
רנ יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשש שאינם איפונים עפי'יעפר
 : לטביאיהם שכר לתת למה סף ]ב[ לשמוע באים אנשים אם עיריה בן כ"א דריש 6'[ ]ג' פ"אבהגיגה

 נכג[ תלדסימן
 אדם ינוול שלא ללמד ויש הקדושה היא מה מפורש מצאנו לא קדושים והייתםוהתקדשתם השמיני ביום ויהי בפרשה דכתיב עצמם שיקדשו ישראל את הבשה צוה ' קיישים "ייתםוהתקדשתם

 תנא בסתניתא נ'[ ]י"ג דברים אלו בסוף בברכות כדאמרינן קדושה חסרון הוא שהניוול ביותרעצמו
 אלהיכם ה' אני שמן זה )א( אני קדוש כי אחרונים מים אלו קדושים והירתם הראשונים סים אלווהתקדשתם

 בהוסר בחגיגה דרבנן ראשונים שמים מקומות בכמה למדנו שהרי הפסוק הובא שלאסמכתא ונראה ברכהזו
 מוהייהם הם מצוה שהרי אחרונים במים לברך שצריך זאה מברייתא ולמדנו )ב( נ'[ ]כ"6 ובעירוביןבקודש
 חכמים שאסרו ומה מלח סכנת כמקום שלא אפילו אכילה אחר ידים ליצול ופרישות היא וקדושהדושים
 של משמו שסעתי ומן , ראשונים ממים יותר בהם להזהר צריך פי' הדבה אחרדנימ סים 6י[ ]ק"סדלין
 שאין פירש הגאון יהודאי ורב אחרונים מים על שמברכין צדק מלכן בן יצחקרבי

 מברכיי
 נתקנו שלא

 : תשובתו זו )ג( כרומית מלח סכנת מחמתכ"א

 ניצי[ תלהפסן
 עמלק זכר את תמחה מסביב אויביך מכל לך ח"א בהניח והיה תצא כי בפ' כתוב ' עמלק זכרלמהירת

 בכניסתן שנצפוו מצוות ג' אומר ר"י נ'[ ]ג' גדול בהן בפ' בסנהדרין ותניא תשכח לא השמיםמתחת

' ראםהועפות

 סופרית מקרץ 33י6ור וכיי"ש מסיעות סכר )קב) כדי גסים )סמוע 63יס לגייס קמרו ס"ו סי"מ 0וסריט נמ0' 6נ) 3נדס0 ט6 וכן,דמוע כ6!מ גסים ינשל גבס 6גסיס )סגיט כו' )סמוע %ים 6גסיס )ב( . נסמוך ועיין כשנן )טף h"h ססמועס וע) קיסמע עד כסססמ)וס
 ויסרי. במחוור 16)ס סקס) ממלות יסרס ססי6 )חקק ס5'מסריך")

 כפי )טמוע 63ות גריס ))מור כליס 6גטיס נוס") סוסריס סמס' סוכ*
 כ) )י נגח פ אינס 11 מסמם נוס") ס)פגיגו נוסחם סוסריס דמס' סך ע) כ' ס' 6ות ס"6 )מקדם וכר ונקוגסרס כו' טף ססיעות סכר)קכ)
 3ס' כממ"כ קסמם קסם ג"כ סוס וססף ונכ)) עמסם מגיבן o~p נס lb(o )סמוע נאות גסיס 637מת כפירוסס )י וסגר6ס עב")עיקר
 סמיך קריאת יסמוע יכלות לגן סקסן כמסף סמטס)ות סגסיס ומממתס )6מותיסס ממס כרוכיס ו3וד6י י"ג מסוק ו')ך פרסת סחייס6ור
 . סכר דמיי% כידו ט)יכס סכר עומס 61יגו סוגך , כסמ"ר נסתכ' מדות ל , י6נות ס"ס '"י נמסגס גמ"ס גכ))ות סנסיס אותן61"כ

 כיי %6 סקרי6ט )סמוע יכלות פלגן c'D11h סמרי ד3יד6י ססיעות סכר )ק3) כדי גטים 3מ"0 6מת וספיר 6' כ"3 כיססס0יעומ
 סמיעתן ס) ססכר וע)'סס ס)סס כססף מספקות סכינן גסיס יס ננסיס 6'תגט ימרתי נכון .יותר נמחו"ו 1)פמס"כ ססיעומ סכר)ק33
 )3ס%ד סוגך כיין סס'עוח סכר .)ק3) כיי קמרו ועסיסן )סמוע 'כו13ת וליגן סקסן 3סטף סמטס)ות גסיס וים )סמוע 63ות גסיס אמרווע"ג
 )מכסי) וסי' מכי6'סס סכר )סכס') 63יס אמס טף מעתיק סגזפס 'ר6יס נס' ומגס . ניצו ס)יכס יפכר סומע 1Yen דמיינו עוססו6יגו
 %' כפו) סכר מכי6יסס ומקנ)יס נדע רוחק געפס סטף ע"י 61"כ יוחק6 ימס 6נר6 קניי 6מר נ' 1' כנרכומ מ"ת עפ"י )סרסגראס
 elst11 י' ס0"מ נסנסומ מוס וראיתי דומק6 דכ)ס h1Jb כדין עגמם סכל וגחרכס נתרכס סיומק rt"DT וסנ' סטף 6ת סנ6תסע13ר
 ותכין: שסרס" עיי"ט רססה שסרקה 6נר6. 6ר"ז סם 3נרכותמ"ט ט0'" אסים 6גסיס ע) ימ"ח ס0יעומ סכר יקכ) כיי )סרס יס ועפי"ו עיי"ס שנר וו6יף ר' מחו' ע"ס )יסמין גירסו ר' )סנרן)%ס
 6107 עכר") שרכס זו ס"6 6:י ומ"מ מ"ר י"6 וויקר6 סטוק 16ת1 ננליית6 יגיעו גרפס %ן )פמסכ"ר , סמן וס 6מ קיוםכי)א(

 )6 ר3ימ )ב( . יכריס 6)1 ס"ס נמעי"ס ועיין ססונ סמן וס קיוס כי 6ית6 סגיסס וסר6'ס ס"6 6גי סס דכח,ג יקרץריסה
 כת0ר"י ד)6 ס6כי)ס 6חר סמכרכיס כס%'ו דר") פרכס 11 כמסרס רניגו גנ7כר' וגל6ס מכית נמסמרת ועיי"ס מטסי ניח ריססנתסס"5 סגיי ינוק כ"כ רכינו וכדירי מיס חוד"ס 6' ק"ס ועיי"ט ירגגן ר6סוגיס סקס גרורס רח' ocn1 6' ק"ו מחקין לפיס כ6ןסניה
 סתורם מן סר6טוגיס למיס דנרכס סי6 6סמכת6 יט"כ )סוכימ ירסינו בו") י)מסר"י ר6סוגיס מיס ע) סמנרכיס 11 כסומר נרכס 11ססי'
 ס*יק6מר )חלק סכ' ועיי"ס סיר6יס ד' סניך קמ"ס סי' סס)ס ונסכס") נגדפ0 וכ"מ כ5") תמונתו זו וגריית6 ספוגית )ג( . 6סכחן)6

osinפרכס ססו)וח מווסמות טידיס וסי עגמו )מנרך סייגו פרכס סטעוגין סמם סמפמע ומס כו' מסונין )ס6ר סייגו נרכס טעוג'1 ולין( 
 )סרר"6 מכיון וגרפס כו' 6מרוגיס מיס ט) )נרך ספליך מרכותי וממעמי כ' btt)p סי' סר6ני"ס ונסו"ת , י"6 6ות ג'ק ס6י' מע"סועיין
 636 ינרך גמי קסמן 6"כ י06מכת6 סגוס"כ 67' ס)ו' ג"5 61ין ן1") ע"ז Jtcs~n שחס מגנם סיר6יס כרסון סט פכ' רכו ססי'ממין
 סנורן וסיר עכ") סוhnSD3 6 06מכת6 וקרץ יכרך )6 וכגס מפוס פסס 6מרוגיס מיס ע) ונין ס11סמ6 )סעניר כ"6 סריגו סמן ע)מן

 ו)סמם"כ 6חרוגיס מיס ט) )כרך אריר ו06"ד וסוניס מ' סוס נרכס ס) כוס סומלו 6' סגו מחוקן רניגו )זעת s~tp ג' ס)יע"6ר6"ד
 מסעיר ס"ס סי' )סריק6געי 53)6) מעמס נני6ור ומ61מי וסוניס ממסיס stttO 6"כ 6חרוגיס כמיס 0חייכ סו6 %ד דסמנרוסטנם")
 יעו) )6 סיכך כ% עמסם %רך סמן ו"sttr1 6 טכ' חק גט"ז ירוסס )רכי14 ורטיתי , 6' 6ות קמטו ס6עת6 סע"ט ושזן עיי"ט כוסנ"ר
estונקמר כיגון ממס סם טכ' 3' קג"ד תרומס ס' כעס"ק ועיין , כו' 'סו) סככך וכ5") סס 7ע"0 זג") על) עיקר וכן כ)) ינרך 
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 כחמ"ל ובריב"ל מעידים ושנים זוכה אהד שיהא כרי שלשה במני אמרו ומ"מ הסקר הוי בחלא אפי'תויה
 רב דאמר ולהעקיר לבפל צריך בדק ואפילו שש בתחלת ושורמין דתנן המץ לביעור תולרה , מקום )ב(בכל
 במול )ג( ומצריכינן עליה דעתו ויום יפה גלומקא .'מצא שמא נזרה וטעמא שיבטל צריר הבודק ג'ן ~'יהודה

 חמץ: ביעור על מברך )ד( לבדוק מתחיל וכי ישכח שלא וטעמא בדיקהבשעת

TD~Dנק.ו(ן תלה 
 איש איש מות אחרי בפרשת דכתיב )א( הנאכלים ועוף חיה שחיטת דם לכסות הקב"ה צוה . הדסכסרי

 בעפר וכמהו רמו את ושמך יאכל אשר עוף או חיה ציד יצוד אשר בתוכם הגר הנר ומן ישראלמבני

 ראםוזעפות
 מיקרי ס6יפ כסמגט)ו 1fnct )ך דססנמ0 כסקור כתיב סטור יס16ר  ימסגו"ט ומקמר )ך נכף סלינו סו6 סכיט1) יענין )סרטטסוסיף
 לסמוי ושין וכג") יתסמהו תיטור מ4ת ottpnפוך

 תו"ע כסדר וכן ;סכ' מי6 תוד"ס O~ts '6 ע"נ עיין . לכ"מ קי") וכרי3"3 )ב( .
 כפקר סף )6 הכגיס יוחק ר' דק6מר ו6נ3 .יוקר )6ו ריב*) דק6מר דג6חן %נינו וס") . לניט גזנל' וס"ט . בכ"מ כריב") ס)כספסק
 וכסי"6 כריב") ט' מסקר רוי וכפסיס ניט ד6סקרי' D'D~t נתמיתן 6מל ופכן עימו )3ין כיפ בסי' ס"ס 1)ע%ס 63חי 6סי)1 ביסו6נ!ר
 ז6מריגן נס6 מודו זכ*ע נ!סמע ופי יס6 יוחנן )ר' קסם ז6כתי מספיק  ייני  פריץ  פיית  י'1 סעי לע"נ סי' ~'ff רילמ"6סכ'

זמד6וריית6
 כס' ותנן 3)ט מנטו ניחו כתוך חמן )ו סיס ונוכר  רדי נפיי  ייסב סי' 6' ו' דססחיס מכרייתן כד6ית6 סגי bnSD3 בסיטי

 ~תרן וסעיכך מוס ספיר רמ"ח סי' ח"ב ונ6ו"ו ת)ת6 בע' 60 יוחנן 1)ר' 3)נו יכה) 61") ט' סכמו 6ת יטחוט כפל 6' מ"ע6'ע
fcn)דצת כניקוי ומס.ס נרסותו סו6 כייפו סכתוג סעפנו 6)6 ס'6 גרטוחו שיגו )סי סיגי רחמן ססמיס ריס סריגן e~sp3 6(ד 
 בגין כים eh" דספקר lttDbT נ)כ כיטב רמסני גמע )ריב") וס"ס , יוחנן )ר' גס 61"ע כיס סגי כ)) 3נווי'  וכוש' 04 לניסוי 3"גיחך
  מסדי  יקבן יקבי  רפפן  6)6 דברים דיגן סנ)כ דדכריס )כו כמחסכת  פפפייר כמס סני 631 סמסקיר שפתיו סיסרס נעיק מ"מ סנ'עקמו

 סופה 6כ ג'ת גססר ורשתו . 5' כ64 ניר'ס סר6"ט כמס"ס יכלים וסוו"ן 6יס %) דמוכמ' סנ)ג דנריס יסוו מסוס ג3ט )סודמסקיר
 163יח ו"3 סגר"6 ננישר סמו% ס"כ דססחיס ב"כ מסירוס)נו'  סח1ס' כס'טח כ)) ססקר ODPn ליבי  רביפיל  לפוכיפ  סכ' ס"ת חו"קח6ו"מ
 עוכר 6יגו כרפותו נס סתוס' כסיסת ד6' )כיעורו קוים כסספקירו h"ciD3 6ח ורופס רופס 6"6 )ך סס סימרו סקט"1 תמגס"

 סו5י16 ולמ"כ מקונס סססקירו פי' 3פלס"6 6ת רולס כירוס)מי מ"ח סטר סו6 כוס  שבס וכמחכית ןוק6 כס)טיי6 ומקסמד6וריית6
 ססקירו 1)6 פיסיו 63 בסי' הע"כ ספקר סוי כרס"ר ססגימו רכוס ר') )ניטורו קויס 3סספקירו בירוס)מי מ.ס כן )6 ו63מת )ר"סוסגיחו
 סססמ %פי the"  ביפויו בורז לכטרו 'מייכ  קעו  פסך  ניעול ומן שים ממס ספקי מקוס ססו6 נלס"ל מוגת ססו6 מבחר .6)6מהנדס
 סתוס' וכממ"כ )ך  בליל דלוגו ירפס 3ג) מדאורייתא עונר תיגו נרפותו מוגח יס6 6סי' וססקירו ניט)OS1DSI oh 1 ער"ן כמהכ"טמותר
 סנ"6 ]ודכרי ו'  16ת טחך  bnsf~n ססע"ס )יצת בגיטו4 ממט 6ין 6וי )מון )סו5י6 סמפחח נותן ואינו סנור נמקוס יסיס 6ם זוגתורנימ
 מסגי ס)1 הכחמן ססונריס זעת )סתור  פירוטלמי ד' סס ססני6 ס' סי' יס1סע עמק נסו"ח ועיין קג'1[ מ' )סס"נ! מסרי"ס נחי'סו6

 orn לצופר  ספ  בפחן? וםורסין דתגן ממן )ניעור הו)יס 6מ"ו רהיט וכ' . כיי"ש ניעורו 6חר כימו מתוך סממן )סו5י6 תקנססיטפס
 תחנת %6 וכ5") סו6 ע"ס וב"כ סתורס מן אסור וכמערס  טס תחנת 6נ3 כחוג ק"ו פ' ונגדפס מנע תחקת יסכנו טס מסיף סו76ס6נ
 מתמנת 51") ע"ס סחיכן 6ח טורסין סס סוף ועד ממס מחח)ת כגיסן וכ'"י נ!קוןס סס ממ"כ וגן חרם ססס טס וכ"כ ט' 1)מע)ספגע
 גגיסס 03טס1ש פי' 11") אסור ובמערס  יפיפ מסם חמן גייסת דכ"ע גגמר6 ענו"ס ססימן נרקם כ6ן רניגו ומכ"כ כו' סס וע"ססס
  מעות מסט חמן מיס6 דמ"ע במר וסס  וז"ל קשט )"ח כמס"מ סרמנ"ס ממס"כ )6סוקי נסירוטו ססמיטמ נדו) דגר רביפ ונקמח4ת6

 סרמג"ן סס כמס'כ כן )6 וכאמת )6כ')ס ספסור ך6וריית* סגמר6 דכוונח טמפרפ סרמכ"ס מדברי יגובס St')D ד6וליית6ולמעכס
 bs1 סגמר6 ד' כנשור סעיטר וכ"כ סתורס  מן  לבסרו וחייג )סטסותו ספסור י16ריית6 מנמרק בכוונת לע"כ כן )סרט סתנ!וסוסמנ"6
 וסט 1' סערי 6חר ינער ימר,"ת 7טוגחו וצנרור ו' עסיסי חמן שסור גגון כו' ונירים מתגיס וחכמים גני6יס );1 סתקגו סכ'ר)"נ ס" כמהס"מ ועיין )סססותו וסי' רניגו דקיק וע"1 יתמנע") סו6 ססכתס )עגין b(h וריס ריי ס)בתת ססי6 6כ')ס )ענין )ןקמינעי6
 פנס בו' גדיקס נסעת כסו) ומ5ריכינן )ג( . טס יסוד6 גסס כסמסרפ 1ד)6 1' מחהי)ת )חריף ולמרו 6' סעס סוקסו וחכנ!יס ו'חח)ת
 hp~tiJ ימ65 סמ6 נ,'רס רג6 6מר ועעמ6 יסכת פלי כרי בריקה 3סעס סי'  סיכע) יריך סגודק 6"ר ר"י 6מר גוס") כ' ס"ס סי'ותדפס
 1('3 כ5") 3דיקס נסעת ע4ס ודעתו  וו") כ' סע:ויד'ס וו' ו3י6ור סס 3דכרי1 סנגס ולין עכ") .נדיקס נטעת )נע) עסיס ודעתוימס
 1גמ65 הכחס ס3יעור  ובפפס סנית גני 'קחוס ס)6 )ע5נוו וס5גיעס סכדיקס במעת עסיס יעתו מסיס יסס ג)וסק6 ימ65 סנ!6 וסטעססכלנו
 רניגו p1p1 כו' מנרך )נזוק מתחי) ,נ' )ד( .  כסכלנו ד)6 נרסס  עלס זעתו ויתן  רגעי  ב5ן  נ!ס"כ ואסי  טכ'ל ע"ס ט' עלסמעכר
  פפך  ליעור  טל כו' מכרך סמו65 ר6סון ונככר כוס") סכ' ר"ו סי' וכסס") ויסרי כמחוור סבכיך ס)1 מסח הסוכות כרפ"י ד)6)ומר
  ו' O'hnD1 יסורס רנ סנט % ומסיס  מירך לברוס  מתפיל וט כ6ן כ' ומס"ס כן שיגו רניגו 71עת עכ") %כ6ן )כ6ן ומתסס סלךך%5ל
 3ייקס נסתחטת תיכף כאומר סנודק )6עמעיגן ד6ת6 ס"נ! 6)6 )נרך 51ריך נזיקין )י"ס 716 יפפוי'  רבדיו  פיברך זריך סנויק  פרפר5'

 עוסות. "גי סקנ"ס )ו וימן )עטות נוס rtP יודע סיס 1)6  מוסקך סי' סג) 6ח ק"ן ססרנ נסעיי י'. ס" נר6סית סיר נחגחומ6 שין"( 11')ג6: ד' כמס"ת איתן %פס כמגסות ועיין םינרךסריך
 ע"כ דמן 6ת )כסות סטוסוח יכו )סיכך סב) וקנר.6ח וחפר קין )מד וממגו וקנרו נייו וחסר חנירו 6ח מ0ס 6חד וסרגטמורים
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רנב יראים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איורים י עןיספר
 לו ניתן לקוח ירש הצד אלא לי אין חיה ציד יצוד אשר שנאמר לפי איש איש נאמר למה בספראותניא
 נאמר למה וא"כ )ב( ציד ת"ל מניין ועומדין ניצודין הצד אלא לי אין יצוד אשר איש* איש ת"ל מניןבמתנה
 וניה אף יכול עוף או חיה , הזאת בהזמנה אלא בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורה ליסדך יצודאשר
 קי"ל ולא )ג( עוף ישחומ ואח"כ יכסנה חיה שחט אומר יהודה ר' לכולם אחד כיסוי אהד במקום ועוףחיה שתם ]סס[ ויענן לכולם אהד כפוי בטק"א היות מאה או עשות מאה שחם נ'[ ס"ו ]"עין אמרו מכאןמועם בין מרובה בין משמע עוף מועם בין מרובה בין במשמע הכל חיה . יאכל אשר ת"ל בכלל רשטאיןועוף
 יד( והשותם ולכלבים גוים להאכיל השוחם ולהביא ומעקר נוחר בידו ונתנבלה לשוחם פרם ושמך ,כר"י

 חיה בהוץ וקדשים לפנים חולין השותם טרימה ונמצאת השוחם לע"ז ההוחם המריסה את השוחם ,לרפואה
 6'[ סיס הדס בכסוי בחולין יוחנן ר' מפרש ומעמא כרבנן וקים"ל פומרין וחכמים מחייב )ה( ר' הנמקליןועוף

 ראםתועפות
 )סס ונתן קטרוגו טמורות וחיות טטמיס טוסות סדת כן 6ר"6 קנרו ומי קמרו מ' ס" פכ"נ ננ"ר 6עס קמט עדיין חים דם סמככןו%

 געסלע ועיי"ס ושף חיס ים כסוי % 6מר עעס כ' טע"כ ס" וגמ"ח סדם )כסוי 61' לטמיעת 6' היסס סנגרכן מלכות נ' טורןסקכ"ס
 ולין עליך מזוגותן 6ין ועוף מיס 36) לנוסו ע) מניות ססי6 מסל לוכוח סיתת סי6 נס שרי )6כ)ס 6ותס סוחטין כתמס דלס)מ6סכ'
 מס 6"ס ועסי"ו סס n~DO כממ"כ כי' 'נ5) 6יך עוגות מ)6 טסו6 ומס כו' מחס מטhlc 6 וס נקנו יחטונ ע"כ 63כ)ס עמסם סיכות)ו

 ומ"מ נעפר וכססו רמו 6ת ומך זס olcnt ו)ססקותס 31ס6כי)ס )גדם נסס טרח )6 סס6דס עוף 16 חיס 5יד י15ד 6טר מורססינרס
 ממרס 6חת מיס כי קומרים וים כ' סרס חיי סדר רז6 פענח ונסק . סרוג ע) 06 כי שיגן סחורס טעמי ככ) ועומזין ני15ייס נסמרכינן
 6נןס וכמדרס 15 סריס )סנ"י מסמס מגיד נס' עוד ועיין סיס )כסוי פחיות זכו ולכך סנמ) SDD כגסיסתך מתוכס מטרו רגקסנתוני
 יפויס פל' פותחך ידעינן ימתגי' ליסה עדסני6 מ"מ  יסודה ר' ונרי  'ס!מר )6 ירכינו פנס וו") כר"י קי") 1)6 רטנו עמ"סחיס פסס וזתק יכויס ר' סכרי חסר מרסס )נ( : חרט סס . כ5") מקוס מכ) גיד )ב( . נ' י"ג מות לחרי ס' סתרג"ד וויען מהת"כתו65וח
 3סיס"מ סרמכ"ס וכ' 6חת גרכם 6)6 מנרך סחיט נרכס )עגן ר"י ג'ודי הר"מ המרו וננמל6 יסידס ר' דגרי מסורס ס)סגיגוונכת"'
 ססחיעס ע) נרכס הענין כסרט"' ר"ח ינרי מסרט טיט וס משוגו וגרת D("S וסעוף סחט דס ע) 6חת כרכס 6)6 ב"מ ס"מוז")
 סם % תפיי  ויכרך ישער  וסחייס טמיעס כ3 יע) זיעתו ייל6ני"ס 3סס סוס כסוי ס)' ליס ס6ו"ו כמו"כ 6)6 גלוי )6חר )כרך6"5

 נסחיסס 6נ) 6מד כגוף וכו' 0כ3 מתות 6חת סנטמ6 מתי קלמר סדס כסוי גגרכח יוקץ ר"י מודם ד6ר"ח וס6 סם מוח)קין ונוסיןמעעס
 בעת שוי נרכת ע) דקקי טק"י 3"י גסנסת י"ע סי' יו"ד טכגס"נ וכ"כ עיים נ' ס"ו מויין )סח3ו"פ סככ"ט וכ"כ מודו רננןבסי'

 Otell 3' 6'כ6 נמי דנכסוי 5"ע טז3ריו סכגס"ג ע"ד 6' לס" מגק מסרס"נ 16"1 מאל"מ )תסו' וסערות נסנסות כ' והחגםסר6ני"ס
 וו") . סד0 כסוי ר"פ למרדכי טר6ני"ס דנרי מקנת snb 163101 כגוף וסו' ס% ננוחות 6חת ס3גומ6 מסגי כסוי דפקני דק ו)6עכ")
 ודמי סתיסן ט) 8חה שי' )פרט"י 6חת מנרך סח )6 בכך סר6ט ט) גועכנת הפס"' ילין לע"נ 6חת מטוס סוס נמ' וחסי)ין ססס6ו"ו
 6)1 )מניח 6חת כנרכס ופ"ר ת"י גסטרין דמע"ס סנרך 6ין סרס 3ff 6חד ננזף מוטמן מתפילין זנ' ימבוס דר") וגראס .עכ")3כס!'

 סכ) מוטית 6חת הכנומך יכסוי וימי נתימן ע) 6חת מנרך סם )6 סלך 6חת מגוס סוי וס"ר דס"' במסוס 6)6 מזוח כ' ומ"ר ס"יסיי
 ור") סח 06 )חפי)ין תסי)ין נין. מנרך ולס"ס 6חת מ15ס סוי נפי וחפי)ין סס טמרדכי 'וב"ס סכסויין )כ3 6חת ונרכס 6חד כגוףוסוי

 סדס כסו' ר"פ סנכור'ס נסוטי ועיין ~סו' וךמ'6 6חה נכרכס סגיסס נסטרו סח 63 06 6כ) )תפ')'ן תס')'ן כין מנרך סח 06דדוק6
 סח )6 06 6פי' מתסיסן כ"6 ע) )כרך יעורס זריך סיס 11 סנרך )פי כן ד6ס 5"ע מחפי)ין ר6י' וממ"כ וו") סמרדכ' ע"ד סססכ'
 3ינתיס וין3ר יסכם סמ8 ססעס ס") )6 וגייסו כו' נמ' ותפי)ין סכ' סו6 סר6כי"ס 607 מנומגט ולוע 51"ע 3'גת'ס ידגר טמ6 תססמסוס

 6חת מקוס סח )6 מני)ס מס' סייסי נמריכ' לפריס רכ'גו וכממ"כ נולות סת' כעסקן olen ט"נו טת'ס מכרך סח ד6ס י6 5")ו)סר6גי"ס
 סכס!י סמן ד6ע"נ סג' בכסוי וקפלך )חו!ר זריך כסוי מנוכח מזנר'1 ;ר6ס סרק גן חסז6 רנ נזנר' )פרט"' זסגס . ערס זפות סת'סח

 6ריכתcD'ntl 6 סססק סוי 7)6 ברוך עז) כרוך כעי) סו") דידיס וכרכס סו6 טהיטס מסרכי טסכסוי ס"ט סתם )סחיטס סמיטס 3'ןמפסיק
 תחרת סחיסס כיסס )עתיעס סחיעס נין 06 ו)פי"ו עכ") נ' )כסוי 6' כסוי בי; ומססק6 סר6טון מכסוי סורך 6ימ מגייס טחיטס 6ג)סי6

 ואסיר )חוור ואריך )סמיטס סחיעס נין סססק סי' הכטות סרו6ס ע) דסמיונ מרומס כסס ס)6 6מר 6יס סחיטת 7ס ר6ס 16סמככר
 ככסיי nwh 6(1 )סו5י6 הכלכס עמס טטוחע ד3ר קותו ככיכא' כ"6 סיhn)tlh 6 וסחיטס כו' elo סמיעס מארכי ססכסוי טמר ס"ך67ין
  ומנרך חוור *יזו סטחייס על ו3ס)מ6  ת"ל כסו' )כרכת סמיטס כרכת נין )חנק )סרט"' 6מר טעם כח3 טס 163"י 36) ממרחסחי~ס
 לכתי רחיס כנוי מלות ט) כהסירך סכ6 36)  סניסס ט)  וסירך  כטין סעוף  סיס כ3ר סתיס טל  הבירך ד3סמס  מסוס סעוף 6תיססוחס
 רכיי טל  וכירך רכז לכהית נ6 ולח"כ  מסומות נכ' חיות נ' סמע 06 וס סעס )פ' וגל6ס עכ") סנרכם כן! מיסטר כערס עוף זס6'ן
 דס יטט יכנר כיון סכסויין 3' נין רט"י 3יעת qh מפסק סו' )6 7נר 6יוס סחע כך וכתוך 11 כנרכם סנ' )סטור וכיון סלחתךס
 כדעת )ס)כס ~srtt עיסו טכסויין כין ספסק ססחיטס סוי ככס"ג נס )פרס"' סל"ן )פמס"כ מס6"כ וסחיעס )סמיטס ודמיך ככסוח נעיןסנ'
 כ"6 3סג'ט גת"כ )'ת6 )רפ61ס וסטוחע )ר( . ממסקת לגס ססחיעס qb יד6 כחדך ומכסי יד6 3חד6 דסחיט ד6ססר יכיון 34ר"ח

 מ"ג 3סס כגס"נ . בכסוי חייב נכריס )לכי"ח 16 כטניס )6כי)ת טסוחט טכ' סק'"ט נ6ס"ע כ"ח סי' ני"ו ועיין טיס כסוי ס'נתיחסתם
 ססוחס סנירס6 נגיסס מנס טריפס וגמ65ת ססומל )ט"ו ססוחט סטריפס 6ת סכומם r"nh דמטכ"ר ויע , )רפו6ס ססוחט גס כ' 1)6עכ")
 יזעתי 63 ערסם וגמל ססוחע סעריפס 6ת סס!חע חר!ייסו סנ' ללט כ' טס מזם וססס )1% סטוחס טריסס תמ65ת ססוחע סעריסס6ח
 ל"מ 61"1 ל5 כירך למילתיס לס ונקע  דסטור סעריסס 6ת סומע כמ"כ סעור טריסס ומעת יתק דמעי סו6 פיהס6 16 סכי ~ים סיס6י

 מציר י' )הפ תרווייסו. ךגריס עכ5") ס)סניגו סככתי גססת 1)ש Srt)D פעור טריסס ונמ65 ססוחע hlb "Db יפטור ממס סעריסס 6תססוחע
גושים
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 יך4ים) ' אמ'לשמש כי לבריות נעערמרע שאינם איכרים ז עפרספר-4ע5
 ליה דמבירא הוא שמעון ר' דפמרי הכמים דהני לשאול יש . נאכלת שאינה למריעה פרם יאגל אשרדנתינ
 נ,[ ]ט' פ"א בבכורות ליה שמעינן ור"ש הים בכסוי אמרינן והכי שחיטה שמיה לאו ראויה שאינהדשהיטה
 גושה יוחנן ר'  אמר  וטעמא  והכשר מומאה מקבלין אינם הנאה דאיפורי גן[ ]הכ"ט והרומב העוי פ'ובסוף
 דאטר לשאול יש ')ו('וגם יא% בכלל תהיה לא ולמה לאחרים להאכיל יכול אהה וטריפה אוכל קרויאינו לאחראי להאכילו יביל אתה  שאי אצל  קרוי לאחרים  להאביל יכול שאתה אוכל  יאבל אשר האוכל טנליכתיב
 בפסה בחמץ השלישי הנערל 'איטורי בעמוד למעלה תרצתי )ן( אם במשמע ואכילה הנאה איסור חמץיאכל
 שאף מנין הקפיד 3ח( ולא יכסה ששפך מי וכמה. . דשתך 6,[ ]סקו כדתנן בשופך הדם כסוי ועיקר . קיק]סי'

 כמהו נמי ותנן לכסות חייב אחר וראהו כמהי ולא שהם נמי ותנן בשר כל נפש כי ת"ל עליו מוזהתמאחרים
 ונהגלה חזר לא אבל ונהגלה בחזר הרוח בכמהו מחיבינן וכי מלכמות פמור ונתגלה כמהו לכשת הייבהרוה
 יהודה ר' אמר לכסות חייב אגפיים ושל הסכין ושעל הניתז דם נ'[ ]פ" נמי ותנן מלכמות המור יוחנן ר'אמר
 לפרש דר"י דאימתי לן וקיימא מלכמונו פמור הוא בלא. דם שם יש אבל הוא אלא דם שם שאין בזמןאימתי
 דרש .דאימתי 6'[ ]כ"ס בורר זה פ' בסנהדרין חמא בר רמי דאסרואועג

 לח"
 כר' אלא כוותיה קי"ל לא '

 6'[ ]פ", חק . גט( לפרש דאימתי 6'[ ש"ג 1sn? כשילהק דבעירובין כסנהדרין תרווייהו דאמרי קי"ל וריכ"ליוחק

 יאםתועפות
 כ) ימרנס ס6!% מ% כתיג 7סתס נוס"3 ר,תוס' !ש' סש % ללץ שטיית ססט6ו וע"ס תוכעס 6' ל'ס %0ץ שין )ו( . %עמיינ
 )6ג% )'סר% ממותר מסמע 'י6כ) 6סל , כ) כתיכ 63 שכSsh'' 6 נסנ6ס מותר סיסת ועימר י6כ3 6סל "ת6. כס"ס לסור 6פי'6וג)
 שףכתיכ 6ו שם סתם י") נוס") סם טכ' מ% ז"ל נ' ש ניזולות סתוס' יגס !ש6ס *% 7"ס ג' h~/p נמגטת סתור ה" וגןעכ")
 מסמע ]כרדנ[ '6נ) 6סל ס6ו% מ% ס% %6 היתרס )ס6כ,3ן סיטר ולע"נ פיסל% ג6כ14 מין טע6'ס שמט )עעוט' י6ת6מסמע
 ושף[ חיס נ!כ3 יתיג 631 ]ור") כתיכ עוף 16 חים d'ri DtO ונ0ל4נ נמנשת כתי' ג"כ טוגתס עכ") )6חריס ג6כ3 ס6ץ )מעושמסיר
 דכ6חח י6כ) 6סר 6חר ע*ינ סיגת מונס nlPDJI ]%") כתיג %כ3-ס6!כ) סכם S~h כו' סמ6יס %יניס י6כ)[ ]6סר )מעוסי י6ת6מסמע
 לנטרות לס"ת ככי6ור ח7ס ססס וכ"כ 63חריס ג6כi'ec 3 ספיר3מעוטי מטמע 6סר,~י%6 ותטכס[ 17ק ס6וכ3 מב) 706 כתיב תיבת5"3
b~h6(וג7"ס נ,ס"3 סגל סס ינג,ר,ת עזס"ת סנטת נחי' מסרט"6 ט!גת טוסו סס"ח שס מ"כ נס כמויטלי כהינ תינה )סמם כ' ס 
 נתריס 7כת'3 סססוק )נמור יסיים כו' הינה %6 מסרם"* מוסיף 1)6 סם"מ יו"כ כP 5"3(stt צ!' שף * ח,ס סתס י"3 ט' ס6ו%מכ)
 ופלוט כ"כ )סחוס מסרסיה לרך 6ין גס וכו' 65 !נ1' תינת יסגיס )מסרס"6 סו") כיכריו י6ס כ,ס )1 מולס 636 6ין סכה י6כ)6סר
 וו") כ6"6 לס"ת נפרס בכורות ):נס' )מורק סי 3סן כבע"כ 71)6 ות)"מ שף 16 סיס )מניס סמסרט"6 וכ' ועוף חיס 3תוס' כתובדסי'
 )ס6כי5 פיכ% 6!כ) )רכות 46 6ת6 )מ6י ,6ק) 6טר 61"כ ג' ק)"ש 3101ין כמנוצר טסוריס נין עמקים גין מסמע ועוף כתינ 7שףמצחר
 כין עמור כין נטמע רשף ל6ף תמוס וסוף טכ") טסוריט דזוק6 6תמ למעט י%6 6סר ע"כ כקרם יכתיב עוף מן  נדע ו6ת)6חריס-
 ליסורי )מעט (6כ5 6סל 6תי מ"ג!טמ6

 יחו)ין, ס"ו שטניות כתוססותיו סגרעק"6 וכמט"ב מכסוי ימסיר סג6ס .
 סתוס' ע) )תמוס ל 16ת

 ועיף סיס ג"כ ערניק ס!ס '6כ3 6סר גתינ ס!ס )6 67י סס וו") 'מ"6 מריל נס"ס סטעס"מ נוס קרמו וככר . ב' זג"ו גק7וסיןרי"י
 ונח סקעס"פ עכ"ל נסוקס 6סוריס )מעוע' י%6 6טל כחיי נסכי כסוי עעוגיס סס סנ6ס י6יס1רי 67ע"נ מנימת עיל וקשריסגסק)יס
h~lb3חטיךת היחק מס )ס esnl" 6נוס קדנ!ס וכנר ודוק לסג6ס שסול ממירע )לסירי יעגם מס ונמחכ"ת סנר%ק"6 תסיסת )תרן ט 
i"tho6"3ינע' עמ6יס !עוף חיס מעתם '6כ3 6סר סוף .16 שס 5יד ע!ד כי זכתינ *6י) יל3 סקסס,ל6ש וו") סס סכ' סס"ח נף' ח 
 כ!'[ 31603 ים ונס .כ6ן סכ' b~t:no רגנו קוסייח וסל 7ססחיס לנוסי ר' ר"ת וט61 ר"6 31") ]*"ס ר"ח כדסק DnVD יסגס זי%6נסוי
 יסייט גפם )כ) י6כ) 6סר י6ך מונמר ס"ק,7כתונות,גני מונפ 'וסט י6כ) 65 ע%'ס כמו 1)16 י6כ) המו מטמע יס:ס גמי .יעמסי'6כ3
 מת"כ גהור ונסתו"ס . סתוס' כח" כ' וסשעור עכ"3 סנ6ס *יסורי )מעועי ד56טר'ך *6כ) hSn )יטתוק יה"כ לאימר 5יכ6 601יכיס
 6מר ס)6 716 ל") זו") 6כ'6ם גל tes וע' עריסס 6נ')ס גר 37* ס"ט ע% שף וב"ס כגמ' עע"ס כ' קמ"ר ס" 06ר' '5ff ע)כ'"ם3סג6ון
 ג' ק"6 ד' ומגמות .עכ) 7"ס ג' ט' כגורות סתוס' קוס"ת שוסנ וגוס 6כי)ס' כל טיסי %קס(ד י%6 6סר כבסון רק טסור פוףנצפון
 נוסנן 6מר דמד)6 )ן )'ע6 מק נמק"ע סחוס' קוסיית העדיין ינליו 'מנין 61יגי עכ") trt"D ק5"ס מקוס נרקיס גססר וסוף סר6"סנסם
 סקס סיתר ניגס סיס כ3 ולנות י%6 6טל 6תי יי)ע6 כו' 3ע"ו וסקס *ריסס wwnit 6ט)0 נר סיסי' נקפיד י%) 6סר לק עמורעוף
 כ"1 )'מו7 ס' 3ימ!7י גס' ועיין 1ת3"מ סג6ס סיתר לסייט י6כ3 ל%16-אטר מכ) גקר6 ר"מ וכדדיך סנ6ס חיסור %מע,ט' טשינעי

 ג'. 16ת נעולי ומס"ס לניט תירום ק"נ סי' DS'5 הציין נגהם חסרים סת'רו5יס וגס 3)יסס .הסר ועיקר עד ט' *י )ז( ע'.41:!וד
 וגראס יכסס סימר יקסיד 1)6 ק'"ו[ כף' למרי סתו"ס ]עיין בח"כ סססל(ס מ, וכ"מ יקשר 1)6 ס5") ונ") נצומנס. סוסון . סקסיד 6%)ח(
 ט)6פימטו

 יתסס ס06ר שטת סגי נ"נ מינו ואכן סת"כ נסי' לכיס יעת '!וסו 'לסם 6מר *ס 06 ט tnSDS יכסס מא כנויו ע3 'קפיי
 ס06ר '1tpD ע6 סס *חו"ס. ימ' 'כסי.ן 6מר .6ט Dp'1 וא נרסיק ס)סרש ננס כסג ססס'ח7ט %) כסירוסו 'דסחמ6 נת"כסכחונ
 46ר גראס סי' Drtbt 41 ט' "4מ יטסס ט65 יסקיז 6% ממ"כ שי' כ"נ' 16ת מסור גסגסח כ"ח סל סכנס"נ כסס 0ןם פסס וכ"כיכסס
 סיס 'גיצו )6 ססו0ע ושי 'כסס ט06ר יפקיל !63 הג"דשקל

 מסלי
  יייך שבי"ד כ"ש נא'  ל4תבו"ס מזס  ושיעתר יכסס ס06ר

 3ור6'ס וכוס סנרכם סו6"1 ):וותק 6ך נ"כ 4יסנ יע תקפיד 1)6 סיר6'ס ,טסחת )ככות 706 6'ס )כנ7 ססו0ע רס6'טנור
 רס"מ. סי' )עי) סיין a1DS. יקיצותי )ם( כן. 6י:ו מח"כ אסון- 6כ) כו' אחריש ס6ף משן )כסות סקסית 63סג7פס

עמ6ס
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מפי
ינג יראתם לשמים 064 5י ~ריהע רע נעלמת שאינם אימותים ז עבור

 בדם נתערב מים הוא כאילו אותו רואין ביין נתערב לכסות דם.תיי_ב מראית בו יש אם )במים שנהערבדם
 כחכמים והלכה דם מבטל דם אין אומר יהודה ר' מים ההש כאילו אותו רואין וי( ממאת היה בדם אובהמה
 אימורין בכל זצ"ל יעקב רבינו פירש ופן במל במינודמין

 שבתור"
 במינו סין דאםר יהודה כר' קי"ל דלא

 כל פ' גזבתים יליה שמזנן וראבק 6'[ ]ס' הבע"י פ' ביבמות הלכה לפסקלה ומייתינן ונקי קב יעקב בן ר"א משנת דקי"ל )יא( אפרש בקוצר וראייתו בטיל דאמרי כרבנן אלא בטללא
 הזבחי"

 מים לחוכו שנתן בזמן כד"א טהור שלישי טמא ושני ראשון פעם וזבה זב של הרמן דר:ניא בטל במינודמין ג'[ ]ע"ע שנתער5ר
 ועוד מהור טים לתוכו נתן שלא אע"פ שלישי אומר ראכ"י טמא .עשייי אפילו מים לתוכו נתן לאאכל
 במינן שלא בין כמיק בין שבתורה איסורין כל תרווייהו דאמרי דך"ל ר"י 'ג'[ ]ע"נ אחרון פ' בע"זאמרינן
 *"א בביצה קי"ל ושמואל רב דפליגי ואערג בנים. במינו שלא שהוק .בכל שכמינו נסך ממבל'ויין חוץבנ"א
 מפרש מגמא בתר או שמא כתר כל'שהוא לאסור כמתו במין אזלינן אי 6'[ ]ס'ו ע"ז בסוף ורבא אבייההם דמיפלגי והא , יוחנן כרי דהלכתא אמרינן שמואל לנבו באיסורי כוותיה דהלכתא רב לגבי דא2ילו 6'[]י'
 הוא טעמא דחד שנא לא נמי ובתפוסה , במבל במשהו במינן וה"ל ר"י דאמר ובתרימה במבל )יב( רבנןלה

 . שהוא בכל הסבל את מהרת שההורה בתרומה א*רינן איסורו כך כהתירו במבל דאמרינן טעטאדמההו*ר
 את ק:"6[ י ים ]ס' בספיי כדאמרינן במינו מין אפילו ומאה באהד עולה  ונרומה  מ"ט[ b~e ]")ס דאמרינןוהא

 בתרומה ההיא לומר אנו יכ1לין נמי אי )יג( קאמר ביבש יכש ההוא מקדשו לתוכו שנפל ממנומקדשו
 חילוק טצאתי לא אבל הכרי את פוטרת אחת דחסה המעם פירשתי וכאשר גדולה בתרומה והכאמעשר
 6,[ פ"מ ]מ)ין' דהנן מכמין במה ולמד עץ טכסין מה פירשנו , מעשר לתרומת גדולה הרומה בין איסורלענין

-- - - - - -  - -
. ראםהועפות

 . סיקו גדם פרס"' ע"ז וסו6 מי מעוף סי' סתיס יפרם וים גסיס"מ סרמכ"ס סי' וכן סנמסנס ממיס )פרס טמ6ס חינה רניגו סוחף טמ6ס)י(
 ונקי קנ ר6נ"' ממת 7ס"3 (tnD'C ורנינו סיר"ת, גלופך 6מל o~7m 6' 5"1 וחו3ין ר"6 תו7"ס כ' ע"ס וונחיס 6י,ר חוד"ס 6' )' סכחיס שין)יא(
 6)6 זנכן כך למריק 7)6 )ן ומסתנר6 סם 0כ' ממיסם 7ס3' ס' ולק סוף כמעיטור ד)6 ר)"6 16ת וכניקורי כ"ז ס" .)עי) עיין ננליית6קפינו
 nal(ne *מר יסורס ר' אוכעס 6' ע"נ וכפיס ועיין ה"נ ס" שסר נס' ר"ת וכ"כ פנים 51") פ"ק רמן )יב( . )6 נצר.'ת6 6נ)נמאס
 נעיי נמיט ומין ממין וסר"6 ר"ת ס0ק כ' ר-ט ס" וסריקותי סכר ורני י"ס תוס' כ'נ"נ

 עז רנינו ינרי כ3 סמכים ע""פ כו'
 OC ופי' ותר,מס כטנ) רכנן )סמסרסי

 נכפור.
 כק פרד"ס הון ~ost וסר6"ס ל"מ ר") רנק 5ס מסרס' סריק6געי תמ"ס נ615) מעכס

 זס וגסו דתרומס וחי 7חו)ין מי כ' וסערי ומקיר* זחיט' חנלר6 ד"ה רם"י 6' וס"ו ונע"ו . )ר"ת. ור") "ראגו" עכ5") רננן60מר
 כו' סנ3 ס) גממיר6 סכ6 6)6 כל"י כו6ית6 צמיגו מין בסי'. סי6 1מ6ס ג6הnr~i 7(o גוירו )6 דסרם"' סריסכ"6 סס וכ' וס)תור
 מין Db" 6)ג סכי סככתן ד)16 כמקיק )קמן גממסו מנ"מ וכ3 סס נמס"כ ר6"' כיו; סוס ו6ס0ר סרס" )י'0כ 'ס ור"ת מ0כ"רוע'
 . דמע 6)ינ6 ורנו ך*" hnJtSe סך 63וקמיס רס"' דכדכת די") כו' סיכך ילענ6 ו)6 סכי נננסרם"6 ועיי"ם ויי": מסג) פן נג"טנמיט

 כס% סו6 ורנון מכי' 7ס)ונתת כ6ן כמלכ"ר וסייגו נג"ט נמיגס 0)6 נין כמיס נין מנתורם ייסורין כ) 7ס") נ' ע*נ 7ד' ור") מ"יו6ף
 ד)* ססקיגן יקנון כנמנו מנ"מ זב) פרס"' ומס"ס נמסכו ינמינס בסו מויו ור") ר"י ד6ף וייזר סו6[ טטמ6. דוד תרומס]וס"ס
 יסג) גוו:' נסך סג6 נמירי 5") )כן טותייסו ד)6 'סוני6 סך )לוקמיה ודוחק. נג"ס נווינו מין 67סי' ור") ר"י )מ"מ ור"3 סכיסככתי
 ט) נזולו ורנו טומעו תרומזו ס) נD"DDD (5 כ' ג"ו 3נ7ריס משנית נסיסס עיין כו' 6"ג קלמר ניסם ינ0 ססו6 )יגף . ויי"גותרומזי
 . חך מוקסין סממה ע3"תז כך 7כ6יסורו' מענר ובתרומת כטוס תרומס חנכך ohn3 עקרו ע) גדו14 ורכו כוס") טכתנ מוקרעיקרו

 נ' ע"ג נעה יוחק ישר 6ענ) רסוס מיד' כמנסו 6יסורס סכרי 6ת סוטרת 5חת 7מסס נת"ג 6נ) מעפר)%רומח
 ד' סניף פס 3ג7ריס נירים סמי ונסי עכ") כו' d'S גמי נכעס ותרומס .סכרי 6ח פוטרת 6מה 1חטס ליסורו . כךכמתירו
 ימני 0) ומרו"מ כברומס רס"כ ערס נמס' )ס7'6 ינוקר דס6 וכרייתך ער.כס מפס גני ססו6 כטיני מ6ו )פ)6 וו") עליו וכ'סג"מ
 חר1מס כנון מתירין )1 סטין וכ"ד ת:יגנ מסמוך רף זו נתוניך )קמן וכן כו' סס סר"0 כממ"כ ודקי 0) 610 וכמרומס ומקס ג6' עניןכו'

 עוקם תרוסס י6מרי:ן 1נכ"ז 5הרו"מ ת"נ גין )ח)ק 7וכת6 נסס 6'סתמיט 631 סס גיל ועיין משר מכניס בסס :תגו כו'ותרו"ננ
h"p3חרומס ס"ס 

 חגיגי
 גס' ruiin ונקשת מ%5 ג6 נים וגמחכ"ת .עכ") וכע"נ 6%ת' 1)6 וחכר רג )ו וכקסתי )תיק ח7ס 7נר ו,ט'

 ס"3 63 61"כ כו' סג) כגק מתירין םי"3 כ"ד טמטון ר' 6מר 0ס דנרייה6 נריס6 607 )ק"גו )כהרס 6' ג"ח 7נדריס ננסנריית6פקסס ולסי כו' נח"נ וסכל כחרו"ן ססי6 *מר 6נו 'כווין גמי 6י סנר ס:7סס ירסיס נססכ נס כחוג וכלסר כ6ן רנינו כמס"כ )פרד"סירסיס
 כנרי מ60"כ 3ס77י ותרועץ ג7ו)ס חרוסת ימיל וסיר מסג) תרומס ס6מ תכן הסורו כך 7כסתירו ..מסוס נטנ) ססעס נריית66ותס
 סייעני מנזייתי מכרייתך ע3 ליסורו כך זגסתירו נ' ע"נ נע"1 ם6מרו יסטעס n~aolרהיט

 חסנם 7)6 נמססו ט% 7תגי6 ור") )ר",
 7סנרייח6 וע"כ ומים ומקדם ומע"ס סב) כגון גסי) )6 7דסי)"מ כס6 6' דנ"ח  דגיריס ככרייתך ר"מ כדוקין גקטס ע6 טנ) רקסגרייה6
 ררנ"ט ו:ר6ס . מת"נ תרצנו ו60:' .מס"ס )ענ) ינו'6 תרומס 61"5 כו' דכסתירו מסוס סו6 נעי) )6 7טנ3 וס* כטיל יד0י3"מסוגרת
 קלמר גינו יגס ססו6 ס6' סנכרון ע) .3מ*ק )6 רנינו סכ' נוי וסלי ונוקא ג6' עו)ס 3תר1"מ נקח ונח גת"ג ג'נס אנס ס"קפרד"ס
 ינס כזנר ,מ6ס נ6' עו)ס דתלומס וניצו סכ' ר"ת סיטת מיי0נ orJI ומלס כ6' עו)ס נתרו"מ )מ'ג)מ Dhs" ע)יו )תוסיף h~hכ6

 ~Tnb עוקם 3ח 67סי' 0ע5יט ממס ור"י תופס ג' כ"נ ומגחות ר"י חוד"ס 6' ע"נ .ג,כחיס יעויין )ר"ת סקסס מסוגלי טוב יוםוסר"ר
 ימק .םר
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40 5 ftwb  יראיכן לשמים אם כי לבריות רע נעדרם שאום איסרים ן ענוד
 בר ר"נ דרש כ/[ ]ס"מ בגמרא כדאמרינן זריעה צמחי פי' פו מכפין צמחים בו שמגדל דבר אומר*כלרשבלג
 ששנה כ"מ וקי"ל מפרש משנתינו של צמחים )יד( בו ומצמיח בו שזורעין נדבר אלא מכסין אין חסדארב

 וראיה וצידן מערב חוץ כמותו במשנתינו'תלכהרשכ"ג
 אחרוג"

 כ'[ ])"מ בהמפקיד בב"מ דאמרינן ואע"ג
 דכתיב .עפר נקרא צטהים דמגדל ומעמא איתא, למו( הלכה דתלמודא סוניא יוחנן דר' ואליבא נינהואמוראי
 ואינו צמחים שמנדל דבר שיש זריעה צמחי פי' עפר נקרא שמתים הטגדל דבר אלמא יצמחו אתרומעפר
 דתנן והיינו ורע לביו: כשר אתר לא ומתרגטינן זרע מקום לא ביה דכתיב המדבר כמו זריעה צמחיומגדל

 ראםתועפות
 עלס דוק* דתרו"מ נזח ממוסיף 6)6 ק"מ )יגס )ה גין דסחעוק רביו וע"ר טיי"פ )!נס )ת נין חיריק 6ין דייקי ר"ח נו וחורומקס
 )ק"מ ניריס סס)מי ססני6 7ער)ס רס"ב מסמסגס 61"כ מעמר גהרו:ות )16קמס %יגו יו"ט הר"ר סכ' מקומות זסג' וב"ס ומלסנ6'

 מד" 0טס כ' )חרו"מ ח"ג נין ליסור נעגין חיזוק מאתי )6 6נ) ר3יגו מס"ס ומס , ניני ניגס htrE1 סר6"ס)ר3י:ו
 סו6 וס"ס עב") )חרו"מ ת"נ נין חי)וק 6ין הרומס זכירת אסור )טין מ"מ נק"ל כוי ותרו"מ נרונ סו' יתיג ניסו) )עג,ןחיזוק דיט ד6ע"ג ס4

 כ"כ רני;ו וכינרי כו' מהנהיגו ס) 5ממיס נו ממגד) , ומ!מיח וכ!") נו הינה קונס סמנך) הינת כ6ן ואניס )י ונרפס ות)"מומ5מיח ננמר* r:ei(1 וכן 11 תינה מת6 נגיסס נו )'ד( . ט' מ"מ נקש סוי .ותרו"מ הוססו סוי ית"ג ניטול )ענין חקוק 7'ם וכס")נדנריו
 D~th מדבר כגון סירות עומס ס6':ס נקרקע SJh וישמיח נו ט,ורעין 7ס"נו נזמרת סי' נדחיס ומגד) 11") סחיטס 0)' נסו'סעיסור

ססנוי
 כדמוגח נו מכסין 6ין 5ממיס

 ס"ט וסר6"ס , 6)6 חוד"ס נ' פ"ח כחורין ועיין עכ") כו' )ויטמר ויין 3:ודנר מסיך סיר במתבישי
 וסי6 סמו יטמר שע"נ סמינר עפר )ופסוקי 11") ומקמיח נו טוורעין כבנר 6), מכסין 6ין ר"ח גר ר"ג ודרס 606 כ' סזסכסוי
 ידחיס ומני) עסר ס6'מ זכר ס6מז חי)וקיס גי ים כן ס:נכסץ דגר ונענן וו") ח"ן ס' 16ת ;ט"ו 'רוחם רכינו תשמידו כ:וס"כסו, סר6"ס ינאי ועי' עכ") מסר סמן 61ין 5מחיס טמנז3ין )עי3 דקתני סני מכ3 טפי גרע נו סוורעין מס :ו5מיח ושין ס61') עפר כ)כסקר
 דיו ס6ס מעיקרו מימ"ח l;,ha בע"ס מנן)ן ס61 ככר סס!מיהו נובחרכגומר

 ,ורעיי
 סוייגו ס6ע"ס עבוי כ"כ )ו סיס כיון שמח סי' )6 13

 בנג'ס סחיקח וכמו"כ ]סנמסנס[ )מעכס כמגיתי סד3ריס .אותן כ3 וסט עסר מון וקלוי גו i?D)n כנר ס!מי"ו 06 נשימה מגיבן 'כו6עסר
 עסר ס0ו6 ד3ר כ) ס3' . כו' חרסים ס) ונסורת יקל סרתן וגעורת )מע)ס[ וכר ג3ר דמרסית ימרנות גס ק6י טהיקת ]תיגתוחרסית
 וכן נו מכסין 6'ן כ"כ גלוע וסו6 עסר פסוק כיון מאקס 6רן כנון 5ממיס ינז) בסי' מעיקרו מ5מימ 'סיס ס)6 כ"כ נרוט יסיע 06ממס
 זמרי מחיקת כגון utdnol עסר קראו כסכתו3 כיון נו הכסין 5מחיס מגי) 6ין Dh" עסר .סכחו3 סקר16 דבר כ) סג, . ומאהנמרית
 סייגו )16 רס3"ג סעור נדחיס ומנד) רסנ"נ וגרי פוספס 6י:ו ר"ח נר ר"ג ירוחם רכינו דגרי תסי עכ") סם סחוס כך 6סר וכנוןזס3
 מט6"5 עסר מין (h~pj, or לדחיס וננדף עילוי סו6 עסר ם6,:ו ניכר דדוק6 מלמיס :וגז3 ססו6 לע"ס כו מכמון 6'ן מימ"ח אינונו l'D1lrn סדיר כ"כ גרוע וסוף :נמס עסר ססו6 ך:)6הר כמדבר דעסר וס"ס כשירסיס ד)6 ר"ח בר ר": יאמר ומבמ"מ נו סוולעיןסך

 צותן נכריית6 וכן כמטגט ת"ק סנ7נרי קוהן וסיעו עסר גרן קרי .5מחיס למגדף צותן כ) כ' 7)עי) סר6"ס סווגת ג"כ lort ממסנעמר
 דטס ממס כעמר דסייגו מסרס fiiDn נקר ר"ג ורכלי , ירוחס סנרנימ ס6' חי)וק וסוד ומלנייח נו סוורעין נסס נעתן 1)6 נינםפמכס'ן
 עסר. )אפוקי ומקמיח נו ס,ורעיןנעיק

 ג' ירוחס כלנינו s~he כ"ח ס" יו"ד זנט1ר הינר6 , ירוחס סנרניגו סנ' pO~n וסוט סמךכי
 וכ"כ %ן סר6"ס וכמס"ט כמנגס רטנ"ג דירי מסרס נר"ח דר"נ 5") )סטור ות"כ כוי סרק נינ) מכמן )סיכך סעור ועז"6נסס מכסין עפר (eh O'h1p %מיחיט שיגס ו6ס %מימים נסס 0ג,רעיס פסורעיס טןכר,ס כ"6 5ממיס 7מנד3 שוסן וכר )6 דסטורח')וקיס
 יותר ננתסרם'ן סר6"ס ודברי רסנ"ג ונרי מפרט תיגו ר"ח נר 'רוחם.ר"ג ד)רניגו סס סרגיס ט63 סנ"י ע) חנויסני 6ך סס נטורכב"י
 6י;ו olb כני אקסון עסר מקרוי ט6עס"י סמךגר נעמל 'מכסין %ן )סיכך סכ' הדס כסוי ס' כס)ס"ג ועיין ירוחם רכים שכמייוכסיעת
 קסם מ' ומחינוך סר6"ם דנרי סיטכ מתנ6רין ירוחס רניגו דכרי ע0 ונצמת סר6"ס דנרי 16135ך כן סכ' עיי"ט 3מקר6 עסרגקר6
 לכריו רמוסוס ולן עכ") כו הכקין ממס עסר סלילו בע"ס עסר סגקר6 :1ס וכן )כסות ר16י )כותנו רריך סיורר טלין נכדי יק נעורס עסר וכ)כ'

I'DS 
 כ)) ךנר 1)6 ירוחס רבינו סכ' ג' חרק כסייגו עסר ט:קר6 ),ס 6)6 כ' 631 .מכרייתך סכגוטגס סדנריס 16תן כ)

 p'nDO ק") כ)) כיף מערכת כרמס הדוד סדי ו3ס' רי"ח וס" ק:ו"נ ס"ס )עי) עיין . 6ית6 ס)כס )סו( . וצ"ע ס*חריס otpln למצותן
 מסייכ וס3י6 זס נעגין ספליך רוקח גועטס וסרב. 11") 6' ס"ק גמסכ"מ )מעיר ורציתי נקודם כדרכו סכת נ,סכרהינ
 י6יכ6 י)"נ ע"ז נחוס' ג"כ סו6 כן 1נ6מת וסייס מגורע .3פ' מוסר6נ"ח סרג כתכ וסכן כ))6 סמ' )") דסרמנ"ססתוי"ט
 חמד ססדי עכ") נמור ממרצ עיי"ס כ))6 ס6י )") דר"ג מסמים ורגל  יוחנן דרן 61)'כ6 ג'גסו 6:וור6' כ' )"ח ו3סמסק'דוט"ז נסמדיר כ))6 60י ד3") 6מור6י י*יכ, ט61 ערוך תלמוד מסרי סתוס' מזכרי )ס)י6 רריך סיס 1)6 ט""ס 5))6 ס6' ד)")6מור6י
 מצורע נס' )1וסר6ג"ח סלנ s~trt ורריך צריך וכצמת כוי סחוס' מדכר' )סניך !ריך סיס hsl רוקח סמעסס ע"ד כ' )חס ונ:וחכ"תסס
 רוקח מעמס 0רכ כ' וימס עכ") מוסכם סוס סכ)) ס6ין )6,ח ו,ס כרסג"נ ס)כס )ומל סנמלr~loa 6 מ65ט מקומות ונכמס יוחנןדר' 361ינ6 ניגסו ד6מור*י ס)כס 3ססק מוסכם 6ימ כמותו ס)כס כמסגתיט רסכ"ג סקס סג"מ סג6מל סוס סב)) כי מ65תי סססססתי עסכפי

 3מדגו סר6"ם ומדנר' 11") כ"ג p"D טס ממד בסי' ג' עיד . טוי )יקוט סק"נ תכ"נ סיג )חו"ח 1") סנר"6 ני16ר ועיין סכחנ מס ג'ע"כ עסר6נ"ח נסניס ר6ס )6 חמד מסטיי וטלור 'וחגן דר' 61)'כ6 תגסו ד6מור6' נערמו סר6ג"ח כ' ממד ססדי .שכ' ערוך סת)מודדנר, וקילו עיירך סקס ד"ה כ' )"כ בע"ז סתוס' מכ"כ כו' )6ות 011 כרסנ'ע ס)כס )ומר סנגרך טסו5רך ubin ונכ"מ נוסר6:"חע:וס"כ
 וו") כ"ז ס"ס 6עפ"י פ' סר6"ס זכרי ע) סק"נ וכ"כ סכ)). גימר למעור רו עט סח1)9 רסכ"נ ע) יגסדסונר

 ד"ס נ' ס"6 כתונות נסמעחין כסמוס' ד), רני ט3 צניו רסנ('נ ונין לציעור ל' נימי סרס 6רסנ"ג נין ק6' כרסניך ס)כס דכי')נמ5 דתך ד6 )ס גס:וע ועוי
ס)כס
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 רנך ' *ראים לשמים אם כי לבריהם רע נעיצים שאינם איפרו י עייספו
 איר ואפילו לכסות פסול המדבר שעפר לפי ומנצה סוליתו יטורף לכסות עפר לו ואין במדבר מהלךהיה

 מכמין אין אומרים ב"ש דתניא בו מכסיז הכי אפילו ומלית עצים כעפר זריעה צמחי מגדל אינו לטז(אוכלין
 אבל ככ"ח וקי"ל החטאת שריפת מעפר לפטא ולקחו שנאסר עפר שנקרא אפי טצ'נו אוטרימ וב"חבאפר
 אפר לב"ה בין לב"ש כין 6'[ ]ני פ"א בביצה דתנן הכל דברי בו וטכסין וריעה צמחי הוא מגדל עציםאפר
 למעלה ועפר למטה עפר שיתן צריך השוחט )יז( 6'[ )"6 ]מו)'1 רב אמר וירא ר' אמר . הוא סוכןכירה

 ועפר למפה עפר שיתן צריך שהשותם מלמד בעפר אלא נאמר לא עפר בעפר וכסחו דמו את ושפךשנאמר
 בעפר מוכסהו למעלה ועפר לסמה שעפר ויזמיננו )יח( שינעירנו ער מכפין אין תחוה עפר מצא אסכלמעלה
 לסטה עפי לכסות חייב הרוח ' כבהו 6'[ ]לי כדתנן מיפמר לא לייעלה עפר כאשר שוין שניהם כן ואסנפקי
 תיחוח עפר שיהא וצריך פקתא בכולא עפרא ליה דמזמן 6'[ ])"6 פ"ב כחולין.' דאמרינן והיינו שנא לאנמי
 הלכך לכותשו צריך היוצר שאין כל הרק חול היד ואמרינן הנט בחול לא אבל דק בתול . טנסין 6'[ ]למדתנן

 ראםתועפות
 וכן סס 6נלסס מקנס סרג וכ"כ 6"ג י"ס סם כ6ס"ו ינריסס סניף תר"י טסני6ו קרסת ר3גי וכ"כ ספג עכ"ז בוס סמח)קיןפנס
 דגרי 6ין וגס כ)) מוכרחין דבריו והין טכ") (hSS )ס6י 6יתיס 1rD'~fi ר' טס סחו)ק רסמנ )נקי 7נס סי"ו דטרכין כס"ז סכ"מדטח
 ססגוי רס3"נ ד0ך מסוים םסר6"ם 5)6 )6 ותו רני sc ~'ו רס3"ג ע) ק6י נמתגה כרסנ"נ 7ס)כס דכ)י6 ג"כ ס") וסר6"ס גלעיןסקס
 ס) רכיו סOr 61 רפכ"ל 6"כ כו' כתכ ג"כ ס" סר6"ס 6נ) וו") סוקן רסג"ג ע,-ך כקה"ת וכ"כ רט Sc 6כי, סו6 לע"ס יט'נמסגס
 סרמג"ס עמ"ס סכ' תמין סנר ע"י סכ' ט)1 תיתר סורקת כקונטרס 51") סרסן נ5)36 ר' סנ6ון )סרב ור6'ת' לספד עג") לינגס ר"נ נ!רכ'

 טגכגס דרעג"נ 16 ממש גע)ס סנר"כ וו") עיינם גמסגתיגו כרטכ"נ מנכס דקי") מסוס ךס"ט כרטנ"ג דס)כס מ' 7' זכריחותגסיס"מ

 ורם3"ג כגודע סקדוס ןרניפ לניו ספ6 כמפנס otnlD דקי") סס"ם ך3כ) רםנ"ג סייגו ד)16 ע"כ 61"כ 13ס"נ 16 סיס סרי ט'וקימי
 ומ"מ , דגר סע)ס כ6ן 61'ן כמק"ג י)6 סכחנתי כמו סנר"ג ונעת כסה"נ חמיי סנר יעת ומנס עכ") יינ;ס 7ר"נ 6ניז סיסדכריתות
 3מסגס מס"ס ככ) סמווכל רני ס) פניו רסנ"נ יסוף מסוע גרפס כו' נכתוגתס )6סס סערנ 6ף 6רסנ"נ ש"נ 6' נ"נ לערכיןנמסגר
 פולל סלכם  כמוסי הללס  3מס:תי:ו רעש טס:ס כ"מ וקי"ל טמסל"ר כ' תדם סרס י0:0  )יתץ סג"מ גסס לנרכס סמקתי ד' נס61"כ
 וסנ'צ ט"ו סי' וחו)ין מש סיס"ס וכ"כ סת"ק ע) ספיג סכמסגס ירסכ"ג a~bll ס6)חות גסס סך"ן כנוס"כ )רניפ ס") 61"ככסריגי
 6' ע"נ נסועס ר"' ממ"פ 6)6 )סו5'6. רג'גו נ6 ת6 סת"ק מופקע) מגו סנמסגס 7רסנ"נ וסרטים כסתוס' מפרס רכ'גו יגס7'")
 דק,") רמנו כ' o~rnt 3' 6ות כ"ח סי' גתנו"ם עיין עמר 6'קר4 7)6 נמיי' 6ס" מנסין נקמח ו)ר"' בכ"י וס)כס געסר המרססחירס
 עם מת6ימין רכונו ויכרי גניסס חדס מטס מגיס וכן כ5") כו' סכי 6פ" afit כליסר כו' שגו וטלית 6וכ)ין לטז( . סנמסנסנרס3"נ
 למחין מנך) es1 וטריק 6וכ)ין )6סר ימי 1)6 למחין נוגד) סע5'ס מן סג, כירת 67סר סס ייזור ממגו נ'.חו7"ס מ"ח חולין ר"חדנרי
 ועמר כו' סטוחע רג 6מר 6ר"1 נעיף 6מי סטוחט 3ס' גרסינן סיס כישי 3ס'  סרי"ף ו"3 )יז( . ופעל סע"ו סי' )ס"ת סימל ס' ןועי

 6'ת" גמי נפיק וביו"ט )מעלסתילקח
 6:ו"י:עת )6סדור' )מ") תמיס6 ו6מ ו' 6ות י' סי' ס7ס כס!' ט' )סר6"ס סמע"'ט f'tP וכ' ע:")

 וכמם"כג6ו"ו 6"ר כרח דס)גס שכח דמטס מקומות נ' סג' סרי"ף ס3'6 ד3ייוק גר6ס 1)י עכ") סרגלן נרים הזיגי קרול וסו6סרמוקיס
 p~D מד6מרו גן וכמו ס5כח6 דסכי ס"מ פקח6 דכ1)י' 5עסר6 לס ד:וומין )0 וסג' מסוחט 3פ' מיגס ממסריך ס5"נ סי' סיס כסויס)'
 כטעע6 מתג" (enpe ס7ס ככוי ג"פ גיורה יכע' מס6 6נ) כווחיס 7ס)כת6 ס"מ %ר י6ל"ו )ס6 )סו 6ית תרווייסו ורני רנסזי"ע
 סוי 6"ר יר"( 7מ')ת6 סר'"ף כטונת )ומר 4 גריס נתס"6 סרסנ"6 ומבסון נלור .וסוף כך יטכס נסוכי" )סר'"ף גרפס )6דר"ו

 5סחופ הסיר 13 לכסות עפר )hD 1'1 סי ס' סעי 6' נ'ת 3תס"6 סרסנ"6 דז"DtnD' 5 65 )כסות 1)מע)ס (own עסר פ 6'ן 061)עיכוכ6
 סיגעירנו )יח( . ודו"ק עכ") וכ"ס דק"ס נפוגת6 7יו"ע נס"ק מגמע וס"נ כו' )ימי' )כסויי נעי וס6 כו' ססוחע נפ' ונרסין כו'יחנן
 דעפר כטס מהמעכס ועסר מירוטי עסר מווין זסמסס כיון btO רכיט סטירת תדם ססס וכ' ג3ויפס,  סילטיטלו ס)ש"56") סנר6"דכ'

 )פמס"כ נרוריס רנינו 7דנרי הומר והגי ח7ס oao עכ") 51"ע ודוחק ויומיגגו כייו סיגעגעגו קריך מלמטס עסר כך ניאו nfc((t ע,ךמ)מפס
 ר") וז") נעמר וכססו רק עסר וכססו כחיג מד)5 )מטס ועפר )6ע)ס עסר טיחן סקריך מי"ג טרקת כניקול ת"כ 0', החרי ס'סתו"ס

 מורס סנ' דסימוס S~e זיעת יקע( )מ"נ נסקים מתכסוס ננ' ומ65ג1 )טס( סקיס ויתנסו )'וגס.'נ'( .סק ויכה סם'מוס. נ' כ)hitv 6:1כ'
 סני3 ס3י3 פי' 6'( )מ"6 33נדיס ויכססו ד'( )3מר3ר רעדות הרון 6ת נס וכסו ג"6( )ירמיס גכסחס ג)'1. נסמון כמו סנינטמתכפם
 וכיון נעסר טמין כולו מקמע 3עסר 6' )"6 חקין DID"' דרך ע) וסוך עכ") 31מעס )מעלס עפר פיסי th'lis1 נעסר וכעכו גמ"סזקן
 כ"ח סי' c~laro ו5מס"כ כי' סגין סמסס !6"כ גפף נעסר מוכססו )מעלס ועפר )מטס סטסר ר3יפ כחב מסיר תססו הומר סו6 סמססרעל
 7)מסס כסוי קולג'; מיתי. קעס7 ג6 סו6 כשחט מכרס מיקרי וס 6ין תחום סעסר ע"ג דטוחט הע"נ פדי עביר )6 פסוק 7כ) י"גס"ק
 '"י וגס ir~r1 פס כסתו"ס סכ' ס6חר סי' )ס' .16)סכו'

 כעמר וכססו כעפר דמו 6ת ומסך . וסטך פע) ע) נם מוסכ 3עסר סמלת הסירסו
 רשוי  יותר וסיס עי מלת ע) ס6חנח מנקי סטעמיס 3ע) יסח מורס וכן סר)3"נ( סי' וכן . עטר גתות סיס 5ס 5ויק סיס )6)ונס
 וט"ל סת:5י סיי6 רפי מלתסל

"'DD 
 סעוחס סיחן 6"5 ם)מסס ססעסר י"5 ססיר ו)טי"ז S"9D נעפר מלח 6) ומהצר )מפס מו30  שזפך

 hD'VD1 ס5"ג 40 מ"6 ס6ו"ו דעת ו,סו וכססו תורס למרס ס)מע)ס עסר ע) רק ות3"מ חיחומ נטמר דמו 6ת יספוך ססס,חט ם5ריך6)6
 תימוח עסר ע) סיס נתיגע וו") סיס כסו' D"p סר6"ס וכ"ג ס6ו"ז פכ") כסני )כורך סומים ס)6 6ע"ט תימוח עסר )תוךיסוקס
 הווין סים"ס וכ"כ עכ") ט' 3כך סו6 דיו טחיו שחס תימוח טמר מ65 6)6 גיד תיחוח מעפר פיחן העיגן 1)6 )מטס עסר גת'גתואיג
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 יוראים לשמים כיאם לברית רע איטריםשאינםנעשים עשרזספר508
 את למנוה איש יוכל אם אשר וכתיב יעקב עפר מנה מי דכתיב והעמא יפה יפה ולתוההו לכוחשו צריךלם(
 נדאמרינן בו מכפין אין יחד הנלקם לח ועפר , עפר הנקרא הוא נמנה שאינו דק דבר אלמא הארץעפר

 . לכיסוי חזיא ולא לחה ארץ פי' )נ( במהונתא כ'[ ]מ"י עוברין באלובפסחים
 ]שיב[ מלםמימן

 במים ורחץ יכתיב טבילתם זמן יקרישו שלא ךנדה וזבה חב מת טמא שרק מבא היוצר צוה . בוסנהמבילה
 הקדש כ"כ פ' בעכבת דווניא רז"ל נחלקו לאחר שלא מצוה לא( אם טבלתן ומן. ולאחר , נערבוטהר

 טבילת לו נזדמנה הםינופת במקום יעמיד ולא יסך ולא יגהץ לא בשרו על כתוב שם שהיה הרי נ'[וק"ג
 ישפשף שלא ובלבד כדרכו וטובל יורך לעולם אומר. יוסי ר' וטובל ויורד שחרטום או גמי עליה כורךמצוה

 ראםרוועשת
 וכן סכ' '"ו 16ת בסנס"ס מסכנס"נ ססכי6 חרס )ססס ורקיקי עי'"ס י"6 ס"ס ךחו)ין ס"נ סם )ממ"כ דגריו וסוהר כ)3 סומנס ן6"5 '"ה ס"ס"ו

 משסור נע3 ]כקעת 3סרסג"6 גת"סמסמע
 סרו"

 סרסנ"6לגת"ס מדנר' גן מקמע מריק כעת, pell 63//1 הזפ ססס עזיו רס"(וכ' כסבכת
 )סעיטור כי16ר סחים נפער וג") יונס hb'1 ר' סנ6ון וכ"כ סגיתו גיס פרר 57ריך כו' נת"h"1a 0 )נוע"כ סכנס"נ דכוונת יומר ו6רכו'
 )סר6"ס 6נ) שיתו נ7ס יגרר 57ריך ס"3 וורדי ]משטור[ דלוגינו סמתו כ7ס נ"ב סוr~lbnn 6 בסך ו:)ע;"ך 11"3 פ"ו 6ות סמיטס סלסוף

'tntusl5"6 פרס"י ע) )סטינ 7)"6 )חקין נחי' סרסכ"6 ממסיכ סס רמ"' וסנ6ון ח7ס ססס מסקסו מס תענין ע:") מניתו כ7ס )גרור. 
 ג)עג"ל 6סןךי סרסנ"6 לנרי 'קסס סרסכ"6 ע"ס סכגס"נ )סמס"כ ות"כ עכ") נסס זימון 6"5 כנצי זעסר נעמי מחוור וצינו וו")סס

 כסוי ועמר )חורין נחי' סרסכ"6 כחגת ווס1 בפס )6 נידים ויזמי:גו סימנגע:1 ונעי מסרס"' 'ותר דמחנויר סר6"ס כרניט סרסכ"6דדעת
  ולמוחתו  לכותתו לגץ  מלכך  ליבו( ס'. סעי' ג"ח סי' יו"כ נבו"מ סונף ל6  סר6"ט רני:ו  ויעת וסנן 7וק6 נידיס 656 נסס זימק6"5
 ס"מ כו' .סדק תו) ס"ד )"ק 6)6 סני* 63 ולס"ס )כסוח. לסור 6יפרוכי 7מיפרך  מרין 1)6  דלקיך  דססק רבעו מדברי והגמע , י~סיפס

 וכ"כ כו' ס" כמתחתל )כ( . כ3'6ור' מס"ס ג"ו ס"ס וע') ועיין ח7ס ססס וכ"כ גסרס"' ך)6 סס סר6"ס סכי סרי"ף כס"דמפרס
 hirPn1 5סור 7ס גו לכסות וח,י סוסי) לשיג 6גתיסי63 עונלין 136 פ' כדלותו מתישי כנון מיס לחלח ט סיס ככ"ד מנסין 61.ןמשעור
 נע) וכ' וו") כ' מ' 6ות סרס כסוי ס"ס )סר6"ס וסד"ח ר~עיטור עכ") כמתיגתם itP:D 6ין ס"מ כ:ות'גת6 סי6 וריעס נר טינףנסיג6
 ד:וחוגת6 עוכרין 6)1 נס"ס מי6נוריגן )ים עיף דכס:ו"נ כ"י וכ' מתיגח6 כמו גויס )ח)וחית בו סיס ככ"ד מכסין 6ין כן סכמוסעיסור

 כ' ק"ך עטין ונסמ"ג , עונשין 6)1 מס' 04 יקף נעצמו סעיט,ר דפלמת נוקדוק ס)6 ודכריו ט' סו6 וריעס כר)16
 6ח"

 ך6)ו סך
 )ו וסמוך סלק Sm "פין טעמך סך כ' .סר6"ס ורבי:ו עטר סוקרם . סו6 גמ:ס ס"מ עד כו' יעקכ עפר מ:ס מי 7כח'נ וסע:ו6ע31רין
 מגט דווי פסוק סך )כוין וים חדס ono וכ"כ סייך.)תרווייסו סעמ6 7ס6' ק 17163ע, נו 6י]נוכסון יחל ס:)קס 3ח 7עסר דישסנ'6
 נסס )עסת כ67! מיי ע6 וגווי סס) 7נר ססו6 נעפר 6ש' מקישן ספן במגות הסנון שן זל") כסוי )עג'ן גס ראגו סכ' יעקכעסר
 610 סס) דךנר 6ע'ל ס' מצות נסן לעסות כניו וט ולסר עפר לנכי וקמר ג"כ עצמו 6ת 6נרסס ססספיי שי 5)6 מקוס 0)רצונו
 וכנר מיגפסי' כ"כ סת'עס מסנטת ו' חקק q'p סעיעור כגילור רמ"י וסנ6ון כ' מ"ח 7חי3ין סגמר6 7' ככי6ור כן תייס שתורתגמס"כ
 הפכו )6 יעקנ עסר מוס מי מס"ס כלק סדר וחנח,מ6 רגם כמירס ומ"ג סיס כסוי עסר מטיב )6 סס דננמר6 6)) סתו"ח בוסקדמו
 קסס סי' וע"נ נטיג6 מוקמתן סוס מעיקרך 60 'נע D'D ס6ומר מ' סיס ינרי )נוין 16כ) 1)6 עג") '3ס טיט ס6ומר מי ויפ נולכסות רשוי ושיט )ח)וחיח ctc 13 קרקע סי' 3מתוג6 סכ' 3' מ"ג ססחיס )מס' חגגך) רניגו נפ" ור6'ת' סננמר6 סעמ6 מסך כעמר סדסכסו'
 ישיל וס' יגס טיט )סי' רומו (hminni )נון סוhD'h 6 6יס ועוד 'נס נטיס נחרז 6ם )ן rh(' מ6י 61"כ h'o וריעש נר ועע6.ק

 : סר6ס%ס 7' )סננןעיני
 כיוס סיטנעו עסט לס:ו15ת סיר6'ס רגיגו ופי' כומגס טני)ס ס3ו עסין למטות כמנין סכ' סכס"ג כדעת וסיט כומנס סכי)ססחרי"נ כמגין רכינו )ס חסינ .מ"מ מנוס 5עס כאנס דסכי)ס ל6ע"נ.זס*3 גר6ס כ6ן ר3יגו נלסון כו' רו") גח)קו )6חר ס)6 מ15ס *ם3א(
 ס)6 טכ')חט וגוןנ6

 סלו כ6וסרות 5fft סוקן לניסו רצינו טכ' מס. עי סכך דכ"ע ד"ס 6' ת' סומך כסח.ס' וד)6 ענ')תט ומן 'קד'גי
 זמגי6 רנותינו נוס וגח)קו )6חר ט63 מנוס טנ')חן זמן וכצחר סס וו") ממונס סאון סגדסס וכיר6יס כלנכח* ד)6 יסד נזמגסטכי)ס
 סטוכריס )זעת 6)6 6י:ו כ"ז מיסו )6מר וס)6 )סקנס ס)6 0ו6 נגמגם סכ')ס יסמ5וס )ומר 63 רבעו דכ6:וח ,ס מ)סון וסגר"סכו'

 הככלן רנימ )סון ונצמת ושמגס טמיר סמ15ת נמגין )חסונ 6ין ~וס )16 כמגס דטג')ס כרננן דק,") 3מ6י מס6"כ מ5וס ושמנסטני3ס
 וכ' כו' נסרו כ) 6ח נמיט ורחן סנ6מר otpn נמי נטכי)ס סטנצות מכ3 סטסרס )סיוה כ' ק"ט עסין סנו15ח גס' סרמכ"ס ולנסר,") נחקקי נוס 63חל ס63 מלוס 6ס ענ'3תס ומן )6חר ונעגן טני3חס ומן יקזימי סן6 שמגס ענ')ס גהסנ ס6וסגיס כ3 דע) וכלור כוןסו6
 צימת טיכסת נכסות סיתכסס מי % ח"נ ססו6 כמו סגים כ) ע) סיססר טמ6 כ) חי'3 סיס6 מ"ע 0סכי)ס כמצמר סכווגס ס6יןסם
 ים)ט )6 מגס מטומ6תו )מסל סיר05 מי כי קומרת סהורס 1סי1ח טכעס דין נוס סגר5ס 61ו)ס מעקת )ו סיטסס ניח )1 סיס מי כ)16
 נ6"רוגס סחס6 )טניס לריס יסורס ב"ר כר"י )מסוק סו6 סרמכ"6 דזעת סחכמס מעין כס' דבריו וסי' יטמר ו6ז במיס נטכ')ס 6)6 זס)ו

 5י5יח 16 מעקל כעסיית חיוג תימס כעומס ססעני)ס קלמר )כז מגוס )16 המנס טגעס י)כ"ע וס כדבר וב"ס כ"ס נחקקו ד)6וסע
 )חסונ )ו סי' 63 מטס )16 כומגט דטגעס כרנון נ"כ דססק סיר6,ס רגיגו 61"כ עכ"ד מקוס גמי )סגיך מגוס מקומצתו 3ע)1ת כסירוסלק

טנ')ס
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רנה יראים לשמים אם כ' לבריות רע נעשים שאינם. איסורים ז עשומפר
 הלכך מצוה היסר לא איחר ואס מצוה אינה בזמנה טבילה סברי רבנן פליני מצוה בזמנה דבטבילהדמסקינן
 דתניא כרבנן קאי נמי יהודה ברבי יוסי ול .)ב( כרבנן וקי"ל מצוה כזמנה טבילה סבר יוסי ור' אגמימחזר

 וב"ה דב"ש אוטכחן דמועה דבשמעתא אע"ג באחרונה לטבילה דיה אומר יהודה ב"ר ר"י ג'[ ]כ"טבהמפלת
 הכהזאה האיחור שנתרבה וכשם מקום "כל וחמרנו מנינ.ת"ל תשיעי שמיני שביעי אלא לי אין השביעיוביום השלישי ביום הטמא על הטהור ומזה )ג( דהניא הזאה לענין נתרבה האיחור שהרי הקפיד לא ובאיחורהכתוב הקפיי דבהקדסה ומנין זה בדבר וב"ה ב"ש נחלקו לא יהודה בר' ר"י קמבר מצוה בזמנה טבילה להואית
 יצא לא להזאה טבילה קדמה אם במפרי דתניא לטבייה הזאה שתקדימ צריך שהרי בטבילה נתרבהכך

 דאיתקש 6'[ ]ג' למפרע הקורא בפ' במגילה נמי ואמרינן וההר ורחץ כך ואחר. השביעי ביום וחטאןדכתיכ
 . ומהר ורחץ השביעי ביום וחמאו )ד( יכתיב להזאהמבילה

 נשמי[ תממימן
 בפי דכתינ )א( למקדש להביאם ונדבות בנדרים הב"ה צוה . שלמים או עולות אם ונדבות נדריםמצפע

. ראםתועפות

 זינו סייגו וטמ)ס מס"כ וכ"כ וטגי)ס 3סד1ה עטסרס סיר5יס'טנו6'ס כ' תמ"נ ס" )סנן וכקמת כסרמנ"ס טני)ס דין כ"6 נומגסטנ')ס
 6ת ולכוו יכתיכ ניד פסח )6כוh~a 3 5"ג ס" )עי) סכ' )סיטחו רכינו o~lb נומנס ענ')ס ג6ן סנ' זס, ומס קער עסין סרמנ"סס)

 נמגין טס l"~mo סכ' )סרנ,כ"ס גסס"נו סרמכ"ן דעת וכ"מ עמס עפס מכ)) סכ6 1631 כיוס ג6כ3 ודיגו ג6כ) ס61 גניוס סוס נ)י)סמנסר
 מסתת כיוס )6 נ)י)ס י6כ) פסול כערכ עמר 6רכעס שוס מנסחט הככס טנ5טויגו י"כ. מ15ס סרמנ"ן זעת )פי סרמכ"ס טפכח טסססגלות
 ט)6 כומנה טני)ס עמס ntiuo דמוין כ6ן סירים ולס עכ") עסס ססו6 עטס נוכ)) 0כ6 נ)16 יומר כטטס עונר ססו6 כו'סחיטתו
 במיס ורחן כנדיו יככס יסניעי גיוס וחע6ו ז"ט י"ס נמדנר חקת ס' מסוק וסוף כערג וטמר . כמיס ורמן דכתינ טנ')תס וגון'קך'ט
 שמיס ורחן עדיו ונכס ולח"כ ססניעי כיוס וחטויו יכתיכ י65 )6 )סוקס טויסס קדרות 06 סססרי וכרי נסמוך רנתו וכ' כערנוטסר
 DtJCtt נסוף ו") סר:וכ"ן נעעס 6;י קומר ונועחס. סקו סמלות שמגין כ6)1 עטין מגט ס63 )סיעתו וסרמכ"ס )6 )גן וקודק 3טר3וטסר
 גרפס ג' וסמעס"ח נוג6ס סרנוג"ן נס סרמנ"ס סכ' ק"ט ססמ15ס וג:ו65 ק"ח עד רס מן נולות י"ד )סרנוכ"ס כנעות ממנין סס)קסכ'
 סמלות ממגין וו ג'מוס סלק ט)6 נ'ח6 161 מס שגיס כן דסק 'סוים כ"א יר"' וכח"ק ננ15ס 3זמנס דטני)ס ר"ח כיעת סרמכ"ןדעת
SI~:uקן'ס טנ6 כומגס טנעס חמין ולס"ס ושר"ת ר3י:ו כדנת מ15ס )6ו כומנם דס3י)ס סונר סרמ3"ן דנם כן 6':ו דעתי וע) סמע0"מ' 
 כדירי ס)6 דכ"ט 'י"ס 6' ה' '!נו6 3תוס' כר"ת . כלכנן .וקי") )ב( . כ6ן סיר6'ס רכיו וכדעת סל) כסיסתו עטס עט0 מק)) סנ6ולו
 למרס עיס-סד6 גר' 3ירוס)מ' 5%rJ כ' י' 6ות מסיין ח"ח מ0)"6"3 מ"י וכסגמי"י.)סרמנ"ס קטו סי' ריס טוריו"ד ועייןר"ח
 סירוס)מי ד' סגיך תע"1 סי' נוסר"ס ת)נ)'י ונתססתן ט' ס)כס סס כסרמכ"ס י' 6וח ס5יון 51") ס"ס 6151 כו' obnlv3 )מסיתסרסור
 כי סירוק)מי )יכרי מורס ל"ה י6ף סס ניילד סנ"ח )מכ"כ רסיס ומוס מ15ס היגס גזמנס וטנ')0 פססק ר"ה דעת סכיך ת"ס סי'ופס
 וג"כ וס יזדכר ונגס 3"ס גח)קו 63 נר"' ר"י קסכר כ6ן רמנו ימס"כ , onhl ידע )ן וס61 סטטוס !יסנור סת6וס מנע) יכו6סני*
 ני5") 5' נגדכפ 0:ס ום"נו י"ס 6' )' וגרס סס 'ומ*סתוס'

~3bp 
 סדכרים 16תן מכין 61;גי כסקינוס 6)6 31"0 3"ס (tpSn )6 לר"' י"'

 פ' נמדנר נספרי כ"ס כ1' דתמ6 )נ( . עיי"ס טסרות מסיס כעיר נעלס פקין 6ף מ5ו0 מנוגס עכ')ס כעגן ר63 ערך קב"ן מסרועט
 )6סמעינן 6:6 סס3יעי 3י1ס דימט16 )ומר דלין סססרי ד' ככי6ור וגראס , עירום ס"3 קדומת סרס נוס)' נסי"6 סג"מ יחניקוקכ"ט
 סו6 דוחט6ו ע"כ 6% מקסיגן ד"ס 6' ח' ניומן סתוס' וכממ"כ דסכיע' סוקס כןסדר דנ' ס61ס גמי )יסדר ד6'כ מ15ס כומגסדסו6ס
 מעגין וסגך ססו6ס גת6חרס )6 % סי' ססניע' פיוס סגתוכ 6:ור r?ht"( מכוס lfis כזמנס דס,5ס מכ"מ thbntl )6סמעיגן מקמלסססק
 סכי)ס קדמם פ6ס סס סססר' וכךמס"ס נעלג וטסר לגוים ורחן נגדיו וגסס )נסוקס שכף 6" סטכיעי כיוס ססגייס ססז6ס ומיחסמטותו
 וחטאו סססרי וכנהרי מסז6ס )ס ינמרינן מסוס סו6 מרוס )16 כזמגס טויסס ימ"ד 3טעמ6 סומך כקן רכינו דגרי ומנס , יג6 )6)סוקס
 מקסיגן )6 סכל יוס' ור' )טני)ס סוקס מקסיגן ס3ר ר"מ .קמיס)גי כס6 וסכך מגוס כומנס סניפה עמריכן חלי )סני דכ"ע סס3נרייח6 יוסי ור' ור"מ ס)ונת6 סר ע) אמרו 6' ח' דכיומ6 דכ"ע. 6)יכ6 6תי6 )6 3טנ'% גתרגס כך כסז6ס ס6יחור סגתלכס וכססמכ"נו
 מ15ס שמגס סקס כך מ15ס כ,מגס מטכעכ כטס ס") ור"מ מכוס נומאס וטני)ס מכוס )16 כנמכן סוקס יוסי )ר' ס") 61"כ )טני)ססקס
 זכפ"כ מכוס )6! נזמנס טניס ךמ"ן 6מנ6 דנריו כ' ורגעו מס61ס מכוס נומגס דטמ)ס טפי )סו פמוט 6מ6י מקסיגן נתוד"סועיי"ם
 )סגל נכי טס )מספרי 1") סנר"6 כסגנות וראיתי )סוייט טכי)ס דמקסיגן 6' כ' דמני)ס סוגן לסך 61)יכth'o) 6 מקסיגן וטניסכסקס
 וכרקס )סוקס ע6 )טני)ס רנויי6 ססעמיי מ"ת מנסחו יכרי מנין ושיגי .עכ") מגין תשיעי סמיג' ו' 6)6 )י 6'ן במיס ורחן נגדיווכנס
 סנר"6 פי' ועט"' סססרי מוגת סוסו ,כיוס וגיוס כועס סוכ) ע5))ו סו6 6נ) סס סימרו סרס מס' דט'3ס' סנוטגס דנרי )לעמידסרוגת
 כ"6 סנמר6 מאכון ,ס כו'.'6ץ יכת'נ )ד( ודו"ק. סכיעי יום ~1t1DSn htO ניוס ומוס סרחו 6חר סמיגי כא') 5SID דר") טס3מסגס
 מט)' 3ס'"6 סכ"נו ססג'6 *כרסס ב"ר ממסון רניגו ונתסוכח דלין תוד"ס נ' ט"ו וכחמות 3תוס' וע""ס סרס"' ע"ס סו6 ראגומדנר'

 6חר: נחוסן סס" ס"3פרס
 נחונכ ס6דס ע) טיס סקרגגות כ) )סנ'6 . פ"נ סין ס' סנר6ס סמ5וח נמגין st/rl מ"ע נ' וט כערן כ' לומדות 1D~S דסרמכ"ס דע)א(

 חעסס וסס סג6מר סכחירס נכית סקרכגות ג) )סקליכ . פ"י . סמס וסכ6תס סמם וכשת פג6מר בו טשע ריטון 3רנ) נגייס16
כ)
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 יראים לשמש רעלגריותכיאם נעומם שאינם עמורואעצרש מפך510
 . ונדבותיכם נדריבמ ידכם תרומת ואת מעשרותיכם ואת וזבחיכם עולותיכם שסה והבאתם אנכיראה

-.
 SDWJ]םינמן.תמא .

 על שחייבים בשוגג ,אדם יחטא כי צוה נצח ויתעלה יתברך יוצרנו שם . וקרבן בתחנומם רפי )א(המא
 קרבנו והביא וגו' הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואס ויקרא בפ' .דכתיב חטאת יביא כרתודונו

 ע"ז מה לע"ז כולה התורה כל הוקשה רמה ביד תעשה אשר והנפש בשגגה לעושה יהיה אחת תורהלבריה לוי בן יהושע ר' ליה מרזני פ"א )ב( ובכריתות 6'[ ]ת' ע"ב. בהוריות ואמרינן וגו' נקבה תמימה עזים שעזרת'
 חפאת שגגתו על חייבין ברת זדונו על שחייבים כל אף חפאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייניםטילהדת
 כתיב ובכולן כשגגה הזדון על מביאין ארבעה 6'[ ]ס' בכריאות כדתנן באשם ומזיד באשם בשוגג חטאויש
 יוהכ"פ מכפרת דילפ'נן יוצרנו לו שימחול ויתחנן ירעודה קרבן שיביא שבשעה מוכפר למדנו וכפרבהן
 בכפרת אוטר אגעה מדבר הכתוב דברים בכפרת יכפר כ'[ מ"י הממונה להם אמר פ' ביומא דתניא,ג(

 ראםיזךעפיךע
 )ך יסו 6סר קןסקי רק סנ6מל סכמירס 3סת מחי") סקרנגות גס%ת )סטם) . ס"ס מנוך. רכי 6טרכ3

 וגדרי
 סטמועס הס' וכדת תס6

 ואמים ולטס ועורס מטקת חייניס ט6גמגו מס כג טסני* סיוגו ס"ס עסין גסס"מ סרמכ"ס וו") ע"כ הו") כק7ס' 6)6 מאר ט6ינו)מדו
 תס6 חו") נקיט' h(h מדגר 6ימ קרסיך מסרי ופון וגו' ימיו 6סר קרסיך לק יגורו ,סו6 כו' S~lna ססס 0%61 סכחיר0 ניח6)

 6סל קמטיך רק סו6 כך ססרי חסון כוס") וכ' עזיו כסיג טס וסרמנ"ן עכ") סנחירס זנית ~oh'Y עד טנ6תו כטיסו) מחייג מזמיונקח
 וטרה ד6יכס) )תרוס סר:ונ"ן ע"ד כ'  סם  טפת וס)כ ltf~u סכתירס נכית ו)סקרינן 3סכ6חן )סטס) 6חת ומטס olc ענין סו6סקדט'ה מנכי מוס )מי ו6תס חו") כקדסי hSh מדהר 6ימ 60 קמור ככר סרי סקרן כקרסי 6י נזדכר סגהוכ כמס ונטת חס6 תוריך )ך,סיו

 סיסת )מון כ))סעתיק
 ימסמס כ,' מוס )מד 61תס סרמ3"ן עמס"כ סקסת עוד . 13 ססיסיליך מס כעגמו ו") סריוכ"ס סליו זככי

 נקות )כ' 1)6 6חת )מטס )6 כ)) סוכחס ס)סון מ"כ 6'1 1כ6:נת כטרמנ"ס ד)6 6חת מטס ססכ) סוכחס ים תפסלי סוסון ממוססר")
 יס חו"ק. דק7ס. סרמכ"ס עס סדין ד)כ6ורס סו* כך דנריו וכוונת סיו קמרי מדנם וננחוקיס מ6ר נכוגיס סרמנ"ן דיכרי סומרוסגי

Ifi'nts;6ס)וגי 6יכ6 קוסמך "ד)פוס סם דבריו נסוף נע5נמ ממח ס)3 וכממ"כ 6"' נקדסי ססמגוס מ6וחס נכיתי )ע5מס סחרה מט( 
 מ6י וכטח חס6 קר6 כסו דק6מר וס"נו כסו 6'ת יתירק וערח6 רחוקיס ומנחו") סנחירס )לת קרוניס סקרן דק7ס' עינךכיגייסו
 ניון וס 61) 6"' מקרסי יותר וכסילוק וטיפת סנ6ס נריכין סגהו") סלו מסוס 6"י כקיסי )סו 7מוקמינן נקדסיס )עע קלמר7)6

 די כן וים וס hlo 6חר סחיוכ כ)ומכ סנחירס )כיח סיניים עד סכ6הו נטיפו) טהיינ מבמד ונפת חט6 7ססלי 7רט6 ססני6טלמנ"ס.
 )טון ומעתיק יטרח גן דייגו נססגתי 0רמכ"ן כ6 וע"ז עכ") '6חת" כמנוס כובן 1)סכניסט )מסוותן 6ין ובכך כו' 6חרמ נחוס)עסותו
 טס'ר נפסוק קמור כגר טג6 )16 י6' מוס ימסמע קמור נכל סרו ס6רז נקיס' 6י מיצר טכתונ כמס ונ6ת תס6 סס סינורונספרי
 תס6 )ומר סייך סגיסס דע) 6"י מקימי חו"ק D7p' )חבק. 7' וחת תס6 לבסון 6ין 61.כ 6"י ps~' ונטת תס6 סכתו3 מפרטיגןסוף
 כגיח ו)סקרילס 3ס63הן SDt~S 6חת 1מ15ס טוס ערן סו6 טקדסיס ט3כ) מיס )מד 61הס סר:,נ"ן סייט ומסיר רחוק 3ין קרוב גין631ה

 ומגס סרמכ"ן'וז") סס כ' עור . סרמג"ן ככוונת כריר וסו, יחרת ננוס )עסותו וכסטרי סכתוכ מרסון כ3) הכרח וקין כזובור30חירס
 6)1 )ך (סיו 6טר סממורות 6)1 קדשיך 3' י"ג תמורט ס3נמר6 סדיר סגתסוס יותר tiblol כמסרי co(tt סוס ס:נירס )עגמו חוסםסר3
 כי עוב ]סרמ3"ן[ ט*מר ומס נוס"5 סמנ"6 סס וע' עכ"ד עיקר 1)תססס ס)גס )כותגס.כססק סר6ויס סס סננמי6 וסמלרסות כו'סוליות
 כ)נ וכ"כ כו' נמסרי גו סלרסו )מל כ3) סותר לגו כגמרת כו סירסו מס כי יי גריס חו") קרנן ע) כ6 ט)* גר6ט סנער6ממירם
 ט) ),מר נ6 63 יסרמכ"ן נו ' סלן נדכר 03רמכ"ן חסדו וכמהכפת ע''"ס כנמרק הזדכרי סססיי ך' מסוחר סרמ3"ן ע"י )סס'גס"מ

 עסמח;ק הנמרחנו ט615 נוס )ספיח דפין סננמר6 1)דופ 16 מחמורות יותר *'ע קיטי כ6ן כספרו עסעתיק סו") ד)b)h 6סרמג"ס
 מסססרי )סיסחו וסרמנ"ס קס"ס קפ"ח עסין ססמ"ג וכן טויסס ססעחיק סחורס נסי' ראי סעסס לטו )7י62 6מת טמניסס 61ףמסטסרי

 )סטתו טרמכ"ן 6כ) ונטי6ס מיסו) נסס ויס רחוקים טסם חו") הךס' כ"6 קמרה ננוס )מגותס נסס די סרן וחיות 16 תמורס סני6)6
 : וורדות 18 המתרס חו") קרסי סוס 61"כ ונצת תם6 סכחוכ בש' מווין כגיסם 6"' וקרסיסקדסי.חו")

 ד)6 ג' 6ות וחידוטיס כסערות כסיג ס) סמלות )מגין גסקדנותו )וסר6ס"ע כממ"כ כעף) גרפס מכהן . וקרכן נתמנוגיס הנסרחט6)א(
 . ר3יגו זכרו סqb 63 תהוי 6סס ע' עסין סרמכ"ס סכחכ מס חסומן נוס 7גג)) וכע , גס"נ ניכרי )מניס מרקסכמח"כ

 רם )'ט נחגי נ317 כ)) ונס' סוריות נמס' ונרסיגן רי"נ ICD ססמ"נ 1ו"3 ס"6 וכיחכוח ך5") 1:ר6ס סס נעצת, h"o . hS וככריתות)ב(
 נסוף רכיט וכ"כ כו' יוה"כ מכפרת 7י)סינן )נ( . כמטכ"ל )כריס ריג"3 )יס מתני' 51") 610 וס"ס ' וכו' 66ח תורס גריס 'נוסע .)ר'

 סכחונ ופטמות כחט6ית וכן סוית טיסיו שסרס נכונן סגריר מסחר סי") מנגו גוס 6% נום פינן nhu1 ו6ת ס)מדות סכסרוח 1361מסימן
 משמע וודוים סגי טעון ס6יגו י' י' ויקיץ בת"כ כמ"ח . יגליס וייני טטעון מסיח כסן סר נני ראגו ועת )סי 1נ") כןי זגסרנסן
 וכסר סכת31 טס סינור דמם כ' 7" ויקרץ כסיס"ת מסרי"6 גמס"כ רכינו דיעת וע"כ וכפר נניס כתיב 7)6. לע"ג טעון t?nb וידוי%6
 עסת כקטר )סר יעמס וו"ם נקרגנו מסם 6ח7 )ג) ויסיח סיכסכו ססלס'ות כסמי 6סר ~קס) מסיח )גסן ר"ן )סס ונסוח סכמןע)יסס
 61"כ עיירי )סס ונסוח הכסן עמסם וכסר 5מר סגיסס ועל ס5נ1ר וסר ונסיח גסן סר מסריס נ' ססוכיר סר' )ו 'עסט כן סחטנות)סר
 ס' h;h  טטתין  כולן יסיו ג"כ טוות סיייו מזיזו נמס יוהכ"פ מכמרת  דילסילן רגשו hP1  דללי ממיסני 6כ) וכסר כהים ממסיח נכסןגס
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ינו יראים לשמים אם כי רללבריות נעי5ום שאינם איסרים ז עטורמפר
 כפרת כאן אף דברים כפרוז להלן מה )ד( כפרה לעלן ונאמר כפרה כאן נאמר וכו' אלא אינו אודברים
 ותחנונים וידוי דברים כפרת פי' , הפר נשחם לא ועדיין וכפר והקריב אוטר הוא הרי לומר נפשך ואםדברים
 שבשם ומנין באנא כאן אף באנא להלן מה כפרה בסטיב להלן ונאסר כפרה כאן נאמר שבאנא מניןותניא
 בהן שכתוב ואשמות בחטאות וכן שוות שיהיו כפרה בללן שנאמר פאחר לומר שיש מצינו מה אלא נז"שאינן מזאת ואת הלסדות הכפרות .ואלו * בשם כאן אף כשם להלן מה כפרה ערופה בעגלה ונאמר כפרה כאןנאסר

 . ותחנונים וידוי דהיינו עמהם עפרים כפרת שתהא לומר לנו ישוכפר
 ]שם[ מ*בסימן

 חקת זאת בפ' דבתיב חטאת סי עליו שיד במת אדם יטמע בי יוצרנו צוה . וטבילה בהזיות ימהרמממאים
 בשרו ורחץ וכתיב )א( הטמא על הטהור והזה ויחיב באהל ימות כי אדם התורה ואתהתורה
 ]שכא[ "מגסיומן 'י , ומהרבמים

 כדכתיב קיבן להביא סחרה ימי במלאת ויולרת וכשלרעת מצורע וזבה זב הב"ה צוה . )א( יראוי בן-.
 שם או תורים שתי לו יקח השמיני ביום וכתיב טזובו הזב ימהר וכי המצורע תורת תהיה זאתבפ'

 לה תקח השמיני .וביוט וכתיב תמהר ואחר ימים שבעת לה וספרה מדבה מהרה ואם כתיב ובזבה יונהבגי
 וביום וכתיב הצרוע טן הצרעת נגע נרפא והנה שכהן וראה בהיב ובטצורע יונה בני שני או תוריםשתי

 למנחה סולת עשרונים ושלשה תמימה שנתה בת "חת וכבשה תמים'מ שנה בני כבשים שני יקההשמיני
 בשרם בעור יהיה כי אשה או ואיש דכתיב )ב( למצועש מצורעת ואיתקש שמן אחד ולוג בשמןבלולה

 . ]וגו'[ שנתו בן כבש ומביא לגין או לבן שירה ימי ובמלאת כתיב וביולדת בהרותבהרות
. ראםרועשות-

 נח"כ ממ"ת 6)6 גס לפיק תסכ"ס מכמרה 63ו ונקמת ע""פ I:DD~ 6:6 ס6יפ מסיח כסן סר גני מס כח"כ קמרו וכסדיק יףוס"ככמו
 6)6 מיחיד סיתודס  יתממפ 6ין 6:)לו b"rn רמי גס6 פ' D'pS'S טו*6 ווסל וכמסלי וסתודס ת") מדוי hmn 1'PD מגין ט' ס,ויקרב
 )סס מחכסר 6'ן ודען ע) 16 פגנקן ע3 קרננ,היסס ס::נ'6'ן נעת ובסלת חסויות געל וכן כוי חט6הי סמם 6ג6 קומר מהמדיןכיס מ"ע וס 1'יוי כ' תסונס מ?3' רס"ל ו?רמנ"ס כו' orfipn חט"תס 6*רת וכריחות מיתות qh .ועניין וסתויס כיס דכתינ ס:וקדס גילתע3

 ימיגרי . מס"ס ע"ג עסין )סרמכ"פ נס?"מ ועיין כו' עלס חט6 6*ר ומפויס סגריר דגריס וידוי תסונס'ויתודו סיעסו עןכקרננן
 ססימיס ע) מתודס ס6'מ מעס"ק :וס)' סס"נ סרמכ"ס כממ"כ טדעתו ))מות 3גו ים כו' וכקר נסן סכתונ 61סמות 3חט6ית וכן שכ'רמנו
 וכגילו עמיכם )ו ועמס עמו לספודות סוי6ס סר 7"ס 6' כ"נ כ5עגית ססרסק ומס כסרס מין נסס סכתונ כע3מיס מסיגו )6דס6
 ו"3 כקמטי יוכטר וסרס"נ סס o"~nlr וכ:וס"כ וסוזיס מנח )ינרי hsh )ויייי 63 סכמיתו ייתן תסס וג?נסות כנכו"6 סס ס"ס)מיס
 ועסי"ו וגו' )סו ומתודים ס)כרס ונח' מזנח'ס ל'כ( )). ב' גזס"י :?רננתם מסורס מקרץ , קניו 3ן תרחרח )סנר כשכרס כ'דעירגו
 נגזסס כ"ס חע6תכס כעז 6כפרס 416 ס. 36 6צ3ס ועתם כסרס 3ס3ל )י( סס. נדיי סכקוע כ3סון ס,6 יתעגית רס"י )מוןנס

 : וע'י"ס ערוסס נענ3ס )סלן גוס קכ"6 ס" וננדסס ר*י סי' DS'5 כיר6יס מת"כ סיתר 610ו3ס'"ו
 וכי כו' כיכת'נ חיים ומיס חט6( מלסר וכמגועי נס3יסי מת וטנוף סו6וח ימגין oc והסיב ~חות רניט כ' מנ"ט סימן )ס)1מגס)א(

 סטשר 6ת סמס:ו6יס מס כי סימות נספין 3סט3ותס סרמנ"ן ר6ס 63 , ק"מ נסי. סרננכ"ס סכי גוס מי מגות וו") סהכמ? מטןמס'
 בסי' סרנוג"ס סחסנ טמ6יס סמטסרח מקוס נזי טהרת נעגין סגכ)) 3סרמ%ו דס"3 )ר6ס חטטת מי וענין סמטמ6ים מינים כסקרסו6
 עכ"לק'ש.

 ועסי"
 חט6ח :ו' סזיית רכינו ~str ולע"פ סנס"נ %1כ וטוכס סויות כ6,ע 5)ן והס"ס כסרמנ"ן ס") רניגו סגס יא)
 : ודו"ק כ641ות נכ3) . ..

 וכרנות עב") כר6ו' וקרכן וסלמס נסוקס 3ע?ר עמ6יס כ' i~"Dp .ש" )נין'נ סמ15ת יוגין 3סייור' ךמסר6ס"ט דע , )ר6ויקרכן)א(
 וסט מעסין ח3ק כחת"מ סרמג"ס סכ' ע"ז ט"ו ע"ס ל"ד מטס נוס , זג%) כמ"ע מ"ע סו6 )ר6" יקרכן גר6ס כ6ן רגיגומדכר'

 . סיר6.ס 1כדנר' 3ר6,י וקרכן כמס"כ וגכ))ו כסרמ3"ס כתנם שכגבון 5ן )6 )ושהת טכ") נסרסיות סגנון נמסמר טסן כקווין61)ו' כו' ע"ז O~fP ttra ע"ז ערס כו' 1") סרמנ"ס oeltn ממס . סנ6ון סססמ4 מעטין 61פ ומייזסיס סערות נסוף סס מסר6ע"ס כ'כדין
 וסם נקל סנעקוס גגעיס מים )סס)סס orn רכינו ויקיף , כסרות 3טרסנ.גסרות כעול יסיס כ' 6ט? 16. )6'ס )"ח[ י"ג ]ויקרץ דכת'כ)ב(

 ך6)ת"ס סייס כעין 6סס 6ף סתם ננעים דנס6ו ס"מ סו6 טמור 6סייוגו' 16 כ16 ד,יודכחינ סומן 61טס ד6'ס ומכוס סחין סכסרעי
 16מר לטסיך מג'ץ 6פם 6'ס 6)6 )' 6ין 6יס גנעיס )עג'ן 6' ג' 4כין כגמרך ומ"ש גגעיס, דין נס 6'ן ינ)6"6 6סס 16 כ6ן)ועתר
 נתוס' ועפן סוקן וגתק' סר6ס נתקי ונכחת ,שרחת וחס סער סנמקוס גנעיס שד' )ענין סוef)n 6 כ6ן סריוס5רוע

 לערכיי
 ד"ס 6' ג'

 ומנס כגסס וינ161 סס 7סגן3ין וכיון 6ןס וגטם דכתיכ קטן ומסעע  6יי רמפמס  מקרס  יפי )ן נסקי 63 6מ6י )מקטות וים סכ',ס5רוע
 קטן )דין סיג )טי"ו 6ו3ס ק6י גמר כגנע' 6דס ד6'13 סער "כפוקוס סנגעיס )דין 6סי )רנות ומגרוע שנעריך רגיגו ניעתגסיוס'ל
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