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 ]קיי[ תנומ'כק-

 ובחולין ה' לפני הבקר בן את ושהם ס'[ 6' ]1'קי6 דכתיב בפנים קרשים לשחום הקב"ה צוה *שדממות
 שחיטה ודין . צויתך כאשר וזבחת י'6[ '"3 ]יכייס כדכתיב לאכול כשירצה לשחום צוה)א(

 בשני בחולין לחו תנן כולהו נפסלוז שחיטה דברים ה' באלו ועיקור הגרמה חלדה דרסה שהייהוהלכותיה
 : בקוצר שהיטה הלכות לך והא . בשחיטה ,נשר כויו הצואר כל גק י"ע ]%)'ו ותנן )ב( הראשוניםפרקים
 כדי מאי בגמ' ואמרי' כרבנן וקים"ל ביקור כדן שהה )ה( פה אומר שמעון ר' פסולה )ד( אחרתשהיטה כדי שהה אם ישהם הגרו ובא )ג( הסכין את השחיז והגביהן כליו נפלו 6'[ ])'3 שני בפרק דתנו .וטדןיידן
 ודקה לנמה גסה וישהומ וירביצנה שינביהנה כדי אטרי )ז( יומי דר' משמיה במערבא אחרת שהיטה )ו(בקור
 לעוף בהמה אפי' יוחנן דבי דרומי ואע"נ הלבתא הכי גאון יהודאי רב ופסק , לעוף עוף ה"ה ומסתמאלדקה
 כדי דאטר כרב פסק זצ"ל ורשיי לא.)ה( חנינא בר יומי ר' לגבי אבל ושמואל רב לגבי אלא כיתיה קימ"ללא

 דקמ כיון יוחנן בר' הלכה יוחנן 41' )ם( כרב דקימ"ל אע"ג לשונו וזהר לגסה ונסה לדקה דקה אתרת בהמהשחיטת
 הלכך לחומרא ועברינן לעוף עוף שמעינן ממילא לגמה וגסה לרקה דקה בשובתיה הנ'נא ברבי יוסי ר'ליה

 רבא אמר . וירביצנה שיגביהנה כדי ולא לעוף ועוף לגסה וגסה לדקה דקה אחרת שחימה כדיעבדינן
 אע"ג שהה אבל שהה כדלא לה ומוקמינן כשירה כולו היום כל ומביא מוליך אפילו רעה בסכיןהשוחם
 לחומרא הלכך איפשימא ולא שיצמרפו מהו שהיות רבא רבעי מצמרפות שהיות אחת בבת שההשלא
 יב פי' לחומרא דאימוהא ותיקו תיקו מהו מימנים בטיעוני שאה יהושע )י( דרב בריה הונא רב וב"?עבדינן
 ולא דמיטרפא בםיעום פירש יעקב ורבינו , פירש.רש"י וכן בסוף כין בתחילה בין מימנים. במיעוםיהודאי

 בעוף בין בכנימה בין וושם מיעום או קנה רוב כנון בבהמה סימנים שני במעום והיינו בהמיתכשרא
 בשהייה. מיפמלא לא תכ כשרה היא ככר הכי ליה שבק יא. כיון דקנה )יא( כסיעום אבל ראשוןובסיעום
--

 ראם תועפנה.
 עכורות ס6ר נסני נווקדסין גכ' מניס וכנר מוקדסין סחיטת טס 6חחמסוס טסיי DS' כחורין כמ"ע )מ15ס סחיטס מלוח מנס )6 3ס"ג וו") לכסון סורס )סימ3"ס )פסקנו תפריס קנית .גיפר כתכ כו'ונחצין)א(

 סמני
 סחיטות כו' כ)')ות ירקות דכחגו חקוקות )מ15ה

 נסיקת )ס ')סיגן זמינס קזסיס )משטח q'Jp יעסיק ס'6 ססל' D~D3 מטס מין סחיטת )מי:ונ' תו נ"ך )6 נקדם'ס )מקסומז6חטנס
 זעת ויסו D("S כון ומוקזטין נחו)ין סגוסנח ס" olSn חי* וכולס 3סהיעס מוצן 6ף נפקסס מוקיסין מס טויתך כלסר כמסריכד6ית6
 רכיגו נדכרי ועיין סרס כסוי 3ס' תגיה עיקור 7)נס"ג כבסו הוגרס 6' ט' חולין עיין . סל6סוגיס פרקים כנ' )ב( . כק סר*"סרכינו
 . qut תינה ממיסר ס)מגיט מסכת"י. נרסס וכן עף 16 סג'רס6 סע"1 ס" שלו"ז , נ:זסט :"ס ועף כסכין )נ( . עיקור כדין)סלן
 631 ,סרטי צחרת נסמל סחטת כדי רב 6מר סחיעס גדי מ6י צמרו דננמר6 6)6 צחרת לינת ~hw כהקנס )סנה . 6חרמ פחיסה)ד(
 כך גמסגס לכיגו סנר כ' ח7ט וססס ירכ חידודך מ6י צהרת סחיעס כדי כמהגס (oht bn'h h'h )6 וקו סחיטתו היגמול כדיחימר
 רכיגו )גי' 6ף 3מסגס ך)'מ6 בממס תיכח טסוסיף סו6 דרכ זחידוס6 1") ו)פי"ו נרם ערך ועררן כ3ס"נ וכ"מ רחרח סחיסס כדיסיתם
 6"כ 1ת)"מ ננמר6 ססירסו מס )סי כ' דנס"נ ועכר") צחרת נסמס סחיעח כדי כ' סגס"ג וסת חרס ססס סכ' נ3ס"ג ,קסם )סי"ו16)ס
 טס סכ' ללסס כזין נתמוך ושין כנזורך רכ 6וקימתת )סי סעס:ס אסון לכ' hlb )סג'גו טסו6 כנוו סיתס המלגס סיר6יס נ" דנם'")
 ססס מס )ה( . נסערוך וכג"ח סנמר6 כסי' כסמסגס מקורס ג"כלדיגו

 סמיטס כד' מ6י 6ית6 3ניסס . דקור כיי )ו( .סיס. 6ס 5") ..
 )מטס ר") כקוי כב' ג61' כנזולך ו6מר'גן דמ"ר ו'") ומיותר ס"ס סו6 כ6ן טכחונ כקור דח'כח גריס ttt'DSI כו' כמערגל 6מר'רחרח
 עיזתך רננן גת3 ז6ח"ו גרנגן דקי") כיון נגברו סימרו ססי' רננו כתג ו)5 כקור כעי מ6' כקור עד ססס 06 ר"מ ע"דננמר6
 כמי מ)6כ' '7 כספר . )6 דר'3"ח )גני )וה( . וכ5") כגרפס כ"ט מג'ן6 3ר' יוסי דר! )י( . כו' 3::ערנ6 לתרת פמיטס גפסי'גלפי
 עי נ' 6וח רינ"מ ערך סס"ד הסר ועיין מוו ריכ"ח דחרי רכיגו זנרי אסג כ' חים וססס עיי"ס פ)6 6100 ע"ג כ' חק"ע ס"סר'"פ
 ~עזף )3ס:וס נסרס סחיטת כי' ר3 לנור וכוס סחיטס תיעור רק th o'1lth(c ,ומנן ור' וסוגף) רב דינרי סמר רניגו יכו~גהנר6ס
 נ6 רינ"מ ah( וחו"ב טמיפס כסיעור סי' )עוף ככמס ob" יוחנן 6"ר רנין 6ת6 כי וכן )עוף כסריס Dh" 61:ור ע)י' ס)ינ 1מ:מ6))טוף
 ולע"נ כרחרח סככתך .סכי רי"נ ומסק מתייחס ווס"ר י'י" וסרג3ס כסגנסס חד כ) דמסערין .ומסרפ וסרניה ושנסס גס לנעינן)נוסיף
 1טמ61) רכ )גב' 6)6 'יוחנן כר' ס" כוותי' קיי") )6 רכיגו 6מר ע"ז )ורי3"ח ד)'ת6 נר6ס ו6-כ פ" נעקף נסמס 6ס" 'וחגן ר'יקמר
 דמיירי רינ"ח )גנ' 6נ3 (qtu 3סעט סמטת דטיע~ר יותן כר' פסקיגן מסיר וכוס ספעס בסיעור יסייט רו"ט זמייר' ס6 )טג'ןר"3
 וגסו נייייי מד )כ) מסערין וסר53ס 7)סגכסס ע)י' ס)יג' )6 גמי ור"י דרו"ס מיזי יומגן ר' 6מל )6 (bO סי' )6 וסלכ5ס סננססנעמן
 ג"כ וסו )מסר6ט"ט וכאריס כסגלות עירס 'ומגן כר' וס)כס p~D 6' קשו ונדו ריחרח דבלי כ' ע"ד קכיס ד3ד' ס3רנ דעת63תח
 רט") )טון 610 )חומרך ועד כסוגן טו6 וכקן הישן וגריך ננ7סס מגומנס וסוסון רנ סגדסס ומ' טס כלס"' וכ"ס דרג 3") כרנ. )ם( סיל6יס.דברי
 דואט כין החרון 3נויעומ סס6.)יא( ר3 נעי כ' ס"נ טם'ן ונסמ', גחן זרכ גריס יסוסע.)סניגו דר3 גריס רגינו.סר6"ס.)י( דגרי סו6 ט'וסיכר
 הינה )ית6 31גדסם כ5") טריסס סענגיס סגי רוב )יב( . סח)'ד תוד"ס ג' )' חורין עיין יעקל לנינו וס" גגיסס וכ"ס כ5") כו' דקגסגין
זק6מר דיניי קמיית6 מידתי )סרוסי סור srrtt עריסת ס'מג'ס לוכ יסחט לע"נ החימס כסוף קיס וכרוב מלכ"ר כגבור חדל ססס וכ'סי'
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 הלכך 'בעינן ואחד אחד כל רוב דהא מריפה שני סימנים )יכ( רוב. דשתם אע"ג שחימה בסוף קנהוברוב

 שחיטה ]כדי[ בה וש'הה הגרגרת חצי שחם 3'[ ]כ"מ השוחם בפרק דאמרינן וראייתו בשהייה ביהמיצטרפא
 רובא לה עבד הא כרוב מחצה על מחצה אי נפשך סמה ואמריץ בעוף לה ומוקמיבן כשרה שחיפתווגמרה
 ואחר , עלה ממכינן ולא היא רדהויא פי' ורשיי נזידי ולא ליה עבד לא כרוב אינו מחצה. על מחצהואי
 הפסיד ולא עבריינא סיקרי לא יעקב רבינו כדברי והנוהג לדבריהם לתוש יש אוסרים ורש"י יהוואישרב

 כשרה שתימחו דקתני אההיא אלא מינה ראיה תלמודא )יג( רמייתי מתניתא אההיא כמכינן דלא רביאיר פסולה כולה שחם ואח"כ שחיטה כדי בה ושהה בעוף גרגרת חצי' שותם תניא דחולין ובתוספתא .'בדיעבד
 דתניא דכשרה בתוספתא בהדיא דתניא אחרון במיעומ דמכשר יעקב. לרבינו מביא )יד( אני וראיהממכינן
 . מיפרפא' לא תו שהוכשרה כיון וטעמא כשרה שחיטתו מרובה זמן ששהה .אע"פ בעוף אחד רוב אמרואחרים
 והבינו הוליך שלא הסיטנים התיז פירש פסולה שחימתו אחת בבת הראש את התיז י.[ "' דתנו ,וקרסה

 ולהיטתו צואר כטלא לצואר וחוץ צואר מלא בסכין יש אס אחת בבת הראש את והתיז שוהםהיה
 שחימתו אחר צואר מלא להם וחוצה צוארם מלא במכין יש אם כאחת ראשים שני והתיז שוחם היהכשרה
 שחיטתו קמן באיזמל אפילו והביא הוליך אם אבל הוליך ולא הביא או הביא ולא שהוקך בזמן 'בד"אכשרה
 צואר' מלא 6י[ ])"6 זירא ר' ומפרשכשלה

 הכשרנו וכאשר קרניים לו שאין ובאיזמל צואי כמלא לצואר וחוץ
 התיז %' הראש את התיז . הוא פעמא דחד בדרסה כשר הוא כ,ך )סו( ואחרון ראשון מיעוםבשהייה

 . הראשסימני
 לכפוי וקרי ל[ ךכ' כימה החליד פ" נבילה ופהקו הוושם תחת הסכל את החליד 6'[ ])"כ כתנן .הלדה

 של קשר תחת שוחמק אין הלכך לחומרא דאיסורא חיקו וכל בתיקו וקים"ל ושחם סמלית "חת או .)פז( ממופג צמר תחת כיסה 3'[ ]), לחו ומיבעיא בתים בעקרי להתכסות חולדה דרך שכןהלדה
 . )יז( נבלה הסימנים כנגד מגולה שהסכין שאעיט וישחום הסכין ויכניס בעור קמן נקב יעשה ולאבהמה
 _.- ' מיטרפא דלא מידי ואהרון ראשון מיעומ בכסוי שחם אם כך ואחרון ראשון מיעום למעלה הכשרנווכאשר

 . לכולהו איתא מעמא דחד כשרה הוכשרה כבראו
 ראםתועפות

 מסחט לע"נ ינינו 6מר )זס 6'הכטר וסרי לסימן רונ סחם סרי מיקס' ל)6 .טכ6 קימר קנס רוב כנון 3גסמס סימגיס מיעוטיק6מר
 מסכ"ר חים סטם 3ס" 61"כ עג") נססייס כיס מ'טרס6 סבכך כנסמס בעינן כ6ו"6 רוכ דס6 כבמוס ?נ,י'ר' כרן עריסי סימןרוכ

 ד)סי"54ינו וחמיסני טפס סקנס ממיטת סיף דמיינו 0קגס ס) נתרץ מיעוט שסחט וקוןס קגס רוכ מסחט ר") טחיטס כסיף קגס31731
 כן )סרם 6"6 ס'מג'ס סנ' רונ ס)פג'גו סכה"י )נ" ונסרס 6חד סינון רונ 6)6 סחט )6 וס)O')U'D 6 רונ דטחס לע"נ מסכ"רבחו"ק
 וס"מ 0ווסט סחט סמחח')פ סחיטת נסוף וס" ססס 0קגס. שעוט סטתע 6חר ע" סחיע0 כסוף קגס ונרוכ נ,סכ"ר )סרס 5ומרוע'

 1ח1' 6חי ע) ח5' 7"ס 6' כ"ג חע'ן סתוס' וכממ"כ נעיגן כ6ו"6 רוכ 607 סר'סס ס'נננ'ס פג' רונ דסחט לע"ג רנ'נו ועו"ד3נ0מס
 0קגס רוכ טח'סח 6מר סססס ל דמחח')ס קמ"ת6 )מ')ת6 פ" זס 6'ן ו6"כ ססו)ס פהיסס סב) נין ססגש מרוב DD' דסו' ytrhג03מס
 607 סימגיס מיעוט .ג"כ דמי סקנס ומיעוט סווכט סחיטה "תר טטסס 13מר כוסיף rht"( כנרמס )סחוט סנריך סזונ'ס DID'tדגדגו
 ט)יט"6 סגר6"י כ' רמייתי )'ג( . 3גיפס וכ"י 3טסיי0 3י0 מטרס6 ס)כך 51") ת"ס נסתרס 3יס מבטרסה ס)כך ומסכ"ר נשנן כ6ו"6רו3
D"D1("51 סגוכיגן ד)6 הנ" ו3גדסס כו' ת)מוד6 נעתי נודל fi'ok-h 6:כו' דקתני לגס חממת* 51" דמייתי 5מתגית6 6)6 נוחגי . 
 )ר"ת סמר ו3ס' הסר6"ט בחוס' 1סנועיין כסרסה ן)4 מסתוספת6 סרק" ספניך סו6 דרגינו גר06 וס יוסטון כו' h'sn 6;י ור6")יר(
Ob1'3 לכיגו ר6י' ומכ'* סכ5") רניגו נדברי )ו-)תגיס גר6ס דסי' מ7ס נסס וכי מלתוססתך )פרס"י כקסם נעשו מר"תput מכמר?. 
 ג)סון ומסכ"ר .כי'

 סחוספק"
ot~nh 1כו' 6מד רו3 16 6חד 6ית5 תדפס וכן קמרו 6הריס הינוה סכ' )יח6 )סגינו כו' 6חד רוב 6ג1ר 

 )מון )פי וסל . 6עו ו63מת 6מרו 6הריס סר"ת twcel כ"עתיקיס וטעו 16 6חד ,~Su 6"6 גר"ת רגינו נדברי גחונ ססי'וגרפס
 טמיעות גמר ובח"כ סרוס סחיעת 6חר סס0ס כ)) מזירי ד)6 )סרקי דיט כסרס"' ך)6 רח' תיגס דפין י") כק יציגו ספני*סתוספת6

 637 כמס"ק וסוף כסרס סחיטתו משנס וגנן נוטך ססחיטס טגמסכ? סי' מרונס ומן סססס בע"ס ס"ק6)6

 חוניי
 3דנרי וטונף 6' )"3

 עכ5") 3שף גרגרת רו3 סחע סחוססת6 )טון טכנית )0ר6"ס 16)ס סרס וכדל כסרס .כוט כס"י בסי' רעם נסכין כסוחט מקויםרטנו
 ונ,ן' סססם מ"ר'דסתוססת6

 כעוף 6חד יקמר 6" כ"ח חקין )רמנ"6 מ'קס' ד)6 שכ' כ' רו3; "ו ס'מג'ס 0כ' כ) גמר ובח"כ מרוני
 ז6חרק ריטון מיעוט )טו( . וסירס סחיטתו ונמרס מרוכס 'מן סט0ס בע"ס סהוססה6 כבסון )סי'6 כחכו וסר"ן סתוסטת וכן קגס 1)6ווסט
 )6ס1קי י6ת6 חרס ססס סי' ריסון DID'b ומסכ"ר )פנינו וכת"י סכ"ס כיון וימס מט הדס ססס ומגיסו ובחרון חינה חסרנוססם
 וכבזר רנתו כ' )וס בסור ירסס 6ט"ס דק:ס קמ6 כמיעוט כסירי דטסי' )מ"י דרס" 6טכנויות מסחיטות כ"ו סי' יו"ד ס3"'מגוט"כ
 מטבח חתה )מיסך סג" 3גמר6 ובסגיה מ' מטבח תחת 16 מסופך 5מי (oe . נירמס כסר סו6 כך כו' י6סון DtD't כססי0הכסרגו
 ז6ח"ו יודע חיגי סעור חתה דגמיי ר3 )גי כעור 0נטמס )נוף יותר ימי מסונך יכמר נומוורת רניגו וני' מסו מפונך בנור תמתמכו

'pwn30סמס מטף סריגו 5ף מטעת חחת גס )סו ((נמעי'ש ועי'"ס ט' סי' דחעין פ"כ כר6"ס וכנס כ . )יז( Ost)) . דר") )י גר6ס 
מסק

----
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 יראים לשטם אם כי לבריות רע נעשים איפריםשאינם עמורו מכלך6~5

 ב"ר ריי בשרה שאימתו נולה פני על החוס מלא שייר אס המבעת מתוך השוהם 6'[ ]י"" דתנו .הגרמה
 על )יה( אנטיגנום בן חנינא כרי אלא כמתניתין קימ"ל ולא רובה פני על ההום מלא אומריהודה

 דבהמה חיותא נפקא ואי כשרה ולטה כובע משיפוי ומבקינן . דתנן מוגרמת פי/ כשרה שהיאמוגרמת
 כרב דקימ"ל מריחה בהגרמה. )כ( בשתינה רובא איכא נמי אי בהגרמה רובא דמשלימ )ים( כיוןבהגרמה

 כמאן )כא( הלכך ידעינן דלא כיון אהדדי דסתרי אע"ג דתרווייהו להומרא 6'[ ]י"ע יהודה ורבהונא)
 . כתרחייהועברינן

 והגרמה שחימה במקומ שלא המפין )כב( שמעגיה המעלות גרם אל '"נ[ ט' ]מ"3 כדכתיב הנרמהלשוו
 נמי אי בהגרמה חיותא דנפקא כיון הגרמה במיעוט לה אסרינן ]שחים[ שחימה במקום שלארכיון

 ולטד צא הראש כלפי השהיטה מקום פירשנו . והלדה דרסה בשהויה ]בן[ שאין מה בהגרמה רובאמשלים.
 יוחנן דר' קמי )כגז יהודה כר יצחק רב ועם. 6,[ ]מ"ס טריפות אלו בפרק אמרינן הנוף כלפי השחימהמקום
 שהיא תחתונה רבא ואמר התחתונה הריאה כנפי עד הגדולה מטבעת לשחיטה כשר מולו הצוארכל

 אנסה המנא ר' ואיתימא חנן רב בעי תאנוס שלא ובלבד ותרעה צוארה שתפשום גל אומר שאנועליונה
 . תיק"ו מהו עצמההבהמה

 6'[ ])"ג דתנן לה תנינן והיכל שחיטה קויה )כד( נבלה ונעשית השהיטה קודם המימנים שעקר יעיקךך
 והוא נבלה הוושם את שחם ואה"ב הגרגרת את שפק או הגרגרת את ופסק הוושם אתשהם

 הנוחר 6'[ ]טיס הדס כסוי בפרק נמי ותנן לאיפסוקי עכידא דגרגרה בגרגרת דתניא והא הוושט בפסיקתהדין
 ליכבשינהו תרננולא דשתם מאן האי אב" אמר כ'[ ]ק:"מ מפנין פרק בשבת ואמרינן מלכמות טורוהמעקר
 בהשוחמ ותניא למימנים להו ועקר בארעא לשופרא להו מזקים דלמא הידל לחו נירל נסי אי בארעאלכרעי
 כל ואמרו מעשה  היה  זה  שטומה השגרת ונמצאת הוושם את שחם 6'[]כ"מ

~aD_ 

  ואמרינן  פסולה  בשחימה
 ושחומה שמומה מפיו זו שמועה שנאמר למוב האיש את זכור )כה( ברבי ר"ל אמר 6'[ ]ג"ו טריפותבאלו

 ראםתועפות
 דסכינ6 ריסך ועי) טכחD'nCp1 6 כגון ס"ד מ)ד0 סכ' סכס"ג וכדעת גניוס וי6' יסוף רכינו זנרי סי' ל מדם ססס 16)ס גנעסטסק
 נ,טכ6כין

 כו' ודקי ח)דס מיקרי סעור רתחת מסוכר pD"' כ"ל 3ס" פר"ת סר"כ ודקדק כו' )סימג6 סימג6 נין 16 )סימני דחיותי
 סססק כגור נכנס ל6 סעור ססחח 603 6ב) ולחומרך  כמיקי זק"ש 610 יסגרו ופיטמת 5עי תחת 6)6 י6גע") ראגו סמ6 )6ומס"ס
 מן מכוסס נסכין ר6ס 06 קס'ז6 ס'ס6 :ר6ס  6'ן  I'SDO 53מ5ט שתי 06  6מגס ס' מ"ג  טסין ושסמ"ג עי"ד 63יסיר6 )י' סייט6ל*
 סקט"ו כ"י נס" וסתנו"ס עכ"ד ז0 נערן מחמיר ס" ממין וסרר"6 מכוסס חיגו ססימייס כנגד ט טסוחט מקוס סכסכ'ן מסחרסעור
 גניוס סס'מניס כגגי מני)ס ס:ס:ין ס6עפ"' פרד"ס רכינו כרכרי כ6ן סו6 דמכו6ר 11"6 כע)נו6 )סרחקס )כתחי)ט מחמיר "פרד"סחטב
 סס""ג כדגלי כתב מ"פ סי' הרוקה מס. ינפמ"נ ט' סע" נ"ר סי' נ"י סו"ע עיין )כתחילי :"6 שללס )דגרי ח"סינן )6 67נן6)6
 כ5"3 כו' מזנרמת עQtjJtpJh 3 כן ר"ח סעיד יתמה 6;עינגוס )יה( . כעיט כ61 וחייוט וס כענין מחמיר סי' סר6"ס מרכו טס ,כר1)6
 :ו' כרחכ"6 וסככתך נגמרה עמ"מ 6' י"ס חקין נסנרט"ס ועיין נמתגי' זתנן סני' וכגיפס דחגן מונרמח ע) ר"מ דכוונת ר3.גווא'

 סחט וסייגו דכסמס ח'1ת6 מיסק תסס כמלעי ריס )סנרים רבעו וכוונת , כגון כגרפס . כיון )ים( . רנ"א ס" ת"6 0רד3"וונסו"ת
 כמגרמה דחיותי גטחיטס טס 51") נסנרמס וחיותני כסחיטה 6יח6 וכ;יסס יסחיעס 5") . נסחיט0 )כ( . סקס וסחט סיט וטנליססיט
'holדתר11ייס1 )חווורו 'סוזי ורב כר"ס דקיננ"3 כמט"ו לטריסס רבינו פסק ובטנ'סס סלט 1סנריס סייט וסחט סקס סנריס 0ו6 ;נוי 
 סגרם? )מון פי' 6' ט' כחולין רס"י סיס , כו' ססכין סמע)ס )כב( . 5יכת6 5") . סיכר לכא( . 6חר נקופן רייגו וכרי סי' חדלוססס

 סרס"' ועיין נקטין כפרס"' סט,ס ענין פי' SIUI לנינו ט' סס ;' פ"נ 3ס)'.סחיטס ,סטנו משטס מנסר ממקום חון  )65ת ידוטעכריע
 ויורד וס31ד סיומת סו6 ס,ס סלמון נון סחיעס סכסכנות וסגרנוס . פנס )סון כלע"נ קולטו נלס ספי' טסהמלכיס

~he)l 
 גנסוסית כמין

 )דקדק מרט ססס כ' . טחיטס קויס גנ)0 )כר( . יוסף כר חייך ר' aa נחו3ין ולסגינו )'ת6 ננדסס . יסוים כר )כג( . עכ"))נועמס
  n'TTJt 7תטע"ר nice ושעתי סדנריס ניטיב pnTI 3מ"3 סחיעס ק71ס וינוני חרי סהיטס. ק.דס גנגס וגעט'ת סחיטס קודםעמסע"ר
 דבר וי") גסחיטס סמעככ ד"ס נ' ע,מ ננ"ק רס"י ו:מס"כ נג'וס מסוס עסיס ))קות נוחייס גכ'3ט יגעסית דר") סחיעס קויסגכ'3ס
 )ג)ס )מכס נמסך כו' כנד 16 לח"ו רפ"י ומס"ס עכ") סקס וח3) סירך 16 קנס 16 ווסט כגון מחיים ;כעס נו נעטית סימנס ג'ט)ס6ס
 ךכר נכ)) סוי 5)1 ס6וסגיס יסגי 11 6ף 11 )6 כדרך כ' ורס"' ותל"ג onlh OD'1D סעוסס דנר דסיי;ו סחיטס 03 ממיר ד)6 ססמסייס
 רק ;)3 ;גי)ס )"ס וסמעייס סננן ניט) 6:7 רס"י T~tu  לחמוס כ' ע"ג )נג'וס  כססמטות סססר נרסס חגוך מנחת וכס' נסהיטססמעככ
 יוסט ג3י דנם עוד ומק"ט כנ") כסרס"י תסטור* דססי' ניון סו6 עעות ונמחכ"מ מחייס טפין  ונימס  רמוי ל""' כ' 61יך )מורטריפס
 )גיקכ סווסט גיט) כין )חלק כ' טס כיו"ד ט16) יו כמנסות מגס srrnt 51"ע )"ג סי' יו"י ס"ך ועיין גנחייס גכ')ס רסוס מטוט זס6'ן.

 ס1י סגכרי סחבק דר") ע3ו ננרנרת 16 נ.וטט )נכרי ח3ק סיס כגון סס ספרס"י גניוס י"ס 6' ג' גנכורוח רס"' כוונת ~עתי פסוסווסס
wcno16 שכיח טס רס"' ע"ד שורות )מס' )מורק סי כמסר יוה"כ 3ס ו6וי6 רוחיים נייחס סני סנרנרת 16 הוסט נג'סך כגרגרת( 
 :ו' ס6יס 16חו כו' נרם 51") סו6 5"ס . ברני )כה( . )6 ותו כגיס) 636 כתנ )6 דרשי ךו"6 בניבט סוי סווסט וגקונת )רס"ידם")
 י'. סי' פ"3 ושרפ"י י3י* ימוי"ס וטיי"ט ייקיף צחרת גסמס ~hta  סס  'וחין ר' 3ר3רי ר3יל4 יני' כון ספסר 6י כסירם,סחיטס

גמירי
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רמך יראים לשמים אם בי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז עמידמפר
 שלא אלא שנו לא נהמן רב ואמר ויקיף אתרת בהמה יביא אמר ור"י שחומה שתיעשה לשמוטה אפשראי

 שחיטה הלכות וכל . שחיטה שתיעשה לשמוטה אפשר ושחם טמימנימ תפש אבל ושהם בסימניםתפש
 6'[. ]ט' שחימה אחר הסימנים שיבדוק השוהם וצריך . )בו( לה גמירי 6,[ ]כ"י השוחם בהחילת בחולין,אמרינן
 ל[, ]י' וחדא הדא כל בין .בדיקה מצריך כהנא רב , י'[ ]'"י רותתיו ואתלתא וטופרא אבשרא הסכיןויבדוק
 בה ליפגם שדרכו דבר בה עשה או עצמא בה שיגר אם פגומה ונמצאת בדוקה הסבין )כז( דבדקוהיכא
 ומעמא שפיר ששתם אע"פ )כה( נבילה כוכבים עיבד שחיטת 6'[ ]'"ג תנן . פסולה לא ואםכשרה
 מה . ואכלת וזבחת שנאמר פסולה שחיטתו כדרכה ששחם אע"פ ושהטה סכין נפלרנ [ h"SJ 6 כדתכן)בם(
 י וזבחה ביה קרינן לא כובכיס עובד ובזביהת אוכל אתה אי זובח אתה שאי מה אוכל אהה זובחשאתה
 דלא נתן כר' וקימ"ל פוסלין וחכמים מכשיר נתן ר' כדרכה ושחטה והלכה ככותל לנועצה סכין זרקותניא
 כוונה כח דאיכא כיון כשרה הפילה הא בנפלה פסולה דקתני דיקא נמי ומתניתין לשחימה כוונהילפינן

 ראםהועפוה
 אפי' רה"י כיעת -blk מדעתו כו' מנגס )ונור רגעו אוסיף 7מט"0 חרס ססס. סט וקי' )0 גמ'רי 0נכ0 מגי'  רופס . פ מיני)נו(
 גמרי אכריס סתמט0 דק6מר כח1)'ן הב, וב"כ ס)מ"מ סו6גמרם

 כסרס"' מסיגי )מס0 ס)כס 6107 )ס ג:ויר' סנ:ס 61:נר רהיט ני6ך
r~teulטימרו 6' ע"6 נל"מ נקרתי oc מיוחרוח סק קגי י:ניק:י 6)ו תיכנת ךסכ' קגי )6 מיקני י)6 קני 7מיקגי גמיר' נמי גר נגמרת 
 עזן ות3"מ Y~D קונס שגו 0ו6 נס כע"ע :ילך  סתמי נר  רסיסו 9:י לי מיזעי דל%  מעורו  לוי כ"5 כלל  תירוי  מוס נוס  רייןלנגורי
  ו6ס  ללץ 'ן:ס  )6 בע"ע קונס שגו גר ד6ס כ6 7:ונ") כנכרי ודיר קבס 36) כיסרנו) וניט בע"ע קונס שיגו דגר רננתי סחידס מסקס0
 שקיוו פי'  סו5  מס 6"י )1כירס )עצן מלמור נ"5 ר3י ס6מר טחו סריטנ"6 3סס 0ני6 מס"מ ונקמח )עורי קיג0 'ס" 7קוגס סו6קדי;
 6' )"3 יומק 'ססרס"י מס עס"י וסג") וכקוסיין עי'"ט כגכרי ושיגו קת0 6נ) כיפרנו) ודיגו קיגס 6עו ט6מר רגנ"י )סנרח מסכריודע
 מעמק קדמת ועיין כ;") 6' כ"ז וכחולן מסיני )מטס סרם"י )0 נמירי דס)כת6 כחג") כ' ג' כב"ק וכן גתוס' ועיי"ס ס)מ"מנמירי
 כסנגר ]סין דנניקגי סנר ע) hlo סס)כס וכ3 נוסי;' )מס0 שלכס re' ומירי  מס בב"%  ייתרו  מס ות"נ גוס fcn נ' 5ות  יס%לתיתריס
 ג"כ קוגס ]סי' קני 6ות'ח'[ לצך סי'  ר6ס  בתיטפות  סכמבתי  כמו ,למיפתנו פל  סלילו 6ף 1eq'(i )6 67ו ומיעהו גוערנו נע"עגסה
 ]פ" סיי לי  בס"ט( לסלי פשעי  ירין  ס,1 16ת, נווכרין כסבסד בע"כ ]סי' מיקני ד)6 0קוגס[ גר Sa בחייו דייגו ומדעתו  מטרמונע"ע
 61,ן  קגי )6 כע"כ 13 מסענד'ס ס6חריס סנר בוטניו סיירם גוס כ"6 קנסו )6 ספנן נודעחו ס)6 0ו6  פס  יגס ס"ט  מילמ  גר  ילככן
  לס כותרן ור;נ"י סו6 מס ש"י  ,ייר ייס"ס כפפייי 9יי ל% מיליי  דלי קלי רמייגי  לס גבירי סס)כח6 הסג ורע סכן[ 6.ח עוגןמע"ע
 מסל' h~D  מל"ח ועצן 5רע, יורת רציו hlb סט"%  9י:ס פיפס יביס ט"י ר:%כרה בט"ב לקליפ פסי% 5יס 6נ) נגר סו6 וכ"יכין
 ע,' סינר 06 מסקינן סגונ~ס ונמלית נדוקס כסכין יסחט ננךסס דנ7ק )כז( . "ס)כס" ת'נת רנ':1 כ' %  בסכת"י  :ין  יולמ .טבדיס
 כ' ד' כן' דכרכות מעי סנה' )חקין נח" וסגרד"ט כו' )ע"ז נוין סחיעת לת"ר )ס6 תגיג6 )ע"ז ימין 60 ך'יקי:ן 3גמר6 לכח( .וכ5")

  מורירין ס")ולט:ין  ייי  ריין 5)"למ"ר 6מד )דגר  למלטים מומר  5כל כס;06 6ף סחיטתו מסריגן ולכך יוקץ נעע"1 עיירי7הנריית6
 ל6 מע"ז )ר"6 ד)סכעיס )ימר סיוך דליך )ע"1 מין סחיטת שתגי כרייתך כנק- נכ)) 6ין מ"מ 6כ) כסכי סת0 דמיירי 6כידסו)ספכת
 ססנר6 וכ"כ כו' סלבס  י'סירי  ול5  נכילת רק 6יגtru'nt1 0 נגוזר נשכרי טפ' חריר ויס.0 נ?נ6ס ,6סור0 סחיטתו ד,ס" דסקר כ))חרגן
 )ע"ז צוין דסחיעח ככרייתנו. גכ)) 6"כ 0וי מין ר)מ"ך 013 ,0 דת)י ס' סעי' כ' סי'  )יו"ר סגרנה כי6ורי ע) תמס ס6:' ער געיגי3רורס
 סי' יו"ר ומסור קם ו0ר6"ס ו0רי"ף וחן סך"ס כ' ל"ו tup )וס"ת )כrr 1 ס)6 תמיסתו ע) ות:ניס;' עכ") כו' סכי הכימר )יכ6ד)ע"ד
 )גו"7 י6ף 0ו' מומר 16 סוי נוין )ד"6 )סכעיס סונור  6מריגן 5י  לצל  סילון  5ין בסכי  aro רמיירי שבירט  וסרבת  מורירין  7)עגיןק;"ח
 סחם 6"ר' 7), ד3ריס )טפרי סייגו צוין ססו6 ):ו"ן ויו"כ רס"ו ס" )חי"מ ככיפוריו סגר"6 זכ"כ Inst~b מסיכין ומן נוורי7'ן סוי)11מר
 ליו"ד  י1פ%": לטש  ומחייתו  לבור  יומו  ימורירין  מין  סרן ריס 5' י"5  סוריו? גרס"י וכיס  לטי דמוי מין סחיטת )ע;'ן' וס"סנסכי
  תלי פלי  כוללפ  פפימיברין

 יתויק ו'")  וקט בסריס דמו?ר מפרט כיסרי ס"ס י' ס'ז י"ר וכסייוע 11")  רס"י ע"י נ' כ'  6ות ירו
 גר06 סס דע"ו 0נ:ור6 ומ)סון , כ?ךגריית6 נכ)) סו' מין )::"ד דנ6מת סגר"6 רנתו וע"ד עכ") )ע"ז גכר' ונחסנת orn 6'3ס)וגת6
 6חך כסוסן סו6 סרי 0ו6 מין )אכעיס ד)מ"ו )0רי6 נוטמע סעע"ו ו0 מין _6יזט 6)6 0יי מומר )מי )הכעיס 6פי: וח"ק טמרוכסנר"6

 ,  למי  פתייתו  מין סיו% למ"י  לסכטיס 6,"ג ס"ס נסג6ס 6ף סחיטתו 6סרינן דעע"ו סיבי וגי סו' מוער (O(p'D 7)נו"י מין 16תועם
 וקין 6מר סרך 3ג"ר נוחריו )כרך  דסו)רך  דכיון וז"ל  בכסוין סביי סת ר"ס ב' מז5 פס רי"י ט"ר  רברבופ פ"ו ספריי כ' לוסרומס
 )המריו לרכס סו6 טעון סרי )1 סר6ויס סכרכן )נוחריו עפיו ס:ונרך וכיון כו' )1 סר6ויס סנרכן סו6 עעון אסרי )לאריו כרכןעעון
 ר"ס יושרי  לסתריו כרכס  פסין לייני דמי%  בכסוין סברס דפס  לשחריו לרכס  סטון  ר,ילו רטכ5"ל  רבריו  רלוולת עכ") סן3ליס כ)כס6ר
 רh"rut 3 )צוחריו כרכס  ימון דקנו כסעויס 3ה1ך וע:ניס נת6:יס דס") ור"ג ר"ס  טל  פלי:  פית  ררי  תגפרי  %מפסות סו, 7כןור"ג
 מממע 3)3ן שכסגין ס63ס סת 6)6 )מחריו נרכס טטון סמן ד3ר )ך וקין )צוחריו לרכס טעון ססעודס נתוך ועגנים דח6:יסמסח
 מ"ג 3ג"ר ו6סי' כ)) נרכס עטון 7)6 מיינו )ממריו כרכס סלון דמן ור"ג ר"ס יקמרו 0סעורס סכתוך ועגכיס דת6גיס סיכי דכי)סדיק
  ~h'cl מיי ירטתי לי ויל סתר"י ט,ר  פס אליי בחי' כתמ"ס ודל, לי דבלל  לאחריו נרכס טעון 67יג1 סכת רב 67מר 3כסנ,ן סנ6ססת
 7מס6 גר06 ופי כתכ .fe '3 p"w '6' )יו"ד וססר"ח 7'  6ות 3סע"ס ועיי"ט קכ"ן ט6')ת6 ר6"ג כ"כ כו' כדתכן וטעמיו  לבם( .יתר"י י9סי  פמיר ס63רתי ננס דלפי כו' 3ג"ר מנרך ונלווח לוס 1)6 ו)3ס,ף 5ור1 גבי  פרפרו מנוס נותר כוי) ס,ס שחסין יס6 )6 11סי6

 כאכרי וסייגו לו' ככרי  סחיפת ממטע גוסה  רריה מסמיי כו'  ואכלת  וולחת קג6מר ססו)ס ועחטס קכ'ן גפ)ס גל מסוחט 3פ'7ךרסיגן
רכיבו
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 ירא*ם לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז ;טדספך 528.
 אומר ר"י כמוהו אחר של ורובו כשרה שחיטתו כבהמה ושנים בעוף אחד השוחט. 6'[ ]ג"ו חנן . נבראזל(
 ]ע"מ'ג'[ חסדא רב ואטר יהודה בר' בוורידין הוהרו כ'[ ח, ]ערכות לבניה ר"י להן אמר הווריד:ן את שישחיםעד
 דטעמא. צריך לא אבר אבר דמנתהא בבהמה אבל כאחד כולו וצולחו הואיל בעוף אלא יהודה ר' אמרלא

 .. דמי שפיר דמא ומייתי דחייטי שהישה בשעת לךו נקיב אי הלכך דמא משום יהודהדר/
 או וושם או בעוף אהד רוב )לא( ותנן , צריכין כאחד ליה דצלי דוימנין כיון נמי בהמה גאון יהודאי רבכרקב

 ובלילה , לצמצמ אפשר אי )לב( ועוד כרוב אינו מחצה על ומחצה ואחד אחד כל רוב שנים רובקנה
 השוחט ותנן בלילה בין ביום :בין שוחטין לעולס ג'[ ]'"ג כדתניא לכרנחילה שוחטין כנגדו )לג( נר אואבוקה
 כנגדו כשאבוקה ברייתא ומתרצינן לא לנתחילה אין עבד דאי כשרה שחימתו ששחם הסומא וכןבלילה
 שטא וקטן שוטה מהרש חוץ כשירה ושחיטתן שוחטין הכל 6,[ ]גי תנן . כנגדו אבוקה בשאיןמתניתין
 כל 6'[ ]ע' שמואל אמר יהודה רב אמר ביסרה שחיטתן איתם רואין ואחרים ששחטו וכולם בשחיטתןיקלקלו
 הלדה דרסה שהייה שהיטה הלכות הן ואלו משחיטתו לאכול אסור שהיטה הלכות יודע שאינוטבח

 שחיטתו שהימה הלכוה ש4 דקדוקן יודע שאינו אע"מ שחיטה הלכות של פשוטן שיודע פי' ועיקור.הגרמה
 שיודע -אך דקדוקין כל שידע צריך אינו הלנך בשחיטה מילתא להו מסתפקי נמי הבמים )לד( דהאכשרה
 בהלכות בקי הוה אי ידעינן ולא לעלמא ליה ואזל דשחט והיכרז . מפיקן על ולשאול שחיטה בשינוי לבלתת

 הן כקיאין שחיטה אצל מצויין דרוב כשרה שחיטתו שפיר שחיטה ונמצאה לבהמה וכדקו לא אישהיטה
 אזל שמע אהרינא אינש אימור כ'[ ס"ס ]אעין לקולא שליחותו עושה שליה הזקת אמרינן דלא דאע"ג)לה(
 דההוא ולאימר למהלי דאיכא היבא אלא הן מופחין שחיטה אצל מצויין רוב אמרינן דלא למדנו )לו(ושחט
 דרוכ אסרינן לא כההוא בגזל שלא לשחם למתלי ליכא אי אבל שחם בעלים דברשות הוה גזלן לאדשחט
 [HSti ותניא שחיטה הלכוו; בידיעת שלא לשחוט השוד לגזול רהשוד הן מומחין שחיטה אצלואצויין

 6'[ 'ק
 הוה בעלימ יאוש השב שהשוחט תנן אבדו דוקא וכו' שחוטין ומצאן והלך ותרנגוליו גדייו לו שאבדוהרי

 ראםהועפות
 כה 51"3 ןט"ם מוט ס0ס מס וכ' גכר6 כחה hn~h יכגדפס ע"ס 11 חיבם , כותת )ל( . קר0 הטס נוס מעיר ובנר nirshtolושגו
 נכסמס תגיס ורונ נשף 6חד רונ סחע ושן )לא( .. סיכום .סו6 כוונה תיבת טגיתו0ף מס 6נ) כסוגן 610 כח תוכת סכתוכ וכקןגכר6
 6"6 הס' כידי דגם ס") ירגיע נר6ס . O~tis 6"6 ועוד )לב( וכ5"); כנדסס כ"ס כו' 16 נטוף 6חד נ'[ נכ"מ ונוסקתן כתירס0חיטחו
 סחיעס ינ 6:ור דעירונין רס"ק ונירו0):ף גלולך י' 6וה נ' סי' 06 עמודי גסו"ת וע"ן )סי ן"ס כ' כ"ח חוקן סתום" כממ"כ ד)6)5)ו5ס
 כסיסתם סרמג"ס וכ"כ סנו"'ר עכ ס"ס 6)6 נדו)ס 6נוקס )"ך קמע לכפיס כן נסו"ח סרדנ"ו וכ"כ 6' דין סחיטס ס)' ס0)ס וכלנס").' ריש סי' סר%"ן כ"כ גר 16 )לג( . נקורך סירוס3נני סנה מ"ע סי' ונ6ו"ו מעין לרעיה יוסגי אסוקס 6מר וקנוס כסרס )מח5סמח5ס
 ס)6 נסיס"מ סרמנ"ס כמס"כ ד)6 וסוף כ"ח דין סמיעס מס3' ס"6 סרמג"ס נוכרי ספ" נוס נ' 6וח ס"ל י"6 סי' גפמ"נ ועייןטכ")
 ח' גססחיס 60מרו ונומס קטורו )0חומ 3כתה')ס ר6וי 6ין 6חד יכנר )ססר"ח טסכיט מק"ו ס0 ומתמ"ס סנר 716 636 6נוקס 0סוכר
 סיר6'ס )יעת );0ס ל6י' ג"3 .כגגךו כס6נוקס 61וקינ,נ6 כצ'נס כין ניס כין סוחעין ועוקם וסתגי6 קערו 631 גו' וס16ר )6 ולטקס6'

 כקי5'ן )לה( . עכ") דיו נקי 56) סיטך )ידו סיגוי דגר יכוה 0,ס סו, הכס 06 16 מידע 5ר'ך )י6 סנ%1%ן טותן יכ) ו5"3 ידחקרכ'גו זפ" נ' סחיעס ס)' סוף וס6ו"1 , רניגו ר6"ת )ססכיר פס סכ' '"6 6ות 6' סי' 'תנו"ס עין כו' נמ' הכמיס יס6 )לר( . וס"קוןעיתי'
 ,, נ5") כף י6ע"נ סן מוממין ~owin 56) %ו"ן ךרונ 0חוע חוקתו סחוע ומ65 ו%ך )' וסמוע %5 )כטחו ס6ומר 6'[ ]י"3 י6ר"נמן

 סר"ן מדקדק וכמי 6רוכ6 סמכיגן )6 )נורקו ד6פ0ר )פגינו סו6 6ס 6כ) 3כודקו 6ס0ר ד)6 )ע)נ61 ד16) דדוק6 רכלו משרי.הרקס
 יציגה )עע:ו6 גחונן רב ומיכסי סן מ1מחין סחימט 356 מהיין ורוע וסחע )לו( . שי"ע לחוקן נ%"ק סר'"ףעדנרי

 יחריג"
 וקע סיע

 סחיעס מד*ר"ג כו6 רניגו ורציית בנגשש נוס ותיסר ינ' )וטחיע ס6' ועחע מן 37נ וסמעת'ק יכ5'י) כגלפם כ"ס כו' 3עד%וסחיע
 מומחין 0תיעס 356 מ15יין רוב סחיע 6מריג6 6יג0 6"נ 0חיעס 6)ת סו3"3 י63 שותר סמע ך)0ון גו' וסחע סמע 6מליג6 שגע%ג
 )מר  ומוס קמ"ן hnl'hr ר%ג גלמת וכ"כ ות3"מ תרוכס תרופתו יצין מדעת 630 תרס סו"). הקמס 6מר גינוי 6' כתרימת מס6"כסן

 מסל' פ"ר  כסרמנ"ס לנינו ייעת כו' 1מ65ס תרגנו3ת )ו גנגגס כסךי6 קתג' וכתוססתנו כו' גננכו יס"ס גדייו )1 סבסדו סרי ד"ס 6'י"ג מוצן כסחוס' ודש סן מומחין סחיעס 6!3 נ%ייין ריב )"6 נססו6 נע3יס כראוה ט63 דסו"3 וסחיט ו6וי3 ירט ל, ר6ס סר6"טרב'15
 hrtntnJ יתגי6 3דכריסס ותסונס 61סור וסמים נעיל )6 היסו ,גוריגן' רגע 3יד בית. פככר תזככו 6נ) דוקה כלכדו ס;יגו מומחין6רונ. זסמכינן 7ס6 )ונור 0ר5ו זים טס טכ' סס"ו ס" ס)',0חיעס ס16"ו סכיין גריס סר6"ס רשנו סינרי יותר רטת6 כתב ו)6סהוספת6 )דברי מזס0מיט ד6סורס ס?3 דכגגגגו מטריו )סדיר ןמ0מע כו' 0רונ נוותר נכית סחוע .1מ165 הרננו) 16 נדי )1 6נד סי' ס"ההחימס
 ח"ג מייס מהגט וכמו"מ וסרנולס סיר6יס זנרי לסמר מסקריה 6' 'ס" ה"נ סי' בית גר' ועיין כו' תרגנעתו גגנכרי דמכ)תיזפ"כ
 מקונס )מב"ק גערך 0כ"1 סס מקסתו גר6ס כו' סרי נמי ותגיך סני' נג7סס כו' נדחו ט6כיר)ו סר' ותאיך כ6ן .1,ס"כ ג'ו 6וה סידסי'
 1ג)סון סי6 גפסי' נצפי 7מ'3ת6 כו',"3 סרי rt('h כ6ן )פמס"כ %6 סן מומחין מת"ס דרוכ מ6 נססות גנז) ס)6 דסחט )ליהרי )יכ676י

 ינעס"נ צימר נו65ו 6נ) סי6 כעסיס יי16; סנר דסחעו דמאן דוקט  צנרו ד6מר יעקכ ורכיט גזס"5 סחיטס כס)' סכ' סופנינוסעיעור
 סעיעור גננתה 'עקל ראגו משון סו6 נסן סוס גע)'ס '6ו0 חסכ סספוחט תגן טנדו 7וק6 ימטכ"ר וגראס כו' )ן דייק )6 ו6זרשססי6
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רמה יך44ליכ2 לשמעם אם כי ~ריח רע נעשים שאינם איסורים ז עמדמפר
 שלא וטעמא הכלים לתוך ולא ~ז( ומרבריות נהרות לתוך ולא ימים לתור לא שוהת אין 6'[ ]לא תנן ,בהן

 שחיטתו בדיעבד שחם אם )לח( מיהו שהים קא לזרוק דאמריגן הכלי לתוך ולא שחים קא דימא לשראיאמרו
 שוחם ותנן לנרוק דם מקבליו איז הזה שבענין מים או מעם מים הכלי לתוך לתת כשרים ונהנונשרה
 ותנן שהים קא דיריה לבבואה דאמרינן לא בצלולין אבל בעכורין כ'[ ]מ"6 ומוקמינן מים של ;וגל להוךהוא
 עושה הוא ניצר רבא פי' חצירו לנקה והרוצה המינימ את יחקה שמא וטעמא הגומא לתוך שוחמיןאין

 . המינים את יחקה שלא כן יעשה לא וכשוק לגומא ויורד שותת נהדס ושוחם לגומא חוץ מקוםעושה
 דאמרינן 6'[ ~לי מריפות אלו מתחלת ולמד צא פירשנו לא ובושם . הקנה שחיטת מקום למעלהפירשנו
 אצבעי בד' איניש ליה דתפיש היכא כי יהודאי רב פי' יד תפישת כדי עד נחמן רב אמר כמה עדלמעלה
 צפרנים חודי אחיות כדי שמעתי ואני יכתב . רבו יקר בר יעקב רבינו כשם פרש"י וכן קאטר גדולובשור
 מקום נהמן רב אמר נ'[ ]ג' טריפות באלו אצכעות'דאמרינן לארבע וראיה יד מקרי לא גונא האי )לם(וכי

 ד' פי' בתורא )מ( במרא כמלא תפישה כדי וממח תפישה כדי בו שישתייר ובלבד כשר כולו שמטלהדבק
 . שישעיר מקום עד ~בוה כר רבה אמר נחמן רב א5ר במה עד למטה .* בכך לו די הגדול בשוראצבעות

 בהמות )מא( ובשאר בתורא אצבעי ד' והני הוושט עד שערתיה ואתי שערתיה דנפיש בהורא קאמרוכי
 הושם תרבץ ניהו והי הוא שהיטה מקום לאו הושם תרבץ דקי"ל הוושט מתרבץ שיעורא תפשינןועופות
 ותניא . וכווץ אותו שחותכין כל עצמו ושם ה"ד נ,[ ]לג אביי בר ביבי דרב משמיה )מב( פפא רבפי'
 בסימונא קנה של קרומיה האי ומוקמינן קנה של בקרומית בין בזכוכית בין בצור בין שוחטין בכל ל[]ע"י

 ביה דאית משום פי' וכו' שוהמין אין בקנה שנינו דברים ה' שניבו קנים שאר אבל קיסמין ליה דליהדאגמא
 הקנה ועל הושם על משה שנצטוה צויתיך.מלםד כאשר וזבחת אומר ר, 6'[ ]כ"ת הסימנין.תניא ונוקבין דקיןקיסמין
 נינהו. מרוויתא דדרומה דרובה לשחום לא דרוו סאן יהודאי רב )מג( בבהמה,פ" שנים רוב ועל בעוף אחד רובועל

 ראםתועפות
 6י:ו סיר6ש רכינו Ssh יעקב רטנו מיבלי ,ס 6ין t'plr~t טי6 7כעס"ג קימר מ65ו 6נ) סעיעור מס"ס מס 6)6 סמוע)

 סנס"ס וסתמיות סעעוח כ)ומ יוסט מהיר ר' טנטון מט"כ ועיין ככיתו וסחטו )6 6כ) כו' יוק, הכדו h)b כןמל"ק
 ונס כנדסס 3'ח6 . וג:דנריות )לו( . ת"ח ס" מסה"ת הנסו"מ ד'"כ )חוטן כחי סור וכככור כ' 6יח רונסון חקקמעיטור
 וכמ"כ"ר מיסרות )חוך 1)6 ס:וסנס )מון י' כסי' מס כתוב תר"ח נרקן ד' )ריע"ע קימוניס נ6וניס כתסו' 6ו)ס 3ית6 שסגינונמסנס

 336 סר 3עס בסוחט hSh "'סור ס6ין מסוט 7371 סק"ר ד' סי' יו"י סטר כתג וככר סו6 חרס וס ורקס כ6ןסר6"ס*
 דמי מסיר גמדכר 3ס1חט sie ססו)ס מסחיטתו 3' )"ע חשן 6::רו מדבריות )סס הסוחט 7וק6 סמ"ג 61"0 עכ") מותר 3טרנסוחע.
 נסר6כ"ן ודש כ6ן כממ"כ רניגו c"u כת3 7חו3'ן סס"כ יסמרדכי כחסר ג)קס נדפס כו' מיסו )לח( . 0ג6תיס וחאג' ר3':ו גי'ובע"נ
 קורס ד:ותגי' ריסק 6חי תיכף כסרס רהיטיו סחט 06 גויסו רנתו מוכ' חרם כסס וכ' . כ)) וכסיס )חוך טוחטין ך6'1 סכ' רג"דסי'
 ע"ס כו' ונס"ג )לם( . כסר:וכ"ס סיכדקוסו עי מסחיטתו )6כו3 לסור סנומ6 )חוך נסוחט S~p1 מסיע סנות6 )תוך סוחסין דליןדנ6
 )יי דחפים סיכי כי יטוד6י רב ע"ס ומסכרם כ6ן וכ3") עכ") יי תסיסת ניקרי )6 ררס"ג כעיני גר6ס וסר6סון טס רסס וו") כ6ןים

 56נעי כחרתי גרסיגן כיקכ"ו ס3סגינו דכנס"נ csn ססס ע"נ כ' רנו 'קר כר יעקכ רננו כסס סרם"י וכן דמע וסייס %DS' נז'6':ס
 ססס ר6ס )6 6ו)ס עכ") כו' ע"י )סמוך וים כס"נ וש"פ סכפרם"' נתרץ גר6ס.כ)יסג6 ו)ר"ה סס סכ' 3חו)'ן כ"' סיטם נסס סס"חוכ"כ
 מתוחי מ5נעי 6רכע )ימסח חיותך 7טחיס וטנח6 כס"נ עחונ 1ר6'תי סערן סי' סמיטס נס)' וו") נימינו סריס; סגיו3 ע"י ספרחדס
 חר)"ס וו6רס6 7' סגפגיגו כנס"ג וכ"מ סיר6יס כצנרי וסוך ס6ו"ו עכ") חקן גסס רפ"י סכ' וסייגו ס"נ ע"כ ולסחיט טנדו)סטנעת
 כ' דכ6מת 6' קכ"ו פי' גס"ג מדגרי 16סט דשיו )פרט נוכ) 637 סס סנט"נ אסר טכסוף וכי6וריס מסנטות כמכ"כ ו7)6 6' וךקנן'
 זנ' )גו סרי 61"כ ס6ו"ו עג") ס"נ עכ") 56נעי כתרתי שגס )" לתסיס סיכי כי סייגו תסיקס כזי כתוב ראיתי 6חריס ונס"נ קסס6ו"1

 תסכי יד תסיסת כדי כגמרך גריס ורכינו נוס") כו' p~h3 67:ורינן 56כעות )ד' ור6י' עמסכ"ר סס"ח כ' עוד ותמם. ככס"נ סס .גוסח6ות
 . . עג") סרס כפיפס 6)6 יי תסיסת גרסי )6 כו' עדי גד"ס 6' כימ"ד סתוס' 6מ:ס כו' רנו גסס ו)סרס"י כה"ג )שרי )ראייה 03):ייתי
 חקוק ס") 631 רנו כסס )סרס* ר5" מיג" מ'יה' ולס"ס חפ'טס כד' כ' ? דד' כטסה רנ'גו טכ' ס)פג'גו סכת"' גירסת )פ' וס61'ן

 סר6'תי 51"3 ס)::ס רבינו ס" ניס סגדו3 ונסור 56כעות 7' ש' 6'ת6 ד3נרסס וזע כסד6 ו3סג'גו מערוך נ" כ"ס נטרל )ם( .ההוססת
 ינעוף חינוך כ' כדי ד"ס 6' ל"ז גחו)ין סתוס' סנס כו' ועופות כצמוח ונט6ר )נ(א( . כ,' סנדק פטור 6פי' פי' נתורץ 356עסכ'
 ותגרי עיי"ס ס"ס בסי' סרוקת וכ"כ עכ") גזול ססו6 מס 3פי וחד חד כ) 61')ך מכלן גי31יס כר6:ויס 356עות 7' רייסס וסי':ו6י

 %' ס"ס כסכה") חכר )ו מ65חי 61:י יו כסנרך סו6 מיחיד הירסיס ע"ד כ' חדר וטפס טס נסגסותיו סגרי") פניקס ס6)וסיר6יס
 מ5ד )סה"ס ריבוי 56כעופ כ' 6יגו 17615 ט% קמן עוף ob1 610 כו' 56כעות וע' כנ' סר6ט )5ר )ס:ימ סריך s"tls סכ' ו' סי'סחיטס
 גקר6 ונ)ע"ו תסיס מנרנר ונרו) סעורים מגרגר סחות סו6 סווסס תורנן כווסט 1D'CC מקוס עד ולמטס בוואט מתורסן0ר6ס

 . וחמש ועוסות כמעות ונם6ר כ' ורכיגו qir3 כן כ' סססנס") 6)6 סר6"ס רכינו כד' וסק עע") סחיטס olpn ו6יגו6יגנ)וטייורי
 רי"נ כ"כ 6יח6 וכגדסס כו' יסחוט )6 סמסחכר ס6דס. גס"ג הי"ג ומסק מסמ"ג וש"כ סטק 4") . פי' )מג( . ספי )פגיט . hDD)מב(

 כף ,ג2ז

-. . ) "

-  -  -  -  ----- 
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 יראים ליטמים אם גי לבריות רע נלקים שיונם איסורים ז עמודסכלך530
 ]שעה[ תנומימן

 בפ' דכתיב חמאת בין עולה בין יונה ובני תורים קרבנות למלוק צוה לעד ייצינו שם יתברך .מליקרת
 אהרן את צו בפ' כתיב העוף ובחטאת המזכתה והקטיר ראשו את ומלק בעולה ע"1[ ]6'ויקרא

 עולת סליקת כך עורף ממול העוף חמאת שמליקה וכשם , יבדיל ולא ערפו ממיל יראשו את ומלק)א(
 אתה הרי עורף ממול שלא אפילו פי' בכ"מ יכול עורף ממול מליקה ומלק בת"כ דהניא עורף ממולהעוף
 . מה אי עורף ממול כאן אף עורף ממול להלן שנאמר מליקה מה מליקה להלן ונאמר מליקה כאן נאמרדן

 לומר אפשר רמו ונמצה המזכחה והקטיר ת"ל מבדיל אינו כאן אף מבדיל אינו להלן שנאמרמליקה
 אף לעצמו והגוף לעצמו הראש הקפרה מה הקטרתו כדרך מולקו אלא מוצה הוא מקמיר שהואמאחר
 הכהן )ב, אותם והקטיר אומי כשהוא בעצמו הראש שהקטרה ומנין לעצמו והנוף לעצמו הראשמליקה
 . הראש'לעצמו הקמרת אלא והקטיר ראשו את כאן אומר אינו הא אמור הראש הקטרת הריהמזבחה
 נדאמרינן וטעמא פסול בשמאל מלק 6'[ ]ס"מ העוף חטאת בפ' כדתנן הימנית באצבעו מולק הואובמה

 כתיב הכהן ומלק ימין אלא אינו וכהונה אצבע שנאמר כ"מ חנה בר בר רבה אמר 6'ן ]" א' פרקבמנחות-
 שמעון ור/ מטול בשמאל מלק )ג( דרומא בברייתא ריש רפליג אע"ג כהונה או אצבע או במנחותומלזקיק
 6/[ ]י"ס דתניא מגלן סמולה בסכין מלק 6'( ]כ"מ העוף חטאת בפ' )ד( דתנן . כותיה קימ"ל לאמכשיר
 דין אינו כהן לה שקבע מליקה כלי לה "בע כהן לה קבע שלא שחיטה אמ הוא ויין בפנין ימלקנהיכול

 גבי על קרב שזר לב על עלתה וכי עקיבא ר' אמר בכהן אלא תהא שלא *מלק הכהן היל כלי לתשיקבע
 נין בלמעלה בין ימלקנו יכול כהן של בעצמו אלא מליקה תהא שלא ומלק הכהן נאמר למה אלאהמזבה
 שעולתה דין אינו למטה שחטאתו עוף למטה עולתה למעלה שחטאתה בהמה ומה הוא )ה( ודיןמלמטה
 מולקין כיצד רב אמר מוביה בר זוטרא רב אמר 3'[ ]נ"י קדשים קדשי פרק בזבחים ואסריק למעלהמליקרן אף למעלה הקטרה מה מליקה לענין ואמור הקמרה לענין אמור המזבתה והקטיר ראשו את ומלק ל תלקטה
 במתניתא גודלו על צוארו ומותה אצבעותיו[ 'בשני רגליה ]ושני אצבעותיו בשת גפיה שתי אוחז העוףחטאת
 רוהב על צוארו ]ומותח אצבעותיו בשתי רגליה ושני אצבעותיו בשתי גפיה שני אוחז מלבר ציפרנאהנא

 . שבמקדש קשות מעבודות היא וזו ומולק אצבעותיו[שתי

 ],2עז[ תצנחכמיבמן
 הכהנים אהרן כני והקהובו ס/[ ]6' ויקרא בפ' דכהיב שרת בכלי קרבנות דם לקבל הב"ח צוהקנלות.

  6ן[ ]י"ג ראשון בפרק בזבחים לה ומייתי בספרא ותניא סביב המזבה על הדם את וזרקו הדםאת
 מנ~ןלקבלה עק~א ר' אמר שרת ובכלי כשר בכהן קבלה שתהא הכהנימ אהרן בני הדם קבלת זהוהקריבו
 אהרן בני אלה מי4 במדבר כפי להלן ונאמר אהרן בני. כאן נאמר שרת ובכלי כשר בכהן אלא תהאשלא

 דתנן בימין והקבלה שרת ובכלי כשר כהן כאן אף שרת ובכלי כשר בכהן להלן מה המשוחיםהכהנים
 6'!ן ]'/ פ"א במנחות לקיש ריש אמר רבב"ח דאמר ומעמא פסול בשמאל קיבל ל[ ]ס"1 ב' פרקבזבהים
 כהונה או אצבע או רבא פי' ימין דרך אלא אינו וכהונה אצבע שנאמר מקום כל ג'[ ]נ"י פ"בובזבחים
 דם גשילהי ובזבחים 3'[ ]ס"3 במנחות מהיקש צבור שלמי מזבחי דילפינן שרת כלי טעונה שקפלהומנין
 ולזבח ולמלואים ולאשם ולחמאת למנחה לעולה התורה זאת ר"א משום שמואל דאמר נ'[. ]5",חטאת

 ]נמי[ צבור שלמי בזבחי מזרק אלימא כלי מאי ואמרינן בלי טעון כל אף כלי טעונה עולה מההשלמים
 אברהם וישלח דכתיב מקן  ובעולה מקום )א( סכל סכין אלא באגנות וישם הדם חצי סשה ויקח בהוכתיב
--

.

- . ראםתועפוה 
  מסמס טס61 גרפס מס סוסון ומסדור  סגול סכור ו6מ תדלי שלרר ססביcntnc 6 משיכיס  ברוו  רנתו כסס כ'  הקין. ריס וממריכיכו'

 דרסם. ממס סו6 נס"ג )יעת  16)0סברלס
 c~/ttul נ' כ"ד 1נחיס דסג'6  לג( . כטל שמור  סגוף סקסרת סרי  סמזבסס הכסן 16חו )ב( . ח' ס' 3ויקר6 וסD"W  61 . לסרן 6ח15)א(

 ודין סך )יה6 6' ס"ס נונחיס כו' 610 ודין )ה( . 3גדסס 1כ"ס ותגן 5"ל  דסלן  לר( .  לין רמיו גי' וסוף סס  רכינו גי' וכריבמד"ס
 מן )י,חקס דיר מבי"ס )סנטן 3סהו"ס וכ"כ 5י' נרענן ד)6 סכ' ר6ם6פורס סירס 5נ' )סג"מ שגיס נע,רת וטייחך 6יה6 כח"כ hih כויסו6

 . סו'ס )ערן סוסכמסריס
 15 ס' בח"כ וסיס כו' תיר  סלמי כז3סי כקנלס  כלי מ5'גו' וטוס מכל  נסבוך ממס"כ ייססנס  לתותבן  וגריך סו6 דס"ס  כ"להכ"מ)א(

  לסרמג"ס  סתריה סר ולס' . סס וגנוחות  סס נזנחים ד'דן סיס כמפקיח 1ל)6  סיין  לדיין. ול6 מזרק  להין  מטורס סם יתיליףסי
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רם יךאים לשמים' אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמודכטפר
 פרק ובחולין המאכלת את מויקח בעולה כלי ילפינן דהכא )ב( לשאול וש . להם קדשים שאר והוקשוצבור שלטי בזבחי בקבלה כלי מצינו מקום מכל הואי עולה והתם בנו את לשחוט המאכלת את ויקה ידואת
 לשחוט המאפלת את ויקח ירו את אברהם וישלח דכהיב בתלוש שהיא לשחיטה מניין רכי אמר 6'[ ]ת"יא'
 יש ועוד קידוש. גורם אינו שהזריזות גזריוות תלינן לא סכין הבאת אבל בזריזות תלוש הבאתרתלינן בהני )נ( י"ל עסו סכין שהביא פי' קמ"ל דאברתם זריזותיה דקרא קמיל אאופתא וי"ו חייא ר' ליהורחי

 לומר יש סיירי כחולין חולין במם' דהתם מקדשים חולין יליף היכי בקדשים קרא דמוקמינן כיוןלשאול
 . ליתא אסטכתא דאפילו ליה וקאמר הייא ר' ליה פריך ואפ"ה יליף בעלמאדאממכחא

 ]שעת[ תנטסימן
 . צבור של דבר העלם ופר משיח כהן ומפר , חיים ומים מדם בהמהרו המנוגע ובית , חייםומיס ושמן מדם בהטהרו ומצורע . מזבח של התחתון קיר על העוף חטאת מדם להזות הקב"ה צוה *הזאות

 . )א( בחטאת חיים ומים חטאת מאפר ובשביעי בשלישי מת וטמא . מדם הכפורים יום של ושעירופר
 שקדש בטומאת או העדות בשביעות יחטא כי ויקרא בפי דכתיב טנלן העוף כחטאת . מדם אדומהומפרה
 לחטאה אחד לה' יונ% בני שני או תורים שתי אשמו את והניא הוא דל אם בפוי בשבועת או'וקדשיו
 פרק בןבחים לה וסייתינן בספרא' ותניא המזבח )ב( קיר על החטאת מדם הנהן והזה וכתיב לעולהואהד
 בידו או בכלי הדם שיקבל ולא ומזה העוף גוף אוחז פי' מגופו החטאת מדמ והזה ג'[ ]נ"י קדשיםקדשי
 אתה התחתון מזבח וקיר אלא ואולמ ההיכל קיר על ולא )ג( היסוד קיר על ולא המזבח קי, על ..%זה
 שלו שהדם קיר המזבח יסוד אל ימצה כדם והנשאר ת"ל העליון קיר אלא אינו או התחתון קיראוטר

 העוף עולת למטה העוף חטאת ]י9"6[ קינים בממכת והנן , התחתון קיר זה ואיזה היסוד עלמתמצי6
 6'[ ]ג"ג מקומן איזהו פרק בזבחים לה ומייתינן ]יפ"נ[ מדות בממ' כדתנן המיקרא חוס מן לסמה ש'למעלה
 ה"מ מנא )ר( התחתונים לדמים העליונימ דמים בין להבדיל כדי באמצע למזבח חוגרו היה המקראחוט
 ושחט המצורע תורת תהיה זאת גפי דכתיב מדם היים ומים ושמן מדמ מצורע , התחתונים לדמיםהעליינימ דמים בין להבדיל סימן נתנה התורה המזבח חצי עד הרשת והיתה ]שנאמר[ קטינא בר אחא רבאמר
 מן המטהר על והזה וכתיב אותה יקח החיה הצפור את וכתים חיים טים על הרש כלי אל האחת הצפוראת

 וכורכן תולעת ושני ואזוב ארז עץ נוטל עושה הוא כיצד דנגטיס[ ת"ד חטסזס ]נח"ג ומניא פעמים .שבעהצרעת
 תיל ודאי בדם יכול בדם ותניא ומות וטובל שנייה משל זנב וראש אגפימ ראשי לה ומקיף לשוןבשירי
 בהם ניכר צפור שדם היים מים כיצד הא מדמ ת"ל חיים מים כולם שיהיו עד יכול מים אי. חייםבמים
 הכהן ולקח דכתיב שמן . מצחו על אומרים ויש מצורע של ידו לאחר והזה ותניא רביעית חכמיםושיערו
 ויצק ותניא ה'. לפני פעמים שבע באצבעו השמן מן והזה )ה( השמאלית הכהן כף על ויצק השמןמלוג

 ראםהועפות-
 וא' נפ)1נת6 דח)י6 סי' ג' 5"ז ונחים )מס' ניס"ע 1טיין כוס טמר 1'  דין מעס"ק מסקפ"ר

~rD'5h 
 מכ"כ 3ר6סימ..ר3ס ס3מירס ולינ"ח

 7כמינ ומלי 3": ס)מיס סקרינו )6 ינו"ן 6)'נ6 ק6י ונת"כ ו6ת י7עיגן מהעמיס גס ע"כ ס)מיס מסיו נסכרה ק6י 3,נחיס יסכל 0'סי'

~tnsf
 ר"ט תוד"ס ב' 1' 3חגינס ועיין סעורן otntlc ססקרי3וס סחיס ססוכיר סטורות ט) thp1 ואחוח ססטט נקי נעורן ס)מיס פי' ס)מיס

 ים )ב( . סג") 5ו ס' נכת"כ כ"ס וגלמת סתוס' ע;") חומס שיתוקי CID"' ורן כב' lDP(t כעולס )ס מוק' ס6י נריע ד)6 ומעןסכ'
 . ה"6 רי דחי 7סכ6 ולע"ג מניין ס7"ס 6' ט"ו נחומן. סמוס' וטס ותירוש רנתו ס6)ת וסתם חו7"ס נ' ot~f 1"5 עיין כו')ס6ו)

 סימ65 מס ע) סמך ו63 חלס יגר ססני6 מס י)ענין מס צונחים גגוס"כ ור") טכ") סכי )מימר ס"1 )6 סתם קם") oo1)h1יוריזות'ס
 י") )נ( כלי. עעוגס יעו)ס )6סמעיגן )16 6' )מיכמנ )נו'י) ססוכיר מלגופת יעגין %6 ורינותיי )6סמע" קר6 דכתיכ )מינור סגך מחוגר וקג50ור
 כס6' וי") וג5") גגדכס )מון מיסור ג': גרפס כ6ן ממ"כ וכפי מוכן 61יגו קידום נגרס ויגו ססזריווח נ,ר',ות תקנן נס" )ומר וים סנ4 נגרפסגו'

 ויולי מיוסר  לכ*ורס  חסוי תירס חיכי וי"ל לטו ומס":  רובתיס סרים, כטי' וסוף לו'  סייגן ל% סכין כ1%3ז 3%ל תוריות רתליין סוך סלועוסכלת
 )ך 6מר סכנ7ס מן  *ן ר"ת ס6מר ו' ס" סג"ו 3ר"ר 3:,ררי  וסיין  נסמיך כת"ס לסחו) יס ווטוד %ל6 כו' דת)ען '") קוסים  רכסך לומרדרסנו
 )ס נמירי גמרך 3)6"0 עילתך 607 ט' קולפן מן DC r'b" גגוס"ק ועיי"ס גו' 3יס ח,ר סו6 )'ח )ך 6מר קונסן תן 61'ן 3*ס סו6חור
 . 3ית6 6סמכת6 67פי' קלמר יר'מ סלט סנמר6 יגורי סניגור 636 ')'ף נעלמך 67סמכת6 ראגו כדניי וכ"ח עיי"ס 6קר6 67סמכוס6)6
 , 0יסו7 קיר ע) )נ( נטעות. (uo ס6' סובבת מן סיננו 3ג7סס מסר מגוסו עד כו' קיר ע) )ב( ונכון. )ית6 3גיסס כחט6ת.)א(

. ונש' )ית6 כנמן
 3כ)י גע' ד'סוד סמו3ח נוקיר )מע1ט' )'ג6 סעוד עקיר )"ג סיסוי קיר ע3 )6 ג"כ כתג )ממ"כ כמגיס עורת

 ע""ס סו6 מ,נח
 סד)נ ונרוכס 3נ7פס חסר סחהחוניס )כמיס טד כו' מס"מ )ד( . וכנדסס וכח"כ 3ננור6 סכחוב מכנס קיר ט) )6 כ6ן מחסרכגרפס
 . כ5"3 כו' וס,ס 0סמ6)יח כסו ע) 6סר סכמן מן סימגיח 56נע1 6ת עכסן וע3) ססמ6)ית )ה( . נעעוח )סכ' ס6' סתחחתיסמן
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 לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמוד מכלך331
 כ~

 יראים לשקים אם
 וטבל המספג ולא. )ותבל יצא עצמו של כפו לתוך יצק ואם תבירו של כפו לתוך שיצוק מצוה הכהן נףש
 שבע ומזה טובל שיהא מלמד ה' לפני פעמים שבע )ו( אצבעו כאן נאמר אצבעו מבילה הזיה כל עלוהזה
 חיים ומים מדם המנוגע בית * )ז( בכלי אצבעו טבילת פ" מבילה הזיה כל ועל הקדשים קודש כנגדפעמים
 ההיים ובמים הצפור בדם אותם וטבל וכתיב צפרים שתי הבית את לחטא ולקח תהיה זאת בפידכתוב
 מדם משיח בהן מפר . כשר הבית על שיזה בכ"מ פי' כולו על אומרים. ויש שקופו על )ח( הבית אליהזה
 המשיח הכהן ולקח ונושיב וגו' נקר בן פר והקריב וכתיב וגו' יחטא המשיח הכהן אם ויקרא בפידכתיב
 ה' לפני פעטים שבע הדם מן והזה בדם אצבעו הכהן וטבל וכתיב מועד אהל אל אותו והביא הפרמדם
 כאן נאמר אצבעו טבילה הזיה כל על והזה וטבל המספג ולא בספר*.וטבל ותניא הקדש פרכת פניאת

 מבילה כדי בדם שיהא בדם "ימנית אצבעו כאן אף הימנית אצבעו להלן מה אצבעו להלן ונאמראצבעו
 אחת לא פעמים ,' מונה שיהא פעמים ז' טיפין ז' ולא פעמים ז' שבענין הדם מן הזורק ולא המטיף ולאוהזה

 הפרוכת פני את אי הפרוכת פני את ת"ל הבית ]כל[ על יכול ה' לפני הכפורים ביום למיקה .כדרך]ושבע[
 ויקרא בפ' דכתיב צנור של דבר העלם פר . הבדים מנגד שמכוין מלמד' הקדש ת"ל כולה הפרוכת עליכול
 ועשה וכתיב וגו' בקר בן פר הקהל והקריבו וכתיב וגו' הקהל מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת כלואם
 יומ של וששי ופר . מטנו למעלה האמור משיח כהן לפר עשה כאשר פי' וגו' לפר עשה כאשרלפר

 ז' יזה הכפרת[ ולפני קדמה הכפרת פני על באצבעו והזה הפר מדמ ולקח מות אחרי בפ' ]דבתיבהכפורים
 מבית אל דמו את והביא לעם אשר החטאת שעיר את ושחם וכתיב "ם( באצבעו הדם מןפעמימ

. 

 לפרכת
 לו הוציאו פרק ביומא וגנן הכפריו ולפני הכפרת על אותו והוה הפר לדם עשה כאשר דמו אתועשה
 אחת ואחת אחת אחת מונה היה וכך כמצליף אלא למטה ולא למעלה לא להזות מתכוין היה לא ג'[]:"ג

 ומדם ה% מדם. מזה היה ואח"כ )י( לשבע אחת ושש אחת וחטש אהת וארבע אחת ושלש אחתושתים
 מזבח של פהרו ]פיק ה' לפני אשר המזבה אל ויצא דכתיב מזבח של טהרו על בכלי בתערובותהשעיר
 כשלישי מת וטמא , מזבח של גופו על ומזה ואילך אילך גחלים הותה תזה כשהוא 6'[ ]י"ג כדתניאגילויה.

 ראםתועפות
 6ית6'מ0 וכנדפס כ5") כו' סנט סנימין 0מיומגת )סלן כלמורס 56נעו 6ף ס3ימין ומיוצגת כ6ן ס6מורס 56נע1 מס 56כעו )סין 1"מו 56נע1)1(
 . כו' )0)ן 6ף כו' כ6ן מס נסיסך 51") 610 וטס כו' כ6ן 6ף כו')סלן

 )ו('
 56כעו ט3')ה וכ3") כ)) כ6ן מדוקדק 6יט ככלי חיכת . 3כ)י

 3:וסנ0 סו6 וס דגם וק"ק עכ") כח"כ . נסמן 356ע עכלת סייס כ) ע3 ומ"מ כוס") סכ' 0"כ מח"כ מסג' כס"ת נכ"מ ועיין סוככוכסמן
 )סלן ועיין וכ3") גגיסס כ"ס כו' סקוסו ע) סניה 6) וסיס כססר6 ותגיל מעמיס ס3מ ספית גח( . סכי)ס סזי0 כ) ע) דגנעיס ע"ד'1

 יו0 יוס"כ 0) וסעדה וסר hnth ונסכת"י ט3גתייס מס וחסר ,ס )נ56כעו סקודס פ356עו מן דקנו כגיסם . כ56כעו )ט( . חס"גס"ס
 דס נט) וסרס"' כו' מתו וסט ססעיר דם וסנ'מ ספר יס גט3 למרו סם גנוס;ס פנס )י( . נכון 6) סכ) קמוסנר נסרס תקנתי ולגיכו'
 ע"ז וכ' . תחע0 ססר יס )יטו) וגריך 6חך כן 6)6 סס סיס 63 ן6)ור סי6 יסורס דר' דמינת" מסקג6 . ססעיר דס וכגיח ממיקסמסר
 ססמ נ3י ד6טכחן כמו ססעיר זס סיג'ח קוןס ססר זס יעוף )6 )מס ~O"D סס סיו כגיס ד3' דס") )רבץ 6ף p~p 3ו0"5 קמ"י3ס'

 גוכעין רס"י כנרי כי חנוכתו סרם"י Su )6 ונקמת עכ") סגולות ע) מענירין דלין מריקן 6ת ומחויר 1:0)6 6ת נוט) כ'[ ס"ך]פסחים
 )כ6ר 6ני 61ומר . קס"י SD3 ננסג6ון כ"1 ו6סתגויט כיי"ם 7ססחיס מסך כנר מעיר סק'"6 קמ"ן ס" וסנע"6 כ' ג"ו 'ומ6 סגמר6מן

 קורל וטס כחיקו 5יתס ומוכס קירר6 ט) 6מך נחור ויוסג היחר סס"ת סגי מו5י6ין סלנו ל1נסניגו )סי ר"ח, סי' כ3ת ס)' ס6ו"וממ"כ
 13 קר5 סכור .ס"ת )כחור  יחן ולת"כ כי לקרות טהר סרו05 ס"ת 15תס )קכ) לו י: תתילד ס"ת טנא סקרי06 ס"5 וכסיגמיר63חרת
 )קרוס סרוסן nUQ מקן) הפקס מ"ג כו' ססס"ר ךס ונגיח ססר דס גע) כפד 6מד כן 6)6 סס סי' )6 רי"6 כ' נ"נ 3יומ6כרען
 60חרת סס"ח 3יןו כלוחו )הנחור 3ו קר6ו סכ3ר מס"ת ישגו hSc )6סוקי ס6ו"1 יכווגת עכ") 3ו קר6 כככר ס"ה )1 גוחן 61ח"כנס

 יפו ולמ"כ מנידו ס"ת ממט יקחו מתחי03 636 כס לקרות ס5ריכין ספג" סלקה יקחו.מ6הו %61כ נידו סס"ת נ' מועטת סעריויסי'.
 סירוס)מ' 3סס ס6ו"ו מקורס וכממ"כ ס"ת נ' נייו ניתן 6ססר 6י. ות"נ 'סייס )ר' 6חן רכן יומים ג"כ יסייגו 13 קר6ו מכנר ס"ת)1

 וסג"8 , כסמנ"6 ד)6 גכוגיס סס וךנריו p("h סי' r"D יומם )ירוס)מי מלירות פג'ס ס:ד"מ כס' ועיין ס"ת כ' 6חת 3סעס סחין יו5י6ט)6
 כמגיס כ3' 6כ) סרי 6חד .ככסן ס" כס;יס 3ג' כ6ן 6חן 5כ0ן כ6ן כסוטי מס"ט )סרמ3"ס סס" סמג"6 ע"י כ' 16"נ מ"ח כ)))0ח"6
 עכ") 6חת 3נח חסי)ין ו)סגיח 6חת מלוס )עסות 3ג"6 )סגי לסור Ofi~t נרמנ"ס )סירוסו ו)0מנ"6 .וו")לסור

 כ)) סטנם וס 6ין ו)ע:"י
 וכי"ח מענן ור5יעת כגרס ועריסת ס~טס כססק"ת כעסותך )נ"ך ממסורס נמ5וס 7וק6 סייגו חכירות חניפת מטעם לסור כמגיס 7כ'607
 3ס )") כקהת 6דס 3גי כ' 6ות0 עובין 6ס 03 מיי3 3ע5מו יכ6ו"6 )3"ר כ3) סייטה os'~a וכרומס געית 16 תסי)ין סרחת מקוחממ"כ
 תסיר וניקרי 3עזר0 7סיינו 6חד olpn1 תגויס דטסרחס כיון סייט )רמ3"ס נסח )סמב"ץ כמניס 33' כלחח ממרעין 3' הטסרין .זמיןוס6

 36) 6' 61דון 6' ג"ד ווקל וקטנוע דמרס"' סתוס' סמקסיס כ6ן ד"ס 6' מ' סוסם סתוס' חמידת נני6ור סג"6 ומסכ"ס . חכירותחניקות
 ס6דון קריך דסרי מכוייס דכריסס )י 11") מסרס"6 ס) ס5"ע כיסודי סס מוטס סגרס"ט וכ"כ מ15רעין וכ' 6' כסן ס"ג 61"כ מותר 6דס גני 31' 6'ל"ד
 מ5ורטין מנ' ססיר תמסו וע"ג 6מ7 3"י )פני ענייסס 6ת )0ני6 'כווין 6יוג'ס לסגי נוסרס"י ומסמס 0ר5יעס קודם כ"ד )סגי מעכי 6ת)סכי6
 עומס סמט0ר ילכסן מ5ורעין נ' ) 0מססר )כסן נ"י ימי ד)6 כדין מסרס"6 תמס ועכ"ו סס מתרס") כן כ' דככר נעומס חידסו )* )דטתיטכ").
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 רסז יראים לשמים אם כי לבריות רע, נעשים שאינם איסורים ז עכורטפר
 עליו ונתן החטאת שריפת מעפר לטמא ולקחו חקת זאת בפרשת כדכתיב היים ומים חמאת טאפרובשביעי
 בסס' ותנן וגו' הכליס כל ועל האהל על והזה טהור, איש במים וסבל אזוב ולקה וכתיב כל* אל הייםמים
 אומר יוסי ר' שלשה שלשה של אומר יהורה ר' נבעולימ ג' ובהם קלחים שלשה אזוב מצות PItDJ] פי"אפרה
 ואוחז ומעלה ומובל ובכוש )יב( בהום ססאקו הקצר אזוב שהוא כל וגרדומיו שנים אזוב ושיורו )יא(מצות
 דכתיב מדם אדומה פרה . באזוב מבלה כך באזוב שהזאה כשם אומרים ור"ש יהודה ר' ומזהכאזוב
 הנתנין בדמים בד"א 6'[ ]ע" זומא בהקומץ במנחות המא פעמים שבע מיסה מועד אהל פני נכח אלוהזה
 כהן פר של וי"א הכפורים יום של מ"ג ]כגון[ הפנימי מזבה על הניתנים דמים אבל החיצון מזבחעל

 . כו' צביר של דבר העלם פר של וי"אמשיח

 -]קצי[ תםמימן
 שנכתב שמו במום למחוק צוה לאשתו איש בין שלוס להשים כי נצה טצרנו שם יתברך , סוטההשקאת

 קנאה רוח עליו ועבר וכתיב אשתו תשסה כי איש איש נשא בפ' דכועיב 6'[ קער ]סגתבקדושה
 פלוני עם הדברי אל. שנים' בפני לה אומר לה מקנא כיצד 6'[ ]ל פ"א בסומה ותנן וגו' אשתו אתוקנא
 כדי עמו ושהתה בסתר 1DY נכנסה בתרומה לאכול וסותרת לביתה מותרת עדיין עמו ודברה . והלכה)א(

 דקל חזרת נדי h?] ]י"י בסומה בפרא תניא מומאה כדי וכמה בתרומה לאכול ואסורה לביתה אסורהמומאה
 ביצה לצל4ת כדי אומר ר"ע לשתותו כדי אומר עזאי בן הכוס מזיגת נדי אוטר יהושע ר' אליעזר ר'דברי
 לה מקנא אומר ר"א )ב( לאשתו המקנא 5'[ ]גי ותנן לגומעה כדי אומר בתירה בן יהודהר'

~vy 
 שנים

 ראםתועפות
 ד"ת סם סת,ס,- )ס,טת 6ס,י ג"כ כקמת נעייט סחיסז )מעמיד 6ר ,6""י סיטסיס 61פ" כרחת מ5,יעיס גי סיוטיי ,"נייח "נירת מ13מ1 .וץ
"-, 17מ'6 נ"7 )סג' דצ'ות סריך סנ6חס סקוס כ"6 3וס מקורס עוסין St'JO 6ין 6חז 3"י )סג' עכד'טס 6ס 6דוגיס נ' כסמכי6ין נוט6"כ 6'ן '-,

 גס 3") 6ותס מע:ו'9ין 5יס כגי כס3' מ)ורעין ועסרח . מועט כספקית כנוו 61"כ ניקנור כסער מצרע וטהרת ס' )פני מוטס7ססי,6ת
tteb3' 3סכ6ת ס"נ כלמת o';tlh ח"י 6' 3"י )סג' ענד'כס 6ת 

nhp 
 ס" 31' . כנ"ע וסנ'ח כו' )ן מגוררת 6'גס קוסחתס מסרס"6

 ויק סו6 סורו 6חד ו63יון 6' עכ"ד רס"י דמט"כ חסנו דסתוס' וסוף וסגרס"ס 1סג"6 ממסרס") נס'פך סתוס' למיסת )סרסגר6ס
 מטסית ס"ס סתוס' תמסו ססיל וע"נ )פרטיי חנינות חני)וח סוי 6ןוגיס תסגי 6סי' 6מן כנ"ד ומ"כ 6חד 63דון 16 6חד מג"ד ור")סלמתק
 סחוס' תמיסת כ6ן 61'ן מותר 6יוניס וכ' 6חן נ"ן מחל"כ 7וק6 6חד ו63דון רס"' כוונת נקמת 6נ) ןסרי כסג'ס נ' ע"' מ3ורעיןנ'
 ויסרי כמחוור ועיין כ5") כו' סג'ס וסיריו גכעעין ג' ונסן ק)חיס נ' 6יוונ מנות )יא( . 6ו"ו רס"מ ס" )יו"כ ס6ע טין מע"כועיין
 גמסנס סט"ס במסורת סנרי"ס כוס קדמו וכנר ונסן 7"ס כ' קיט חסנת סרס"י 33"ע סכניח ט' 6וח סס ננסרס"ס 3סגסות. 409 3דנרטין
 מס"ס חייוסי סמוק) וכלון כס' וכ"כ )ייטב כ' סס ס3ת )מס' ונכנדס"ס c",u כסר6"ס סס סרסדננס'

 )מי
 המעתי ו6ג' עיי"פ סס ט3ח

 ק)מ גכ) ור") גנעו). ר"ת blO ג' רס"' ממכ"ם)סרס
 גכע~
 טס"ת יוחק קסטת נס' כעת ונימס כו' דקיס קניס .גכעו)'ן מסרס ולח"כ :

 עד שכוט 16 גח"ט קומרו 67מרי 6'כ6 כתג סנ' מסק געלך . וכוס נחוט )יב( . מוויטה 1") נקריע יעקב מו"ס סנ6ון כסס חקתס'
vtan~סין מט6"כ קוטרו ממסקו מפרס .דסמ"ד וו"ס כ' 6' 6חד חכם לכ' 1 גונוער ט"ו טגח טנ;נין כמנ"ע לקיתי . סכ3)וחיח ג7ס )מי( 

 פי' נ"כ כ' סר6טון נפי' דכ6 כ3) ר6.ס 6ין קוטרו 63"ד שערוך דממט"כ כן )6 עומר ו6נ' סימוקו כד, מעריכו סי' מססקוסר6סון
 דפי' .סחינור וי"ו ,נכוס ט) סוי"ו מסרט כריסון ד)טסי' ניס ס)טו:ות ג' 3ין סג~מ כקמת OSlb ניטיסו מubt '6( כו' קומלו סירס16ונ
_. וכממ"כ 16 כמו plnno וי"ו סו6 וככוס 0) סוי"ו )ס6"י מסד"כ סכוט כקנס כחוט יקסרסו נסיס"מ טרמנ"ס 3כוס.וכ"כ חוט עסקוללו

 . שרור וסב סס 3סיס"מפרד"ס
 וס6 6:צרס תךנרי נ6) 7נס נסס ונרפס כ3ורחס ט:וס:ס ססעתיק טס"י ע"י )טע'ר 'ט כ"ט 6וה ריס כ' סי' 6ס עמודי נסוייתכ')א(

 עדן חנ6 קסנר )6 )כחח'3ס 6ין 7יע3י )תסחו סמקג6 )ב( : עכ") כ' ס' ~Oul כס"ס )ל ס6וקיס וכמו מחסרת יחמורי)יה6
 * וסנרס"ס כמתניתין ד)6 חו3ס פסתו 6ה וקא. כר"ע טססקו וסרמ3"ס סרע"3 ע3 מעמד נחוי"ס ועיין ס,עס כריס כ"ח )קדשתלסור

 i~s(O ו)סכריע מתרווייסו דסס(ט מסמע כ,' )עייו)' וחונם רטות כו' טסרס רוח כמ"ר ומסחנר6 סנמר6 דק%6רס מסוס כ' 6' ג'סוטס
 נוס") סס סי' סוטס ריס ס6גודכ 3ס' מכער כמעע וסע עיי"ס סססרי ע) 3י6ור יהדס 5oh' 3ס' וכ"כעכ")

 ומסתכרי
 כסרס רוח

 שכ' תכ"1 ס" לנעות ס)' ס16"ו נודת וסו עכ") )קג6יע לסיר 67מר ימהניח'ן כמגל 1)6 )קנ6וח תונס רעק"6 6סהו 5ח וקג6דמג'6
 ומסתפרי טסרס רוח 6מר 6ס' רonc 3 כבמסיק כר"ע יסקססס

 ימטגתו כר6כ"' דר"ע 67ת'6 ותו חומס 7רע"6 ט?רס' רוח כח"ן
 67מר 6ס' ר3 601 טסרס לוח כמ"ד סתס מדמסיק 'סמע6) כר' 1)6 כר"ע דס)כס סרג)'מ ג;6'ן תמוסין י3ר'1 גכ16רס עכ") ונק'קב
 סומ6ס רוח )6י:ס )עילי וחונת ראת טומ6ס רוח למרת 6"6 כגמרה כמס"ט סכ' 6מר ראה ד6נור ישמעל) יר' 6)'63 גס טסרסרוח

 6' ג' נסוטת וט63 כר"ע מרס ס") יר36"י מ63 6נס. חמוס כו' כר36"' דר"ע ד6תי6 ססגי' סיכוייו ראית נס . כסרס"י 3n~fwגסט"
 )קג6ות ז6סור משנס כסחם גימל plDh5 6(7' ס*ו"ו כוונת 63מת 6ו)ס כו' 6ו:ור ר6כ"י דתנ'6 תג6 ס6י כי ס") ,ס:;ע6) דר' מ"טלמרו
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 יךאים לשטים אם כי לבריות רע שאינמנעשים איסרים ז עכורטפך*53
- ותניא שניס ע"פ ומשקה שנים ע"פ לה מקנא אומר יהושע ר' עצמו ע"פ או אחד )ג( עד ע"פ להיסשקה

 ומשקה עצמו ע"פ או אחד עד ע"פ לה מקנא לאשתו ממקנא אליעזר ר' משום אומר יהודה בר ריי ל[]גי
 ' ]ג"ס דקימ"ל לעולם איסורא עילויה לה אמר וקא למבדקה מומה המי האידנא יליכא יד;ודהבר יוסי כר' )ד( דקימ"ל פלוני איש עם תסתרי אל לאתתיה איניש לימא לא ממורא חנינא ר' אמר שניםע"פ

 בעל 6,[
 העיר שבאהדה לבייר מוליכה עושה הוא כיצד 6'[ ]י' ותניא מחול אונו מתירה לאחר קנוייו עלשמהל
 הגדול לבי"ד אותה מעלין היו עליה נאמן בעלה אומר ר"י בדרך עליה יבא שמא ת"ח שני להומוסרין

 שחוק הרבה עושה היין הרבה בתי לה ואומרים נפשות ;די על שמאיימין כדרך עליה ומאיימיןשבירושלים
 המים על ימהה שלא בקדושה שנכתב הגדול . שמו למען עשי עושים רעים שכנים הרבה )ה(עושה
 התם כדתנן וכו' ניקנור לשער אותה מעלין אני טהורה אמרה )ו( ויוצאה כחובתה שיברת אני טמאהאמרה
 המאררים המרים מי את האשה את והשקה וכתיב המרים מי אל ומחה בספר הכהן האלה האלות אתוכתב
 שנאמר משקה ואה"כ מנחתה את מקריב אומר ריש מנחתה את מקריב ואח"כ משקה היה 6'[ ]"טותנן
 הרס של כלי מביא היה נ'[ ]ע"1 כפ"ב ותנן כשרה מנחתה הקריב כן ואחר השקה אם האשה ~rb ישקהואחר
 ממעם כך בכתב שממעת כשמ רביעית אומר יהודה ר' הכיור מן מים לוג והצי שמן )ז(. לוג חצי לתוכוונותן
 ישמעאל ר' )ט( ותנן בכיור שנהקדשו פי' הרש בכלי קדשים מימ הלהן ולקח דכתיב )ה( מנלן הכיור מןבמים
 הדשה הרמ של פיאלי מביא היה ישמעאל.אומר ר' ותניא הם מימות שאר והכ"א הם מעין מיאומר
 יתקן ינול ותמא כו' המשכן בקרקע יהיה אשר העפר ומן וכתיב וגו' מנלן ובמצורע ממצורע דגמר)י(

 בקרקע יהיה אשר ת"ל בקרדומות יחפור יכול המשכן בקרקע אי המשכן בקרקע ת"ל מבפנים ויכניסמבחוץ
 לכתוב לו בא 6'[ ]'"י ותנן המים על שיראה כדי נותן ותנן שם תן שם אין הבא שם יש כיצד האהמשכן
 היה ולא אישך תחת טומאה שטית כי ואת אותך איש שכב לא מאם כותב הוא זה )יא( באי המגילהאת
 האשה ואמרה כותב היה ולא ו3ו' אוהך ה' יתן וכותב האשה אל הכהן ואמר האשה את הכהן והשביעכותב
 א4 : ה' יתן אלא כותב היה לא עצמו כל אומר יהודה ר' מצמיק היה לא אומר יוסי ר' מאיר ר' דברי אמיאמן
 י . ואי, במפר דכתיב בספר )יב( אלא הנייר על ולא אלוח על כותבין ואין עמך בתוק ולשבועה לאלהאותך
 מר שיתן צריך דשמואל אכוהי אמר 6'[ ]ג' בפ"ג ואמרינן ומחה שנאמר להמהות שיכול בדבר אלאטותב

. ראםתועפות
' 

 מלט כס"ס ס") )6 הע"כ ר6נ"י מיצרי סר6יט ג"כ 61"0 סג") ט6נודס וכמס"ס 6ם' רב מדנר' ר6" סכל ע"נ ור"ע כר"'1ד)6
 יקי") )ד( . כעטות רכ דרוג כ6ן יט 3גדסס כו' ע"6 )ג( חונט. ד6מר טר"ע יסקס ממינך מסגם מסחם ימסקיק וכיון 3קג6וחי6סור
 וגן כוי 1)יכ6 סחירס עירי ונותו ומסתתרת )"כ סי' טכסיך וסזון גו' 31יכ6 ומיסתתר6 כר"י כר"י ק"י) דיגמת סנמר6 )מון כו' נר"יכר"י
 תקנס )ט 6'ן תגיס כסגי תסתר 60ס 3' 6' דין תרט"ו סי' וקיוויין ינוס ק' trithetגרפס

 וכמט"כ ע""0 טו)מית עלי ולסורה כוס"
 )6 6נ) עריס גלליך 6ס0ר ססתירס %5 ושיגס ג'ז סו6 יסקגוי 6)6 'נוסמע )6 7נגמל6 5יט1ת מיל' פ)"י )סרמג"ס שתן גח)כספר
tn~re6ונני6ורי ת"ס ס" )עע ועיין מ67 סי' ח"כ סקי ניט ונס' נ' 6ות ק"כ ס6" סע"0 וסיין עכ") עריס ב)6 תרווייטו ך)יסנ' תג 
 ע1סס מחוק סרכט )ה( . חדסות כמגסות ועיי"0 עמס עינון ויסיט ר"ג חקגת מפני )נרסס יוכן 631 הוסיף קאט סי' ושסמ"ק כ"66וח
 )ית6 '"נ fe גט6 י3ספרי כוו טכגיס סר3ס 6)6 טס כ' 631 סגך כ) הסר וגגדפס . כמסגם כ"ט כו' שכגיס כרפס טוטס 1)7אסרכם
 ועי"ס רע גושכן מרחק ו' נו0גס ס"6 ן13ת תו") צנורו nnhsl כו' סכגיססרוס

 3תוי'"
thnh סחרחק 6מר ת6 מסססעי) ססו6 סרחק ק6גור 

 )ו( . 61"0 שסק 53ירי וסמי"ת כקוון וסרי"0 53ירי סס"6 0נמ0גפ סרחק חיבת ניקוד )סיות סגריך שומר וצגי סתפע) מנגיןססו6
 גני' ובגגון ביזנס h~a ויוטס hnth ו,י)ג6 7' ונג7סס גע 7גריגס fiW'rDT ס63 וסח גט ג)6 וחט 6,ת6 61)ק,ו6 7' נג7סס .ויוגרס
 רפ"י ולטס"; כמסרי כ"ט .ט' יכת'נ ענקן )ח( . סי6 ע"ס rt~(ote ג355 כו' מיס' 3ונ ח5י )ז( . ותנקז ממסגר( 0%ון טסותסכת'"
 כו' וחכ"6 כו' 16נור יממע6) ר' כיור מי 'וחגן ר' 6מר וכנמרק ותגיף יגי'  וללרפפ כנרייהי ג"6 נ,0גס ,ס 5'ן וחגן )ט( :.נמסגס

* ככוס יקמרו ס)6 חכרחט ס) נכוס 0ותט ססוסט 6ין נוס מסני 0ס אמרו ש"נ פכ"ז ויקרץ רכס מנדרס עיין . חדטס )י( .]סנר6"ד[
 וס  דין ל  3וט' ספררת ט"ר כ'  פס  חידושיו כסוססוח וסגרס"ט עון מ,כיר )מנעת י0ר36 )נית טור 'סי' 1)6 0ס ע) ומחס ס)וג'ת סתתזס

 טמדרט ר'  ועין %3ררפ יעפרו  מפ 3וס לכלל ,"נ  מרפס ן6עי;ן ךמ6חר )יצתי תטווס וסוף עכ") ניר01)מי  631 ינבלי ל5 פייפילי
 ס) נכוס טותס טסוטט 6ין זמרו מס מסג, ח' סי' זמור תגחו6% נמדר0 11"ס חיטם מרס 5ריכין ט6גו שמס טעס כ"6 הדסדין

 ו6יג1 נוטנר0"ס זמרו ת'נת נמחק ויקר 0כגו7רס וכרקס חרית כלי  דלטילן כ'  י"ו כס,טט ד6מר';ן )נוזי זמרו נחיית ור") כו'חנרתס
  לפייסי ולניט סמני3ס ע) 6% 3ע0גס והגיגו . נספר 6)6 )יב( . ]הגרסי[ ולקל לותר סו5 מקוס %פיוס כמסלי %'  וט %י )יא( .גסן
 נקרשת מני)ס ופ" סמני)ס ע) 1)6 סג"ר ע) 1)6 ספוח ע) 1)6 ספר ע) נוס") ס"ס D~D  רירים תספרי רירי פצ"ר  סירן uS'5פסדיי
 טל  סכיה גייר ערך כערוך ועיין סדפתר6 ע) hntb 6(1 ד3ג,0גס ודע ימניים. על ילך hnth  סם פלפלילו  נספרי י3ל טכ"ל  טרסוטכ63
 טו6 ךג'יר כן ס'רט ד'סחר6 56) נ"ר ססגו' ס'כ6 ןדווק6 מ"מ יכ)'מ סכת כסר"ס ופ"ן מחקם וט61 ח'פס סו6 ס" תיפתרי וע)ילייר
oetnסוכיר רנ') וד'סתר6 7חיפס מרוט( or (56 נייר  יטרוו יפרו  וריפירי נ"ר 7כח'כ מ"ג 61"כ עכ"פ  זן cD'n יעקב גרית ונ0,"ת 
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 רמה יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עטרמפר
 כולם כתבתי לא ואני סרובים המוטה השקאת דיני . כבר שמרים המרים מי )יג( קרא אמר מ"ט המיםר

 נסמאה לא ואם ופחיב משקים מי ואת אותה כשמשקים לה עושים כיצד מומה במם' מפירשים"שאר
 , זרע ונזרעה ונקתה היא וטהורההאשה

 ]ימם[ תמססימן
 בפ/ דנתיב . איהב יטפיתם :בעמי חפץ כי ינסתיית כפיה נתז אשי ייציבי ברוד . עי81ה עגיההוררת

 וכתיב הכהו מי נודע לא בשדה נופל לך נותן אלהיך ה, אשר באדמה חלל ימצא כישופטים
 את והורידו וכתיב וגו' העיר זקני ולקחו ההלל סביבות אשר הערים אל ומדדו ושופעיך זקניךויצאו
 אותה ועורפין כשר איתן שאין ואע"פ קשה כמשמעו איתן 3'[ מ"ר ]סיטר ותנן וגו' איהן נחל אלהעגלה
 אמור מקומה ותנן העוף מחטאת עריפה עריפה דגמר ג'[ ]מ"י כגמרא מפרש וטעמא טאהריהבקופיץ
 ירחצו החלל אל הקרובים ההיא העיר זקני וכל אבנים שמ ולנקר פשתן שם למרוק ומותר ולעבודלזרוע
 ותנן הערופה העגלה על ידיהםאת

 רוחציי
 הדם את שפכו לא ידינו ואומרין עריפתה מקום על ידיהם את

 דהבא ואמרו וענו דילפינן וטעמא נאמרה בלה"ק ערופה עגלה ג'[ ]מין כדתנן אומר הוא ובלה"ק וגו'הזה
 ותניא כקול יעננו האלהים מן 6'[ ])'ג דילפינן מגלן והתם בלה"ק כאן אף כלשה"ק להלן מה הלויםמוענו
 ונכפי , כנהל ואמירתם ענייתם ההיה אלא ויאמרו הנהל מן יעלו שלא ואמרו וענו הערופה העגלהגל

 , הדם להם יתכפר )א( ובו שתעשו אימתי מבשרתם הקודש רוח הדםלהם

 ]שי[ תסבסימן
 כל לו שיעשה ונטהר אליו ויבא מנגעו מצורע בהמהר )א( הקב"ה צוה . ק.כנותיו והבאת מצורעטהרות

 לטמהר ולקח הכהן וצוה וכתיב ונוי וראה הכהן ויצא ביה דכהיב תהיה זאת בפרשתהאמוך
 מצורע וקרבנות ונו' הכבש את הכהן ולקה וכתיב וגו' יקח השמנני וביום דכתיב קרבנותיו להביא מצוה,גו'
 שמן אחד ולוג למנחה סולת עשרונים וג" )ב( לעולה אהד וכבש לחטאת אחת לכבשה לאשם כבשעשיר

 ראםתועפות
 סמריס 6"ק )יג( . ודו"ק סיד סי' סמכריט ססר ועיין ד)ק"מ דעתי Sb~1 53ע"נ סערוך פי' מגיח ומס"ס כן מנין )6 ס"6 סימן1%"ד
 מר 737 סיחן ע"כ וסייגו )חוכם סמנ')ס טימחס קוזס מריס כמיס סיסיו )מדנו סמריס מלכהים ופי' כו' Shtnc7 קנוס 6מרסמריס מי Sh כ' סי' סיע גם6 ממ"ר וכ"מ שמריס מי 6) ומחס כ"ג ס( טס מדכתי3 סי6 יסמוך) לכוס ודרסת )' גרפס . כנרומריס
 סעף סס כמדרס ע"נ דרסו סמריס מ' ימיו מכסן 31יך סי"ח מס נוס"כ וע) ממיקס קולס כנר סגורים טס סוטת וכסרס"' ממיס)תוך

 טיסיו קורס ד:וסנוע נכר טמריס סנוריט סס )דריי דמן סקסן ניד 636 מריס )סיות גססכיס סמיס טען סכתונ מגיי י"6 פיוגססר'
 סיפן ע"פ סמריס ס"מ פסוסו )סי סי' n"fe כחונוס כפי' ורט"' סכסן 3יך מסיו סרס סמיס לותן ימרר מי לפטר 6י דוס סכסן3יד
 hisl )ננ") ותרתי 3פי"ח משריס כתוב וכנר שיותר כו6 סוסן ע"ס 067 כר 737 סיחן סבר'ס כ"ג הבי"ס מ,") סרטו יפו ועכ"1 )ס מריסטפס
 תרנ"ט רנת נסמ)ין CIIU"( נסעיר רמתי ומס . עיי"ט סגמר6 גנך טפי' פרס"י ע) מהמס פי"מ טס סחורס עי דוד דירי וספרוכסס"ו
 7ספעת סווטר הכוונת 3דיג6 מס 6ס'ר דכסג6 כסנף 1)6 6חר6 וסחט סיקר גן  6ח יסחט 6' קכ"ד גט6 ס,וסר )ונרי יסונ 116)יוער
 3ס:יס ר6ס 1)6 :ועיקרא 3ס)'ן דז3ריו קמר 61גי ר6ייחו ורמס אחריו כ6 6חך והכס 3' 3"6 דזנחים מסמס:ס )וט %1ר תסורס נע"מעצן
 6חר6 וסחט מנקר כן 6ח וסחט כחע סם )6סהכ)6 6יה סכ6 סכסן 6) קסתו 6ת סייס וסנה במוטס עס"ס oa סמקטס סזוסרססר
 3ע":ו גסן יסור סנקר נן דיסח'טת סווסר ויונח ו6ס כו' דינס6 )מידן סכסן trth (6 6ת סחט ה3י6 16מרת ו6ת. כי' כסה)6
 סוכר דמס"כ לע"כ המיס ככסן מערי ונון6י סכסן 6) 6:חו 6ה סחט וסכיי עס"פ נוס )יס קסם מ6' )סחוס רסקי חמים כסן331

 סגפן לדעוך 6) 6ותס וגתחס עס"פ כ' ק"פ סם סוודר כדגרי סו6 3יס ד6חיד 6תר ססו6 יפגום 7)6 אין נדינ6 )יס לסירגס:6
 חטק 3סנסות מת"כ ג"כ 'SID וחס ס,וסר מקסם ומסיר כו' כסטרוי ךיג6 יסתלח ן)6 נגין מריף 631 טחיע )ק סו6 )סנן י6חיסינא"נ
 6ת t'ho )וסניף ענין וס 6'1 ד)פ"ד 63ר"י י"ח ס"ס נ6ר5ס"ח ועיין 51") סגר"3 ~'ו ע"ס סווסר )דכרי יסוה 6' י"ס )מבחוה!מס

 : וסכן 7סיטס סכסן 6)לסתו
 : כן חיכת firtb וכידפס ככס 6יח6 6' מ"1 3מסנס131ו(
 כ"6 עלכם ז6ר"פ יע )ב( . 6' 6ות כ3י6נרי חס"ג סי' ועיין וכ5") כגדסס כ"ס כו' טיעטס סנססר 5)יו כו' בסעסל )כסןסק3"סו(

 ותגיף מגורע כעי)ח 6מר דרדס ומסקנס 6ותס מ:וסכנין 6.ן עו)1ח סמיכי פענו'ס 6ותס מהסכרין עקות חשי ono דתגן 5סס'66'
 מייני מיתגי6 סתגו6 ?מהג'תין 67ע"ג סו6 ר"פ דורי וכיונת , עככתו שקתו נך עכנחו ולסמו טחע6תו כסס 16מר ריכ"כ ס) ננו'

 )עג"ך וגרפס מעס"ק מסג' ספי"ר סכ":ו ס" כן מ5ורע געולת ממסכגין 5ין יסמע6) דקר, )כ"ע )'ה6 כ))6 ס6י יוחס ממסכניןומ
 ד)ר' כ' י"ח דויר וסוגיה נר6ס וכן או"ם עככתס עו)תס כך עכנתס etbPnc כסס ילדת (~rst דם") גנוי ס"ס רי3"כ ס) ננו"י
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,י ירוקים לשכנם אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימורימ ז עשהכמפך . 5 88

 שני או תורים ושתי א' ועשרון לאשם נפש עני מצורע וקרבנות לכהנים נאכל ומותרו ונתינה והזאהליציקה
 את מפהרין כיצד פי"ד בנגעהם ותנן ונתינה והזאה ליציקה שמן ולוג לחטאת ואחד לעולה אהד יפהבני

 שלא הייה דמים דומיא ג'[ ]ט-י ע"ב בסופה מפרש דחדשה ופעם חדשה חרש של כיילי מביא היההמצורע
נשחנו

 מים על חרש כלי על מהם אהד שחת , דרור צפיי שתי ומביא מיס רביעית לתוכה ונותן )"
 בראש אגפיים ראשי להם והקיף לשון בכיירי ברכן תולעת ושר ואזוב ארז עץ נמל בפניו וקברה וחפרהיים
 השקוף על מזה היה וכך מצחו על וי"א מצורע של יהו לאתר פעמים שבעה והזה .טבל שניה של הזנב)ד(
 את ושלה שנאמר להדבר )ה( אלא לעיר ולא לים לא הופך אינו הצפור את לשלח בא מבחוץ ביתשל

 ; השדה *ני אל לעיר מחוץ אל החיההצפור

 נשח[ רזמגכמימן
 זאת נפרשת דקתיב )א( הוא פהור שיאמר פתור שהבית הכהן בראות ית' אלהינו צוה . בהים שעימהרת

- - - -- - -  
. . 

) 

 ראםהרעפררע
 נועכנ דעו)ס יסמע6) )ר' ס") מיעוטך ד)'כbnlD1 6 ס'ש ורננן י"ס מס כחוס' ועיין עו)חו סכל ט)6 לע"ס ססו6 56עריךיימעך)
 )תג6 מתחי)ס כיון סס6 ר3 דנם יוקדת נעופץ ממסכנין.6ותס 6'ן עונות חיינ' סס ס6מר. סקודמין סס6 רל יכרז 6"ם וניס מטקתכמו
 קר5 ד6קימי' מסוס 6י לנקט יוקדת עוות מיס כנמרך עפיו סחססי 6)6 נקוסיס SDhin מעכנתס י1)7ת עונת י)דידי' יסמע6)דר'
 דנו' גס וקיימין סריוין כו' Sfipn~t ר' 7חג'6 )גוסקנ6 56) )י' קסם וגוס"ס )ס מוקיס יופרח כשלת hpt1 ירש ימקסן ס"דסוס ומעיקר* ריג"ג ס) לגו יסמע6) וכר' מהוקמס מ15רע נעוות 6ף סי' מפורע נעוות 6)6 דמסנ' עד כו' רג6 וס6מר nhvn מקמיעורס
 עז כק7סיס מטחרי6 דל6 . יוודה צעופת ספי' סס נוסרס"י )ר6ס וכן שיניס יופדה 3ע,)ת סקול5יןר"מ

 דלותיי
 עגי כד"ס וכ"כ )ס.

 לעיט שנור ע"כ ר"ס פירוס' דופי כן .סרס"' דמס"ק כי' קר6 ר6קרמי' מסוס מטכ3תס ועו)הס mnh מ'ש כקומר קר6 ד*קומי'גיסו
 כמסקנת )ס דנותיו עד נקרסים גו)6כו) מעכנתסיו)זת

 סנגורי
 י וט" נועככתס 7עו)תס יגור נו"ט חר"פ טענו" 'וע )6 דסנוקסן 636

 וחד נועכ3תו ערתו נך כו' ר"י דתגי6 י6)'כ6 7נוסג' עי ות)"מ סכתונ סקדימס )מקרקס ויק"ר פריך ע"ג קר6 ז"קומ" מסוססכור
 ד6מריגן טס 11") לחרת כגיסח6 דערכין סנמר6 )מון סני6ו )ג1קר6ס י"ס 5 '6' (o~r סח1ס' 6נ) יוקדת )עינת וס"ס נו5ורע )עונת7':6
 נט 6ססר 67' מסוס )מסכנס ד6"5 סירוס יומת עולת גי:)6 6י גיסו מ6י וסריך onle ממטכנין 6'ן עולת סח"O'tD~1 '3 כו'כערכין
 והיך: וח)")ו onlh גומסכנין 6ין עולות סחי'3י סע:ויס 6)6 ר"ס 6:ור )6 נרסתס ולס, עכ") כו' 1ס6"ר עו)תס סתנ'6 עד חט6ח)סכים
 ))6151 ההר וסנמר6. 6ותס ממסכמן 67ין עו)וח חייכי . ייס מירי עובות חייגי כב) )6ו oah ממסכנים לזקות חיים 7קחגי ימתג"ר"ס
trth)יוסת )עובת סיתם יססו"6 כמרפ"י )סרס )טתוס' )סו נימק 1)6 יקדת )עו)ח סי' וסמ"ר מגוסכנין דשן סס6 רב כיון עובות 

 'סמע36 ר' דתגי6 נצורע נעוות )ר"פ ימוקלני:1 ):וסקנ6 ו)ס,"ו קס"ח מ' חינוך מגחת ס' ועיין קר6 .67קדלוי' מחחעס עו)חס:תנע סי חטפת )סניף )ס ך6"6 מסוס )מסכגס 6"5 ילדת יעוות כיחס דסס"י פרסו )כן כן )ומר ת'תי כמסיכי נקרסי: )6כ1)סיעכנוס
 תסי, r~r וכתיי עכבתו 1nSID1 6מר נו15רע nSIDS דוקק יסמע36 7ר' ים") 5") 'סמע6! זר, 461נtSSI' 6 )עקת מוקמיגן ו)6כו'

 6:ס'6 )מקוק ב' נו"נ טסרות דמס' נס"6 וסר"ס . מעכבת ייגס יסועף) )ר, גס יוסרת כשבח מס6"כ 6'( י"ע ]כמנהוה סנו5ורעתורת
 )ער3 ךגקט נו"ס )ער3 כקדסיס ולוקקה וסוננה 3סוסר ונותנת מעות מ3י6ס ,יכס 16 )ידס עלס סיס ס6סס 6' )"כ 7עירוכיןכרייתו
 סיום כ) )6ט) חוכ) )6 וס ומטעם קרנגס 'קר3 כייס סעס Orth3 יועל 7)6 מטוס יום טנו) 7"ס כ' 5"ח 3וכחיס סתוס' כמט"מ ססוהי'
 ?חמיי 6ת )סקלי3 שמתמי)ין מסעם תימק.וכי

 nhDn )סקריכ מותר מתמיד )6חר 7מפ" ו"6 61וכ)ח ט31)ת תס6 כערנ'ס 3'ן ט)
 yp' סרים סס ותי' עורס וסת'כ6 קנס ומיסו 6'[ ג"ח ]כססחיססעוף

 )6חר עד 'סכתו סמ6 כמגיס ס) ועיסוקס טורזס ד:נחוך וי") וז")
 נמתח ס) נרקמו ומלגס מעט. יכמס כהטלת 6ס"ח 6' נ"ע כססח'ס ספ6 ר3 כתי' וסר עכ") מטח sa נרפסו ומ)יגיס וי,ע)'סכתמיד
 סר עכ") עגו63 3יס זכחינ יוקץ כבקורע hSh מעכנת ייגס עולס סגו, 16 וו") *תר שי'  לתרך סר"ם כ' עזן סס. וכחים כחוסיוב"ס
 נמ5ורג 6)6 סגו מעכגח מ5ורע טוית דיבור ריכ"3, ס) 3נו יסמרר) ד)ר' קמ6 נלסון וכ' סן3ר )" 3ר'ר6 1)6 כ,ס משנסק יסר"ם)מ.

 יונח עולת רי3"כ ס) כגו יסמע36 ד)ר' דס"3 מסמע ונוח"כ 7"כ 3פרס"' 6' נ"ט ססחיס מסרם"6 ומדגרי . יולדת כעוית ו)6דוקק
 ע)יו וסקינ קוןס עולתך נסקרכס נועככ6 ד)6 ניוטת )" ךפסיקhih 6 מעכנהג"כ

 סגרס'"
 סו סרס'" סיטת מקויס ו)סגוס"כ סס

 מעכל 7)6 סמסרס"6 ממ"כ )מניס 7יס )י גרפס DS('O כחוה סי' ס)6 ונרכש קורס תיבת סוגם נמסרס"6 כי ויען נוסרס"6כמט.כ
 כ 1)עי) -מסרס"6 )קוסיית חי' מ15רע כדר סחכמס מעין ו3ס' וכסנרס"ס ות)"נ, עונתך קרנס 3ס)6 גועכ63 7)6 ד5") עו)תסנסקר3ס
 טכ ק3)ס חרם וסיותו-כב' כ' דננעיס רפי"ד ס:וטנס בסי' סרמ3"ט מנס )ג( נ כס C'h1'il רמנו )הסק עינין 37ריו 67ין מעירותילש"ס
 וק1ג1 חפר "וכן וכ5") סוD"P 6 1ק3)ס" סחוטס בפור 7ס סרמ3"ס'"וכן טס מש"כ וכן כפסוק מנוטר חרס 7כ)( הדס 51"3 ט"סוסול
 6 )ה( . תג"ט ס" )עי) 3דגרי.ר3ינו וכ"ס ור6ט 5") . נרפט )ד( . 5רעח טוווחת מסג' רסיף6 סיד גס' מכובר וכן קנוס"כסגיו
 1 ראו עסין ססמ"נ וו") כ' געו ונקךוטין דגגעש פי"י נ' נמסגס )סגינו וכ"ס )מדגל 1)6 51") סו6 ס"ס 6כ3 קע"ג מ' נהיגוך וכ"ס)מיכל
 מסנס כסי' סקריך 5רעח טומרת נוס)' רפי"6 וסמ)"מ p(v( כו' סג6מר )חומס חון ,זרקו כעיר זעומי בעיר סוור סו6ס 6חר 6)6)מדגר
 נו 1סרמנ"ס כו' מסיס ו6ח נסרסס דכת'נ ננס יעמס מסור מסרח מכסן כרקוח ODTJO וו") )'ת6 כגדסס . סו6 טרור סי6מר)א(

מסך
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 רמצן יראתם לשמים אס כי לבררת רע נעשים שאינם איסורים ז עתדמפר
 הבית את הכהן ופהר וכתיב וגו' הנגע פשה לא והנה וראה הכהן יבא בא ואם המצורע תורתתוה

 עוף נ'[ ]קצע הקן שלוה פרק בחולין יצחק ר' דאמר טהורות שיהיו צריכות מצורע )ב( ושל המנוגעביק של הצפרים ושתי ואזוב תולעת ושני ארז ועץ צפרים שתי הבית את לחמא ולקה וכתיב הנגעכינרפא
 מצות ]מ"1[ פי"ד נגעים בממ' חנן ארז ובעץ משמע לא ממא משמע מהור צפור מהור בין סמא ביןמגמע
 אזובול: יון אזוב ולא אזוב לארבעה ושנים לשנים אחד הממה כרעי כרביע ועוביו אמה ארכו )ג( ואזוב ארזעה

 כוהלית(
 שוות שיהיו מצותן צפרים שתי ותניא לווי שם לו שיש אזוב ולא רומית אזוב ולא

 ותנן כשרות למהר ואהד היום אחד לשה כשרות שוות שאינן ואע"פ כאחת ולקיחה בדמים בקומהבמאה
 במעשה )ד( בהן נאמר שלא ואע"פ הסג[ ]סי' מצורע כפהרה למעלה כתבתי כבר וכו' דרור צפרי שנימבא
 וי"א שקופו על הבית אל והזה ותניא הכהן ומהר דכתיב כהן בהן שנאמר הענין מתחלת והזאההלזרים

 שירצה. מקום במל )ה( או כולועל

 ]קיי[ תמדמימן
 אומר שחשכה כיון וכו' להקצר נוח שיהא כדי לקרקע במהובר כריכות אותו ועושין מבערב יוצאיןביד שלוחי עושין היו כיצד 6,[ ]ס"ס ישמעאל ר' פ' במנחות ותנן הכהן אל קצירכם ראשית עומר אתה: והבאתם קצירה את וקצרתם אמור בפ' דכתיב הפסה ממחרת הקרב ~ימי לקצור ית' ייצינו ציה . העימיקער
 לו אומר אקצור הן אומר וו שבת אומר ובשבת הן אומר זו קופה הן אומר זו מגל הן אומר השמשכא
 3'[ ]כ/ למפרע קורא היה פרק במגילה ותנן הין הין הין אומרים והז ודבר דבר כל על פעמים שלשהקצור
 8' במנחות לה ומייתי בת"כ דתנן ביום ולא בלילה העומר דקצירת ומנלן העומר לקצירת כשר הלילהכל
 ויספור יקצור יכול )א( בקמה חרמש מהחל תיל יקצור שירצה ואימתי יביא יכול "'[ ]ת"ו ישמעאלר'

 ההיינה תמימות שבתות שבע ת"ל ביום ויביא ויצפור יקצור יכול הביאכם מיום ת"ל יביא שירצהואימתי
 . ביום והכאה בלילה וספירה קצירה כיצד הא מבערב מונה כשאתו; תמימות אותן מוצא אתהאימת
 ומקיימם השומרם ואשרי לשמים ולא לבריות רע נעשה אינו אותן שהעושה מצות )ב( רכ"ה אלורזרי

 ראםתועפות
 טרור כסן ~'tS1lth עד נטומ6תו סר"ז סנ'ס כמס 6חר Dh" סמ)ס ממזך 3ין ייסגר מתוך 3ין סנרס6 ומ5ורע ל ס"נ טו"5 1כ)''

 )ס ו')'ף סו6 טס1ר כבמר טסור ססנ'ח מכסן 3ר6ות סמגונע כ"ת גדין גס כר6"ס רנ'גו כ' יפס 61"כ דננע'ס פ"ק מהוססח6 וסוך*הס
 ד"ו רניגו  רי )6 6גנ6י ,דעתי ו)6 סו6 טסור תיקמר דר") ופי' סגגע גרסך כי סטית 6ח סכסן וטמר מ"ח[ ]י"ר מכורע כפ':ודטת'3
 תקורע סמ:ונע צית SD רכינו כחכ עכב טסורוח כסטוק מסורם 7נמ5ורע לע"ג . מגולע וט) )ב( . מ15רע כטירת חס"נ ס"נרים

 סנונ61ר דרטוח )שיך 6ו מיס טריסס )ע"ד סריסות )מעוט' טסורות דכתיכ וס6 מגמע טסור מור מיקריי טמורות סיסיובריכות
 דפרס b"'e תוי"ט ועיין טסת 11,6נ ר"ח חני 6' כ"ו ונכדס ו6ווכ )"נ ס)סגיגו נגוטגס וכן )ית6 כנדפס . ו6,ו3 )ג( . 6' ק"מגחונן
 h"'D דנר6ס כרמ3"ס ע) סטנן טור ועיי"ס טסח סיטורו 6י,ונ כ) וכזומר נב)) 7תר1וייס, סירם 631 מדסמס יותר 'גרפס 6נ) סם סכ'מ"ע
 ע3 גס63ש כ' ט"ז 6ות טס וכנרעק"6 6דומס סרס מסג' נפ'"6 כמוק7ס כן כ' ו)6 נוטסח ממות 6ין כו' ו6י,ונ כ' קרעת טוניקתתס)'
 וסגי עב") סטסח סחות 6ין ו5י,1נ סרס מסג' ס"3 פ"נ ט"מ דעסרח 6'ווכ )ענין כ"כ כרנסנס וסרי )י' 6מס )6 רז כ) 6סר:תוי"ט
 )סקרי מ,ס ר6י' ומין ספרם טריפת )הוך סמס)יכין 6',ונ )שין כ"6 ט"מ דססרת 6י,ונ מעגין כ)3 סרמנ"ס כ' )6 דפס דבריו'נין

 י6ר"ח נ' נ"מ כיו:61 )כעיר כ6ן ורשתי . מ"י דפרס ס"נ כהוי"ט ועיין 6טס לרכו סיעור סרמכ"ס סס כ' ס)6 6רו (TD כ7חויגןקומות
 וס מכ3 גמ63 ס)6 תמס 5"ס 6ות ססכחס קומר נס' וכנרי"פ כו' כקוסמת כ6ן כו' כסרס ס)סנח סק1טן תו)עח וסג' 6רו ען רבזר
 כו' 6רו ען יונסן 6"ר בר"ח 7נרסי מדנריסס טנר6ס עי'"ס כי ד"ס 6' מ"כ 3יומ6 סתוס' 7)סמס"כ 6ני וסונור עיי"ס נסרמכ"סדון
 כנכספת כ6ן כקו)טת כ6ן )"ק ד6מר 6ך6ני' ס)ינ סי6 חנ6' כונר 1:67ר רג6 61"כ כנוסרס"6 7)6 דנריכס ננבור כגרס"ס ססב"כ
 6חר )טון מנק סוסון נחסנסכ למרס וכרייתך כסרס ס)סכח סק)טן 6))ר l((o~c כובד נעי 637 כרתי ס") ימתן ןר' )רג76")
 סנו6'רי וכ"כ נכספת 16 קלחת )"ס o51De סקסנה קוטן 06 ומס"ס מסרס סריפת )תוך סיסקו כונן שעי נר"ם כרש 6חי6וטס
 סנ6 בתוקעת סג' וגחסנסכ 11 6ג1וס רסנת סק)ט סב) )מדת ומ"ת בגוסס ס)6 ססריסס חנך ס1ס)כס קפיצו מכסירין וים st/rl סס)י"
 סמסו)ש"

 6), כו' יכפסח כסס)סנת ד3ר סוף ו)6 ו)קדסו 6חר )בוז )?כ'6 5י'ך )16י
"Db דרך כלך 16 כקוס לנו כו' קלחת מיחס( 

11, qtD 737 כ1' כקורמה h~h 'סרמ3"ס דעת ומעחס כ36י' וד63 סי6 הנלי 67מר כר63 מפסק וסייגו עכ") כטס 6יגו כו' נכססת 6פי 
 . כ6ני' ד)6 פסו)ס גכספת ונין קסמת 7נ'ן כסרס טפסנה דק)טן סך ססמיט ומס"ס ספרס סריפת )תוך ויסקו כוכד דכעי pD~lכרו
 וכיס כו' נכ")ו פי' כוצו ט) 31") 610 7ט"ס נר6ס . 16 )ה( . בונדסס וכ"מ כ3") כו' בתהילת )מפגו וס,6ס שפריס כמעכס)ד"סן

 : כפר סאת ע) פיוס מקוס 3כ) סי' כוצו ע) היכריס סיס 3ני6ור תג"ט סי' )עי3 וכיס3ניסס
 אנו סמקייגוס פי' 16תן טסעוסס מצות רכ"ח )ב( . פירסס ולט ר3יגו גי' סכ"ס רס"ל סי' לעי) עיין . כקמם מרמס מסח))א(1")
 ססו6 גר6ס סמטכון ופרטי tro מעמוד פריט כמסכ"ר )כריות 1)6 )סמים רע סו6 עסיסן סטי3ר 6נ) )סריס 1)6 )נריות רעופס

 כשמכ"יסח
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 יראים לשמים אם לי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז עמלספך 3 83
 וברו בבואך אהה ברוך נאמר ועליו ילך כן כמהרה שבא לעוטת ובטהרה בנקיות העולם מןויוצא
 ברו 5,[ ק"ו ]נ"מ בעלם כביאתך חטא בלא העולם מן יציאתך שתהיה ו'[ נ"מ ]יגויס בצאתךאתה

 , הוי הכיבגימטריא

 ז? נאון יהודאי רב בספר מצאתים כאשר והשבתים דעתי בעצת השגתי כאשר יתיייותיהן מציתמיימתי
 אש צורנו וברוך . כאחת שתים כללתי מקומות בכמה כי וארבעה ששים מאות בארבעוכללוגים

 גל כי , לזכרון לי והיה * יראים כטפך זה ספר לבכי על אשר לסיים כה עד לבבי את והצליחעזרני
 יהה ומהדי עדי הוא וספרי , בידי מהזיק ואין . לכדי ונשארתי , מובותי וכלו ואספו . כנותי ומתו .הרון

 יראנו ושויתי מבמחי שהי בו רודפי מכף לשומרי . וצלי מבמן נוחי . רחמים עלי וימלא .במרומים
 ומרם כבודי . למנן לי יהיו והם , ינתקו ולא זרועותי על ומוסרותיו צוארי על וחוקותיו מצותיו ועוללנגדי

 . יהיו בגבורהו השמש כצאת ואוהביו יאבדו ה' ואויבי .ראשי
 ע"י ו"אבנל"ך
 מר2

 ראםתועפות
 ס.' וכן קדט מקרט ככ5ו"5 7כתי3 מ"ע )מ, גהט3'ן 'מ"ט טמונת קדט הי"ו סי' יסייג, סמויים עטם הייני טג"ע סי' סויטכמהנ"נ
 )סנט גר5ס ויותר . כמות מגין סיר )כסיג כמגסותיו מסר5ס"ט וכממ"כ סטיון יכהיכ מ"ע )ח' כן כמו גמטכ יכיס טמונס סנובתי"ח

 : כו' ומקיינוס סטומרס בסרי כסייס ממס גר5ס וכן כפטטיס טומן ססעוטס r1D1 )סריס 5)5 51") )ממיס 1)5 מהתג5ן

טשששטט;שסא-
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