
 ק~אימ לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמוד מפך 4 1פ
 ]יפח[ תמרסימן

 כשבתו והיה שגרמים בפרשת דכתיב לשמו מ"ת המלך שיכתוב הביה צוה , לשמו תורה ספר לכתוב-לר
 כסנהדרין ותניא הלוים "כהמם מלפני מפר על הזאת התולה משנה את לו ונתב ממלכתו נסא.על

 נוהי שכותך ללמהך משנה . אבותיו ובשל אחרים *ל )א( יתגאה שלא לשמו לו וכתב נ'[ ]כ" ב"גפ'
 אוהה עושה עמו ונכנסת שיוצאה אותה גנזיו בבית לו שמונחה ואחת עמו ויוצאה שנכנסת אחתתורות
 למקום ולא המרחץ לביה בה נכנס אין תם'ד לנגדי ה שויתי שנאמר משום בזרועו ותילה קמיעהכם'ן
 אינו בו נכנס אין פי' בו לקרוה שראוי מקום הייו 'מג כ בו וקרא עמו והיתח שנאסר מים להשתין)ב(

.
 דאם פות תו

 )6 מס דעירוכין סנמר6 וקרסון סער סכמשס גנעיס )ענין וסנ' כפווס עכי גנעיס )עין ס6' רי13יי6 תר' 6י3טריך גנעיס )מניןדוכים
 סרי קטן נין 6סס נין 6יס נין 0נוסכר חי) סס סימרו י"6 י"ןקר6 סתם דגרי רמזו h'JO )6 )מס )י קסם עוד צ"ע כןמסיוע
  פומלו שטס כי תמרו ורו"ל  י"ל זנו' 'סיס כ' 76ס ערי"פ כ' סריס "זל נעו i'b)ot ן כ6ן רוננו ~Or ימ"ר' סקרנטת %'; סכיןיכווון

 : סס 7ערנין דס"ת וכר 1)6 עכ"ל 76ף ממס ,h~pt- 7כפנ ,וים גקר6ן 0י6 מנס ס6סס כ)) נס ת'גלק ch" )ומר6יס

 מן 'סר% מכני (h"lh חדסיס כמסריס יקרצו 3:,ען ונס נקנוס 'יו תסיג )6 אסר נוסס )סס6י) וגוכ) כינים סססריס 'רכו )מיעןלנותיו
 סכתנס מנעס"נ ס"ת ס)וקח סנ' נו6וסן נקמיח ונס נירוסס סייר וגס עגת 6כוהיסס )סס ססגיחו סיסג'ס נססריס נקר6ס נפססתקון

 לתוכרס ע"מ סכותכם מ:ו'  ס"ת נלקח מס%כ כמוגן (ofa 'מיס סססתי,ינ'יו 16 וחיתר סנעס"נ .מכלה נין .נוס פ)ונ 1)6 כעגמו)ותחי)ס
 )וס"כ ע) 6;י צמר ועסי"1 סנ,ו:ר,ס כוחניס 'סיו )6 )וק6יס ימגר )6 י06 כ3זקחיס 3סכי3 סכתיג0 עיקר כ) דס6 דש ספיר .hO~כינוסן
 גנר סכו6 ססק"6 מע"ז סס וכי כוס יו63 ויפיגו ספוק מן מנוס כמוסף 0,' 7נר 13 טניס 631 כך )קחו 6נh~DD 3 ע"ר סי' כיו"רסרמ"6
 מחלוקה כ,ניסס דפן נרפס ו)טג"ך . .טסי יהירת מטס סוס  כחג 6י 6נ3 ענ7 ימטר מגוס כחוטף ג7"ס סכ' 6' 3' מנחזת רס"ידגרי
 זנרי 6חר נג'סך סרגנ"6 36) . ס6' נרוסן נסוק )מכור %מ טכותנס תנוי ס"ת ס%קח סייגו הס,ק נון ס"ת ס)וקף מסרס ררס"ילרייק
 ס3וקחס ףנ' נקופן רסוק 6ן ס"ת נלוקח מפרטים ססס מ37ליסס דמוכמ מפנוק יסודס הר"ר ע"ס כסוקרם וס:ור7כ' 06 ס"ס סססתוס'
 נידו עכס סי6 06 16 חנירו 3ין סיתת oh ג"נו 7נו5י נוס יוגף 61'גו picr נון נכוס כחוטף סוי ולכן O~ct 1((6 )ע3נוו סעס6סמכעס"כ
ולקרנס

~eto 
 7מס"כ 6:י צונזר ו:ועתס , ניכריסס כמנוקר ננוס חנירו חיסר )6 ס5תס 6חת חות נס (~OtlO 3ח הס שוס נו6יה0 חכירו

 .מגוס כחוטף פסוק מן .ס"ת ס)וקח 6. )' דמנחות כגיורך ס"ס יסייגו )ו כותנין 6חריס )כתוב יונע קינו ו6ס ס"ת מסג' רסקכרמנ"ס
 ךס6 כסנ')1 סה"ת כחנ ססנעכר כמו מנוס .דדנוי6 6ח'ל כן.3נווכרס עינו שכותכם מגוי ס)וקחס סר6סון מרוסן יסייגו וכסרס"' ססוקמן

 )נוס' פינסק 6נדק"ק 51"3 ממס "לעור ר' )סנ6ון נוסס 6ס3 נס' ועיין 6חר 6ו וט 05 מנוגה 6חד כחס סיקגס ע"ן ממוכר ;תכסמהחי)ס
 )ריך )כוח13 )1 אמר 5י י6ס י'" עמס נכות ס3ו גסס"מ סרמכןס וו"ם יוקץ Orin כסופן מסוק מן ס"ת ס)וקמ ספי' 6' )'מגחות
 כפרס"' סר5טון )61ופן קניית כרמך ע3 וסייכו 1 'כתכפו ע' 'סכור 16 קנייס לקורס דטגיסס סרי עכ"ל )ו 'כתננו מ' יסכור 15סיקגסו
 וווס"כ כפרס"' 7)מ ס"ת כפינת מגות נוקדם צנו 7ב)קיתס כסרנף6 סרמכ"ס דמעת כ' גי כ' 6ות. כ"ז ס" יחק תולדות ונס'וננ")
 נמסר כןתר.)מ5"כ דס61 )ומר י5טרכו 61"כ  בי 6וה ו' סי' ח"6 ס3ו, בית נס' וכ"כ נסוס כמועף ס"ת 37וקמ 60 כ)) סעחיק)6

 סקי כנית ונוסכ"ס . סכתכתי כמו נר6ס והק"ו )ו .כותנין of~nh )כתונ 6"י ו6ס סכן סיד כס' סרנונ"0 3ן3ר, מקיר 6'ן ונססמכות
 יצן וס") ס"מ נוצו )כוהכן מסוס רנותיו )1 ססגיחו 67ע"0 נ' כ"6 סגסדר,ן דרנה )%1ל6 כ3) סנף 63 ס"ת סנס3' 0ר'"ףכדעה
 ס, כתב מ,0 דנ7ו)ס דרכם 60 )כהוכ כרי"ף גליך סיס 63 תיריק 3כי המנס סכתנ ויסך פ' 0וסנ רמך נס' רציתי סגם כןהכס

 6ע')ו יסרי נאו 3יס 6ת'6 כרכרי ומן ו0 מ"ט 5סרי"ף מספיק 61"כ ptce מן מגוס כחועף ס"ת חקוגס 7"נ משמן ע'57מר'גן
 וס5נוד0 ססננלןכי נווי וס"ט ססיט6 )כותבו טרח ו63 ממון כונים 631 6הי דממי63 'רוסס כמ"כ crJ 6"י ehl"~. ננמון וסוגיםערת

 מ: ולסי ס"ת צחינת מגות כ,ס דאי סר%"5 כס4 ססוק נון ננגוד כמוטף נפי' סרי"ף ידעת 5"נ ו3דנריו סרסך עב") ךרנסבממיטו
 מסה"כ יוגף סוייגו נירוסס דכס"כ גו,ס דגימה סרס"1 כתב וספיר )עגמו סכחנס סנית מכע) ס)וקח: סנ' כלגסן ג)קיחס דסייגוסכחכש
 ישנורר סי' )נטוח סרל6 מכריח דנום"ס ~SU ודו"ק 'רוסס 73'ן orn 3)מו7 6ין ענין ומנוס ססוק נון עגום כחוטף מנמרץ נפי')סרס"'
 סני דין כ"6 כ6ן כחכ 63 רבינו ומנס וכנ") סרסר כסה"כ טפס סרג סמסרט גראס יכןמסרס"'

 דין 6ג) )סמו תורס ספר )כתוכ
 וחיד,סיס בטרוח כסוף ננסר6ס"ט וכחי 'חי7 )כ) ס"ח דכחיכת עס0 וכר )6 סנ0"נ וכן רטנו וכר )6 ,סר36 6'ס )כ) תורס ספרדכה'3ת
 וי1ג6 דרכת ס6 סססמיטו מסוס וכי קאמרי מסי יוךט 61'גי עכץ) 7ריס 60 סכינו ס63 וסר6"ס ככייף דעת נרכס רכן )נס"גסגו
 סמבות סדר ~ס' , ותב"ע נזק יוגב 36ותיו מס) 13 סיתם ס6ס 636 טו6 עטם מ"מ וכ6 ס"ת כת'נת ס3 צמ"ע 3חסוכ 5ין כלנוהיוגם)
 )6 7נקגס חמוס וסול ,טכ") נוסינ' קיכ)ס כלינו וסרק ס"ח יקנס 16 אחר ע"י )1 יכתוכ כעוננו )כתוכ 'בו) בינו ו6ס סכ' ראיתי פ"נסי'
 ס"ח.מ3וס ."נוחיו )1 סס;יחו e~Dnl נוסג"ס 6חר נוסיג' קירקס כקילו וסרב דיו 1ג") סו6 סט"ס וכרקס וסיגי קיכ)ס גאינוסו,

 דסנסדיע ס"ד מ':חוססת6 גוכעין רכינו ויכרי )פקוס תיגח מה6 :נוסס טיס.. )ססת,ן )מקוס' )ב( . עיי"ס ס"ת נ"כ ועקמוסיכתוכ
 מע ס" OD סמו% 1כ6מרי סגד"מ רocan 3 ס' ועיין מיס )ססתין 'וחד סג גושם ססו6 סיר6יס ר3יגו וסי' סריס )ניח ג6 מסס5נור1
 וכיי) נוים )ססתין ממיוחד מקוס ססו6 זמנק7רין סכחוססת6 ממיס 3ית כבסרס כ6ן סיר6יס מיקרי 16)ם מוווס )דין מנוים בית אעגין סקמחקר
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רנן' יראים לשמים אם כי לבררת נעשיםוא שאינם אישיים י עפרמפף

 בלא נקראת מגילך פי' המעיה על )ד( ולא הנייר על ולא הלוה על ולא ספרעל במפרי ותניא לקרות הראוי כ"מ בו וקרא שנאמי בהם*ה איסור שאין בעור יבנימנה )ג( אפילו להכניסחיוב
 שרמו"

 . ספר על אלא
 ימי חייו ימי כל בו וקרא . כנגדו והיא ומיסב יושב רקע עמו והיא נכנס עמו והיא למלחמה יוצא עמווהיתה

 ראםתועפותן.
 )ניח olb 'כגס )6 ירמש כר 6נ6 ר' כטס ר"ו 6'ת6 י3רכוח 6) ו3ירוט)מי ממווזס ומטול )0ס 6חר סדין ס"נו סמרחן כיח טס5ש
 מותר חסידיו אנוט ומי סכ' כ"מ סי' 3ריק6גט' ועיין ודו"ק *חין )קטנים למיס בכית מר,ל6"פ מס וסי' כיוו וחפי)ין וססריולמיס
 מס6 סריק6גט' )פסק עג1מ0 ר6י' 30י6 כ"ז סי' ח6ו"ה 0גד"נו 6כ 3'ת ו3סו"ת צרכיו )עסות רוש רגו 06 סמטוגפות ננננו6ות)עגור
 גו )קלוח סר6וי נוקוס נו וקרץ ענת וסיתת סג6מר 0כס, )טית 641 סמרחן )כיח. )6 03 גכגס ויציגו מצך )ענין 3' כ"6 כסג0דריןד6'ה6
 צגיי 6ף 60 )וס קר6 )ננ") כ"6 סי' ר6ט כלמיס נחסו'וסקנס

 '5יי
 ט) fintith כססיטית ב' ו' 'ומ6 למרו 6חת 6וכר0 6)6 3ו ילין

  תס"ח וכט"כ ל6'0 סוט 3)י התסיסן )3סכ"ס 30יכ0 ררו וכן ט"ר6 ר6יס טוס 3)י 67סיר סרי )נ'0כ"ס שע) 3עי )6 מי ממירמגחו
 וכן סרי דנתסי)ין נקפיו )גורך ט)6 3כסכ"ק )עכור רטונו 06 י*"ח קר6 567טריך 6"ט 0ריק6נט' tt1)rb 0(16 pD05 כנול 003סיס
 סר6וי מקום 0וי ד)6 נטוס טנורמן ומגית )נסכ"ס טסו נכנס לטית חו03 דלין דממך נסית ככ%ג קר6 561טריך דסלי נגין גסי")

 03 גכגט 6ין טפי' 'רסיס כס, מרקות עיניו עלס ונכמס 6נ. עכ"לן30יח סריק6גטי )ססק עג1ננ0 ר6'0 לנוס 61יכ6 )ח)05 ורסקי)קרי06
 גס 0ריק6גט' )ססק כ5נ ר6" 6'ן ו6"כ געיגן )קרות 0ר6וי שמקום מסוסי 6נ6 03כגס0 6יס1ר טסן בעור יכסג0 לסימו )שכגיס חייב6ין

 16"ח ס)כ0 כיקור, כלורס מסגר ד3ססר ודע 0יר6יס tfe וכר 64 ר6? סכ"מיס קוטיית כיסוכ סס סכ' 6' ס"6 טבת מ0ל)ס"חסנ6ון
 oa עסו וכ' 3ר6טו ותפי)ין נקפו )פרך ט)6 דרכו )סי ~לסכ"ס מעכור ימותר סל' t~Dpn סי' 60ו"ו 737( 30'6 ס' סע" מ"ג,סימן
 כממ"כ ד)6 ו0ו6 סג") 0ריק6גט, כבכלי י") וכן D(Stt סס עגמון)0יות קובע filoc 16 עובר 0י6 06 3ין מחמק ט0ו6 ממסוגוומשמע
 סס )סיות עממו D31p ט0ו6 כענין חקרו טסם די") וס כנין סש5פ)ו ננ60מרוני0 עין כמעמס .סי' 0)13 0ריק6נעי דהרי כי "ס 6כ,פכית
 מדקדק נוס מיוסכ רביט וכסי' כגדסס וכ"ט געור יכסנס שסעו )6 1'. 16ת נסמוך ועיין ori ר6יס סיס 0ריק6גטי נו37רי 6'ן,ו6"כ
 33סכ"ס ')קרות ט6סור טפ' )'0 סט'ט מס )יקדק יט 11") ,"רות סר6וי מקוס 13 וקרץ 3נמר6 עיו"כ שס )סנהדרין )נר טרמך'כספר
 , ,"ס כו' )סכג'סס ח"3 עגו פ" )פמהכ"ר 6ו)ס כו' וכסס מו"סך סו6 ד6ור"ת6 מ5ו0 ג',וי נס ס6 )סט ס"ת )סכג'ם שלסור"מס

 ליסור ד' סעי' רפ"כ סי' יו"ד וסטו"ע ט"ו ס"ת מסג' מ"י "רמכ"ס דברי ע) 0ו6 חיק כסכגיסס שיסור סטין כעור יכגיסג0 6סי'?מסכ"ר
 כתוך כא' י6ף קמכ"3 1") 0נר"6 3כי6יר ועא/'ס טרו כתיק וגחנן נננטפ*ת הכלוך אע"פ למרחן )3ית 16 סכט6 )נית ס"ת )מכניס)6דס
 מתס"מ וממירש יסורכאי

 ע"י
  נמטסמת כרוך נסרמכ"ס טמסרס מטמע סק'"ל מ"ג סי' סמג"6 )סי5"כ 6כ) י"3 6ות %ס hnithn בע"ס

 רניגו וטוגת D"tDilt )0רמכ"ס 0ר6"ס יעת (nllco. ד'ס 6"ם ,ס"ת גס סרי כ3' בתוך כ)י 6כ3 אסור 161 כאין יסייגו סאו נתיקוגתגן
 1)6 נוס") סס יו"ד סנר"6 ע"ד סכ' ד' 16ת ק"ו ס', ח6ו"ח 6כ כ," נסו"ת וראיתי כ)י נתוך כ)י יחיגו נסכגיס0 איסור סייןבענין
 תטמיני )ענין 0סונ'6 המס"ט נרפס ס"מ ע"ת Son' כס"י סרננל'ס ד:ו7נרי דבריו )בכיןוכיתי

 סגר"6 דכר' ו)דטחי עכ") 0סוסקיס כב)
 , )6 כא' לתוך דכ)' המעוטי ד6ת6 דמסלוע עסר0 מחרס )nltDS, 1 אריך סעף י כ"ז נכרכות ט6ל,ר דרי3") טמסרס נססיטותמו3ניס
16(

 נוסותי
 כריסק שלמיו לס"ת נס ק6י כ3' כתוך כ)י סיג'חס 6ו נ' כ"ס לפכות נבריית6 ט6מרו 7מ0 ס") י60 03רמלס קלמר טימוט

 רגעו יקוט 1)6 מס"ת כגנך ערותו יג)0 ס)6 )הגז לועס שהסמים גמ65 פ"י ס"ת מסג' ס"' מ0רמנ"0 ו0ו6 יני גטכם מח'ג0סיעף זפי' טסחיס י' ממגו ננוס %6כ כו' 6' כסעי' שכ' כו' רג) tl~DSl 6)יס שהריס )מחזיר מ)6 נכנודט טירות נוסט 6)6 ססוכרייתך
 כ)) מטס 6ין 16 עסר0 נות'05 )ו עיסק 06 6ך נכריית6 ט6נורו כמו, כ)י בהוך נכבי יגיחנ0 06 ס"ת נו סיט כני" מוהר מס"תכגנד
 סנר"6 )פ"י וסו יריי") וסרגו כיגי0ס ממסקת ע"ר0 ננוס 'ימחי5ס נובחר הס"ת כגגי רגבו מוסע 16 הס"ת כנגד ערותו מגבס Ofi,6ף
 01)6 )6 6)מ6 י"6 גנות מח'5ס )1, עס0 06 חטמיט תימר ילמנ"0 ממט"ב 0גר"6 ס,טח ע) קוסי6 6כ נית 0ססר סכ' ז0 מס61"כ
 ז6יכ6 סיכל בסי' )0רנונ"ס תס"ח דסג' מטמע כ)י בחוך כ)י יסנמת ג' 6ות 6כ הנית סס 7מס"כ 6ני אומר ו6דרנ0 מנס מ6תיסככ))
 עכ") סי51י6גו עד )סמם אסור 6מר נית )ז 'ס 6ס 36) ס"מ ס"ת נוסי, כס"י סרמכ"0 כ' )0יי6 607 כ)) 3)נגיס 6יגט יצריו 6חרנית

 0נר"6 ע"ר 6' כ"1 כרכות )מסג טמ61) מגחת כספר ממ"כ נס ,והק"מ. סי51י6נו ער ןדוק6 ס"מ כ)י נתוך ככבי טיניחמ עד 16 סייסונודבך
 נל6ס ו)כ6ור0זו")

 ד)סמ"
 )עי3 סב6רתי מס עפי עכ") )מע"ד זיע כו' יסכות 1), כו' ינסס יי" 60 גס דנכ))ס יותר היסור מיתתו

 ס)6 סדכר  )לות צריך 6נ) כו' 'ספוט 1)6 כז' יגרס 7)6 60 תס:ויט,נס ד3כנ) 0י3ר 6מת 6ס כ)r'w 3 מקוס כ6ן 6'ן טנר"6לכרי

 נכפור עמס"כ כ6ן )0עאר ורקתי . וברור 0נוחי5ס החורי עגגד0 66')1 ס"ד עערס 3נוחיגס נום6"כ כ3י נתוך כ)' ססי6 הע"פ לס"תלגגי
 מס"ט טל  מנס  לפסוק  סרמב"ם  כיסת טים רר"ל פסע  כו'  טליס גקן*. כמסון סו)") סה"ת ע) ד6י וו") סקי"כ רפ"נ סי' יו"י0נר"6
 ע)'0ס 6כ3 כ0)' כמט"מ 7'נ6 סך )ן )סורות ע)י0 גקכ0 כמסון *ו)") ק"ן 6נ) נ,ס)' פ'"י ס)ק"מ כ7כר' גגניס Tne מפג' )רכוגמיתר
 )מס' 'ג") )סנרד"ט יון ינו' כספר וכ"כ כסר'"ף S~e1 ט"מ סחיור ע) ימתשרס עטו 636 סרמ3"ס 6מר ומי63 סותמות ע)דלפנו
 כס זכיתי ו6נ' 51"ע" כו' e'anpo דכריסס )בנין יכ'ת' ")6 0"חנר נוכן בגריון ע) בר,ער0 טס כתיג וגחנם ע""ס '"ח 7'כרטת
'"O~DSט) 1)6 )ר( . גרור וטוף cl'Jno . סי' )ס)1 ועיין 3' י"ז מוטס סמסגס וכמטון 0מני)ס ט) 636 ק"מ ס"6 דנריס מסרי יסנינו 
 וי") עעמ6 מעי 0סמיטס ור3יגו עמו ו0י6 ידין טס3 עור כת31 31קפי. כמסגי . עמו ו0י6 לכגק )ה( . י"ס 6ות oa וככיתורית"ס

 ודעת .. לוחו ינין ו)6 דן )6 0נו3ך 6' י"ח נס:0דרין סנינו י6)"כ סתקגס קורס 'טר6) נמ)כ' * 3"ד כממכי ימ'יר' 0תוי"טד)סמס"כ
 זמין ד60 ו60 ד"ס נ' י"ח סג0דרין סהוס' ממ"כ ס") )6 דרכינו נטמע, ונוינס לדיגו 0טמיע0 ומכן ,0 יין סייך )6 0חקגס )6חר"נ) סתקגס קורס mm' יעכל") 0סגי0 כנול06. כמס"ס כסככני י)6 16תו ודכיג ין 6ין נ"ר ממכי זעפינו מ"ג ס"ט סג0דרין כסילוט)מירמנו

 "ו . ,מה
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים י ענברמפך514
 משנה לידי מביא )ז( שהתורה מלמד אלהיו ה' את ליראה ילמד למען הלילות )ו( חייו ימי כל הימיםחייו

 מעשה. לידי ותלמוד תלמוד. לידיומשנה

.
 ]שסב[ תמת טימן .

 גדולה סנהדרין הורו .אס וצוה ישראל בכפרת חפץ יוצרנו שם יתברך המצותן כל עי הבא פי~ביא
 ש רובו או הקהל ועשו חמאת ושגגתם כרת זדונם על שחייבים שבתורה מצות מכל באחתוסעו

 הקהל נועיל דבר ונעלם ישנו ישראל עדת כל ראפ '"ג[ ]ף ויקרא בפ' דכתיב לחטאת' פר שיביאופיהם
 פר הקהל והקריבו עליה חטאו אשר ההמאת ונודעה ואשמו תעשינה לא אשר ה' 'מצות מכל אחתועשו
 לחפאת "ר. םביאימ ~הס על רובו או הקהל כל ועשו ביד הורו כ'[ ]י"י בהוריוה ותניא לחטאת בקרבן

 העדה ת"ל מיכר הכתוב הערה בכל יכול ישראל עדת בת"כ דתניא שהורו ב"ר על מדבר שהעניןומנין
 כאן אף כ"ג להלן האמורה עדמ מה אי בב"ד כאן. אף בב"ד להלן מה העדה אומה'ושפטו הוא ולהלן)א(
 אחד היה המית בלשכת היושבת גדולה מנהדרין זו ואיזו ישראל' לכל המווחדת עדה ישראל ערת ת"לכ"ג
 עדה אומר הוא ולהלן עדה ת"ל חייב יהא יכול לבנים ראוי )ב( שאינו זקן או ממזר או נתין או גרמהן
 אמר או שם ב"ד של טופלא היה לא להוראה שראויין ב"ד כאן אף ושפמו דכתיב להוראה ראוי להלןמה
 דבר ונעלם ישגו. ישראל עדת כל )ג( ואם תגל חייבים יהו יכול אתם פועים להם שאמר או יודע איני מהןאחד.
 בקהל מעשה. ושגגת בב"ד הוראה פי' מעשה שגגת עם דבר העלם על אלא חייבים אין ועשו הקהלםעימ
 דכתיב בב"ד תלויה הוראה ועשו הקהל תלל חייבים יהו יכול ב"ד ועשו .ביד הורו 6'[ ]ל 8"א בהוריותותמא
 'או הקהל כל ועשו ב"ד . הורו כ/[ ]ד' ותנן ועשו הקהל דכתיב בקהל תלוי ומעשה הקהל מעיני דגרונעלם
 פרים י"ב מביאים שבטים י"ב אומר יהודה ר' ר"מ דכאי ושעיר פר מביאים ובע"א פר קכיאימ ע"פרובו
 לבל וששי פר ששרים וי"ג פרים י"ג ובע"ז פריס י"ג אומר ר"ש שעירים וי"ב פריס י"ב מביאיםובב"ו
 כרת שזדונה מצוה על .אלא חייבימ שאין ומנין בגמרא התמ מפרש ופעמייהו לב"ר ושעיר ופר ושנחשבם

 באחות להלן ונאמר עליה חמאו אשר החמאת ונודעה כאן נאמר חומר ר' 6'[ ]י דתניא חמאתושגגתה
 שחייבים דבר כאן אף חמאת ושגגתו כרת זדונו על שחייבים דבר להלן מה בחיה עליה עוותה לגלותאשה

 ראםתועפות
 6חריס עט 1סיוסנ מממות הדיגי )ס משכחת ססיל ז6"כ )כד סיו ע3 ננמר מרין דלין זן מ" מסיר לתריס עם 6נ) )כדו ס"מ זןמנך

 נעלוך וע"ן נ' כ"6 )סגס7רין ינוטע כרס נס' יעויין מ"מ 631 ק6י גפפת נזירי רב ע) מעגם )6 רניגו י)זעת קמ"י סי' רעע)סמס"כ
 סרמ3"ס ומט"ב כמסרי כ"ט . סגילות חייו ימ' כ) )ו( . עמו וסיף נדין זיוסכ סך כסדי וע"כ נלך ט) מענות ס)סיס סס טחסכ מסךערך
 ספמק סמומם ונסיג כטספרי ס") ד)6 )ומר סרמכ"ס. ניטת ט6ריך ס"ו ס' היי 'עקנ כריף ונסויית )מ") תרתי סם קסס מיסוגיוס לסיני ר") מטתו ע) פסן 16 טרמכ"מ והס"ט ססינס פת נ)י)ס סי' נ)י)ס 6)6 ממגו יסור )6 גסס עסין וסס%ג ס"נ ש"ח מסג'ס"ז
 סובך 6:' טמרו מ' 5ות Dtttp ינ' טוסים וכמדרס כסרמב"ס hlcl גסססרי ו)6 בסי' סנים נ')ס י"מ י"1 זהרים מע"ס כע3 )סנ6וןדבר
 פסוס עמ' וסיף )מרחן סובך 6גן נמ"ס וסגם עכ") חייו 'מ' כ) נו וקרץ עמו וסימט סניויחני כסס עמי וסיף ימן .5מ סמי וסיףבמרמן
 ,סי6 ימן 6גי %ס 6ך 6ן י' מנת עיין סס טל"ח ס:ימ סחעון נכית סמרתן גנית וכסנכגס עמו מס"ת נט6 )מרחן כסביכתו זרימלכר
  ס6ין רב מסמר סקונסרס ט"מ כת3 סק"נ כ"% סי' )5ו"ת ססונס  מסערי עמו rnta )6 סט'גס זנעח סרמנ"ס תמ"ס סהיס סו6עמי
 פוח"ס ממדרס עפ"י דיריו מסיר מתי עכ"). סנורתן )מת עם. נכנסת ט6יגס לק נורועו ס"ת )ו קמור וסיס סיס טמנך מיוד)סיר6י'
 . 'סס דיריו נסגי0 )ע"ן סקוגטרס 16ת1 תש 61'ן ענו מס"ת סי' )6 ססיגס 3עח יגס 66)"כ סרמכ"ס )ד' 36) ט63לתיוכמו
 ונטנסוח h"Dp פ' דכריס סססרי כסג'ס ועטן ססמור6 סגיי סגדסס כיר6'ס . טסחורס)ז(

 סגר""
s~tr רמנו גירסת וגפי עין ונמ6ור סקו 

 1 מאגס )'די נניע שסמורה( )6ו ססתולס וו"ם מהגט זו תסמרון שיורו 6' )"ו ונקיוטין )ירסס 6חר )סמור זנזנכתיכ מ3ו6ריןסדכריס

 hgn ותיהוד , סת)מוד וס61 ממדרסות 6)1 ,טס.סחקיס כקרוסין 61מרו טיס סחוקיס ו6ת )סמור 5מר מדכתיכ תסמוך )יפי הכיססומסנס
 סס 1hts תסמוך זס 61'ן מזרעות 6)1 סחוקיס ג) 6ת אמרו כ' י"ג  לכריתות 16)ס , )עסותס זכתיכ 7קל6 מסיפק סו6 מעמסהיי

 : סי6 חך6 ותענוד זמדרט  5") בסי'לילליובסרי"ף  רלסרי'יי סכ'  זיגיות בפריס ניקזוקי ועיי"ס כ' '"6 ככככות וכ! גמרא יט תססיי
 מסק רסי"נ )סרמכ"ס )ח"מ עיין )כרס ר6וי טסנו )ב( יסרך). עדת דכתיכ ור") בח"כ וכ"ט עלט ח") סני' כנדססטעדס'.)א(

 טסססר6 לכ' סחו"ס בסי' ועץ כפס גיורו עד אנו יסרק) עדת ת") סני' ט)סגיגו נסת"כ . יסרה) עדת כ) cfil ת") )ג( .מנגזת
 06 מט6"כ מטס. 6חר כ) סיטנס מנבר נאר יסגו מת"ס סססר6 נכווגת סס וכ' יסנו יטר6) עדת ת") לנור ךס6 כ) מ"פ מן דייק)ח
 סתו"כ זכחנת סתו"ט כסי/ י") עדיין נטכת"י רכינו נדירי ונגס עימס, ככונס רוכס סחוס ככבס סעדס סטנתס ר"5 ס" הטנס 16מרסיס

 יכר והערס , שר6) עית כ) ו6ט ת") סס 6ית6 שכי כ)) )ית6 יסנו מנת סגדסס כיר6יס 16)ס כ)"' ססנס כתיי )6 )"ר יסבמפיכח
 מזנלי Dilh.on סברס והוספת כסנים עורת נני6ור וכנוס"כ כ) מדכח5 טספר6  דכמגח ועכל") כו' כזיינין 6ין ועטו טקסימעיני
 מעכס יטנו מדכתינ )ס ייסף גרפס מעסס סננת עס דגר סע)ס ע) 6)6 מיינין 6ין דכסמוך ספסרך דרטח כני16ר סס כסניםסעורת

דסייגו
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 רנח יראים לשמים אם כי נעשיאיעלבריא שאינם איפורים ' עמייספר
 בתורה שכת אין אמרו כיצד פמורין .הנוף כל ל"ר כ"ד הותו 4[ ]ג' ותנן חמאת ושגגתו ברת זדונועל

 שנאמר חייבים פטור לר"ה מרהש המוציא אבל בקורה שבת כיצד חייביל מקצת ו"יים מקצת לבטלפפורין
 כאן 'אף מקצתה להלן מה סטרא טזקז דבר דבר %יף אשי רב פירש 'משמע מאי הנוף 'בל ולא דברונעלם
 ב"ר הורו 6'[ ני' שמואל אמר יהודה רב ואמר ריר מקצת. הדבר מן תמור לא רכתיב מנלן והתםמקצת

 הוא, רב בי, קרי ויזיל )ד( הוראה דאיל פמורין בו מודים שהצדוקיםבדבר

 נתיז[ ת4י0יב1ן-..
 החמאה פר את ושחם )א( וכתיב לעולה ואיל לאמאת בקר לן בפר הקדש אל אהרן יבא בזאתמות אחרי בפ' ככתיב לעולה ואיל לחמאת פר הכפוריט ן ביום שיביא גדול לכהן הב"ה צוף * הכפורים ייםפר
iewב"ר ר"א הפקודים בחומש האטור הוא )נ( כאן העור אהד איל אומר רבי י[ ל ]טס* ותניא . לו 

 , הפקודים בחופש האטור ואחד כאן האטוי, אףד הן אילים שני אומרשמעון

 נשמד[ הקזמימן
 כהן נעשה כין לעולם גדול ומהן לעבודה )א( כהן שמתתג4 יביום הכ"ח צוה . חביתימ "איפהעשירית

 צו בפ' דכתיב חביתים למנחה האיפה עשירית שקריא המשחה בשמן או בגדים בריבוי)ב(
 וטחציתה בבקר מחציתה תמיד מנחה סלת האיפה עשירית, המשת ביום ובניו אהרן קרבן זה אהרןאת
 אהרן יהו יכול ובניו אהרן קרבן זה ל[  ]ג"6 .במנחות ל4 ומייתינן בת"כ ותניא וגו' בשמן מחבת עלבערב
 אלו ובניו לעצמן מביאין ובניו לעצמו מביא ,אהרן יקריבו' אשר ובניו ה( ת"ל אחד קרבן מביה"מובניו

רצעשועראם
 6חר גקדמי נסכת"י וכן בג") יינו תיגת סט סחור טגיפ0 כיך6יס ד)1 טו6 61"כ ד3ר טע)ס יי' ע3 מערס )סננת גרמו שכ"דלסיגו
 )ד( . ודו"ק טנרסס כיל6יס עס"י יטרתידח

~Yh1 
 05ני6 ץ 3מ015 רכיי ורסון ויע 3ע~"ט נני16רי מפקס ר"מ ס"ס )'עע עיין . בורקס

 610 ו0ו6 נסור06 טעי 6ט סר מקריכין סטנני מס ד0ייגו דנריו קי' ורכינו ספ סמ5וות נמגין סנ0"ג rtcs טו6 ששוות כ3 ע3 ס63סר
 )דירי פרור גריס כן 0מ5וח נמגין ספרסיות )חסונ סג%ג כתנת חין דגר סע)ס סרטח %6כ ט3ס', סכ' ו6ף ס"ת מ"ע סרמנ"סמט"ב
 והייוט!ס כסערות עיין סחטך ניסקת כסן סר יחייגו סמנת כ) 4) סכ, סל )סכיך סנס"נ כסי עמסכ כמטר6ס"ע וי)6 סר6"סלנינו
 מגעס ועיין סרנונ"ם סכ' ש"ח %ע 0ו6 דכר סע)ס מלטת ו6"כ טמ*ח כמגין גכגסין סכ0"ג סכ' טטסרסיות סוך וכמיטתו כ"1 6ותסטו
 : סס"ו מעס"ק מס' נפויס ונמרם נטו"6 ועיי"ס סמעח מסיח כ"י סל ישיגו סס 0תוס' מס" סמ5וח כ) ע3 סג6 סר )סגן נ'ס'
 נפת יכטיכ סר ליקרי 7ס כנלי מסתנר6 6' ד") יומך 67מר 6סי ילק 6)יג6 ססו6 ספסר קר6 סך רמנו ס0ל6 מס כו'וכתיג)א(

 סכפרש יום סר סטסין כמגין סמסכ רניגו 61"כ סר )יס וקרי 3רמ1 , 6)6 )יס מעיי) נקרג" 6טו כקר כן בסר 0קדס sfi 6סקי63
 סר . ס) כימו 6סי רב כי6מר לו' כסר סגם כגיסת וסייגד טקדט 6) לטין, י63 כזקת )נוס06"כ ירש ע"כ ע34 סר כ' 6% נס"ג%סון
 טמ15ט כמגין טרמנ"ס 6ו3ם מניס %גיסת 60י) כ)) סייך 6ין 61"כ 4ר ט3 זמו דסייגו )1 6סר טחט6ת סר 6ת וסחט סכהוכ סכיךומסיר
 וירוי רט"נ כסי' כ' ורטיגו כו' 5וס.כסור כיוס טמחוקגיס ומוידוין ס"ומ כ) כ% סומר סוס עמודת )עסות סביונו 63מת כ' מ"טעטין

 טכ' סיום ענשת %1כ סלמג"ס ט3 סמלות )מגין מ"ט יוס"כ.5יון סרסת נלינ ענטם"כ ל ומטר6ט"ט סכסוריס יום מעטט נ' וסנ%נ סכסוריס י1ס'
 סל קט"ע סי' מסר6ט"ט ו)סמט"כ , טנס"ג עכ' סכסוריט יוס מעסס מזקתי )6 כיר6יס וכקמת טיר6יס סכ' 0כסוריס 'וס ויזוי יזמודגייך )6 06 מסו 0כסוריס יוס מערס כס"נ ט3 0מ5ות )עניין .קפ"כ כס.' מסר6ט"ע ס5"ן מס )פי"ו )טנין וזליך יוס"כ נסלסת סנס"נ כ'טרמ3"ס

 מט% טט61 %טיגן זמיני' olpn )סר6וח כו' וסחט וכחיב רכינו כחב דמס4 )ומר יס ככה"ג )סמו כחוש טיט סכן ונר6ס נו0)1 סכסוריסיוס
 מס5'ענורת רס"ר כמק"מ ועיין שח"כ וס61 6' י"ל סכועומ עיין )1'קעיכוכ6 6סר טייסי סעס 6%1 )ו 6טר טחע6ת סר 6ח וטמע וכתיבדוק*
 פד 61ססר טכסוליס יוס סר 56) מעזו תיבת. )מים )רכינו סו") 65 )פי"ו 16)ס 5י5ור מסג סניך 06 גי') כסן ט) 6י)ו נעגיןיוס"כ
 סכפוריס יוס מעסס ספה"נ ממ"כ ו,טר סכס"נ ט3 מוטסת סיוס ד?נוות )6טמעינן טחט6ח פר 6ת וטחע סססוק טסני8 כמיי סוןירגעו
 *מד וקיל ונון יקח גגה עות ומלת ס'[ ט"ז ]ויקרץ יכתיב ס" כ6ן סלמתן )ב( . סיוס עכורת סכסוריס %ום )עכור גריך דסכס"נור")
 תריך *יקש סני מסיו ס") וררנ"ט *ילים סני היו ול6 סגחס נפ' דכ4ינ סמוססין 8י) עשו סו*  כגן סתור ס6י) סוס רגי וע~"6מולס

 3ג"י טית ו)81ח פסיק  *וטו ומגיזן  קירס  רוינו גרגרילשטם

-%1 

 : ט)1 סר עס טכס"ל טמכ'6 )עמס 61י) ע) 1)6 וחגיך ק6' שע"י
 )עכוד0 כס"ט טמתמגך גיוס 60 ושיוע כסן ימ"ס 'ותר q'7D טכת"י וכלעמיי" )עכולת, סייוע כסן 0ני' כגןפס )עגודט. כסןטמהחנך)א(

 מגחות מסוק רב כד6מר )חינוכו ס6יסס עסייית גמימייתי

-" 

 כסניס מכיחי ס6יסס nf1'aul סקו סנו5ווח גנונין סנס"ג קטון 6/
 כט"נ ס) מנ'ח'1 6)6 מנרי )6 מ' עסין וטלמכ"ס ח3יתין קס"6 ונסי' 53יגוך עסיריתךס6יסס קנס DS" וכ' )סניס מקקן סחדס בסידורוומטר6ס"מ

 ]סגר6"ד[. כג"ח גו' כרינו' גזל כסן גוס.)ב( סרמג"ס ע3 נ"ע ~מע"ח טטגיח מס )ייסב מא"כ סלע סמבות סדר $p' ועיין תמיד 'וס3כ3
 יקרישו מדרמים בסיי% ע דלט6 טנ'6ל )"ט f'p 15 פ' )חו"ן סחוסם כ164ר ועיין יקרינו 6טר "") סג" טס גגמ' )סייט 'קרינו 6סר תניו ס"))ג(

 .כטעון

--,--,]- 
--.- . 

- - - - -  
- - -  

- -  
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 יראים לשמים אם כי לבריית רע נעשים שאינם איטרים ז עשרמפך516
 הא אמור גדול הרי מבניו תחתל המשיח והכהן אומר כשהוא גדולים כהנים אלו בניו או הדיומותכהניס
 האיפה עשירית מביא לעבודה תחלה ומתקרב כהן היה שאם .הדיומות כהניה אלו ובניו מקיים אנימה

 עשיריה; הביא שלא עד שעבד הדיום כהן ואחד גדול כהן אחד בעצמו. פי' בידו ועובדה )דןבעצמו
 אין. אותו ביום, אלא נמשח כ"ג אין המשח ביום , בלילה ולא ביום )ה( ביום כשירה. עבודתוהאיפה
 אלת אינו או לעדלמ האיפה. עשירית מביא שנמשה )ז( ביום המשח ביום . גדולים כהנימ שני )ו(מושחין
 שנמשח מיום המשח ביום מקיים אני מה הא תמיד מנחה ת"ל ומפסיק האיפה עשירית מביא שנמשחביום
 . סלת וכתיב כלת )ח( רבעים זי שהן מאין בג' מעשרה אחד האיפה עשירית , לעולם האיפה עשיריתמביא

 . בשבה אף תמיד. . ללבונה המנחות ככל היא הרי מנחה . הטים כאן אף חטים להלן מה אותם תעשהחטים

 כיצד בערב עשרון והצי ויבקר עשרון חצי יביא יכול בערב ומהציתה בבקר )י( מחציתה נאמר אלו)ט(
 , שמעונה מלמד בשמן מהבת על . בערב בבקלומתצה מחצה ומקריב והוציהו שלם עשרון מניא ששההוא

 נסכים; ומנחת שמן טעונה זי דן הריני . כמה יודע איני נדבה ממנחת יותר פי' שמן לה הוסיף בשמן .כלי
 לוגים דג' מנלן נסכים ומנחת לעשרון לוגק שלשת כאן אף לעשרון לוגין שלשת נסכים מנחת מה שמןמעונה
 ומחבת. , לוג י"ב והין ההין רביעית כתית בשמן בלולה למנחה מלת האיפה ועשירית בה דכתיבלעשרון
 לה יש מרחשת למרחשת מחבת בין מה 6'[ ]מ"ג מצה באות המנחות בכל במנחות שנינו עשויה היתההיאך
 רוהשימ ומעשיה עמוקה מרחשת גמייאל.אומר בן חנינא ר' הגלילי ר"י דברי ]כסוי[ לה אין והמחבתסמוי

 נאה תאפה תופית צרנה כל ברותחין שנעשית מלמד תביאנה מורבכת , קשים ומעשיה צפהומהבת
 אחד שכופל מלמד פתים מנחת , גאה תאעה תופיני אומר דומא ר' רכה תאפה תופיני אומר רבי)יא(
 מרבה שאני יכול הכהן ת"ל מנין בגדים מרובה משוח אלא לי אין המשיח . ומבדיל לארבעה ושניםלשנים
 ת"ל תחתיו עומד בנו מלחמה משוה יהא יכול תחתיו עומד שבנו, את מבניו תחתיו ת"ל מלחמה משוחאף

 בקדש לשרת מועד לאהל שבא את וגו' מועד אהל אל יבא אשר מבניו תחתיו הכהן ילבשמ ימיטשגעת
 אדם לבל קודם הבן שיהא מלמד יעשה מבניו מועד, אהל אל בא שאין מלחמה משוה יצא תהתיו עומדבנו
 לכל קודט הוא לב( מקומו ממלא שהיא בזמן ידו את ימלא אשר ת"ל מקומו ממלא שאינו אע"פיכול

 * תחת? וישמש אחר יבא אביו מקוס ממלא אינואדמ

 ) . ]שסה[ תמחמימן

 פ' ענשת רען הפלת נתינת קמש גכ,י 1DW שיצוק בכלי ש.שק ,א( המנחית נ. 'ייינן. יי" .'צינעת

 ראםתועפות
 טש6) נרסס וטת"כ ר3יגו ג" ונסי נכון 0ו6 יקצינו 6סר 3% וגמרך וני' 0ו6 )מוהר 6ך כת"כ סכתוכ ונגח תיגת וניס'""כנ3ט1ן
 נוס") כ' קפ"ו מסין וכסמ"ג )עקמן מכיסן וכניו )ענננו ניניק 6סרן )רכות יקריבו 6סר וכנס וכס 0ו6 רכוי6 6סר 6' ג"ז קי1סיןכסרס"'
 ונגיפם כת"כ וכש מסקו סני' כנדפס כעברו )ד( . כ.' ס6סרן ))מדך כני 6,) קךכן וסמך לסרן 56) קרכן סמך 'קלינו 6סר וכגסת")
 כס"נ סגי 6'ן סג" כגדסס . ק"ג נ' מוסח'ן 6ין )1( . נת"כ )'ת6 כ3'03 1)6 גיוס גיוס )ה( . טס 610 וט"ו כ6ן סכחוכ סי' תיגתחסר
 סם p"1'CI וק"ש ס"6 דיומ6 ס"6 יריס)מי ועיין 6חד כת"נ ' 6)6 3גו 6'1 .ולגו טס ותגחומ6 ח' ס" פ4ח כנ"ל נתדרס כמ"מ וסוךכקמת
 ניוט ד"ס 6' )"ר ד1% סהוס' ורסון , סמקיס כסי מס3' פ"ד 51") סו6 ס"ס סמקדט כ"ח מ0)' פ"ר כרמנ"ס מסמע וכן ססיו"קומט"ב
 tPltk1 וכןכרי מיוסר קטות מכס, טוו לס"ס כחי' סגרי"ס כנוס"כ 5"ע סנט. מ' גדוש נכגתס וגטחמס סיס כמ"ג ע"ס ר3'גו ממסטג'

 . ועוד רכע'ס ו' )ה( . ]0גר6"י[ מיוס 5") ניוס )ו( . סס מסגר"'פ וס וגע)ס ס"h'"e 1 וי"ר ודירס ס"6 פ3"' ס"ל כמדרס כ"סדעת
 ומ"ט כיגתייס 6חד יוס יופסק ט)6 בטנת qb תמיד וסי' כגרפס וכ"ט (,su כטומqb 06 תמיד נסכת )כו( . וכ5") ות"כ נגזססכ"ס
 סי' 15 ס' 3סחו"0 כ"כ (h"p ד)6 סכת דוחת tntteb1 )ענין טו6 תמיוין כנאחס סי6 טרי תמיד מגחם שת 6'יק ע"כ ו"ג מגחותצגיי
 מגחל כלת"כ כ6ן ומ"מ טקדמו כמי ר06 1)6 ד0כריית6 מסייס ו)6 וטמיר 03 נקט ד36יי ג)ס 3תימ6 ד"1 מגיח מס כמגחות וסיס"עמ"ג
 ") )'מז חטאת קרוים אחרת וגין מטקת קרוית 0י6 אר"י סי6 חע6ת כ' יתג'6 6' ק"ת כמגחות עתן )3כוגס לנוגחות ככ3 סי6סרי

 0מנחוח )כ) 6מה מורס סמגח0 תורת עס"ס קמרו ז' ו' ויקרך ונת"כ ע"כ )13ג0 וטעוגס חטאת קרוית ט6'גס ג0"ג ס) 60'ס0ערירית
 6דרט6 גנני דסמיך ))נונס סיתחות ככ) סי6 סרי מנחס דוריס ס)סגי:ו מת"כ ט) מעורס הוססת ככיפור וכחכ 1)כונ0 סמן טעומתט.1,0
 ממ"ט כ"6 סה"כ מדורי כלוס מעיר )6 ננמר6 6' ג"5 לגונחות למס חוק גסג0ותיו b"D'5D עטלס"ך ואנטון סמגת0 תורתד"ת

 נכקר נוח5יח0 נזניק נוטפס כערכ ומח5יתס כבקר מח5יתס מ") כערכ כו' יכו) כערב ומחלית גכקר נוחליה )י( . )מס 31"י 6' ג"חכמגחות
 במר רכי כ' נ' כמגחות ועיין ג6 5") . ,06 )יא( . טס טכחכתי מס רע"ט ט" DS'5 ועיין מת"כ וכ"י כ5"3 כו' כטד כערכוממלתא
 וכנכד '"6 סי' פ"כ 1'"ר טמדרס וקטון קס"נ .ס' ד3ליס ססרי עיין מקומו ממ63 )יב( . fns ועיין רכס תהסס קומר 'וס' ר' ג06תהסס

 : סקף6 קג"ג סי' 6ףח ט"ו ועיין כפסיקתה ע"ס י"ג כ' 0"ו (Ot)sl מסג' ס"6 וכ"מ וכסנמי"י לנותיו כמג0נ גוסנסיס6
 כגרפס. וכ"ס כ5") כו' דחגן סס)ח גתיגה והחל סס)ק גתיגת קורס ככהי טמן טי5וק גכ3י סגטסוח ספיחותגא(
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רנם יעקים לשמים אם כי לבריות רע נעלים שאינם אסורים ז. עכיימפר
 נכלי שמן ומתן ובלילה יציקה שמן מתנות שלש מעומת בכלי הנעשות הטנחות כל 3'[ ]ע"י טנהותאלו
 וחמשה , מאפה מנחת למעוםי פפא רב 'אמר טאי למעתקי .גכלי נעשות בגמרא ואמרינן לעשייתןקודם
 מחבת מנחת שלישית תנור מאפה מנהת שנייה מל, מנחת ראשונה ויקרא בפ' כתובות מנחותמיני

 כתג ומרחשת מאפה מנחת לבד ובכולהי העומר *נחת והיינו בכורים מנחת חמישית טרחשת גנחתרביעית
 )ב( אינה ומאפה נתינה או שמן יציקתבהן

 בפי דתניא בה כתיב דלא אע"ג יציקה מעונה ימרתשת נתינה-
 קרבנו קדים שמן אלמא בשמן טלא תתן פי' )ג( תעשה בשמן מלה קרבנה מרחשת מנחת ואם מנחרראלו

 בשאר ומה הסלת נתינת קודם פי' בכלי שמן מתן המנהות לגל את בנלי שמן מתן כאן מה לגז"שקרבנך
 שמן נותן עושה הוא כיצד טהבת 6'[ ]י"ס במנחות ותניא ובלילה יציקה כאן אף ובלילה יציקהמנחות

 , וקומץ שמז עלוה ונותן ופותתה ואופה ולשה קמן עליה ונותן בכלי ונותנה לעשייתה קודםבכלי

 ]שסם[ תטממימן

 בלולה מלת קרבנך המחבת על מנחה ואם ויקרא 'בפ' דכתיב בשמן המנחות לבלול היוצר ציה ,בלילות
 רבי בסולת שנבללת מלמד בשמן בלולה מוזת 6/[ ]4ץ5 מנהות באלו במנחות תקניא וגו'בשמן

 לבוללן אפשר ואי תלות בהן. נאמר תודה לחמי והלא לו אמרו בלולות הלות שנאמר בוללן חלותאוסר
 את נותן פי' )ב( ופותתה לעשייתן קודם lDa נותן עושה כיצד . פיתתן היה לא שהרו )א( פי' פולתאלא
 . וקומץ שמן עליה ונותן וחוזר ובוללה שמן עליה ,ונותן ופותתה ואופה )ג( ולבונה שמן עליה ונותןהמלת

 וילמד )ד( ענין על טומיף דויו פישיות דעירוב מזו .זו שלמדות נראה בלילה בהן כתיב דלאובמנחות
 6'[ י"מ ]מנשו ותנן . למ"ל קרבנך דקרבנך מ"ש א"כ לשאול ויש , מתחתון ועליון מעליוןתחתון

, 

 לא אם
 למציה להו מוקמינן קדשים בתורהלענין האמורות מצות שכל למצוה אלא בלילה נאמר שלא פ" כשרבלל
 כפר הדק ושפני וכפר וכפר ל[ ]ד' סנהדרין בתהלת כדתגיא וטעמא )ה( הכתוב עליו שישגח עד לעכבולא
 ד"א .' כולה התורה לכל ילפינן ומהכא למצוה אלא שאילו מתנות שיש למדנו אחת אלא נתן שלאאע"פ
 שתחיה אך לבלול שצוה הנגורה בכל מצינו לא הלכך לכלול ראויה פן' בלולה אלא בלול בתורת )ו(אינו
 מצות הלכך בו מעכבת ' בילה אין לבילת הראוו כל ג,[ ק"ג ]מגחות וירא ר' אמר ומהים לבלולראויה

 . היא )ז( מדרבנןבלילה
* ראם תועפות ..

 ;;יי:'ן,,:1וב": "י%%ו"ןךןינז:'"17י בקריע ;יען :11(מ;/":יל
 תעש )נ( הגמרך.מסיניית ש":י,5 ::: נ

~DSn 
 : כ5") כו' rte כג)' סין מתן סטעוגס

 %כ חלוה )כעס מתמ)קת סירך סי6 טמן רניעית נר"' ר"ט 6מר סי6 מ6. )רני רוגן )ים זק6מיי שסר 6י קמרו ננמר6 נו' פ")א(

 5י' וט )בט3 טכת3ו וסחו"ס : ! תוס' 3גי6ור ,"יין סתיתס נסע סיס )6 חמס בחמי )יסplD't דמיןי"ו
 יח,ור חוח גשו סכר ועריכה )ימס 6חר דסייגו אייתן קרס עימס נעוי* מות י3ו))ן hnte סי6 מ6' )ר3י מנגן )" 67מרי6ססר

ש1
 טכס) ס"ס מס"ק מסר ומי"ג ממו"מ הניט ]כן 103 כתיי י)6 )*ייתן קוס גכ3' סמן וממן %')ס מגנן סעור וכמגחת ס)תדכמגחת
 תי' לגיגו 6ו)ס סתרנו מס ועיי"ט סחוס'[3דנרי

~rtD 
 )מ") ד6"כ למגו טית ונעגין כו' ר6טון ענין ע) מוסיף מוי"ו מ11 ,1 ט)מיופ

 . כו' וסעפך סכחוכ עטיו טיסנם עד )ה( . הגסס ס" )סלן ועיין עין"ט חירורך )סכרת מס סתוס' כממ"כ י") קר3גך יקר3גךסנו"ט

 1tffi'1 גמי )ננס ""ג בה b)fiטון
 ייסק

 'ו כ"כ .ין מ נ' דס"ג ס"ד מחע6פ 6)6 לסיגן ד)6 ון

 ד"5 מיאס חסר 31גדפס 53") כו' ג)% מורס כחוג עגו )ו( . סס וספיטג"6 כ) ד"ס 6' כ"ס וקרוסין 161;ר ח.ד"ס גי י"ח מיחולושין

 '[ "י"יי אש.", 2("ב מני,ין,ג:י1ן, מ: ונצהיל; opsnfi'tnhlt ,ה1 ;:ג;1 נ::נ,1ש:
סורס

..
- - - - - .  

. 
- - - -  ----.. .
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 יראים לשקים לבריתכיאם רע נעשים שאינם אשורש ז עמור ספך 518
 [pw] תגסימן

 המהבת על מנחה ואס ויקרא בפ' דכתיב בכלי והנאפות הנעשות המנהות כל לפתות יוצרנו צוה ,מצזירזית
 6'[ ]ערי מנחות באלו במנחות ותנן שמן עליה ויצקת פתים אותה פתות תהיה מצה סלתקרבנך

 לד' ושמם לשנים .אחד כופל ישראל מנחת פתיתה מעונה בכלי נאפות פי' בכלי הנעשות המנחותכל
 מנחת ו5ל ךכתיב נקמצת שאינה לפי פ" מבדיל ואינו לד' ושנים לשנרמ אחד כופל כהנים מנחתומבריל
 ' לא ופתיתה הפנים ולחם הלחס שתי למעוטי פפא רב_ אמר מאי למעוסי בגמרא ואטרינן תהיה כלילההן

  פתים  אוהה  פתות דתניא לארבעה שמס פתיתה נטי ומנינן מגלן מנחות בשאר מתבת במנחת אלאכתיבה
 אף מרבה שאני יכול לפתיתה המנהות כל לרבות היא' מנחה שמן עליהויצקת

 הלהם ושתי הפנים לחם '
 מה ומיעמ הכתוב שריבה אחר הלחמ ושתי ,הפנים לחם ולהוציא המנחות שאר ללבות יאית ומה אותהת"ל

 . מהם שאין הלחם ושתי הפנים להם יצאו לאישים ממנה שיש כל אף לאישים מטנה שיש מיוחדתמחבת

 שמן 'עליה ת"ל מאפה מנחת אף מרבה שאני יכול ליציקה המנהות בל לרבות שמן עליה ויצקתלאישים
 אמר כהמם מנחת להוציא אימא תלמודא מאי היא ת"ל הרקיקין אגע אוציא ולא החלות את אניאוציא
 לשנים יכול פתות דתניא מנלן לד' שנים . מאפה מנאת זו אומן הוי מיעומין שני שצריך דבר איזהורבא

 מנהת כיצד הא לפתים פתיתה ולא לפתים אגעה אותה ת"ל פרורים יעשנה יכול פתים אי פתיםת"ל.
 . מבדיל ואינו לד' ושנים לשנימ אחד כופל כהנים מנחת וטבדיל לארבעה ושנים לשנים אחד כופלישראל

. ]שעא[ תנאסימן

 ותניא תפלח במלח מגחתך קרבן ופל ויקרא בפ' דכתיב למזבח הקרב כל למלוח הב"ה צוה 'מליהרת
 כל אף הוכה לידי לה באים שאחרים מיוחדת מנחה מה מנחתך ת"ל קרבן שנקראו ודם עציםאפילו אני שומע מלח תקריב קרבנה כל על נאמר אלו 6'[ ]כ' רבה בהקומץ במנחות לה ומייתיפת"כ

 המתיר דבר מנחתך קרבן מה אי חובה לה באין אחרים שאין והדם עצים יצאו הובה לה באים שאחרים . ..
 כל תהא יבול מנותך מעל א4 דמה מעל ולא מנחתך מעל ת"ל שמתיר 'הדם אביא המתיר דבר כלאף

 קומץ אלא לי אין מלה מעינה כולה הטנחה כל ואין . מלח טעון הקומץ קרבן ת"ל מלה טעונה כולההמנחה
 המנחה עם הבאה הלבונה את ארבה פלח תקריב קרבנך כל על. ת"ל קרבנות כל )א( את לרבותמניין
 קרשים קדשי אימורי אשם . ואיסורי חמאת איסורי הפנים להם עם הבאה לבונה עצמה בפני הבאהלבונה
 רבא פי' תביננו יכול חמלת. במלה . קרבנך כל על ת"ל. מניין העוף ועולת עולה איברי קלים קדשיםאיסורי
 את מביא עושה כיצד תמלח במלה ת"ל )ב( . מעט פי, כבינה *nyui 5ד יתן יכף 6'[ ]כ"6 רבהבחקומץ
 תשנית לא . בס,מ תיל מלה גם, ינק )ו( תסיח . .פעיה. נקח ע4ה תיתן שפצו נמ SJY" .צעקהאבל

 ראםתועשת
 טמן מס! 6ב5 כפוע) טנ)י)ס סייט סי6 מזיכגן כסייס מ5ומ ימטכ"ר גי6ט ויותר נסיג )סיסת טיר*יס לנינו )יעת נמגין' וכגסתנתורץ
 ונ"ב %)פ נסס נמגחס טמן טיחן ור") ג"כ 7מסקג6 6)ינh'nb 6 גטכן סמגחומ )נקו) סיורר 5וס hn"nlhl 1~cfl טוי טיסי נ4)סכסס
 יושר גנמין מסיס נ'( 1up )מגחות )ככיוס ר16יס סחס6 רק מעכנת 6יגס סכ))3ס ח") 6' מסוק נ' סרסה ויקרץ )סדר כלס"סמס'
 : מס"ט ב3י16רי ת;"7 ס"ס )ס3ן ועיין עכ") )נייחס ר16'ס 6יגס סוט יב)6"ס דמעככ גר6ט נ)י)ס )סם סיון מתן מיסו גנ3)'ן6ין
 כניקור כ' מ)מ תקריב קרננך כ) sb ת") שנוגס 6ח 6חר ומסכ"ס %שגס 6ת סני' טס דמגחות ונגררך כת"כ קרגגוס כ) 6ת)א(
 סי' )ב( . כחסר כ6ן. גטקס ו*)קוו6 ד' ונגיסס ט"4 6ות כמגיס כעורת עיי"פ )כסוף טד סכ, 3יס דאג טס )טת"כ סעורס תוס' ..
 וכ"כ מ)ח טעס נו טיט  לשוין  לרי טד מקח דסו6 כ) כקומר חכוגס ODD 13 יתן יכי) וו") סכ' כן ערך סעלוך %כ לחיגו יפיי  נתימעט
 נגוף מעט מעע טפגסס ס75ס 6ת ממייסרת כניגר סתפ) עטת )טסיל לק מ)מ מעט ר"ת ועסלס וו") ל"ת %ס ק)"ו )לויןטסמ"נ
 נו ימן 'Sw ס"ק 6סי יכ 6מר חניגגו מלי ו6מליק וזק"ט'11"3 סי' נח)כ נסר סל ח"6 ס6ו"ו וטל שיונס ע)יחס ט5ריך ממנחת")

 ח") חייט )דרכי סריס 6ת מייסנת טטניגס כמו מוכחן מחמת )הכקין ט6נויס סימו כדי )6'%יס מעט טימ)חס ר"ת ומסרס כניגס טעטן
 עעס )לסיר מעע פי' תגיגגו יכו) כמזח 3"נ סי' החורין 5"ח סל6"ס וע"כ כו' וווכחן מחכם ג6כ)ין דקן ומיגו יסס ימס טימ)חסתמוח
)DDOחטי"ט ס" סנסר כ) ס' טמרדכי וכ"כ כו' סטעס מקוק) סמ)ח לוב סיטך סרוס סרני חמ)ח נמנח ת") ס6דס 6ת טמייסרח ככיגס 
Orluתמ)מ ח") כ6דס גרו) טעס סנוחגח ככיגט סעס ימן יכף דמגחומ סך ססי' טס ססמ"ג סכ' 6נרסס נ"ר ירחק כסר"ר ו7)6 ל"ת 
 כו' 11 כמפיקס די 6ין )קדירס 6נ) זו כמהימס די )5)' וכן וגרסיגן וכו' מקס עסו שוחן ס6נר 6ת מכיף כדמסיק )וועסמ נמ)'חססדי
 ירנ 6טי רג פי' סו3"3 יותר כו' יכף יגס למשגנו לג6 פי' הניט ומח"כ מ"ח ס" )גמ3 טין )קיירס וכן גניי ימר סל6"ס לכיגווני'
 סס וו") בסיסך כמוג נגיטס גמ)מ מ") כו' יט) מ~מ )ג( . 6ש רג 6מל גתוג 40 )6 לכיף לספגי ו416 נ~' יט) 7ק6מר 6610טי

יכו)-
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 יט. יראיט לשמים אם כי לבר-ת יע נעשש שאינם אעירש י עמיטפר
 מקנדרית טלח מביא מדומית סלת מצא לא שאם למנין סדומית מלח זו זו ואי שובתת שאינה %לח הבאסלח

 .אב1"
- 
% . ם . ב  תדב 

-4 

 מ"מ

"" 
 1.א יצק HS['b ]," יב" והיק

 לשעג, תגבסימן
 "" "" מי" באית המ"ח נ, פ' במנתו; יחנן בהי ו" תג ועשנך ציה נצת יירה שם ,הניד .הנושהע
 י:ור.ך ,מעלה ,1:,א י:1,ן ,ן?:ו:טה ישת' שת'נבש'נוומ;,ח ג. ,ן: שק' נ.ת; ?'גיישהב'ן
 ,',,:.;ך1:11% י,,כלי ] קהלה ויה :" .:ק': ,אשמי מלוי; ש, ,שמן 11.1 מקן' ה;' :עא .הח"ה
 לה ומייתי כת"כ נקניא ה' לפני תנופה אותם והניף השמן לוג ואת לאשם אותו ומקריב האחדהכבש
 שיצא בעצמו וזה בעצמו זה הניף שאם ומניין כאחד תנופה שטעונים מלמד הנופה אזועם והניףבטנחות

 , ן-
- - - 4 -  ראםתועפוה

 צ4ן פיס":%:::י:,ן2י22 %1בזנ16חט עע!: 4ג!?;2דעאג: בבןם::ן:3בןיךמ6בי:יןז ועיין ס)קחוריח סנירס6 ס)סגיגו נת"כ , סקנורית )ד( . )סמנו שגמרך כת"כן כ"כ %ן רכעו "מ"כ כסי 16)ס תמסח ח"5 מ)מ נמייכו
 ויתייק שי' ינגמיג י מקחבזרחי

.'קר
"שננ"שובינש ן

 סו'פ: :גנבןעתב 7ב"2יננתסן1ססמת'ת6 ?ש יבדיד ובגג צ21ב. 4ל ohn :נ2ו2"צ221י 4ג::2
 :,מצז%תקממ'6. 31י'%:בק -20ע;:21לי6%3:יצסיי,:סשנ כמייק סי 3סזק S~5r 2ן:צצ6:נעז?כג:ם

י"מ
 ימ"מ6סיייי1

 סיייי יתקרי3ימ"מ יממי65 כסי מ)ת.6חי נניגיי אפייי "0י6 כ) מיין 6ס" .פי' ס0י6 יכי סימכ," נטיעיככפי' יעם

עשששמם  ד- נטע ןך מכ"י 2 2'ב5:%:12:ןניימ)חסיי%2ז%?ס
 שרורימ  %מ ו'קר6'סכ' ס' נצור סס)עו)ס כ'זסנספר " כהס' ("מ0חכ'

 יימוג ,Sno בם :סיסיימס"% 2יי2בנ י'"' ::ן'%יגי:%ימ3"1 ייי2ב מ'" 50 %ה%י"ים?הם'ש :נשץ ם.;,: י::]"':וי.:ש:ג ג ש :נן ;ןמן,ןדנ%, ב;:ול
ק ש ב%ץו)מס'2ייי%נ"ס%ט':"צ4:('ן צמב

 גקומז כמו מעענ 6ימ טמ)ח נקרכן 6)6 כן 6'ג1 1ר1)מ"מ יכייוו רמס 6כ) כייני 5.סס)ו 6ף יקטיר 65 מ)ח 1,6 ד6ס נעגין נמגחסכמו

 סגירס6 )סיט b(ot צתי מש %6)א(
 יכו, גגס"ם (6הי bte)b 6תי הסיפי

 61"י ירסיס ,סימי 6מי ושגס 6, סס,ס"6 נסיסתן
O"Dןק%6ן ס212ג:6י:12ן% סצ1 2םת:ל:נ" 2גיצן:;צ,בג PIDD.~ שן:?2סם 
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 יראים לשמים אם כי לבריתו רע נעשים זאשורימשאינם עמור סכנך. '0~5
 והבכורים במזרח, ה' לפני תנופות ולא תנופה ת"ל וינית ויחזור יניף יכול )ב( והניף לאשם אתנו והקריבת"ל

 דראב"י מ"מ ראב"י דברי תנופה שמעונים הככורים על לימד מידך הפנא הכהן ולקח דתניא ראב"יכדברי
 ולקח דכתיב כהן באן מה תביאנה ידיו התם וכתיב מידך המנא הכהן ולקח הכא כתיב משלמים יד ידנמר
 פי' ומסף .הבעלים ]4די[ תחת ידו מכניס ניצר הא בעלים כאן אף בעלים להלן מה כהן להלן אףהכהן
 הפל תחת ידו 'מכניס וכהן הסל בשפתות אוחזים הבעלים ט"י[ ]פ"נ כביכורים כדתנן בעלים יד תחת)ג(

 במנחות ואמרינן לסל ידו בין חציצה הוי דא"כ ממש הבעלים תחת ידו הכהן שיתן אומר אינו אבלומניף
 למינף אפשר דלא משום רבים עליו שנתתבו.ו בקרבן %' בתבורימ הנופה דאין 6'[ ע"י מדות שוטיבפז
 )'[ י ]י'קי6 דכתיב יחיד שלמי איסורי . בתנופות פומלת ' הציצה אלפא חציצה ליה הוי הדדי בהדיכולהו
 אהרן את בפ"צו שלמים של ושוק בחזה דכתיכ שלהם ושוק והזה )ד( וגו' להניף יביאנו ההזה על החלבאת
 באות המנמות בכל ותניא התרומה שוק ואת אתנופה הזהאת

 מצה.
 על איסורים מניח עושה .כיצד 6,[ ]פ"נ

 להפ תביאו ממושבותיכם הכהנים אל אמור בפי דכתיב השבועות בחג המובאים עצרת כבשי ושתיהלחם ושתי . להם ממוך מ" בעלים יד תהת )ה( ומניף בעלים יד תחת ידו מכניס עליהם ושוק וחזה בעלים ידפס
 שלמים לזבה שנה בני כבשים ושני להשאת אחד עזים שעיר ועשיתם וכתיב עשרונים שני שתיםתנופה
 באות המנחות כל בפרק ותניא כבשים שני על ה' לפני תנופה הבכורים לחם על אותם הכהן והניףוכתיב
 על לחמ אם יודע ואיני הכתוב נשהסל הבכורימ להם על ת"ל כבשים גבי על לחמ יכול כבשים שניעל אי כבשימ שני על ת"ל הלתם על כבשים יניה יכול תנופה הבכורים לחס על אותם הכהן והניף 6[]ס"ט
 רב אטר היכא למעלה לחם כאן אף למעלה להם ממוס בכל מצינו מה לחם גבי על כבשים אס כבשיםגבי
 שבעה להוציא כבשים שנ4 על מקיים אני ופה למעלה ככשים אומר המשולם כן יוסי ר' במילואיםפפא
 לחם הללו מקראות שני שמקיים ונמצא ומניף כבשים של יריכותיהמ בין הלחם שתי אומר הכינאי בןהנניא
 המלכים מלכי עלך לפני כן עושין אינם ודם בשר מלך לפני רבי אמר להם גבי על וכבשים כבשים גביעל

 העומר מנחת , בסמוך על דאמר לפעמיה ]רבי[ על בעינן והא ומניף זה בצד זה מניח אלא עושיןהקביה
 בה כתיב מומה מנחת היא קנאות מנחת . לרצונכם ה' לפני העומר את והניף הכהנים אל אמור בפ'דכתיב
 6'[ ]'"ט פ"ג בסומה ותניא ה' לפני המנחה את והניף הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן ולקח נשאבש'
 ומניפה ידה תהת ירו מכניס וכהן ידה על ונותנה שרת לכלי ונותנה מצרית כפיפה מתוך מנחתה את נומלהיה
 , למעלה פירשנוהו כבר ובשלמים משלמים יד יד אתיא בבעלים והניף הכהן ולקח כתיב בהדיא בכהן תנופה.)ו(

 נשענ[ רזננגמיזתן
 מעוגות ואלו 6'[. ]ס' מעה באות המנחות כל פרק במנחות דתנן בהני הגשה מצות הב"ה ציה ,הגשות

 ומנחת משוח כהן ומנחת כהנים ומנחת והרקיקים והחלות והמרחשת ומתבת מולח מנחתהגשה
 משוח כהן ומנחת. )א( חוטא ומנחת העומר מנחת אומר שמעון ר' חוטא ומנחת נשים ומנחת כוכביםעובדי
 הגשה ומנלן הגשה להם אין קמיצה להם שאין וכל קמיצה להם שאין מפת הגשה להם אין כהניםומנחת
 אל והקריבה לה' .מאלה יעשה אשר את והבאת נאמר אילו מצה באות המנהות .כל בפרק ותניא הניככל

 ראםחועפוה
 מח"ק ע) "מתק )ר"י סו") דס"ח עפי הי55'ן 1,6 סער Sct ומר ס) רי"6 מ551'ן 1,6 סטר ומוט' חו55'ן 5מר חוסי כארייתך מגי נ'ג"1

 סיכת )ית6 גגיעס . !מגיף )ב( . כג") לע"כ .)ת"ק 6ף חו55ין ס6ין מעל ח!ט' יסייגו ק!יס כסס1ט )סביל )זכריוסק!יס
 !סגי

 נתנע וכן
 נגמרי חוס כפ"ע 16מו סגיף 06 גס סי65 ))מד ט"ו 636 )006 ותו וסקרים מדטיותר סו6 ורסיס ךכי6ור. סתו"ס בסי' ועיי"ס)ית6
 וגריס ר0"( עכ") ק6י )חומס 6)וג וסניף דמסמע . וסניף סימן )ונ ו6ס )6ס0 לותו וסקריכ ת") סכ' כסרס"י וטא"ס כ6ן כמסכ"רזיתי
 ו6ת וכתיב ססגון תונ כתיב טז)6 יסייט י") ק6י )חוד" 6)ונ .ומגיף כמשמע רס"' וממ"כ וסג'ף סתמן )ונ ו6ח כגמרם רס"י נ" ס"סכן
 ניט סו"ת ונס"ס רג)יסס 61ת ידיסס 6ח ד"ס סרס"' '"ט )' סרות וע"ן a""D ומסיק 6ת 6ת6 כ' 3' כמני)ס ס6מרו וט"ב סתמן)ונ
 כ' דמ"ז ונסוכס .גסן ד"ס כ' ס"6 כמגחות סתוס' כדעת ר3יגו דטת כו' ט" )נ( . כ' י"ס ונמית )מס, כקודר "יבק וכססך סגד"ג;6כ

 ס, ונסחו"ס רס"ס ס"ס )ע'3 עיין כסרס"י ל6 כליס יד 56) 'זיו מגיח ססכסן טכ' )תי' נ' דחףו3קךוסין
 עיי"0 פרס"י ייסע c'np סו' 15

 ז5") גרפס יהר וגו' 3סמף )ד( . 3ע3יס יי החת פי' חסר!נגיסס
 ס)נל ולמור, ז"ס נמעגס 6' ס"6 כמגמות פי' דרס"י !דע )רלייף וג"

 ומסכ"ר סמוקדס מן ס3י6 ורמנו ט"ו( י' )ויקרץ וגו' מגוסס )סגיף יני16 סמ)ניס 6סי ע3 שתטפס וחוס סתרומס ס"ק 3?1 כחיב כוס") וסוק וחוסיחיד
 וסריס סגפם שעיגן וסוק דחוס ס"מ סתרומס סוק וכן סתטסס חוס מיכהינ ר") סתרומס סוק ו6ת סתנ.סס ח,ס 6ת דכחיכ 0)סס וטוקנחוס
 . סרך ))6 וסוך ומגיף סנ"ח וני' 6ותס גוג'ף פי' ומגיפס. )ו( ג'. 6ות );') 1עיי' נגיפם ע"ס )מס סמוך נעמס יד תחח סי' ומגיף )ה(ויו"ק.
 ונתחת סעונול מגסת תרתי סני ינס טוסיף ר"מ וסי' בטס ג'ע ס"ק חוע6)א(

~g'p 6ין לנג'ס ומגתת מסיב כסן מגחת 6נ) סנטס 3עי 
כסס
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 ר:ם4פ יוקם לשמט אם כי לבררת רע נעשים שאינם איטרים י עמרךמטר
 המנחה ת"ל מנחה שאר ומנין בלכד קומץ אלא הגשה שטעון לך אין אומר הייתי המזבח אל והגישההכהן
 שמעון ור' נדבה מנחת ואחת חוטא מנחת אחת המנחה את ת"ל מניין חוטא מנחת נדבה מנחת אלא ליאין
 והקריבה הכהן אל קצירכם ראשית העומר את והכאתם וכח"א להגשה העומר מנחת לרבות והבאתאומר
 דרומית מערבית בקרן מנישה הגשת ומצות המזבה אל . אותה והקריב וכה"א להגשה מופה מנחתלפכות
 במנחות ותניא המזבח aD~ אל ה' לפני אהרן בני אותה הקרב ו;מנחה תורת וזאת אהרן את בצודכתיב
 פני אל אי המזבה פני אל ת"ל במערב יכול ה' לפני 3ק ]'"ד מביא היה פרק יבמוטה נ'[ ]'"ט רבהבהקומץ
 קיימת ודיו קרן של הורו בנגד מערבית דרומית בקרן מגישה כיצד הא ה' לפני ת"ל בירום יכולהמזבה
 מערבית דרומית קרן נטצא בסוטה אמרינן והכי קאי בצפון מזבה כולי' סיכר )ב( המזבה לפני וקיימת ה'לפני
 ולקה דכתיב להא גין ,ג"ח קדשים קדשי פ' בזבחים אמרינן והכי ה' לפני ביה וקרינא היכל של פהחוכנגד
 דאמרינן והא היכל של פתחו כנגד עלא ה' לפני מיקרו דלא ה' מלפני המזבח מעל אש' גחלי המחתהמלא
 גימא מהאי אבל ה' מלפני דווקא אסינא הוי ה' מלפני רחמנא כתב אי נ'[ ]מ"י בקלפי טרף פ' סוףביומא
 שצריך ה' מלפני דוקא אמינא הוי פירושא הכי התם המזבח מעל רחמנא כתב לא )ג( דארון גימאומהאי
 הטובה מעל רחמנא כתב לא דארון גיסא מהאי אבל בפנים שהוא הארון כנגד הסובה מעל גחליםליטול

 וההיא המזבח 5yb. קמיל .לא ההיכל דפתח גימא מהאי פירש זצ"ל ורש"י ההיכל כל כנגד )ד( מוכהלהכשיר
 דגהלים ה' מלפני גמירי רבויא דליכא אע"ג דהנשה ה' ולפני . כדפרשינן ליה קשיא קדשים קרשי פ'דזבחים
 ה' לפני ההוא )ה( ה' לפני צפונה המזבח ירך על אותו ושהם דכתיב והא ההיכל פתח כל כננדלהכשיר

 . .. היכל של פתחו כנגד להצריך ולא כבמה צפונה דאין אחא במהלמעוסי.
.

' נשמה[ תגר עמן

 לכהן ושיריהם נקמצות מנתות אלו ג'[ ]ע"כ במנחות כרתנן )א( מנחות עשר לקמוץ יוצרנו צהה .קמיצות
 ומנחת נשים ומנחת כוכבים עובדי ומנחת והרקיקים והחלמה והמרחשת והמחבת סלתמנחת

 והשיריים לעצמו קרב הקומץ נקמצת כהנים של חוטא מנחת אומר ר"ש קנאות ומנחת חומא ומנחתהעומר
 הטנחה תורת זאת אהרן. את בצו כתיב כתיב דלא כתיבי דכתיבא מנלן בגמרא ואמרינן לעצמןקרבין
 6י[ ]וי במנחות בפ"א קמיצה ומצות ונו' .הנותר וכתיב בקומצי ממנו והרים וכתיב אהרן כני אותההקרב
 מלק גרגיר או צרור בידו ועלה קמץ )ב( בימין ויקמץ ויחזור יחויר אומר בתיר, בן פסול בשמאלקמין

 ראםתועפות
 דרו:ויס נקרן נוניסס 6מר ת"ק דסגס רמנו ססני6 3ריית6 כססי6 מעיפתן כד סע6 חויגנו היוסק כו' סוכר )ב( טן.0%.סנסס
 כ' י"ר למוטס 6סי רג וקמר חודם כגנד 3עי 1)6 קרן ס) )דלו:וס מניסס וקמר סמ"ק ע) סויג מס ור"ח קרן ט) מודם כגנךמערכית
 63 סכ6 רניגו זקיפו סעורם 5:53ע )וגוו3ע ממונח 7ר"6 )רטן 61')1 לנעור ר' תג6 ס6' ופרס"י ק6י 53סון מונח כו)יס תג6 ס6יקסנר
 רניגו נדגלי כ6ן כלניס זליך סגרתס ונסי כן ס") מח"ק כקינו ק6י בסון מ,כח כוני סונר וכתב p"nc ע) סחו)ק כ)) ר"6 דברי,כר
 . וסיעו תחת וד'ו 1ג") סו6 ב"ס כו' ס, )סני וסייגו-קומח כחוב דנגדסס ודע כו' סורר ררינו סע,"6 סנ3ריית6 36עזר ר'עכרי
 .. מוכס )ר( נ דקרון hD'J מסקי  כן כסמוך ספי' 610  ורבינו נגמר6 וכן נגריס )ית6 67רון)ג(

 וסוך הנח סני' 1כג7טס פ3ן  6'ט
 כסן ד6"3 וסחיעס סמיכס וכמו 11") מ"מ ימגי)ס- ס"3 סתוי"ט כממ"כ )מעיר כ6ן ור'6ית'; . סוס תוד"ס 3" מ"ח 'ימ6 וציין )ה( .סגכון
 קריך דסגסס נ' י"ר סוסם ערוכס מנמריו עניו מסם 6% 6וח מס נסיס"מ יסרך) וסתפ6רת נסדייסו )סו תני סיכך ומגסס חיופסס"ג
 ו3ס' ציתן גו1סס ונסנסות קסום חוות 3ס' ע"ז תי' ויפס עיי"ס )קמי3ס הוד"ס 3' כ' סם ננ)ס"פ סגרעק"6 נוס קדמו 5כר ונקמחכסן
ec61"ם נ"ע  סתיי"י  כירט ויו נר3ריסס סיין קלמרי מטכס  כסן  ס6ין לטיץ ימ:ילס  שסומי דכווגח ח' 3' ויקרך )ס' כיקור עו)ס , 

 )סי ד'.) כו' גוקמ'5ס ס"ס 6, סי ד:ו:חית כתוס' מסעירו גוס )ייסד סכ' י"נ 6ות ססס"מ מסג' סי"6 )סרמג"ס ס:וריס סר כסיורציתי
 סכי  סס כן סי' 3ט1מם ססיס' סס טוכס 3סס )סמ5"כ וכליות עכ"ל קחסיב ל6  לכן  כסן ע"י לח"כ דמועיל 6":  מטכס )6 1סנסססחג1סס
 סטורס 3סיס' וסיין רננקורס סנסס- מסד"כ נדיענד sh' מעכ43 כסונר מיוח  עבויוח דגד' דר")  גו' 6יירי סכמנחס טנ1רות כד'סכ6
 ע"ד סס מסעיר ח' סרסם קוף זגדגס דינור6 ויקרךפ'

 6ו 33) 16 י5ק ס6ם מענד נחסון טס סכ' %ו פססמ"ק מסג' כסיט סרמכ"ס.
 וחייוסיס ו3סנסוח כניקו )6 סס DSID סס וכס' עיי"ס נור  ד%פ".לכחס.כסכסרית ודקי וסחיתס 31)י)ס ויציקת כלרוה ור מגה 16מחח
 531ממ כסנרעק"6 דמנעס ' תס"ח 3)"ע מגיח ר6ס הייגנז ד' כתס"ח  דק6סו)ע  ליסמין מסרי"ס. כנהין )סרב 6' 3' מלחוה)מס'

6(h'~p ("כנ : 
 מסל' 3סי"נ  סמל"מ וכממ"כ 6' ג"ח  נתגחנת ססרפ"י סכ' וכרסון תגן עסר דחגן סיכך כ) סס ר"מ ):ו"ם רגיגו כווזת . שזחוח עמר)א(

 ס3י6ו 3( ד"ו  סס 3:מרן .  נימין לב( . ט""ס רה"י סכ'  סרגי ססירוס ט61 סס6 ר3 3ד3רי סיכון מסירוס ס"' סקרכ:וחמטסת
 הנ"ל בתירס )3ן ססקסס סס )מח"כ ספורט כתוס' וראיתי ככר טקמן  ממקום תסס וקמן מרכחי' )ס יקיף גסיר6  ד3ן דס"כסכר,ית6
 )ס)ן קיכת'כ סכסגיס לסרן כגי 6). וסכי6ס 6חר סנסס סחורס כתגם מד)6 )ס ד)יף )י וסגר6ס תירוצו. בי"ס מאח כטוכס קמ'5סדלין

 כמגחתכלך

- י ל .. 
.י--
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 יראים לשמים אם לבריוהכי רע נעשים שאינם אשורים ז ענודמפך522
 שקומצו כל יתר יתר ואיזהו חסר איזהו פסול והחסר היתר הקומץ שאמרו מפני פסול לבונה של קורם או)ג(

 וקומץ ידו פס על )ה( אצבעותיו ג' פושם עושה הוא כיצד 6י[ ]'"6 )ד( אצבעותיו בראשי קמץ והסרמבורץ
 שהקמיצה מלמד וקמץ הכהנים אהרן בני אל והביאה כהנים בתורת והניא . פסול )ו( לבונה וחמר שמנהריבה
 ת"ל בראשי.אצבעותיו יכול בקומצו אי בקומצו ת"ל גדוש פי/ מבורץ יכול קומצו מלא ותניא כהונהמצות
 מוחק ובמרחשת בטחכת וקומץ ידו פס על אצבעותיו נ' חופה כיצד הא קומצומלא

 בנודי
 מלמעלה

 אמר ג'[ ]ע' וירא ר' אמר בימין דקמיצה ומנלן שבמקדש קשות מעבודות היא וזו מלסמה קמנהובאצבעו
 אחרינא שמאלית לגופיה ליה מיבעי הא ימין אלא אינה כף שנאמר מקום כל הא השמאלית הכהן כףעל הכהן יצוק השמן ומן )ז( אומר כשהוא היא מה יודע איני ~ה כף ממנה כפו וימלא המנחה את ויקרבקרא
 ר"ל דאמר מהכא אמר חנא בר בר רבה צריכי וכולהו בעשיר ותרי בעני תרי )ה( שמאלית ד' ומסיקכתיב
 ומשמנה מסלתה קומצו מלא ותניא כתיב כהונה ובקמיצה ימין אלא אינה כהונה או אצבע שנאמרכ"מ
 והצדדים הקמיצה מקום יבול מסלתה אן )ם( מסלתה ת"ל קמה יהא והשאר 'סולת יהא הקמיצת מקוםיכול

 ראםתועפות-
rn)rsגו ))מד כדי דסגס0 דין כ6ן 0ת,ר0 כתפס )6 ומס"ת ס"מ וגו' 0כ0ן ותריס 5:ו31ח 6) ו0ניס0 0כ0ן 6) וכקרינת מוחסת( 
 ינו' וקנון 0כ0ניס 06רן נג' 36 וסכי06 ויטיס סכסגיס לסרן כגי 6) סמגח0 )סניף טס עונן .סס,ר ממקוס ג"כ )סיות יכו) 0כ0ןדקמעת
 סטוי 0רר"פ 0ג6ון ע) ות:ויסגי נועיקר6 מ:ח0 כסוי 6יקכע ד)6 נוזח ח:6 ו6י סם וליורו סגי )כל5ריכוח6 דעניד 6' י"6 ננמר6 ע"ן . נונח גרגיר 6ו )ג( . ככר מקמן נו:וקוס כחירם כן יקיף ענוסס" ומדכתי3 עומדות ס,ר סרגני ומקוס07יי:ו

 צס'ו
 גויקר6 סל 'מות סגים

 גיסו) נקעת 0:י:עס דק 7:ו)ח pncn מסע מזח גרגיר כידו וערס קמן 06 כדה;ן גיסו) נסעת דפיינו oiln~o קודם 3ו גיתן ךמ)ח  בינ'
Sbס,'ומנחס  וכת"נ 6' ג' כמגחות. ט:וסורט ו)פ)6 עג") כסי' כמנחס )כחוכ אוצרך )כך בכך נו"מ'מ!ות0 3ס)'מות סקונוז 6ין דעכ"פ  
 . ע""ט קמילת קירס נמגמ0 גיתן סיס nlnoc ממסגתי:ו טס"ר ח'( )ו' !1 3ס' ו") :ו0רי"6 ע) )סטיג עולס טס כס' כ' וכי"כדברור. וומי6 מקרס ע"פ 3מגמס גס) מקח סגרג'ר ר") מקח גרגיר נידו וע)0 3:וסגס וס"ס ה:"6 סי' )ע') רגנו גרגרי וסונפן מקח טעתסכו)0
 ~str 6)6 נווני 3' )0נך כותתו 6ין ו3וד6י 6!כעוחיו כר6ס' סכתן ננמש וקימן כ' נו'.קט"ו ו0חיגוך סס 'ומ06תוס' כבי"ס דמתגיתין 6!כעותיו פרדסי Or וקן מ6' 6!נעוחיו 3ר6ס' קמן ראפ דכע' נ' מ"1 ויומק. 6' י"6 מנמוח עיין . 6!נעוחיו נר6ט')ד(

 ט0קמי!ס[
 ח0י0

 ע) )מטס 'דו ומס )מע)0 ייו גב מנוחן כ' ידו סס 6ת מוסת כילן 60 עמט"ס )הת"כ ו0ק"6 , קומן .כמדת נכלי 631 מנוטנ6!כעותיו'
 ספרס"' דמ0 גר06 ולעו"ד עכ") קמח כלפי ייי וסס כקנוח 6!נעותיו רפטי ס0כגיס st~r וסרס"י מסו 6!כ;1תי1 כר6ם' קמן דמ:חוחנס"ק ht'"D'h ד)6 כפס דשו תמוכין דךנריו 0עזר0 תוס' גני6ור עליו וכ' כו' ידו סס ע) ומכי06 נסעת ידו וסןן 6!כעותיו ונועזפסעת
h'DS'h3מן )מעלס ידו וסגן )6 ותו כקנוח 6!נעות'1 ר6פ' 6)6 מכנס כסלעו 0'י:ו דר"ס 

 6!כעות'1 7' ססוטט sr~t ו6"כ כו' 6!כעוח'ו 6ת מוסט סנף כמסט )פ:'גו , 6!כעות'ו ג' )ה( . ודו"ק ית' .טס'ר 0ק"6 כנוס"כ וקומןיקמח )חוך 'דו סס ג) טמכנ'ס סיכך 6נ) תקמח.
 6ות נ' 3' ויקרץ כ0תו"0וע"ן

~up 
 סמ:0 ריכס כמו )3תס רי03 סו)") ע' דין p~noDe מ0)' סי"פ סרמכ"ס )פי' פקסס 3' י"6 כמגחות גסן מגחת וכס' )כוג0 רי03כ70י6 תזי )6 דכמתגיתין ס"מ כתירס יתיר 0"6 ס6מרו 3' עוווד 3גנור6 וע"ן ססו)ס )נוגס ומסר )כוג0 רינת סמ:0 והסר סמ:0 ר'נ0כתור ונודפס פסולם )נובחר חיסר סמ:ס חסר סמ:ס ר'נ0 כהסגר )ספגו )ו( . עסו סט'ג עילס סס ובס'

 סס וסוס וגו' מסמן מלוג 0כ0ן ולקח כט0"6 30י16 יננמר6 עגי מזורע נכי ב"ו י"ר 3ויקר6 סוP'DD 0, 6 וגו' הטמן רון כטס"6)ז( . שמ"כ כקוטיית ור") עכ") וסנן משמטוס )רקטות 'ט וכן י"ס 6ות סס )0רמ3"ס סמרי0 סר כמסר 11"ס t"'?D למגיסם 6חד דסונכיון
 SP 6סר וגו' 0כ0ן Or~l כ"י מסיק )סכיי )ראינו סו") טסי o51b כחי3' סנו6)ית ך' כזמסיק 013 ג'" ו6ץ טמיר מזורע גני ט"וססוק
 . כו' 6דרנ0 ננמר6 כמס"ק טנו6)'ת נעימי 6ף סמ6)יח כ6ן מס -h"lk .סך' טמ6)'ח )16 ן6' 0ן' 0סנו~ית וסוף 0טמ6)יחכלו

 )ו"
 ד'

 6)6 ניחס 5' י' כמגחוח ננשסקנ6 יס6 )י יקסם קיים גם6ר וירק דר' וס )ינוי רשינו מדברי ס:ר6ס הס' כלא) כו' תרי כת'ניסמ6)יה
 סי'. סרי3"ז חסוכת וע"ן c~ttr ומגורע יד ידדי)פיגן

 מסולח 6י מסולת ח") טני' כת"כ )סעו כו' מס)חס 6י מסלחן ת") )ם( . תס'"נ
 מ7כתיכ 0ו6 מס)הס ת") לח"כ ומ"מ נר6ס סמ"ס )וןכתינ סייגו מס)תס ח") מקורס דמס"כ )סיגו כנום"כ סו6 רכינו סכ' סגי' וש'כו'

 הת"כ יצרי ר6ס 6ית* ס)סגינו ונ0כח"י מת"כ דגרי סוף 6'ת6 נ:דסס )מחק ורקס כססר מוכעס הת"כ דכרי 61"כ ע"כ יסמןנפולס חסונת סמ0יס ומסמסן נ,ס)ח0 פמן כו)0 סחפים ומס:ו:0 מח"כ וו") עכ") טנו:ח0 עס סג6 כסנון כ)ו)0 כו)0 סתס6 !ריכס :)סווגתכתיג ועוד סלת טכס סח60 !ריכל מס)תס ת") מנדפס וו") )ית6 ננרפס 0:ס נת"כ וכ"ל טמן כלס ה60 ומסמנת כ5ן ונוסכתך נסוף03"6
 )עכונ6 6101 המנחס עס 0נ6 כטמן כ)ו)0 מקומן ג) fe' כו)0 טת60 ומ"ר ע""ט סס.3 ט':0 067 דמ:חות ס"ס נתוססת6ומנוקר כו' ומסמק מס)חס דכחיכ מנאן נגמר6 טס וקמרו נתנון ימס גנחת ט0י6 כמקוס וסר""י טמ:0 סגחרג0 ממקוס וקונן ככריית6כ' '"ד ד' נסוטה כמ"מ סמעככ :ר6ס כסמן כקוננן נ)י)ח Oslb ע""ס )נאו) ר6ויס סתס6 6)6 דועכו 6י:ו דכ)י)0 תמ"ס סי' )מע)0ררינו כ' כנר ע!מט 0מ:מ0 3מ)ח יקיטו הקומן ג) ר") דכואם מ גר06 סמ:חס עס סכ6 נכמן נסוקס כו)0 סה0י ס:דסק ?יר6יס דגרי1ככי16ר
 וכ' . נסמן גזל? מסעת טמ60 ומטמכ0 ונוס)תס מת"כ מקסו0ו6

~th'is 
nepin 0נ)')0 טעונך סוגת דעגחת קם") ד60 לסרס 6ין 0ע,ר 

 ומט:וגס מס3ח0 דריט ךסוע0 ס"3 ונריק כו' ו6"1 מעכניס וחטמן סס3ת 6' כ"ג כמגחות לקרינן וכמ"ג יחד ס:י0ס 6)6 סמן 3)6סופת מתנדכין ספן )6סמעיגן 6תי ד60 כפי' מסרסתי כמו ג)ע"ג ע"כ כו' )כונפו 0"0 ונמחנת מגסס כמכתת נ)1)0 דכחיכ כוון נמ' קר6 נ)6076
 דת"כ ד3ריית6 6)5 כן 6י:ו רכינו ועטן עכ") )6סמעי:ן 6תי 607 פסג6 מטמע )6 ך0ג6 ככרייתo:nc (36 6 סותרכן המקוססקומן

6חי
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רמב יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז עמודמפר
 , שטן כולה תהא ומשמנה סולת כולה ההא מסלחה ת"ל קמה יהא והשאר סולתיהא

-
 ]שעד[ תנה מדמן

 הרמת. מנחיה ק,מצ' לה,'['י n1Yr )א( ,,'ענוי ;מי גת .הלארח ה..:ה יא ,יצו: שם והנון .הקטרוגן

 חמם[ ]סימן בבלילות למעלזו מירשתי כאשר ראשון ענין על. מוסיף בוי"ו נמי אי מנחות'בגזירהןשוהמשאר
 והעשין והקם'ר פי' והקטיר מצות קיים תצא נשעשן )ב( ומיד הטובה ועל האש על שנותן הקטרהרבןינדרז

 . הכבשן כקיטור הארץ קימור עלה והנה כ"מ[ י"ע ]ע6סיחכדכתיב

 ראםתועפות
 ועין )עיכו63 קינו סולת סעטרון כ) ד3)י)ה Dh"( )עיכו63 וסוט הקומן 3נוקוס כסמן נלעס סס1)ת סתס6 דסוטס ססי6 )6טמעינן6הי

 : סמנן ט:חער3ס מלוקוס וקומן סגי' h"D סי' ריס ינס"ג ויע טס יסות ו3סגיס ומס:וגס טמנחס מסקת ד"ס נסרפ"' ח' 1'ויקרזל
 סוגעחיך ת6 3:וגחס סענדתיך )6 כ"ג( ח"נ )'טע" סכחונ )מון עס"' גכוג0 סכח"' גי' נקמת 6כ3 ו)עכדו )ית6 כגדסס .ו)ע73ו)א(

 )6 כנוסס"כ וסוך עמו 6ן )סכנות סרנם )6  '51רט  .סם יחנרך  ו~ס"ר ,וננוגס
 3עכודס עניי )סכרים סי' 1)עכדו , כבכונס סוגעתיך .

 )6 מכ"ט ר3ת' נססיקח6 וכמ"ק מועט צנר פ" כו' מגחות קומ5י )מקטיר ו5וכ , כנוגחס סעניהיך )Y'onfl 6 , מרוכס וסו65סקבס
 )כס קמרתי )6 ריס לסף )י קג'ח )6 כו' קווכן hlh )נוגס ט) קגטיריס מ3י6'ס סתסיו )כס לגורתי )6 3)כוגססוגעחיך
 חייך סק3"ס h'O ("6 ט' סוח"ט 3מירס קמלו וכן ע"ג ערכית וסרס . טחרית סיס 6)6 קטורה סי קגטריס מ3י6'סמחסיו
 ס' תרג"ך וויען גוסרס"כ תו55ות 6נדס מידרס וב"ס 33קר תעמס 6חד סכ3ס 6ח 6)6 ממס נוכקס 6:י סכור ס6תס כמו)6
 c(,o 6% הו' )ס' תקרינו 6סר לטס זב )מס וקמרת 6)6 פטר סם נסס'קף6 ססו6 כמו דנריס טס סוסיף ומטרסטט תס6כ'
 ט' פרס סוף )סרמנ"ס )מס"מ סופרים סקג6ת כ' סנסס'קח6 סוסון מוס .ולמת סעלג'ס נין 61חי מסחרית 6חד 6)6 6חתגנח
 סססיקח6 כמסון ס:וקונוות ניהר )מניס 6'ן 61"כ ע""ס )"ט מ"ע כסרמ3"ס תחסי 6חת ערס )מטת יום נכי תנוידין 3' יסקרכת ר6י')ס3י6
 0קכ"ס כטגוהן ר6ס ו'( )כ"ס נסר ס' סס 6נ7ס נמדרס קמרו וכן כנ") ע5נוס ססס'קת6 נחסון 6ף כן תנורו )6 קטרת )ענ'ןדס6

 ו6ת נבקר חעסס ס6חד שככס כ"6 ס6נ )6 ס65ן ומן כו' ממעט מן רעע (Sfilt btr יגו מסס ~ססו6) קבס כב' לנר גוחן)'סר%
 טות ק"ס '651 כסערן ומיד )ב( . רע"ע "י' נע') מט"כ וע"ן סער3יס 3ין תעל בסגיסכנם

~?ppot 
 ויקרך כפ' 'מות O'JDO מנס , כו'

 סנסרסו עד כגיגור6 לסך קריך טסית יט.גו גר6ס סמוכחס סכל 6ת שכסן וסקעיר ע'[ מסוק [oe לח"כ דכתיכ st~rl 601 כ' ז'6'
 וסקסיר. ס6ט ט) וערכו )ומר כרכרים סכתוכ קסגס וסכועס ו' ססוק סוף סס סרמכ"ן 11") עב") מס סרמכ"ן כמי"כ )רטן ס%ריסכ)

 סכוונח יפות סס:יס מסרס וסי עכ") סקטורח מסס וחמוס on~h וי%) סקס 3סס טייער עד יגיחס )6 ס6ס פ) פיסדרס ס6מר))מד

ק 21
"

 ן
 סיגו 6נ)')ך כ"6 מטווס, יגיחס )6 נוס")כרמנ"ן י

 ס)6 כו' סע3ודס )קרכ כדי 53'נור5 )כסך חיוב סוס דלין סכ' h"o  סור נוסקי פ"ו סמב"ץ )יצרי ר6י' מיס כו' מעכס סוס )עסוהמסווג
 ומיד סגוונח וע) כ6ט ע) מגוחן סקערס ומגות טכ' כ6ן O'h1'C ר3יגו מיכרי מת63ר סו6 וכן עכ") כו' )זס חיוג מקוס נטוסמ65תי
 וטעמך נ6כי)ס סירייס מתיר קומן Sc כרוכי סקור 3ו  מסחרית 'וחגן )ר' ס") כ' ב"ו כמגח1ח ומנס . כו' ומקטיר ווכוח קייס יו65כמעטן

 גגצ:':למן
 ס6יר31רי13 ען'סיית קיעיר מערס ככסן סכ3ס651'ז כקיטה ס6יז

 כבו":צ 31קימז יסרסרו.
 )Dh 6" פיז כו' ומיד ס6מר וי") (Irl'D .מ17קדק יגו לנינו סעור ומיד )טוז 16)ס . וסקעיר נוצות קייס 6ו דלונו סקור כ1 נוטת5יחגמ'
 סיור נו מטמס)ס Ottp וסקטיר מצות ד)עגין 6ססר 61"כ )סחיר כ6ן )קפוט ע6ן 3' כ"ו דנונחוח כנמרך ועיי"ס וכנ") כ5עור6מפך
 ססיריס גיתריס סרומ מפריחתו ד6סי)ו חגיגי )ר' ס") h"o ס"ת יומי דגירוס)מי סכ' סס )מגחות 3יס"ע ורקתי 51)"ע. ד)ק)וט.7ומי6
 וססריהחו D'atho ע"ג סגתנו TnW חניגס דמ"ר סס 0ירוס)מ' ח") עכ") otc'hr ע"נ סגח:ו רק סיור 3ו פוספס ג"כ 3עי ד)6ומסמע
 ס6'סיס ע"נ כגח,גת ol(h ס6חרוגס נסריחס 136 תיבות ונין וסגי StDn~. ירי 0סיר"ס :'165 סכע)יס גתכסרו ס6מרוגס כסריחססרוח
 סקור ממטפס סר6סונס כסריות סייגו ho' נסרייס ופי' כו' סכע)יס נתנסרו be' נסרידס ד5") נעיגי גרפס וסי, )ר"ח שנעמיסגחכפרו
 ס6' 3פרידס וגסחבס , גמק5תס ופרם"י סיור בו מסמסטר כ' כ"1 מגחומ כנלי hr)n ר' סניור כמו ממס וסוך ~O')Db נתכפרו3מק5תו
 סיריו ס6ימיס ע"ג. סגתגו סקורן פ"ט דז3חיס נחוספת6 ומ"מ . ס6חרו:ס)סריחס

 מותריי
 וס 6ין מותר מנסר ס6יסיס ע"נ סגתגן 6ימורין

 סיר' מית6כ)' )6 ס6ים'ס ע"ג ס6ינוורין וכן ס6'סיס ע"נ מקומן גתן ס)6 כ"ו ס"ק זסתוספת6 דמנשת ור"י ר"ח )ס)ונתתעמן

 *IpoIn)bStr נן6 2ןי:22נ2:6:1צ:יל:ר%ץצו;תשן
 מיתי טלא fipl?otr'hoJ~ullnlc 6ימ1ייז

 כסריחס ססי' מסס מסג' ועיין נסרס"', עיי"ס )יס כ67'ת ולמר, )ים כדלית. פזר ג6כ)'ן סירי' r",po קרכ ottthoע"נ מיס:ת6כצ2"
 6ין סירוסו )סי גס 6"כ עי'"ט סכע)'ס נתכפרו כנר 0סריחס נסוף 61"כ מעט מעט ססו6 ססריחס כירך דר")ס6חרוגס

 6סרן עניו וסקעיר סג6מר כיום מעמיס הקטרת לסקעיר כתב כ"ח מלוס ס)1 סמלות כמגין סרמ3"ס וסכם ווותק. סיפ"עסכרת-)מס'ע
 : כס )") ייסמיס קערת נסירוסו כ6ן רניגו וקר ס)6 ו6ף קטולה סקטרח נ"כ זסייגו מקטרות כממ"כ וס נכ)) רכיגו וע"י סמיםקערת
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