
י יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמירממר [DnDIJבהלכות גי( ועוד פירשתי כאשר בגוסס איסור לי נראה לכן אתחיל הא אתחולי לענין אבל באהלטומאה לענין מילי הני להדיא לה דחי בנזיר דהא מדתנן ראיה מביא היאך ונפלאתי הלכה וכן מתניתין 
 ברבא הלכתא ורביא ואביי בינייהו איכא גוסס אמר רבא בינייהו איכא דורשין משמעות אביי אמרגדולות
 מה יודע ואינו וכו' מטמא אין אדם כדתנן פסק כן ואחרי גדולות בהלכות כתוב זה כל קג"מ מ'ע"לבר
 דממעפי' נהי h"QJ ]'6 בהבע"י ביבמות דאמרינן וראייתם אוסרין יש כוכבים עובדי מתי של ומשא במגע .ראו

 ראםהועפות
 וכ"כ מכות מנוע 6)6 טריסס טנטטס כמקוס טוי )6 ]ד6ס)ות[ דמתגי, וס ומנוייד 3וס") מס טכחנ 7' קי, נ, כ)) ח6סע"1סכוי
 גוססין דרום ק"") מגוסס ומנס כו' )ו )חיות יסטר ס6י מכות סלוע 16 נוסט ס,רע סיס ו6ם s~rl 0ס טכתכ קג"1 ר"מ D~Ohסטור
 כריס כד"" )חיות )1 ט6"6 3טריסס מסה"כ דקכיח hptD'n וטוי נמייס 3גוססין מיעוטך ייס מטריסט גוסס טונף עד'ף מ"נו)נויחת
u~h051 hn'h "Db1 וסכק נוסס )קיט ותגך 3עריסס גס וס יין )ססנ;יעגו )תג6 ר6וי סיס ינוס )ענין קיימך ,רע חסת טריסס 
 ד"ס סס יכרות כדס"ת ד)6 וסוך עיי"ט סק"3 קמו סי' )6ס"ע כס"ת וסו63 עכ") כ)) חיוחיס חסין )6 דטריפס מטמעטריפס
)מינורי

 טריסס עומס סוייגו נמקוס ד6ס)ות זמתני' מגוייד )סג"י DT"5 1"3 טמסרח"ס קונטרס 3טס מהכ"מ O'DD כחוגת 3ס' ועיין ססכיזמות סג"י )נוס"כ סנ"1 יכווגת ונרסס עיי"ס )נסוף ממת טריסס קותו טעוסין כמקוס פי' ד6ט)וח ןמחני' דמגויין )70י6 סכתכ
 וסר6"ס סריגך כ"כ סימגיס 3' נו סגסמטו ומי ננוסס 6נ) ולס וו") כח3 ומ"ט ד"ט ס"ט סי' )יו"ד וננ"י . עיירך 7יכמותכמחג"

 מיג'ן ג' נפ' נוסס נו סיס )ניח )כגס לסיר וננכל וכו' פ5עיס סר3ס סלוע 16 ומ"מ כו' 6"ט 6ר"' כ' ע' ס6ח,ו מי 3ס'ג;דגרס'גן
 מטמ6 היגו 6דס ד6סמח p"D1 מס6 וסר6"ס סר4'ף כ"כ ס)עיס סרגס D15D 16 ננוסס 36) ומ"מ וכ5") ננ"י דט"ס )י וגרפס עכ")כוי
 ונ"מ ומ"ר . כו' 60חו1 מי כס' מדנרסיגן וסר6"ס סרי"ף כ"כ סימגיס 3' 13 0ג0חטו ומי . נוסס Dht" מגוייד 6סי' גססו סתנ6עד

11Qhיו"ד נ0ו"ע וסנס"ג . טס סרמנ"ס ע"ן ט"ו דין ט"מ מסג' 3פ"6 ככ"מ מכו6ר וכן כו' מינין ג' 3ס' גוסס 13 טיס )כיח )כגס 
 cnthn ליין )6 סרני פגעיס פגוע 6ו וע) ממחות דמס' נוסך ס)"ט )ס" גוסס ע) ג' 63ות וניין טנכ"י כטענת סרגת )6סס

 וסרר6"ס כו' נ;טנ;6 סגו 6יס גמטגיות כדחגן וס6)פסי נס"ג פסק מגוסס וע) כת3 ר)"ך )הוין מסמ"ג ומגס . עמס כנין ס)6וכממכסת
 )6 3רי"ף 631מת כתב י' 6ות ק"ג ט6')ת6 ו3סע"ס טמוחר פסקו 6)סס ורכ דכס"ג ס"ט סי' מסמ"ק וכ"כ כו' נגוסס מחמילסיט
 ))מד נ6 ע"כ 6)6 עוג;6ס ייני )יעת כזס"ו נונע סרגו 11 מסיס סרי"ף מדס3י6 6)6 סנוסס ע) מווסר סכטן דלין מסורסנוכר

 SD מעידין 6ין כו' 5)ונ 16 מנוייי רהוטו ו5סי' סמסגס סטתיק יממות סי)סי ססרי"ף מס ליטב 6גי סונור וחס עכ") כסן)16סרת
 מ)וכגת כסכין 6מר רכ6 כו' קניי 6מל כו' ורמיגסו ח" ימנוייד )מינרל כ' ק"כ דינמוח נגמרה עלט ד6יתמר מ6י כתג 1)6 גססוטחנה
 הע"נ גוסס כס קחגי דס6 )גימרת ד"ס סס כיבמות טתוס' סתמסו מס עס"י "עגד"ג ע"ג סכתנ מס י"ז סי' D'tOh ננ"י ועייןוב"ס
 )6טמעיגן לפטריך חיי נמי כי )גוסס ימי ד)6 וי") 11") סג7"מ סס יסגיס 3חוס' גמס"כ סת,ס' חמיסת תירן דסרי"ף והגריס כו'אחיי
 )6סמשגן 6'גטריך 63 חי' מחיי* fe מנוייי 6כ) ח)) מטגעסס )סחף מיגים ננ' מקרץ כדגם") 3ו מהינע מוזסר יכמן וסגס bncnד)6
 טנוסס ע) מחסר כסן 6ין )נ"ר נ;ס6"כ הגוסס ע) מווסל כסן כמ"ר 6תי6 דיכמות סתי6 יסך נ") ד3ריסס ולפי עכ") מטמ6ז)6
 ייגמות ססוני6 כ) טסמיט ססיר כג") ננוסס מותר רכסן יסק )סיסתיס סרי"ף סכן וכיון ורנ6 6מ' 3חי' כ)נ 61יינ כ)) קוטה כ6ן6ין
 מיר סחוסיי ממס"כ )מיסך ססו6 סס נסע"0 כחג ננוסס ססתיה נס"ג ע"ס 3מסכ"ר וסגס . סתוס' וכתמיסת )"ק טנמר6 דקוסיית0ס
 זי") 6'רי6 )6 60 מסוס 16מר ולגי עכ") סו' סיג יכמס יתנגו וכנר סגוסס ע) מווטר יכסן כס"נ נסס ומסכך 7"ס 6'מ"ג

 )ן סיס ור63 קניי טנורס 3ס"ג נוסחת דלפי רק סכי כתנו )6 דתוס' סס נגיר מיוטה קטות סנס' סלו מס"ס 3חי' סנרי"פכמת"כ
 ומעך o'nllh כ' יקמ"ח ניגס 6)1 נס"נ וכח"כ 11") כ' ח' 6ות O("s ינ6ו"ו 6)r~D 6 )חמוס סר6"ס רניגו וכממ"כ )סתוס' )סוגיחך )6 כו' גססו סתנ6 עד מעמך 6יגו 6דס דמתגי' סתמך מכח מו,סר חיגו דכסן 3ס"ג סכתנ ססוכחס גוף 6כ) כרני מוסר רכסן)מיססק
 וכדכר' 3גס"ג סותת יגוסח6ות )גו סר' עכ") לסור )רכנן ורננן רנ' 3ס ד6'ס)נו גיס )מיקרכ נכס! )1 לסור )מ'מח יקנע'0עח6
  ס3גוסחת יר"ס מ"כ סוף סיכסכו) נס' ממעיין כו' )ס דחי נגויר דס6 כוי מבחנן סס"ר 3ס"ג SP סר6"ס רכינו ססחס)6 מט וע) .מע"ס
 סיר*יס די ר6ס 1)6 כמ"ג ע) ג"כ טתס)6 ס"ע סי' )יו"ד ט6ו) יד ונסגסות ס)י6ס כ6ן 6ין ו6"כ נגמרנו כחוג טמי)וק OtO )36ס"נ
 ס0י6 וו6ר60 ד' סגד"מ )נס"ג ונשרים נסנסות ומסר06"ט . כקולר בנ"י וסו63 סר6"ס כדררי 0סו6 סי;ריכי דגרי )6 61ףלקדמו
 ונעגין נסטר דכסק6 עד מטנ;' )6 סמויי hlnJo כב' ככוונתו טס סכהנ 6חל )זכר כו' 6יס דתגן מס6 נר6ייתו ס)סג'גו כס"גכוונת
 ו"6 וכעו"ד כס"נ סס ע) סיר6'ס כמס"מ 7)6 )6'ס,ר סו6 ממתגימין 3ס"ג לקיית 61"כ עכ") גוסס טטו6 מלעס מיתח)לתחורי
 מקו) ד7)מ6 מטס סמעגו 53 671ימשיסור

 hn'CD1 )ר6יס 6"5 י)6יסור ועוד סקוסי6 )דחות 6)6 קמרו )" וננמר6 דטומ6ס דומי
 כ' 'OD )כקורס כו' ועוד )י( . י6סור כרכנן דס)כס טמשגן מנ;י)6 מחפיריו 1)6 מחגירו כרפי וסטכם 6נ'י )גני כרני יס)כסזמ6חל
 ור3גן ר3י כסuile 6 )637 מ60"כ לסור נוסס )כ"ע ד)36יי )כס"ג דס") ד6ססר ספה"נ ע"י ין e'ntp דמ"ק סעמוייס ווי כנ'16רכוס
 גריס ומכן סרסתי כמסר הנוסס מיסיר ג") )כן 63נ;גע וכתכ )מגיס ר6טוגס קוטי6 3ין p'nDOn וס מס )3ס"נ קוטם עוד )סקסותכו, ועוד כמת"כ ר") oh עוי ~otnp ר3יגו 37רי עי . כוותיס מתני' דסתס כרכי ס)כט ומ"כ כסכי דסמג' כר63 דס)כס 3ס"ג כ'הכך
 וקיי") )מעלס מח"כ )3ד כנוסס )לסור ס)כס ימסק רקס ועוד ס"ק ר3ימ h(h )3ס"נ קוסים ,ס 6ין כו' ועוד זמסכ"ר )סרס)י

 סתוס' וכמח"כ כר63 יסככו 3וד6י 61"כ 6371 36יי 3ס"נ סני' מגוס 3רורס ר6יס עוד ס3י6 כו' ל0נ") ע) מינק ס6'ט כו'כרכגן
 61"0 כו' וגפ)6תי סכתם סר*סוגס כסוסתו ר") ל16 מס 61"י כו' כישן ססק כן ולחרי לח"כ ומסכ"ר סקדוס 63ות סג") טס3ג,יר
 תזות סג' )'ת6 מ"ק  סיף  ונפררכי שיגו דבריממסך

)pnD 
 נינמוח זקח") 7סח כהכ סק7ו0 נקוה סג") 63ו"ו 16)ס ר6ו". מס 'ודע
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 יךאים לשמים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם איסורים ז עכורמפך560
 לה ומייתי )יא( בת"כ מדתניא להיתר ראיה להביא ויש קרא מיעמינהו לא ומשא ממגע מאהלקרא
 בהמה נפש ומכה שנאמר במשמע בהמה נפש אפילו אני שומע יבא לא מת נפש על 6'[ ]מ"מבנזיר

 כל ועל אומר הוא הרי צריך אינו אומר ישמעאל ר' מדבר הכתוב אדם בנפש ולאמו לאביו ת"לישלטנה
 דקי"ל באהל משמא אינו נוכבים ועובד באהל פי' מדבר הנתוב בביאה המטמאות בנפשות יבא לא מתנפשות
 של הקברות בבית דקאי לאליהו אשכהיה אבוה ]בר[ רבת נ'[ ]ק'"ו בבים בהמקבל דאמר יוחאי בןטר"ש
 כוכבים עובדי. קברי אומר רשכ"י דתניא טהרות סדר מר ליה תני לא אמאי א"ל הוא כהן מר לאו א"ל כוכביםעובדי
 חרוימ -כוכבים עובדי ואין אדם קרוים אתם אתם אדם מרעיתי צ'ק צאני ואתנה שנאסר באהל סממאיןאין
 ולא ישמעאל דר' עליי דפליגי לרבנן ואפילו )יב( עבדינן כוותי' בעצמו מעשה עשה דאליהו וכיוןאדם
 תנן דהא קרא משתעי ישראל ובנזיר ולאמו לאביו דכתיב הכלל מן כוכבים עובדי יצאו יבא מלא בהמה נפשמפקי
 בשנתגייר ואץ קאמר בישראל ולאמו לאביו א"כ מקרא התם ומפקינן נזירות להם אין כוכבים העובדי 6'[ ס"6]ירי
 ממעמינן ולאמו מלאביו בהמה ממעטינז ובאשר ולאמו לאביו ביה קרינא ולא דמי שנולד כקטן שנתגיירגר
 ההא יסמא לא ולאמו לאביו ביה קרינן דלא נזירות להם אין כוכבים דעובדי ליה תיפוק קשיא ואי כוכים. עובדינמי

 פ"א בנזיר ראיה דטייתי והאי ישמעאל כר' )יג( ודלא סוגיא ההיא מדבר הכתוב בביאה המהמאותבנפשות
 דר"ש עליה דפליגי כרבנן ס"ל יהודה ר' יהודה לר' פלשתים[ ]ממתי למתים מסמא שמשון דנזיר ע"ג[]י"י
 שנא לא[ נמי כהן כוכבים ]עובדי במתי שמותר בנזיר דאשכתינן וכיון משמאין אינן כוכבים עובדי רמתי יוחאיבן

 עליה מגלח שהנזיר כל תניא ועוד[ 6[ ]מים גדול ]כהן בא' לנזיר מכהן אמו דאמו שוה גזירה ילפינןדהא
 במגע לכהן[ ]אומרין ושמעתי זה כלל על מקשין ויש בשוה ביתניהם דכתיב[ מת ]דנפש פי' עליה מוזהרכהן

 טטמא ואינו הפסיד. לא והמיקל ברכה עליו תבא[ ]והמחמיר )יד( לי הנראה כתבתי ואני כוכבימ עובדי מתיומשא
 ובאו בגנזך )פו( צדוק ר' של אביו ומת מעשה 6לן ]מ"ל בנזיר התם כדמסקינן "שלמין[ ]כשהן אלאלקרוביו
 בזמז ולא שלמים שהם בזמן ולאמו לאביו לו אמרו זקנים ודי אלישע את ושאל ובא שנים שלש לאחרוהודיעוהו

 בן ר"א משום יוחנן ר' אמר ג'[ ]מ"ג מלחמה משוח פ' בסומה דאמרינן כהנים לטומאת ותולדות ; חמריםשהן
 איכא אי אבל מחיצתא דליכא היכא ה"מ וממקינן להרחיק צריך פי' למומאה אמות ארבע תופס מתיעקב

 )פז(' מהור בתוכה העומד אומרים הלל בית מפתים ד' בה שיש הקבר חצר כדתנן מותר לדבר היכר שישמהיצתא

._.. ראםהזעפות
 srtt כן וכמו כ))6 )ססי6 )ית6 7רנוות6 כשנלי דס)יגי סיכל 6כ) יגסטייסו כסכרי דס)יגי סיכל ס"מ ר") )גני נר"י ס)כס 6')"ו
 ר3סגט5 כמררי וב"ס כמסרי 51") )יח5 .  כת"כ )יא( . ג' D(q ק"ו סרס מסלי"ק )7' 3"ן סעמו7יס ומווי קניי )גנ' כרנן ס)כסנעגין
 רסנ"ג כי (Srb מטמ6ין 6ין כוכניס עונדי קנרי ד6מר כרטכ"י ס)כס ס6ין ר"ת כמסק כתכ תקע"ס ס" קטן "ס3"ן ונס'  ליב(פ"י.
 נחפו' וב"ס 6חרוגס ורסיס ויין מערב מ71 כמותו ס)כס 3מסגת,גו רטג"נ ססנס כ"מ וק"") מ"ע[ ]סי"מ ד6ס)וה כמסגם ט)'1פסיג

 לסריס רנינו מח3מייי ס"ס סי' סרמנ"ס תסו' נקונן ועיין . מסו )ע"6( ד"ס נ' ק'"ך ננ"מ סתוס' סנדו ר"ת וי' ס") סי, ח"גמסר"ס
 ממס ס6וסריס ר6יימ עייסכ )יד( . ממעון כר' ך)6 ודקי hntb htoo וכגיסס 'סמע6) כר' ד)6 1ד6י ס1ני6 ססי6 5") )יג( .1ג")

 ע3 יעכס וכי סס סכ' 6נ) מסג' 'ס"ג מט"מ ועיין )תר7 כקוס כ' )6 )עע לנינו טכתכ קר6 מעטינסו 63 ומסק ממנע מס ניכמ1ת67מריגן
 ס6וסריס רזייית )ותחי)ס סניה נעגמו דסיר6.ס סונ"ר יע7יס6 ניקיוק ס)6 וס61 כו' 11 סוניה ))מט נעכס כו' ירסס מסר רגע)מדעת
 וגמס"ט כיפרה) ומסה געגע מטמאן כוכניס ע,נ7' דשת' )רננו ס"3 6717י סס סממם נוס נמנ 'סס כקמח 16)0 7ינמותמסס'6
 כגון עניו מו,סר קינו ומכסן וקרסיו מקרס )ענין טומ6: דמסיני ים סומ6וח כמס טמרי )סס )טמ6 ס)* סווסרו )6 ססכסגים 636סינמות
 עוממות ע) 636 ייווסר גסן טמן כחג ירסיס וכמסל גוס") רטט לכלי סכיה סמקת) ס' וסגמוק"י עיי"ט כאס ורכיס וסרןג3')ס

 נסעת כמר"מ )סי' מ76 משכיס וסור עכ") גכי)ס כטוניקת Inht1D 636 6ין ג6ס) מטמר סיין כיון סוכך נונד סמח נוןסמופרסוח
 מכ3 מוסכס ונטתי מרסוק 61הי דמוק דבר 'רסיס הס' גדעת ססעמיס כמק"מ ע"י סכחנ כ"ס 6מגס גסתומ מי כססי ור)6סיר6'ס

 ומחוקיס וכרוריס גכוגיס סמ3"מ טדנרי ירסיס סס' 3סגיס ר6ס )6 ונמחכ"ת עיי"ס כו' ע)יו יסקו מסס"ס נזוקות וקיט'וחסקדמוגיס
 כחירון רגינו כדעת ס"6 מס"ק ס"ס סטעס"מ ידו ע) וחוק ניו 40 ת"ר סס"גו כ"כ 3ססיעות )ייסח גסתוח סמי ומס"כ . )מפיןמרכס
 וו,ען מל,רס"3 למכס רוגשות 6ג7ס מסרס 3סן ורטיתי . סס הגיגך נדירי 71)6 מ'טל6) מי 6יקס3 7י)מb~p '6 6 גיכמותסר6טון
 3ט)'סי סקס 3ריכין סיו תנוס מטמ6ין תיגס כוכבים טונדי קדרי וס63 013"3 טס סכה3 ))וחגם ממון מ11 61תס D~OD נוטות כפ'סתרג"ד
 סיו כן ע3 סרנו מי )ולע 631 סו6 'סר6) טחט6 61ע"פ יטרקו וסרגוסו כמזין סס סיס מיסר36 6חר מומר ו") חכמינו תמרו1כט3'ע'
 ססי' יודעי חמס וע' S"1P מספק ו' ויוס ג' יום סוקס הליכיןכובס

 כגבורי
 ע"ס הגוס סמזרס דגרי ובפי כו' ורטנ"י 6יס ממגו גסקד )6 ומסגו ורטן סט נגמרה ססקטו ממס וסרביה כמנחמס )סרגיסרב) מכני יפחד כפטוטו ויסרך) מז Snp'b 7עמ6 ד'כמות

 מ"ר כגזיר 6ג) 6' כ' כמ"ק כ"ס כו' שניסע 6ת 1ט36 כו' בדוק ר' ס) הניו (oe . כמוכן 6יט ממגו גסקד 1)6 טכתוכ ממס )ק"מסו")
 סנירס6 6ין כו' מח'גמ6 ד)י5 סיכה גני)י סגי ומסקיגן ימסכ"ר ניהור 3ריכין כ6ן רכתו דנרי )מז( . טס מיטור 6ורמ ועיין 6חרח גי'6'
 )סרוסי מסיר ססמ6 סס ומרפ"י tDJD) ptpt מת 6כh""Dt1 hnign 3 יכונר %ר מיי וסגי סס ק"ג 636 סס למוטס l)tJDSכן

ס"עתיס
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קמא יראים למכום אם כי לברקת רע נעקום שאום פישרים ז עמימפר
 כדי שם שיש בימן בד"א ביום בו אפילו לאחרים יסמא אל לקרובים שנסמא כהן )יז( ח"ג נעלנתב
 אלא ביום בו איסורו שאין סי' יטמא וקובריה המטה נושאי כדי שמ אין אבל וקובריה הממהנושאי
 מהורה אחת דרכים שהי שמ היו מהרה למקום מורש וקובריה המטה נושאי כדי ובאו נטמאמדרבנן
 מפני בקרובה ילך לאו ואם עמהם ילך במהורה מהלכים העם היו אם וקרובה מסאה ואחתורחוקה
 'מטא לא הר"ז פי וקובר אהרימ פקבל הקבר בתוך שהוא עד מתו וקובר עומד היה העםכבוד
 אחד יום שסותר ממני חייב שהוא מודים הכל היום אותו לאחר נממא מומרים )יח( ור"ע ר"ת ביום בונסמא

 ראםהועפות
 6' י"ס ככ"כ ועיין S"x דטסיר סכ6 )6סמעינן )י )מס נגור )6 כע)נו6 ז6י טמור )תוכו מעומד ))ניתני מ67י!טריך כו' מסע6סייעתיס
 תפים נעלמך ימת )מימר ד6יכ6 3חוספוהיו סר6"ם ע"ס כט"מ מס ותי' 6' מ"ר זסוטס מסך סקו:סרס סי' ע) מסקסו מס פרןהוד"ס
 ס3 י"6 מור )קרב לסור סכ' סע"6 ס"ס פ"י סטור )מון דקדוק מסרס סיגתי ועפ'"ו עכ") 3מת חכנויס חלקו ד)6 מחי3ת6 מסיימי6פי'
 כחדק לח"כ otfnnl קנר ס) קמות ו7' מת ס) מלוות ד' כחרתי דסתח כו' כנוחתות נוסוייס סקנר סטן 3ד"6 קבר ס) ד"6 תוך 6ומת
 כתב 7סעור סוסון מזוייק כתוססותיו סר6"ט נסס מס"מ )סגוס"כ 6נ) כו' ממו"ס ממח סטן ושכיק ומ"ע כו' מסויים סקכר סטןכי"ר
 סר6"ס קניו כטיסת מחיגתך מעייני קפינו הסיס כעקמך נמת ג,ס6"כ כמחילות מסיייס )ס6':ו ומחיקות "C~tlD כין כקבר דוקק)חלק
 ד"6 התופס רמת יו!6 מסורם כו' מחילתך ד)'כ6 ס"מ ומקקיגן סכחכ סר6"ס רניגו פכרי )ס' משש"כ גירסחיגו )סי וכ"ג דנ"א)סרטיי
 חיס pSn סוף Penl~t גר3יגו ור6יהי . סקנר ממגר 7י)סינן מותר )דגר סיכר סים מהי3ח6 6יכ6 6י מהש"כ מהינתק ד)יכ6 דוקךסו6
 hia מת ודוקק כלוס בכך 6ין סכייך סיס כיון 4 עמוק 18 סמח 31'ן נינו י"ס נכוס דכה יט ו6ס נוס") מכסן יוגחן ר' ע"ספכתה
 תוסס שינו נקנר 6נ) גקכר ס)6 מח b~tsl וכל") כינריו יט p"D1 וסכרור מינן 61'גו עכ") סגי 3מססו נכיון כי 7"6  חומס סגוגקכר
 h(fi יסוגתן סר"ר ע) ח)ק )6 סר6"ם ומגס srtr. יונתן הר"ר ע"ס ח' ס" טומ6ס ס)' 3ס)ק"ט פרד"ס וכ"כ סגי כנוססו כיון כיי"6
 סכירה ד6'ג6 כיון סמח ונין ניגו מח'3ת6 6'כ6 ד6' יכוגתן סר"ר כממ"כ 5נ) כמח'3וח ממו"ס הגו 06 שמות 7' חוסס כקנריגס
 כממ"כ סטור ככוונת )ומר 6'ן 61"כ סרס"'. )"סב כתוספותי סר6"ט ע"כ מט"מ כממ"כ 1ד)6 )וס מורס סר6"ס גס רננן כיס3"נ

 ח)) )מן יט 6רוגוח ורוב ככוכין טמוגין חיו סס6רוגות ו") רם"י 3סס ססירס מי וים כ' ג' י"ט )ברכות סרסנ"6 ונמי' ויו"ק.)מיסמס
 רכינו כסט %") 'qo1 סר"ר ע"ס זס דגר כת3 תכ"ד סי' ח"כ ונ6ו"ו עכ") כ)) גע) טומרת סס 6ין וסתתך סכוך וכין ניגסטסח
 נגויר סתוס' וכ"כ עכ") )י  ים פתוח ק3ר  ררין י"ל כקיל דמטמ* סחוס קבר מטעס )'ס היסוק 61"ת נ,ס") עוד סס ומיס s~jrסמוך)
 י"כ ]כח"כ והוס' רס"י דברי 6כ5 וו") סקט"1 סע"6 ס" יו"י )סי"ע כניקוריו סנר"6 מב"כ )תרן 3י גריס ועסי"ז סחוס ד"ס ג'נ"נ
 ים ונשמח . עע") כו' מחי5ח6 וסייעי סוט) סקכר כחור )עמוד מותר ותפ"ס סניכיו כ) מטמא סתוס קנר 607 5"ע סרן[ 7"ס6'

 רניגו וקם סקכר 3ח5ר )עמוד מוהר ומס"ס סגיניו כ) מעמך ו6יגו בג") סנוטרס כוכי ס3חוך )ס6רוגוח )ו 'ס סתות קנר דדין 07"))י'טכ
 06 מב) לנוות 7' חופם סתוס קבר דןוק6 דר"3 עכ") ז"ט )מטקס סקנר סהח 061 קנר 0) 16 מח ט) ד"6 חוך )קרג ~ור ססירוחם
 . כ"ס )דנרי טסחיס ד' כס סיסיו וסוף טסור כהוכם סעומד סקנר דח5ר וכססי6 ד"ת 6)6 ד"6 תוסס ענו )מעלס סקנרסתת

 ך' כנד מן 6כ) )יועמס ספחחס למוריס דנריס כמס טס וכתג סקנר דח!ר ססי6 )"6 סי' סועס כמס' שכ' ס6נודס חסר ע3וחנויסגי
 סקודס גראס סיר6יס רכינו ומכנרי . שמות 7' )מעלס 6כ) סוד נון ססהחס O'1llh דכריס כמס 6)6 סגמר6 כמ0קגת ד)6 וסוףשגיות
 מססי6 סנמר6 ר6"ח 61"כ כי'. תונא ותגם מותר מחי,ה6 6'כ6 6י 6נ) מחיגתם דליכם סיכך וס"מ סופגיו סססריס גי' סיס תוגשותגש
 סע"ו ס" נרוקח ועיין אמות ך' תוסס מת מח'!ח6 7)'כ6 דסיכ6 נוססים סמעי;ן ומנויכם נוותר מחילתם 6'כ6 6י )מיס סקנרדח!ר
 נמטס (htta 6נ) כקכר כטס61 )טומ6ס ד' תופס נות ד"6 כתוך )קרכ )כסן אסור סתוס נכית מת מוטס כמס' כוס")סכחנ

 מס"א וסגס סקי"ח. סע"6 ס" כיו"ד סס"ך וסכיניו עכ") קניעוחו טס 67ין הוסס שיגו אוהו מבאירין סדין גידוק וכעת 16הוסמ1גי6ין
 סר6סון כיין 3ננור6 מסוט ז3ר ססו6 גראס סוסון )פי oslh . 610 עלגנו דעת 6)6 )זס נקור כתכ )6 כו' כמטס כפסוק 6נ)מרוקח
 כעלמם מת 6כ) כניח נות וס"מ סס כמוטס סיס תלוקח דגיי אומר הייתי רכיגו דכר' )סי 3נמר6 גוסח6 ט'מי ר61ין hc(1 ויעןסכתכ
 וכממ"כ מוכרח סרוקח דין 6ין גירסתיגו )סי 61"כ גו, כמטס כטסו6 6כ) כו' קרוס כנית מת סוטס גמס' סרוקח 11"ט תסיס)6

 כו' כמגיס )סומ6ח ושוטות )מסכ"ר גממך טסות וגראס מסימן. q'ns כמ"ג דנרי כחוכ 3סכח"י ו:5ן 167 מס יודע ושיגי 6חר)מעלס פכחוני גוסס )דין תיכף מקוזס כס"נ דבלי כתית 3גדפס וסגס ס"ד. מממות כמס' מפורסין מ"ג כע) דכרי . כו' כסן ס"נ )יו( .סדריסס
 )פרס סו6 ר3יגו מיצרי 6)6 ככס"ג סגו פי' ונך מ7רנגן 636 גיוס כו מסורו סיין פי' וכג,סכ"ר כס"ג כדברי תו)דס עוד רכייוסגים
 סס סמכות ונמ0' )סלן I~DT )ר"ת ו6ף דכ"ע 6)ינ6 י6תי6 3יו0 נו 6סי)1 )6חריס יטמא 6) )קרוניס סגטמ6 כסן דנריית6ליסף
 סי' וזס"ר גיוס בו דסעור כחיוכך h~h ר"ע סרג ו)6 יטגנ6 )6 סר"ו פי' מט"ו כמס"ס 67סיר מו7כ מ"מ סטור כיוס בו גטמ6סט"ז
 גוס6י כדי סס 6'ן 36) ט6גורס כ6ן 37ריית6 סיפק וכן 67ורייח6 כוי ד)ר"ט 7ר"ע 6)י63 סייגו מדרנגן 6)6 סיום נו איסורוס6ין
 סו6 )עולס )' ס)כס סס ממחות נמס' כמ"מ מלוס מת דמוי מסוס לקמן דמחיינ )ר"ט 61סי' ככ"ע גמי 6תי6 'עמ6 וקוכריסממטס
 )קמן כר"ט 6תי6 דסכ6 וסתמך 3ריס6 טס ססי' מס 6)6 סס יעקב 3גח)ח סי' וכן וקו3ריס סגוטס גוט6י כדי סס סיס6 עד מלוסמת

 כדס"ח וז)6 ו' סי' כסג'ס טומאת כסל סר6"ס וכממ"כ h'(hllC'h  b רס"פ )רצע eht" ככ"ע 67תי6 פ4 )6 )מס ידעתי )6כסטך
 וכיס 1D1D ור"ע מחייג ריס וג") טיס . פוסריס ור"ע ר"ט )יח( . נסמוך ועיין כגרי"פ כשנסת עיי"ס גויר מד"ס 6' י"1סנ,עות
 כ6ן מס"ס חוו זממייכ כר"מ ס)כס )פקוק סר6"ס רגיגו דעת וסגס . סוטר ור"ע מחייב 6)'ע,ר ר' 6יתDV 6~1 ס" וכר~רוקח .כשנ"נ
 נתס"6 סרמכ"ן  וינעם סי' טו:ו6ס ס)' כלמק"ט סר6"ס וכמט"ב כו' ז6וריית6 סוס דכו מחס דסתס זס ע) חלוק כסגים וסכחוככסוף

 ע""טכמי
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 ירעם לשמים אם כי לבריות רע נעלמם שאינם אישרימ י ענודמפך88%
 אל 6'[ מ'נ ]:ייי כדתנן דאורייתא ביום דבו משנה דסתם זה על חולק בפנים והכתוב הגאון דבריע"כ

 . ואחת אחת כל על חייב תטמא אלתטמא

 נצנ[ שכגסימן
 לא אלהיכם לה' אהם בנים ראה בפ' וכתיב בראשם קרחה יקרחו לא הכהנים אל אמור בפ'דכתיב מדאי יותר מתך על תצטער ולא באהבה )א( וחוקותיו דיניו ותקבל מאלהיר ויראת 1 קיהה ייחילא

 פ"ג ובמכות 6'[ ])"1 פ"א בקדושין ומייתינן בת"כ ותניא למת עיניכם בין קרחה תשימו ולאתתבודדו
 מה וקרחה קרחה כל על לחייב קרחה ת"ל אחת אלא חייב יהא לא קריחות וה/ ד' קרה אפי' יכול 6'[]כ'
 העינים בין על אלא חייב יהא לא יכול למת עיניכם בין קרהה השימו לא שנאמר לפי בראשם )ב(ת"ל

 ראםתועפות
 סרט סי' עו"ד ת"ס נוהטו' סניה טע"3 ס"ס )יו"ד nek~l , סטור כ'וס 13 דנטמ6 כר"ע דס)כס טס סר6"ס סכ' כר"ח ודקעיי"ם
 קורס סג"מ היפת כתור ד3:יפס מסום 3161י כר"ת י)6 סיר6'ס דעת ד6דר3ס עליו והמימני כר"ת סססק סיר6יס צנרי סםטכנית
 ויקרץ )ס' 63ס"ט 3ס' וכממ"כ מח)וקח כ6ן סיין סירוס רנינו דעת 6כ) ממסיר מסרר"כ סנ"ס דסו6 סח"ס וחסכ כו' כסנינוומכמוס
 ד)6 דסתמ6 מעיקר 6)6 3וס כ)) )חלק 6ין 1)סעג"ו 63יסור סיתם סר6סוגס דטומ6ס כיון 3זס מויס ר"ע 67ף ידוחק וי") וו") 6'ג"6
 חקק כסג'ס וסכתוכ כר"ע ד)6 יסתנף )עיקר סנ6ס"ע וכד' סר6"ס רנ'גו מד3ר' וס 1כ) סנ"ס מינח מת6 כסכל' כ6ן 6נ) עב")כר"ע
 (SD וו") חוס ח)ק סוף ירוחס רכינו כחג , זס )סי' סכייך 6ס) טומנות כענין )מעיר 6מרהי זס מנסי' לסגו לכרי )נ6ר גסתימי .עיו

 16 סוס נטר רונ כ)6 דעכי וננעסס S~h3 מטמ6 מגבו מנקרע 16 וממרכס עטיין פות 67יגו ד6ע"ג כסר רוג עמס וגחתך מסרקתוונסנרס
 ותיגח כו' סוס כסר רו3 דעכי ומעסם וכ)") ירוחס ר3יגו 3ךנרי סו6 ט"מ ע"כ oilh 6' כ"6 חולין סנמר6 מדברי וסור עכ") סרגיזק:ס
 סך וכר )6 מת טונו6ה מסג' סס"6 סרמנ"ס וסוס . וברור ט6ח"כ 4"1" הינת ע"ס ע"כ ג63 תינה )קיים גימר ו6ס )מומקו )ריך.כ)6"
 ~hnlth ונסע"ס מ"ח סי' סטכהס קומר 3ס' סנרי"ס כוס עמי וככר נ6ס) מטמ6 גני כסר רונ נ)6 מפרקת נסנרס Dh" פנוקןחידוס6
 וקנס טכתוכ גוי נכ) נוולך 6תס וו"3 :ו6ד וקן ועלי כ"כ[ כ' ]ס"6 עס"פ פמ"6 6נ"כ כנדרס ל)סמ"ס קומר ולגי יעויי"ס ח' 6ותק"ג
 טג6מר מד6' יותר )סקכ"ס סכעיסו עלי כגי עסו כך כו' וס"ס oto סנס ותנוגס otP~n 3ן וסו6 מ6ו זקן ועלי כ6ן 6)6 נוקר מס6ין
 pto'(1 ס)סס מ6ד זקן ועלי 7"6 עוד ועיי"ס ע"כ מ6ד זקן וע)' טנ6מר ע6ן י,קין ע)י qh סקנ"ס 6מר :ו6ד נדובך געריס חע6תוחס'
 6ססר סקס וקן כ' וימת מסלקתו ותסכר כטעס סססוק גס6מר מט"מ סגת ערך מכס' 'ותר וקנס ע)י ע) טקס)ס סמירסיכר' )סי 61"כ ע"כ ננס יעסץ 6טר 6ח וטנוע מס מסגי :ו6ד זקן 1ע)' 3:'1 3רת מסגי מזקין ע)י 6ף כו' כגיסם רעת מסגיכוויילס
 דנם) סרמנ"ס ססמ'טו טס'ר )כן מס עד יונע לחנו 61'ן :וד6' 'ותר וקגס עמו סקסנה מגס מט"מ יותר 'סרס זקגס מעעסיסחגו
 3טר רוב נ)6 6ס" דכוקן דכ"6 דחוקן כס"ס ומסמע כו' 3טר ורוב סס סכ' ט"ע ס" '1"ך סס"ך )טון 6"ט ונוס כנירהזק:ס
 ומ6' ג6מר כסירוס ס)6 וכו' כס"ס דמסמע מ"ט סנ'נות' 1)6 סגרי"ס טס וכ' עכ") מ"ר סי' דחוקן ס"ק מסרס") וכ"כ 063)מטנוף
 ד6':1 כו' ומסמע סס"ך )טון הנדוייק חידוס6 סך מסרט") ג' מסיר סג") ונסי עכ'ע מתנעי )מ6י מסרס") מן נרקיס וגס סכתכמשמע
 מסרס") מן רסיס סניף וע"ז זק:ס כסתם וסיעו )זס גרמם ייקנס ט"מ סטני ע)י קמרו 1)6 ט6)י זק:ס ננ:,ר6 מי"מלו מסמעות6)6
 וקרס טוס סיוו:יס כן מ6ד וקן וכרויתי )"נ[ י"ס ]ס"3 דכתיכ סנ)עיי 3כרוי)י גמי וסכי ודו"ק. ס") )6 וסרמ3"ס כרורס לליס זס 6'ן6נ)

nf'ct~פגועיי 3רוי)י 6' קג"כ סרח 637 6מר סמס"ס וגרפס מ6ד טס 6'ן זקגס טכחו3 מ' וככ) מ6ד ,קן כ6ן טכת31 מ"ט סמדרט 
 סנודרט וכתי' ע)י נכי וכיוה"כ מרוני זק:ס ע)יו פקסוס מ6ד זקן כיס כחיי ולכן ע)'1 קוס)ת זקגס המס סטטוף וכ) סוס 13ימסטטוף

 תטעין כת ר3י 3י דסוי6 6מח6 דססי6 סוס סקרה שגדעיי 3רוי)י טס ק3ח ד6מר ר3 ו6ף מודו כ"ע מרוכס 131ק:ס 6ג"כי
 קימר מרוכס וכוקגס )רע טו3 כין ס6דע יכתיב . )וסתניס וק:ומ ס) טדעחן ד"ס טס ט3ת סרט"' כותת וסו מרמסזקגס 3רוי)י ג3י סוס 1)6 ע)יו קס3ס דיק:ס ס") ד63 6)6 )טעוס הסטר 6י מרוכס ד3זק:ס ג"כ מון' קידר6 טעמה וסות סגיןותרתין
 מכלן ט6מרו זס ומס  ילומ  פרבריו ))מוד 6ין 6"כ סוס סקרה סג)עיי נרוי)י ר3 סימר מס ד)ס' )רס"י מ' דקטטעכ").
 כמסר ון)6 )ן"ס 6מת וסוף  סימר  שרובי  רבויוס  פרט"' (nhr וס ע) סויג רב דכדכה )ומר ודוחק כו' ממחנות ס"וסדעחן

 מרונס כוקגס )6 דסתס ע"ת 3סס ניתוססת תעמס סמוקי:יס פון כ) ת"ח )קמן )מ"ר  'סתור  רלי רר"ל  מס ייבר  רה"י ע"ד סכ' סיס6מ
 : קלמר מרוכס ד3וקגס נווכרע סו6 7ממקומו פרס"י כווגח 7)ענ"ך 1עיירי

 6כ) מבי 'יתר תגטער )6 זוחך ע) בסי' 6טמעי:ן רכותה מא'  יוחר  "מטו" פל  שליטר 1)6 ומטכ"ר וקורותיך כגוסס . וחוקותיו)א(
 6י וסorh~3 6 ח") מט סריה מ6י סקסס )סטו"1 דוד דרי שסר כו' נר6סס ח") מס )ב( . )רמוק 31ין )קר31 3ין המורס)16

 hSh סער ככ"מ ס"ך דנ6מת וחי' hpl1 3ר6סס  ס"ל סייט  יין מקומות ט3ט6ר סנוף כסער קרחס יעסה Db 06" סוד כר6טס כחיכ)6
  וסגרס"ס עג") נרם  636  ט6י:ס 6:ור 1)6 טער נמקוס 6)6 ס6'גס סקרחס 6ת 6:' ומוגית  סם  טימרו כ' )"ס כקרוסין וכ"מ כטוסמדינר
  מדלפקיי  ע רריי כ'  ססבקרוטין

 ס6י:ס סקרחס ע) )מימר מוינו דלי ג)) סס מקדושן רסיס 6'ן ו)עכ"י טקדנוו r~tv,1 רלרי  וכר 1)6
hlhעיגיכס 3ין כדכחי3 קרחס מטוס חייב גסו דגס עיגיס דגניות טער 6יכ6 607 כרקם h'Qr1 6סעי:יס כבין סר6ס ט) סייג גנריית 
 דסייגו סטר נמקוס 6)6 ס6יגס סקרמס 6ת 6גי ומונף חז") קמרו  ומס"ס עיניו דגנות סער 1ע3 סרקם סיער SD כקרחם טחייךדסייגו
 16 וטיס ת") מגין נזקן 1)6 כרקס )6 סס כח"ג וקמרו בזקן 16 נר6ס כחיג גנעיס  סומ6ח  ולענין סעיגיס  סבין יסער סר*ססער
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קמב יראים לשמים אם כי לבריות רע מגצים שאינם איסרים ז עכורמפר
 כהנים עלא לי אין העינים כבין הראש על לחייב בראשם ת"ל העקים בבין הראש כל לרבות מניןבלבד
 על חייב להלן מה קרחה להלן ונאמר קרחה כאן נאמר מנלן ישראלים יתירות מצוות הכתוב בהןשריבה
 קרחה כל על וחייב העינים כבין הראש על חייב כאן אף וקרחה קרחה כל על וחייב העינים כביןהראש
 שיעור כמה נ'[ ]כ' הלוקין הן באלו במכות אמרינן קרחה ושיעור מת על כאן אף מת על להלן ומהוקרחה
 . וכו' כתנאי כגריס )ג( שמעון בר' ר"א משום אמר יוחנן ר' מראשו שיראה כדי הונא רב אסרקרחה

 נצא[ שכרמעמן
 ישרמו לא ובבשרם הכהנים אל אמור ב8' דכתיב המת על לשרוב שלא יוצרנו הנהיר . שיטת ישרמולא

 לא בת"כ ותניא בבשרכם תתנו לא לנפש ושרם קדושים כפי וכתיב בסמוך לי' מהימינן ובמתשרטת
 ושרימה שרימה כל על לחייב שרטת ת"ל אחת אלא חייב יהא לא שרימות חמש על יכול שרמתישרטו
 ונאסר שרמת כאן נאמר שרמת ת"ל מגין ישראל יתירות מצוות בהם הכתוב שריבה כהנים אלא ליאין
 להלן ומה ושרימה שרימה בל על חייב להלן אף ושרימה שרימה בל על חייב כאן מה לנפש ושרםלהלן
 שנפל ביתו על שרם יבול ושרם 3'[ ]כ/ הלוקין הן גאלו לה ומייתי בת"כ ותניא המת על כאן אף המתעל
 אחד מת על שרימות וה' ד' שרם 'טאם ומניין בלבד המת על לחייב לנפש ת"ל בים שטבעה ספינתוועל

 שאם מניין אומר יוסי ר' ושרימה שרימה כל על חייב לנפש ושרם ת"ל ואחת אתת כל על הייבשהוא
 ויש ומת מת כל )א( על לחייב לנפש היל ואחד אחד כל על חייב שהוא מתים וה' ד' על אחתשרם

 ראםתועשת
 6נ) 3סתו"ס ועייר כ)3 נגע 6יגו רקן ו)6 כר6ט )6 )1 כס6ין דס6 כזקן 1)6 נר6ט )6 מחק טס וסק"6 נזקן. 16 נר6ס גנע נו יסחכי

 סם מנמות כסלס"' otltP דנ3ומ ט'ער ויסייגו וגר6ס טעה כינוס כ"מ )רטת 637 וסירסס סיסגס סגוסח6 ק"מ נ' ר, גמגחותסגרס"ס
 גר6ס סעעש 3ין פי' h"W ד"ר כמכות ורט"' , סעיגיס טנין סטר ג%) סיגו )נד ר3ר6ס סרי טייטס דמ'וחר 16 ממקת )י'ומרנס
 כטו"ז )דקדוק יסוכ תמ)6 ופס 6' )"1 קרוסין סנניס"ס מטע ושין מננעיס ספ"י כתוי"ט ועיין 6' )"1 נק7וטין סרס"י וכן )סרחתסמוך
 חמס )וקם 6חד מת % קרמות 0, וסקורת ממס )וקoen 0 מן ע3 6הת קרחה ססקורמ ז") מ"מ ollno מדיגי כ' תס"ח מן סחיגוךומגס

 ס' ט) ססו6[ נין ופי' כין ]כמו 6חת קרחי[ יקרחו )6 סכחוכ ]כרסון קרחם ססקורח: דר") נעיגי ומסוט עב") h~th1 ע) נוכטסתרו
 סו6 חיסול 1% סר6סון וסדין כו'- חמס )וקס כן[ ]נס 6חד מת ע) קרחות ס' ולקורח קריחות[ ס' 1ד6' ]דסייגו ממס )וקסמחים
 רכינו וסני16 6' כ' נמכות כמ"מ elcl מת"ס ס' ע) כמו חמס )וקס 6חך מת ע) קרחות 7ס' סחיגוך סחייס כ61 מסגי סדין hlhכ))
 תמ"ס חסכ נ"ט סי' חכמים פיסגת ונסי 6ח7 )מת ססו6 וגגן סרכס )מתיס ססו6 נין ופי וקרחם קרחס כ) ע) )חייב קרחסה")

 וססורט סס סכתה סריטס )יין תס"ו כלו' כמו קרחס גני סחיגוך וחידס 6חת קרמס סקרת סי' קרחס 6חר "6חת" מ3תסחינוך
 a"*tu עליו וממס ממס )וקס  מתיש  סו ע) 6הח קרחס ססקורח סחיגוך כ' קרחס )דין וס"ה מזקיות המט חייב מתיס 0' ע) 6חתטריעס
 חמס חי'3 מהים ס' ע3 6חח קרחס מקורח נו0"3 ע"ד כס" סכ' סמכות סדר כמסר וד63 מעו)ס וס דגר 6מר )6 ססתינק- גר6סעי

 מוין וסריעס דקרמס כ' סקי"ג ק"מ ס" )יו"ר גכ'6וריו סנר"6 6ך עמס כן )6 ו63מת סססוט פי' )פי מחיטך )ד' סגמסך וגרפסעכ")
 : סכי16 )6 וראגו סערות פתי 6מר 7חד מיסית 7סת עוד כגמרך וע"ן ממעון ר' מסום 6מר 'וחגן ר, 3ג7סס )ג( . ממכ"ם כסמורועיין
 קסנל וחיר13 וט יכר כ' כ' מכות 3נמר6 סקסו כנר נ)3ן סתת ע) )חייב )גסס מן יקיף ד)עי) ולע"ג . ומת נות 1) ע3 )חייי )גסס)א(

 כנמרק 73כרי מסרט ססו6 סרס ד"ס מ"ת דממה %ג סתוי"ט נדירי הרקס . קמת סתס וכתיב סי6 6חת ונדייס סריטס יוסיר'
 גסס כ) su )חייבו נסם סוסון 6פקי' סכי מסוס 636 )נפט וכחס סכ6 קל6 דסגי ומ"ת )מת ono וכחיב 6חת וניידם סריטס קסכרמס"ק
 סס )מכוח 3חי' סריעכ"6 6עס כתנתי. וסג") עיי"ס סתוי"ט ע) תמס סס כמכות וסגרס"ס 6מת. סריטס 6)6 כולס sp סרט )1S'Dh 6וגפי
 )היי 3סריטס דכתי3 )גפם ולייתר )סריטס ס"ס )מת כתים גדידס דגני וכיון וו") כסתוי"ט ד)6פי'

 סדיסט )ך 61כמו3 עכ") גסט כ) ע)
 סג") סחייך )לנרי %ט וס" ע""ט וסרט גני לגסם כת"נ דכ3ר דמי1תל תחנדיו )6 נני' יכתיב )מת מן סי6 יוסי ר' ידרסח ספי' סק"6פי'

 דחיותיו ומעיקר אחיות בז' סק"6 סדהס סס )מכות כסגרס"ט ודר עיי"ס מתוספתך סכ"ס סנר"6 נכי6ור ומנוטר 3' 6ות טכ~נ ס"גני6ורי
 6' כקרחם סמיי3 סכ' כחינוך מצנרי סעיר )מת"כ כר(תו"ס 16)ס כ0ר6"ס. ד)6 שכ' נני6וריו סנר"6 מדגרי מעיר )6 סר6"ס מיכרי ססטכ'
 גממם מתיס חמס ע3 סרט ס6ס גסס כ) ע3 סחייכ ))מז כ6 ממיותר )גפס סס סכ' ע"ס סי' קדסיס 3ס' 73נריו עיין מחיט ס'ע)

 כ' 7סך 3' כ' נכות דקרחס 7ומי6 6חד נסם ע3 נס הנוט חייב 6ג3עות'1 כחמס סרט ס6ס זככס"ג ותמיסגי עכ"ל חרס ס'563נעושו
 363נע 6ף 6מת טריטס מתיס חמס ע) סרט פ6ס סו)") וסכי וחן6 חד6 )כ) 0תר6ס )ים 7סוי6 6חת בנת ו6ותניגסו גט6לשעותיו

 ע) סחייכ כסס )ומר )גפם וסרס וסמיך וקנך ס6ת כ"ז י"ס כויקר6 סכ' 6טעיתי' מתורס ע) נעס"ט זדכרי ונרקם ונסס נסס כ) ע) חמס חייב6מי
 6כ) וסריסם סריטס כ) ע) )חיינ 6חד מת ע) נעס"ט דכווגת ספוט 6נ3 עכ"ל שנעות נסי מריעות ס' מרט 06 חייב כך פיקות כס'סס6ס
 De1" כע"מ סרט ומח מת כ) ע) )חית ס6מר יוסי ר'שרי

~tfla 
 )סגרם"ס עיין כוי (Slea ויט ננסכ"ר ונעגין . נמדי )6 1ת1 6חח 63גכע

 %ס ססי' )סרס"י 636 שגו Ot"Dtp כ) 16)ס סיר6יס רניגו ט35ת סס'6 ר6ס 1)6 53"ע ומגיח 3מ"3 מרתי סס ס0קטט 3' כ'כמכוח
 חסרתו )6 3גפס %107) סס מסרסיי אקסון ))סין 6נ) וקרט 7וי"ו מריכוי6 יסוף וסריעס קליעת כ) ע3 )חייב ופרע ח") טסטמרך
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 יראים לשמים אם כי רעלבריות נעשים שאינם איסורים ז עשר0פך354
 באלו דאמרינן בשמואל וקיא , לי למה שריפה כל על לחייב רבויי תרי שוה גזירה דילפינן אחרילשאול

 . חייב נכלי בין ביד בין היא אתת וגדידה שריטה 6'[ ]כ'6 הלוקיןהן
 נצד[ שכהמהמן

 קדושים בפ' וכתיב יגלחו לא זקנם ופאת אמור בפ' צוה נצח יוצרנו שם יתברך . יגלחך יא זקנםפאת
 זה של. האמור את ליחן מכהנים ישראל גז"ש ילפיק כ'[ נ)א פ"א ובקדושין זקנך פאת את תשחיתולא

 יגלחו לא ]0ס[ פ"א ובקדושין 6'[ ]כ"6 הלולין הן באלו לה ומייתי בת"כ ותניא בזה זה של האמור ואתבזה
 זקנמ ופאת ת"ל חייב יהא וברהיטני במלקם ]ליקט[ יכול תשחית לא ת"ל חייב יהא בטספריימ גלחויכול
 שנאמר בתער[ לנלוה )א( ומצינו תער זה אומר הוי ואיזה השחתה בו שיש גילוח[ כיצד ]הא יגלחולא
 כעין הזקן שיוצא פי' זקן שבולת אלא זקן סוף ואין וקנך סוף זקנך פאת וגו' השכירה בתער ה'יגלח

 ואחת מכאן ושתים מכאן שתים הזקן על חייב 6'[ ]י' הלוקין הן באלו כדתניא לזקן יש פאות וה'שבולת
 ששפה נראה אינו וזה שבולת כעין היוצאים השפה ראש ע"א לאורבן להיים ראשי ע"א הראש לצדלחיים ראשי )ג( האחת הפיאות הם היכן פנים כמה בה שמענו . דדקני פרקי בין )ב( ששת רב מחוימלמפה
 סמוך הלחיים תחת פי' מלמשה ואחת . זקן בכלל ששפה מקום בשום מצינו ולא שם לו יש עצמובפני

 . פיאה הנראה כל להשתית שלא להזהר צריך )ה( שכהן כולם ידי יצא שמים וירא )ד(לגרון

 ]שז[ שכומשן
 אל אמור בפ' דכתיב קדושים משרתיו כהניו שיהיו שצוה נצח יתפאר יוצרנו שם . איהיהמ שמ יחייילא

 ראםתועפות
 )חייג טלטת כסגים גני מע"ס וסרט סך וי)סיגן ומרע ת") וס"ק גרס עדין גמ' סנמר6 לכוונה )סרם יט תחגו )6 )גסס וסרטנתקוה
 נפי' סרס"י סכן טסני6 עיי"ס ע"ס סי' קדסיס 3ס' סססר6 ככי6ור סתו"ס וכ"כ לכויך חרי כ6ן 6ין וב"כ וסריטס סריטס כ3ע)

 כס"ס טדרטיגן דרס רס"י מניח )מט קטט ד)כ16לט במור כס' סרט"' ע) תס"ו גי' סחיגוך טמטמת ממ"כ )ט 67161 ס' כ"6 במורסחומט
 נגמרנו al~v"' סר6סון ס" וכס' מנו"ס נ"ך סו6 דירן כס"ס טדרט'גן ורם גס סג") י)ס' עיי"ס 7"ז יסרך) גני סונוור וסרת מןדיין

 : טס טפרס"י כ)"6 ס"3 דרכינו הדס מטס וכ"כ מסדמכוח
 גרס ג"כ דנמיר 5י כ69 מטח 6דל"6 יסמגי דרכגן מ"פ )מסגיל מרעהו כתנו ראגו 6)6 ננערת ים 5'ז 1 כו' כתער ג)ומומדנו)א(

 ד' וקמר מחטר ורסיטני נוזקר )כמוך וסין כו' בתער גנוח ומזינו ר3יגו ע,"6 ענדי גע1מ גמי וריטטני מנקע וקסנר ס6סדפוס
 לטסי סלחת )ג( . יוסף רכ כנךסס . טרח רכ )ב( . מסרט") לניקורי ועיי"ט כו' ומינו כ"ח נבו טכתכ ט0מ"ג גמלךטיל6יס
)חייס

 )רוחני
 דסי' גר6ס לנינו דגרי וכנקור טר6"ס רכינו יצרי טכס ע"נ מסז' פי"כ וכטגמי"י כניסם כ"ט כו' טרנס )5ד

 ססו6 גרפס 63ורכן )חיים Db1' ט3' וטפי'  טס.  במכות  טרוקי טבת3 סי"פ  ויינן מחומס  וצפיי טכ1עות ריס סרט"י טו6טר6סון
 וכ"כ 11") מכות סוף סרס"' 6חר כ' ק0"6 ס" 'ו"י וטכ"י מכוח טי)טי סי' טס61 רה"י ט) חיגו סריכ"ן ור"ג סס טר6"ט טכ'פרט"י
 )טסכיר טכדי טרמכ"ס וקטון מכות סי)סי טפ4 )טון טכ' מלע"כ ע"ד סכ' סס כמכות סתוי"ט גמסך tflnr:1 ע"ג מסז' כס4'3 ו")טרמכ"ס
 tDOI/ . סמסרטיס ככ3 דכא חדת פי' סטוק סלמגוס ע"ד כתג טס ט3ח"מ 6נ) גחכוונו )ז"6 1טג'סס )פונות טסי לעתיק 'ODמעגין

 )מכות נחי' 5"5 נסי 51"3 ס6דמו"ר כ' כו' גר6ס קינו ונס ומסכ"ר נ"מ )זוין וסס:נ"ג סס סר6"ס סכ' ר"ח 40 טו6 רניגו סכיסג'
 קרוכיס יוריו 6"כ סתחתוגט טסם ע) hp1' )פמטכ") bh מק"ג (h"Di סי' 3יו"י סע"1 כדגרי ע)'וגס oen ע3 סשרסו )ש די")פ"נ

 ס6ומו"ר כ' . )גרון סמוך )ד( . סיר6ש כדברי גס סס וטהריך סחוקס כידו מסיטות כ) נני6ור סרהוב ססעמיק ועילט נתכות)סרס"'
 עיי"ס קפ"6 ס" יו"ד סטור )כנרי ר6יס וים במכות טריטנ"6 וכדעת היסור יט ססגער תחת דגם מסמע וט דמ)סון סס 5"5נס'
 C~ftt וסמ"ק ר"ת. דעת כן 61'ן עמ"ט 11 ס6ט נמסכת טגרגרת עד סוקן סמסנו)ח סס ט3"' 0כ' )וניר ס6ין כמו 51") סימן סוףכט"ו

 נין כוס חעוק otc 6'ן 36) כסן ר3'מ כת3 מס"ט ככסן מיצר סמקר6 סוס מטוס ס"גו כו' 3',טר 5ר'ך טכסן )ה( . 183רך סד5פי'
 נר6ס סמטת כמנין דסרמג"0 זיע 3גדסס וס"ס כו' מקוטל טקס 'די '65 זי"ט רגננו ע"ס נסגש"י ,כ"כ מגו"ס כמס"ק )'סר6)'סכטלס
 טג6מר כעע"ו טוקן כ) )טסהית ט)6 נו"ו )"ת כשטיכס ס6ח הקימו 1)6 טג6מר tr~pt ככומרי ר6ס ס6ת )טקיף ס)6 מ"ג )"ת ג' טמדעס'
 טמגיס וגדנרי ככ"מ D''"DI טכ") ומטחת 631 )ממחית )16 )ניקף 631 כמקיף )h~h 16 סס כסצנות וסר6נ"י זקנך ס6ת 6ת חטחימ1)6
 כנוסן טר6נ"ד כוונת סי' 6' 6ות ק"ג ס" סמועס יכין מסג"ח וכספר כן )ו גתנ)ט טנח)וס b"Dp ס" )יו"ד llha יי כלגסות וכ"כסס
 עע"1 ככומרי כסקסט טרמכ"ס מת"כ ע) טמקסס טר6כ"י כוונת ט) עמדו )6 כונס ונמחכ"ת כוס )מותר 6ך סו6 וס6ריכות וס"ס6חר
 )מסחים )16 כן וכמו ניקף )6 וט61 6הרי0 )מקיף גס ט61 ט)16 סרי פי' )גיקף 631 )מקיף )16 לכרסם 6מר וע"ז כעע"1 נססמתטוכן
 סטעס טפן ע"כ 636 נטעמו טרמכ"ס טס יענס ומס 3)16 כן גס סוכר 610 נסחת ע6 6חר ט) זקן ס6ת מטחב 06 סי' )נטחת1)6

 ומספח למקיף 3עעוח יט סרמג"ס סמטעס סר36"ן כטגנה ~ר"3 סרמכיס ע) ג"כ ספג קפ"6 סי' ג'ו"ד ומסור הלמנססקמס"כ
 6) : 3)16 ט6עס טומר)6חרי0
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 קפג יראים לצמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז עשרספר
 ולא ובטהרה בקדושה עצמן וישמרו במעשיהם עצמן יקישו פי' אלהיהם שם יהללו ולא )א(הכהנים
 ה' שלהן צאמרבם אותו' מחללים דאתמ 'לג[ 6/ ]מפכי כדכהיב קודש שלהן יבזו שלא אלהיהם שמיחללו
 , יחללו בלא עובר עצמו קדושת שחיסר כהן כן גם ולמדנו אכלו[ נבזה ]וניבו לאוכליו( )וניבז הואנבזה

 ]שטז[ שכוכמיבמן
 שהותרו בקרוביו יטמא לא גדול כהן הבל'ה צוה , יממא לא ולאמו ולאביו יצא לא המקדש מן גדול-ולן
 יממא לא ולגסו לאביו יבא לא מת נמשות כל ועל וכתיב מאחיו הגדול והכהן דכתיב הדיום לכהן'
 יטמא בלא וחטב יבא בלא שחייב גדול כהן אלא לי אין יטמא בלא חייב יבא בלא חייב בת"כותניא

 ראםהועפות
 סגר06 %סי ע"כ )6)0יסס יסיו קיוס'ס סין סכתוג כמסתמות a",wl כנדפס כ"ס כו' ימ3)1 6% 63)סי0ס ימיו קזסיס טכסג'60))א(

 )ענין ס)16 וס רסס גס" רביע כ' מכנר 6)י 36סיסס סם יהיו 1)6 30 סמו )מגות מסימן נוס רגיגו כוונת עיקר טככ6ןמסגת"י
 )6)סיסס יסיו קרסים סכתוכ מס דמיינו כון ויסמרו כנועט'0ס ט3נון יקיטו טסיי כ6ן גס רמנו למג ועף ססימס )טני"י יטוש07016
 כסערוס ועיי"ט 6)סיסס סס 'חתו )6 ע"ח ט)6וין נמיין הסג מ"נו ססימס טנו"י בי"ס סבמיתס כ136 סמ;ס ס6ף כנס"ג סס לבינוודגרי
 כתורס בסי' )סרמנ"ן ועיין סמעגו 11 דפתיס ור") יחמו 6% עונר עננו ק7וסת סחיסר כסן כן גס ונמדו crl"1 )"ד 16ת ממסר6ס"טות"
 יסודם טנסי נני16ר כממ"כ כתורס מן 3עכוי0 פסו) כעכירס נסיס סגוס6 כסן נס %סי"ו tbb OIO 0יר6יס רניגו טימר זרך ע)יסוף עכ'ע מהוסת ענוותם וסגס 6)טיסס סס ימקו 6% סומר כמו )עכורס ראוי 6יגו ומגורר מקורת סכרן סיס ט6ס סס סכ' 6' י"לידרש
 כקרין ממסרס מס עסתי טרמכ"ן זעת )סרס ס3פמס"כ סכ' יכוךס ענסי ככי16ר וע""ס יעכס יסודס סו"ת גסס כמדגר סור וסז0יר)ספר
 דעכודתו ו"3 ונלמכ"ס ננמ' ,ס גו5'גו ד)6 נ5ע"ג טרמכ"ז ד' הכניח מס"ו מ15ס סמ;חס כקלון חינוך סמגחת תמיסת מיוטנ ירססנמסר
 טכסן ענר 06 )ענודס גפם) 67יגו סחורם )6וי )ס6ר sblnt כב) מטוס )6ו ססוont~pt 6 יגד'דס סאו ז)6וין 6רי6 ומאמחוקת
 16)0 . ודו"ק סיר6יס יכינו דכרי )סי 6ף כתמיסתו וקיק וקיימין סרירין עדיין חינוך המנמת זכרי וגדעתי טנויס מח)) ס6'גווכמרע
 וטס נ)16 ע)יסס ט6סוריס נעסופסס סיסרסו מ"ע 11 (ot'tlh יריו קדס'ס דכת'נ יטרק) מע) קדוטס סתולס סוסיסס טכסג'ס ע)כ' '"י סי' כנויט נר6ס רוה)ויות מס"ת כמ"ע ס"ז חרדים סכס' 6)6 63)סיסס יסיו זקיוסיס טסם נסגת"י כ6ן רגיגו יכר )6 העסיןכמגין
 תיוסרו מ"ע 6יכ6 סככסמס קכ"ו מ' מרקיע כפר סרפנ"ן וכ"כ עג") ננירו) גן )ל"מ חרי"נ מנונין סחוס )כסן וסח)3ס ומאגסנרוסס
 חטינ )6 כ"ג וכס' סיכלות יכס"כ 61"ת וו") ס6 ד"ס 6' )' כש סתוס' עסמס"כ ומיוסד עיי"ס יסיו קדוסיס סנ6מר ממס מתמטומעת
 עכ"ז סרסם גססי6 דכתיכ 6מ6י 6)6 פיו דקדטיס עטט ק6י ך)6 וי") יריו דקדסיס עטם h~t'(b ו6מ6' נרי67 )'עת 6)6 )כפגשמגס
 ו63מת יסיו. קדוטיס . 'פמ6 )6 )בסט g1DY"' תסס )"ה ]עהץ%[ ס6י 6' )' 33"מ טמס"ס דמקסיס 1ט61 וכרוליס ססופיס טגס0גס י)עג"י )נקרס רוויתי טיי"ס מ6י תמוסיס ס0ס דצ"מ טיס"ת סכ' ד' טורס )0רמכ"ס )הס"מ נחי' מסרד"מ טנ6ון )סרב טרוניתיויען

 ס6'רוסין מן שמגס גוירס רכ6 6מר 6)6 וכמט"מ וגו' יסיו יקיוסש עטס 03 6ין ט6ירוסין מן ד6)מגס מגמרי מסקות כ' כ'גינמות
 דם") ועכב") 6' '"ט כסגסדרין וכן טגסו6ין נון 36מנס6סו

 ו0תקיסתס כיכתיכ 31"ת )עמס כונס כס"ת הסגיכן י)6 דמס"ט )מסקני
 O'a11D 3ססר6 ט6מי1 יטיף) )כ3 טג6מרס חסיו קדוסיס ותידון 70' נסורס סס סרמכ"ם וכממ"כ 'סיו קדוסיס )עסס נמי גחסונ )6מס"ט
 כן )סס סגתייחיו טגפוות עם כוככיס סעונ7י מנין יסרק) סס מיוחדיס ועי"1 ממס 6תכס ססוסרתי כובס סמגוניס כזנריס מן סנינו סר")חסיו

 מספרי טסטים 0ר6יס טוכס וכמס וו") כרנונ"ס ע"ד סכ' סמה כ)נ עיי"ט 3סס כמיוחדות השוח עס מיטרדי) גס ונענד3יס קיוסיססכסניס
 טרמכ"ס טכ' )טון נקומו סרח ס"ס כמקומת מ63תיס וקני עב"). טס מ65תיס )6 6גי סוסון כוס ע ונריית6 מ13ת tCllp יו קיוסיסו0ייתס
srtltדלין סכמות לנמרק כופת דקן תירנו ועף 3קוסיימס טתוס' כוונת ווטו ע"כ טמ5וות כ) קרוסת 11 )6)טיכס קדוטיס ותייחס סססרי 
Otpד)6 ס"ס 6)6 עס0 קרוי יטיו דקדוסיס thp כ6ותס דכתיג )ססי6 עמס 6נ3 פריס כסמים די:תי3 6מ6י 6)6 יסיו 7קדוסיס טטס 
 6"ס סס דינמות טנמר6 קוסיית ויתסרט )נד כק"ת 6)6 כעטם 0וי )6 סס כתיג ד)6 )כס"ג ס6ירוסין מן 36מגס 61"כ 0וי טמירסרסה
 וטתקרטתס סמיך ד)6 %"ג וסהקיסהט זכתינ גמי נעמס סוי ונתעד דמנוורת d'h דר") onti1pnct 7כתינ טו6 וק"ת עס0 גש כולוכס"ת
 ממורת 6"כ יסמיך )מ6י כ"6 עסס 6יגו דוסהקדסהס 3") לע"כ כולס )כס"ת עטס סוי זו0הקיסתס גמי תשר 6"כ וכהיגד)ממורה
 כג"). רכ6 טס כזד ומס"ס סרטם כ6ותס כהוכ ד)6 (h(o~to יסו דקדוסיס נעכס 6יט גנוי )כס"ג 67)מגס ונונו')6 נעסס סיגוונתיגע
 D'D17ps מסגוי6 לס מזר מדוע ק"ק וקן כו' ס6ירוסין מן שמגס גירס 6"ר 6)6 ננמר6 עמ"ס סס לכמות סגרס"ס כטקסס מסומיוסנ
 יכתיב קיוסס ניסור )כו קרי ו6מ6י 6' ל נינמות ומש , )ק"מ יכ'עו סרוסי תי' )פי טגמר6 דכרי עישרתי מס דרסי עכ")יסיו

 )ומר ים ע"כ טס הגמרך מסקגח 3ש 63ם:יסס יסיוקדיטיס
 יקחו )6 מלטס גרוש זו6טס דקרך דסיס6 קדוסס ליסור )סו קרי דמס'"

 דצ"מ טתוס' )תי' 61"כ עיירך מ"י 7יכמוה פ"נ 0תוי"ט וכמס"כ מקימו ס' 6גי כי כתינ גני )כס"ג 631)מגס )פסיו סו6 קזוס כיסו6
 רסיס וקטת סכ' מ13ס נמ)חמת גסריס כגסי כמסר ור6יזד . וסרסכ"ן סרסכ"ג יעה וזמו סרסס כססי6 דכת'נ 6מ6י עסט 0וי יסיוקדוסיס
 ו6ט 60סורומ מנסים )סרוס מכסיות כ) טוטין ר3ס )6 061 כע"כ קותו ימקיסין וקדסהו נוקרם מדדרטינן מ"ע טוס )6 יסיוזקלוטיס
 0כוהכ ס' ככתובות כר"ן ועיץ 1)עכ סוכם כמו )קייס קותו כוסין מ"ע 3כ) 60 )כסית וקזסתו h~p )מ"3 מ"ע 11 יטיו דקדוטיסג6מר
 36סריך )6 מסק כלסול ו6סי' מסורסס כמסור ויקי דס6 ופרס"י כו' ס"ד סימרו ננמר6 נ' כ"ח ינמות עיין )עג"י 0י6 ר6ף 1)16עכ")

 : עיירך כיגמות טס סיפרו s(J~tO )כס" וקיצתו קר6 56פר'ך 61"כ ע"כ )" כפנן דורייקר6
סג6מר
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 קולפים לשכנם אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז ענדךספד 3 66
 ותניא 6י[ ~"מ כ"ג פ' בסנהדרין תנן יצא לא המקדש ומן , בא"ש יטמא לא יטמא לא ת"ל ממן הדיוטכהן
 ויוצא נכמה והוא נגלין הן נגלה והוא נכטין הן אלא המפה אחר יוצא אינו מת לו מת וכת"כ בגמראהתם
 יצא לא הסקדש ומן )א( שנאמר המקדש מן יוצא אינו אומר יהודה ר' מאיר ר' דברי העיר פתה עדעמהן
 משוח זה המשחה שמן ראשו על יוצק אשר גדול כהן זה מאחיו הגדול והבהן ג'[ ]'"כ פ"א בהוריותותניא
 יפרע לא ראשו את אומר הוא כולן ועל בגדים מרובה זה הבגדים אח ללבוש ידו את ומלאמלחמה

 . )ב( יבא לא מת נפשות כל ועל יפרום לאובגדיו
 ]שמם[ שכהמהמן

 בפרשה האמור מכל להזהר בקדושה א"ע שישמור גדול לכהן הקב"ה הזהיר . אלהיו מקדש את יחיילא
 חילל ]לא[ אונן עבד שאם לכה"ג בת"כ ליה דדרשינן ואע"ג אלהיו מקדש מהלל נקרא בן עשי לאואם
 , )א( אתא ופלאו פשוטו מדי יוצא מקרא איןטכ"מ

 ]שלה[ שכםמימן
 יהיה אשי לדמותם מזיעך איש לאמיי אהרן אל דבי הכהנים אל אמור בפי כתיב . והקייב יגשולא
 פסול תינוק למדנו )א( צדוק בר אלעזר ר' אמר איש בת"כ ותניא וגו' להקריב יגש לא מום בו,
 הדיבור לאחר מום לו שנולד אלא לי אין שערות שתי שיביא עד פסולה עבודתו מתי עד תמיםאפילו
 היה אם מום בעל ונעשה תמים שנולד אלא לי אין )ב( בו אין אשר ת"ל מנין הדיבור לפני מום בוהיה
 מומ בו יהיה אשר ת"ל מניין עובר מומ קבוע מומ אלא לי אין מום בו יהיה אשר ת"ל מניין אמוממעי

 אשך מרוח ילפת גרב תבלול דק גבן רגל שבר יד שבר שרוע חרום עור פסח , בפרשה כתוביםוהמומים
 תמידין אלא לי אין אלהיו לחם להקריב יקרב לא 6,[ ]מ"ג אלו מומין בפרק בבכורות כתובופירושן
 יגש לא אלהיו להם שוב ת"ל צבור קרבנות שאר לרבות מניין לחמי קרבני את שנאמר לחםשנקראו

 ראםורועפות
 גמולם ראי סו6 טג6מר  נתיימר  יו סת)נוון ונמכו6 טג6מר. מטוס טכגמר6 כג)טגס 6נ) ונירוס)מי סנמטגיות כמקנס כ"סמנקמר)א(

 )סיר"6 ככי6ורו ויגרד") ממחכר סג6ון 3ן מס"ס ינרכות ספ"ח חס6"' כסיססה ועיין bn)nDh כי6 סג6מר מטוס וכטנוררמססקוק
 כעומק 6סמכת6 636 בגו גזו) כסן סכפ' סס סכתכ מן טורס גסס"מ סרמכ"ן )א"י וסגם 6' ס' מבכורות סם נסגסות כ"נ 6ותסכ"6
D"hכן 6יגו רמנו ונ"ך מסוס תיכח blh 6יפס לכן כס"נ ס' ריס כמנגס נסרס"' נוטמע וכן מתו 6חר י63 ס)6 סי6 נמורס ידרס 

 יסורי1ת. נגרייתה כמפורט נכס"נ כמו מבחמס נמס,מ נוסג קרוכיס עומקת ביסור ,ס 77ין נובו כרור רגיגו ססתי )ב( . סג6מרמעתיק
 ס"1 סמקיס כ3י מסג' גפ"ס סנל"מ עבו תמס יכנר כ33 מהממס מסום וכר )6 קרוכיס lD(:tb היסור )ע;'ן ס"ו פ"נ 6כ3 כסףוסרמכ"ס
 ס6מרו בת"כ י' ע) עגמו וסמך מס)כס דבוריות סנריית6 דמדחס סרמנ"ס דעת סחסכ סנוור ס' ריס ויקרץ )ס' עורס סס גפי'ורביתי
 סנדו) דסכסן הע"כ ג6מר ככר וס)6 דגור יתורץ סך )מ") דקטס גכנייס מרונס סו6 זמר וגו' ע)יו הנסיו מסחת סמן גזר כיעס"ס
 סי6 מיקחה ומדץ נמור ככס"ג דמזכר ומטמעו כפטוטו סנג7יס 6ת ))כ.ט ידו 6ח ומ)6 סמסחט טען ר6סו ט) יו3ק 6סרמטחיו
 ונט"ן )מטקס )מת"כ טעם )תת סו6 סכ' יקרץ ו6ורח6 מסורסת כר"ח6 )דחות וס כרכר כדקי 61'ן ע'י"ס דסוריות כטכר"ח6י63
 טמן ריסו ע) '11ק 6סר )נועמס סכחכ ]דסייגו ונו' מסחת סמן סננדיס[ 6ת ))כוס ייו 6ח ומש דס)יק ממס ]יסי'גו נ,ר כ'כת'כ

 : כסמוך ושיןסנ)סחס[
 מקיט 6ת יח3) 631 סמ"ג ככס"נ לכיסו ונעת . כטעות ו6ת מסר גגדפס ונס מוכרם וסוך ע3מ' מדעת מוססתי סמוסנר )6תיזת)א(

 מנסיג )16 16סרס טסו6 סיר6יס דגרי זכרו )6 וכונס סס גו"כ וסהר כסלמנ"ן ועיי"ט ט' טורס נסס"נו כסרמנ"ס ד)6 ))16כקסיו
 1630 גשתו מלחמס מטוח כסן ו6ף מטוטו מיצי יו63 נוקרך 6ין רכינו )ס"ו ונגס . כמרסס ס6מור מב) )מוסר כקדוסס D~bסיסנוור
 מסות דסיעו דסוריות בכרייתנו ודרסו ממסמס סמן ריסו ע) יונק 6סר סקודס נפסוק כמט"כ משמס מסומ ג"כ סייגו הנסיו מסחת סמןונוס"כ
 )כס"נ רניגו סכ' סירט6 )פי סייגו מנחמס מסוח )מעוטי חנירו ע) 1)6 עסו סס יכוריות כבריית* דלרסו נוס ttt'DS 6גס ג"כמנחמס
 סננס"נ 6ף וכהנות עכ") כעמיו ,רעו יחק 7)6 )16 חסר מכ"י ג"כ כוס") כ6ן כ' ממעתיק וסגס . מקרך ס) סטוטו וקינו הוגןמעונד
 עיי"ס ל"ט סי' טס ורמי טריות עמוד  סר5טון כצמוד מקומו ס)16 סוס ר5ס רכיגו 6נ) כעמיו  ,רעו ים)) 7)6 ס63ו ,ס ג6ןכת"כ

 : מירי )5 ותו כן 5ותלכיתורי
 מוס בו 6סר ת") )ב( . עורית 3ן ר"6 נסס 6מיר ס' וכילקוט יוסי כרני ר"6 )פגינו וכת"כ שלמזר 5"ר 3' כיר  גתולין . ר5נר"5לא(

 כ6ן כחוכ נת"כ וכסגין מוס כו יסים 6טר ח") סס כהינ עונר מוס וגני מוס נו 6טר %) מניין 6מו נומע' סס וכ"כ נגדפסכ"ס
 ת") סגדפס גומחת כסי 16 )נג'ס סריך וכקן מוס נו 6סר ח") סס כתוב עונר ננוס גני 6מ6.1ך ממעי נע"מ גני וכן מוס נו יסיס 6סרה"3
 וטנור וחזר מוס כו 6טר וקמר קמור מן נמיי לכיס וו"3 )סת"כ סתו"ס 3כי6וך ועיין מוס כו יסיס 6סר ח") כת"כ 3סגיגו גננס"כ 6ו נמס כו6סר
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 קפל יךאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמרמפר
 לרבות מניין אליו הדם את אהרן בני ויקריבו אומר הוא ולהלן להקריב ת"ל הדם את לרבות מניןלהקריב
 היציקות את לרבות מניין להקריב יגש לא ת"ל נבכים מנחת משיח כהן ן מנחת , כהנים מנחת והקפורתוהלבונה הקומץ לרבות מניין יקרב לא ת"ל קלים קרשים ואימורי קדשים קדשי אימורי אשם איסורי חטאתאיסורי
 אשר איש כל עבודה משוס שאינם אלו "צאו עבודה משום שהוא מיוחד לחם מה להם ת"ל כולם על חייביהא יכול להקריב יגש לא ת"ל וההזאות והקבלות המליקות וההקמרות הקמיצות וההגשות התנופותוהבלילות

 . מום בו אשר איש כל ת"ל )ג( מניין אהרן אהרן של זרעו אלא לי אין אהרן זרע שנאמר לפי ת"ל מה מוםבו

 נשלו[ שלא שלמימי
 אם בת"כ ותניא בו מום בי יגש לא המזבח ואל יבא לא הפרוכת אל שנאמר עבודה )א( בלא אפילו' סוסים בעלי יכנסו שלא שכינתו ממקום ליראה יוצרנו צוה . יגש לא המזבח ואל . יבא לא הפרכתאל
 אסור יהא לעבודה בשר שהוא המזבח אל אומר הייתי למזבח נאמר אילו לפרוכת נאמר למה למזבחנאמר
 הפרוכת אל אומר הייתי פרוכת נאמר ואילו פרוכת צריך לכך אסור יהא לא לעבודה כשר שאינו הפרכתאל

 יכנסו לא יכול הפרוכת ואל המזבח נ14מר לכך אסור יהא לא שבחוץ המזבח ואל אסור יהאשבפנים
 ישראלים לוים אין אם נכנסין לוים כהנים אין ]אם[ נכנמין הכהנים מצוותן היא כך אך ת"ל ריקועיןלעשות
 פסולה עבודתו עבד שאם ומניין מומין בעלי נכנסין תמימין אין ממאים נכנסים פהורים אין אםנכנסים

 ראםתועפות
 ינ' )0רמנ"ס כססנה טבח ס)כ ממ"כ ועיין עכ") )עכודס מסו) סר"ו סגות 6חר חמוס נו מגס) 3ין עמו ממוס סגופן 3ין כי נומוס
h"uטווס קנוע מוס כ)) סיר6יס ראגו וס"ס 6חר. מפסוק דג)מד מסוס 3ס"ע ))16 )ענוד ס)6 עובר כע"מ סר:ו3"ס סמגס ימס 'סוכ  
 )"ת מס כלמניס מדעת )היפוך וטום וט)"6 ס") מ" ס,נוג'ס סגי עסקן יגס )n~rto 6 361 ,63 )6 מפרכת 6נ 36) 6חד 3)16עופר
 )לכות וסוגרך סמוס )ו יתיר 16)י )כס"נ ס6גיגות מסתיר נענ,ר כי מ3ג'1 תחתיו נ317 מכסן שרן וסי' . מיין לסרן )ג( . h"D . עי .ס'ש
'fDn6יס 6יס סג6,'ור )פי כחוג ונגדסס . עס"ת סרמכ"ן D~fn כס' כחיג קר6 דס6י טעות וסוך כו' לסרן ס) ורעו 6)6 )י 6ין לסרן 

 : מס"ס כסמוך בסי' ועיין יסרן ורע סג6מר )סי כ6ן כממ"כ וסגכון ד' כ"כ ויקרך6חרח
 וזת וט 3)6ו ש"מ סוטרו נונד סכגיסס SDT ס"ט )לוין ונסס"מ סמקיס ניצת מסג' רס"ו סלמנ"ס כממ"כ וסו . ע3ודס 3)6בסי')א(

 67תי6 )ומר ים )ענודס 6)6 עגל )6 עיתם ענס ס63 כע"מ וגוס סס סימרו קרח ס' מספרי מזנרי סרמנ"ן סמ"ר ומס ססכסרמנ"ן
 )6 ומ"ג 3ס7י6 קל6 6סכחן ד)6 כזומר סס וסרס"י כתסוס 6וכ) סוייגו 6דס ומס נ' מ"ח כנ"מ כמ"ת פי' מיתם עגם ס)6 רס"מס" )עיי רכינו נדברי וסוכי נספרי 11"ט מהרומס חיא) חיו) היזיף כ:ויתס סנע"מ 6' פ"נ כסגסדרין וב"ס בסכוך לכעו סס3י6 דרכי6)ינ6
 סמנ"6 כווגמ סו6 כן ע3ר ק6 333ן 6כניסס )16 6כ) טיעכוי עד כו 6ין מיתס דעונס סי' )ענו7ס 6)6 ענס )6 מיתם כבע"מ כסדיקכתיב
 קמרו דכסירוס סח מסו יודע 6ימ המנ"ט ע) סכ' מקבס 3'6ת ס)' סוף סמב"ץ חרסת מעקיו גזותי וכוס . סרמ3"ס ד' 3יסונ ססכסס"מ
 6"ט 3י6ורי וזפי עכל) 6וסר0 כ"6 כעגוי0 6ף )יכ6 כבע"מ סכרי ענודס כ"6 סוסיר ס)6 סי6 כוכחו וע"כ ענודס 6)6 13 עגם טנ6 כע"מ7גכ'
 רס"ו סס סרנוכ"ס 7עמם"כ ודע נודגססי/ סמנ"6 ע) סה:וס סמח"ט 7' נטר )6 י"י כ)) כ"ף מערכת כמיס חמד סדי ונס' סו6. סריכם ק"ו6ך
 )מיו ססמועס מס' 'קרב )6 מוס כו יס" 6סר ס:6:ור סעכויס ע) 6ף ובוקס עכודס וח')) סס) נ:וקדס עני ו6ס סמקיס כיאתמסז'

 3כתו3 סו6 מסורס סר' )ע3ודס 'קרנ )6 11 ס6וסרס ססנוועט נוסי ))מון נרך מס 61"ת סס לכ"מ כ' )ע3וןס 'קרכ 0)6 11ס6וסרס
 דכתכ ס6 )הרן כ' נ' ס" 1נ") קר"געס ר"ת )סנ"צ נוסס גמ3 )עג"ך.ונסו"ת ודחוקים ת'ר51'ס נ' ע""ס 6)ס'ו )חס )סקר'כ 'קר3 )6 מוס 3ו6סר

 'קרב )6 דכתה דס6 ))ודו סס:וועס דמס' ורק )חו67 סכגסס 1)6 קרנן סקרכת ס"ט כת'% )טקרינ 'גס 6% )כקריב 'קרי )6י% )חוש הכגסס ע6 רממג6 67סר כו6 מקרנס סו"6 סטמועס מס' )6 6' דס6 )עכויס יקרס )6 11 ס6וסרס )מזו שמיעט מס'סרמכ"ס
 ס6ין דכה SD ברור ort כ' סגס עכ") כרוי וגס מסיו )חס )סקריכ ינוק סמ6 )חוזק שכנסס 'קר3 7)6 שנו )0קר'נ 'גט 1)6)סקר'נ

 ד)6 סייגו )סקריכ ינס 1)6 )סקריכ יקרב )6 דכחינ דס6 וס דגר כקמרו ססמועס מסי ol~no 61'0ס סיס ע) קערם ומסך ממט13
 סמו3ח ו6) י3ו6 )6 ססרגח 6) סג6מר )סדיה כתן ענו7ס bh 6סע1 סכגסס ס6סר וסרמכ"ס מקוס כטוס זס 6ין )חודה נסכגסס'קר3
 מסכ"ר ד6ף )דחותו גתירוגו )7כר כ57י 61'ן )ע3ו7ס סייגו )סקרת יגס 631 )סקריכ יקרס )6 6כ) לביט וכן3רי יגס63

 יודעיי
 . לוחו

 מס )חס ת") כוסס ע) ה"3'ס יחיו יכו) פס שמרו סקודס 3ס" רכינו סכי ר,ח"כ )דברי 7כוונתו סרמ3"ס 37רי )תרן געיגיוסנר6ס
 דונוי6 ור") )עכודס יקרב ס)6 11 ס6וסרס )מיו ססמועס מסי סרמכ"ס ו,ם"כ ענודס מסוס ס6ינס 6)1 י165 עכודס מטוס טס61 מיומך)חס
 וכוונת טס סכ' ס"ד סמקדס 3"ת מה)' מ"ט )סרמנ"ס פיתן יי nt~Jos ורטיתי . ממס כרור ונס עיודת otcn ססו6שחס

 דצן punn ומיג" חמס ענוים מי 6ינווריס וסקטרח ס6ינ,וריס 6)1 )חמי סגחס כמסרי וכד6'מ6 6':וורין סקירת סייגו ד)מס סי6סכריימ6
 )6סי )חנו' קרנני 6ת סנ6מר )חס קרוים ססס ת0:ידיס 6)6 )י 6ין ס6מרו 67מר כת"כ מטמעות כן 61ין טכ") מוס שינס כעטדסח'31
 הסס סרח) סכהכ מס ונס . ודו"ק יקרס ת") העתיק )ע') ור"מ )סקריכ ינס )6 ח") כו' צמורי חטפת סנוורי )רכות מגין fnhלגורו
 דס6 מסס סגת) 11") סס סנרס"ס סיין סררנו"ס מחנויסח )יבור 3ע3ודח 5'סתר' יס6 7"ס 6' ק"מ עיי1כין סקס* רס"י ד' )ייטבסס

 מסיו )חס )סקריכ ינול סננך כו' סקר3ס 3)6 )מוזל סכנסס ע) 7רסינן 6נן 5)ס'1 )חס )סקרים 'קרג )6 מוס כו ,ס,ו ד6"ר קי,6סקרך
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 יראים אמלשמים כי לבריות רע נעשים אימורימשאינם ז ענודכמכוך868
 חילול להלן ונאמר הילול כאן נאמר במיתה מום שבעל מניין אומר )ב( רבי מקדשי את יתלל ולאת"ל
 במיתה מומין בעלי אין אומרים וחכמים במיתה כאן האמור חילול אף במיתה להלן האמור חילולמה

 . באזהרהאלא
 ]ס[ שלבכ2'מן

 ועופות היות בהמות מיני ב' כלאים להרביע שלא קדושים בה' השי"ת צוה , כיאים תרביע יאבהמתך
 הפועלים את בהשוכר בבים מקצתה ומייתינן בת"כ ותניא כלאיר תרביע לא בהמתךדכתיב

 יאחז עליה זכר שיעלה כדי הבהמה את אדם יאחוז לא אומר הייתי תרביע לא בהמתה נאמר אילו 6'[]6,1
 אחרים בהמת בהמתך על בהמתך אלא לי אין )א( כלאים אלא אמרתי לא נלאים ת"ל יכניס התםממרש
 יעז שנגח בשור בב"ק דהניא בו כיוצא ועוף שהיה ומניין תשמרו חקתי את ת"ל מנין אחרים בהמתעל

 יליף דהרבעה דכלאים בגמרא וממרש כי"ב ועוף חיה וכן לכלאים בהמה כל ואהד השור אחד 3'[ ]ג"והפרה
 שורך נאמר האחרונות ובדברות ובהמתך ואמתך עבדך נאמר הראשונות בדברות ישמעאל ר' משוםאומר יוסי ר' דתניא מנלן שבת וגבי כי"ב ועוף חיה כאן אף כי"ב ועוף חיה להלן מה משבת בהמתךבהמתך
 חיה כאן האמורים וחמור שור מה לך לומר יצאו לטה בהמה בכלל והמור שור והלא בהמתך וכלוחמורך
 על בהמה , עופות מיני שני חיות טיני שם בהמות מיני ב' אלא לי אין ותניא כי"ב כל אף כי"בועוף
 את ת"ל מנין טהורה על טמאה ממאה על מהורה בהמה על עוף עוף על בהמה בהמה על היהחיה

 ראםתועפות
 )חס 6ת נו מוס קכוע מוס סו6 36סיו 3חס )סקרינ יקרב )6 מוס כו יטיס 6טר עונר )מוס וחד קבוע )נוס דחד 7ס") רס"י ד'4'סכ כעיני וסגר6ס וכג") ריח 631 טעם 6'ן כוס וגס עב") פרור וגס )סקריכ לסור דכע"נו )כור קר3גות ס6ר ע) )דרוס מופנס סקרך סוס6%
 7)6 וסול )סקרינ יגס )6 בקטיו )מס סו3 ח") מח"כ כס" )עי) כ' ורניגו כסרס"י גו' סכי יגסתמע קנוי 6קר6 )י' וסמיךסקזסיס מקדמי לגסיו )חס נהריס מזכתי סייגו )הס סוג ח") נוג"ן לכור קרנגות ט6ר כס6מרו 61"כ עופר מוס סייגו )סקריכ יגס 63קרסיו
 וג"ח ענודס olan ססו6 עיורן )חס מס טת"כ וכד' תמס עכויס ר") )עכויס 7מס"כ סרמכ"ס דגרי סנ6רגו ולמר . וסכןכסרס"י
 ]דמזוגס קרח ס' סססרי דגם )ומר ים )נד סכגיסס ע) כ"6 6"ח תמס סריגו וע) סענודס וע) סנגיסס % חייב המס דנע3ו7ס טסים)חייג
 המס עכודס סייגו )עגודס 6)6 עגם )6 מיחס ענס ס)6 כע"מ ומס ס"ק ריקנית[ 6כי6ס כנת"צ דנוחייכ סרמ3"ס ע) סרנונ"ןמסיג
 )סרמג"ס סמריס סר ססר  וסיין סרמג"ס )וכרי סתירס ממס  ויין  סתיס לחייג נ"מ ריקנית 6ני6ס יחייג ו6ף כת"כ וכגנגס דוחסדומיך
 6ה יה)) ו)6 סו6 כך סנירס6 כתו"כ )סגינו קומר ר3' מקיטי r~h יחק ו)6 )ב( . ודו"ק ע""ס כוס ססע'ר כ"1 6ות מקדם גוכי6תס"ת

 : כו' ג6נור קומר 'סורס ר' נמ'תס מוס מגע) ומגיןמקיס'
 3עכידתי' ס6י erl וס מג,קק'ן כומן ההגזור 1)6 כוי 6דס יסתכ) ס)6 ד"כ 3ע"ו ד6מרי:ן ולע"ג )מכניס מוהר מנ"מ 6נ) ((oth.6)6)א(

 דרט6 כו' 'סתם) ס)6 כו' וגסמרת מן 7י)פינן יס6 דם") מין ד"ס 5' 5"6 כ"מ מזט"ת )מייק סעמוייס מווי וע' . מסלטר 1)6טריז
 סך ולס Srt"D וכו' כיוס 6דס יסרסר פ)6 גני קכ"ו )לוין וכסה"נ ס)6 ד"ט כ' כ' כע"נ סתוס' כננ("כ מד6וריית6 67סור טי6נמורס
 )עי) סר6"ס וממסוקר עכ") 663"ע נ6חיוס חר3'ע 1)6 )נזקי )כך וכו' מוגטמרת ת") )גו") שכנסס חרניע )6 6י ir~hl כו' 'סחכ)דס)6
 ממס 61"0 דרכגן ליסור סו6 כו' יסחב) 7ס)6 סך 36) ד6ורייח6 סו6 כו' פיוס 6זס יסרסר זס)6 סך ד)עו)ס דס") גרוס מ"פס"ס

 ס)' כסוף nplro נססר סמע"ן נ)י)ס טומ6ס )ייי ונפתי ביום סרסרתי ס)6 מטומ6ס )6 ונססי כ' )"ו חולין ד6מרינן דיחוקך)רנוחי' מ6י 6"כ סס נע"ז סתוס' מסקסו מס ונעגין כן ס") סו6 ננט יר6ס סס כסמ"ג נלסון וסמע"ן כ"ש 6וח נ3י6ור' סם עלוססעירוחי
 סוטיף דנוס"ס עכ") 3)י)ס קרי )'די 636 ס)6 המהי ע) 6סף כיוס סרסרתי )6 וכן 3וס") טס סכ' סקוסים )תרן טכיון ירפסחסייות
 כנכד וער סע)ס 06 סככ)6יס ספריסס 3טס סכ' )סס:י( לט"ו סי' ליס יו"י ט"ו ועת סתוס' קוסיית )תרז קסתי ע) 6סי)1 6)1תיבות
 כטגוקקין ועוף 3טמס )רקות 6יס1ר 'ט 633"0 מיר3גן 6י 13 סקסם מסוס ספריטס כטעם מט"ו וכ' hnttlth1 ליסור יט 3קו) סעוררס6ו
 )נסוף סייס דס6 )וס יכוין סססר,סס ורחוק סכ' 6' 6ות נ' מ7ס )סריס ס)נ5 ס' סמ3 סגן"מ ט)כ6 דגר 3ס' ורמתי )וסוס

 דנס"ס המיסגי lffrl טס )יו"ד ס6ו) ,י גסגסוח 013 קדמו וככר 3עכודת1 סרור גנוי 3קו) כמעורר 61"כ ליסור 6ין טרידדכס3עכידחי'
 הסס 1)6 כסריסם י' חמץ ר6ס הט"ו מס"ס דכרי מזכיר סטסריסס וגוטחימ6 סרסור 31יכ6 שריד כע3ייתייסו אגסו 6מר 57"6כ"מ
 . כסרסור תוכח מ)6כחו ע3 )כו . שריי געכייתי' ד"ה כ' ג' כע"ז כסרס"י גננכ"3 3מכגיס 6)6 שריד כע3ידחי' )"6 דע"כ גראס 31'עכ")

 סיד ע)'1 ותסס כו' קיוסס נדר רק כ)) סקור נוס דקן מריות מכת כ6ן 6'ן סירסור 6'ס,ר ימסג' מירנגן ז)עו)ס טנ' סס סערי' סיום 6"ס ושט )סרסר מ3' ויק )6 ותו ע)יטס ומטניח עומז כ"6 ממס גועסס בענודת טריד 7)6 כקו) טעוללס 16 ,ע"ז כלעוסמט6"כ
 סס t"D~hs סנו3ו6ר רמס )ק"מ ונקמת מ"ג כ"ג ס" 1)") כ"6 ס" וט"מ עכ") אסור זים מנוקר כ"6 ס" נ6טע"ו ותגס וו") ocט16)
 )דעת קדוטס נדר רק כ)) שסור 3וס 6'ן ולו ססוכ3יס מס כ"6 רולס טה'גו גקו) עורר 16 כססע)ס מס6"כ כמכ"ג )ראות טלו מסורדים
 )סכגיס 3סמס )מרניעי מותר מ"מ )גק3ס וכר סמ,וקקין כסעס ועוף וח'ס כנסמא יסתכ) 1)6 טכ' ס"ה כ"ג סי' שסטרו נפשוט ורמתיסס"ז
 ממסרם וגראס ססו"ע ע"ד tS'Db תיסח מוסיף וסגר עכ") סרסור )ידי ינקו 1)6 3מ)6כהס וטרוייס עסוקים הסס מסני כמכ"כ6סי)1

כסעס
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 ~hb 1,יא.ם לשמ,ם אם לנריתכ' רע עמירוא.מורטשאעםנעששממר
 לא בשבת , לכלאים בהמתך משבת שוה נזירה ילפינן )ב( דמינה כלאימ תרביע לא בהמתך תשמרוחקותי
 מהני לא תשמרו מהוקות' דמתרבי )ג( אחרים בהמת שביתת על ולהוהיר לאסור מכלאים שבהילפינן

 ראםתועפות
OPC3נמ' דככסי'ג סמג6סים כירך סייגו ):קנס זנר סמודקקין b~wb b1'h 6סי) )סכניס נסנ!ס )מרגיש מותר מ"נ! 6ח"כ ט' וספיר 
 תיכת )סוסיף ו6ין קדוסס נדר כ"6 :!ד'ג6 6יסיר 5ין דנ63"ט כ:וכ"כ גמי סייגו ע"ו טמודקקין ד3סעס כן 6יגו סע"ו דעת 6כ) כו'כמכ"נ
 גוקקין ועוסוח פסכסשח 3סעס יסתכ) ס)6 כוס סוטירו גי16ף ע) סענר ת0ונס ס)3ע) 013") )ךכריו ר6י' סס ווס"כ.כע"ו 6ח"כ6פ')ו
 6ע"כ )!7ינ6 6דס )כ) 6סור סו6 עכ16רס )כ%ח :!ד6סר סט"ו ר6יית דוסו סנין ו)6 מותר 6וס יכ) )1 מ:ין גל"ע נוס6 סרוקה ד'סגיח 6י סנ") ס3כ6 דנר נס' כמ0"כ ע"ו סגוקקין גטעט ועוף היס 3סמס יר6ס 1)6 חסוכס )כע) תסוכט 3ס)' סרוקח )מס"כ ור") טכ")ו)"ו
 . קדוסס נ7ר כ"6 כוס ס6ין ;מנ6פ'0 כזרך ~6ות סייגו תס31ס )3ע) טרוקח ססוטיר ומס כמנ"3 )ר6ות סיינו מד'נ6 ס6סורסמס
 סג"ג )"ת גסס"מ )סרמכ"ן ועמן כקו) עורר 16 סע)ס טו6 ד6וריית6 67יסור כססרי0ס ךס") וס:ר6ס כזס תו)ךס כ' )6 רנעווסנס
 ססמ"ג סי' כן רכיגו וכסי' כו' דמינס סי' hn~h 3גדסס ט' זמיגס )ב( . סיעור מ)י מדין נ' סי' ח6ו"מ יעק3 נרית1נסו"ת
 תסג!רו חקוהי 6ת ת") 3ה"כ סני' ו)סגיגו ומ' תרכיע )6 3סמחך חסמרו חקותי rb ת") כת"כ טי' וג'רסתס h"D1)6וין
 עונדי נסמת פי' 6חריס 3סמת )ג( . ופירוסס וססץ"נ סיר6'ס מגי' כ)) סעיר 1)6 דרכחס ני6ר נסתו"ס ועיי"ס )"מ1ת1

 וכ)") גגדסס כ"ס כו' ד:ותרכ' 6חריס 3סמת 6כ) ועוף חיס דסייגו 3ס:!תך וכ) דמר3יגן מ')ת6 6)6 נו"ן י)סיגן ד)6כוכניס
 ע3 6חריס כטמח 6חריס נסמה ע) נסמחך נת"כ %ס מסר0 סיר6'ס סרנינו ונר6ס )סכ' ס6' מ6חריס י)נ טסמעתיק וגר6סכ6ן

 סייגו 6חריס פי' כח"ג[ ססו6 כש וג") 3קונר סו6 ס3פגיט סיר6'ס ל731' מ:ין 6חריס נסמת ע3 6חריס כסמת3סמתך
 ג"נ ג3עוו ד63 דס"6 כוכניס שנךי נסמת דסייגו מגין 6חליס כסמת ע) כסממך 3ת"כ דמ"0 קדחיס ס' יסות ססניס פי' וכן כוככיסעו3די
 חדס וססס נכ"מ וע""ס חנירו יסר6) סיינו 6חריס מפרסיס נ"6 סי' וככ)נו of~b מס3' רפ"ע טרמכ"ס 6נ3 עיי"ט 3סמתך מיכתי3ע"י
 מגיין חגירו נס:!ת בסמתו 6)6 )י 6ין נוס"3 סת"כ דנרי סני6 קדו0ים ס' סחייס ונ6ור , ו") כסוסקיס נ')וי מנ6תי )6 וכעת ע"וכ'
 נסמת )רנות גריך טי, )6 ו6ז כ)6יס תרניע )6 נסמט )ומר )ו סיס כס:!תך )ומר סכחונ טוגרך )מס 6"כ טסקסס r",tDI כו'ת")

 עריד נענירתיי ס6י 6נ) )ס"ע 60"3 ס)ו כ60יגו דסתם כו' 61סי' נ7"ט 6' 3"6 ככ"מ רס"' עסמס"כ גר6ס 1)י טתי' מס עיי"ס6חריס
 6פ4 ס)ו כס6'נו מ60"כ יסודס כר3 )סכמס מותר 3מיגו מין 6כ) יוק6 כ)6יס תרניע )6 ט)ו דסייגו כסמחך וו0"ס עכ") נוסרסר631
 סך סנס 6חריס 3סמת סניחת ע3 ו)סוסיר )6סור נ!כ)6יס סכח י)פיגן )6 נסנת רניגו ו%ס . )סכגיס דסייגו )סרכיע 6סור כ)6'ס3)6
 גסכח סתוסי וכמט"כ ב)6ו דעונר וגו' מ)6:ס כ) העסס )6 סס כחינ דט6 מת:ור 6ינץר 6))  51חהנן ונפ' יהרו גס' כתיכ זנסמתךקר6
 דומי6 סכת נ6מת 61"כ כוכניס עוני כנסמת eb" וגוסג ס)1 סנטמט טיסיט קסיי6  6ין דבמתמר r"s1 03"6 כ' וסריסר"ן גמט ר"ס 3'נ"5

 גסמתו 6חר סמחמר 7י"ן ו%ו קג"ס דסנת טנמר6 )סון וכפסעות ס)ו 3נסמט רק טסנ 6יט דמממר 163 7גס ר3יט יךעת ו)"3זכ)5'ס
 Dbl" סמפורסמיס סר6סוגיס ססוסק'ס גנד יכס)ס סדיעס 11 ע) כתכ ג"מ כ3) וסנ"6 סק"ס 36רטס 6ס) רס"1 סי' )6ו"ח 3סמ"גועיין
 כסמהו 6חר סמחנ!ר סגמר6 7)סון סר"ן י' טני6 וכסמתך ד"ס יתרו נס' סוסב רכיז ו3ס' סו6 סיר6יס רכעו ידעת ר6ס 1)6)סניף
 ככ)) 6'גו 3ס סותסות )גכרי יס 067 )3:!דגו ככמתך זכתיכ סתורס ד)טון וגר6ס r~nh טס וכ' עכ"ד 6חריס כסמת 6חר דס"ס דוק6)6ו
 )7עה סונכ רס"1 3ע3 סנ6ון דךכרי ססוט כ' ע"ו סי' ~h"D'l מסרס"ך סג6ון )טרכ ט)מס 3גין ובס' עכ"). )30ות יגיח )6 7טגכרי,ס

 6חרת 7עה נ3) ,ער 0)6 667)"כ ר%ו סספר נפגיס ר6ס ט)6 )' וכמ7ומס כו' 0)ו 33סמס רק נוסנ 6ינו 7מחמר )16 דנסססונריס
 3סמחך נסמחך סכח יי)סינן סכ' סגוגטינ ס7"ס 6' ג"ס כ"ק ימדס"ת כחכ סעמוךיס 11י ונ3י6ור . הנ") 7נריו כ' ו6ח"1 סר"ן 7'6%

 וכן 37סמתך כג;"ס מס7די י3סיגן ו6פ"ס מ)מיגסו י)סינן 7ניס זס6 ר3ינו כדברי ס") 1)6 מסמע כמ)6כס נס3מ וניס )6סורמסרכעס
 )מ'גסו סי"ס 0ס סחוס' ד)פמס"כ גר6ס עי טכ"). מכסמתך hSh י)סיגן ד)hnth 6 וכו' )יתסר נמי 6ךס o~h כ' ג"ד סס סריךמ6י
 ):!'גסו וניס 6ס" מרכיגן מ:ו0מעות6 )קר6 ומסק6 נז"ס ז6ת'6 סטת6 36) מנוסמעוח6 דכסמהך קר6 מסק' הוס )6 גו"0 )6וד6'

 6' ג"ס סס סתוס' כמס"כ י") סנמר6 :!קוסיית פסקסס מט נס . ח)י6 ככ6 1ט6 ח0'63 זרס6 כחד ו)מיגסו נהמחך 6"כ מ'נסט)מי:סו
 ד)כ)חים ננמר6 סריך וספיר 6חריס מחמר 0סו6 3סמחך נתי3ת גכ)) גמי 6דס ו6"כ ס3ת גכי 7כסמתך קר6 כחינ דכמחמר 6הי76"ס
 מחייני ז)6 ז"מ 7פ' כרנגן 637 דנמר6 ןסיני6 ו6"ת )נ!יגסו ד"ס 6' נ"ס %ק סחוס' יכמס"כ ודע . סנסמס עס ס6ךס ימסוך 63גמי
 ):!") 0ס סטק0ו מס וטן עיי"ק חקיס י"ס 16 כ' 3סגסדרין סתוס' סקסו וכן ):ויגסו דרס'נן )6 6))!6 כסר3עס 1)6 3כ)6יס )6נ"ג
 כו, מ)מיגסו ת") חקות'6ת

 3"ג מותרין 3' ג"1 גסגס7רין נרע 7מפרס סרמכ,ס ג7עת )סרס סע' )"ו כל' סכטן וס3 כתסוכות ל6'מ'
 3"נ ג)עוו וימ ד)רכנן ור"6 ר3גן סמנ' ונס6 7ר3גן h('hj סי6 7ברייח6 סיומh~b 6 סו6 דר"6 דמי)ח6 סיס6 סמסרס כפרס"' ד)6כו'

 ע3 גסרנין יגס ס") סכ)6יס ע3 6ף 67מר ו)ר"6 ע"ז גסרגין 61ין נ)נן 6ס,רין 3ס:!ס וסרכעת 6י)ן סרככח 6נ) ע)יססוגסרגין
 גסרנין ו6ין 3)נד 6י)ן וכסרכ3ת גסמס 3סרכעת ו6קורין :פויס סכ"נ ס"1 מ)כיס מס' נס"י סרמנ"ס פסק ומט"ססכ)6יס
OtSD'6ית 7ר"6 ס)יני ונס6 י6סורין ס") תכן ד)נויגסו דרס6 ס5י ס") )ר3:ן ינס סתוס' קוטיית )ק"מ %פי"1 דר"6 כרכגן ושיגו כו 
 כו' חשתי 6ת דרסס ס6י ס") )6  רכנן 5כל ל": מלוה כט5ר  טליו  י:סרג'ן 0"ל ומן"ס )16  לתיב קר6 ונס6י כו' מקותי 6ת דרטט3י'
 סס ךנס כיון כרכגן ון6"ע ססרס דס' סונ'6 6ת,6 משר 61"כ גסרגין 61ין ד6סורין ס") ומס"ס ד)מיגכו מ7רס6 סו6 67ס,ך'ןוס6
 וננד קר* כס6' זכתיג :!טכ6 כ63יס גמי תיתסר סס סר6טוגט סהוס' תעיסת גס6ר סרמ3"ס נ7עת 3פ"ל וסגס עכ"ד ילמגסו 7ר0טס"3
 כ)6יס ))נוס ט)6 ג"כ ג"נ מיוסר וגו' חקותי ד5ת דרס6 3י' nthe סכ)6יס ע) 6ף 67מר )ר"s-hs 6": 1נ") ע)'ך 'ע)ס )6 סעעגוכ)5ש
 h"rימז 6נ) כו' חקות' 67ת ירט6 סך ס") ד)6 דרכגן 6מג6 סי6 ד3ריית6 ס'ומ6 כ)6'ס ))נוט נ"ג מותרין נכרייח6 ומ"ס קר6 כס6יזכתיכ
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 יראים לשמים אם בי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עגור מפר816
 לסברא ודוטה ראיה זו ומברא מבהמתך דנפקא מילתא דילפתן בבהמתך גז"ש נכתבה דלהכ4 דבהטתרגז"ש

 . מאכילה ביעור דילפינן שאור לך יראה דלא בלאו ס"6[ ]סי' למעלהשפירשתי
 ]מא[ שלגסימן

 בפ' דכתיב ל[ ס"ו ]',מ6 עליהם משיב הרע שיצר מדברים להזהיר מאלהיך ויראת . שעמנו תלבשש
 יעלה לא שעטנז כלאים ובגד תהיו בקדשים וכתיב יחדיו ופשתים צמר שעמנז תלבש לא תצאכי
 גמלים צמר אבל כלבד ופשתן רחלים צמר אלא כלאים משום אסור אין ]יט"ט[ כלאים במס' ותנןעליך
 במלכים דכתיב )א( בירושלמי פמפורש סתום דילפינן רחלימ צמר הוא דקרא דצמר ומנלן מוהר ארנביםוצמר
 נקרא אילים של אלמא צמר אילים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד היה מואב מלך ומישע ר'[ 1]ג'
 שיש איזוב כל ולא רומי איזוב ולא כחלי איזוב ולא יון איזוב ולא איזוב מ"ו[ ע"ד ]:;ע"ס כדתגיא ועודצמר
 מצמר לבד לווי שם לו יש צמר וכל איירי לווי בשם לאו סתם כתיב כי קרא אלמא לווי שםלו

 האשה פ' בנדה ואמרינן ונוז מוי שוע שעמנז . כלאימ במם' תנן . מתם צמר הוא שנקרא ורחליםאילים
 נוז או מווי או שוע או אימא אשי רב ואתקפיה ונוו מווי שוע בעינן כולהו זוטרא מר אמר נ,[]ס"6

 והן ונוז מווי שוע לבדו והפשתן ונוז מווי שוע לבדו הצמר אס . משזר ובלשה"ק בלע"ז מור"ש נוזבלע"ז פיל"י טווי )ב( בלע"ז ירפי"ש שוע פי' בעינן כולהו לישנא בחד ר"מנא מדאפקיה זומרא כמרוהלכתוא
 שעטנז תלבש לא דכתיב עליהם תורה הזהירה אז יחדיו דמיקרו תפירות שהי בתכיפת או באריגהמחוברין
 פירושים יש ונוז מווי ולשוע . יחדיו תלבשמ לא שעטנז ופשתים שעטנז צמר פי' יהדיו ופשתיםצמר
 פירוש זה יהד שזורין פי' יחד ונוזים וטווים שועים ופשתים שצמר ונוז טווי שוע מפרשים יש כיאחרים
 חומא ליה דאיתבד מאן האי בנדה מדאמר בצדו תשובתו וזה בצדו שתשובתו נוהר ולא בנדה ז"לרש"י

 פווי שוע רחמנא אמר שעמנז מ"ט דמי שפיר נתיק לא אי נתיק אי ידע ולא ונתקיה בגלימאדניתנא

 ראםתועפות
 )טרכיכ 1)6 כסריס נססתו )טר3יע )6 6נ) כטניס ו),רוע מגור כוכניס עונך סו6 מותר ר"6 כסס תגי ס"ו דכ)6'ס פ'6 כירוט)מי דמפורסו"
 3נד'ס כ)6' גמ' כה3 כ)6יס כ6'ס1ר ד6"ר' 6ייי' 6)6 סי' דרי60 חקתי ככ3) 1)16 ס'6 6חריח6 מינהל סעסגו ככייס ונגד דקרך3קיפ6 לכתיי וס6' נוטמע הרי חקהי ר"6 דקסנר )סנסדרין רמס 'ד 3ס' סרנו"ס כמכ"כ סר6סוגס סתוס' קוביית נחרן וים ע"כ. כ)6'ס6י):ו

 וגס ר"6 3סס הגי 3ירוס):ו' כלו"ז סו, ךר"bn5% 6 סיס6 כוי 3"ג ד:ווחלין כפר0"' מט'רוק)מ' מרגן fiO עכ"ס :ו'טו עכ"ז3סד"סו
 56טריך )מ6' דרתן 6)י63 סיח דכרייתhtt'p 6 כו' :וומרין דקתני דס6 גפרם rle~ 067"' גר6ט 6' ס' סגס7רין נוסיי סרוח)מד3ר'
 כססכם ,רעים 3כ)6י כ)6'ס תורע )6 סדך קר6 יתמרס 6ס"ג )ר"6 ד')מ6 כו' 3סרכ3ט סדך 6ף 3סרכעס בסמכך מס )לשקיסמוך)
 7רס6 ס6' )סו )יח )דירסו ט6 סליקן ומרכנת נסמס נסרכעת 6)6 6ס1רין 61ין כ)6'ס וקרוע ננג'ס ))נוס כ"ג מותרין %7מן מסוסו6י
 51ף וכג") )ט עפי מ):וי:טו רק כו' חקתיד6ח

 כחו") נין 53רן 3ין לצמחך מס סמו,) ד6מר 3תר6 סקק6 יסרי טס טרמ"ס כ' 0נ)6'"
qbעכ"ו ):ודרם. )י' דקת )ו6י כ) גמי גי' דרים קל6 )ט6י דירס" ו6יין' )סג'ס 6נררס 6)6 נ"נ נכי טכ6 )י' קוטריך ), כו' סדך 
 מסר0"6 עמ0"כ )מעיר ורשתי . 61"0 טו6 יר"ם ימי)ת6 סיס6 כו' כ"ג 7מוחרין כסר0"י וע"כ קמ6 נטקיס6 נס כינריו )ימרדוחק

 תחקתי )ק"מ ד)ענ"ד כוי ק01'6 ומ6' ק"ק וגו' ו0מרתס מעתט 6)6 לסריך וט6 כל"י כמטרט"6 כ"ס otpn 3תוד"ס 7"ס3סגטדרין
 סוכר וכמו 3ר5סית סירי '0ת:ו ס)6 עונמי 6ת 3סן מחקקתי חקתי 6)6 כנר )ך סחקקה' כ)) )סרס 5ריכין tb 1:6? טתורס 3כ)דכתה
 6ח סו"6 )מרטו )15 ז6י )ומר סה1ס' סונרכ1 ומס"ס עומד סע31ס )ני ע"ג ד)6 כן 66") מרטיות מנות נכי דכתיכ חקתי רק סרמ"סוס

 ))ו; צחרי גפ' נש:ערס דלייתי קר6 וט6 וו") סכ' חקתי י"ס 6' ס' סגסירין גדס"ת רציתי עוד . ודו"ק נמרס כגר )ך צחקקתימקתי
 מר"מ 5") חקים 3ד"ס )ע') סתוס' כדסקסו 0ס 7כתיכ מט 6כ) חקותי ק6י ע"כ וסרי נ' ג"כ )ע') )ר"מ מוזסרין th(o 3"ג ועסיסןיח"כ ערית ג"כ כתיכי סרסט יכ6ותס ו6ף ה") מס )גל ערוך כס' וכ' יעריות ע) נטוו יבק כ3ר לך טחקקתי מ") ולפיר כחיב מריוסגני
 )6 3"נ 7)כ"ע סריס נ6ותס סכח31 מ:דס )דס"ת 'קסם 67כת' ותמיסג' עב") כן דרס' ד)6 כרמן 6)6 חקת' דיריט דרש)")
 63'חו יכת'ג סתם ס6:' סעעמ )עג'ן חקיס 73"ס סחוסי ומ"כ ק6י 0ס דכת'ני קרצי סני 6כ) )6 דחקותי 7ס") ועכס") עלטג5טוו

 : נ"כ סע") קליית מ,וסנ 61"כ טריות גכי כלח"כ גוסי'מסוק
 5מר גקר6 יצין וט מקרך כן 7ינ'ף יכ)6'ס מ"ע ג'רוס)מי 7כ"ס נירוס)עי נ6ן כ' יפס ונצנות 11 תיכס חסר 3נדסס .3ירו0)מי)א(

O~D6(6 (0 17 יעגם ומס עיי"ט טירם):,י נוסס סגע)ט טתוסן ע"1 טתנוס מגין תוי"ט 6' כ"1 30ת )מס' סנרס"ס ועיין רח)יס( 
 6פי' קומר כייהי טס 60:ורו ptncl' רכינו )דברי סירו0)מי 1SSt' תנר6 ין ו)כ6ולס עיי"ט 610 נמורס דרסם ו)6ו נעמום6ס:וכח6 דירוס)מי דטך סר") רכ)6ש רפ"פ חוי"ט ועיין סם ל30ת וכדס"ת כוי 5יווכ כדהגי6 ועזי המ"כ כ' ועכ"ו ס,רוט)מי גע5:וו 0כ'הירסיס
 סקי60 סריך מס o'h~'ot סתוס' ולס"ד )ווי oa )1 סטין IncD 6ף )ווי 0ס )ו טלין 3מר מס ופסתיס 5מך ת") קגנוס אפי' יס פ)פרתן

 נ)ע"ו טורט"1 גו"ז . נאט"ו קרמיגע"ו סיע טגדסס )0ון )ב( . 3trfh7 כססם איירי )ווי כסס 7)6. נוסייטו מסטתיס ת") ממר7ססתיס
 דכ)שס ס"ט סחוי"ט כ"כ כלט"ו h(c~ln גוו . 0וע חו7"ס נ' h"p ונגיס . טיסועו גוו . סיסקו טווי . קלמי:0ו 0וע . עע ערך היערוךוו")

גוץ
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קמן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמורמפר
 בגלימא דכיתנא הומא הוי )ג( או אמרינן אי אלמא נוו או מווי או שוע או אימא עלה ומקשינןונוו

 ופשתן עצמו בפני צמר שוע מפרשים יש וגם יחדיו ופשתים צמר נימוו ולא נישועו לא והנהודאורייתא
 ואחר עצמו בפני אחד כל ופשתים צמר ומווים שועים היו פי' מחובר ונוז עצמו בפני ופווי עצמובפני
 זה אך דאורייתא כלאים הוו ולא בעצמו אחר כל ופשתימ צמר ומווים שועים דגלימא הומא דהאמההיא נמי קשיא הפי' זה ועל )ד( פי' פנים דשני האחד בפנים הערוך פירש וזה דאורייתא כלאים הרי הברוכן

 שאין לדבר וראיה פנים שני שפי' הפנים מן באהד הערוך בעל פי' וכן עיקר הוי זה )ה( ]שזור[ דנוזהפר
 בשמעתא כדאמרינן עמרא דתנלת ושזור מווי שהוא לן פשימא בתכלת פי/ ושזור מווי נמי לבן אףושזור טווי תכלת מה בציצית תכלת ותן בציצית לבן תן תורה אמרה )ו( בת"כ דתניא במשזר[ אלא]כלאים
 מווי שהוא שמעינן מסמוכין בציצית למשריה קרא ומדאיצמריך עמרא תכלת כיתנא מדשש כ'[ ]לדיבמות
 היו ורגילים תלוי בשזור כלאים שאיסור למדנו למשרייה קרא אצטריך לא כן היה לא שאלמלאושזור
 שנאמר לפי ת"ל מה כלאים[ בגד בת"כ ]תניא , למשרייה איצמריך ולהכי שזורין פשתן של סדיניהןלעשות
 בנד אלא לי אין בגד ת"ל פשתן ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול יחדו ופשתים צמר שעמנז תלבשלא
 שהוא בגד נקרא שאינו אע"פ פי' ונוז מווי שוע שהוא דבר שעטנז ת"ל )ז( דברים שאר לרבותמנין
 לאביו הוא ומליז ונלוו )ח( טתחלפין ולס"ד נו"ן אומר אלעזר בן ר"ש שלש על שלש בו שאיןמועם

 לא בספרי תניא . שניהם ויבואו הם שקולים מינה נפקי תרווייהו הרי משור נוז שפירש אע"פשבשמים
 בקופה יפשילנו לא יכול עליך יעלה לא תלל מנין יתכסה שלא ילבש שלא אלא לי אין שעטנזתלבש

 ראםתועפנה
 וסאתים 3מר ג'טוו tplrfJ 6(1 )6 ו0ג0ו ומטכ"ר . מנומנמין מס 0ו3ריס וסכן 16" 6מליגן 6' %)מ6 תיבות סני מסר מיפה מ( .מ"ח
 רפ"ג )לוין מסמ"ג וכמח"כ כ)) ט,ור סרגו יחיד' הוט סי' יכיתג6 דחוט6 ס") 7רכיגו מסוס סייגו ימדיו גווים 1)6 ג"כ כ' 1)6יחדיו
 )6 וגוו . וטווי טוע 7כיתג6 חוע6 60' וכ3 כוי )י' י6יתכיי מ6ן 60י נגיס יסמר לדגר ור6י' וו"3 כ' סי' ינמוח היטר כסי ר"תוכ"כ
 נג)ימ6 7כיתג6 חוט סו' גוו 16 טווי 16 טוע 16 6מריגן ד6י כ6ן 0ר6"ס כ:וס"כ ור") כו' טחי 16 טוע 16 6'מ6 וקסריךכו'

 כ)) סוור 0ו' ד63 ו67' 6' 7חוע כ6ן 6'ן כו67' טול ססו6 וגוו כ'חד טוו' 1)6 כיחד סוע )6 כ6ן 6'ן 0ר' )סרס"י וקסתי6ור"ת6
 )ניו נסומר היגו וגוז טווי דטוע כ' ס"6 גךס נתוס' וסוגל סס סיריה ו0ו6 )מעלס סס" כמו כרחך ע) 636 י6ור"ת6 )יסו'61מ6י
 סו' נחריג 6ו תכ'סות פסתי 'הדיו נתחכרו 61ח"כ )כי1 ספרתן וכן וגח טוו'טוע

~n'tllhsoth)) 
 Y'nhl סוע 16 610 0מקט0 סכרת ו)ס'

 טוו' 16 טוע ססו6 3נממ6 דכ'הג6 חוטף דנם ומגו')6 ד15ר"ת6 כריס ג"כ 0ו' גתחכרו ולח"כ גוו הו גתחכרו ולח"כ טווי 16גחחנרו
D~DSגתחכר 61ח"כ hntSJS '0ו hnt'1lhs o)tb חד'ו וסטת'ס 5מר 0:)חכר ססו6 6ר'ג גוו מסרט ומט"מ מק,ט"תס גשר נעגמו רפ"י' 
 טווי סוע מפרסין 'ס טכ' ורנ'גו hn*tllhln לסור צג)ימ6 טגתחכר דכ'תג6 חוטף סו' גוו 16 כו' סוע 16 נפוקסס סכרת )ס'ומפיל
 פי' יחד otrl)t וטווים סורס וסתתים סימרוגוו

 פעריי
 סועים וססחיס סומר ונוז טווי טוע ססי' )סרניי כזוגתו עיקר ו") סרס"י זס יחד

 כססם וד)6 . כן )סרס סנריך )0)ן ס0כריח כגוו יחד סוורין גו, פרד"ס אפי' ספי' )ס' 1733 סתסו3חו גשר ג6 כ' וע"ז יחד וגויסוטויס
 . סי' פגים דסגי )ד( . וכר") כק"מ 7)פי"ו כן )מניס וח)י)0 כו' סרס"י ו0 יחד 6רוגין סי' 31"3 רכינו בינרי ים 0נינר כע"ס סכיחרס
 וטוורין וחווירין )נדו וססחיס )כנו 3מר טווין 16 לותן וטווין O'n~DI 3:ור טורסין 16 סגים כ' 0ו6 טווי כיס") סס לכ' סע ערך ערוךע"ן
 ס"ס ע3 כחי' ו5") רמ"ח 6ימו"ר ithlo )סרב 5"3 כס' וכ' עכ") ניסחט תכיפס 16 נ6ריג0 16 סגיס נ' 0ו6 נס :11 וס עם or ביוטיןגן

 וס") תכיסות מתי תוכף 16 יחי ט,ור 6ו 6רינ שינו דגוו וכפרס"י סוור ד6"5 דל) סכנתי סע ערך וממערוך וו") כליס מס'סיקרי
 6ריגס ע"י 15 יחי טוירס ע"' 16 תייגו סג") נ6וסג'ס יתך גוו ולח"כ D~D5 6חד כ) וטווי כפ"ע 6מך כ) סוע ססס י6ף כסיר"תנ"כ
 כמט"כ סיגו כערוך סכו גוו ט) סגיס 7סכ' גר6ס סיר6יס רגיגו ומדגרי עכ") מתורס מן כ)6'ס 0וי חכיסוח טחי תוכף ע"י 16ימד
 נ' וסוורין חוורין 0ו6 נוז ט) הסגי ID1hoI יחייו וסטתיס 3מר גוו ך0ייגו 6ח7 6וסן כ"6 ךו"6 כמחט שכיסס 16 נ6רינ0 16)פגינו
 ומסכ"ר . מנומנם ס)סגיגו 0עלוך ואסון )פחות מוטין מטני עכ"פ )ג17 6ח7 כ) ס,ור דסייגו )נד וססתיס )גי 5מר ו0 עס וסחועין
  hDD וס סייטכ ס"ו קין כ)6'ס ס)' כלו"ז עיין כו' מססי6 גמי קטם ספ"וע"ז

 חוס סתם סכן כוי טווי טבעו ספתן ט) חוט )1 ט36י
 3ע) וכ"פ כגדסס וממ"פ כגדסס וכ5") גורעתי 0וסטחי סמוסנר )ה( . כו' טווי צגו 6חר מין ט) ג17) 3גד רתוך סגתון 6מר מין ע)'מיל
 דתגי6 סגדפס וו") ע"ס לת"כ )1( . ס)סגימ כ0כת"י כממ"כ סגיס 3' 51") מנומנס נפגים חיכת כסגים ספי' ~Otles מן 63חלמערוך
 סטיט6 יכתכ)ח )ופרסים חכ) ס3י6 מק"ט S"nc 'ש, ס" כ6ר)ס"ח 0גס כו' )ן ססיט6 כתכ)ח סי' ומטכ"ר סגכון ו0ו6 סלח נס'3ססרי
 רגעי 7ס") מטוס טווריס מאריך ס0ספרי י0טעס 0רמכ"ס )דעת סקס כאר"י כמס"ס )0 יקף רניגו 6כ3 ע""ס עמקתך וסוור טווי)ן
 כ)) כנג'ס ס5י3'ת 6ין 67)"כ ט,ורין דוריך ס"מ נ5'5ית כקאים תורס מדסרי ומגו'63 מסיר סייגו ונוו נוטרך כגור ניחי וגוו טוויסוע

 סוע סס )גד'ס 60 0ל6סוג'ס כ) ע"ז עמדו ויכער ס)3ן'ס )רנות מגין בת"כ )סנ'גו כו' ס" כו' דוריס ס6ר )ז( . ע""סננד"ול"תמ

 ג'גו6 ו6ס)חוי
 כרעת,

 0ס ס)כ7יס 61"כ תכיפות כ' כמו חיטר Y'ts1 )ני ועסקן ונ"1 מסרפן מס 6' 6וח מ"ח ס"ט כ63'ס סג") 50"5
ula5י,ן סיכת סו"ת ועיין סס ונ6ר"' ג' סי' קדוסיס 0תו"ס 0ני6 וסי' רכיגו זג" נסס 6ין יכריס 0נ' כ) ועכ"ס גו, כגוו חיבול ועוי 
 1סת)תון עקה )מון כבע"ג filO 6גסורק סכחנ סוע חוד"ס כן ס"6 גרס ועיין )ית6 נגיסס . נוחח)סין ~ת"ל ז' )ח( . )"טק"

~llPihI
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 יראים לשמים לבריהעניאם רע נעשים אימריםשאינם ז עמדמפך872
 לך ולומר אליה להקיש יצאת ולמה העלאה בכלל פי' היתה בכף לבישה שעפנז תלבש לא ת"ללאחריו

 של חלוק גבי על צמר של חלוק יכול . הגוף הנאת שהיא כל אף הגוף הנאת שהיא מיוחדת לבישהמה
 של סרקו יקשור שלא מנין אומר גמליאל בן חנינא ר' יחדיו ת"ל אמור יהא צמר של על פשתן ושלפשתן
 אומר גמליאל בן ר"ח כלאים דמם' תוספתא בשלהי נמי ותניא חיבור הוי אחר דבר ע"י חיבורגמליאל בן חנינא ר' )ט( קסבר מקום מכל יחדיו ת"ל באמצע שהרצועה אע"פ מתניו בו לחגור פשתן בשלצטר
 חלוק בתוספתא התם נמי דתניא והא באמצע שהרצועה אע"פ בו לחגור פשתן של וסרק צמר שלסרק
 זה בצר פשתן של אחר וחות זה בצד צמר של אחד הום בו וארג ארנבים וצמר נמלים צמרשכולו
 שרבים ואחר עליה פליגי ורבנן חיבור הוי אחר דבר ע"י היבור דסבר הוא נמליאל בן ר"ה ההואאסור
 עורות לתפור טמכינן ואחא חיבור שמיה לאו אחר דבר ע"י חיבור דסברי עבדינן כרבים עליוחלוקים
 ר' תנן דהא לעיל איירי יוסי דר' לה קתני יומי דר' הוא יחידאה דהא ראיה אינה משם באמצעשהרצועה ואע"פ מתניו בו לחגור פשתן בשל צמר של סרק אדם יקשור לא מ"ט[ ]מ"ע כלאים בממ' דתנן כוותיהתנא לן דחתם הנינא בר' דהלכה לומר ואין אחר דבר ע"י חיבור שהוא צמר של במליתוה בפשתןהתפורות
 בשל צמר של סרק יקשור לא קושר שדא עד מולל שהוא ספני אסורות ארגמן של משיחות אומריוסי
 לומרן ויש לה קתני יומי ר' מילתא וכולה כאמצע שהרצועה אע"פ מתניו בו לחגורפשתן

 שיש בגד בתוספתא תניא . זומרא כמר בעינן דכולהו לעיל כדפרישית מדרבנן אלא כלאימ בהם איןהלכך משוזרין אינם שלנו ומליתות למעלה שפרשתי כמו ונוו טווי שוע דאורייתא בכלאים אלא אסרו[]שלג מותרות בפשתן התפורות בעורות המחוברות שלנו מליתות[ ]ולריי לר"ח דאפי' לומר יש ועודהסיקל אחר הלך סופרים ובשל הוא דרבנן לומר יש ורבים רבים והוו נינהו רבים שימתא בחדא קיימיורהב"ג יוסי שר' אחרי
 כממי ' תנן . כתפיו בין בו ויקשור המשיחה יתן שלא ובלבד נחוץ עליו חגורה שאפונדתו אפי' זה גבעל זה חלוקים שני אדם לובש בארץ. מונח שהכלאים אע"פ וי( השני בצד יתכסה לא כלאימ אחדבראשו

 ראםתועפות
 כ' )6 1ר3'גו כף מיגט נסקי תרו1ייטו סרי מסור גוו טסי' לע"ס מטכ"ר ג"כ סוסו 61סטר 3)ע"ו סורס גוו )עי) רגעו כדכתנ סרר סו6ולנטורת
 'תגסנ טס' נורם ככיכת פ4 מזיו טמט:ס 3פי' טרם, טקו3 כמט"כ סמסר0 ונרסס 0)סניגו ס:וסכס כבסון ע)'1 טכטמיס )סכיו, כו6ומקו
 ונרסס נ"ר למסון ר' כמו"כ י)6 סו6 למגו וסי' ק ננון וטוך בונדסס כ"ס קסגר סי' )ט( . חתפ) עקט 6ס ע"ן ג)ווט נדרךעמו

 ג6ו" 6310גת0ונס
 16"1 ומר"ח כסמ"ג. סיין 6חר 3גד סטתן 0) 6' וחוט קתני מדl~hr 63 פ0תיס וס) גמר 0) סמוכין כס163 נ"כ סי' 6ס1ר ,ט3גד סטתן ס) 6חד וחוט וס 53ד גמר 0) 6חד שט בו ו6רנ כו' ננג'ס גמר בכוסו חלוק כתוספתך נמי בתניך וס6 כיחד סטתיס וס)גמר 30 ר06יס 3' קוצר כס יכ0חונר כ' " סי' יגיס %3ט ו3סר6"ט מ"ט ךכ)6'ס ס"ט ונר"0 ס"ס סי' נרקיס טף

 געל כ3 6' חול כ0רו6ין מ"גו 3וס וס גונעין וסחוטון ס3נד כעוניסע)יון כלי וכסגי סתחחון כגד 6חד סחוס ו0ננ6 טס r~hr ("11 0כ15 כיון פ0י60 יקנט ס)6 דח)וק 3תוססת6 מר"מ פי' )ייטב כ' ח' סי'3חטונט
/rts 

 למיין 636 כן 6יגו סיר6,ט רנינו 7עח 6כ) קט"ו סי' סר6כ"ן וכ"כ לסור מעין מרקיה ננסוסניניטס ור3ועס סכתן וט) גער 30 סרק יקמור ד63 דנותג" )נסן תסוכם סניך גינית כט)' וט6סכו) עיי"0 כו' עיקרו DOI ס3גד )קיוםועילויין כבנד כ) מתקייס סחוטין 5)1 מע"י 6ימר6 כמו סם טחועין סטותן סייגי זס 53ל פחמן ום) וט נלד )מר 0) חית נחלוק ס5ו0ר מס)פרם 0ס כי עוד עב") לסור 6עס"כ )מיסך וכן סרחן ט) לולין
~1Dh 

 מי16ר"ת6 טסתך 7עד ס"מ כו' o((o'h תו3יות אח"כ נויל טו6 טחורט דמן :ר6ס רניגו ומדברי עיי"ט מגעות יעטר מסטיקסו6 7כ0"כ 7חוססת6 7יג6 )סך סרמנ"ס סטמיטו ומט"מ it~nho קלס עליו ימסוך 0מ6 ג,רוט דרכון דרכגן איסורי נסיי h~e בסי'סיקוסו 6)6 מדאורייתא ד6סורין סנטו נכדי 0"ן כס" פסיסו )6 דסטו0"ע סרי"ף כסס כ' חי0 וטטס . טחורט נון סייגו 06 נ"ע ו)סע?'דכתכ י"ס '"ט ויקלק כבטיס נמסר ס, סטני כגר יתכסס )6 )י( . טנכין וטוף כו' חיק 6רס יקטור )6 קומר רח3"ג סו5 טנדפס ורסוןימר תיגח תחח 6ו0ר ג") אומר רחנ"נ hnDnt~t כשון רניגו וננו0"כ 0ס, אר"י ט' סי' כ5רגס"מ כמכ"כ חיבור טניס 6חר דגרע"י דמיכור מסק ומנ"ט ד6,ריית6 כבביס סוי )נדו נ6חד רק כיחי תוו טווי 0וע ך6"ג דס") נתיכה-ו )טיטהו וטרמכ"ס כ6ן רניגוסכי6ר כמו דר3גן ככ)6יס מוריס יוסי ור' רחנ"ג ד6סי' וש") טמיק) 6חר טסך סוסריס ונס) ט61 דרכגן יוסי ור' כרחכ"נ סבכתי ד)ימס") דרכינו כטרמנ"ס ס0ק )6 7)דיג6 6)6 וס"ט ס"נ כלטיס :וס)' נסיי סרמ3"ס וכמט"כ 6סןC'DJI) '7 טתוטין טען ולע"ס מיסור טוי6הך י3ר ע"י יחינור ומטעס
 כ"ז תשך כמא' )ממסרס ועיין נסרו ע) (enf חכרך סמ6 טע)'1ן ע) )'ט3 6טר כ)6'ס תנסס וטתחתון 11 ע"ג nlDS" 11 י' בסי'סי"נ קנביס מסף כסקי טרמנ"ס 0כ' ינו6חר 16מר ו6:' ע'י"ט וס ך'ן סרמכ"ס ססמטת בתירן דכ)6'ס רס"ט )'רום)מ' נמ6ס"פ ועייןק6מר
 מנקמר מחוס ע)יסס )ימן אסור תחתיסן t((o'b 11 ע"ג יו מגעות י' 6סי' ג' י"ר כניגף מ"ס )ן יתנקר וגוס יעלס )6 6)6 ת)ג0 )6כמו תעלס )6 כתיב נו7)6 נמ6ס"ס ועיי"ס ערך יעלס )6 מדכהיכ יחוססת6 ךיג5 )סך יקף 7כ)6יס רס"ט כירום)מי וס"ס . 03רו ע)נימק תכרך 0מ6 ממ"כ נכ)) מסוק סהוססת6 סרמ3"ס סכיך ס)6 מס ומיוסכ נסרו ע) גימא תכרך סמ6 תחתיו )סיע מינוריגן רנינו כנכריטו6 דאורייתא 6יס1ר6 דתוספת6 יי:6 דמך ג"כ (Dna וממיש גימל תכרך 0מ6 למיחס )יכ6 סכי 163 ד6י דמוססת6 ד'ג6 סך ס"מ וב"כ6ס1ר ולכן כבסיס מנגד טסט מטוס 5)6 ימך,1 ופ0תיס )מר 3ס יטיס פטרו ע) טכרוכס גינות Oh1h31 )מיחס )יכ6 ו3ו67' ור") עכ")כ)6,ס סוי דכוא ממגו )סגות וסור סלחן מ)7 6ס" סטני מ3ד כ63יס בו 60רונ ונגד סו6 ופצ"ר ומתחמם 03רו ע) נימך תכרך טמ6 טלנ'
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קפל יראים לשמים אם כי לבריחת רע נעשים שאינם אסיפים י ע"ימפר
 הרחלים מז רוב ואס מותר הגמלים טן רוב אם בזה זח שטרפן רחלים וצמף גמלים צמר פ"אכלאים
 הביא אבל ביניהמ ומרף פשתן ,מהביא בזמן בד"א בתוספתא מפרש אמור מחצה על מחצהאסור
 פירשנר וכאשר בטלי ולא תשיבי דחוטין ומעמא אסור גסלימ צמר חוטי בין ומרף רהלים צמר חומי)יא(

 מצד צמר של והום זה מצד פשתן של חום בו וארג ארנבים וצמר גמלים צמר של הלוק דתניאלמעלה
 אטורין הלבדין כלאים בשלהי כדתנן לבדו אחד כל נוז או טווי או שוע או . הכלאים תולדות , וכו'זה
 ולא ונתקיה דכיתנא חומא ליה דאיתכד מאן האי ג'[ ]ס"6 האשה פרק בנדה ואמרינן שועין שהןפפני
 כולתו הוו רלא אע"ג אלמא ונוו טווי שוע רחמנא אמר שעמנו מ"מ דמי שפיר נתיק לא אי נתיק איידע
 יעלה לא פ"א תמיד ובמסכת 3'[ ]י"י פ"א שלהי בביצה לה ומייתינן בת"כ ותניא . אסור נתקיה לא ודאיאי
 , בשרו על אחת 'כמא תהא יטלא כן לעשות אסור חכמים אמרו אבל תחתיך להציעו רשאי אתה אבלעליך
 במה כב' ובשבת ג'[ ]כ"י שעה כל בפ' בפסחים התרנווכאשר

 מדליקיי
 כלאים עליז להעלות נ'[ ]כ"ע

 התרנו כך כדרכן מוכרין כסות מוברי כדתו:יא מותר מתכוין שאין דבר ראמר כר"ש דקיי"ל מתכויןבשאין
 להבריח כלאימ אדם ילבש לא 6'[ ]קינג בחרא בהנחל בב"ק כדתניא מתכוין כשאינו כלאים לבישה)יב(
 שאינו בדבר ואמרינן המכס את להכריח כלאימ אדמ לובש אומרים יהודה ור' )יג( יהושע ור' המכסאת

 דכל בודאי נחנה לד( שלא אע"פ דלביישה דומיא הוי לא הלכך ליהנות מתכוין אינו פי' פליגימתכוין
 , ללבישה ז'מיא לא הלכך הנאה כוונת איכאלבישה

 .[ נ שקוי שקושכמן ופח[ "י%2ה "י%2רראייה?

 ולא תנחשו לא קדושים בפ' דכתיב לפניו[ מעשיך והתמס מאלהיך ]ויראת . תעיננו ולא תנחשול4פ
 תעוננו לא כי"ב וכל ובככבימ ועופות בחולדה המנהשימ אלו כגון תנחשו לא בת"כ ותניאתעוננו

 אלא דוקא לאו אסור אבל פטור דהוי שבת להלכות ג'[ ]ס'ו ליה דמדמי )א( והא חייב בלאו אבלממקילה פ" פטור העינים את האוחז 6ן[ ]ס"ז מיתות ד' בפ' בסנהדרין דתניא והא העינים אוחזי אלוכגון
 שבעה המעביר  זה תעוננו לא אומר )ב( ישמעאל ור' . נינהו תנאי נמי אי בזה כסו בזה מדות שלשה"ק

 ראםתועפות
 ימכסט )6 כנג'ס 6מד ברדסו סיס 3נד י)סיגן ימיגט עטיך 'עכס )6 סג6מר מטוס סנילס6 6"ס ו)סמט"כ 3סנרס"ט ועי'"ט עטך יעכס"
 נפי' טמ6 ד"ס 3' י"ר 33יגס סרע"' לכן 1)") )ממ"ד וכלמסלם כסרו ע) גימל חכרך טמ6 נוריגן ומס"ס 3ירוס)מי כמ"מ ססנ'733

 ומד6ולי,ת6 כ)*ט סגי דכאו טחוססת6 עס"' נ"נ וי") שעטנז תקנס )otrn 6 ועובר כמקומרי ומחממת נו' O'Dlt נדו)יס ג'מין ויטטר6טון
 ר6" 6ין טג6ט 3ס יסח )ניטס 60 )ט סגי מבמיס ומהממו מהגטו ס3נד יעיקר כיון 3ע)מ6 גימל סנ' 3כי' סם רס"' )סמט"כ36)
 סס3יDh 6"1 א"נ ס"6 סימן סח1ססח6 ס3י6 ם:כסו"ע ניס 3וס 61"ס תחתיו כ)) 61'גס 53לן מוגם סטס)6'ס 3חוספת6 ססגוי )דיןמוס

 ומט"מ )חמיי וכממפלס ס6' כסי' מסרט טלמ3"ס 36) ססרם"י לכ' כסי' תכרך טמ6 מפרם סטוק יי") כו' חכרך דסמ6 סךמקורס
 מדגרי וגל6ס , נסמוך רניג1 לכ' כו' נמרס גמר ט3 חקוק סע,טס 6נ) 6)6 )ית6 ס)סג,נו נמוססת* כו' סניך 5נ) )יא( .ססמיטס
 חוטי טרח וגין נגמר 3מר עירום גין )חקק סיר6יס מדעת וגסי כון דח)וק )סך ר") ראגו וגס תחרת שספחך וס 6ין ט63מת כ6ןר3':ו
 כו' למגיס גמר חנטי סכיך וס נחסון וכמנס hneD1t'o בסון רצינו דקדק )6 )גן נטני 1)6 חסיני דמוטין סנ' ומטעם 3מר )חוטיסנור
 דעת )יב( . עיי"ס כ)) מסיגות גחוטין 61ין 3יזוטטת6 סו6 6חר חיקוק ד)דעתו סס כ' קפ"1 ס" חיו"ן %ת סנונ"י 16)ס ססמ"נוכ"כ
 . ע""ס נ)3יסס וגויס ר"ת י6פי' טרמכ"ס )יעת כוי"ח כשים מסף מ"י לכ"מ כנוס"כ ודש ומר ז"ס 6' קי"נ נבק טתוס' ל:וס"כרניגו
 חסר 31גדסס יסורס גן ר"ט 6' קי"נ כב"ק ססמ"נ וני' ר"ע מסוס 6ו:ור ר"ס ו)סגיגו מ65תיס )6 זו ני' כף יטודס ור' יטוטע ור')יג(
 כתב ע"נ ד"ר ביתמות תמ"ס סו3ניס רכיי ודהרי הננסס וכ"מ כודניי גסגט ~hto לע"פ 31") סו6 יט"ם גריס גסוס ס)6 )יד( . וטכ)

 וימת כו' טג'"ס כווזת 6יכ6 )ביסס יכ) כו' י)ניטס יוקיר טוי )6 סוכך ווט"ר סג6ס ניט דתית ד)3יטס דומייך טעטמ סקנס )6רחמג6
 סגת :ונ,ס' ג' כ"ט סתוס' כמט"כ ון)6 טרי6 סמ"ר דט,' לע"נ 1ד6' סג*ט י)עג'ן נסוח דמוכלי מסך טס"ל נ"ט פ' כסר"ן סו6רניגו

 : רס"ר סי' י)6 יעגין דמ"ר' ובנדי"ס
 h(h ממט )ס3ח ד,מט סיגו לסור 6נ) סטור זס6י מסמ"ג )דעת סס סי' ג"ג )לוין )סמ"ג נכי6וריו מסרס") עיין כו' ימימ'וס6)א(

 6'ס,ר hto סכת ס) י6יסור עכז ס) )בסור טנא ס) בסור דומך 6ייו 36) לסור 6)6 נומנע לנמרי מותר סיגו דחפור במטוסו
 ממסון 3סיי6 יר6ס וכן כו' ע14 )וקין :ועסט גו שין 163 )מ"ר מלקוח 3ו יס ו6ף תעונגו ד63 )16 13 ים עוגן ט) ליסור 6כ)3ע)מ6
 '~oh 5)מ6 עק") מוקות וחייי ס3מ סטורי כגון יסור 6נ) סטור סו6 סטור למרו סעור טעי:'ס 6ת ט6ומו וו"3 סד"מ נסיט"מסרמ3"ס
 1)16 וו") )סרמנ"ס סיס"מ 3כווגת טכ' ססד"מ ס:טירין סחוי"ט כרכלי ודש סיר6יס- רניגו כדגרי וסייגו עכ") סירסתי כלסרנסדיק
 סכי קיוטיס מיל כטמעס"מ h51f סיר6'ס שרי ר6ס 1)6 כו' סס כך ס3ת פטורי וטרי מריוס מנת כקומר מ)קות כעין 636 ממסמ)קות
 סטן לע"נ דסכט לסור 36)וסטור'

~t"1lhs 
 3ססר' כ"ס . גו' קומר 'סמע6) ור' )ב( . זרנגן 6)tnhsl olth 6 גו' מ)קות גטו )ית
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 נשאים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איסורים ז עמר מפך 748
 זה מנחש כן[ ]ס"ס מיתות ד' בפ' בסנהדרין ותניא רעות )ג( להיות קמניות ועקורות יפות ]הימין[להיות שביעיות ערב לימודי האומרים אלו כגון העונות נותני אלו אומר עקיבא ור' העין גב על שורמיני

 בדרך הפסיקו צבי מלפניו לו קורא עורב מאחריו לו קורא בנו מידו נפלה תקלו מפיו נפלה פתוהאומר
 מנחש נקרא )ה( מוב ואינו הוא שבת מוצאי הוא שחרית )ד( בו תתחיל אל משמאלו שועל מימינונחש
 דבר אלא ניחוש הוי דלא טעמא מאי יהונתן עושה היה לא ניחוש היה שאם הוה ניחוש לאשאול בן דיהונתן ההוא מיהו ובוטח מומך פי' נחש אינו שאול בן וכיונתן אברהם עבד כאליעזר שאינו נחשכל ל[ נ"מ ]מוצן הנשה גיד בפרק רב דאמר נחושיו עבור מעשיו שיניח דבריו על הוא יסמוך כן אםאלא
 בא' דכתיב . וקו0מימ מעוננים אל לשמוע שלא . הירידה )ו( על לדבר פעם נתן יהונתן אבל מעםבלא

 ה' לך נתן כן לא ואתה ישמעו קוסמים ואל מעוננימ אל אותם יורש אתה אשר האלה הגוים כישופמימ
 זה אין לו ישאל אשר לו להגיד מיתה לאחר לשוב החולה את המשביע . אלהיך ה' עם תהיה תמימעניינא בההוא דכתיב תמים נקרא המעוננים ואל הקוסמים אל ומלשמוע הניחוש מן עצמו והמונע )ז(אלהיך
 אלא אוב בעל כגון כשוף ע"י ומדבר )ח( מת של לגופו דורש פירש המתים אל דדורש המתים אלדורש
 נקרא אינו שהרוח דורש זה אין לרוחו דורש אבל בקברו בעודו בו דורש וזה מקברו מעלהו אובשבעל
 מספרות רוחות שתי שמע הקברות בבית ולן )ם( שהלך אהד בחסיד כ'[ ]י"ת בברכות אמרינן ולהכימת
 . ליה איתחזי לי מר ליתח,י איל 16[ ]כ"מ פ"אבמוע"ק נמי ואמרינן יתומים מעות על מאביו שאל שמואל שמתו דמי מרקא בההוא התם נמי וא0רינן וו עםזו

 ראםתועפות
 וטגרי"ס נקר כערך סי' כ3ר רעות ננהות קטניות עקורי סכתנ עקר ערך טלוך ועיין , 3רס"' עיי"ט לעות מהות bn~hכן ס"0 דסגטירין 3נמר6 6כ) טס 3ססרי כ"ס . רעות )ס,ות )ג( 3גדסס. וכ"ט טיעון ר' 3' ס"ס כסג0דרין 6נ3 קע"6 פ'טוסטיס
 ותילת כסרס"' 7)6 ססי' עיי"ס )מ7' נערך פי' כנר 3") 631מת SttJD מפרת' )6 סעס )פי r~D כת3 ח"3 סנערכין03ס)06
 ו0 כדגר תחחי) 36 ועי' , 03 וכגךסס . 13 )ד( . היכריס מסונט וכגדסס , )סססרי סנר"6 כקנסות כמס"ט לגסתיחטין
 0'6 ומו"ס כ"ט סטרי 0ו6 ר"ח מסרי בו פתחי) tnifiol (6 טס 1DDO' 11") 0ו6 סכת נ,6%י 610 מחלית יעןכעת
 תירת גטתכט כסה"נ דגם ולפטר ניל"י ועי'"ט גי תתמי) 6) טס כנמרת )פגינו 16)0 ט' שרית כי תחחי) 6) ג"6 )16ין 3סמ"נוכ"כ
 11 תיני נר6ס . טוב )ה( . נסמוך וע"ן עכ") כי"ג וב) מו"ל 610 ר"ח 610 )מחר תחח')1 6) ח"ס גיא ירוחס לכיג1 ושון כי )תימת3י

 )יוני רקבון סו6 מו"ס סין כרפ"י ו6ף 0גכון וט61 כו' מנחס filpy ו6ימ טו6 טו3 ויום מו"ס כחוס ט0י' 61סטר )ית6 3גיפס וכןמ'ותר
 סיר6יס 0נ'6.ן' ס"0 ע"ז נוh~te 1(0 וכסנמי"י , 3גדסס וס"ס ויריים Ot~lP )") . 0ירידס ע) )1( . יו"ט )מו55י י0"0 י") 0rr~)Dט3וע
 סקס וכ"כ )6)יטזר, נס סי' עו)0 )הוגתן לנינו לעעס טכ' מיתות ד' ס"0 כע"נ ועיין עכ") הירון טוס כת3 )6 ד6)יעור ו606 ע)י1וכי
 כדרטוחיו וער"ן טעם נ)6 דבר 636 0ו' )6 וגיחיס 36ר0ס ס) כולתו )יכג0 ר6וי' חסדיה נומרח ס0י6 מבחר )סנר כעס גוחן ט0י'חרט
 מ6י עמוק סכ)' עיון 6נ) גחט סוס 003 טפן ותוגתן 6)'עור ינר' כ"כ 3'6ר '"3ירוט

 עם חסד טיעמה שיו ומחס)) ס' נדרך סכך רק נג'חוסו ע"ע סמך )6 6)'ע,ל 6נ) (1rlnf מחמר ע"ע כהרומך שגו 1lph דג'חוטיס6 )ק"ו ד:,6)יע,ר כ' סם )חורין 6ר" )כ וכסן
 י"ס נ' 5"ס חורין וכחוסי סס )0רמכ"ס לכ"מ 73' ועיין 6)גוי מלר"ח 3טס סס"ח וכ"כ כו' י5חק ס) כ"ז )1 ויומין 36ר0ס6וו:1

 סלט"י למט"ח וגל6ס כו' כלוף ע"י ומדגר מת ט) )נוכו )ח( . )ית6 וכקן כגיסס כ"ס כן )עסות רפות )ך גתן )6 40 )ו( .כלסיעור
 כמטכ"ר ככוף ע"' מדבר כקברו רעודו 0מת טנוף פי' 0מתיס 6) דורס ד6ף עכ") וכטסיו ומסייעו כו' ממסרס ד"0 3' ס"0ס:סדרין
 7ךורט כ)15 ו0 6ין שיו ידגר 0מת סגוף ככיסוף לח"כ עט0 1)6 טומ6ס רוח עגיו טחטר0 כדי 33ס"ק וגן וטסך עגמו 0רעינ 06ו)סי"ו
 מ"פ 3וס 61"ט כ6ן רכינו )דגרי סו6 וכן יותר 1)6 עומ06 רוח ע)יו סחטרס כדי כ"6 33ס"ק 1)ן עלמו סרעיכ ס63 ג'ון טמתיס6)

 ועיי"ט 3י' דמסכגין וימגין cbnin רוח שיו סתסר0 כדי ננס"ק וסף כו' בגססו מהחייט לותן ט0עוס0 0ן סיד רסכ"י 6מר 6' י"31גדס
 קדמו וסנר עכ") נגסנו נותחיינ גמי 633"0 וסייעך סי"מ ט'03י (en'hs סמתיס 6) וסורס סיעו 607 תימך לכ' יעניין טנ6וזנסגטוח
 מעתיקו ומפס נקי5ור סר6"ס יורי סניף מי"ג ע"נ מסז' h"'D וכ0נמי"י )ק"מ 0ר6"ס ר3יגו )דעת 6נ) עיי"ט סס נחו6"נ נוסרס"0,36
 ממט 0:ות )נוף דורס 67י מגו:וגמס 610 סר6"ס טמח)ק )רוחו )7ורט כנות )נוף 17רס כדין ו0 להידוק ע"נ וכ' קע"ט סי' כיו"דמכ"י
 טיס )6 כסוף ע"י ומדיר מת ט) )גוסו דורס DV'~ 0יר6יס ס' 3פני0 בנ"י ר06 61י)ו עכ") ניט 6ית מסטל מיי )חוות נוף רוח3)6
 מידי )6 ותו מדכר לסרוח מס היטמע D"b ומימין סמוכין רק סיינר כטף נועמס סיס כוס עוטם סיגו )רוחו ידורט רניגו ע)מקסם
 )רוחו מת ס) נופו 3ין כחיקוק וטו כוס מחסיד סעו)ח סוס כלי ממסרות טסיו 11 עס 11 סנוססרות רוהוח כתי כ' י"ח יכרכותוכ0סי6

 מטמע גמלך ו3מקר0 שתו מקטעת )נרוח 6)6 ס0 ))ון טסך ס)6 )ומר 6ין סעמי0 ג' כן טעט0 טס 33לכות מרגו5יגו ר3יגווכיוגח גסננוי"י מעתיק וכן כו' רוחות )סמ1ע ננס"ק סטן סני, כ;דסס כו' טמע כו' ו)ן סטך )ם( . רניגו תרי סניך חקס"1 ט"וכריק6גטי
 סדין כענין ומ"מ סס לכ"י וממסת כו' טמססרות רומות )דמוע ננס"ק )ן ט3מתכוין h~h עיי"ט 30"י כמט"מ ט' טמטפרות רוחות 3'קותן

 כגירסתו סיס ד)6 גר06 כו' p"Dn נסוף גו7נלטיגן רקס )6תוי' טו"מ יט6) 6טר rb )ו )מגיד )6ח"מ שיו )סוג טח,)0 6ןכממגיע
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