
 קמה 'ראים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איוש י עשרמפר
 ]צנ[ שלומימן

 פאת YD] ]מס הלוקין הן באלו לה ומייתי בת"כ ותניא מכאן ואחת מכאן אחת שתים הראש עלחייב 6'[ כ' ]מגות הלוקין הן אלו בפ' ותנן . ראשכמ פאת תקיפו לא קדושים בפ' כתוב . ראשכם פאת תקיפילא
 ופדחתו אזנו לאתורי צדעיו המשוה זה הקפה ואיזו ואילך אילך צדעיו ראשו סוף הן אלו ראשו סוףראשו
 אהד ל[ ]כ' חסדא דרב קמיה תנא תני ,, ראשו פרקי בין 6'[ ]כ" ששת רב מחוי טכאן ואחת מכאןאחת
 כוותי' וקי"ל חייב הקמן את המקיף הונא רב אמר ג'[ ]:"1 נקרין שני פ' ]ובמיר[ לוקה הניקף ואחדהמקיף
 ותניא הקפה שמה הראש כל הקפת להו מבירא וכולהו התם מפרש ומעמא קטן להקיף מותרתואשה

 כתיב קרא דבחד )א( וטעמא זקן כגילוח בהשחתה פירוש בתער שיקיפנו עד חייב אינו דמכותבתיספתא
 ובתורת כהשחתו; זה אף בהשחתה זה מה זקניך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו לאדכתיב
 קשיא רלא כבתער במספרים אסור אינו והזקן כבתער במספרים אמור הראש שנינו תהיה זאת בפ'כהניס
 האמור דוקן מלאו ראשו על יעכור לא תעו- דכתיב נזיר בראש לאו חומר וקאמר סיירי נזיר בראשדחתם
 בפיק כדאמרינן ככתער במספרים חייב בנזיר האמור שלאו זקנך פאת את תשחית לא דכתיב אדםבכל
 מקום. מכל יהיה קדוש ת"ל מנין שיפשף ומרם תלש תער אלא לי אין תער דתניא ל[ ])"ט בנזיר מיניןג'

 ראםתועפות
 כ' ע"ג ):תער סיקיס:ו עד חייב תיגו דמטות Y'D כתוססתך )ס"ס כעס גחן מעגמו רניגו hrnDa 636 5יגו סטעס כו'וטעמך)א(

 יסיט וט ו)טעס דס"6 )ווכוח 3חי' טריט3"6 ג"כ ג' וט וכעס נסמחתס וס 6ף 3ססמחט ,ס מט כו' כתיג קר6 ד3חד מטוסרזיתו
 0י6 7סקפס כיון מסוס די:5 ס6' )חוקסה6 ינפק") ד6סטר טכ' נסריטכ"trt"Dt 6 כ; )"ס קרוטין וקן 3פ6ת כמו ו3רטיטג' כמלקטנוותר
nhtroנקט 1)6 ורסעיגי במלקט 67סור כמ"כ ,ס טעס ו)ס' הער ננעוח 636 נמססריס ס6 חטיג י)6 ולסיחתו עגו )ולחורי ס)ועין 
 ל כ' מכות דת"ר ס6 קם סכ' ר3יג1 כדגרי 7)6 0ריט3"6 סכ' ס5מר כטעם טחוססת6 טעס טמסרם גל6ס )"ח סי' גויר ס)'3ס"ג ומן3רי , רכינו סכ' כעעס טע:וס סגר6ט חוססת6 ט) פטוט6 )סי יתר סססכיס כסריעכ"trt"DI 6 בסרי מססרייס )6סוקי 6)6תער
 וכגדות u("Itn1DSI s 6ז:ו )יחורי 16תן ומסוס נחער )לעיו סגי)ח כגון 61'3ך 6י)ך לתער )זעיו ממסוס וס 3%13 )עי) רכינוסס3י6
 עס"' כתער כ' ססנט"ג 6)6 כתער )'ת6)סגינו

 6ו:ו )לחורי ס,יעין ~theC טי6 ד0קסס דכיון ססעס ופסיי דמכוח ס"נ טתוססת6 ד,
 ע"כ כחת קר6 דלחי כמיקס וקן מטסחתה ~Oep ויקיף דתוססח6 דטעמ6 ר ד)סמטכ' רניגו כטעס ד)6 סהוססתODVJ 6 עכ)")תער כעין )3סר כסמוך כמססרייס טגן סס ופרס"י תער כעין 3' ג"ח וכויר תער כעין תער מ6י )סימר t~s(h טת1ספח6 )ייסב מססכ' חייב י"ס כ' נ' ס13עוח 3מס; טח,ס' נס כו' כקער גדעיו סמלות וס ספה"נ ל וסכן תער לנינוח 6)6 3מססלייס 60 חסיי 7)6ו)פיחחו
 כדס"ת דמכוח 3ס"נ וסר6"ט ססח6 הוי"ס 3' מ"6 ג,יך ועיין וקן 7סטחתת זומר תער כעין 1)6 מ"3 נתער דיוקי התוססתיפ"

 oct:ts כהת כקינו דסוי וכסניס' י:ר6)יס )ענין ס6ח ס6ת 0גו"ס 6'ת6 6' כ"6 ומכות כ' )"ס וגקיוסין ,1 גו"ס olpn 'ויע גי 61ע"כ מנקן ס6ת ס6ת ךי)סיגן וקן ךס6ת דומים כתער ל,)6 חייג ט6יגו יסעי' הר"ר ע"ס כ' סס נמכות וטר"ן , ראגו כינרי ס)6דסנושת
 חער )יצעי נקם! נמיר 6י גססך מס )ר"6 סריך סס וכריכות סוCD'h 6 ייעתי )6 טוקן מסלח סריס ס6ת )מיסף 6כ) וססחתסגלוח
 ס6ח עס זק:ך פ6ח ממחית )6 כ"6 ס6ת ס6ח גו"ס גתקנ) ד)6 לע"כ ורסיטני ונתלקט תער בנינוח 6)6 3מססרייס 61יגו 1)סדחתו16:ו )לחורי ויעין סטו6ת סו6 וסקסט סתמך תקימו )6 נר6ס דכתה מרקס וקן rhe ס6ת ג,"ס דנמיר סי)") יסע" סר"ר כנכרי bn'bו6י
 63 ס6ת ס6ת ינחם ור") )וקן ס5ת ס6ת די)סיגן יסעי' סר"ר נךנרי דג") וגת כו' מלג )ר"6 מסיי נ;קס1 ומס"ס יגנחו )6,קוס
 ריס נחי' סריט3,"6 וכממ"כ כת'כ קר6 דנחד ס'ר6'ס כממ"כ וקן nbD1 7ומ'6 וסקפט טטחתס 3ס סיס nlS'a תער דיוקם )וקן)):ור
 7ומי6 כממחית סגטחת כ) )חי'3 מטקפס ססחתס גמי וליף 3קר6 6יחק1ס 607 מ0סמתט 7')'ף דוקם 37תער סיין ד3סורתטנועוח
 ס5ת חקינו )6 כתוקפה6 דורס עוד 11") סס טכ' ג"ו )לוין כסה"נ ור6יחי עכ") תקיפו )6 גי' הכתיג שוקף טמקיף זחי'3דכסקסס
 ומס כן גסטחתס 6ף )מקיף קיט 06 סגיקף קוקס מסקסי מס ))מד 'חי סוקסו ,קנך פ6ת תםחית 1)6ר5סכס

 סטחחס.
 6)6 חיים 5י:ו

 ט:' סרמכ"ס ז3ד3רי עוי וראתי . 0ר6טוג'ס י' )טמן עיני יקיר וס; וכג") מדעתו סטעס ניקר סר6"ס ורניגו )"מ ותו כתערסיקיפגו עד הייכ 6י:ו סו6 יסכות מ"ג סתוססת6 ולטון סת,ספת6 מקוס ייעחי 631 עכ"). נטקסט.כן 6ף טסחתט נו טיס ני)1מ טסו36חער
 סס5ות ))קט ומוהר כוס") עוד 3רמנ"ס כת31 סערות מ6רנעיס[ ]6ו מ6רנע 67חר קטור ים סהוססת6 )ד' מקורס מסמ"גסס

 כו' וק3):ו טמע,:ו מסט ראגו וע' כסמ"ג סס וכ)") טס:ו"ג כד' כן )טניס 'ס דעת' וע) עכ") נתעה סטחתס 6)6 ג6מר )6נמססריים
 דסקסס סרמכ"ס ממ"כ 3דנר ]ור") גו' 3ן3ר )סחיי:טג טיס 6גי 161מר מסמ"ג 6נ,ר וע"ג 3חער ססחתלי כו' ))קס ומותרסערות
  7עח דרסי ]771) מקיף ומטיס ג,יר מסוס וחי'3 סערות טחי חומס ים ד:וכוח לתוססתה 7חג'6 מקוס 3וס[ )סתייסנ יס בתער 6)6אגו

 עוד כמקיף[ חייכ 7חו)ס סס כתוססתך פגורו ופיך דוין6 נתער וסייגו סמחתס 13 טיס 3נ')ומ ג"6 מקיף מסוס 3תו)ט חיוג 6יןסרמכ"ט
 ויען ניגר )טתייט3 טיפ טסמ"נ כ' מסיר Or כ) ושפגי כון כן 3סקסס 6ף כו' בתער 636 ח,'3 קינו סטחתס ומס כו' 3תוססח6דורס
 קנסת 3ד3ר סייגו נדור )סתייטנ סיס 6:י וקומר ססמ'ג סמס"כ סר6טוגיס חסכו טרמ3"ם 37רי סיום סס סטמ"ג כי' נתפוסט:סמע
 oc ו3ד"מ ~h"e סי' 33"' ועיין כו' )סמ"ג onp'lo מס יונע ו5ימ 0"1 ע"נ מסג' 3סי"3 מכ"מ כ' וסכן ססעלוח סיעורסרמנ"ס
 ו)עג"7 מסמ"ג 3ד' סט6ייכו גו"ג )"ח n~cDS מסר7"מ ו3חי' סנ;ועס מנין ג"כ ס"ס חכמים מסגת 31ט' סס )סמ"ג מסרס")ונני6יר

מסוק

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



  יראים  אמלעכדם כי לברייע רע  נעשים  שאילם  אימירים ז עכדד כמפל878
 , פירושו שכך להכין קל בת"כ והרואה במכות לן כדנפקא השחתה בו שיש בנילוה אינו )ב( לאואבל

 רבנן בתער מצורע דג~וח ללמוד בענין ל[ ]מ"6 מינין ג' פ' דבנזיר תער בלא ישנה שהקפח ללמודויש
 מפיק אליעזר ור' זקמר פאת את להשחית דלא לאו לדחות דמייתיא מצורע גבי דכתיב מזקנומפקי
 לדחות ראשו דמוקמי רבנן אבל בתער תגלחתו שמצות דנזיר לאו לרתות לה ומוקי כמצורע דמייתרמראשו
 לא אליעזר ר' ואפילו תער בלא הוי דהקפה משום מראשו במצורע תער יליף מצו לא תקיפו רלאלאו
 שלא ליה מוקמי אי אבל בתער תגלחתו שמצות בנזיר ליה דמוקי משום אלא מראשו במצורע תעריליף
 אמריק 'סימן נ' פ' דבמיר לשאול ויש הוי בתער שלא הקפה אלמא בטצורע תער מימה למילף לינאבנזיר

 אדם דכל הקפה דראש אלמא כתער טצורע דגילוח יליף מצי לא במצורע הקפה להתיר דמייתרדמראשו
 . ושאלה עיון צריך )ג( ואידך הוי בתער בהקפהשלא

 שלזמימן
  כבר לנפש ושרם , יגלחו לא  וקנם בפאת ס"ס[ וסימן למעלה פירשתי כנר . וקמך פאת את השתיתלא

 .  סכ"ו[  ]סימן  למעלהפירשתי

 נצה[ שלהמיבמן
 וכתיבת קדושים בפי דכתיב בשיר בקיקיעועי תכתיב שיא מאיהיד יייאת ' תתני יא קעקעכתובת

 כתב קעקע כתובת הכותב 6'[ ]ס"6 הלוקין הן באלו במכות ותנן ה' אני בכם תתנו לאקעקע
 ריש רושם שהוא דבר ובכל ובכחול בדיו )א( ויקעקע שיכתוב עד חייב אינו כתב ולא קעקע קעקעולא
 ה' אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת דכתיב השם את שיכתוב עד חייב אינו ר"ש משום אומר יהודהבן

 אינו קפרא בר דתני קערא בר כדתני א"ל שם מאי אשי לרב דרבא בריה אחא רב א"ל בגמראאמרינן
 דכל כרבנן וקי"ל אחר ולא הוא אני ה' אני בכמ רנתנו לא קעקע וכתכת שנאמר ע"ז שם שיכתוב עדחייב

 קעקע ת"ל חייב יהא קעקע ולא כתב יכול התם לה ומייתי כהניס בתורת ותניא )ב( אסור קעקעכתובת

 ראםתועפות
 6דס כ) דרדס )SJh 16 כוס") 6'ת6 וגנדפס כקל כו' נגי)ומ h5h 6י:ו בקן )16 6כ) )ב( . נעוס"י fhl מסמ"ג כד' )סניםססוט
 סתוספת6 פ" . ו6י7ך )ג( . וסנן כסגסגת )סג'ס תתר גראס רנתו t'for נמכות )ן ג7גסק6 אסון 16)ס כו' נגי13ח 6)6 בנו7סקפס
 חייג ד"ס סכועות כריס סתוס' 1ר6ייח סכ' מטס"ח כמסר ור6ית' . ום6)ס )"ט כתער 6)6 תיגו דסקסס מגס 7סמעיגן )מעלסססני6
 וגראס ג' דכ"6 )מכות כחי' סריטכ"6 6ו)ס n~ftu מוס סגן ממסרסים )6חד רטיתי 1)6 סרמנ"ס )דעת ייטור )ריך כרטיס[ "nfth]וסוך
 ומ"ר יריי 0י"6 ריסו hih כת"נ ל* קילו ומס"ס לס ויליף סו6 מהסחתם ותטר דסקסס לטיל  דכתיבנ6 )יפגל מ67 (OID קטבד)6

 סקסס כין גמי דכט)מ6 ידעיגן hStnn  דוקק כחטר מלירט דנילות ממגו ולמדיו זקיו רהמנ* וכתב נתר 6כל דבר נכל  מקורעוכילות
 טכ"ל: בחטר 6%6 3טלמ* ניסרו לי  זקןונין

 ויכפונ %י3ת סל פי' רירסוס סרי  מריתין  ורוטמין קסקט וכתובת סי' 5הקליס סתרנוס וסוס הכרסס כ"ס כו' תריו  ייר0וס ויקטקטלא(
 נוסנו פי' ויושקט סיכתו3 טד ומסרס ס6מרו מסן6תר

~lnrfr 
 ט"ו מסן' סי"נ  סרמ3"ס  לדברי  16)ס כו' בדיו וירסוס וט,"6 3מס

 וו") 3נופס  ס0ו* כמו וירסוס חיכת האוסיף 61") כן/ נדיו ויקעקע סיכח,נ עד כמסנס קמרו ימס 61"כ כו' נדיו סידו ויקטקע סי'סי"*
 נוקרי 15 סס 15 דיו סקעקטות סימלץ סו6 וכהינס sta 16 ככל' כטור סיקטקט קטקט פי' מס למליח כחיוסריטנ"6

 כ1' בו  וכ'6%
 ולנ"ל. סיכתוכ טל כ"6 ויקטקט טל ק5י ל6 כו' דנריו לסורות ייקטקט 5תר  וירסיס חילת ס0וסיף כ:דסס  00וי מי כסיוריעו
 דל5 מאים חייב קטסע כמוכת דכל ר"ל 6ל6 סס סמכות כסמסרט נטולם כתינס  סיס לכתוב לסור יר"ם  דגם דוקק לקו .  יסורלב(
 לר"מ 3"ק דמדכרי טונ6 דנ"מ יכו 'rlD  פויס בסי  וטיין ס3נ:ור6 קסר6 ו3ר 6ת6 ר3 וס" דר"ס 60 כחכו וסר6"ט 0ר'"ף ו0:ס .כר"ת
 סס כמכות פרקדי כמטמעות נכלי CD'1a3 6ל6 מיי3 י6ע1 נימק ד6י 6ץ 63ות סכתכתי סריטב"6 ווכדברי 3יר 6פי' דמייב  לררכןגסמט
 לס"ז  מריטת מסום מייד ד3)"1 )" חיסוק ט"ו 00 ב"ק ונסרס  סס0 6ת סיכתוכ טד. חייט 6י:ו ד6ך"ס ס6 ק00נמאס

 ורומי
 לטנור )יוזר

 מכתו מכס טיט כ'ש *סי רב דימר 60  לטנין די'לנ נר06 1ל' . טכ"י 603 סיוגתי מישו דל6  לרצין נשמט ומהר"מ  לקוין 33'טליו
 עיקר גראס וכתב ח"ס ג'"1  ירוחס רניכו סרקרס וזיו דמיינ  מידו נ"ט ט'י1  סס ב"ק וכמתגי סמם 6ת OD כהב  06 *בל ומרי טל'ומוכית
 יר"ם סך נחיכורס וסר6"ס  סרי"ף כ' וכסיר ט"ו  סס שיכתיב  נטען המלס דיילו מוס מסמס עב") חיינ ע"1 סס נ)Dh 6" מכס 633כי
 ימיו דטת לכהוג ק"פ סי' סטיר בסמר ~011 וכר סל6 ממיס  וסיף ט"ו  סס  sln),a עד חייג 61'גו נ"כ ג' שרק"ם פסקי וכקיסר1סי'.

 חייב יקעו יסיר כהב r"nhl 5סר 13  לירן  מוסר מכס 3ו פיס  מקים מסכיני  6מר  ס3רמז'מ 6לו  דברים מניי סתתי ילי"מ כדרכי.סר6"ס
  מריסין  ורוסמין 3ל"%טמס"כ0מרנוס סת"6סכ' 3י6ור וסמ)ס  )חס נס' ר6יסי 0כתיב0 י3מיסור 0:"ל.  0רי"י וכד' ע"1 סס סיכתונטד
 5מת 5ות 6פי' סכ' רנ'צ ס' כסחינוך דל6 מבס"מ 3ס' וכקב טכ"ל ס3ת  לטפין ססו6  נמו  צותיות כתי לכס"ס ס5"ל מסמט רמס  לתון11"ל

גכהץ
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קפץ 'ראים לשמים אם מ ~ריות רע נעשים שאום איסורים ז עמורטפר
 אדא כרב קי"ל ולא ויקעקע שיכתוב עד חייב אינו כתובת ת"ל חייב יהא כתב ולא קעקע יבול קעקעאי

 דאמר קיל אשי ברב אלא קעקע ככתובת שנראה מפני מכתו גבי על )ג( אפר שיתן לאדם אסורדאמר
 . ושרי עליו מוכחתמכתו

 נקיח[ שלםמימן
 ביום תשחמו לא בנו ואת אותו הכהמם אל אמור בפ' הביה צוה . אהד ביום תשחמו לא בנו יאתאותו

 שלא בין הכית בפני בין לארץ בחוץ בין בארץ בין נוהג בנו ואת אותו 6'[ ע"ח ]טגן ותנןאחד
 עוף ולא שה חיה ולא שור כהנים בתורת בדתניא ועוף בחיוג נוהנ ואינו ובמוקדשים בחולין הביתבפני
 דתניא האב לזרע דחוששין בו נוהג בנו ואת אותו )א( אמו בין אביו בין הבהמה ומן החיה מןוהבא
 נוהג ואינו בנקבות נוהג ג'[ ]ע"מ בנו ואת אותו בפרק ותניא ובכוי בכלאים נוהג בנו ואת אותו 3ק]מ"ע

 שמואל אמר חייא בר הונא רב ואמר חתם מפרש וטעמייהו )ב( ובזכרים בנקבות נוהג אומר חנניאבזכרים
 בנו זאת אותו משום פטור והמעקר הנוחר בידו ונתנבלה השוחם 3'[ ]ס"6 תנן )ג( כחנניא הלנה 6'[מ"ט

 ראםתועפות
 6חת 163ת 6ש' 7סמ 6)6 ממס קושות כחג 37עיק ססע)ס גיקס מש) תסי' 3סס כ' סק"6 סם סיועי וסטיית ש,"פ 6קס הננגשגג"מ
 גרפכן סי' סכן גותיות 3' געי ממסכן ימ)6כת דומע יכעי מנח נכי דס6גי טל )נ"6 )"ח סגי חקק שיסו )קפ נססר ועייןע""ס
 סע"ו ח"כ סקעגס יד ונס' חיי. ונסכי כן ס"ך 6חת 63ית 6ף )ע"ג טומן טרוסמיס כוכ3יס מעונדי סמגסנ סכ6 6כ) סקרסיס 6ת )ח3רחסור
 כו' ותינות nitmb התמונח ס)DhI 6" סיס" כת'נס ענין ort~s ד6טי' סרט"י ומ)' סרמ3"ס מסטון וגל6ס כתב rr~e 6ות ט' מנוסס"1
 ע"נ מקנס 6חר )ג( . מהנכס דרך נעיגן 7)6 חייב סכ6 מ"מ סנה )עג'ן מבנכס סוי י)8 בע"ג גטמ8) כת3 י5סי' כעיני DtnDIעיי"ס
 7ע)מ6 )עסר6 דס"ס מקרס 1Dh דוקך 1837 ס"ס סריט3"6 סכ' כסרמ"ס ךס") סתמ6 6סר ממסכ"ר וכלגס ו3גמר6 3גיסס כ"סכו'
 נ"נ סי' חנמיט מסגת ונס' עכ"פ מדרנגן יסור )גי זנחקיקם ס") סקט"ו קמ"י מ" )6ס"ע סנ"צ ומגס hnitm. 6ורח6 ונקט6)6
 י"ס 3' כ' יגיטין מסחוס' ו6ף דרככן היסיר כ8ן דמין גראס ספוסקיס דנודכרי כן )מד דנוסיכן סכ"ס ע"ד חמס סם סמועסנישן

 כ' מ7)6 דרכגן 6יסור6 3וס ז)יכ6 סיר6'ס דעת וכ"ג 6סי כר3 מקנס 6סר )יחן ימותר דקי") כיון D")D מכרע 6'ןוכתונת
 : וס ))16לוידס

 י3חייס ט"ז נסי' וסטור סל6"ס כיעץ ס)6 טדעתו לנינו מבנרי ממעינן מוס סקס וכי כנדסק וס"ס כ5") נו' 16"ג נסמק 6מו)א(
 6כ'1 נין ךמטכ"ר סכין )ומר מ:") יובע 61עי טכ"3 כו' נסמס רכיו גין רניגו כחב 1oa' וכגס )גי' )סחוט מותר סגכייס ע)סנ6
 נכקנומ  3ין  3וכרימ  כין נגמר* לבזיכו *3ל  מכריס נין טוקטת נין גגזסס וס"ס )ב( . ות)"מ סכן עם ס6נ )סחט 67סור ל") כוןבסחוס
 וקותו 3ט 61ח לוחו דכתי3 ספסוק ט"ס רנריו *מר רחי:י' 3גמר6  סלס:יכו גי'  נס ליישב ונרמז  שכריס מסג ס"י נ:קנוח נוסבד"נורת סיבי כי יומר דחפיו סיר6'ס ני' 'CD 61"כ כו' קודם מסוט )ס,כיר דרך כו' פ)ונת6 67יכ6 דסיכי 6חד חוד"ס 6' ס"ס ססהיסועיין
 ורוויתי נ/  16ח 3' סי' למיל ממ"כ  וסיין נצלנות  3ין  13כריס  נין  לוסנ *מר לוס  כקנס רסיעו *תריו  כרוך  סננו מי מסמע ודגו  זכרמטמע
 ותג"ס כך ט) לותו תוססין 6ין נרכו הומר  06 *ל6  טריף  ר:כרך מסקנ*  וסכין  3זס"ל סס סכ' יכלגות ס"1 6)סם סר3 ע"ד )מעירכ6ן
 טכ") סו6 ע"ס  5ס סי* ת"ח 6ן ניכר *דם סל  טמ3רטתיו כך SP 16תו חוסקין  6ין  ברוך  ס*ימריס  3ין  ככרך  ס16מריס3ין
 3רי"4 יכ"ס שמפרכותיו סגי' וכע"נ st~rt  טס )גרכות כן"ס וכ"כ ס:וכרכות'ו סכרייח6 )מון סרי"ף יסמס"כ חמוסוסול
 רשוי כו' ניכר ס"6 ממכרכותיו  מהיחר 61ירנ0 ע"כ לותו תופסיה  5ין כו'  ס6ומריס  נין מקודם ככריית* למ"מ סו6 ג"ש מ6י 6"כט:"ל
 גס חופסין 6ין ע"ז ולס"ס כו' סמ3רכותיו )רקיק )1 מש טמסר16י כך ע) לותו חוססין  6ין דס"ס לותר ורוחק  כך על שיתולתסוס
 6גי סומר כן וע)  רסיס יניחו % ט"ו טדיף  הכנרך )לס 5נ) כך ע) קותו l'DD1n 6ין נרכו קומר  06 )מ"ט O'b1 6)6 היגוסתנ"ס
 ) ע סי' כך SDI סגק7גין לותו תוססין )מס טעם וס61 כו' גייר ס"6 סמנרכותיו h";Dt כך 1) לותו תוסס'ן וסגקדגין מסנרי'ת6 3סר'"ףתחסר
 דסייט ט"כ קותו תוססין  6ין נרכו *ומר  ו*מ  טריף דגנרך )מעלס סכ' מס כ) ע) סרי'ש מ"ר מסיר ו)ס'"ו עייף דג3רך ברכו מר60

 וסגקדנין. סת"ק )"ס זכ,ס עדיף 7גכרך סמעיגן ועכ"ס כסגק7גיס 7)6 כך ע) קוהו t'pDtn 6ין כרוך לנור ס6ס טכו6ר 7נריית6מריסך
  כין  למיחני ס)") י6'סכ6 סקסם סס וסת"ח ססורין ):ועלס מלמטס כין )מטס מלמעלס נין טד)גו וסגפי סכ)נ וסתגי6 6' כ"כוכס"ק
  לפתרון דס3ין לק"מ סק"ח ע"נ נך' 3תו"מ כסולט ולר עכ") ימסור עפי רנוח6 סוי למיס רמליועלס )מעס מלמעלס  ובין למעלסמ)מעס
 מחרי דסכ" ובריית* ניס*  סטורין כו' סכלו יפחני*  סגמר6 פריך מ"י סס לב"ס מט"מ ססקסס %ס  ית'יטכ וכזס סר6סון מן  'ותרסטוי
 בית מס' סקפס  וכן קסת ספס' לסי' מלש"כ לק"מ מ"צ ומייב מעוי סוי למטלי רמלמטס לסרס"י ו3סלמ5  ספורין נווי  3כל ומס"ס3ר"ס
 י"ג 6"כ נרסיס מח'ינ )6 דרג) מטעס סטור )מטס ו)מ)מע)ס 3ר"ס דרדרי גימר  oh1 6"ס סכמ"ס ד'  יעם לייפ3 ייפ  O"D1יסירס
 ותרגנו) 5דס 3י כ"6 3"ק דתיי6 מסD~nDt 6 לר' לרקטות  וקין סוי נמי 6:יס אפי' 6ל6 סו6 לחור lrn(o  דליו מנ"ט פעורספו, יותר  ססוט  ס,חרון  סגין וטמיר 3ל'ג וחייגין מו"ס סטור סעורין ומלי מיסך נ67פיך מסגינן מס"ס )מיתגנו סו") 61פכ6  יותר מסוט610
  נו)מט)ס ונצי 3כ)נ נריית6 3שתס ומעלס סימר דכ)סי סתס יס6גי )חייי 'ותר מסום סר6סון מנין וסתם כו' )מטס מ)מע)ס כיןסדקנו
 . עס"נ 6ח7 תמ"ס ג' כ' כתושת ועיין מיגען למעלס מלכעס מ"ג  ח"נין %סי סלי~ט)ס  דכסס ותרשול D1~a *מר  תוויןלמטס
 . סג'ס כ6ן סרי תסחעו )6 כטס"6 מגין 61ות1 3גו 3גו ו6ת קותו 636 מ 6'ן 6'[ ]ס"ג סרקך גססם ותגש עוד 'כתוב ביסס)ג(

 נסותסותנבת
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם עכצרזאימוריםכ~פך78ע
 ולעיבויי ולרפואה לכלבים השוחם ולהביא בידו ונתנבלה והשוהם ומעקר לנוהר פרם תשחטו לא בת"כדטעמאי
 אמור אחר שחם בין  הוא שחם נין . כרכנן וקי"ל פליגי ראויה שאינה ובשחיפה מתייבין וחכמיםשיטר' שמעון ר' ערופה ועגלה הנסקל שור חטאת פרת השוחם לע"ז השוחם טריפה ונמצאת השוחם תנן .כ%בבי5'י

 . ראשון ישהום ראשון שלקח איזה )ד( בשותפות וכנה פרה שלקחו שנים 6'[ ]פ"נ מדתנן אחריולשחוט
 נאמר )ה( מנסיא בן ר"ש דרש וו את לילה אחר הולך היום בנו ואת באותו האמור אחד יום 6'[ ]מ"ג תנןי

 בראשית במעשה האמור אחד יום מה בראשית בטעשה אחד יום ונאמר אהד יומ בנו ואת באותוכאן
 בקר ויהי ערב ויהי דכתיב מנלן בראשית ומעשה הלילה אחר הולך יום כאן אף הלילה אחר הולךהיום
 הלוקח שישחום ולתלות לספק שיש במקום )ו( ללוקח המוכר שיודיע בנו ואת לאותו תולדה . אחדיום

 הדבר ונראה הלוקח שישחוט ולתלות לספק שיש במקום ישחום שלא זאת וסברא זה וממעם ביוםבו.
 המוכר ]צריך להבירו בהמה המוכר בשנה פרקים ,בר' ]מס[ בנו ואת אותו בפ' כדתנן מהם אחדשנשחם
 ערב עצרת ערב )ז( פסת של הראשון עיים הן ואלו לשחום מכרתי בתה לשחום מכרתי אמהלהודיע[

 6'[ ]ח"ו הדם כסוי במ' ותנן )ח( בגליל יוה"כ ערב אף ריה"ג וכרברי חג של האחרון יו"ט ערב השנה ראשי
 מתיר מאיר ר' עצמם ובין בינם אחריהם לשחוט אסור אותן רואין ואחרים ששחטו וקטן שוטהחרש

 . )ם( כחכמים והלבה אומרים וחכמים אחריהםלשהום

1D~eני[ שמ 
 אמור בה' דכתיב מחללו ושמור לשמו כבוד ותן ותעבוד תירא אלהיך ה' את . קדשי שם .את תחיליולא

 כל ידוו זה לאו וכפירוש תהום עד ויורד נוקב זה ומקרא קדשי שם את תחללו ולא הכהניםאל-
 כלל וסיקל אחת מצוה אפי' המבזה שנל שיעור להם ואין דרכים בכמה ישנו השם חילול ביהדוימ
 הדומה ומן הכעור מן עצטו שישמור צריך תורה לומד הוא ואט השם את מתלל נקרא שמים בכבוד)א(
 כדאמרינן השמ מהלל נקרא כן עשה לא ואם רע דבר עליו יאסרו שלא חשד לידי יבא )ב( ושלאלו

 ולא מבהא מבי בישרא דשקילנא אנא כנון )ג( רבא אמר השמ חילול דמי היכי 6,[ ]פיו יוה"כ פ,ביומא
 שלא ואע"פ . תפילין ובלא תורה בלא אמות ארבע דממנינא אנא כגון אמר יוחנן ר' לאלתר דמייהיבנא

 ראםרועפות
 דנ3רייח6 ודע כסוחפות ח'3ח )ית6 )פנינו ונמסגס . חרט סס . גוס ו0 ידיעט )סס סריס כ3"6 יחי טגי0ס ס)קחו סי' . נט1חפ,ת)ד(

 6חך olhn כט)ק0ו ען לנסוח ר6וי 6'ן )כתח')ס ךמ"מ מש"י מע"ז 3י1"י סס"ך וכ' ונסכר וריו טר"ו הסגי קרס 06 ס0'חג6גגמר6
 זרי,כ"6- זס וקין כן )עטות לסור 6י וגסכר ,ריו )קררו הכמיס ססכחוטו )ומר כ3) גר06 י)6 סס"ך ע"ד כ' סקכ"ו וסתכו"ט גו) 6'ס,רמסוס

 וגקגס ונסכר נליז סר"ו מג' סס הקמרו דק7וסין רס"ג מירוס))וי סטיר )יבלי ר6י' 6ני וקימר נס"ן 0פ~ג ו%כ וגססי
 hnif )סיעו מנסס )ה( . כטחגו"ט ד)6 רטע סגקר6 רנו6יח נוגסג סנסנ 6ף וגסכר וריו )טון מנ61ר סר' רמ*ח מגסג סגסגסמקה.6)%.

 כנ;חגי' כימנן וסוף כ1' ונתקות )ספק טיס כמקוס )לחוט נזכרתי נת0 16 )סחוט מכרת' 6נ;ס היוקח סמוכת rtTltn פי' )ו(]0נר6"ד[.
 סו6 )סח1ע ס)6 3י וגר06 כו' נמק1ס )טחוע ס)6 ))וקח ממוכל ט'וייע 6ית6 ונגןפס )6 ותו )סחוט נחס ממכר )תודיע )ריךס:;וכר
 כוי וגרפס ס)וקח טיסחוע ו)ח)וח pcni טיט נפקוס יסחוי c(h כו' וט ומסעם וגוסכ"ר )סמ,ט ס)6 )סוייעו 3ר'ך ד)0מ רניטנדברי
 גר' 61"כ )קח כן מע"מ )נעס"כ ק1יס 610 מכעס"ג ס)וקח תגן דיגך )ענין מד"ס 6' פ"נ נח31ין לסת 0נ'16 נתוססח6 )ש"סרונו
 סנעס"3 ]נס יטחוע ס)6 )וקחיס[ ]ס3ג'- ו6ת וסנריך Or ומעעס וש"ל 61"כ לוחו מטוס עוכר ג"כ סמ,כר כסיס0וט לח"ג 61"כמרס 6מי סגטחט סדרר 1נר6ס טרוקת סיסמוע ונתרוח )מסק סיט כמקוס )סחוט נהם 16 )סחוט 6:;0 סמובר יסחוע hs סנמטג0 6)1סרקיס

 וגר06 )תקח סיט 'סחוט bSn 6'מ4 וגגדפס 610 טטמ6 סד 61ידי ד6'ד' כ1' ונרקיס סטקח סיסחופ ו)ת)ו0 )ספק סיס גמקוס נעגמו[ המוכר)
 ס)6 סו6 60וסן 3וס )סחוע סיכרת המוכר ס0ו7יעו ו6ת וסנרך וס 7מטעמ רגיגו 67סמעיגן מט"ח oc וס" גורן 6חן סגטחעסדנר)

 וי"ד 3' ס' ritu פרק"י . כסה ס) )ז( . נוס )ו מויס h~h 61'ן D("S גט"ס סס כרתני* גנ;נע 61יגו סוחע 0ו7יטו )6 06 6נ)יסחוע
 וע"ע ססוסקיס כ) וספקות כו' ריומ )ו טין ~tyr קימתי 6ר"י 3ננסנס טס גרסיגן עזי )ה( . טס עורית גחנת 3ס' ושין ט"ו ס"ס)'ו"ד ~. כגי s~r 6(7 סרס"י כווגח ונסו עכ") ססונע ע) ג6כ) פסח סיסי' י"ר מנינם מסוס זג'סן וי"א ק"י ס" סכ)13 וו") ססחיס מסוס7גיסן."

 וכ' טסטמיטו סנ0"ג כדעת טדעתו טג6נ;ר )6 06 י0וד0 7ר' 60 'ססמיט 6מ6' רגיגו oun ידעתי 1)6 סקכ"3 %ו ס" חנונך)סרב
 סס וכקיטורי רס"פ סי' לעי) ועיין . סיס סקס )דון . ע"ע מפמגיגן )6 ו)רכגן כון 6רכגן ר"י 7ס)יג דסונר דנוטמע כסקץ3 מר"ת0רנ-

 ג6חרונס כר"מ סורסיר3י 6מרו 3' ס"1 מהעין כר"מ וס)כס ד5"3 סו"6 דמסתסיג6 163 ו6י חךט ססס כן כהכמש וסלכן )ט( . 7'6ות
 עכ"ד: כר"ג; מסקי רו"6 ספוסקיסוכ)

 מסוס 3' ת"ד נחו)ין כמ"ט סגכון וסו6 חסד )יי* ינוק ס)6 בגי' נגדסס )ב( . ]סגר6"7[ 6100 .כ) ור") סו6 קמש )יעגל י ע)) -נא( ,;_,-
 עליו יקמרו ס)6 סופגינו סכת"י כג" וסגנון מוצן סיגו רע )ד3ר 1)6 3ג7פס מס"ס 6ך )ו. ,קןןסדומס מכיעור ען שחק כו' ::,::.0סי6 -,1
 )"פ סס 6מר ד6מי ודע כו' טק')ג6 6י סני נגמלת "נ_) סע"ן ניו כ"ס כו' 7סק')גh 6(b גגון וממשי 3% )סג'גו . 63% גג( .. 4ך-לפ .;,,
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קצ יראים לשמים לבריותכיאם רע שאינמנעשים עמורזאיפריםספר
 ביום ולא לתלות בתשובה לא כה אין השם הילול בירו שיש מי אבל כפרה להן יש עבירות שכלכפרה חלוקי באו'בע יוה"כ פ/ ביומא כדתניא עבירות משאר יותר מרובה עונשו מצינו לאו אלא עליונאמר

 אחד מגלוי ממנו נפרעין בסתר שמים שם המחלל ]ת"ו[ אבות בטם' ותנן תטותון עד לכם הזה העוןיכופר אם ש'באות ה' באוני ונגלה שנאמר ממרקת ומיתה חולין כולן אלא לסרק ביסורים ולא לכפרהכפורים
 בתוך ת"ל ביחיד יכול שמי וקדש עצמך ממור ונקדשתי' נאמר למה א"כ קודש אמור תחלל לאשנאמר ממשמע בתו"כ כדתניא שמים שם יחלל ולא )ד( אדם שיהרג הבורא וצוה . השם בתילול מזיד ואהדשוגג

 . כמרובין ישראל בני)ה(
 ]שפב[ שמאכפרמן

 , תפחד עבודח,ו ולמלאכת כבוד תן אלהיך ה' לשם . )א( תקריבו לא מום בו אשר וכל שנור אועררת
 . למזבח מומין בעלי להקדיש לא ואף לשחוט ושלא להקריב שלא הכהנים אל באמור הקב"הצוה
 ותניא וגו' המזבח על מהם התנו לא ואשה וכתיב וגו/ שבור או עורת דכתיב מנלן )ב( ולהקריבלהוסיף
 בת"כ ותבא , לה' אלה תקריבו לא וכתיב שבור או עורת ת"ל מניין לשחום . ושה שור ת"ל ושהשבשור הפסולין כל לרבות מניין המשתלח שעיר לרבות לה/ המזבח על ת"ל מניין דמים זריקת מהם ת"למניין מקצתן כולם אישים אלא לי אין אישים אלו טהמ תתנו לא ואשה כ'[ ]י' פץ בתמורה לה ומייתי'בת"כ
 לסמה אמור כבר הרי תשחטו בל משום אי ת"ל מה תקריבו לא מוס בו אשר כל )ג( בתמורה להומייתינן
 תקריבו יא אוטר אינו הא מהם תתנו לא ואשה אמור הרי תקריבו ללא אם שבור או עורת גבי דכתיבפי'
 שמות ה' ]משום עובר ומקריבן ושוחטן 8י' למזבח מומים בעלי המקדיש אמרו מכאן תקדישו בלאלא

 ראםתועשת
 63תר6 ס'גח6 כו' כגון רנ בנור כ' תפונס כסם גפות סרי"5 6כ) 3סרס"' ועיי"ס נס )") דחגעי נ*תר6 6נ) תנעי ד)6 נ6חו66א

 6' מ"כ כסג0ירין דסת"מ ודע . ס' 6ות נני16רי ח"נ סי' )סנן עיין )ה( . 6' 6וחמס ונני6ורי ת"נ ס" )סנן עיין )ד( . נכ"מ עיי"ס סי"פ 'מס"ת מס' נס"ס סרנננ"ס גי' ס" וכן נס )") תנעי ד63 כ6חר6 6נ) כו'דתכע'
 ככור חו)קין 6ין פסס מיק) סיס נ"מ עמסתי

 כד6מרי' ניסרק) מעמרם נסחות כוי )6 ססס דקייוט חיכי כי מיטרק) עירס )סג' כסרסס'6 כן כלעומס חייגו ססס חילו) 11") כחב)רכ
 לוחו סורגין 6ין עי"כ סנ6 ססס חייו) JrtO מו"מ גןכס"ס

~"bb 
 וגרפס עכ") 6"כ מס' נסי"ג 1") סרמכ"ס וכ"כ ניסרך) " כו יודעין

 סס 6ח חח3)1 1)6 דסייגו גוי חח%ו 1)6 ע) נס ק6י חקדסתי %ר טכחוכ יסרך) 3גי כחוך ר") סגיו תסגי ימיו גדרם ימקר6 דם")מדהריו
 : נכריס )גל 6ף ססס חיקו) יס6יכ* 6' פ"ר מיתה סניף נ' סי' חכמים גוטגח וכס' נעדרם לסייגו יטרף) נזי כחוך כרווייתו ונקלטתיקימי
 כ"כ[. נ"נ ]ויקרץ )ס' 6)ס חקריכו )6 וגו' לכור 15 עורת 6( . תקריכו )6 נסס דכחי3 סמם )לוין וטגן כש"ג גירסתוסיס סכן וגרפס תקריסו" )6 מוס ט 6סר וכ) סטר 16 "עורת כן ורכיט מקריבו" )6 שור 16 "עורת טלו hio"1 נמגין כט"ג)טון)א(
 1 רניג 16)0 תקרינו )6 מוס כו 6סר וכ) טכור 16 עורת רגעו[ גומחת ])פי ט3ס"נ וז"ס . כ'[ כ"3 ]סס תקריה )6 מוס כו 6טר כ)3(

 . סטחיטס ט) 6( . 6)ו י16י1 ג' וע' כ"כ[ כ"ג ]טס )ס' סמ,נח ע) מפס תחג, )6 ובסס נ( . )16 שימן נסג'ט סנס"נ ע"דסוייף
 טכס"נ כי וכקדת כחיטת 6)1 כתי ונמ65 . )סקדיפ )6 ו6ף . )סחוט וסט . )מקריב ט)6 3סמ1ך ומ"ר . )סקרנת ג( . פסקים ע)3(

 כשי דס מוריק טסזסיייו כ' 5"ג )16ין וסרמנ"ס כון מגלן או)סקרינ" )מוסיף לח"כ וב"ל רכיג1 יוסיף נקריס וטול וטכסיסי סקונמגין
 כסמ"ג סס ועיין )ורוק" אוסת כ' )6 וראגו ת"י גלוין מסמ"ג וכ"כ כיד[ %ג ]טס )ס' תקרינו )6 ית' למרו וטול טמו3ח )נכימוכין
 )וריקת 63 5% 610 יקרך 6ורחיס ממונח ע) כי 161מר )ס מקטס דיו ונחמורס טמונת מע) הדס וריקת דורם כמגיס וסחורת 'נוס")לכ'
 וכמוח מעוך סמ"ג סי' ריס לח"כ וכ' )ורוק ט)6 )16 כ6ן כח3 )6 מס"ס 61"כ כו' עווור כר"י ריי )"6 כממורס 1עיי"ס Y')Dכמיס
 טס וכי 5"ע )וקט סקדיט סונור מס וע) 11") סרמכ"ס ע"ד כ' רס"ו ס"ס סחיגוך ומגס , 6ת6 )וריקה בסי' כת3 ומס תקרי13 )6וגהוק
 טפות טסו6 סחיגוך )ס' ותיקוגיס 3סגסות סגלות סדר כס"ס וכ' SttiD דא, ותמורט ונפ"ק ס' ס" )קמן עיין 3וס") כמנסוחיוסנר'"ס
 )סרמכ"ס סחיגוך 7קוסייח סנרי"ס וכוונת h~la סי' )קמן עיין סנרי"פ כרכרי ט5") נר6ס ווי רס"ס" סי' )עי) ונעיין ותיקן סנרי"פנדגלי
 מיקרי דננימר נ( )קי. 0%6 כמימר מעיט כו סטין בע"נ סו6 טנ,ס"כ 6( . כחימר h":D בסי' סחכ עעמיס כסכ'ח)י6
 מוס נע) דסקד'ס. )ק"מ סכ' )לעס ffinn )וקע מ"ט מוס כע) גסק7יט טקסס מסיר ס6' ותוטס ל כניסורו מעסטעניי
 0) ס5"ע ממט וטו6 ש"מ ע"י המננס ו' 6ות h"p סי' 6ור עמודי סו"ת ועיין מעמס עכיד יכדינור יתימרסוס

 תחיגי
 )סרמכ"ס

 מנין אעגין 61סטר סרמכ"ס ט) %.ין נו זס בסי' גכ))'ן סיר6יס ל3ימ דגרי ט63רתי מס DS: וב"כ . ס' דרוס לגח) 6כי ס'ועיין
 מנוס כונס וטקערתס ימן ו,ריקת וטחיטחן )מוכח בע"מ סקיס כי גימר 6נ) 11") טוו קע"ת סוף סרמ3"ן כדעת )6חד נמטכתרי"ג
 וי"1 ריס )עי) הכחנפי מס ועיין עכ") כו' סמומין מנעני סקרנן עטיית )מנוע הכונס טסכיונס )סי 6חת כ) ע) l'P'ic הע"ס6חת

 63 )ג( . נכון ע) סכת"י )טון 6' 6וח )ש) כקרתי וככר כו' מצן )סקרים 6)6 )ית6 נגיסה . 1)סקרינ )מוסיף )ב( . 6' 6ותכחמימי
 )6 הומר 6יגו 60 תחגו )6 ולטס סי' )מטס למור ככר סרי )כקראט 6י )מעט לזמר ככר סרי תקדיחו נ) מסוס 6י ת") מסחקריכו

תקרינו
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 יראים לשכים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ו עמוד מפך880
 אומר יהודה בר יוסי ר' מקצתו[ תקטירו ובל )ד( כולו תקטירו ובל תזרקו ובל תשחטו ובל תקדישו בלמשום
 מום אלא לי אין מום בו אשר כל )ה( תניא , מרצים שאינם מלמד לכם יהיה לרצון לא כי הדם קבלת עלאף

 אחת בעינו סומא בין עיניו בשתי סומא בין עורת תניא . מום בו אשר כל ת"ל מניין עובר מוםקבוע
 זכר ונב לרבות מניין רגלו או ירו שנשברה אלא לי אין יד שבר או רגל שגר שנאמר לפי ת"ל מהשבור
 שמומם מיוהדים אלו מה רגל שכר או יד שגר ת"ל צלע שבר אף מרכה שאני יכול שבור אות"ל
 קדשים ושאר במדינה בכור להשחם בעינן וגלוי חוור אינו פי' בגלוי שאינו צלע שבר יצא חוורין ואיןבגלוי

 , מקום )ו( בכל רבינו באשר נפסל עובר במום אפי' להקרבה לפומלו אבל פדיון ידי על בחוץלהשחפ

 ]שפא[ שמבטימן
 וכתות מעוך להקריב שלא הב"ה וצוה הזהיר . )א( תעשה לא ]ובארצכם תקריבו לא ונתוק ובתות-עךך

 ומעוך כ"ז[ ]ג"כ הכהנים אל אמור בפ' דכתיב ועוף חיה ובחסה אדם בזכרי לעשותושלא
 . הדם לזריקת בת"כ מוקמינן תקריבו לא אחאי . תעשו לא ובארצכם להג תקריבו לא וכרות ונתוקוכתות
 שאתם בכ"מ תעשו לא ת"ל מניין לארץ בחוץ בארץ אלא לי אין בארצכם ת"ל מניין בע"ס תמימיםאלא לי אין )ב( תעשו לא ת"ל מניין ועוף חיה מדבר הכתוב להקרבה הראוי דבדבר בהמה אלא לי איןותניא

 ראםהועדות
 כו' כ) נת:!ורס )ט ומייתיגן כת"כ וחגיך תקריכו )6 מוס כו 6טר כ) עג"ג6 כטסו6 יכתינ מגק )תקריס . תסחטו )6 6)6תקרינו
 וסרמ3"ן כח"כ כ"ס כו' תגיך )ה( . סח)כ 6ת תקטיר וב) 6'ת6 ובת"כ ממוסגר מנסתי ומטס כגרפס כ"ס . כ131 )ד( . וכ5"3 בגוססכ"ס

 סם וכ' כו' מגין עוכר נוס כו' מוס כו 6סר כ) ת"ר וכתנורה כתב מ"י )לוין ונס:;"נ יתמורס נגמר6 ויסגו כתג 5"ס 3"תכסס"מ
 סגעטס כחס כו' ר") )ט מתקיף 6' ו' נתמולס )סגינו fit'hs מ6י 6"ס ועסי"ז ע"כ נפ6היו מונס ונמסר טיסוסיס מן ,Dnr)t 0סמנים
 נותקיף סקודס גר6ס סר6סוג'ס גי' 3סי 6כ) 3"נ וסוכר כ' 0גר"6 ונסנטות )לוין ס' ע3 שנר ר"3 ועוכר סי' טס וסנס"ו ועוכרכע"מ
 )ס מתקיף פי' טס וסנר"6 ר") )ס מתקיף )מון מיויק יסי' ועפיו ועובל צינח ק6י r~DI כו' מגין עוני מוס כו' ת"ל כהונ פי' ר"))ס
 כ3 מיכתיכ 63חויי )סכר"ת6 נ;נ") מקסם דר"3 יסייגו סנס"ס נתקיף כב) קוקיה נרטון נס )סלט ים סג") ו3ס' עכ"hf~3'h 3 )טוןרק)
 טגיגו )6 טמ6 כן המרו מי)6 ר"3 וו"ס עוכר מוס ו)6 קנוע- מוס tllDSI ע"כ כ) ת") יוגין 6מ1 ממעי נ%מ נוקד נע"מ וגעססחס טגוני 6)6 3' 6ין וי') מע"ח ס" )סגן טס"ר קננ"ז ס' סופטיס סססר' וכזכל' (nrtP 6מו מ:נע' גודד כ) מרנס ד')מ6 עוכר מוטיס"נו
 hlp'1 מעיקרך בט"מ ד6י ועובר בע"מ טגעסס 3חס6)6

~nius 
 מוס 6)6 6מו ממטי מעיקרון לע"מ כ) מנייח מרנינן )6 ומס"ס סו6

 כדכחיב ולמס )ענין טהס רט דבר מדכחיכ טס רניגן עוני מוס וקיוו כ3 ת") מנין 6מו ג;מע' כע"מ גורד כספרי והס"ט )6. זחוסונר
 כחיכ ועטיינו וסרס"י כמרסס כת"כ וקיוט טרוע יוסף 3ר ר"ח 3" ונ;טג' וכסרס"י 63 תקדים כ) )ענין 6נ) ונו' e~ol ת31ח63
 ומגס עוכר. מוס ,וגת כ3 )לנוי נולך ושן סכחוכ מיירי 6מ1 מנועי מוס כבע) סרי 61"כ תקיימו )6 וירטינן הקלינו)6
 , רע רכל כ) מוס ת") חווית יגע) ינקת 31ע) גלב כע) מגין רע. דגר כ) ת") מגין 6מ1 נומש וף) טס סרמ3"ן כתנ טספרי)סגן
 חוית יגנח נרכ וכע) כ3 מדכתי :;סיתור מרבען 6מו ממעי כי מ,ס וגריס SttQD לט דגל כ) טס 16 טול ת") ומגוסס ו)חו)ס )וקןמגין

 כסתו"ס שי"ט וטופס טכטול טססעיס כ) )רנות וטס וטור קעור נת"כ טדרטו וכמו וס0 טול מדכתיכ ומוסס חו)ס וזקן מוסמתילת
 חו,ית , ע5ס 03 סיט יפת , ינט נר3 וסול כתורס סימול Dl~p מוס סייגו טנססרי ח,,יח יכטת נרנ 3ע) )סרט יט כוו6' ו)סי"ו קי"יסי'

 טונל 33ע"מ תוכח ד)6 יקרץ נססרי טסתנ6ר סרמנ"ן וקנסו סרמנ"ס סכ' ,ס מ6ד )י טוקסס כי סוס טנדחי )מי מניסןטפין וכפי טס )מס"מ טמח )כ 3ס' 11"ט סססרי ט6נ;ר ונו' )כ"6 הונח )6 נמסוק סכחונ מוס וסוף כתורס 6:מר'ס וטיטהן , 'nDS וסוףנפלית
 %) חוצת ונע) 'כגת כע) נר3 נע) מגין כססר' מלמכויר לוחו תסס נמסרו מעס"ח כע) ולנלון עב") בססל' ,ט מ65ת' )6 ו6נ'טכ"מ
 ]וכן דססנו"ג כגוחכ"ת סטניח 1)6 עכ") ס"י ס" ג;)"ת סס%ג ות"כ עונר מוס טו6 וקסת טנרכ 6"גו מטף נס"6 כ' ומכ"מ רע יכרכ)

 נרנ ונע) כו' ע)'סס סוחטין סטן 61)1 6' 6% ננכולות סס;יגו כמו גסי' עכ3") 61"כ רע י3ר כ) ת") מנין ויוסת נל3 כ'0יר6יס[
 קומר וסכתונ סמוכחר מן ס6יגס )סי כוס טכסמס 6ת מקליגין סטין נקותן ינקת כ' ס"מ 6"מ נ,ס3' נס"נ וטרגננ"ס חווית וכעך יכלתונעך
 ונסקל מזזים ינקת גרס לו3ו6ל סרמכ"ן גי' 6נ) ותק"ם ויכפת גר3 3ססרי כ' ולדיוק עיי"ס טסור5ו )י יר6ס סקריכן ו6ס גלליךמנחר
 ר3י:ו סכ' טכח"כ סרכוי וסוך מוס מב) 51") ס"ס . מקוס ככ3 נו( . נדגר כוס 1)6 ספח ס3כ סקסם k~Ot רע דנר כ) מום מדכתיכ)י'

 : מוס מכ) רניגו כלסר ד5"3 ע"ס ג"כ וכוך מוס כע) לכיגו כקטר כתוכ כגדסס ונס3מע)ט
 טגי' כת"כ )סגיגו )כ( . ,ט נסמן מעיקר ט,ס נ;וכלח 1ט61 טחמיטי וי"ו ליס stts נמסתח רכינו וכ"כ נגס"נ וכ"ט )מניטכס))א(

 חיס 6ף טללן 6565' ככ) י"ג )לסור )מדגו 63ר5כס מן כסחו"ס טס וסי' תעטו )6 ח") מגין נע"מ כ6ר5כס ת") מגין ועוףחיט
 סו6 זכס"ג ינ;יותר גהוק sp העטו )6 מדכתיכ ):ודגו וי"ג חייל ססו6 מוריס סב) ט6ר"י מסלם 6חר מסרס דסיימ סי' כע"מ ומ""ועוף
 טני6 וכן כ6ר5כס ח") וננע"מ העטו )srtn 6 ועוף מיס ע) כת"כ סיר6יס ל3'מ גף 6כ) טחיי כולת 6חר נותק )סכיך 6)6מכורת
 ס)6 סנקרמן 6)1 ע) טכתוכ יסקסיי מסמע י)'טו' ששי )6 מד)"כ סי' תעטו )6 ת") דמ"ט 51") סקכ"כ ס' מ" )6ס"ע ננ'6וריוטגר"6
'עטו

 מסורסי
 )נקריס סר16י נזמין טרנס l"Dh1 סגעט'ס ט) מטניהין 6מ 61'ן סעוט'ס ע) 636 מקפיד ט)6 מטמט חלטו )6 6מר 6)6

 וכגוסס , כ6ר5כס ת") )סרסו מותר יסיט כע"מ 610 טכ3ר דמ6חל גרע מיגרת יכע"מ 16מר סייחי ועשן תעסו )6 מ"מ qtD1 ח'סכמן
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 יך~ים לשמים אם מ לברית רע נעשים שאינם איסורים ז עמרמבנךנ88
 פסולות הנקבות שאף )ח( פי' בם מום בהם משחתם כי ת"ל בסירוס הנקבות שאף מניין תמאכהניס
 מום בהמ משחתם כי ת"ל וכתות ומעוך דכתיב קרא משתעי בזכרים נאמר שלא בסירוס לקרבןבמשמע

 דלא ביד ובהירום מירי נצמוו נשים לס"ד מירום לאיסור נפרש ואם מיירי הקרבה אאימור קרא והאיבם
 . )ם( מדרבנן שפירשנו סם כגון ממילאהוו

 נשעמ[ שמבסימן
 ותניא אלה מכל אלהיכם להם את תקריבו לא נכר בן וסיר אמור בפי כתיב , תקריבו לא נכר בןרכ8יד

ן
 שקלים )א( פ" תקריבו לא נכר בן ומיד ת"ל כוכבים העובד מן שקלים מקבלין שאין מניין בת"כ

 קרבנות שאר לרבות מניין לחמי קרבני את דכתיב להם דמיקת פי' תסידין אלא לי אין תמידין מהםלקנות
 ונדבות נדרים שנודרין כוכבימ את'העובדי לרבות איש איש כ'[ ]"ג פ"א בחולין רתניא והא אלה מכלתעל

 , השם בגורל ונחלה חלק להם יהיה לא צבור בקרבנות אבל קאמר יחיד בקרבנותכישראל

 ]שפג[ שרמסימן
 העולה לרבות טנין שלמיס אלא לי אין שלמיס בת"כ ותניא בו יהיה לא מוס כל וגו' שלמיו זבחיקריב כי ואיש אמור ב% דכתיב מום בהם להמיל שלא קרשיו לשמור מאלהיך ויראת . בו יהיה לא טוםכל
 הוולדות לרבות מנין לפלא ת"ל ומצורע נזיר היולדת לרבות מניין נדבה ת"ל התודה לרנות מניין נד'רת"ל

 בו יהיה לא מומ כל ת"ל מנין תעשה לא מצות עשה מצות לרצון יהיה תמים , בצאן או בבקר;ב( ת"ל.או ואשם חמאת לרבות מנין בצאן ת"ל והפסק והמעשר הבכור לרבוים מנין )א( בבקר ת"לוהתמורות
 בו דמ:ה לא פי; טום בו תתן אל בו[ יהיה לא מומ כל ת"ל עליו עובר יהא יכול ונשתבר אגג מןנפל
 מקיזין אין מת אפי' דם שאחזו בכור כ'[ ])"ג המוקדשין פסולי כל פ' בככורות ה( דתניא הא אמרומכאן
 עליו ישחום לא זה הרי מום בו עשה ואם מומ בו יעשה שלא ובלבד יקיז אומרים וחכמים יהודה ר'דברי
 דאמרינן שבתורה אימורימ בכל שמעון כר, דקיי"ל ריקין וקיי"ל מומ בו עושה שהוא אע"פ יקיז אומרר"ש

 ראםהועפות
 גנע י)6 סיכת וב) ": מתמר דק"י וסכת מססוני6 מס סכתכ טי"כ 6"כ מטי סט"ז במ"מ ועיין נגדסס וכ"טמע

 עובר i'1P'u ט) ככוס ד6פ.)1 חקוק דפין גרוס מטסוגי6 67לרג6 )טנין ,כימי )6 וע' טס ייבוך טמגחת וכ' מחייג )6 ממטנ6ינריס
 6ת סמסרס דכתכ טלמכ"ס (npfc דט"גו )נ6ר כ' סק"נ "' ס" )6ס"ע 6ר' ירטת Fp31 כו' ~1hk ככ)) סו6 כי )וקין ומסתמך3)16
 ונסוני6 )כתחי)ט כגקכט )לסור )ן סוס עיקרין כוס 6ססק6ת דחייכ למרת 6י 61"כ ע"ס לסור 6נ) מטול טמניו סרג וכ' פטורטגקכט
 כ' מ" 06 עמויי כטו"ת כתג וכן מדרכגן סייע 67סור התסרס גר6ט ד6"כ עכ") עיקרין ס) כוס )טחות מומרת ד6סס נוחנ6רזמנת
 ח") Y')D ט61 נע3מ6 6סמכת6 כו' סיקרה מן סדרטו ולע"ס מי"ס 636 6ע1 ,ס וסירוס 1ו"3 סי' נ' ק"' טכח סמ6ירי ע"ס י  י6וח

 מדרכנן סו6 ו)טמחנר מ"ג ס" ח"כ יפויס כ"ת כתטו' סרמ"ך מ67וריית6 הסור וכו' l'1P'D כוס טנוסקט י"כ יין ט' סי' )6ס"עסגרכ"י
Y')Dהסוריסוט מורין וסטו"ט טרמכ"ס דברי סלטות י"6 נהות סס כ' ח' מערכת ת"ח סנס"ס בסי' נ6ר כקונטרס ט)'ע"6 מסר6"ג טעה וסנ6ני"ק hnt~lth1 636 ועקרם נ,קגס :;דסר' ורמיתו מדרכגן ססו6 רבינו דעת נט ומגס וע"ע כו' ע)ע )וקין סמן "ebt מ"ר( 
 וטוה כנדמם מסר קר6 וס6' עד כו' פ" )ת( . כ"כ ס)6 ט' 6ות ס"ס ט6')ת6 מע"ס ועיין טקדוס נקות וכ:נס"כ פ"1 ע) ג5טווגט'ס
 טפוט)'ס נסי 6:זר'גן עזן כתוכ נגופם )ם( . טנ'ג'סס נוס ומיסר )נסר6 קנו6 נס נוס נסס ממחמס כ, מ") מן סד)נ סמעת'קטטוח

 : ע"כ ו',ךכגון ע)"טו הערימו נסו 6'תעכיד טערמס )סו ס)מ נוסו 'חסון ומנגח'ן 6רמ6' דנגנ' תור' טג' 6'[ 5']כ"מ
 ס)דעתו נמ)"ת וסרגונ"ן , נו' סקנס זג") סיקוס רנ'גו ס" 6)ס מכ) h(~ts(o )חס rh תקרינו )6 נכר גן וגויד ת") 0גדסס3סון)א(

 מחוייט ומקלק כו' וסמוססין מחמיד כגון 50גול נקרנגות עמנו 6ותס )5רף 1)6 טגכריס מן ;pt(,o )קנ) ס)6 , וס )16 מגס ח'ס"
 6ת כו סג6מר )תגניז ממו 6)סיכס 3חס כי סננקוכ) מסירוס כבגו ונסיכך וגו' 6)ט מקלינו )6 גזר כן ומיד נקמרו די מסיטטדרט6
 וב"כ ג"כ רניגו יעח וסוף עכ") וגו' מסחחס כי 6)ס תקליכו 631 כקומר 6)טיכס )חס 6ח הקרינו )6 גכר כן ומיי '6ער 3ממ'קלכם
 כוככיס סעוכיי מן הקביס נוקכ)ין טען כמסינו )6ו עוד כ6ן יס 5ק )"מ סרמכ"ס סחטנ טגכריס מיד כע"מ )סקרינ 0)6 ים טכססיק 1630)כי
 hs u~lpn ח") עור קרמות ט6ר )רכות יוגין כנדסס ומט"כ ס'"ד )לוין טסמ"ג וכ"כ כו' וטוי") 6יס ד"ר 3' ע"נ מגלוח תוס'ועיין

 סגוכרו ונע"נו תמימין כסונר 36ט מכ) %) סס סס:,"ג וו"3 נ16 כמכער 6)ס מכ) ת"3 51") ט61 טט"סג")
 כמקרבי

 : )מעבט
 16 ימחרי t'DD נק"ל וע"ן נ65ן 16 ת"3 סג" )סגינו ונח"כ כ6ן כמט"כ וסגכון מונן ו6יגו המיס ת") טני' נגיסס . ננקרמ"))א(

 )נדנס 16 י5") גר6ס כו' כנקר 16 )ב( . טס"ו )6ו,ן l~nDO כ"כ רכינו וכנ" ותמורות וורדות יקף כ65ן 16 נכקר )גדנס 16טכתוכ
 . .וגטן , נ55ן 16 ננקר %) סס טס%ג ורסון לריס 16 31' כו' )גדרתי 16 מ") 5") כו' גדנט ת"3 ומס"ס נגיסס וכ5") נמן 16גכקר
 דמחגי' 5ו' זתגן ס6 ג' וססנו"ג כו' ככור בגורו מכס סו6 סת"כ ובסון רכינו זנר' תוססת סו6 , כסס"גו ס' ננגורות דתנ'eo 6)ג(
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קעב יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אסורים י עמור .כנפר
 המוקדשין ממולי כל פ' בבכורות תניא . ימות ולא רישיה פסיק יהא שלא אך מותר מחכוין שאיןדבר
 ר' דברי מום בו שעושה במקומ בו מקיזין ואין מום בו עושה שאינו במקום דם לו מקיזין דם שאחזוככור
 בבע"ם מומ בממיל פליגי בקיאי התם ואמרינן מום בו שעושה במקומ מקיזין אף אומרים וחכמיםמיאיר
 מום כל ורבנן מדבר הכתוב להקרבה בראוי מיי לרצון יהיה תמים סברי ורבנן בו יהיה לא מום כל סברר"מ
 יביא שלא מנין בו יהיה שלא אלא לי אין בו יהיה לא מומ כל דתניא לגרסא מיבעי ליה עבדי מאי בו יהיהלא

 דתלמודא דסוניא ואע"ג דריש להקל נמי מאיר ר' דהא )ד( קיי"ל ברבנן הכא בגזירותיו כר"ם הלכה 6'[]ג", בכתובות דקי"ל אע"ג הלכך דריש נמי לקולא ר"מ הלכך גרמא איסור ליה לית מומ בבעל מום לממילליה דדריש ור"מ מומ כל ואמר מומ יאמר מום כל ת"ל וימלנו הכלב שיבא כדי האוון גבי על ויתן ובצקדבילה
 טטיל ויהא )ה( ומקשינן תעקר בהמה הקדיש ואם הזה בזמן מקדישין אין 6,[ ]'"ג פ"א בע"ז דאמרבר"מ
 קיי"ל כרבנן מיהו לא הזה בזמן אבל להקרבה דמיה דתוו קיים המקדש שבית בזמן מילי הני ומתרצינן בבע"ממום
 את )ו( איל התם דאמרינן לרבריו ראיה גרסא דאמרא ברייתא רבא ומייתי ל[ מ"י צדין אין פ' יו"םבמס'
 דמיה דחזו במקום אלא בבע"מ מומ להטיל אסרינן דלא בע"ז דאמרינן אחרי לשאול יש , ליהגרמת

 יש )ז( הוא דמים בר ולאו הוא הקרבה בר לאו דהא מומ בעל כבבור בבכורות אמרינן היבילהקרבה
 אחר תירוץ . להקרבה דמיהן דחזו מומין בעלי קדשים שאר אמו גזירה בבסורות ואסרו . מדרבנןלתרץ
 אף אלא אסור בלבד מומ עשיית ולאו מומ בו יתן לא בו יהיה לא מוס כל ת"ל עליו עוכר יהא ונשברהגג מן נפל יכול תניא . רפואה ידי על להקרבה נופו דחוי בבכורות עסקינן דם שאחזו דבבכור מותר[נכון

 ראםתועפות
 )סרמנ"ס מס'ס"מ גר6ט וכן עיי"ס כדלי"ת ס)6 סי"נ ככורות נוסקי נס"כ סרמכ"ס )דעת ס)ח"מ כמב"כ טי6 פ3וגת6 חד6 כונסוכרייח6 דוומג" דם") כ,0 )דקדק נחית )6 דתגי6 סכ' מרכינו וטפסר כוס ;צקצקו . ר"מ )ע"6( תוך"ט נ' ג"1 מגחות ועיין נ' מג סםסו6

 6"ס יסודם )רב גס עו03 רנינו וטעם , כ6ן כבכובר גנוי חיכת מס"ס וגרניט קי") גנוי כרכון כגדסס ק'") כרכנן )ר( . טסכנכויות
 דס6 רניגו סכ' מטעס וסייגו נגוירותיו כר"מ ט)כ0 6' ג"ז נכחוכוח ס") יסמוך) uh"( וכליימ6 כר"ם 6' )"ל גככורות דססקנוסים
 מוס מט') לר"מ ךפ)'ני י)חכמים ס") דרכינו גריס , כוי וי60 ומקסיגן )ה( . כ' 6ות ככיפורי ו' סי' )עי) ועיין דרים )סק) נעיר")ו

 מדרננן מ"מ מן16רייח6 סרי ננע"מ נוס דמעם ד6ע"ג . כע"מ סי"" כ' 3"נ כככורוח סתוס' כממ"כ ירכגן hllD'e 6)6 6יגוכבע"מ
 6)6 ור") )רסון ישיט תגויס כ7ררסיגן ד16רייח6 6יסור6 )יכ6 כשתכוין מוס מטע 67סין זג"1 נמגחות שחוסי וכ"כ כו' 6ס,רמי60
 (o"h כ6 סחוס' דכווגת כע'ג' WICDT 60 גוג") 'דעת' 63 מימור"ת6 6'כh~lp'b hotn 6 )6"ס 60 6חר כענ'ן רסו6ט )1 סמןג'ון )כממקי Dh" סר' דם 63ח11 דךוק6 סם דמגחוח סתוס' 7נוסמעות 0מעס"ח ויוה"כ כנטורות טח,ס' כמס"כ סר' סקוס ומסוס נסורנודרנגן
 שסור 6)6 סגו ננע"מ מוס מעת הכנגן 6)'ג6 ס6 נכע"מ מוס כמט') ו3'0ו' ג' '"ג נטו )לכ6 0גמר6 מקמט fhn 61"כ מךרנגןלסור
 חייל כנע"מ מוס 7)וט') כר"ת לטס יטיגי6 רכינו מוכיח ומוס מירנגן גמי יס"ט 6מר מוס כמט') סגר6ט נופגי גמי ורכשמדרכגן
 וכן גודרכגן ו)חכמיס :וד6וליית6 )ר"מ סירוס ויטיף מוס טמטי) מסגי ד0ו)") נווס כמטי) סגריך מפגי רכ6 5מר 6נו6י מקקוומסיר
 ס,"ח וו") , )יט גרמת 6ח 7י)מS~h 6 )סגינו 0גנור6 );זן )ו( כון. קי"3 כרכגן מיסו כוי כר"מ ית)גוו67 דס1גי6 ושע"ג וד"ר סספר;"י
 כמסק בסי' )ניחס גורו )נוס זרנגן ממס מ,ס מטיי סוי ומי כו' 5" גרנות 6ת די3מ6 ד6"3 ידין 6ין וכס' קס"נ סי' מנרוג6נוסרני
 ריסיו יעיי) טוכד6 6100 ךי)מ6 ננר6 )ס0ו6 סו36 רכ6 וס)6 סס ים מסק מט יודע וכזיגי עע") )י' גרמת 6ת די)נו6 ד6")נרמש
 דחגן 6' )"ס ססו0"מ דכ) 5ססי6 גוכר1ג6 מ0ר"י rnt("c 3"מ. ותו )6 )ו 0סיכ וע"נ כסרס"י מזעת )י' גרס 6י0ו )ססותיס סו)6ופרטי'
 יסים ט63 5)6 3י 6ין דתגי6 י3סיגן מקרבי חרוויי0ו ממס מוס מטעמת גלננ6 וש"ס srtr1 נרנו6 )בתויי נגנור6 ומסרס בסור ס3לעתוכ)
 דדרט' ד60 סךכר דנר,ר תנייטגי עכ"3. מנוס "S'D 6עו גרמה נפרס טי6 נעקמה י6סמכח6 6עכנ") וכו' ת") מוס גו יגרוס ס)6מגין
 )י' 1Dih'1 ומס"ת סו6 ד6וריית6 כביסור J~Ph ע"ז )וקין טסן 636 כע3מ6 6טמכת6 1)6 י6,ריית6 0ו6 גרמה )היסור מוס כ)רכון
 )י' מרכינן וספיר מדרסן עכ"פ )ךידי' נרנו6 בסור 61פ"0 נכע"גו מוס )מט') נוס כ) דילים דר"נו 5)'כ6 ד6תי6 עזי") . 0כ3) כוט)רגויי
 במרו דנכורוה J"DD ונתוססח6 )וקט כקיטים מוט ממטי) סחיע ור16י ;כ' יככורוח כס"ט נפי0"מ סרמכ"ס כווגח ווטו סכיכ,ס

 סעיסס נחוססת6 דמ"ס מסוט 1סגס עכ"). ,ס ורע ס6רכעיס 6ת רקס טמחומן 6ת ושמחמן שמסורס 6ת וממסרם מוס כנע) מוססעוס0
 עיי"ס 0תוי"ט עביו 1הנו0 טרמנ"ס גדכרי כ' וטרע"כ פס )טני16 )טרמנ"ס )ו ומס דר"מ 36יכ6 7וק6 תייגו כ,' )וק0 כ1' כמע"נגוום
 ר"מ כסיסת כפ" 0רמנ"ס ג' יננוכוון 6"ס סג") )סי 6נ) כו' בסי' טרמנ"ס ע) 6ם כי מבונותיו 0רע"כ ע3 63 סרג", כקוץ כ'וככר
 שכרח וס 6ין ומיסו סס 0רמנ"ס ממפרס כמו כו' סינט ע"י tehl' לסור )ךעחו כ"ס סכ)) דוס פיכוי ,61"ס דרנגן ליסור נרמץד3סי"ו
orpsסרמכ"ס דדעת רס"ו מ' תיווך שמגחת ו3פמס"כ כ' כ"ג מגיוס עיין נע3מ6 )סימג6 0כ3) וס יט לנצ"מ כוותי' )מסוק כר"מ מנגס 
 וממ"כ 60רכעיס 6ת )וק0 דס)סחן כסיס"מ טרנוכ"ס סכ' סתיססח6 )מון )י קטם )וקט סלינו 636 חייכ כנע"מ מוס דמעי3 כר"מ)ססוק
 סתורם נון לסור ננע"מ נוס מטי) סונר סר"6 ו6ומריס ור"6 רננן קנופ3נ' כמלי )ססניר רג'ס וטרע"כ ס"רמכ"ס סס טרמךכקו)
 ליסור ויעכור ),וס ויתן סיחוור )פגיו מכסו) גוסן 6חס 6חר כמוס )" סרית 6י נקדסיס מוס )סטי) דחפיי שנכור כ6ו,ן ס)ורססלקך
 מוס ):ט,)מורס

 נגע""
lrt)P 6( 6נולי 61"כ מטרמו יגס) גירור ע"י גורלי סיגו עלו יסחע 6מר מוס )1 כסייד סיגורו דרכגן גסיר 

h)'hסנרעק"6 ד' סכיך ו)6 מדנסעי' ד"1 סקסס סגרס"ס גס כבע"ג ומגיח מדגסמ" ינ פקסס נ' י"ג ע"ז בג)ס"ס סנרעק"6 )ו( . )מיחע 
ootlnl
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קיא יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים י עפימפר
 באדם אף מניין מארצכם תמעמיה דלא חו"ל לרבות הוצרך בארץ תלויה שאינה מצוה שהיא אע"פ .שם
 אמר רהכ"א ]אמר אמרינן נ'[ ])"ג המוקדשין פסולי כל בפ' ובבכורות תעשו לא 'ובארצכם להם אמרכלבא למרומי מהו עמא בן את שאלו נ'[ ]י"י בחגיגה ואמרינן[ לכס ]ירצו לא הענין בסוף דכהיב לנ( פי' לכםת"ל
 חייב כרות על אמ וכרות ונתוק וכתות ומעוך דכתיב חייב שהוא מסרס אחר במסרס מודים הכל יוחנן[ר'
 בהנהו אלא מיתמר ולא אסור במס לפסוק ]ואפ" שחייב כורת אחר נותק להביא אלא לכש"ב נתוקעל

 לת הוי חייא דר' דביתהו יהודית כ'[ לס"ס יבמתו על הבא בשלהי ביבמות ראמרינז ורביה[ אפריחדמיפקדי
 פריה מצוות בני דלאו אע"ג וחיות ובהמות תעשו לא ובארצכמ דכתיב משום עבדא הות לא הכיאפי' ופזי ומוי וחזקיה יהודה לה הוה דהא ורביה מפריה שנפמרה אע"פ מיפקדא הות אי אבל דעקרתאסמא אישתי אולא לא לה אמר ורביה אפריה מיפקדאו מי איתתא לו אמרה חייא דרי לקמיה אתת לידהצער
 ע"א תורה. הקפידה עליהן שגס )ד( לומר יש שנצמוו דאנשימ דומיא נינהו דזכרימ כיון נינהוורביה
 אל ולערב זרעה זרע בבקר דכתיב משום אלא ו עיקור משומ לאו ורביה פריה שקיימה אע"פ מיתמריהות מיפקרי הות אי ואיתתא נינהו הכי בני לאו ונקיבות וכרות ונתוק דכתיב בזכרים אלא כלל דבר לאהכתוב
 דאסיר התם אמרינן מיפקדא הות אי אנזל מפקרא דלא באשה 6'[ ]ק'"6 התם ממקינן ומעקרכשיברא תרי לירקונא 6'[ ]ק"י שרצים שמונה בע' שכת בטס' ראמרינן והא הכתוב דבר ובמצווין ידיךתנח
 משומ מיפקדא הווך דאי לה( א' פרק ביבמות שפירשתי דפירוש ראיה ומשם תעשו לא ובארצכםמשום
 כורת אחר נותק דאסרינן אע"ג מהתם שמעינן ועקרה בזקנה לה מוקמינן יוחנן ולר' . שבוש עיקוראיסור
 , סם עיקור שרי לבנים ראוי בהן כיוצא ש24ין )ו( ועקרה וקנה אבל לבנים ראוי כי"ב בשיש אלא אסרלא

 ובתורת ורביה פריה על נצמוו נשים לס"ד אפ" ועקרה נזקנה )ז( ]מדשרי[ מדרבנן סם שעיקור הדברונראה

 ראםתועפות
 סירוס ע) טופרו ט)DIne 6 )יכר כ' ו03תו"ט 3וט גסתסק ר5"6 נון תימך מגחת נס' דג'ס סירוס )ענין שגט וחסרון יזוג נ6ן'ט

 . ע"ס סק"ח ט' סי' כ6ס"ע טס"ת וכ"כ ט6'סור 3כ)) גמ' דדג'ס ספוט )דבל כ' נ"ע 3סידולו יע3"ן ו0ג6ון 63ר!כס דכתיכטדגיט
 ככס ח") סני' 3' ל"י וכטית כת"כ )סגינו . כו' סי')ג(

 כ6)1 כרסו חוט ו63רן דמו)") מכ6ר5כס טכגו' דרן ח")ןטס" כחוי"ט וטא"ס.
 לדקדק ים ררינו סי' ילסי יי*, חדי  יסיריסו רבינו וגי'  תימסו )6 כיס קרי סי' מס נסנה ורט"י ק"ג סי' 3ס6)הות וכ"ט וככס נסכתת

 וכיו"ט ט6ס געי)ח כנון גקיכס כסכרי ו)6 סירוס ס"ך 3סס ונ'5'ט כדי סטם וכרות ונתוק כמעוך טגזכר'ס 66'נר'ס נסס )ומרירסס כסירוס גקכות 6ין כטס ד6מר  יט1דס ר'  דברי  פיוס סי6  מרזים  ס6'ן מלמי לכס ירזו ל* כת"כ ומכ"י  לכס ירכתיי  לילייםסירוס 6יסוי  נס  נתרכס סמוק דבקותו  מטיס סירוס לאיסור טגהרכו דסיעו בם מיס 3סס מטמתס כי ת"ל כסירוס ססנקכיט  מלין 3ס"כדמם"י
 )שסור טגתר13 כוי כסירוס סגקי13ח ס6ף מגין ט6מר טח"כ ל 3'6ל טסימן סוף לסמוך ורכיבי , קס"ס סי' חחו"מ נסו"ת סמח"סכמט"כ
 סטס)וגח6"טו6 גריס יותר מדגסטי' גתנ קכ"נ סי' 6מוי ס' ונסתו"ט כו' ממעך "1' י)6 חיי ובסירוס מייר' גיטנו (otc ו)נל'יסילוס
 o'h~'o פי' סכן וכר 1)6 כו' גגסיס גס סילוס יוסר וסכן ורכו סרו סונור סו6 טניסס ע) יכונר כו6 רינ"3 זח"ק וי") Dl~'D)ענין
 סירוס ט"ך )6 637ט0 טכ' סס כטכ"מ וד)6 סקי"ד ט' ס" ג%6ע סלט כממ"כ כמעטם סירוס ט"ך 3גק'03 י6ף ליצגו מזכר'וסמעיגן
 כוס 3סתייח 6)6כלועטם

 עקריי
 נסוס סו6 3גקיכות fisl 13כליס דדוק6 ועוף מיס ונקמט 6דס סכלי )עטות וס)6 )עי) ר3יגו וממ"כ

 631 ס' סי' כ6ס"ע וטנ6ט"ג סט ס3רמ3"ס געט"מ ע) טקסס סי"נ 6"נ מטל 3סע"ו לתן נמ3 יחסן ולע 1 3ס"ו ג!טוו )6 גטיםדקי")
 ס"מ טמ!מ!ס 6ח )רצות 16 נ' ע"1 סגסללין טס ג,ד%ליכ,גן דר") סנ6ס"נ %ד סכ' סקכ"ס טס )6ס"ע 3כי6וריו סנר"6 דבריר06
 למנווך )סמס"כ סנט ר3':ו סכי חורט 0קסילט וקטון להורס סו6 מ63 ג,קר6 כ'ל'ס )סרס י6')ו )ומר" שיט וק"ל פסול כסס)ספוק Dh1" סי' . חולס טקסייט כו' י") )ד( . )עקות יכו) טיס ט)6 67ע"ס סלול מט"ח ר3ויי6 ד)יכ6 לסירוס 61"כ מטול מכמוס 3)6"0ס6

 ג" סס'ק6 )6 ,"כ )16'ן )סמ"ג ננ'6ול'ו ומסר6"ט , חורטיכר סס דע'קור 11 כטיטס fip' והע"ע ן"ו )" סס'ק6 )6 י)רכ'נו 6)6 כ)) תורס הסור כ6ן 6'ן כו' מירנגן סס מעיקול טדנרוגרפס
 טס וו") דר3גז 16 ססורט מן הסור 6' ד3ט:וט נוכר עיקרן ס) ככוס,

 ט"ך )6 ד63טט כלטס 636 ופ" נ!"ע רס"' יכר' ממח ר5"6 מ' ח'גוך מגחת ו3ס' כו' ורנ'ט 3סך'ס מ!ו,0 ס6'גס 63טט 6)6י"ס 6' ק'"6 נסכת סלס"י כן כ6ן רכינו וכי3ר' טכוס ת'כת )ס'"ו טס ממסר 636 כגלסס וכ"מ כו' מטוס מ'תסר6 טוות )6 מיפקז6מוח 67' ס"ו וכ5") ס"ס . כו' 6' סרק )ה( . עכ"ז נגייס כנוו hto ד6ור"ת6 הסור hnc 6ו 6יס ,כר 6טו 7כסמט ,כר זגול'גןמטוס
 וע"ן תעטו )6 ונ6ר5כט 7)ע') קוטם דילר ר") )מ'מר h'(h מ6' כו' ו)רי3"כ מס"ס וע"כ ט'ר6'ס זנר' ר6ס 631 ע""ט סירוסמטות
 6)6 ד"ס 6' קי"6 וטס כו' 3מסקג6 הוקי סירוס סייך 7)6 631סט כו' וטתגי6 7"ט נ' ק"י סס טח,ס' סיטת וסוך עכ") רחמג6 ד5סר טו6ד6יס סירוס מטוס )'כ6 דכ6סט htts גמ' סירוס ומטוס פ"ו 3'ט1) מטוס י3'כ6 כטופר כעקרט 6"ג נוק:ס כ' 6' ק'"6 )טבת נח" טרטנ"6 )ו(כסמוך.
 סכן )מערס כמח"כ סירוס כס סייך 63טס וגס ס") טר6"גו ר3יגו 36) סירוס 3ט ס"ך דיין גו' פוקוס ד"ס וכס 610 סירוס )16זוקגס
 סו6 ר6ו' ט,ט כמעג טס'מס 076 'ד ד)ו)6 6דט נ:'ד' טגסחרס יסל'ס ד3ר'1 וס" )נג'ס ר6וי כ'"כ טסן דוקגס דומה יעקרט כ6ןכ'

 סס עיקור יזוקף )רניגו )י' מסתבר מילו סם עיקור מה )כניס ר16י כ'"כ 6'ן 3'"ס ססו6 ועקרט pr(o הסד"כ חורט ע)'1 סקס'דס)כגיס
  כו'  מייפי לט . דוסי ימסרס יירסנ"ש  יתוס' לרטט 16:ל  שעירס ק6:נר קשי ד63סס  מיימ *ל* רמ"ס מסר נשיט  רס"פ )"ו כעקרס 6"גנגמד י%ס ר3יגו )דעת 1!"3 נסרס 6חר כמסרס וסוט )חקק )גו 6ין דכך6ורייח6 ד6וריית6 סירוס 1)6 כוי סיכל וגרניט נמט"ו מיריתןדטוי
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 יתאים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איסורים ז עכצרכמכנך%8
 האוון גבי על בצק או דבילה יתן שלא גרסא דמי וחיכי כרבנן דהלכה פירשנו כאשר אסורה נמיגומא
 דמים בר 'דלאו אע"ג מום בעל בבכור מום להמיל שלא תיפדה * מום כל )ת( ת"ל ויטלנו הכלב שיבאכדי
 שלא חכמים אותו קונסין גורס או מום ומטיל העובר וכל פירשתי כאשר להקרבה איהו חזי ולאהוא

 מותר לדעת שלא אסור לדעת הכלל זה 16[ ]י"ס המוקדשין פסולי כל פ' כבכורות כדחק עליולישחם
 . לשחום שלא מומ לגורס )ם( רבא דקנמיה אמרינן צדין איןובפ'

 ]קפו[ שמהמימן

 הארץ ותשמם שלו ומלואה שהארץ ותודה והודאה שבח תן ליוצרך . תזמור לא וכרמך תורע יאשדך
 תזרע לא שדך לארץ יהיה שבתון שבת השביעית ובשנה סיני בהר בפ' דכתיב השביעיתבשנה

 ור' דר"א פלוגתא חורש כגון קרקע מלאכת והם וזמירה זריעה שאינן מלאכות ושאר . תזמור לאוכרמך
 אמר וחד לוקה אמר חד אלעזר ור' יוחנן ר' בשביעית החורש דאיתמר 6'[ ]ג/ קמן מועד בתחילתיוחנן
 לניכוש מניין וזימור זירוע אלא לי אין תזמור לא וכרמך תזרע לא שדר כדתניא לוקה מיד לוקהאינו
 מקרטמין שאין מניין . שבכרמך מלאכה וכל שבשדך מלאכה כל לא וכרמך לא שדך ת"ל וכיסוחועידור
 ואין ממרכלן ואין מזבלין שאין ומניין , שבכרמך מלאכה כל לא כרמך ת"ל באילן מהמגין ואין מזרריןואין

 יכול , שבכרמך מלאכה וכל שבשדך מלאכה כל לא כרמך לא שרך ת"ל באילן מעשגין ואיןמאבקין
 ת"ל לגפנים עוגיות יעשן ולא מים נקעים יסלא ולא הנפנים תחת יעדור ולא הזתים תחת יקשקשלא

 ראםתועפות
oo~)cl6( מג") י6"כ קךטיט ט6ר 6קו ר"מ גור כנכור 07תס )ומר וקן טכ' נ0נרס"ס ועיי"ס , נוס טקימס טיר6יס לנרי 0ני6ו 
 סיר6יס olth כו' סקוס מסוס ר(תירו עירס 6)fil 6'(O דוקך כגור נכי ייקמץ כבע"מ ננוס דנוט') 603 עריס סגיני לרננן סם)רחנ"6
 ו0 חי' כ5"ע תגיח Ot/U ט6)0 חיו"ר כסו"ת לסריס וינית כו' קרסים ס6ר 6ע1 נזירס לבכורות 61סרו . מדרנגן סר16ון חי' כ'כ6ן

 הכמיס נס 06 תרמיים ,thnfi יגרוס esn מוס נוכ) ימרכס 6חרית6 כרייתך מ' קסי6 ד)רח6% ס") רר3ימ ונסקר 0נרפ"סכק,סיית
 נלמד כדין מיק3 נכע"מ מוס )מע') כ3 כדרים ימין סלמת )סי כ7ח,יכן 3י' גימל )6 ס"מ דתרתי וקומר כנלמ מוס )מטי) כ)חרטי
oilhמ' )וק0 גנע"מ מוס מעולס דתג'6 60 כמירמי )רחכ"6 סו") לפי"ז h'o,~h 5סדדי יפ)'גי תחרן סנורם )רנות מוס כ3 7ת"ר . 
 )ומר 5ין כ' כ"6 מסיק סכ"נ fi'h1'l )ס' נ6ס"ע 3ס'  סנט רס61ס ע"י נוסו 3סקרכח חוי דס lrnhn ד3כור רניגו טכנזכ סנ' תי'ונגידון
 לסור ו67י ימדרננן מוס נו עומס ט6'גו כמקוס סקוס ע"י )0הלס6ות סיכת כענין qh מוס בו סעוסס נמקוס 6ף )טריז נותירין7ר3גן
 כו סטותם olpn1 )ו יקי,ו )chn 6 נעמן 07ייגו ג") וויקי 6)6 7, סי' ינכולות כס"מ סר6"ט כממ"כ עונר נגע")) קנוע מוס)סקי)
 3ס1"ת וכ"כ רבינו כחי' )ומר 6ין 61"כ וכע"מ אפי' גו 'טיס י6 מוס כ) דקם3ר מוס גו סטוטolpns 0 6סר ר"נו ותפ"ס ימוחמום
 )למס ס63 ססחטס עלס ד"נ נדחיס ר63 ד6ער ט6 סם סטנה כ' )"נ גשורות )מס' כחי' )זוורך סי נס' ~ראתי . סם אפריסבית
 מוס ינוטי) סוגר ירנ6 מוס )סוגיח טס וטפריך 1)יוי3 נס )יסג' סגי כ) t'r(h ח67 כס דסגי מסוס )סגות hic רמס ),רוקאסור
 אונס ונרנין ננע"נו מוס מטי) מוס מכ) )מיירס ס") לתרת' כו' דרגיך אסור יגרמ6 תימלא ומגץ ג' כ"ז ככי05 לכ6 יאמר ט6עכס") )מ"י והגס l~DT. 6טך מסליע"6 קוקיית ומיוסי ננע"מ מוס כמעי) ומיסוי )מיטתו )רכ6 טס כע"ז סריך וספיר מ67ורייח6 אסורנכע"מ
 ככע"מ נוס כנוע') ו6י)1 מסרס 5חר מסרס וכן חייג 6100 מוריס טכ) מחמן 6הר במחמן מאס )0סכיר טס"ע מ"פ 0ס"נ)סמס"כ
'JeD6חר עורך כנון חרפ נועמס עמס 6ח7 סג) כ ג"כ נונמות כפרס"י סגפנו מחמן 6חר יתחמן יצ"ט Clo מס"ס עורך 6חר וינוסס 
 כוסס וסכן 60י3ריס 163תן מ7ס מעסת סוס.ף ו0סנ' מורע נ6'3רי קנת מתסס עטס ססר26ון מסרס 6חר למסרס ות"נ חרביןכקן
 מתחיל ג"כ 03 סיס ס63 7נר ola כס ניחדל חגו לח"כ מוס 03 סעס0 ססמ כע"ג יגס0נסמס ככע"מ מיס נוט') מסה"כייייניס
 יעוסה )סמיי ס)6 7מ0 )ורוק )ע"ע 6סר מוס )0ט)ת דדמי6 )סמה ט)6 ססחט0 נעורס 0"ג 61"כ a~ttu גנוור מעכס סי' כרסוןוגועטס
 מוס S(ltpi כ)) יונס 61'מ ח"3 ססו6 י0כ"מ גח'מת )'ס0 6חר 3ח'נוון ב"פ" וישק )סם: hsn סוריקס עכורת לסייגו חרטמעסך
 מחוק ס0סס לע"פ 0סס ט) סנפ) דיו ג3י טט"ג ונמסכתן , עיי"ס עונק 3"ע ס0"ע ס' 0;"ג דרכרי כ' ז' ס" דוד ג'ת וכסופחננערת

 כייקוט מ"ט 3בי16ר מס לכ' 7' י"3 דנריס יסות )ספנים רטיתי עיי"ס ננע"מ מוס )מטי) 1דמי6 לסיר מדרכגן )מוחקו סר'ומד6וריית6
 6חד 6נן )גחון ט)6 מווסל 6פ"ס 3ענודס ר6וי 61'מ ממונח מן גוחן כבל 06 67סי)ו כ)"ת עוכר סטות טמ,נח מן 6חד 6:ן)נותן
 שמונח קיוטת ע) סוייר ונ0י;וכו כו' 6חליס )סרס סקריך קלחו") פמס 6ת ו6כיתס נתר 6)0יכס )ס' כן תעסון )6 יכתיב ושגו)גמר'
 )ס"6 כן חעסון מ)6 ג"כ 7גסק") ססס מן 6חת 6,ח )מוחק י0"0 גריס ו)סי"ו עכ") ממגו )גחון 6ס1ר )ענוש ר6וי 6יגו ככר 6ם6פ"
 סייס 0ו6 . מוס כ) ת"3 )ה( . יסית 0סגיס כדגרי סק"ח רע"ו ס" )יי"ל 160) יד ועיין כ0ס"נ ויש ממוכח מן 6חח 6נן הגותן7מי6
 )עוכר '6מר esn תוכבס רניגו כ' ט5"0 וכסד כ6ן כממ"כ רנ6 יקנסי0 י)") סו6 וס"ס רננן יקנסוס 3גיסס )פ( . )עי3 רס"ר טנר"ת6)מון

 'o'lan ונחס6רת ח"ד סי' fi"pD1 חסו' עיין hn~D ד6ורייח6 טו6 נוס )מטע כוככיס )שנד ד6מיר0 י") כננ1ר מוס סטות )ענין 1כ6ן כו'כוכניס
 ד6וריית6 6'ס,ר נס 6יג6 קג"ג ס" תורת ינני) כקונטרס ט)'ט"6 0נר6"ך וע"י ד' סריג מ, ענף דחיי6 6')ג6 ונס' י"ח 6ות ןנכורותס"ס
 : ע""ס )ממיס גו) ומ") )סן'וט נ,) ומ") ידו ע) תיכף )סובין ייו63 ננוט גו) מטעם בנכור מוס )סטי) ס)6 מיזכר נ"נ ד6ף )מ"עמקוס
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 קצנ יך448ים לשכים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמדמפר
 שבשדה עבודה מיוהדת זריעה מה ל ולומר אליה להקיש יצאת ולמח היתה בכלל זריעה תורע לאשדך

 בכלל ובצירה זמירה מכדי לך אמר לוקה אינו דאמר ומאן . ושבכרם שכשדה עבודה בל אףושבכרם
 לעיל דתני וברייתא מחייב לא באחרנייתא מחייב דבהני למימר רחמנא כתבה למאי )א( ]וזריעה[קצירה
 קדושת נוהנת שביעית של השנה ראש לפני יום שלשים וממלינן . בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנןקסבר
 ר' אסר סאה בבית המפוזרות נמיעויע ועשר לא המקדש שבית בזמן שלא אבל קיים שבהמ"ק בזמןשכיעית
 בארץ שביעית תולדת , השנה ראש עד בשבילן מאה בית כל הורשין ממיני למשה הלכה נחוניא ר' משוםיוחנן
 לבא לעתיד וקדושה לשעתה קדושה ראשונה קדושה 6'[ ס"ק [ntnsf דאמר יוסי כרי דקיי"ל אע"ג . הוהבזמן

 כל שמוס השממה דבר וזה השולח פ' ירושלמי בגימין כדתניא דקיי"ל מדרבנן[ ]אלא נהינא לאמיהי
 תורה דבר נוהגת שמימה נוהג שהיובל בזמן ויובל שמימה מדבר הכתוב שמימות בשתי ידו משהבעל
 בהשולח בגיטין אמרינן נמי והכי היובלות מסקו ובזה"ז מדרבנן אלא נווונת שביעית אין היובלותפסקו
 יובלות מנו ג'[ ])"ג עירוכין בשילהי דאמרינן והא נוהג שהיובל בזמן אלא נוהגת )ב( שמיטה ראין 6'[])"1

 בעשה ד' בעמוד למעלה לי הנראה למי מירשתי ואני פליגי דההיא פי' בגימין זצ"ל ורש"י שמימיןדקדש
 שכל כזמן יושביה לבל )ד( ובעירוכין נגיםין דתניא יובלות דפסקו ומנלן )ג, קשו[ ]סימן כספיםדהשממת
 . בעינן יושביה רכל היובלות במלו וגד ראובן שבם משגלו ואף מתוכה שגלו בזמן ולא עליהיושביה
 ראםרועפות*

 כדהרי 1סגט סו6 וסכות ק)ירס ככ)) זריעת כתירס 3כ)) זמירט hnth 3גדס0 36) קנילס ss13 ומירס וריעץ 3כ)) ומירט ננמר6 יכמ"ט מ"))א(
 )ס' 'סוןס עגמי גני6ור ורטיתי )וקין 6ין כמ"ר 16 3פכיעימ חריסס ע) )וקין כמ"י 06 ס)כס )מסוק דעתו 6יך מכרח 6יןרשנו
 ס"6 ס"ו וסכת ס"6 ס"ת דכ)6יס כירוס)מי כמנוקר )וקט חגו 6מר סחר דסו6 יוחנן כר' )סמוק 'ט 7)כ6ורס טכ' נסר פ' ריסומסיר
 סלו וסרח כסחור וכא' קס"ז זרעיס עמור ירסס 3ססר וכ"מ 3סניע'מ נחריסס ניזקות ד)'כ6 מטויסס ס"6 סרמכ"ס וכ"מ ס"ס פ"יוסגסדרין
 3תו0' טעונך ר"ת )ס'טח רכינו וכווגח 6)6 כגיטין סכי ד6יתמר 3ס7י6 6סכחן )6 )ב( . נוס ירסיס דסספר מסמטות" מ6י 61"'עג")
 3' )"ח קיוסין כחוס' וכ"ס עכ") דירוס)מי ססי6 כי ס3יע'ת מסמס 6תס יוג) מושמט ס6תס תומן וס"ק כו' )ר"ת וגל6ס ונומן 7"ססם
 יוסכיס טכ) כזמן 6)6 '31) סיין מטעם מדריגן קלקעות טטנ;יטת כסטו)ח כגיטין 67:;ר כרכי ון)6 קרח ס"0 )עי) ווס"ר ססנ;טת7"ס
 טכ' מ"ע 6ות )סכיעית זכר 3קונערק סני חקק סיס ספת כמסר ורוויתי חים מטס וכ"כ )סיר"ת גניטין רני )דברי דרק עכ"דעסיס
 גתים וניונ) )יו3) ס:;יטס דמקיס כרני סו, דמים ותוססת סי6 קנס דטניעיח ד6:;ריגן יס6 סיר6'ס )סמס"כ כרכי דססקינן נכוןטעס
 ולע"נ קפ"ו סימן 3גדסס סיר6יס 17") נזם סגם ו3מחג"ח עכ") כררי דמיס תוססת דסכ'עית אוניות כמס )סד'6 סר' )כס חס,סקרס
 נט3יעית חתוי ס'ונ) ותחרי ע:וו,טכיעיח יס6 66"כ נוסג '1כ) 6ין ד6מלי סי6 רננן מגי ס6 כס3יעיח 1)6 יכתיר סו6 3יו3) קדס7ס6'
 וכ"ס עכ") 3טכיעיח גהינ כ6')ו י~3) גריס דכטג )קדט )י'חס3יגן

~'DS 
 סכ' שח"כ סו6 רנגן וצנרי קמ"ו עסין ססת"ג וכ"כ קג"ב סי'

 61"כ עכ") מניעית עמו 'ס bh"( גורג 6עו וסיום) עכ) סאן e~Dh יוסגח סכיעית ומכל ח' כ"ס ויקרץ סת"ם וו") ושסמ"ג ר3יגוסס
מר,

 עגיי
 ל3י )ע"ט מת"כ י'

~'bs 
 כסיסי כך6מר קים") ע6 ראגו טכ' שי"ט )ג( . יונ) סיס כונון 6)6 גיסנה ס3יעית

 ערכיי
3"([ ]'3 

 דערכין דסס'6 )ן קימץ כרכ' 6)6 טי;'טין )קדט יונקות מגו6רג3"י
 ראגו וו") קג"חז כס" )מעכס כמכח' כקטר סווגת" וכר 'סודק כר,

 סבן e~tb טסגת ט3'עית )ר3גן 3'ן 'סורס )ר' זכין יטמר סו6 תג6 ס6' טמיטין )קדט 'וסות עגו 3ערכין י6מריגן וס6 קרחס"
 3' )"3 ערכין ועיין יעקב רכינו סי' כך טא"ס טס עיין קג;"ו עיין מסמ"ג וכ"כ טכ") כו' כגיטין ?6מר גריי וד63 כו' כת"כ דתגי6י31)

 טכ' דת"כ )ססי6 ג"כ ור") כו' יוכ) סבן DItDh ס:;י'טס ד'ט מגין ו6:;רי ירגי עמס פניני רגנן 36) כו' יורקח ועוד סכ' נעומוד"ס
 נוסג ס'וכ) טסן נ,מן גוסנ דסניע,ח רקחי מח"כ 6נ) 6' סו מגיטין סכ' מח"כ ד' סניך מעירו רס"י ונס וסס:;"גר3יגו

 ונכי
 סט סייס

 סירסתי 61ג' סגיני דססי6 סי כו' ורסיי כ6ן ווס"ר טת"כ ד' מקוס וסרקו סו3ריט סי' ורצינו טסחוס' bib מחקוקת ססו6 6גיוקומר
 תיג דערכין h'Jle קוסיSD 6 כוס") ג' כ6ן מרט ומטס . סיטינ 763 סמח)וקה וטיס ס)ינ' סטיך רס"י יצרי טפי' ור") כו' )י טגל6ס)פי
 טיט סול זמסתסע6 )16 ו5' 7ס)יני רס"' יחי' דערכין סוניה ע) קוט" ראגו כ' וסנייך דס)יני ח" טת"כ קוט"ח SDI נודרנגן זסו6רס"י
 דר") מחקוקת טסו6 6ני והומר רס"' מש"כ וסטות חסרון סיס כ6ן רוסס וסיגי טכ") רסי' כרכרי ראגו גדנרי 1נ") ממעתיקחיסור
 נוסג טיול) סבן נזמן גוסג ד0כיעיח רס"י סכ' מת"כ וכד' סו6 מד6ורייח6 ד)עו)ס קטגור ו:וןרנגן יערכין סוגיה )תי' )"נ7ססת6
 רם"' עכ") סי6 דמג6י 6ני והומר כח"כ כן מסיוע ופין לס"י )מון סס כערכין סמוס' מנ;ס"כ גרפס וכן טמיעין )קדס יונקות מגומסיר
p"ls~. 'כח"כ זימר ס6 )פרס עיד כ' "ס נערכם זסח,ק oD'nc יונ) עסו 1)6 חלו ד6ס מענר 3יו3) מהי יחס זסכ"עיח ניל חיתי נסיכי נ)"ע טחוס' ד' ספח נסגס"ס 6' ס" חרג"6 שנחמגיסת ח"י סטוי 3יח 031' י31) גסנו ו)6 סחע6ו הע"נ ס"ק יו3). קבן הע"ס 
 ו6ססר עכ"ד Ori קר6 ומן יונ) משדם סיס ט63 ומגס יוק קורס סו6 כטמ'טות מגין טתח)ת )עורס וסרי ס3יעיח הח"כ יעטו )6סו3

 מיגו )16 ו6ס יונ) סו6 סרי כמוסס כמסיס )סטמיט נ)3ס התחומו נחגו 06 ס"ס דר"ח מ"ג סירוט)נ;י 3ס" סק"ע כמט"כ סתוס'דכווגת
 6חר סנSsl, 6 )גסונ ט)6 3מחסגחס חטמו ob 6ג) ט3יעיח )וסג כדין סנ6 'ונ) )גכונ 3דעחס 06 דסו"6 סחוס' ד' סי' וסיג עכ")יו3)

OD'nnOס3יעיח סתוס' וו"ס נוסכת ססמיטס 6ין e"ub זג) ס6ין' D~Dh 6(631 יום) )סג'ח מחסכחס פי' כחע6ס וספחו יו3) גסנו ס 
 כדרגי סכי בסדיך זתגי גיטין דמס' סירוט)מי SD ר3ימ טכווגח 5") כגיטין 36) 3' )"כ 3ד' סו6 גערכין )ד( . 3מט6 )סנ6)נסוג

 : ח7ט עם .געלכין
1נקט3מ6מם
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עשרמפך886
 ]קפח[ שמומימן

 ספיה ]את[ השביעית בשנה סיני בהר בפ' כתוב . תבצור לא מיריך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיהאת
 תאנה אמרו מבאן הב:צרימ כדרך תבצור לא ותניא תבצור לא נזיריך ענבי ואת תקצור לאקצירך

 עושין ואין בעריבה אלא בגת ענבים דורכין אין בחרבה אלא במוקצה אותה קוצצין אין שביעיתשל
 . לבודידא ומכניס הבד בבית טוחן אף אומר ר"ש לבור ומכניס כוחש אבל )א( ובקמבליא בבדויתימ
 והא הקוצרים כדרך תקצור לא נדרש כך הבוצרים בדרך לבצור שלא לאיסור תבצור לא דרשנוובאשר
 קרא דעיקר הוא בעלמא אסמכהא אסורים שהן לספיחים סמכו מכאן תקצור לא קצירך ספיח אתדתניא
 ג'[ ג"6 ]דחיס דתניא מדרבנן אלא ספיחים סיתסרי לא דאמרי כרכנן דאתא הוא הקוצעים כדרךלאמור
 אוספים מהיכן וורעימ אינם אם ר"ע אמר תבואתינו את נאסוף ולא נזרע לא הן סיני בהר בפיכתיב
 הביעור זמן עד להכניסן אסור הביעור קודם פי' בשביעית )ב( התורה[ ]מן אסורים שהם לספיחיםמכאן
 ספיחין איןוחכ"א

 בעשה ד' בעמוד למעלה ובו., נאמר למה א"כ סופרים מרברי אלא תורה מדברי אסוריי
 . מרבותי שמעתי כאשר הברייתא בפירוש והארכתי יותר פירשתי ק:"מ[ ]סי'דהפקר

 ]קמם[ שמזמימן

 החמשים שנת היא יובל מיני בהר בפ' כתוב . נזיריה את תבצרו ולא ספיחיה את תקצרו ילא תזרעולא
 שנאמר נשם ותניא נזיריה את תבצרו ולא מפיחיה את תקצרו ולא תזרעו לא לכם תהיהשבה
 כדרך ולבצור לקצור שלא בשביעית הספיחים על שררשנו כשם )א( פי' ביובל נאמר כךבשביעית

 ביובל. נדרש כך והבוצריםהקוצרים

 ראםתועפות
 ונוחסס קמרו מ"ר סיג ו3סק)יס ~Otntr 6ת 3סן טמכסון וסרס"י נידין ס) ומחפות כ' י"ס מנת כמ"מ ססו6 גרא . ונקטנ)י6)א(

 טחן 6ף רס"ל כו' 36) 31קטוגי 3נת ויהיס עוס'ן 6ין 6'ת6 וננוסס )נור וי1כגיס 733[ ס)6 ]סי' כותי 6נ) ונ"מנקטג)6וח
 610 טומן 6ף רס"ל )ניייס ושכגיס כומס 6נ) ו3קוט3 33י וית'ס עומס 6ין סגי' נת"כ ו)סגיגו מס D"Dn וגריס עכ") ומכג'ס 3ג'תסן6
 וגריס טכ") סו6 כוחם 6כ) ו3קוטנ 33י 1'ת'ס עוסין 61'ן רכ"נ מק"ת בס:"מ סרמ3"ס וו") דק3'ע'ת פקח ניניו וג"ס )ני'דס ומכניס733

 ופי' )נדיךס )סכגיס כתיסס )6חר 610 יגו'3תhnilh 6 )3ךידס ונוכעס וססיוס סגי )3ד ונוס כותם 36) כ61 סטיגוי דעיקרמדיריו
 )ויחיס קטן גת 610 סס סר:ו3"ס כ' קוטב וסי' עכ") מ76 עי קלגס נח וסוף רבד סס ונו7יןס וו") סס כסיס"מ סרגוכ"ס כ'13דידס
 וסרגו3"ס כי' כותס 36) עוסין 6'ן 3ודייס דסייגו ננקד עד קטן בנת Dh" ס" וכקטיני כנת דחיס עוסין 6'ן 3גדסס לצגו 11"טטכ")

 נוסק1ט3 קטנס דסייגו קטגס וש' עכ") קטגס )נד ומכגיס ו3קוט3 סנן כניח וטוחן 11") כת3 סכ"4 זיוג) סנויטס מסז' ס"תנחינורו
 כתג ססרמ3"ס וכיון ור"ג ס3ודידס כמו קטן כ"ג 6יגו 0קוטכ גי סס סכ"נו ג:וס"כ מיותר קטן '3ן ססו6 נודיזס דסייגו סמעיגןוממיט
 סכ":ו מטון ניוחר קטגס )סרס גריך ופן מיותר קטגס ססי6 יזעיגן ממיט מסקוךנויס קטגס וסי' קטגס )3ד לח"כ וכ' וכקוטע כו'וטוחן
 סגד טניה וטוחן ות"ס סס וכ)") תיקון גריך כו' 3ירוס)מי מ"ט סו6 קטגס )3ד ושכגיס 0כד 33ית וטוחן וס"ס 11") מקורס הלנורטס

 קסגס )כד דסיוס מכ"י, ויו"ט וו") ספוחן ס6ת כסנר כמכ"כ ודע ככ"מ ד' בסי' ברור וסול כו' 3ירוט)מי ס"ס סו6 כו' ומכגיסו3קוט3
 . נמחכ"ת סמפטו סכ"מ 3ר'  סנ1רקר וס"ס 3כסיריס ומטד עכ") קטנס )גד ומכג'ס ו3קוטכ נקט 60 סיחתו נ,3ין עגי סק,ט3סו6

  דמסרט גרפס רס"מ ע"ז וכ' כו' קורן 6ין ו)סג'גו 3מר3ס 6)6 11:3ק5ס 16תס קופין  6ין ס3יטית סל חי:ס  פרין סח"כ לחוןונמסכ"ר
 לקיטס  לסוטתן  וכחסורו 3סיס"מ כס"סרמ3"ס מסרס 61'יו  סתיעיס  3ו  לחתוך סדרך 3ר1ל כלי  טרי מקרס  ערך  יסערוך וסרטיכפיר"ס
 מ)6 מ"ר מ"ג מטלרית  ועיין בכ"מ  ממורגל קליטות כמו  סריס  בסין סיירי  המן ד3מל,כת מסרס  סרמנ"ס דחיס מוס סכרת רייס6עי

  והינה מסנדסס neDle' סמוסגר  לב( . וק"ל לסרמ3"ס כין מיירי הלוס ר1:3ל6כת יתסרט רבתו לג" גס 61": ק5ילוה וס"ק  פדרךקליטות
 6סורין ססיהין  6ין  וחב", נתרסס ימס"כ 3ס3יטית 6סירום סיסיו 6ית5 נת"כ  לילם פי' התורס  מן  6סירין סמן 6ל6  סס לית,נסכיטית

 : קפח סי' )ע') תמ"ס ועיין 3וס סרנים )6 חרס וססס ?ib נשנורר מן"ס 6)6 51") סו6 סט"ס גרפס מד"ס 1)6מי"ת
 לח"ו סייס רע"נ )לוין וססמ"נ כו' סדרסגו כסס דר") 3'ו3) ג6ניר כך כסניעיח סג6מר (oc בח"כ )נ"ט רניגו סי' סו6 כו' סי')א(

 סוס סי' 3יי3ל  סימור גויריס 5ת ח53רו זל* ספיחיס 6ח חקורי ל6 וסי' לחיל מנ"ל ססמ"ג פכיתן  יסטוט סו6 6נ 3;'ןועגן
 ו3ע3ידח ס6רמס  בט3ידת יסורס טיסניטיה שכטס ס"  מקורס הסמ"ג סס י' 6כ  ס3גין  1D'hl 610 6כ  שין  רטיין ט~"6 3ט3יטיתלס1.6ור
 בעכל  כך כו' טססכיסיח סכטס דרש לו'  לטס 6מר ייחסן כי' מכסס מחחילס ססמ"ג סימר ממי וכריר כו' סדרינו  כטס נעגל  כך6ען
 וכענודת ס6רמס 3ע3ודת לסורח ססטכיטית סכסס 6נ  אציין  גיוסן סס:וןג ומט"מ 6כ  מי3לין ס:למד  סי6 כו' וכסס 6כ הכגין  *ומןסו6
 מכלל טל ת~רטו ל6 6מר ולסיבך יקל רכ"ר  מלש סרמכ"ס כ' כנר מ"מ 6י)ן ענויה )ליסור מפרס ניונ) מגיזו ד)6 לע"ג ניונ) כך6')ן
 6מר 6)6 סדך 6מר )6 וניוט) ח,רע )6 ידך ארמיסס מדכחינ סרמ3"ס וכוונת מעס"ח 3ע) סטון נוס כ' ויסח עכ"ל  ולילן 6רךכולל
 ע) ח"3 מ15היך זרך ססר"ד סרוגת 3דנר סס ס:ועס"ח סגסחכך ונוס ולילן 6רן ח,רעו )6 בו)) הדס תיגת יכ63 סכ3) ע) תזרעו)6
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 קצר יוראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אישיים י עפיספר
 ]מד[ שנ , שמפ שמח'מימן

 במקרא נכללו לאוי שלשה . תתנו לא משכית אבן . מצבה לכם )א( תעשו לא . אלילים לכם תעשולא
 לא משכית ואבן לכס תקימו לא ומצגה ופסל אלילים לכמ תעשו לא דכתיב סיני בהר בפיאחד
 זה אלילים כדתניא אלילים נקראת ע"ז אלילים לכם תעשו לא פי' וזה , עליה להשתחות בארצכםתתנו
 צלמים לעושה אוחרה מכאן למדנו )ב( מעשיה על ורה עבודה בהן שנקראת מגונים משמותאחד

 תקימו בלא מצבה מה תניא לכם תק~מו לא ומצבה ופסל , עשייה )ג( משום בלאו ולעבור כוכביםלעכורת
 רצפת שעל למדנו שבמקדש האבנים על משתחוח אתה אבל משתחוה אתה אי בארצכם תניאעליה להשתתות בארצכם תתנו לא משכית ואבן . עובד שאינו אע"פ למעמיד אזהרה מכאן לסדנוהגגות שבראשי חמנים אלו אומר רשב"ג הדרכים שעל מרקוליס אלו לכם תקימו לא )ד( תקימו בלא פטלאף

 תתנו לא דכתיב נתינה משום ]עובר להשתחות שנותן שמשעה הדבר ונראה להשתחוות אסוראבנים
 הוא והשתחואה )ה( למעשה[ מצרפה כוכבים עבודת מחשבת 6'[ ]מ/ קדושין במם' אמרינן דהכילהשתחות
 הקורא פ' וכמנילה ארצה לך להשתחות ואחיך ואמך אני נבא הבא אומר הוא וכן ורגלים יריםפישום

 , ]כלבד[ ורגלים ידים פישום אלא תורח אסרה לא עולא אמר 3'[]כ"נ
 ן

 ]מה[ מטנאכמימן
 פ' בסנהדרין דתנן לתא אזהרה למדנו האלילים אל תפנו אל קדושים בפ' כתיב . האלילים אי תפניאל

 בלא אלו הרי והמנעיל והסך והמלביש והמרחיץ והמרבץ והמכבד והטנשק המגפף 3'[ "' מיתותד'
 אומר יהודה ר' לעובדם תפנו אל בת"כ ותניא חאלילים אל תפנו דלא בלאו )א( רז"ל לנו פירשותעשה
 בשבת תניא והכי להדרש מוסיף אלא חולק אינו יהודה ר' אמר. בהם להסתכל פי/ לראותם תפנואל

 ראםהכעפות
 הכן סו6 36 גין וענין )לח"כ בסי' כח3 )6 סיר6יס ורטיגו ותפכח דוק )ק"מ מסמ"ג כווגח ט63רתי מס )סי מנס רע"3 )כיןמסמ"ג
 טעות סיס ראגו דירי ע) חית ססס כ' וכגס כו' סזרסגו כסס פי' 6)6 כ' ע6 3יוכ) כך כו' O~lOh ססטניעית לכסס ג"כ כת3)6

 : עכ") ססמ"ג כך3רי ראגו 3ד3לי 51")כמעתיק
 )טס מיירי וכלן )גוס מ"רי ימס 6חד עגיגס 6ין מננס )ך חקים )6 מע"ז ס" )סנן רניגו לכ' ו6ף חקינו )6 51") ס"ס תעטו)6)א(

 . O"~iD מסעת )מיס )י גריס . O"nD ניטוס )ג( . 7' י"מ ויקרך )עי) כח"כ כ"ס ח)ו)יס מסט סם ע) 6)')'ס . מעסיס ע) )ב( .ע"ז
 . סע"1 סי' )סין ועיין כסתו"0 כ"כ )נכוס סמיירי מכנס )ך oton )6 כ"3 ט"ו דנריס ממס"ס )מי ו,ס )נ3ו0 6ף ר") תקימו נ)6)ר(
 עסיס )ססתחות סי' וגו' תחגו )6 מסכית 61נן ס)16 דעיקר כלור ך,ס ניקור 5ריכין רלגו ודגרי סגןסס: מסיר6יס מוססתי סמוסנר)ה(
"Dhשרו ולו )ממיס S~rn 061ע"ז )ססחחות 67י)ו יו"ר פסוס סו6 ססחח( l)'eh 6(והענין 6' 7' 3סוריוח כנ,גו6ר חייג יו"ר סינוט נ 
1p'Dכטססתחוס 636 עונר כגו )טמיס ע)יס )ססתחוות סכו bpt1 631 וס כרורס ורקיע  לסטטפות ט"פ מטלית  ינן  יופן סה:ו6 מסעם( 

 סחן )6 וסרט"' )סעניר ת") חייג יס6 יכו) סעניר 1)6 )נועך מסר ג' סעד נסגסדרין וקמרו )גוונך )מעכיר תחן )6 ומ,רעךממס06"כ
 סגכ)) )ענין 6)6 דוקך כסססתחוס 6)6 חיים וגגו ססתחו6ט )כ)) סג6ס נתיגע סייגו עמס )ססחחות כ6רגכס שגו )6 מטסת וקנן,ס גמקר6 )מי וס"ס עכ") )חודי' גחיגס ע) )חיו3יס )0עניל ט"מ גחיגס )יו נוטמע 1)6 סענרס )כ)) סנ6ס תיגס )חג6 4ס נוסמע)סעניר
 )כס חקימו )6 ומ35ס ומס) סטי וס)16 6)י)יס )כס חעטו )6 טרנטון ס)16 כמו מציגו ס)מד דגר וסוך ע"ז )סס ג"כ סזטכמקרך
 )13 טוחן סמסעס סג" ]והוסס )0סחחוח טותן טמסעס ראפ h~rD יו' גנרקו4ס 6)1 תקיי,ו )6 כמ"מ ע"ז )סט סגעסית נגעניטמדכר
 וסוס . כ' 6וח טס וכק"ג 0' סי' יר"ס ס"ק נסר6'ט ועיין מקרוסין ומ"ר גתיגס מטוס עונר 36ן[ ת") ט"ס )נו תירת 4161)0סחחות
 גראס ססו6 ספגי )סריס 6סי' ע)יס )מסתמות נ6ר5כס תחגו )6 ממכית 363ן סעעס כתפו סגו"ט מ' ומחינוך סוסטיס ס' ריססרמ3"ן
 סכ6 חייטיכן hnttilbin וס6 כו' )חטד6 חייסיגן 1ג)י 3' זו"נ r~p5 פריך סיכ' ד6"כ וק"ג סעמודיס סוזי ע"ז וכ' ססס )סכייתכעונד
 1)ק"ננ עכ") ע""ס גמי כוססו 6ס" רh'nh 3 י,6' יסריך לסור רסיס 67סי' מוכח עונד סקורך 3ס' ס6 סמי רייס גמי מסגי ומטי)חסדך
 טריות מעסת עוטס ססו6 כ)) )י, ח,יגן ד)6 סתם מס6"כ חסדך h)'h 'ו"ר 3סיסוס 3bo(ot ע) גוסחחוס קותו טרו6'ן סכ76ט6ג'

 סחיגוך טעם )סי סעמו7יס סיוי טוי טס ונוט"כ . הככ"ג )חסדך חייסיגן ומ' סרכיגן טמיר )"מ ותו נהיתו קותו ססו0ס 6)6)ס6ג7רט6
 : )ממיס כמחט3ס )יסור ס") )6 פרד"ס ראגו 67ף 6"ס )נוע)ס טכ6רמי מט )סי עכ") חטד6 )יכ6 60 ממחסנה 06י' לסור 6נו6יוסרמ3"ן
 דר' p"no 7' דשו )י וגר6ס ומסרם") 3מסרס"6 ועיי"ס 6' מ"ג 3סגסדלין רס"י וכ"כ . ר3ותיגו סירסו סגיסס 0יר6יס )מון .רז"))א(

 ר' 3י' וסגס . סססר6 בסי' נדחק וסר6מ"ו כו' סמנסף ור") )עו3דס תסגס Sh ס6)י)יס 6) חפנו 6) נסמוך סמ"ר 3סח"גיסויד
 כת"כ 1)סניגו ודא )ר6ותס תפגם 6) רי"6 סנ" סגדסס גיר6יס 36) ג"3 סי' כס6ד6"ג וכ"כ )ר6ותס תסגו 6) כ6ן כחוב סכח"כ'סודם
 וכ"כ טכ") ככ"מ ממדרס )סון כ"ס כפסועו וך6י מסרז"ו סס וסו ודקי ch~מסיס 6חי ח' ס" ס5"ד נכייר 6יח6 ונ6מח עיי"ס ודקי ח"ח סי' )סרס סס סעדן כ' סי' h~nS נסטמסות טס נסע"פ ועיין "וייו"סג'רס6

 כמצר"
 סע"י סס וכ' ודלי סק51ריס 753 ס"ס רו"ר
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 קשישיכם לשמום אם רעלבריותכי נעשים שאינם איכוףים ז ענודכמכנך88פ
 האלילים אל תמנו אל שנאמר משום בחול אף בה להסתכל אסור עצמה וריוקני 6/[ ]קמע שואלמרק

 . )ב( מדעתכם אל המנו אל חנן רב אמר תלמוראמאי
 ]שכם[ שנבסימן

 כלי על הזהיר מדושתו לכלי כבוד ותן יראתו מניד על ותן מאלהיך ויראת . וגו' כבלע לראות יבאילא
 לא ש' הקודש את כבלע לראות יבאו ולא מיני במדבר בפ' דכתיב בהנשאם לנרתקמ בגותנמקודש

 שמים מיתה'בידי בחייבי להמנות לו היה )א( הדין ומן בו כנבלעים שהם בנרתקם בהנתנם לראותיבאו
 הגונב דתניא מניתיו לא לכן קנאים ילמגיעת שהוא ג'[ ~etD הנשרמין אלו מ' בסנהדרין שטצינו )ב(אע"פ
 הנמך קשות את אוטר הוא וכן שרת בלי יהודה רב אמר קסוה מאי ואמרינן בו פוגעים קנאים הקסוהאת

 שמימ בידי במיתה ולא קנאימ בפגיעת ימותו פי' ומתו הקודש את כבלע לראות יבאו לא רסיזאוהיכא
 . הלאוין נמסמר כן כמו מנאו גאון יהודאיורב

 ]שבב[ שננמימן

 מירותו ימי כל יגלה שלא נזיר הריני הזה בלשון שאמר אדם הברה צוה . יאשו עי יעבוי יא תעינזיר
 יעבור לא  תער נורו נדר ימי כל וכתיב לה' להזיר מיר נדר לנדור יפליא גי איש נשא בפ/כדכתיב

 שהוא כל שיפשף מרם תלש תער אלא לי אין תער ותניא 6'[ מנו ]גנו כמתגלח המגלח לעשות ראשועל
 הכתוב בתער אומר יונתן ר' יאשיה ר' דברי מקום מכל יהיה קדוש ת"ל הארבעים את לוקה שהואמניין
 פפור שהוא בל ושמשף ומרס תלש אם האמדבר

 וקיי"י
 ג' מ' דתנן כוותיה תנא לן דסתמ יאשיה כר'

 הוסף נזיר 6'[ מ"כ ]טס חייב שהוא כל שיכשף או בתער בין בזוג בין שגילח נזיר 6'[ ])"ע בנזירמינין
 דשמעהין סוגיא וגס בשיער משיר שהוא מפני באדמה יחוף לא אומר )א( ור"י סורק לא אבלומשמשף
 ותניא בנויין אלו הרי מיה נזיף )ב( סיר כמירות מירות כנויי בל 6'[ נ' ]גיל תנן , אזלא יאשיה כר/התם
 כנויין קיי"ל הכי דריש דלא מאן דאיכא ואע"ג כנזירות נזירות כנויי לעשות )ג( ]להזיר[ נזיר 6,[ ג,]גווים

 ב"ש גי[ ]מס  כנויימתביא וכנויי הס גוייס לשון כנוייןש 6'[ ]" פ"א בנררימ  ראמר  יוהבן  כר' דקיי"לדאורייתא
 הלכך הצד מן אם כי נזירות ללשון רומים שאינן נקראים כנויים וכנויי כב"ח והלכה מתירין וב"האוסרין

 . עוד ויחכם לחכם ותן לנזירות הדומה לשון יוציא שלא אדםצריך
 ראםתועפות

 עירס מסק וטרלל סירוסים טרסט יסכו) )מסוטו גומזן קותו כטיו5י6ו 6ג) סירוסו 1ד6' טו6 כמטמעו כטיסורט סיגר כי ד3ט 3וףמס'
 כ"מ ועיין נסס )ססחכ) פי' )ר6ותס ושע"ר גמטמעו פי' ו67י )ר6ותס תפנס 6) ירי"6 מקרץ ט3 ממסועו חון 610 ד)סמ"ק כ6ן131"י
 מסג"מ גס' כ' ככל ת)נווד6 גוש כטפת ומס"ס ס6)')יס 6) ויניע 'סנט ט)6 מטמע טכ' 7קר6 פלט" ג"כ טס טכ' ס"3 מ"ז מט)'פ"ב
 עדיין גע3דס ד)6 טיכי כ) סחוס' )סי' ו6ף סס )מרפ"י כנון )טסתכ) ד6וריית6 ליסור דלין ככס"נ דמיירי ג' 6ות טמועס יחן bVtסי'

 ! ממעתיק 6:ור )ב( . סס ר6"נ סטמיסס )כן ולקי להיגת )ליגל נ"מ 67ין וכיון ע""ט כו' טג5מר מטוס עו"ד מרקת 1lD'h 5יןיר5"תס
 מסת 67) ס)16 וס קורס רכינו כתיו וסב ע"ג חמיטגי סמנ6ר 61גי מסכית" דקכן )16 "חסר : כתוב סנ)יון נ3ד סקרי,נכת"י

 : תסגו ד6) סבו וס גטממ ד3נס"נ וזע . ט6Or 6(6 53ין
 ק')1ר1 תכרית וסוך טגדסם  ירסס  ספר  מויסרר טרר"3 טרמיט כו' ור'"ג נסוף מט"כ וכן כגיסם מסר לתגים על כו' טלין ומן)א(

 6ת כ3)ע טס" מ,ט גר6ט מקדט 6ת כנקע )רקות ינטו 631 וכ~6 ט6רון ,ט סקדס כדי 6) 6ך שנורו קס"ו ס' קרס כשסריולגט
 גכגס 6יגו וס )6ו טרמ3"ס וע"י , וסח"6 כסרט"י ספי גר6ט סתמך גתכ רניגו ollb טרמכ"ן טסייך טר6כ"ע כפי' סקרון ע)טקסס
 ס"ס סטוק (~Oh . שע"ס )ב( . כללס סטקייס כנוו קיוסתו )כני כדוי )'תן crn )מי רניגו 6כ) נמדיר כ"6 גוטנ טיס ט63 כ))3מג'ן
 נידי ננויתט ו)6 קג6יס נסניעח ימותו סי' נטדי6 כ6ן ;oft~nt נמו ני"ט נמאס בגו סקסוס 6ת טטנוגנ רגיגו S~P וטגט . 6)516")

 : טמיס נידי מיתח ג"כ 13 ייט כחב טס טרמכ"ן 6כ) נ' טורט 3ססיימ טרמ3"ס וכ"כטמיס
 טס נגויר מט"מ וכמנס 63דמס )סוף 167סר טו6 סמ"ר דמטעס D(S~S 1)פי"1 16מר טמעון ר' סגי' נגדפס גו' 16מר '~ShDn ור')א(

 סייגו )16 ו6דנוט )ר"מ מותר מחכוין ט6'גו מלכר ע"ס סירוט6 )מד ד)"ס )ניגס כמייוס'1 ו") סגו6ירי סר3 וכ"כ ו") סל6"ס3סס
  ספי' טס גויר בפיסתו נסרמ3"ס וינק ג' ד' נסכת כנ,3ו6ר )ר"מ טרי ומ31 ננחר 67')1 וחגך r'5DiD מעפר 6ס" חמור וסוף ומ1)גהר
 ט5עו דיר רס"ל יסממ5ל דר' ועממך מיי"ש רט"5 ר"ת 3' ר"י 3ט3ס טייסי גי' וכ"מ ייממ5ל ר' לסגינו קולס  כי' סנטר כמו5דמס
 וכלרקס כו' 5י3ע") 3גמר5 וטיי"ט יממגס )תון Or 5ין למיער סטיר טסו5 מסיי  כ5ן רצעו ומפ"כ , וכי"ח נסר סו5 ושרמס שסירהתכוין
  כ6ן וכקל 5' י'  בריס ומסמס כ"ס  )גזירות כסיין h"o פויח נוית נזיק  לב( . 3תוי"פ ועיין סגן מחרת ססי5 מפיי )קו)5 פפספר3ייו
 נט5 ס' כרכס וכ"י  סס 3גמר5 ונ"ט ע"ס )הניס מיעתי מוססתי תמוסגר  לג( .  )מט"ק ס3גט 61ין כו' ד5יכDbl 5"1 עד 1ס חסרונכרסם
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 יראים לשמים אם כי רעלבריות שאינמנעשים איפרימ ז עפרמפך850
 . איתיה הלאוין במנין )ב( הלכך תנאי אשכהן ולא אביי דברי נדחו הלכך נזרו לא סנר שרנות

 ]שמה[ שנזסימן

 לא ואני כהן יעבוד למה אדם יאמר שלא הכהונה על אדם יערער שלא הב"ה צוה . כקרח יהיהלא
 קרח ויקח בפי דכתיכ )א( היוצר כמצות ככור לו שנתן ואדם אדמ כל על יערער לא וכןאעבוד
 . )ב( ה' קהל על תתנשאו ומדוע כדכתיב ואהרן משה על שערער וכעדתו כקרח יהיהולא

 ]ריו[ שנהסימן
 המשפם יודעי לכל צוה וכן איש מפני דבריהם יכניסו שלא )א( ]לדיינים[ הב"ה צוה . איש מפני תגךיילא

 לא וכתיב וגו' לאמר ההיא בעת שופמיכמ את ואצוה הדברים אלה בפ' דכתיב לתקן בידםותלוי
 רבו לפני שיושב לתלמיד מנין אומר קרחה בן ר"י איש מפני תנורו לא שנאמר לכם נזקק אינילנסר רשאי אתה אי נומה הדין היכן יודע ואתה הדין משתשמע ל[ ט' פ"א בסנהדרין ותניא איש מפניתגורו
 דבריך תכניס אל חנן ר, ואמר איש מפני הנלו לא ת"ל ישתוק שלא מנין לעשיר וחובה לעני זכותורואה

 , ח'[ 1' ]מס' מאכלה בקציר אגרה מלשון פי' הוא דכנושי לישנא תגורו ולא אישמפני

 ]כח[ שנםמימן

 עליו מעלה ממשנתו אחד דבר השוכח בל מ"ג[ הנות ותניא עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פןי מאד נפשך ושמור לך השמר ואתחנן בפ' דכתיב תמיד לבך על תן יוצרך דברי . הדברים את תשכחפן

 ראםתועפות
 סריגו מ6חר 36יי ינרי סם טגךחו ויומס כתב רבו )16ין סס::"נ וט:ט כנדפס חסר נון סככך )ב( . 3'6וליגו 3ס' וח"ק וכו'מעריס
 דכ"ע )מסקנ6 67י3ו כקניי דם") וסייגו 3מיתס הסיער ומסורר כתכ ע"6 סוף י"6 33"מ ורס"י . כ6ן סר6"ס כן3רי וטוף כקוסמתרן
  ח,ור  י"ל  בואסל ליב מ"ע  רן גס6 מחורט לסין וסרגלכן סמקדס כסי מסב סס"נ כסרמכ"ס דרשתו גר6ס כבכיי סגקע ומס6וסלס
 בסון 6ינס ניחס מחח,יכ 6תס מכנר 6)1 ת'נות ומנס עכ"ל טנוסורריס מן ו6תט סטועריס נון ס6גי מיחס נותחיינ 6תס מככר)למוריך
 מיתס מתח"כ 6תט סככר סנרייח6 נלסון וסכ;יס כלכ"י כחב ססרמכ"ן 5)6 כון קמיפ)גי 3ס6 )15 מ6י 7ערגין מטג:נר6 כימוכחסכרייה6
 מ)כ6 יסוכ סוס משטיס וגון ס)16 לותו ר") 6יתי' o(l'lb וננגין ס)כך מטכ"ר ומגס . סס מטרד"ס וכח" ע"3 )'ען )טרמ3"ס סס'לוומיין

 מהחר כמיתם ס"ס ))קורס מענד ענו7ס הוחס ענד 06 סגם otcnn 6חר )וי ס"נ כמיתם סניטר מסורר י)מ"ו עוד יע3וי 1)6סעכודט
 מנן )וי ס": כ)16 ועובר נ6וסרס 6)6 היגו חנירו כס) ידו ספח מסורר 061 פכיי ינרי 7גזחו )נוסקג6 מסה"כ ענ71ת1 פינסטעכטיו
 . לנס pD oftnn זסייגו עוד 'ענוד ו)6 6( . סס )16ין כ' עכ"ס 3סי"ז 6ו)ס נ)16 6)6 עכר )6 מקודמת עמודתו מעכל סגסחמטיס
 ל"ג עוז" יעכוי 63 ")וי כ3ס"נ וכ"מ ךמקכ"ר 61קסר סקדוס 163ת סיכרתי כדס"ת חנירו 3ס) וממועל מסורי יענוד 63 ועכו7סכ(
thloוסרמנ"ס עוד תיכח כתכ 1)6 'ענוד" )6 אטי נוס") לנינו כת3 סחמיסי וי"ג טנר6ס וכממתח 'ענוד" )6 "וע3ויס נוחריו טכתונ סטני 
 סס וסרמכ"ן סכמ7כר מזעי נ6ט) 6)6 )דולות גוטנ ט6'גו עוד יעכור )6 )ו' כמגין )הכגיס טסן סנט"נ ע3 סו3)ס מסך נ' סורסנסס"מ
 ןכוד6י חנירו נט) 6מי כ) ומסוער )מטורה )5וטרס דר") וגסרט הציגו כיגלי סכס"ג כוונת ו6ס טמג'ן מן טש)ס סכס"נ זעתחיזק

 : )דנומס סערם קם כג") )דורותגוסגת
 6' ק"י  ךסגסדרין סס,6 6כ) סססוק n~trb ס' כשות )6דס )1 טגיחן גנוז ע) 16 סכסוגס ע) יערער ס)6 זוקף . טיולינמנות)א(

 כווי וכ"כ טכס"נ )דעת ח' סורס נסס"מ סרמנ"1 וכ"כ כלס"ס רנימ יעח נרפס כן 6סמכת6 סו6 3)16 עוכר נמח)וקת סמחויקכ)
 : עיגיכס ולחרי[ ])הככס לתרי תחורו 7)6 )16 חסר : ג"ג טמעתיק  כ' )ב( .סעמוךיס

 )תלמיד מגין לח"כ טטנ'6 רי3"ק )ד' לועו )תקן הידס ותלוי סנוססע 'ודעי )כ) 5וס וכן לח"ו ומלכ"ר 3גיסס וכ"ל כ5")ידייג'ס)א(
 ונו' 6יס וסגי תגורו מ)6 )יט יקיף זסגסדרין דנפ"ק וסייגו טס סכ' 6' )"6 ס3ועות נוסרס"6 לנכות סי' ועיין כו' רגו )סנ'סיוטכ
 )מון סייך )6 ועמיל רם נכי )6. ד"ט ע"3 ד"ו כסנסדרין סתוס' כחכו וס6 מךוקוק תינו עפיר וירקת בסון עכ") עטיר מירקתדסייגו
Oh1'עטר מכנור יסייגו )ומר )מסרס"6 כו") וכן עכ") ככור )1 וחקוק כדי ד3ליר 6ת הכגיס 5) כקומר 6)6 מסגיסס ,ר6 ט6יגו 
 סכ' כ6ן רניגו נדירי 6ו)ס טכגסס )טון 1)6 יר6ס )טון תגולו )6 ירים וקסם רך 7נ3י )סו דסניר6 מטמע סס יסגס7רין pino'ומזנלי
 תנורו )6 7ט"גו 'נג'סו ס)b"rDI 6 סאן מסתס:וע 7סגסדר'ן נוסנרחת6 לח"כ ממ"כ יסייגו 6'ס גוסג' 7כר'סס 'כגיסו ט63 3י"נ'ס טנ"טנוט
 נוסחסמע קמרו דמס"ס טס )סנהדרין ת"ח 3ס' וכמכ"כ )יס קלייתי 6תלווייטו שריך חכג'ס 63 חגן ר3 ד6מר ס6 ימ"ת' זס"ס ים")גל6ט
 טסו6 כיון זכריך חכגיס )6 )ומר ספיר ט"ך ד3כס"ג מטוס )כן קוים 1)6 )כס ג,קק חייגי )ומר לסh"h 4 גוטט סיין טען 'ולע ו6תסטיק
 )6 ):וייזר ט"ך 63 גועם סדק )סיכן תיודע קנזס וכן י3ליסס מטמע ק71ס 6נ) מ31"ו "יגו מכניסו וס61 )1 גרור סיכר ככר סייןיודע
 6)6 הינו סנמ' פוסחת וגס וו") ע' 16ת ג"ח ס6י)ת6 כטע"ס כמכ"כ וי)6 יכר טוס מכמס שגו ד3ר יויע היגו טעדיין נכיון דקריךתכמה

 163 ' : עכ"3 ריסקק דגרי ע)קי'
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 קצו יראים לשמים אם מ לבריות רע נעשים שאינם א'מיר'ם עשרומפך
 אפי' יכול וגו' הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמור לכ השמר שנאמר בנפשו מתחייב כאלוהכתוב
 שמפנה פי' מלבו ויסירמ שישב עד חייב אינו חץ חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן ת"ל משנתו עליותקפה
 ואל פן השמר שנאמר כ"מ אילא ר' דאמר תשכח לא פי' )א( הוא[ ניאו תשכח ופן לבטלהלבו

 . תעשה בלא אלאאינו
 ראםתועפות

 דבר 0מסכח כ) ר") ז6מר נ' 5"ט ממגחוח רגיש הכא ט)6 תמ0נ' וו") ס)'ט"6 0נר6"ז וכ' בנדפס 'רמס נספר כ"ס . 0ו6)16)א(

 גיג0ו )לוין סם ומן תטמר 6מר רניג6 כו' h"~b וכדל"6 שיכריס 6ת תסכת פן וגו' )ך מסמר סג6:;ל נסחו עובר ברימוזו5חי
 סכ' ח7ס )0טס ורפיתי Str~D סמ6:;ר חסר ולוגי 0דכריס 6ת הטבח מן לולד (1CD וטמור )ך שסמר סג6מל )לוין כסנטר 6מררגנ"'
 )0ודיעגו סם זר") מימרה 6)6 0ל6 )6 ורכינו כו' )16'1 כנ' עונר 6נ;ר רגג"י ניגדו 163'ן 3' ופן מסמר 6מר רניג6 נ' 3"טנוגחות
 ק"0 וס"ס ע"ו סי' p~rnol י"ג )לוין ו0סמ"נ ונ0"נ רנינו מעת כו6 גמור )6י ווילי וחמי0גי עכ") נמור )16 סגו וכ"מ 3)16ד6יתי'
 סניך )6 כחיבורו וגס מגסו ס)6 0רמנ"ס ע) טעס כקו"6 ס"נ ת"ח 0)' טפו כטו"ע :;)6יי 6ך:;ו"ר הרב וכ' מנקו )6 ס0רמנ"ס6)6
 דממ'63 כו' תולט חג' מדכרי 737 'סכת ס)6 כן' כו' )נגידתו לון 6ת )ם)ס וח"ב 0'"6 ת"ת מh~Da '(0 עמ"ס דסי;ך כ)) ו0 )16אסור
 גריך )'מודו כתח')ח זגסמכרע

~trr:) 
 ס6'גו ג!חמח כמוכח וסן ז0סמר 1631 מוונ!נ'ס עת'ס אח"כ )1 'וע'!1 )6 ז6)"כ יסכם ס)6 כ"כ

 ד"6 0מסכח כ) כ' 5"ט דמנהות 00י6 ע) 0טכח0 קומר כס' 0נרי"פ קוס"ה מיוסנ ונט שיי"ש כו' 6סמכת6 0ו6 כריבוי )לוויוחוור
 )עולס נ"ט סכי16 כקיוסין ו0ר5"ס 0ר'"ף מגס 6"ס 0רכ דגרי וגס' עכ") וטום"ע ור6"ס כרי"ף ג,כר )6 11") כו' נ)16 עונרמלימודו
 מס' זרכיס 0סרטח 6כ3 ניניו נעומק 6סמכת6 ד0)6וין סרלנ"ס כרעת DtD11 סטוט"ע וכ"כ )'ומי 6)6 גנרכס )6 כו' סגוח'1 076'סקס
 כטורס וכמט"מ )מגוחס ר6וי סין סכו)3'ס :נס)ווייס ט0ו6 מסגי 610 מדעתו וגר06 0ר":ו כתפס 63 וו ו6ו0רס כ' ח"כ מנותיךדרך

 , וחד חד דכ) טע:ניי0ו מ6' ורגכ"' ורניג6 ר") פלגי כמלי )כ6ר ורקתי . C""P סרמכ"ן טמיעת 3' 3)ג"ת 0מנ"6 וכ"כ 0Y')Dרכיעי
 תסכח סן קר6 ז50י פן חרתי גמי חטיי )htb 6' סן וחי יסמר חרי )6וי ג' יחסיכ 7רננ", טס ד:;גחות כח"ק מהרס"ל 0קס0עוד
 )6וי 03ו (fb te~D ומסגי תעוגם )6 סן מסמר רחמג6 גכהוכ 5וסע'6 רב )0 מתקיף b"D '6 יכיומ6 קט0 עוז , וגו' יסורו וטןונוי

 סחוד"ס כמטכ"ט זסנועת6 מרס י0ו6 )ר") מסיר מקטי h,"nle ר3 60 עגומם קוסים קנ"ת ס" מ63כי יד מס' ס0ני6 זוז 'י גס'ועיי"ס
 3ס' on~o וכן גינתו )לוין ינ' וסן אטמר ס6מר רניג6 ע) וסוייג מדhlh 6 חסיני )6 וסן ד0סנ;ר נ' נ"ט נמגחוה ס") ר") 607אסמר
 3ר ר"י מכ"מ לחכו כמתירס מקננך 'סורו וסן ת") קונסו מחמת tteh יכו) כיגחות עמט"ס )יקדק 'ט עוד . כנ"ע ותגיח )6יתןמסכי)
 ומטגס )יסודו סמיכת עונר )לוין כמס ע) 60מור6יס )ס)ונחת טייכות ו0 6ין ז)כ6ור0 רק ת"3 שסגתו עליו תקפם 6ס" יכו) סומריגעי
 סענ;יס s"rl 0' סורס כמס"מ סרמנ"ס עסמס"כ נעו0"י tsb כ3 )ייסב יני 61:מר . יכו) 0חון"ס כמסכ"ט מ"ח מ"ג נינות 0י6ס3ימ0
 631 )קחתם )סוכ ס)ח0 6סר סר6סון 3ע)ס 'וכי )6 כטמרו יו0 ליחוד שימגג ליס מב)) סיס נס 1'חסכ )לוין דמיון 0:ו)ות כטעמיינ6

 וכלמרו T~hi 0פס7 הרנת ,ס תעטה 06 6תס כי ירמי כ6')ו סקיס מס )לסור טעס 60דן rh תחטיף 1)6 6:,רו T~hO 6תחחטי6
 יק)) ס)6 6)6 וס ))16 כ6 6.נו 3ך ד0סמר וסך נ61 )16 חטכח וסן וכ:;טכ"ר תסכח סן 610 1633 עוכר סימר ר") ו:נ0 עיי"סכו'
 ד6מרינן )hlh 60 ))16 כ3) 63 תינו (ice וטמור דכתיכ ו60 סס )סה"נ ככי6וריו מהרס"ל וכ"ג 6' 3"1 כטביעות וני6:וריגן ~סו6ח

 לע"ג מזככך יסורו וסן וממ"כ טס ממרס") וכ"כ גפסך וסינור וחס כו' כגססו מתחייב כ6י)1 :!ע0"כ מנ!סגמו ד"6 0סוכח כ) סס63כוה
 0רמכ"ס וכדברי חייך כ"י מרננך יסורו תסמור )6 ך6ס וגו' )ך 0ט:;ר ג;ע)0 ס) )זנריס גיוסך 6)6 נס"ע )6. חיגו נ,0 מ":; )"ת 0וידמן

 וסן סטמר ס6נ!ר ורניג6 . )שיטתו ור") לעוכר יומים מעונג, יום כתוב מ,16 חס?יס נ:;גי)ח S"1fi דנרכות ס"ט כירוס)גמ 11"סכסרסיו
 וס ונ;ס"כ וגו' חטכח פן סו6 ססגי ו0)6ו תלמודו cf(n וטס 6"ע ):;ק)3 )הרווייתו 6ו0ר0 ')סיגן )ך ד:;0סמר ס") )לויןסגי
 וק)'נ כלניגר )ך ד0סל!ר כסך ס") )לוין כג' עונר ס6:,ר ורגכ"' . )כקורס טעס 6)6 כפ"ע )16 דיגו כר") 013 ס") וגו''סורו
 tf~b יכו) טמרו סס לכות ניסגל ו0ג0 . מ)כ1 מהורש דברי יסיר 630 )לוין כטיל כמ"ע 07016 י0ו6  וס") מנגנך 'סורו וסן כסךע)י'

oDpnסיסנ עז נגממו נוחחיינ סיגו 60 מ)ננך יסורו ופן ח") מ0רס"6[ 0ח"6 וכממ"כ ר:נ"י יקמר *גסו מחמת ]תייגו מסנחו עלו 
o1'nfl6 ע"כ ורנע6 ר") 6נ) וכרננני )ליין כטלר )60דס 070,6 610 'סורו יומן מ,0 וגר06 מקנו( S"D כר"ד 6)6 ד6טת כ:;תגית,ן 
 זרגכ"' )לוין ד0נ' h~ns מ0רט"6 יט"ת ססיר ומיוטנ , מקודם )מ"ט טעס 0ו6 'סורו יומן תסרטי טמיר וסכן רק לין )ס דילף יג6יב"ר
  יכת  רמלפופ 3גמר6 ינוס"ס טדקיקנו מס ומיוטה יו)6כ' סיד קוסיית נ"ב )0 ו6וז6 ) טן וחי מסמל תרתי 1)6 סן ותלתי הסמרהו6
'tebכוי  6ו:סו  מפסס ("ספיר דייך רק ת nn)ileS יכו) ד6מר0 דיונות כ0מסג0 ס") דרננ"י ה6מור6יס "Dh 'כו' יסולו ופן ח") כו 
 ו)כן סמסג67,0כוח ע) דס)ינ יג6' 3"ר כר"ך ס") ורג'ג6 ור") סן ותרת' ססמר  bS"1 כנ' עוכר ומשר )6ו 0וי 'סורו דופן גומדדמ,0
  3ל"פ עוטר כו' מס"ת ספורם הסה"נ sttls )סה"נ נני6וריו  מירס"ל  רבוכי  וכ"י nn(IrtP טעס סיטם וגתנ6ר  ))6ו 'סורו וסן  פפבי)6

  יל% 6עו 61) סן בסנור טג6מר כ"מ סררי )16,ן 3כ' סעונר 6מריגן 0)חס טסי ונפ' כו' 0טוכח כ) 63נות ותנן וגו' יסורו וסןמליסר
 ס)6 6)6 וס ))16 63 קינו הטמר ומקת . )לוין 33י טעוכר למריכן 0)חס סחי ונס' lll*ehbh$h ("11 ע"נ וכחכ עכ") העטס)6
 תמוסין וזכריו D('St )לוין 0כ' סן כ6ן 0כהונ סן וכ) נגסטו וותח"כ ססו6 רק  וי  ))6' כ)) כ6 רגו גססך 6ח טמור דוסון כו' u~bיק))
  נעת ע"כ ס"גו )6י'ן ננ' 0)חס'סעוכר סת' מס' ס0כ'6 0סנו"ג 61"כ ג'ג0ו )זוין נ' וסן ססמר 6מר רכ'ג6 סס נ,גחוח למרו )70'6076
  ד6נוח  כנ;חגיתין 1)6 'נ6' נ"ר כר"ל רנ'ג6 'סנור דע"כ דבריו )"טנ 'ס )ע'3 ו)סמס"כ סן תרת' 631 וסן 0:מר סס  )16'ן וסכ'רכיג6
 הניקושסמ"ג

 שכ'  פטובר  רגי:6 דעת שסכיך זגריו 6ח טסותר הסמ"ג ע) )רס"ל ל" טקטי וסו כ"י דר"ד הך הכיק 1)6 דינות מטני
 7עוכר כר3ינ6 0)כ0 (p~e תסס Jrtnnol 0מ0רס") כ' ו)כן מ)נו ויסירס סיסכ סי ז6"ח יסורו גוסן  זיקף ד6נוח מתניתין ו0ני6)לוין

נכס
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