב וככר כסרט"' ד)6 ס61 61"ככעמר
 מעתר ומוכן כעמר 0קכר סתימח טגנמר )פיר"ת זכיינו כס0י0 60רן ע) תעפר ויטוכ דכחיג סגו)) ט'סחוט עד מ"י כ' קנ"נשכח
 ד)סרס"י סקרן ע) דכחיכ מ6י סס ענת מדוייק היגו )סרס"י ו6ךרג0 סטנייס קושתו )0 161ד6 כדרכס כיוס כ1 מ5כ0 סט)תת

 כמס 6)6 י"6 כגוסס מתירין סמן 1)1מר . תנוסס רננן דפתרי )ח( . נטרל 0קנרו ערס 0נ!ט)ט) מח ט3 קרון כסוי 610 0נו))סתימת
 מ"ק מס' ט')0י ומורדכי ועיין . ר)"ד )לוין )סמ"ג כניקוריו נוסרס"3 )כון לסור )רכי 6ף וסכר עזיו יומנן ר' חוזק נגוטס נותירסרני
 זיתו ג) מ"מ כדרכו מסאי ו0 סי~עתיק סגרירי כרכלי נוכר ס)6 ו6ף ל6ו מיי יודע וצגי עד גוסס כדין כיר6יס דנר' כ) טסלכ'
 Otts )"נ סי' כתכופך ועיין ילעיס מס' כסניו סיס ס)6 גוס סלגיט )6 מ"ע סי' גיו"י וצגיי כמליכ' ממט 610 סיל6יס לכ'ס)ט1ן
 גסתוח ושי ממס טימנת עד מטמר 6'ן ומ"מ 063)1 )טות ראי סכתן טפן )ענין מח דמיקלי מ"נ דגויר סך )דונמ6 טסטכתכ
 סנכ16 סיר6יס )תיסח כ'ווז דסתנו"ס ו'") כו' 0כ0ן ספן )עגין מת זמיקרי סס 6מר1 )6 דמעו)0 עזיו תמס נ' 16ת גןסרסר

 ולמרדכי לסמ"גו0ני6ו0ו
 כ06)1 )ריוח רסקי סכסן סבין )ענין מח מיקרי גוסס 0"0 סימום עד כמוחס ט6מר רני qfi 'ומנן יזר,

 60 כלטכ") 611 3ר דר"ס bttnbl סס כירוס)מי קנגרו )ניס 7)פי"1 0יר6'ס רכינו ע"ד טתמ0 כט'ו"ק ס"ס דגויר סיג ירוט)מ'ועיין
 ו60 מכ6 גסיק6 60 גוסס כססי0 6מר סוס מידמך 611 כר ממעון כירוט)מי מסרם טרכיגו קומר 61ני וככ"מ 6תי6 יוחנן כר'6ס"
 ז)פי"1 נסיסס נטעת עסיסן מ5ו0 מז0יס טס עועזיס 0כטגיס 0יו גקיסס nPc3 6נ) חינף סיתות מכפן '65 כסן סווגי מכ6גסיק6
 (bl,"D נסור לרכי שפי' יומגן )ר' bs'(t )6 גוסס 6'1 סימות עד דנמותס ילט 61מ% ור") כרסנ") !61 כל זר"פ 6תי6 תמדוטפיל
 ד)פירוטו תפסיד )6 כגוסס תיתר וסגוסנ רכינו קרקור ךנ!ס"0 61ססר דורסין מסלעות 6)6 כיגיסס דלין דרנגן h'5b כמוגוסם

 )רסיס רב ומעקת זירוס)מי סך 0ני6 חכ"ו סי' ח"נ 1ס6ו"ו O~tJO ע3 נווסר כסן ז6'1 זרס3"3 6)ינ6 כרני רנ מעסת3'רוט3מ'
 סייס תי' סס וסג"מ sufi תוי"ס נ' קיטי כ"מ ועיין )תתיר ר6י0 מס0 סר6"ס )דעה 0ירוס)מי כסי 31סמט"כ לנוסס ע) מומרטכסן
DD11גס יתסרט כמוחט ד6ף רכיגו כרכרי סלי נ"ב נויתס )זון נפסוק טס ונציגו עיי"ס 6' קע"ת ט)0 ויסרח ס' סוודר מסמעות וגן 
 )מיחס גוטסין כרוי )מוח ממעומד גוסס דוקק ידאגו וי") )נוסס )טמ6 )כסן ~o'1Dlh )דעת 6"ט )6 ל"מ תי' 16)0 כגוססע)

 נכס"נ ת"ס כו' 6דס מ"1 067)ומ פ"6 מדחגן )ם( . נ' עו' 06ע"ו ח' פיס גזע סו"ת ועיין ויי"ק )0חיוחו ט% 67)י0ו נסךמטלכ
 גמטג0 )"ג יע"כ 3י וקעת טומרם30'

 ולסיטי
 ימס לנגן 60 לט3"6 60 )"ק סכיי 6מר כ' ק"כ וסכמות מתרגיגן מ6י ז6"כ ~ונ

 )יו"ד ט6ו) יד 0ג0ות ועיין ננריית6 כמנוקר מעיוין 6ין )כ"ע 1כ5)וכ סט דילמות )מטגתיגו ג"כ יקלס nlSoh1 סנמטנס )5)וניעגל
 כג") ג"כ דקס0 5)וכ cht" 0נס"ג כמת"כ 0רגיס ו)6 סשס'6 עיקר ומוס נוסס אפי' מ0מטנ0 ס0טמיט נס"ג ט' ע3 טתמ0 מ"עסי'
 גוסס סמגוייז וס ו6פ" מנוייל 610 ו6ס" p"ol מנוייד סיי6 כנוסס סנמסגס בנוסס )מימרני ד"0 כינמות ס0 0תוס' 16fnnel)ס
 )נ!ו0ר"6 ורדים גינת כסיפת ולצתי . ולס 5)וכ למנוייד וס 1s'Dhl זס" 5)וכ ו6סי' 3ס"ג )ג" י") ת"נ 6"כ קם 0ריעכ"6 סי'וכן
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