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 *ראים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איסרים ו עמירמפר228
 למדנו . ותרצני אלהים פני כראות מהכא )ו( לקיש ריש . שרי הזה דבעולם מכלל שוע יאמר לא )ה"(ולכלי

 להחניף לו נורם שאינו מאחר חנף נקרא י פחד מהמת שלא אבל שרי פחד מחמת לרשעים .)ז(שמהניפין
 וכתיב גלמוד הנף. עדת שנאמר גולה לסוף הנופה לה שיש עדה כל ר"א דאמר . החנופה מן אדםריזףק4 . והישר המוב ושנאת )ח( לבדו רשע אם כילרשע

 לצים כת השכינה פני מקבלות אין כהות ד' ירמיה א"ר חסדא רב ואמר . וגלמודה שכולהואנכי
 ממנה ימלפ האלהים לפני ומוב לבו יתן שמים וירא , וכף לשה"ר ממפרי כת שקרים כת מ י פ נ ח תכ

 . בה ילכדוהומא
 ]נה[ רנממ2מיכמן

 את )א( תטמאו ולא ליה וסמיך הארץ את תחניפו לא מסעי ואלה בפ' יוצרנו צוה , הארץ את תסמאול4פ
 הארץ את מטמא נקרא שהמחניף למדנו מאלו . בתוכה שוכן אני אשר בה יושבים אתם אשרהארץ

 יראתו בינינו יישכין וצורנו מישראל שמסתלקת לשכינה וגורם תטמאו ולא תחניפו לא לאוין בב'ועובר
 . רבה ואהבתוהמהורה

 ]יצו[ רבסכמן
 לא שנאמר הזכרים ומואב עמון שלוס ידרשו שלא תצא מ בפ' הב"ח צוה . ומובתם שלומם תדרשלא
 זכרים עולם איסור ואיסורן אסורין ומואבי עמוני כ'[ ]ע"1 בהערל ביבמות ותנן . בקהל ומואבי עמוני יבא,
 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על קרא דמפרשינהו בגמרא מפרש וטעמא . מיד מותרות נקבותיהםאבל
 6ק ,ע"י פנימה מלך בת כבודה רכל נשים לקראת אפי' לקדם דרכה אשה ואין לקדם דרכו אישובמים
 דרישת נקרא אינו שזה בתשלומים )ב( שלומם תדרוש לא תורה אמרה בקהל לבא האטורימ )א(וכל
 חסד אעשה דוד ויאמר ונתיב תחתיו בנו חנן וימלוך עמון בני מלך וימת דכתיב מדוד )ג( וראיהשלום

 ראםתועשת
 סרנוח6 דעיקל סק"1 קלם ס' יו"כ ב"ז עיין כסוק tehl ר3יגו וממ"כ 6' י"ג ננרטת )לס ר3'גו וכוונת 0נ' לוס יתינת ho'סקוס
 הינעיץ נס)ומן סולן ממויקיגן t~lrnh 0סת6 כגזורת ע:וס"ס 6' ס"3 גיעין סנרס"ס 7נוט"כ ודע , מעורס מכירו סוייגו נסוק Db"סו6
 נ37רי 5") ו)סס"נ עימס דירי ססיט6 ך6)"כ סם סט)ח ע"י סי' יייס כחוקת ןע"כ קי"3 סי' מכרונ6 מוסר"י 3ס,"ת כוס קטעככר
 מ"ט פ)6 וטוף . תייר יין )טחות סמת6וט קי"ט( )חס)יס גססי כ)תט )טון )כ')' טס כשוטט סרס"י )ה'( . ט' מעורס קומר רי3"ז וסניףרצעו
 (CD' )הטועתך כ)תס טס וכמט"כ . גססי כשחט ע) סי' ומ6 חציל יק )תסתת טמח16ט 1כ5") 3רס"' יט"ס תסיגי וכרור ינקע."ן
 6)סי0 סם כרקות רז") ודרסו סכתנ י' )"נ 1'ט)ח כחיי כרגיט ועיין כ5") כו' מסכך 6מר ר") )ו( . חטוט 3ע) לכיני יךעגוומוס
 6ת )המגיף טמיתר יוחנן ר' יעה כו' סדת יר' וסגינם סגיך רשתי כן ע) כי סג6מר כעוס"ו סרטעיס 6ח )סחגיף מותר 'וחגן. ר'6:ור
 תסגי ט6ף סדת ר' וךעח )עסו יעקר סחגיף סכן סיר6ט מסגיטרסע

~hQ'o 
 מגוסס )עטו יעקל סטחניף ומס וט' מקריס דוגר סג6מר שסור

 עכ") סדת )ר' בפיסו מותר סיריוס מסגי סגים )סגי סגסמע כוט ובסון כו' ו)גג6' )סנמ מטנועוה סג' בו)) בסון ססו6 )סי מותרתכהת
 (t'hc ,סו נטוסו )רטעיס )טמגיף מותר רטכ"ס 67מר וס6 סכ' רע"מ סי' סמ"ק ועיין כ5") כו' ססמחגיסין )ז( . כו' ועסו 'עקג ט)מס) )וי ר' ד6מר 5חר פי' כנמלק )סגינו 67סר )מ6ן סתירון נס יומגן ר' 1)6 6מר ר") כגירסתי:1 ד)6 וסוף ח' 16ת סקמח כי כספרווכ"כ

 3גזסס: כ"ס )ננו )ח( מס1רסמת. ענירסעוסין
 3טרמ3"ן ועיי"ט ס' טורס כסל,"מ כטרמנ"ס ד)6 ט)6וין נמגין 33ט"ג וכ"א )16ין 3' ע) עוכר ד3ח:וסט רהיט ווותרי וגריס כ5")תטג,6)א(

 . סקרן 6ח תטמן 1)6 טס וחסר סקרן rh חחגיפו )6 כ' ג"ס סי' טגיפס )'רקסו3מסחמוח
 3כ)) טנקינוח ו:נו36 ענון 3גי דגס כסוט )דגר מס טכ' חקס"נ נו' חרוך ניזחח מס' ועיין ס6סוריס וע) סגי' 3ג7סס ט6קוריסוכ))א(

 )6 סמיך סי' וס מסעם סי' ו6ס וס )16 קורס כתיב 1ג11 קדמו )6 6טר ע"ד דססעס וכו' תדרוש ד)6 ש )16שסור
 וכו' חדרוני

)"rfil36הר מטעם טו6 וש"כ זס )16 ע) גט ד3ר ע) ק6י וטי' וגו' ד3ר ע fh סייף סכ' סיר6יס דירי ,כר ו)6 עיי"ט ג"כ 3גטיס( 
 ג") ס)וס טדריסת פי' . כוט") מכ"י ג"כ )ב( . וגו' חצרוץ )6 6"ה SCp3 )63 כבמוריס וע) כו' ט,כריס ו:וו6נ הוון טפוס ידרסוע)6
 . ס:ועחיק . ע"כ גתס)ומין ט)ו:וס 1)7רט )טס )ננוו) 6תט רס6' טוכס עתך עסו 06 36) וטוכס ס)וס )סס ס י ד ק ט ) ס)6 סכחוכסוטיר
 ו3ססר פ"1 דוד יגעגס סנהס ריס )מדרס וכוונתו מטמדרס רבינו ע"ד טסקטט ט"ו מבכיס ננסיק ס"1 כ"מ עיין כו' מדוי ור6יט)ג(
 ס)וס כסמומי ד6ס סו6 רני:ו ורמ"ח דוי עעס ואס )כגו 1)6 רכינו סחיר מסר טעטט )שוחו דדוק6 מטר6"ן 3טס כחב יסיוס6ס)י
 סיר6יס סכתה רסקי 6הט ו)סון )דעתי זונק טו6 ייע 63 וזוד 3)"ת ס0וh~h1 6 6יכ6 6יסור6 ומיסו נאת ד)יתיס ר") רכסויקלטר  דמוחר  )הרן יט71ט 6ס)י סססר ולט"מ כן ו6יגו )גגו ד0"ט חסכ יוד 6ך . דסר' לע"כ יוד טעט 3מט ע5מו בשוטט 6ף שסור)גמרי
 דכ) המיד טו6 ס6יסור h~fi גוטחיגוך כד:וסנ,ע )טווס )טס )קרוח בסור נמ)חמס דוקך ד)16 ר3י:1 גוד3לי ומגובר . גמול סיתרנוטמע
 ועיין טרר6"ס זנלי סנף לכ"מ )16ין ולסמ"ג הקס"כ מ' חינוך טמגחח וכ"כ כברומס )דרוס לסור גקי3ט כין וכל נין מיטרף)6'
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 ד קי ילקים לכריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איםייים י עמייכמכנר
 wp~ כאשי חנקעט

 לא לו נם,1 שנאם. ג סב% תנ.א וגפפו, . 111 לסחבו דנו וישלח עם, אנ'1

 )א( נש[ רנאסימן

 צרקוועינו לומר צריקימ יתפארו שלא צדיקים ביר רשעים בנפול הכתוב הזהיר . בהדוף ביבבל תאמילא
 בצדקתי לאמר מלפניך אויביך את ה' בהדוף בלבבר תאמר אל עקב והיה בפי דכתיב . לפכרמה
 . הזאת הארץ יעז לרשת ה'הביאני

 הרביעירל
 , יום בכל ברכות מאה : תלמור : המזון וברכת . ק"ש . עשה שמנה עשהחייבי
 קביעת . לבניה ושננתם ולעשוה. לשמור * וללמרללמוד

 ספירת תזפוה. חישוב . ר'"
 מכךא . מעשר וידוי . יוהכ"פ וירוי * ההלל את לגמור אחד ולילה ימים י"ח .העימר

 : כהנים ברכת , מנילה מקיא . בשם להשבע * מלך קריאת ,בכורים
 ]ינ[ רנבמימן

 ואתחנן בפ' דכתיב וערבית שחרית ועולו מלכותו ותקבל ותעבוד תירא אלהיך ה' את ' שסעקריאת
 שמע למעלה שהזכיר האלה הדברים והיו . הוא מך המקרא פי' . אחד )ה'( ה' אלהינו ה' ישראלשמע

 ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ודברת לבניך ושננתם לבבך על אחד ה' אלהינו ה'ישראל
 שנאמר יעסודו ובבקר ויקראו )א( יפו אדם כל בערב אומרין ב"ש ג'[ ]י' פ"א בברכות ותנן .ובקומך

 ראםתועפוה
 יקיטו נ0סר' כן דרסו ועונחס ס:6מר טמקר6 סוף ע3 . ועונתס ס%מס חדר1ס )6 3% כו' )1 כעול טג6מל מכ)) )ר( .נסמוך
 )חורט סרס"י ועיין סכומת תדרוס )6 ח") כן 6)ו 6ף יכו) )סקס מיס וקרית לנקמר מכ% כמסרי קמרו טרומי תדלול )6עמס"כ
 7יוק6 געעס ס)6 מסוס טססרי תחקת סמ6 )6 סיר6יס רגיגו 6כ) כס)':;ות מטפרי דגלי טכס טס וסרמכ"ן ס0 חכמיםונסתי

 : תרהיט סי' )מ"ח עורס כריח כסי' ועיין סם חינוך טמגחת וכממ"כ )ס)ו0 )טס )קיוץ 06ורכמ)חמט
 . טמעתיק צתתך" )כנך 'רע ד)6 163 "חסר חלליו ככ"יג"כ)8(
  )ח"כ מייד כרי S~h  ילסזיס מפלי  כעגני וסכנתי כ"ס כדכר' )קרות וסתתי כדיך נ6 טייחי 6:י 6ד"ט כמהגט ס0 כו' ויקר6ויסו)א(

 16תו סרו'ח ד)מט קמ"ר ס" 16"ת סע"1 כקופ"ח 5"6 ס" רמ"ח מחסו' טנא יי 6ות סם רעק"6 וניוס' כ"ט ע"ד סענרתכע5מך
 )61י טחס)6  ים וטגרעק"6 נ' ג"ג גרנות כב"ס סעססתלמיד

 טסוכ מודו ב"ס ד6פי' ס' ס" דכרכוח נסרח 0ר6"ס ד)ס:וס"כ 0ר:ו"6 ע)
 )0גרעק"6 )מ") תמס 61גי טקוקי6  לשירון סריי  נפט  ימ סמעי"ס וכ"כ סרנו"6  זוייית )ק"מ 6"כ  %ך  סיריפויו  יל5 6)6 ככיס)עסות
 נתירתו ישי) סרמ"6 ל )תרן ג") 16)0 ככו)י'. חוו"ט כ' ג"כ כרכות עיין כ0ר6"ס טת1ס' דכאי גס 67יכ6  כמקוס טר6"ס 7')סמ6
hb')hכינקוס יכלך כס"ק סתס ימסיק 6נ"ס )גמר' סכיני דכ"ס מסרט 0דכרי0  036 נצנרר  סם סכ' רי"6 ס" סשיס סי' ח"6 167"ו 
 סו6 טגוכר כמקוס כירך 061 כזני otpn כקותו 6)6 )טקכ"ט לסות )1 6'ן )ומר סככוד  rb כממעע 0ו6 סלי חור ס6ט מ"טממכר
 מס% נכלול יותר ט61 ממעומד עדיף דכנ"ט נקנס יט6גי )תרן לרמ"א pm כן וט) ססס'י  יר"י ת)מ'ו  16ת1 יריים פ"ילפיייט יפ מסיי רל"ס נצפפי  שפררי  לפיית 61"כ ט6ו"D 1(stt ככ"מ מהקש )סיכך ככויו  טלין  כל ומntSa  1nllD$  63  פסו6 0קכ"ט ע3מעיר
  טחריח ס) D~p3 לזורו וככן סרנו"6 )ת'רון 3ריכין 6'ן 61"כ כ0ר6"ט  h~b י*ו"1 פל' יתררי כסי  6'ל1  סללי פסי  *בל  כסע"ט. עגמוסככ
 ג6מר  Dh 06" ,"פ לפ"ר סי'  ~r"D ת4 מיסו עכר"ן גקר6 נעומד ו)קרותס  'וסב כיסו*  לטמור  ליתי1יר  סרי!ס מי ס"נ סיג סי'נ5י"ת
 וכסך כסוננ iteh  טעוכ 3ד ע) )עסות כב"ס )סלוק )גו  'ט  ט"ב )נ"ל ננחיו  מוריס ל"י ר5סי'  כיון טע"ו 11") 6כ"ס )נמר' ס3'ג'יצ"ט
 תרע דכסמט"כ תריי 7; י6סחמיעתי' טעה ע"ד כ'  ג' נ"נ )כרכות כרורט מסנס ח"כ סמול) מזחת ונסכר כ6ן כב"ס סססקו מטג'ח6

 ססיט1ח )כ) כחירו15 מישם דסע"ז f~ttts תסס %תגס )כך טטריחוטו ט)6 6!6 ט61 דמטוכה כ"ט מנדו כמוגג ד6ף טסך )ר' 15רן.6ין
 סמכ'גן דירן 61:מר6 כוסתן כן טינרים  6)ס סגרת  יל' ס6חר ניאר יריך סס ט6ו"1 ואסון כנ"ט ר% גזוננ :כ"י  יעזס תקמיר אתומרויח ולמי *כ"ס כ"ס לגפרי פלעי  כיינו D("D  די*  לפויר טוננ ענין דמט טע"ו כתי' )י' ניחל )6 1)טרמ"6 ":נדרס כסט ס16"ז )סיעת61ף
 פנ"ס דטו6 סמכיגן ייון hltlh 06 נ"מ ינותי קיט ו)כ6ויט עכ"ל כת"ס טיכס נתון ר"ע ססקק יגריס מו' 6' 0י6 דקת כנ"עדק'"3
 סאן  6)6 עיט סכעונ וגירך S:hn );וקוס ח,ר ס% )כ"סמוייס

 מעריליי
 יערי דסי' )סיות יכו) 61"כ ככ"ס יק'") trhn )חוור ע3יו

 ריבת סי  ליעוזי 6ת6 )6  יר"ם כטר6"ט ככו)י'  ד"ט ל' נ"ל  דלרלית סיוס'  סוייית נת.' ס*י"ו  דרמת ונרפט  סרלריס 6)ט כטגדחנ"0
 כב"י )שות טציכ תויו כ"ט tfie,' מסום txlpts  נטך6%

 )יאת מיפ"כ רירן גמרא )סשה לוקי טיילו 61"כ פכך טעריחוטו י), 6!,
 סמכי:ן דיון 1,גמרf~1ho  6 11"ס ככ"ס ס)כס 6ין 1,"כ דט:ח 0:י6 נס ),מוקי 6,6 טו:6 רנ ע"כ 6נ"ס );מרי ס!ינ' דנ"סטמדרס

ש"ס
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-
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 יך4יכמ לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איפרימ ו עתדמפך228
 בשכבך נאמר למה כן אם בררך ובלכתך שנאמר בדרכן וביה שוכבין( אדם שבני )ב( )בשעה ובקומךובשכבך
 אם והיה עד שמע מן לומר אדם שחייב למדנו , כב"ח והלכה )ג( שוכבין אדם שבני בשעהובקומך
 , ובקומך בשכבך לבבך על האלה הדברים והיו הענין באיתו כתיב שהרי . וקימה שכיבה וערב בקרשמוע

 בפ' וקורין ממלאכתן במלים 6'[ ]ע"י פ"ב בברכות נמי דתניא . ראשונה בפי אלא מצוין שאיןלמדנו
 הכתוב עליו באצבעותיו ומרמז בעיניו וקורץ שמע את הקירא נ'[ ]י"ע פ"א ביומא נמי ואמרינן .הראשונה

 שמע את קורין מאימתי כדתנן שכיבה וזמן , ראשונה בפ' לה ומוקמינן וגו' יעקב קראת אותי ולאאומר

בערביי
 עד והכ"א ר"א דברי הראשונה האשמורה סוף עד בתרומתן לאכול נכנמין שהכהנים משעה

 עמוד שיעלה עד לקרות יכול חצות עד קרא לא אס )ד( 6,[ נ, ]נוכית השחר עמוד שיעלה עד אומר ר"גחצות
 כתב כי וטעמא , העבירה מן האדם את להרחיק כדי אלא חצות ער חכמים אמרו שלא כדתנן .השחר
 שמע את קורין מאמתי כ'[ ]ע' כדתנן בבקר עמידה וזמן . שוכבים שאתם זמן כל שכיבה זמן כלבשבבך
 שיראה כדי אומרים אחרים ותניא . לכרתי תכלת בין אומר ר"א ללבן תכלת בין משיכיר ]בשחרית[)בערבית(

 ק"ש כאהרימ שהרית של לתפלה אביי אמר , כאהרימ הלכה הונא רב ואמר ויכירהו אמות ד' ברחוק חברואת
 , ביום אלא מצותן שאין כאחרים תפילין )ה( ולמצות יתפלה אחד עניןכוותיקין

 ובקומך לפרש לו היה הלילה כל ערביה של ק"ש ומצות שכיבה: זמן כל בשכבך דאמר היכי כי לשאוליש
 כסו ך ת ב י כ ש מפורש דבשכבך לומר יש )ו( . היום כל שחרית של ק"ש זמן ותהא קימה ומן כל,
 יכול אינו בקומך אבל למעלה נגינתו וזה למסה נגינתו שזה אלא ביניהן חילוק ואין אכילתךמקלך

 עם אותה גומרין היו ותיקין יוחנן ר' דאמר כותיקין לק"ש . בו כיוצא מצינו שלא קימתךלהתפרש
 , יצא כאחרים וקרא קדם אמ מיהו למצוה וזה ביום מתמלל ונמצא לתפלה גאולה שיסמוך כדי החמההנץ

 שעה ואין שלישית שעה התחלת ד ע פי' שעית שלש עד אומר ר"י כמה עו בבקר לאחרה להקיימפירשנו
 והיה ועד , יהושע בר' הלכה ג'[ ]" שמואל אמר ר"י ואמר )ז( פ"מ בכתובות מוכח והכי . ככללשלישית

 ראםתועפות

 )6  סרלרימ elh יגדפ ע"י טיול ררותי  וים גלון ר"ע גסטק כס"ס קי") טסיה ו~כ יותר ו)6 טעליחוטו ט)6 6)6 )נ"ט פיודל"
  כ5") עומדין 6דס טכני ו3טעס )ג( . כדרכן קורין 6דס כ) 6ומריס ונ"ט 5") 31סמוך טו6 ט1ס )ב( . טמדרט נפגיס טכס tD'bידעתי
 ןקרי6ה פכות ריס רה"י כדעת כ6ן רניגו דעת ומגט תגי ד"ס טס והוס' 6י י"6 3נמר6 עיין סייטך rlt~ol 6ין כ"ס וס"סומטכ"ר
 טהורט מן מסוס דעיקר ח"כ גי' 0חיגוך ונס' סיג ס"ס 16"ח וננ"י ט"כ ס" כחסונט כסרסכ"ellno 6% 6 ))ן סו6 כווט ר6סויססרסט
 חלי ב' מיסר  יפמפ נוגות כסן נוגחת נסן וע"ז )כד נסרסר610

 כ~' )6 061 כחכמים וס)גתr"nh 6 סג" 3ניפס )ד(  חן. 16ת )טין ועיין י"ג
 ס"* כסרמכ"ס ררינו ודעת לר"ג  יללת  ימולל  ימר אר"י ב' ר"מ31גמן

 )סרנוכ"ס ליחן גח) ו3ס' ד' ס" וכס"ק ככ"מ  וע""מ ס"ס ק"ט מסק
 תמל טס וכתור טעג'ן ,ט חטר 3ג7סק כ5") )נו15ת )ה( 3'. ס" חד"ת יטר*) 6כן ונס' י' ס" דרכגן 16 ך16רייה6 ק"ל ערך ממ"ר ו3ס'מס
 דברי סכיך כ' ט' )3רגוח 3סגסוחיו סופריס דקדוקי ו3ס' כ6ן טס" סר6טון ס" וטוך סחריח  יל הסקס פ" כ6חריס )תס)60כ"

 . עכ")  ירסס  יספר ר3 )1 מסגו 6נ) חגר )1 מ65 )6 כי כתג וסנ"י ס"ט בסי' סנ"' סנטו 'רוחם רניגו מירטו וכן סס 11")סיר6יס
 דק6מר כר"מ דס)כס ס") יסר"י 6)6 כ6מריס ד):פ')'ן 6)6 קטגור )6 ד6כ" S~D ירומס טרדינו מנס טס מכ"ח ס" 'OD כי קומרולגי
 כו' הניר1 6ת מסיביר התטיס קריך )כחח')ס סחס)ס ומן גס  rDi'1 י"ל  ניפלט  (c~lh  לימייך  עריי וכיון %'  ניתרים יללת ס"טדנומן
 ז"6 נרתוק חנירז מסיכיר ננקר חשקן טגחח וגון כתנ ס' חקק י"ס גת'ג ירוחם דסרכיגו )זכר ורטט ונרגות,ט קיט לסר*לנחר
 )סדי סרי . עכ") p~e נכרכות ויכירגו ד"6 כרחוק חכירו סיריוסכסונר

 ודטמיס כפרס"י )חסי)ין ריביי יי מסרט ירוחס ר3יגי ךגס
 )סרס יריך טפריפ  מל חספס )תפקס סר6סון כסי' O'h1't ובדירי . )כלריו )ר"" 6)1 ירוחס רניגו 37רי ס3י6 ס)6 סכ"ח ע)וחיןוס
 מסוס סותיקין דגרי עיקר כ' )רגיגו וס") כות'קין )נו5י0 ומק"ט )מבוס ווטו כ6חר'ס סחרה ס) תפקס וגון ס" )תפלס 0כ' 36'ייסרי
  המסוס ולע"נ ר"ח פי' 5לור  פוך"י נ'  ל"ו יומק ועיין תסנט מטוס ותיקין דנרי עיקר כי טנו16ר סטני6 סגוסרס נו' כסיס וד)6קיט
  מק"ט דסטורין וקטגיט וע3דיס )גסים ל"מ עכ"ז כותיקין )מ5.ס ק"ס וגון ךס6 כ6חרימ )מבוס )סתם)) לסטר 6' )חספס נ16)ססמיכה
 ג6ו)ס סמיכח )מון ק5ת מדוייק שגו 61"כ )קש קוןס מסקס זמן ר3יגו )דכרי וו") h~p,)a סנר6"ד וכן 6'[ כ' ]כברכות התסוטוחיינין
 כססר ועיין וסתירון סס6)ט חסר ולניסם .  ידעחי )6 רכיי ינרי 63מ5ע ר3יגו hSbt וסדור . עיי"ס כ6ן סיר6יס כחי' ננוס hlolלית, מעיקרך דיןסי6 כ' מק"ו ג"ח ס" וסמנ"6 . רגיפ כטלית קיט מסג' סס"6 כ"מ עיין )ו( . S~1D נ' י' 5ל'ה עיין הטיסך עז)"))תפקס
 קט סטוק כמעט 6)6 מטמע )6 נקומך טר6"ט תוססת ע"ס חרייס מסר מנע) כ"כ נרכ.ח ריס סירוס)מי ו3סי' ג' 6וח סג") כסןמגחת
 3פ"6 כימסמע מ"כ סי' טראנס[ רכינו ]הגמיד מרוקח ובסון )'ח6 ו3גיסס סו6 סיכן ירפ?י  ל, . ס"ט הכחוזות נווכח וסכי )ז( .עכ")

 סעד ור"ג  דרני  מהריסת  3טנין 3' 1'  3רכופ  טס ומוכח stirl '"ח עטין נפונויט[ דסיר6יס ]7טמעתי' טס:ו"ג וכ"כ .  מטמורופ גבי7נרכות
 ק"ט )וס)' h~D סנסמי"י ועיין ג6ן )סגים ג") וכן טכ") סגילות סעיח סחי כ"6 סיגנן עמת ולין בגלל  פלייית טסעס ולין נכ)) עד1)6
 וזזיך וא' ר"6 ת"ס כפ' נירוס)נו' 'ט וכן וו") עוגחס סוי ס)'מוח נומס סעוח ינ' נוטירוטיגוי סס ססיו"ג טס"ר ונוס . ס' ס" וס"ק .סי"6
 טעות נ' qlD טעי מסמס וכו' ו%6ך מכלן טקור6 ומתגן ומקסס סטי פל, נתר ופללי טפת ירי  נרכיי רי .  סטין )חוח גו5)' טוונ"ט
 כחוח מלי 'וסי ר' סירוט)מי )סון סכ"6 סי' ארוקח )סמט"כ סגם עכ"י ק"סזמן

 סעי
 ולמר ומקסי כרכיט ר' וכן נ"6 ר"ח וכן ניממ6
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קפי יוראים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איטרים י עטיספר  דאמרי' התורה מצות על עובר נקרא אינו ראשון פסוק )ח( קרא לא אם מיהו . מצוה תשסעו שמועאם
 זהו )פ( אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע אמר דרב משמיה מרתא בר שמואל בר חסדא רב נ'[ ]'"נבהקורא
 'חרא יצא לא אומר ר"י יצא לאונו השמיע ולא שמע את הקורא 6'[ ]ע"1 ותנן . הנשיא יהודה ר' שלק"ש
 הלכה נ'[ ]ע"1 יאשיה ר' אסר מכ4 ר' ואמר יצא לא אומר יהודה ור' יצא אומר יוסי ר' באותיותיה דקדקולא
 קרא . 'הו בהויתן והיו דכתיב 6'[ ]"ג וטעמא יצא לא למפרע הקורא 6'[ ]ע"1 ותנן . להקל שניהםכדברי
 תמ למודך שיהא תם ולמד ביה קרי )י( ולמדתם דרבא קמי עיבדיא רב תני . שפעה למקום יחזורוטעה
 ואבדתם . בשדך עשב , לבככמ בכל . לבבך על )יא( לסכך ככל בתריה רבא עני . הדבקים בין ריוחליחן
 לכון צריך שסע את הקורא 6'[ ]טוו ]אומר[ יוחאי בן שמעון ר' תניא , מארץ אתכם . פתיל הכנף .מהרה
 * בהסכת נמי כאן אף בהסכת להלן מה ישראל ושמע הסכת אומר הוא ולהלן ישראל שמע שנאמר לגואת
 ]קמא[ בפסוק א"ל עביר הוה חיכי אבוך ג'[ ]'"ג דרבא בריה יוסף לרב יוסף רב ליה כדאמר ראשון בפסוקוה"מ

 נרי דקיי"ל )ינ( ראשונה פרשה שיקרא עד שיעמוד צריך )יב( ברגל בדרך מהלך היה , נפשיה מצער)ראשון(
 . ק"ש לשון בכל נאמרין אלו 6ן[ ])"כ בסוטה תנן , בעמירה כולה הפרשה בל קירא היה בפ' דאמריוחנן
 לעוסק )יד( פ" כביתך בשבתך דתנן פפור במצוה והעוסק . קיי"ל כרבנן ג'[ ]סם בברייתא דפליגיאע"ג
 אע"פ עשייתה קודם למרוד שלא לו אפשר ואי מצוה בדבר והטרוד . דמצות ולא דירך שבתך פי'במצוה
 עשה לא אם שבת מוצאי עד הראשון בלילה מק"ש פפור התן 6'[ דעי כדתנן . פטור עומק אינושעתה
 עסק וכשעת . דמצוה ולא דידך לכתך פי' הראשון בלילה לחתן פרם בדרך ובלכהך כדתניא ופעמא .מעשה
 ריי קרא לא ספק ק"ש קיא מפק , לכן קודם בפרוד לה מוקמינן הלכך . משברק* לך דנפקא איצפריךלא

 ראםהזעפות
 גירוט)מי וכ"ט כו' ככר וכמר מקסי rfeet~* סעף 3ח)ת ימ5)י יוסי ךר' )ס6 כרכים ור' סך המזמי טרי ע"כ נט1גתס טמ"ס ע1% קינ)יגל
 lh(o סרוקת )מון כ3 סנר ק"ו ס"ס קו"ח וטנ"' . סר6"ם )טיסת גס סירוט)ויי 8"ס . רכים מסון כו' קכ)1 כ3ר נימר כסתירון)סגינו
 מטסם כפי ט6מרו וי") קפיד6. מיי )6 )וס דקודס מסמס נידן צימחי סוט 1)6 ספץ חקת 3חר ממט וקרינן דנרכ,ח h"e גירוס)מימס"ס
 וגרסיגן נתורם סקורך כ6זס סססיז )6 גוכו"6 מעות ג' עד רי"6 טחרית ס) נק"ס וו") סס סכ' קכ"כ סי' 3ססרו )סר6כ"ן וריציתי עך.סריס

 מתמיד ע) ריכנת סעיד סעס 6ותס SD1 בוז ד6ריכ") )מי מטרוח ומסקג6 טעי ג' נתל ק"ט קרי חמתיס כרכיס ר' דורכות פ"רכירוס)מי
 יקמר קדים סס תנוס ושי . עכ") קורין טמהפ))'ן כלעט גמי נעלל קורין טמתפ))ין ונקעט otpn תנויד'ן כנגד תסכות 6)נו6 סעוח נ7'סקרנ
 סו6 יטוזס ר' למד מעדות 16 לח"ו 3ירוס)נני a~cnl נעוגתס מ"פ קיל) כ3ר למר מתיכון s~r ווסת גרניט ע) תירון נירוס)מי ג6% 7)76"1

 ר' קמל תולס מזכרי סס נירוס)מי שמרו ),ט זמקויס טעות ד' עד מסחר חסנת ס6מר ימחגי' יסוזס 7ל' נטעמנו גסעיס כ06ימ')ת6
 עגיי 61':1 יסודט ר' )מי מעיות 16 למ"כ b~ruיסוזט

 מלכיס מזרך כו' טסים תוי"ס ג' ק"ו etn~DS ועיין . כרכיס 7ר' )ס6 כ))
 כרבינו ד)6 כז"ר ס"ר ונוכלן סכן ד"ס כ' כ"ס נתענית וכסרניי קומו שמרי מסיח 3טטס )6כע כח"ח מחנסנ ומיס tSC3 nlwaשעמוד
hihסס ממ"כ ס"ס 40 )סלן ועיין כ5") כו' סמוק 6)6 קר6 )ח( . ס)י:יח מטס סיף טד קרס וצמן ס)'סיח 3סעס )עמוד מלכיב 3גי סדרר 

 סרטס דכ) דגמירי מסוס מ15ס טמוע 06 וסיס ועד מ"מ סחירס מקוח ע) עוכר נקרץ הגו )3ד רקבון ד3סס,ק שהע"ג וי") s"1bגגי6ורי
 סמע והמריצן . י65 וג6גס )ט( , כ"ו סי' ס)כס ענוק 3ס' כגוס"כ ד6וריית6 ג"כ וסו נ'( י"כ )כרכות ססקיגן )6 מ"ר ססקטד)6
 טחסל 6)6 כו' מרתק כר סמוק) כר אר"י סרי"ף כגי' וסוף מרתף כר י5חק 6"ר סני' ומס נגדסס וכ"ט כ5") כ1, וטו ס"6 ס"6':ר6)
 טר"ר בסט ק"ס מסז' נס"נ גכ"מ ועיין כסיגס וגנגס כגמרא תפלגו . סו6 מזם סמוא) נר חקד6 רב סככ6ן וגי' טמ61) כרגגיסס
 )h~h 6' חמיסג' סמעי"ט כ' )י( . 6חר 1h(Q וכמ"כ כ' l~se ח"6 וסקסנו) 6חר )6וגס דס"ט נסיגס :h(oh p ן)"ד ד6מרי י6יכ6מזוח
 טו6 כ6ן סילמו יו)),דחס גראס ופי . Srt)D סקרי6ט ונסדר גתורט קימס סכיה סיע 3ס' כחס וס6 חס טיגיקך סיסי וסגגתסדרים

 משה וכמשמעות ס6יס יאמוד 6סר ס))~וייס כ) ט) כ"6 6ק"ס זוקף ק6י 61יג1 )וטגגתס קוזס סטוץ onh ו)נויתס 6' ס' דכריסמטכתוג
 06 וסיט 3ס' סכחוכ סייט 1)מדחס סטך טס s~e ט61 טכס 6)6 עי'"ס )סגר"6 6)יט1 מנוח כ3י6ור 7מ6י מס' 3סל טמגיס וכ"כ)מודך
 . רטיתו )ט 6וז6 6' ס' דד3ריס 6חס ו)מדתמ סטוק סכתכתי מט )פי 36) מדרוגן ס'6 סי" ססרסט ofn עס תוכיחסמוע
 טס המלגס כחרזי ד)6 מטס סנריי כו' 6וחיוח דקדוק ויינטו כו' חכמים סגו כך )"6 40 פ"3 ד"ר למדרס ועיין )33ך)יא(
 ומסמ"ג עיי"ס 3יט זמיילי זרנ6 מעתק 3תר טמיגס סמסרט טט%חון )דעת י"6 6ות קמ"ן ybD(hn כמע"ס כמכ"כ6)6
 מג") ילעזו ע6 ס'ש ק"ס מט)' כס"ת טרמנ"ם כמס"מ לסמ"ג 3דכרי טניס טס טטמטרטץ 6% כהריי ד)6 נ"ע כתכ י"חעסין
 . ט"ג ק"ס מר.)' ש"כ כרמכ"ס כמס"ס ,טו6 . ט3'ט"6[ ]סגר6"ד גענ)ט יוטנ 16 לוככ )טרו) 3רנ) חיכת רני:1 טוסיף . כלג) )יב( .)טניס
 נספוק )עמוד סו6 רריך יגסו ע) כמסנר דדוק6 סרמכ"ס מזכרי סיג ס" כקו"ח טכ"ח וי"ק ססס"ר עומד רגלו SD מטרך טס'טמי

 )6 כעתוי סמ"ר דשואת )עמוד 61"5 סיטי )כוין 'כו) כקרון 'וס3 16 ט3טמט ע) כמסקך 6כ) ככווגס טמע קורך טיסה כד'רפיון
 כר' מסק ר6"ס מורי וו"3 מ"כ סי' טרוקח וכ"כ )יג( . נרנ) תיזת חסר וכגיסת hpl1 כפג) שיגו וכ"ג srr)D דמי כמטפך רוככהמריין
 ס") 1)6 נ'. ס" דכלכות 3% כסר6"ט עין ער6' קריינת )'חסיד ד)" נועעמ6 וטיינו . כעמידס ר6סוגס טסרסט כ) קורה סיט מס'יוונן
 נמדרג מ'טו )יט סמיע6 1)6 ס'6 3ע)מ6 זסנר6 למטיך hilp1 6ימ6 גדרך ונוכחך כת"נ )3נך ע) דנחר מסום סקורו מס)יכינו
 6' י"6 כלכוח גריית6 6101 ג5") קוט )יר( . )"6 ס" b"D לגס וכריס ועפן ע) דפס 3' י"ג גרכוח כדו"ח מנ61ר )ך ס' ריסחנחומ6

ועץ
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 יראים לבריות ולא לשכמם רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו ענידספת280
 חנינא כר/ וקיי"ל דאורייתא ק"ש וקורא הוזר אומר חנינא ף )טז( ]דבי[ רבנן וקורא החר אינו אומר)סי(

 למידתך אנו צריכין ק"ש על קראי רמייתו מתנייתא דכולהי ועוד . בשיטתיה יוסף רב ליה דקם;דקאמר(
 , אולא חנינא כרי מח( שמתו מי בפי דשמעתתא סוגיא ועוד . בעלמא אטמנתא ולמיסר דשמואל אליבאיז(

 נ'[ ~"י עולא אמר . תורה דברי פס( בתוך בתפלה לעמוד כדי הכנמת בבית ק"ש קימא למה מרושלמישמנו
 . למוספות והיו וקשרתם )כ( שנאמר בעצמו שקר עדות מעיד כאלו תפילין בלא ק"ש הקוראכל

 , יוצרנו לפני וחביבה שמים מלכות עול קבלת היא כי זו במצוה אדםויזהר

 ]כד[ רבגמיכמן

 , יחד ויברכו שיזמנו הס ג' ואס לאחריו )א( ברכות ג' שיברך צריך לחס האוכל הייצר צוה * המזיזברכת

 לא אשר ארץ עקב והיה בפי דכתיב ה"מ מנא , לוטן הייבין כאתת שאכלו ג' 6'[ מיס ]גורתכרתק
 נתן אשר הסובה הארץ על אלהיך ה' את וברכת ושבעת ואכלת ליה וסמיך וגו' לחם כה תאכלבמסכנות

 זו וברכת ושבעת ואכלת שנאמר התורה מן המזון לברכת מנין כ'[ ]מ"מ שאכלו פ"נ בברכות ותניא .לך
 אומר הוא וכ! ירושלים בונה זו המובה הארץ ברכת ;ו הארץ על זימון ברכת זו אלהיך .ה/ את הוןברכת
 לקבורה. שניתנו והממיב הסריחו שלא המוב תקנוה ביבנה והסמיב הטוב . והלבנון הזה הטובההר
 בבונה ד~ר ]בית[ ומלכות הארץ בברכת ורחבה סובה חמדה ארץ אמר שלא כי אימי אייעץ י'נקניא

 יומי ר' ת י ר ב הארץ בברכת שיזכיר צריה אומר )ב( המדי נחום , חובתו ידי יצא לאירושלים
 בי"ג נתנה וזו בריתות בג' נתנה שזו לתורה ברית שיקדים צריך אומר פלימו תורה בה שיזכיר צריךאומר
 ואם מאחת יפחות לא הפוחת ותניא . וסוף תחלה הודאה המיון בברכת שיזכיר צריך אמר רבה ,בריתות

 ראםהועפות
 . כו' דטמ361 6)'63 שמוך רניגו ממטיי מוכח וכן וטר6"ט טרי"ף כני' טמו6) 6:ור ר"י מלפס )סו( . סם נהש' 6' ג"ס סונטק"ן
 וכ"כ 16נור מחסון מוכח וכן כו' חגיגי ר' דרנגן ק"ט 1קור6 6"ח רניגו 3ד3רי דכ3") גורע וסוף נ;טנדסס ]דנ'[ טוס'ף טמעתיק)סו(
 טטעתיק טי"נ קיט מט)' ס"נ 6'ת; כטגח) ודש כ6ן כמט"כ 3גדסס )מניס ים ומעתם . ר"ח יכי כרכנן 6מר ו)6 כר"מ וקיי")כסמוך
 טע:;6 לניס ת"ס גס . חגינ6 ל' ו)6 לגעור ר' 6' כ"6 כרסת ט)סגינו גירס6 מיפו . כטס"ס סרגיט 1)6 כטויתן סגלפס סיר6'סדגרי
 מו,ל 6)5 ירכגן ק"ת ס"3 דר"6 מטמע ג"כ כל' ונט6)ת,ת סס (CID"' 5)6 ט)פגעו ננמר6 )ית6 .ד6וריית6 יקיט וקולל מוזלדמ"ל
 וסג5ון סככות כע) וכ"ג 67ורמתC"p7 6 עעמ6 5מל דננמר6 סעמ6 סך חסנן )6 ואגן וכ' יצריו טכי6 וט6סכע מ"מ כרוד מטוסוקורא
 חד" "ס ננ'16ר ול6'ת' . ש'"ט כר6"ג כת"נ דלעת כתג ד' 16ת סס 1נר~ע"ס . עכ") ו") החקר'

 כו' 67וריית6 קרס וקורל חו"ל סכתך
 חוור סכתם רכינו ומקטון ]נגדסס[ קכ"ט סי' )קמן וע"כ עכ'צ טנלכות )6 6כ) fillpt חוור ד16ריית6 קרס דדוק6 גר6ס ר3י:1מ)סון
 ומט"כ כן )6 סומר וצני . מד6ורי':6 ס6ינן כיון ככרכוח )6 5כ) וקורץ חוור ד6וייית6 ק"ל דדוק6 מטמע ד6ור"ת6 ס"טוקולף
 מטוס וקורץ 6"ח )מט טעס גתיגת טו6 דרכן ק"מ 3טכת"י כ6ן מט"כ וכן )"נ; ותו וקורץ מוש )מט נ"ע טו6 ד6ורייח6 ק"תר3יג1
 . נטעות יט:;עי" "ט1מ6 . לכ"י דסמעתת6 כוגי6 כסכוך ומסכ"ר כשיימק ס)") :ל6ס וכקן 3גדסס כ"ט )מייחייסו )יו( . שריגןדק"ס
 . טס והוס' וסרט'" סתס)ט מ; ~I'1tVD 61)1 ו6)ו נ' י"ז ומס דאורייתא. וכסמ"ג ק"ס b(h ט"ג חוד"ט 6' כ"6 עיי"ט טמפו. מי נס')יח(
 דרנגן תססם טפרי טוי סטו"ג כמ"ע כו' פחיסת כתסרט לט"' גריס )6 תסקס נ3י וקטנן כו/ טי6 טטו"נ מ"ע ס"יק6 ק"ל ע"3  ל*וכד'
 עיי"ט דאורייתא ס"ט 5' י"ג וכללכות . ולט כ"ט ג' )"3 סועס תוס' ועיין סס תוס' עיין י6וליית6 דק"ט מכל 3ט טייכי מ"ע ומליטי6
 ק"ט קר6 דססק מוט טוכימו ללכות ריס דנירוס)מי מטוס זג") מקומו כ6ן 6'ן ד)כ16לט כו' גירוט)מי טגיגו לח"ו ומפ"ר . קט"'3ס'
 'רוס)יססתי' Tlnp~ קוגסרס 06 עמשי הטו"ב ור6יהי 31' 6' סי' hr'JfiC הנ"ן ייע'ס ק"ס יטמע זנגיון לבי"ס וקורט חוזר קר6 )6ס'

 )קלות ,פיך וכעסק דאורייתא ק"ט s~lnns נס 161 יקה קיוט יום 163ת1 קר6 כט)6 מ"ר' דירוס)מי 3רתת6 טך 61"כ יעויי"ס ק"סדוקא סיקרי קרעו וריגן ד"ת כטלר עוגנו 11DDI דיכו) טסוכר fi:i"nlhl 6(6 ק"ט (:Shtnt דנס סס6ג"6 ע"פ*ד' טס נירוס)נוי טר6"סחביטת
 סי' )ריק6גס' כ))6) מעטט 3כי6ור ועיין ד' 6ות י"ל 5ד וק"ט הסנט ט)' ס6סכו) )ס' 6טכע טגח) 3וט קדמו וככר טטינטות לניןוס"ט
 ר3יגו ומדכרי אנו וכגמרא )עוטסוח וסיו וקטלתם דכהי3 כגלסס וכ"כ h~ttsn טגר6"ד )טון עס"ט . חידות )כ( . מהוך 3") )יט( .י"5

 : ומגח י"ס טס טתוס' וכ"כטו6
 כ)) פיט 6דס גטמח . h~ip סי' 16"ח טנ"' כממ"כ ון)6 ד16רייה6 סס 3רכוה נ' דמוין )רכינו דם") מסיוע וט מ)סון . נרכותנ')א(

 לנוגהי דנריית6 מדלקת וגפ") מד"ת טו6 יכמון מרנינו מטלר וו") ס)יע"h~lo 6"1 כ' כו' סכמנו טס נ' ו6ס מטכ"ל וע) .מ"י
 גערך ס6ומר טויננון  לכלכת ר") 6'ן יחן וינרכו ט',מ;ו סס ג' ו6ס דמס6"ר )סרט נר6ט 1)עג"ד עכ") נמורט דרטט fi'onדס")
 ויגלעו "'ומגו h"rDt  מלולו ססומעיס 3מר4 3ר.נג"ו ,"ח י~נ5יט וכסס כסמ"ג  עוכלך TnhV טכוונס hlh מדר3גן 6)6 7,"6 מסקוס6כ)גו
 וסיוחס'1 סכ' ט,קן נחוס ערך סס"ד ועיין טוקן גסוס ו)סגיגו rt~ep סי' סעור וכ"כ ר,מד' )ב( . 6' 6.ת קמץ מ" מע"ס ועייןיחד

 קסי6 1מ6' כזוגתו ת"י עכ") טו63 קימו סג") נחוס וסני כו' ל3י שמן "יט לס)ימו א"ע טמד' גחוס 16 י)3)ל נחוס טו6 06מסחסק
 כו' טסוחח ותזיף אח"כ tr/rt~ll סיר6'ס ומגירסה 6מר 637 סג" והדסם לגריון ועיי"ט 636 ל' ps(l:t 6מר ר3ט ומהנ"ר . 3וס)'ט

גלן
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קמז יך4א*ם לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אשורים ו עמולמפר
 אשר ארץ כתיב מברכין כמה ועל מה על ולמד צא מברכין מה למדנו . מגונה זה הרי עיקר כל אמרלא
 קרו חמוץ לידי הבא דבר כל )ג( לחם , וברכת ושבעת ואבלת עליה וכתיב לחם בה תאכל במסכנותלא
 באכלכם והיה לך שלה בפ' חלה לענין וכדתניא חמוץ לידי הבא מדבר העושה לחם נקרא דבר וכללחם
 נאמר דן אתה הרי במשמע פירות שאר אני שומע עריסותיכם ראשית שנאמר לפי נאמר לס, הארץמלהם
 לאי קרא אמר ישמעאל ר' דבי תנא והתם . וכו' מינים חמשה להלן מה עוני לחם במצות ונאמר לחםכאן
 חובתו ידי בהן יוצא אדם חמוץ לידי הבאים דברים עוני לחם מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליותאכל
 חמוץ לידי באים שאינם והשומשמין ור;פרגין ודוחן אורז יצא ושיפון שועל שבולת וכוסמין ושעורין המיןכגון
 מלחם המזון ברכת לחם נלמוד כך )ד( ה14רץ מלחם דתלה להם למדנו וכאשך 6,[ )"ס ]פסחים סרחן לידיאלא
 לענין ה"ה ]לחם[ להקרא גורמין והאפיה שהלישה לחם נקרא שאינו חלה לענין שפירשנו מה וכל ,דחמ'ן

 , קמ"מ[ ]ס" רביעי בעמוד חלה בענין למעלה יעיין לידע והרוצה , המזוןברכת

 ברכה אומרים וחכמים ר"ג דברי ברכות ג' עליהם מברך ורמונים ענבים אכל 16[ ]מ"ר מברכין בכיצדךרענן
 . כרבנן והלכה ברכות שלש עליו מברך מענו והוא שלוק אכל )ה( אפי' אוסר ר"ע שלש מעיןאחת

 חיוב ושיעור . הענין הפסיק במסכנות לא אשר ארץ בגמרא אמרינן ורמון ותאנה גפן בענין דכתיבואועג
 וקיי"ל כביצה עד אומר ור"י כזית עד אומר ר"מ מזמנין כמה וגד 6'[ ]מ"מ שאכלו שלשה בפ' כדתנןברכה
 3'[ ]מ"ט דר"ם והעמא . דגן כזית שיאכל עד חובתן ידי אחרים להוציא 6'[ ]מ"מ יוחנן ר' דאמר מאירבר'

 בכביצה ושבעת ואכלת סבר יהודה ר' בכזית ואכילה שתיה זו ת ע ב ש ו אכילה זו ת ל כ א דדכתיב
 מוציא וכביצה )ו( כזית והאוכל נינהו דוקא ודקראי דאורייתא גרון שביעת דקרא שביעה לחו מביריותרווייהו
 כריכו ומלבתא מלכא ינאי 6,[ ]מ"ת שאכלו מ"ג טדאמרינן וראיה . כרס שביעת שאכלו חובתן ידיאחרים
 אבא ר' ואמר להו ובריך שטח בן שמעון אתא לסוף המזון ברכת לברוכי להו הוה לא הדדי בהדיריפתא
 לעולם יוחנן א"ר אבא בר הייא דיא"ר דעבו. הוא לגרמיה דעבד שמח בן שמעון אבא בר חייא דר'בריה
 ואשתו וינאי דמי שפיר דגן כזית אכל ראם מכלל דגן כזית שיאכל עד חובתן ירי אחרים מוציאאינו

 יין של כוס ושהה ירק של עלה אכל הלכסא דרבא משמיה יהודה בר חנינא ר' ואמר . אכלו כרסשביעת
 ר"מ כדברי גם )ז( למרנו , דאורייתא כזית אלמא דגן כזית שיאכל עד חובתן ידי אהרימ ולהוציאמצמרף
 וכך . נינהו בעלמא אסמכתא וק*אי מדו-בנן וכביצה כזית כתוב יהודאי רב של גדולות ובהלכות ,קיי"ל

 והן ושבעת ואכלת ל[ ]ס' התם מדאמרינן , וראייתו , ז"ל יעקב מרבינושבעתי
 מדקדקיי

 . וכביצה כזית עד
 ברכה )ח( בריך ולא בקכא תלתא הלתא בנ" רימתי תליסר אכל הונא רב 6'[ ]מ"ג מברכין בכיצד נמיואמרינן

 מאן האי בהלכותיו גאון יהודאי רב כתב וכד , בעינן כרס שביעת אלמא . כפיננא עדיין )ם( אמרדאורייתא

 ראםתועפות
 נין 61י:ו 3ירוס)מי 63 ר' טטוhlttb 6 636 ר' 6)6 סגר'"1; כיוה"כ ת:6 6י:ו 15מר 636 ר, טכ6 67יח6 וט6 טס Dt'D't נמחטגרש

 . ]טנר%ד[ כו' וסיס חלס נעגין סלח ס' 3ססר' וכדחגי6 היכון לידי ט63 י3ר כ) 4קר6 )חס ג") )ג( . ד3ריס 3ס מוסיף סו6 רקספרייתי
 . עב") כג3נסתי עד יכניס טדסוסיס נכ) נס שי' הינת )ית6 דסס"ס הכת"י דננוסח סופרים טדקיוקי כ' . 6סי' )ה( . דהמן 5"))ר(
 6' )"ו 31ד' רוגן ע) וסרג בסי' :ויק6:;ר כר"ג S~D דר"ע דמטמע וקט סם לכ' קנ"ו ס" 3טו"ת טר36י"ס קע"ת )ט bTrhונ,ט
 )מסיס (O'Dfi מיטתך דמאי, דר"ע טר36י"ס טס תי' 6סי' ר"ע 3ד3רי ו6יח6 ט)פני:ו טנ'רס6 וא' כרטיס ס)כס ורכים 'היד6ך"ע
 סח נננעי6 )6 וס"ק fip' מי)י' 6ט6ר דקארר Dh" ולך מירס 13' כרחן דם") ורסן דר"נ 6פ)ונת6 ק6' 1)6ק6י1ר

 סטווי
 טו6 גמור

6(6/teh דטסיר )י וקרס . עכ") נרכוח ג' טריו נוכרך דיין כרוס כנון סרק sr~t ויעורס וריגן דר"ג 6ס)ונת6 ק6י שי' דרך S~D 
 תלי  פנל i'eh 6)6 פרכות גי דיכדך ססיט6 מתו וסוף סיכון ורימו:יס תניס חשים מיכע' )6 וס"קכרכן

 מררך מינו וסוף ירק ס)
 ק" )קמן ועיין סו6 חוור סמוון סח מיכסיך )6 טמר )סר6כי"ס ו)נ:") ר"ע ד"ס 6' ת"ד סס סתוס' גופת נר6ס וגן כרכות ג'ע)י1
 נ;גי)תין ריס ירוס)מי עין . סר6כי"ס וקוטית . 6סי' חיגת ג"כ )ית6 3:דסס גס טיס סגר5"ד ע"1 וכ' ך  נהרס מו"נ )"ח 5ותתכ"6
 דקקי כט"ג טונף סנתיגו מוכרח 6יגו Dh" מ3' ומיסו . "" )"ו טגנו' 33'6ור ממ"כ ד3רכוה סס"ו נטג"6 ויעו"י כועסו שוטט טיט )6ער"ע

 . 7ח)ס נו:וסגס טס וכהוסף . סרולט 6ף ר6"6 . נ' ס"ה ססחיס ועי' . :חט חני דנוטגי . כ' ע"ג 3"ק ויטו' . 6ט)סגיו 1)66ק:1יית6
 יד"ג רב 3כקי6ות טלפיך מככר גמרתי סוכ . קית'ית6 ע) מויי ד:61 636 6ף 6:ור 3"נ וזית דוצינס וס"ק יסכת p"'Dונירוס)נוי
 כבס"ת ס)6 )ו( . עכ") . טמ6ריך ע) כמקטר היגיף נדין Sh 1:'61 בערך 6' 16ח ח"כ מ"ח ט:חנוד 3ח'3ורו h~wtsn סססריידגלון
 )ר"מ דכויה ג"כ סכי 3' נ"ע טס טרט3"6 ח" ועיין דר3גן סיעורך ד"ט כ' כ' סס ורס"' ר"מ 7"ס 3' וס"ט עד ד"ה 6' מ"חנרכוס
 כרן )יס 6ית מדריגן וככי5ס דכויה ש"ס 3פ' 67:,ר עויר6 ורכ טס סכ' bib סריגי 3קר6י דס6 י6וריית6 סוי יסויט )ר'וכ3'5ט

 עד וןורסיס otplpln סס D~O מדק7קיס ומס ד6,'רייה6 ססו6 ס") עויר6 ר3 דגס כו6 סיר6'ס דעת 6נ) ססיטס נווח)סת 67נוריוחנן
 סט)ס כסכם") כ"ס כו' וו6'ר דכור' גס וכמדגו )ז( . קע"ת ס" ס6:)ו ג' ס' 3:ורךכ' סר6"ס יכת וסו63 ד6ורייח6 ססו6 וככי5סכיח
 חרט סס ושין . ס)יט"6 טנר6"ד )מון up~. . הידוס )ט( . סס ו3ס3ס") כנדסק כ"ס כו' כרכס סי' רריך )ח( . סיר6יס נלסון קפדס"
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 יראים לכריות ולא לשע"מ רע נעשה ואדם נעשים איםירים ו ענודמכלך 223
 בהן וכתוב דאורייתא, ומפיק דרבנן אתי דלא )גרון( כרס שביעת ומפיק אתי לא גרון שביעת ]אלא[ אכלדלא
 שביעת אומר ואני . קאמר מאי ידענו לא הונא )י( ומר גרון שביעת דאורייתא ואמר פליג הוה הונאומר
 תליסר תליסר דאכיל הונא ודרב . ומדקדקין דורשין פי' מדקדקין והן . ראייה אינה וראייתם דאורייתאגרון
 שאינו ענין באותו ועושה שביעה לה ראוי אינו פי' בכיסנין הבאה פת פי' היו לחמניות בריך ולארפתי
 ועדיין הרבה אכלתי אני שהרי להם יקרא שלא ונראה הוא דין פי' כפיננא עדיין דאמר והיים לתםנקרא
 לא פי' שפיר אתי בריך לא ואף בהם מצאהי לא גרון שביעת ואני ושבעת ואכלת כתיב ובלחם רעבאני
 זהו דרבנן שיעורא דאכיל ג'[ ]כ' שמתו במי דאמרינן הא מדאורייתא דכ;ית )יא( ואחרים . המזון ברכתבריך
 חוץ בספה נפלו מכביצה מהות אוכל צדוק לר' לו וכשנתנו כ'[ ]ע'ו פ"ב בסוכה דתניא וההיא מבזיהפחות
 ולא לפגש צריכין ההוא הוא להם איכל דהאי ג'[ ע"ע יוה"כ פ' וביומא . אחריו ברך ולא ואכלולסוכה
 ומבירא בכביצה שאכלו כגון דאורייתא ברכה )יב( ובריך המחוייבים לפטור רצה לא פי' דאורייתא ברכהברך
 דאטר כר"מ ד?(יי"ל ואחרי , למעלה פירשתי כאשר ק""ל כר"ם מיהו . דאורייתא בכביצה דאמר כר"יליה
 אם ישתה א"כ אלא דאורייתא מחייב ולא שתיה ץ ושבעת קיימא א"כ הלכתא רבא דפמיק דאורייתאכזית
 אחרים עם האוכל הלכך , לתיאבון שלא שישתה אמרינן לא לשתיה צריך אינו אם אבל לשתיה צריךהוא

 ידי ושתו שאכלו אחרים למפמר יכול לא שתה לא ואם לשתיה וצריך ואונל הוא )יג( ושתושאכלו
 , דאורייתא ומפיק דרבנן אתי ולא מדאורייתא ואינהו מדרבנן מחייב דאיהוהובתן

 יש . בכביצה ושבעת יהודה לר' שתיה זו ושבעת כזית ואכלת ושבעת ואכלת לר"מ . אמרנוימעלה
 בשעריך ואכלו , שבעך כנפשך )יד( טיבא ואכלת הכי מפרשי דלא אהרוה ]ו[אכילותשביעה

 לי הנראה פי'.לפי ק).6[ ]ם" התן לא כלייך ואל בלאו רביעי בעמוד למעלה , בשגגה קדש יאכל כי איש .ושבעו
 שיעורה דאיכא לן ומנא , לשתייה צריך והוא שתה ולא אכל ]או[ מכ;ית פהות המזון ברכת לשעורתולדה
 אני ומסברא הוא כלום ולאו זית כחצי פהות אבל קצת שנהנה זית חצי כגון דרבנן ומפיק דרבנן ואתי )סו(דרבנן

 ראםתועפות
 על'). נלסינן כפגם עדי "ר"ג טס ססי' סו* וככ"י ר"מ. מיגר' 1כ"ו כוי עדי *מר hSh כס:* עדי נחמן ר3 6מר כנמ' גולם טיס ס)* גר*טסכ'
 סס"ח וס" מ"ק )"י סת6 ודרן סנר ומגדפם קלמר מ6י ידענו )6 גרון הדיעת ד6ורייח6 ד6מר כסס ריס סוגם ונור סי' מ"ק. )"י סונף ומר)י(

 5ן סעודס וט)' גע"י ט3' סכסכו) ו3ס' כריך 1)6 רימתי תריסר דרכי) דר"ח )ס6 ק~ר מ6י )"י כלט ר6ס סוגל ד)מר פוקססדכס"נ
 3גדסס רסס 6יגס ור6'יתס כ6ן וכסמ"ר עב") סוגל ר3 ח"ק ידע;6 )6 ד6מרי אוף כוג6 ר3 ומר סוכות (SD1 ו6סכהן 3זס") כ'מ"3
 וגריך )יב( . ספרסהי היכת )ית6 ו3גדסס סם 3סכס") כממ"כ כו' דכוית ססרסת' לחרי 5") )יא( . וכ5") רבות בגן ור6יוהיטססני'
 ר"6 ס" סעוןס סי' וס6ו"1 וכ5") גג7פס כ"ס כו' טהט 1)6 )סת'ס וסריך 6כ) וסול )'ג( . נסכם") )יח6 וכן מיותר נ6ן וגס כגיפס)ית6
 6כימ: נעגין וסו נסגנס קים י,כ) כי 6יס Y'nh ומלכ"ר עגכיס 51") ט"מ )יר( . קנ"ו ס"ס )16"ח 3סנר"h~lrl 6 6)1 רכינו ד'סניף
 . ויע6נויר ד' מספר רדפי כ' )"ז ד' חלס ס). וכמסר'ט"6 ר"ס ש" )סנן ועחן כ' )"3 ססה'ס Slhn 6כ6 3ךכרי כרסכם נתויק שיפרסםד)6
 סכם 6)6 כנדפס וכיס כ5") כו' ענון מ7רכגן מהייניג6 וכי דרשן כו' ופתי דרכגן סיעורם ד6ע) כגון טגוהו מ' נסע 67מר כ)) דרנה)פו(
 וכמע"ס . כ6ן כמכו6ר כקמת וכיון כו' )6ו זית מוחטי סחות 6כ) י5") טגי0 חרס וססס מונן וסיגו סו6 כקוס )16 מכרה סחות 6כ)גחונ

 טיר)י6ו"ן ר"י פחוסי סונף סקדוס מקורכי") יעקב ירכינו וכע . דורך 61'ן ע""ס טגךסס ט'ר6'ס נוסחת (a1D יחק ט"ו 6ות ג"6ס6'3ת6
 6חריו )נרך כגריד 6חד עגכיס 3נרג'ר כגון כעקמן נגריס מכויה פחות מרננן וסיע,ר6 נכות סיעורם ס,' דג,57ור"ה6 כ' נמכות)מס/
 סס סכ' מע"ס טכס"ס ג"6 ס" )ס6י)תוח כסטמטוח עוד ועיין עיי"ט )כרך 6"5 סריס ט6'גו נדגר וג,כנינט מכוית כטמוא 36)מדרנגן
 וסתיס 6כ')ס כעינן יהרתי מג") 6נ) סיט 11 וסיעת 6"כ r?"tn כ,ית דם") גטי סיר6יס ע"ד טנ"י קובייה )תרן 6"ט נו"'טר"ר
 וטח'ת )כתוי )חוך 3טת'0 מי'ר' יוס3עה ך6"6 )ס'ר6'ס ps"5 ולסנר סס וז") . ע""ס תגרך כטתסתט 16 כסח6כ) קר6 ס"קד')מ6
 6, ג"3 )פרכות 3חח וסרכ3"6 עכ"). וטבעה מקרי טסתיס וע"י 6כי)ט 6חר סנ6 נסתיט ימ"רי ס"מ וסכעתונויכת'כ

 633 דמס"ס ס"
  יהיה  ע וסכעת לכיוס 11 61כ)ה וכרכה ומנעת ולכנה יכתיכ ממוס סמוון ע) מנרך ו"ח"כ סיין ע) וצנרך נס"6 סנונן 6חר יין)סס
 סמים  לחס נס' ורקיעי . סק"3 קט"ר ס" מג"6  וט"ן ג3"0 קיי") וכחס כר"ת מסיק דט6 כן )ומר  6'ן ולר3ייו 5"5 ונ0"6 וברכתוציר
 ר6"0 סיריסי 06רין וק"ל 0ר'"ף 56ל בנרפס בסי' :מ5, לן יר5.? 05  0י'ן ט) מצרך חיל סי' מ' נמס:? ר3ריס 6לו ס' יטכ"ןלעגלון
 מ5י 60 רוחקים מ6י רסיס 6לינ6 :עסו ח:4 תרי 6ל6 סיגוי,  מסכה':ן ול5  0מףן לסתר מזיחו מרתגי5 טל0 רר"ס כגמרך  רמתןגי

 דיש ו5ט"ג למחריו  :ולן  מסלסלן 0מ1ון ל6חר מניחו oh ס"  המען ל6תר מגיעו דת:י5 ד60לסכויי
~)cts 

 מ'לו דוקך ליס מממע דמניהו
 ו3מחכ"ח טכ"ל. קלטור רסוח גמי מגיתו 6"כ רכות )י0 רמסרטח רמתלי'  ממגרך וס"ס ה:6' בתרי  מלרוקמים טפיטריף

~fr 
 0גכ:ס רס6

 טכ' וכמו כוט טטו:ס דנסמ"ז ט"מ ליפ"כ עסו )30דע 6חד כוס י") 60 0גד)0 קודם )6כי) רסוח )1  :והגיס ו6יך קחגי כמו"ס)נקהו
 כחיקי לס דמוקי טד 3נמר5 מסס0 מסיר י6"כ ירס3"6 3חי'  וסיין מייתו ד"0 3' קד3 ונפסחים מניחו ד"0 6' י"ס יירכוה0תוס'
 עעון  6ין דכ0מ"1 וסותה יר05 06 11")  סמוון על  מנרך ולח"כ היין טל  מררך 3"ס ט"ר סי'  ס0 למסגם בסי' (t"bDnr ודלך דרור.ו0ו6
 ד3"ט 6לי63 חייי 3' כוס טטתס 03מ"י ס") ט"מ ל30רל0  לנון  לגרף 3"מ  מרמזריך 0'  3מט:0 יזעי) Sht כוס טעון ס") וכ"טכוס
 דמחגי' מריסק דסריך סייגו כו' תגן 601 כיס עטתם נ0מ"ו נ"ט וסנרי דסריך 5' ג"3 ננרכוח דסגמר6 טמסרס מדהריו סגריםטכ"ל

hD'Dfi
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 קין יראים לברירת ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אכזרים עפרומפר
 מ' 6'[ ]מ"ח דרב משמיה שלת כר שמואל דרי בריה יהודה רב דאמר איתמר לעשרה איתמר כידעיקר לא לנ' אבל לעשרה )מז( דוקא ]מצפרף[ בשתיה או ירק של דבעלה רבא אמר וכי . לי אין וראיהאומר
 קטן שאמרו אע"פ דאמר לוי בן יהושע לו-' אלא נצרכה לא ]ואמרינן[ עליהן מזמנין אין וקפנים ועבדימנשים תנן והא ומקשינן . עליו מזמנין בעריסה המופל קפן אסי רב אמר ל[ ]מ"י פירקא בההוא כדאמרינןלשלשה מצטרף ואינו לעשרה דמצפרף דאוטכחינן טעשרה שלשה ללמוד ואין מצטרפין ירק ואחד דגןשאכלו
 כעשרה נראין שמונה או דתשעה ופעמא . לעשרה סניך אותו עושין אבל עליו מזמנין אין בעריסההפופל
 קוראין מהן אחת ויצא כאחת )יו( שאכלו שלשה בתחלת דאמרינן ואע"ג . כשלשה נראין אין שניסאבל
 שם דליכא בשלשה אלא אמרו לא זומרא מר אמר ועני ליה דקרי והוא יונף רב ואמר עליו ומזמניןאותו
 בעשרה החמירו עליו ומזמנין קורין לענין דוקא דיתיב עד בעינן שמים שם דאיכא בעשרה אבלשמים
 שאין גדולוה" ב"הלכות כתוב לח( וכן . דיתיב עד בעינן שמים שם אדכורי דבעי דכיון משלשהיותר

 ראםמצעפות
hD':h6"י ס' 3)עחמוה וסרמ3"ן ט"מ ו"ס כ' קי"ו סס"'ס ורסנים מס כרט"י כמנוטר כן )6 ושחכית כן סי' סמעי"ט 6הר ונמיו 
 דכרכט ווכח )6 וסכי)ס 3סמיס ומנון גר 03"6 להגיגו דממם 6סיס6 דניהן" מריסק 3גמר6 סריך ד)6 כר6נ"ז כסס נחי'וסרסנ'"
 מן מיגייסו חד6 :,ידחי'6 )6 קיוי, נרכות )חרהי ד6יתגייסו דכיון חסיכס עם וכטויס מנע"י 163כ) דנוייר' 3ס6 מוגו וכ"ע כוסטעונס
 יסגכגס ספרייתך ע) כוס lrn(O כהמזג כ"ס וסכרי כנמרץ ומ"ח סכוס ע3 )נרך h'h מזוט מ"מ כוס O:1DD 6ין כרכס )מ"ר ד6ש'מכוס
 ו6וכ) )טריו כוון נוס)ס)ן 6' כוס 6)6 6") ו6ס והוגי קהגי סגכגס יס6 נוכעו"י סו)חגו ע) נ'וטכ נויירי ד)6 דמסמע ק6י מוו"ס)ניחו
 יין )1 6'ן ע"כ טכוס ע) )נרך סו6 יחונס כוס מנוגס לדמ"ז דקסנר שגי סכ6 נו":ו סיגד') קזוס )כעוס ד06ור J"rhl סיכדי)קורס

 )רכ6 רכינת ד6") ס6 טטכ'6 ע"פ ס' סרי"ף ע) סמ"ג סכ' סג"ע )ס 6ת6 וכוס וכג") ס'טע קודס )טעוס מותר וטגנך)טכדע
 כוס hlfi )ו טלין מ' סכ' כוס סעוגט ד3טמ"ו ים") מוכח 6"ד פ' )סנוסכ"ר דה6 ונ"ע טס סה"נ וו") כו' 6"3 כוס טעוגט כרכסט"מ
 )ק"מ וכקמה עכ") 51'ש ע"ס כוס lPP(r"nols O דייקינן ומסתם סכד)ס rfil( נטמ"ו עליו ומכרך 3סנלץ )6חר מניסו כמו"ס6חד

 . יכג") מידי מוכח )6 כו' ונס"6 וטכד)ס כסמים ומ,ון גר וכס"ק וממתג" נושכותיו סרי"ף ט3י6ס )6 כו' כביו"ט יניתו ס:כגסדכריית6
 נדבר hntlSe ד6';6 מטמע ס)כה6 )6קנוע' )רג6 )יט מד6ינעריך למוכיח כ' כ' ימ"ח נרכות ))נס' ק%י וכס' כו' תוסרט דוקק)טז(

 דגן כיח סי6כ) עד מ1!'6 יגו ד)טו!י6 סיס6 מסוס ו6י כו' מגטרסין ירק 6כ) ולחד דגן 6כ)ו תוכעס דר3 מטמיט 6ר'" )ע"6()ש) ס" סטוסס מימרbo 6 )6טמטען )רנS"S 6 )עסרס )שלטרופי ד6י ט)טס טרוף 3ד'ן ד5יירי מוכח מוס ט)כת6 )6ק3ועי )יסולפטריך
 דס)ינ מקן 31'כ6 דנן י,יח סי6כ) עד בותיק 6יגו סרנים 6ת ד)סוגי6 הו6 'וחגן דר' ססוטט מימרחו יט6 )637 )': לפעריך )6ג"כ
 מנטרף סייגו וי"ל סמ5טרף 6ומריס 'ס ירק 6כ) ולחד דגן hg(tl וט' טס סכ' %נ ס" סריק6נט' דירי )י תמיטין ומלו ע"ש כו'עמ':
 כנור סיבכתי )יז( . כו' דגן ס6:)ו 1כ' 5"3 דלולי סו6 ס"ס )6 06 ולע"ג )עסרט מלצרף עוינו סיסכור מי 6ין סמחנ6ר ולסיע;")
 טנא כגדסס יוסף ר3 61מר כ6ן וגוס"כ כ5") כו' קורסן (ptc מטן 6' וי65 כלחת ס6כ)1 נ' רכ 6מר יוסף 3ר יימ' רכ ד6מרנוסרך

 דורכות r~D )סר6"ס ועת חסעיי ד"ס 6' מ"ח כרווח 30חוק' זומר 0רו!יס כטיט סר6"ס רכינו ודעת 3' מ"ק סט )פנית וכ"ט לניי61:,ר
 ס6 וו") חרס סרס כ' כעסרס נרטין ט:ותס 16 כ6ן ועמטכ"ר O'h1'C דעת סכיך ק:"נ קנ"3 סי' סס)ס ו:סנ") טס וחר"' כ"6סי'
 כנורו ו6מ6י )י' קטניס כ' '!טרש 6"כ כעטרס גר6ין יטמתס רכינו זעת )מי קטס ועוז 6%הי )6 כעטרם נרטיןרח'

 בנ"י טונף סכננו ס' ווסתי ססוסקיס כ) מסתימה ול"ג נ' ו)6 6' קטן דוקק זמסמע )י' סג'ף 16הו עוטין 6נ) כו' קטןננמר6
 6ו רניגו דמ"ז גר6ס ולי . עכ"ד סכלנו כסנרח ס") דרכינו "פיר ירק ט6כ)ו ינ' דומיך )" מ5ערפיס קטגיס דג' קג"טסי'

 כו' כקמן דינם כ' סיס כלומר ססי' טס מסר6"ס כסי' ודש ג!רכס קסגיס )סגי טס ס6מרו יכרכות ס"ו מסירוט)מ' 610ממונס
 כנודרם וי"מ תוקר סיסט כממ"כ מסרס רנינו 6)6 3ס)טס מיירי וסכך העירס סירי זטהס קען סד"ס נ' %ו כרכות טחוס' כהי'סייגו
 כעטרס גרסן תכעס טירוס)מי )הון וכבי"ס כו' 6)ו קטגיס ונ' גדו)יס ח' י0 ס6ס סם מסר,"1 בסי' יותר ושכיקור ג' סי' 0!"6כ"ר

 כחכ )6 6מ6י וק"ק ככרייתך זמ"רי קטן )ענין כסכרייח6 סמונס גס סוייף טרכינו 6)6 רניגו ע)טון וסייגו ניניסס קטן כו'מוענש
 3ס"נ וכ"כ )'ת( : כו' מגיף לוחו עוסין ססס 6ח שכירין סטם ע"' סס ומדרת נירוס)מי סס"מו כמו )נ' י' נין %3ק טעםרכיגו
 כט"נ נוס"כ ג"ג סכיך וכו' נרון מניעת גזי נס"ג 003 )עי) מ"ס ע) 6)6 )ס טסמוכין דיגיס DD סייכות )ו 6'ן וכן דט5י חרט סטסכ'

)ענין
 קעי

 יטגס כן )6 קומר ו6ג' עכ") וע'
"163 

 ויודע סורח דקטן כק"ג משסק ומס סכ' ר"ת תסו' סניך קג"ו ס" סעודס סי' ח"1
 כ6ן וס3י6ו כ"ד מ" 53"5 3ס"נ כ' ד3סיי6 חמוס סו6 הכקורס ע"כ וכו' יודע 16 פורח 16 קימר % י16 העיני נרסס מלטרף מהרכין)מי
 )סס)יס נ5"5 ד%ס )נ' יו"י נין מחבק ד3ט"ג 1עכג"3 קימר 16 16 631 3עי כתרתי טרי טיודע וס61 סורח קמן ע) 6)6 מונוג'ן סמןרכיגו
 היונ 6'כ6 גננ' 7'ל" יככבו )עסלס )ס)טרף 6נ) )ח0)ס י)סס)'ס דומע מדיל" )נר חיוני י)יכ6 )סנטה סמ,ון דנרכת ר") ענסמ"ו)תסנט
 דנס"נ וגריס . )נ' יו"י גין מח"ק כס"ג דגם דר") כס"נ וכ"כ ר3י:1 מ"ס 6"ס ומסתי סני מע"טו כחד סיס )סוכיר נ"מ 6)6וימון
 סג'ף קוהו שסין 6ין כעריסס סיוטן דקסן 6ריכ") גס ק6י כו' סמעחת6 טגי ככ) טי)כה6 וקת 6' מ"ח כרכות נגערי דנו"סס")

 ק6י )6 כו' ס)כת6 יצת יתפרט ר"ת נסס כחנו ו)ית כי"ס 0ס סתותן 6ו)ס מנרכין במי יויע 16 סורח קטן דוקק מדנעי)עטרס
 3תסונתו כנונו6ר כס"נ עס מחולק ור"ת כס"ג דנר' ספיר"ת כמו קאמרי 6ו 16 ויודע סורח דנע' וסכה ר"ת נדברי טחוס' ומ"מ*ריכ")
flh3aוו") טס h:ht דנריסס ע) נוסיף "eh (גקס גר' 'וחגן דר' עוד סם מטקסס ומס טס. מסרס"6 ק1סיית מיו"כ ונס 3עריסס מוט 
 finnQI סי"נ כסגת סייגו יפולח )ק"מ כו' מהרכין )מי סיוךע iDP כו' 6)6 כו' כיחכחה ו)ית ע"1 אמרו 61יך יודע ב)6 סורחסתם

 7מ'3ת6למר

-- =-
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 יך4פ4כם לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסרים ו עפרמפך234
 שלא אפי' י"ג בן עד יגב בן פוריו קמן ניהו ומאי מברכין למי שיודע והוא פורח קמן על ]אלא[מומנין

 : צבור[ צרכי בהלכות ]מצאהי . שערות שתיהביא

 ]נח[ רנרמימן
 ושמרתם אותם ולמדתם ואתחנן בפ' דכתיב בה )א( ויעמלו התורה את ישראל שילמדו הב"ה צוהתלמוד

 נפשיה למיגמר איהו מחייב אבוה אגטריה דלא היכא כ'[ ]כ"ע פ"א בקדושין ואמרינןלעשותם
 מחייבא דלא מנלן והיא . פ"א בקדושין כדאמרינן התלמוד מן פטורות והנשים . לעשותם ולמדתם )ב(דכהיב
 . למיגמר איחו מת*יב ללומדו מצווים שאחרים כל בניכם )ג( את ולמדתם בידו קרי ולמדתם דכתיבללמוד
 לא התלמוד פי' , בנותיכם את ולא בניכם את אותם ולמדתמ דנתיב ללמדה מצוין אחרים שאין מנלןוהיא
 כדאמרינן . סברתם וללמוד ת"ח לשמש שצריך אלא יאמר מה ידע ולא ויקרא סברא בלא אדםילמוד
 שמראה פי' . ת"ח שימש ולא ושנה שקרא זה אמר עולא ערום רשע דמי היני כ'[ ]ס'6 נוטל היה פ'בסוטה
 ר' הארץ עם זה הרי ת"ח שימש ולא ושנה קרא 6'[ ]ג"כ ותניא . שקורא טה לפרש יודע ואינו יודעעצמו
 אגרא כ'[ ],' פ"ק בברכות ואמרינן , אמגושי אמר יעקב בר )ד( אבא ר' בור זה הרי אמר נחמני כרשמואל

 תלמוד ויאמרו כולם נענו כ'[ ]מ' בקדושין כדאמרינן . המקום לפני תלמוד טצות וגדולה . סבראדשמעתתא
 לא לימד אמרינן קיים אמרינן 6'[ ]'"' פ"א שלהי ובב"ק ממעשה גדול תלמוד בקדושין דאמרינן * י'צאוליש . כולם כנגד וזורה ותלמוד יפה[ ]פ"י ותניא . מעשה לידי מביא שההלמודגדול

 והא תלמודא ומקשה . אמרינן לא לימד בתורה שכתוב מה קיים אמרינן שנפטר צדיק על פי' ,אמרינן
 קטן במי נתלה מי רש"י ופי' בקדושין מר אמר והא פי' . מעשה לירי מביא שהתלמוד תלמוד גדול מראמר
 להזכיר רצה לא הכי משום משמע התלמוד הזכיר ומדלא אמרינן לימד הא )ה( משסע אמרינן לאלימד אמרינן קיים דבב"ק לוזרץ יש . גדול תלמוד אלא לפ' אין דקדושין וההיא . עדיף קיים אלמא בגדולנתלה

 ראםתועפות
 מכרכין )מ'  'ודע  Db" )וס קורס 6נ) סורח 7דוק6 מדמע כורח קטן ד6:ור ייחגן ר' 6"כ מנרכין )מ' יודע סי"נ סגת ק71ס דנםדמ')ת6

 נמחכ"ת וס' ו' 6וח כ' ס" סם וסמע'"ע עסו מז:וגין מכרעין ):וי 61"' פורח וס"ס מסגי גמי )חוד ויודע סכי ס~ת6 )'ח ועו"6)6
 קג'ף 1)ע:ין מכרעין ):וי 61", כורם כקטן ר"ג )ס מוקי נקטן :ודקדק'ן דלין כרייתם וסך נעיגן דתרווייסו דדעהו וחסנ ר"ת כדבריסגם

 עכ") סיג כס' סתירות :מלו מקומות ככמס nh(o מכרכין[ )מי דיודע ועוקץ כו' נצטרף סורח קטן ו)כסמ"ו )חס)ט ו)טט)יס טס]סל כן )סרט קבס מיאון נס)' 6נ) . ר"ח כ:וס"כ ננרכות מ"ג יעת )סרט טגדחק ו6ף 11") יודע 16 סורח 16 קירור 16 ד6ו כס"גדכרי Dg" ר"ת כטס ק5"1 סי' ח"6 ס6ו"ו ע"ד ע' 3חק:הי סדר וסוטיר )ס' יסודר עגמי וככי6ור ס53ו"ז.. ר"ת תסוכח ר6ט 1)6)עסרס
 : וכס") )ס)סס )נטמא ר") ו)כסנו"ז מ'16ן ס)' כמ"ג דמ"ס 6"ס סכ6רתי מס )פי16)ס

 עמ)יס יטרק) סיסיו מהקוס ססמקוסיח' כחקתי ס' ריס בת"כ ו:וכו6ר כסימוך כממ"ר ת"ח וכסימום כסכרך 1lxS'nסיחו)א(
 סרס"י ועיין ס"ג ס"6 ת"ת ס)' כרמכ"ס וכן )סגינו סס כנמרק וביתק 6הס כיס קרי 6והס ובמדחס יכתים סני' נודפס )ב( .נחורם

oSlh6' כ"6 ככ"כ hn'h מד כ6 מגמע )ה( . ]טנר6"י[ 6ה6 רב והתסס )סגינו )ד( מיותר. . כגיכס 6ת )נ( . כתוס' ושי"א( 
 סס נס סדריך כ:דסס ועיין מיניו עדיף קייס )מד 6כ3 כהימד 636 כו' )מד כ"ט 5") ו'[ 6ות כסמוך ]סמוכך ס:"3 כסגס"ס וכן כ5")כו'

 ונסי , 1ד1"ק 6"ט סר6"ס רכינו 1)סי' כדכריסס גתקעס וט:וסרס"6 ר"ת כטס 6' י"ז וככ"ק נתוסף כ' מ' נקדוסין ועיין ק5ת)מניס
 )מד )6 67' מטוס 6)ה מקיים ינרע מסוס )6 6מריגן )מד קמרו ד)6 60 ד6ימ6 51"ע וו") רדינו ע"ד כ' )מסרי כיקר יפויס6ט3י
 נקווד נושכח 3עיסמט סו") 63 מקיים עדיף דומך להחל 06 עסקיגן מסכה ן)ע:ין דכי1ן )רכינו דס") וי") סתוס' וכמ"ט קייםסליך

 עסי ככה"'[ 610 רג"ח כס" ])סלן וסגגתס :ו15ס )' ככף' סו6 כפיפס כי ק5ת )תמום ים וממ"ר עכ") קייס ככ)) רסוס 31thnhמסמך
 ד)6 ס:ועיגן ומסף כורך עמו מכניו פסיקך )6 כירך דוכ)כתך י"3 וסמק . זס )הרן כ' יכויס 6ס)י וכס' סטטוס מקוס סו6 סםסגר6ס
 ק"ת קורין ס6ע סמו סי' סמע כקריאת וכערב ככקר )כג'ך וס:נחס מטות (O"p דמו") )ט6ו) סיר6יס כוחה דע"כ מס דבריוכוונת מנין וקעי עכ") כו' עמס יומס וספית מ5ו מהוייכ כמק"ט ןט6 ממי כעקמו דוריו )כקורס וסנן וו") סיר6יס ס6)ת ע) כ'מס)6יש )מסר"ס כלעס מנחס ונסו"ת עכ") 6תרחייסו וגו' 31טככך ק6' ד)6 טועיכן וגו' 'מוט )6 מ7כתיכ 6": , כס ודגרת ע) 6)6 ונסככךק6י

 )שיך וסוגתם וערכית סחרית (O"p סו") 61"כ 31קו:וך וכסככך וגו' 03 ותכרת 7כתיכ מסוס י6וריית6 ק"מ )עו"ד וערכיתמחרית
 מסני כהי' )הרן סכ' גראס )כקורס 'סורס 6ס)' וסס' כס ודכרת וע) )היך וט::תס ע) 6תרווייטו פי' ק6י 6תרתייסו וכקומךדנסככך
 וכקומך וכסככך גירך וכלכחך גגיחך כסכתך סכתוכ מ? דגם מי3תhlJh 6' 1)י)ס יחוס כו וטג'ת וגו' ימוס )6 )יסוטע סקכ"סדמ16סרת

 3מחסנס סו6 )3' סניון דכחיכ כמקוס דווקא 7' 16ת ט' כ% 6וס גרמת כס' כמו"כ נו וטנית כמו דסייגו )חוי 03 ודכרח ע)ק6י
 נו דוסנית ממ6 ד6ס ו"olth 6 סחיך ע) גוס) מהטכס 61ין חכ' יטנס 6מת כי המסג' כדכתי3 דבור סירוסו )כ כהים ע6 סגיון6נ)
 ועש") וכנאווך כסככך פי' קרוע גימגם ס5 מסיך ס,ס סחורת ספר ינוס )6 מ6י 6"כ סהורס ניסר סכתכן 03 וד3רח סימו 1)י)סיודם
 'מוס )6 מדכתיכ 3תירת1 ימורט סקסי מכיון ונסו ,:זן ::~ע )6 ועי )צגיך וסגגתס כתורס כמע"כ יסוסע סכס' ססס1ק ןכוו:תבסיסך
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קיח יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה יאדם נסעים אשירים י עפיספר
 דבשכבך דאורייתא כק"ש וקימה בשביבה ושננתמ טצות הצרינו לא לטה קצת לתמוה יש , אמרינן )ו(דקיים

 1 ובקומך ובשככך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ודברת לבניך ושננתמ דכתיב קאי אתרדוייהוובקומך

 גי[ רנהמימן
 שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה עקב והיה בפי צוה אשר שמור מאלהיר ויראת . יום בכל ברכותמאה

 יום בכל ברכות מאה לברך אדם חייב אומר ר"מ היה כ'[ ]מ"ג בהתכלת במנחות ואמרינן .מעמך
 צ"י זה מ"ת אתר ענין . מעמך שואל ה א ס מגו/[ אם כי מעמך שואל אלהיך ה' ה מ ישראל ועתהשנאמר

 . קבעוה 3ב( הגדולה כנמת ואנשי , במ"מ וי/ בצד"י ה' ה"ין י"מ ב"ש בא"ת)א(
 דק"ש ותלת עשרים הרי ודישתכח שאמר ודברוך שאטר ברוך עד תמסמר להן מנו מ ר מ ע ב רדננטררר

 פ' הרי וערבית מנחה שחרית תפלת )נ( סרי תמני זימני תלת . כ"ג הרי לאתריה ואחד לפניהב'
 ידים נשילת לאחריה וא/ לפניה א' דשתייה ב' המזון דכרכת ד' מעודה בכל תמני ובלילה ביום סעודותוב'

 פסוקי בתר רבנן דתקינו לכבודו )ד( מההילוך בר ק' הרי לאחריה וב' לפניה ב' ררמשא דק"ש ודיוהמוציא
 ובר לקטנים או לגדולים דמצמרך זימני מכמה ובר ממתו על. דאומר שינה חבלי מהמפיל ובר קוב"הרשבחא
 .נאספרמקי להו למלויי צריך ]בתפלה[ ברככת ז' אלא דלינא ושבתא מבא וביומא טוב מריח ובר פריממאכל
 ונראה , ומגדי באספרמקי להו סלי אויא דרב בריה )ה( חייא רב בהתכלת במנחות כדאמרינן .ומגדי

 . לשומעיהן לחשבון עולין מפמיר של וא' )1( בתורה קורא ז' של ברכות י"ד שלהדבר
 ]בו[ רנן )א( רנוסימן

 בניכם את אותם ולטדתמ דכתיב )ב( לחבריהן תורה שילטדו הס"ה ציה , ולעשות לשמור יאמדל~ור

 ראםהקפות
 ומפלו )ח11 כס ודכרמ ע3 כ"6 ,ימנך 3" קמע6 )6 דסתס )כנין וסגגתס ע3 ונקומך ונסכנך 7)6-ק6י סמעיגן )ו0 ומן גקנע וא1ג"
 כ"ס ואריגן דק"ס כיון עפיגן "ממקיים : כן טכ"י ג"ג )ו( . ות)"מ יטודSth 0' ע3ס' ספגי כתי' ממס טו6 3)1)ס מנחס ט0'מכ"כ
 , ומתרן קלמר )ימוי Pfil'(1 0מקטס וסונר ס:מעטס עייף תקמור נדו) סירוס וכו' תפשן גלו) מר 6מר וט6 עדיף Ottp 6)מ6)ימי

 : סגטט ע"כ . מיגיט" עדיף ק"מ למד 6נ3 מממד 6)6 תגמוד גדו) 6:ול'נן )6 )לגמורי ו60 להיגמר60
 )עטוחס טיוס וסי' )ך )סוג סיום י"ג נמסוק מס טסייס עם ט0ו6 נר6ס עם" "3כ3 כמסוק נרומז 61'0ט סו6) ד"0 3תו0' עיי"ט)א(

 )ך )סוכ דכתיכ 0כ6 ט6גי 16)ס פיוס ד"ט 6ן ג' 1% וכתוכף כו/ ימסמע לכנך ע) סיוס 6' ל, ססמיס וע" ויום 'וס נכ3יטי'גו
 גילת ס3' כעסע"ט וכ' 1 תסיסרי נגדס0 )ג( . ~טנר7%[ 3גךסס כ"ס , )גו קכעוס וחנמיס תיקגוס )ב( . ויו"ק . )מיעעי ג"כוסיכך
 )מס' טר6ני"ס ונכף פן סרי ט0ייס כ:11 כ6ן לנינו כוונת וכן ר"י,. קולס סי' ס)) נימי סקסן סמ61) טחיקן טמיניס כרכת דגס ח"נ נ'סער
 ונ' hTn" וממרט מד6 "61מי6 סטודס שככל טסמו:ס כחסכון טכ' ועיי"ט גלון :ערוותי ר3 ע"ש 3רכוח סנו6ס חט13ן ג"כ כ' קנו"ו סי'3רכוח
 ט) סחים כרסת ק' 3חטנון מוס גוון עמרם טרי וטמעתיטס

 תסימי
 טכיחי pteb 6(7 0ג6ון שמגט יחמר6 נתגיירו מנתרתי ונ"ך כו'

 דירי ושכישור )כמריס 61' )מגיס 6' דטמייט 3' עמרס ר3 שווור ע"ט סיר6יס )נוס"כ סותר טו6 61"כ עב") מסי)ין ועיי) )עגייסחמרך
 סמחס"ט 3י6ר וכן וכלחליו )פגיו ומנרך טכוס ע3 דינרך נטמרו ט3 נכוס יסייגו חיק 0סס ס" )6חרי0 61' )0:י0 6' יסתיים ג'רכינו
 מפרט") 7' וכרו ט)6 ו)ס63 ג"ח 6ות סחיט סער סעיט1ר )נע) טמסרס וכ"כ רנ'גו כל3ר' סטו6 סכ"' יכרי מ"ויסק"ח ס"כקו"ח
 עכ") י'ן )1 6'ן 06 ו)6חר'0ס )סג'סס סמים SD 16 ו)6מר'ו )0ג'1 ט"ן וע) 11") ו0כ"' רכינו כדכל' סס טכ' '"ע עטין )סמ"ג3כ'6וריו
 טסעד 6חר 61"כ הכירחו 6חר למות סליה זירך מטוס 3פ"ע טתי' דחט'3 ס" 6)6 )וט פסה דמים נטם" ע)'כוס ק6' )6 ע"כטר'
 כסמ"ג )ענק חיגו ע"כ חד6 ו6חמר6 ח67 ו6מ'6 טר6ני"ס פטון כנ") 0עודס )עין ט"ך וסיף 1)6מריס )ס:יס ויכרך מיס 16 ייןיסחט
 . ולו"ק 6חרוג0 מכרכט סוטר כטאחו נס 6מרוג0 ננרכ0 סחיינ סיעור 'סת0 )6 דטמ6 6חרוג0 כרכס חסינ 1)6 לני טת" אעגיןכ"6
 ס6דס כרסות סיס רמות ת"ס )וגור רוסס נוט 636 רחות סקנס ט"מ ערכים תפ)מ 3רכוח מ6ס נמגין מדנוג':ן טוכית ח' 40 דככ)13ודע

 כחסכון )סכג;ס ס)6 רכינו דדטת וג") . 3)"ע ודבריו ככוכ3'ס עס )להגרס 6דס סחייכ ק"ס )ווי טחמט טק'עת קוים 3ערכ)6ומרט
 דטעוגין וחפעין 3'5ית וגס 0טמיטס דניס 6נ) אסו מסיג טס עמרס וטרם מתורס כרכת חטיכ )6 ומט"מ סמכות כרכת נרכוססמ6ס
 )סניך דכ0"ת 60 סד"כ 6' )"ג גר"0 0תו0' ,")ט"כ ומנות כלכת סני )6 לבטנון עונין כו' נתורו קורסן ו' ו:וטכ"ר טוכיר )36רכ0

 6)6  ננוסס וכ"ט בכנורו משמנך ג") )ד( . נכרכות פ"6 מריי כממ"כ קיט )מקות th(o ק"ס ס) כרכות וכן ת"ת מטוס )116)6חריט
 חכמי זימי סגתקן קרקס רכיט ומלכרי כו' )מעט תמיד מאת טיקר6 ר3"ו ס"ס טמנ"6 כמס"כ ך63 וטוף חנכו וכמדו מרועע כ'טסם

 פרכות )מס' ר6כי"ט וכס' , רמ"ח גנ4 בקמן ועי" סנמר6 חכמי ניתקנת ספוגו ט' סי' דכרכות פ"6 טמעי"ס ס5ידד כמו וד)06נמר6
 0גי' סק"ח ק"ו ס" וכמנ"ט 6טי רב סלרס6 י"ס עטין נסמ'יג )ה( וויטרי. נמח,ור מת6 וכן כככויו 0מ)ך 6חר תמיד תיגח כ)) )ית6 נ'ס"
 נתורס טקור6ין סמנרכין הזכות ער5ש יטה ס' 5ות חספס מטף ס"ו t~nJoo וו") )עיר סמע0יק סכ' י"ד ט3 3") כ6ן )ו( . 36טור'

 : "סטיר .ט) %61 כ16 כנוס"ג ודב D('Y כו' מסעיר ט) וע' כרכוס 3'.כ"6
 מס"ק עיין )ב( . טקפתיט ואכן סס 7ט"ק )י :ר6ס ובעסות )עמור רבו ס" ומח"כ 31עטות בסמול ס" 03מוך ממט"כ וכ"מ כג") רנ"ו)א(

-- ---
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 יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו עשרכמנקך ב 68
 אלהיכם לה' אתם בנים שנאמר בנים קרוים תלסידימ כל אלא רוקא בניך ולא לבניך ושננתםובתיג
 וכן . בנים שקרוים לתלמידים מכאן אלא ן היו תלמידים והלא איו הנביאימ בני וכי הנביאים בניוכתיב
 ולמעלה תשלו אל גני ועתה שנאמר בנים וקראם לישראל תורה שלמד יהודה מלך בחזקיהו מוצאיעזה
 לשטור ואגב בפירושיה והארכנו יגה[ ]ס" לבריות ומוב לשמים שמוב ]חמישי[ בעמוד זו מצוהפירשנו

 . ולעשות לשמור פי' , בכאן כללתהה בפה שהוא ולעשות )ג( בלבשהוא
 רנו()סימו

 ה' מצות את תשמרון שמור '"ו[ וי ]סם וכתיב לעשותם ושמרתם 6'[ ]ס' ואתחנן בפ' בחיב . ייעשות()לשמור
 הברית דברי את ושמרתם חן[ רגע וכתיב האלה החוקים את ]ועשית[ ושמרת )ד( וכתיבאלהיכם

 להרבות אותם ועשיתם הכתוב )בה( ]בא[ מפורש עשה בה ,יש המצות שבכל אע"פ . אווזם ועשהזמהזאת
 לא לבב בכל וישמרם ובמצות בתורה נזהר אדם )ה( שיהא השמירה פי' , מצות במקיימי ושכרעשה
 פ4' הדבר את ר מ ש ואביו דכתיב ב ל ב ה ר י מ ש ומצינו .ישכחם

-DW 

 תשמרם כי נשם כי וכתיב בלבבו
 , שפתיך על יחדו יכונובבטנך

 גי[ רנתמימן
 גם למרנו ומשננתם יכש[ ]ם" ומצות תורה בנר את ללמד ובמצות ללמוד במצות פירשתי כברושננתם,

 מחודדים תורה דברי שיהיו ושננתם 6'[ מ' פ"א בקדושין כדתניא . עצמו ללמד האדם עלשמצוה
 . )א( את אחותי לחכמה אמור שנאמר מיד לו אמור אלא ותאמר תגמגם לא אדם ישאלך שאםבפיך

 [ap] רנפמימן
 ראש לכם הזה ההדש פרעה אל בא בפי דכתיב החדש את שיקדשו ב"ד את הב"ה צוה . ר"חקביעת

 ,1 ומצוה . לדורות וקובשמ רואים )א( היו כזה לישראל להם הראה משה . במכילתא ותניא ,הדשים
 תליא דבב"ד מה"מ בגמרא ואמרינן . מקודש אומר ב"ד ]ראש[ כיצד 6'[ ]נ"ו פ"ב בר"ה כדתנן לבי"דנמסרה
 מכאן ה' מועדי את משה וידבר קרא אמר )אמי( א"ר )ב( שאול בן יוסי א"ר גמרא בר חייא א"רמילתא
 אשר קרא אמר פפי רב אמר . מנלן , מקודש אחריו עונין העם וכל מקודש אומר בי"ד ]שראש[)שבר"ה(
 קדוש זה אין בשבת חדש להגיר העולם לג( שנהגו ומה . אתם תקראו אשר ביה קרי במועדם אתםתקראו
 לעולם להניד ראשונים תקנוה אבל בי"ד בראש אלא תלויה אינה הזאת והמצוה בינינו אינו בי"ד ראשכי
 ראוהו פ' השנה בראש דתניא . לקדש צריך אינו בינינו בי"ד ראש היה אפי' ועוד . בו ובתלוי ]בו[ להזהרר"ח

 ראםתועפות
 1עסיחס לנינו נ( ונסמוך ממט לבעטט כ"6 נפט 6יט )עטות 67'ט . ?5") גג") כו' 31.3%סט )נ( . לכ"ס 40 ליס )מעוט3"
 1)"י נגדס0 כ"ס ס6יס טחוקיס 6ת וטמרתם וכתיג )ד( . לסמוך ועי' )"מ 1ת1 מ5ות 3מק"מי וטכס עטט )סר13ת טכמו3 663והס
 דכרש סמר פסיקי סניך כ6ן ורטיגו י"3[ ט"ו ]דבריס ר6ס 3פי 1ט61 ועסית חינה )טניס כח"י וטמרת כ6ן ו)פנוט"כ ,ט )פתוקמקוס
 כגיסם כ"ט כו' כתורס 6דס סיסנס )ה( . 6ותס ועפיהם מסמרו הססתי 61ת '"ח[ כ"ס ]ויקרץ 3סר הס' גס גמ65 נ6מח 6נ) חורטמטגט
 תטמרס אמתי 6' ג"ד עילוכין ר"6 6מר מע"ז י"ח כ"ג דמדמי מסוק לניגו סייס וע"ז )מעוט ססנסתי כמו ו)כ כסס 610 תסמור1כ5")

 : כרכור סתווי וס עמוד מעגין וסוף ססתיך ע) יחדו טיכוגו שמןככטגך
 טר6סון )ש' מט6"כ כוי 6"ג טס סרס"י )קי כגמרנו ססוגס וגרניט )'ת6 רניגו ונגוסמת וגו' 6ית6 %כ )' קרוסין3גמר6)א(

 : ט"מ ?קר5דמל'ט6
 סי' ט6ו"ו כ"כ ראגו כדנר' . כו' טגטגו ומס )ג( . ]סגר6"ד[ טיס 6)וי וחיכת כ5") ר3' %ל )ב( . טמעחיק כטיס "'טו6"נכ"')א(
 מן מוססך 5)'מ )6 '1מ1' דמן h(h יגון יס6 6"ר ב"ג ס"ט ס:"יר'ן 3ירוס)מי מ"מ סטוק סמעת' )מגטג':ו ומקור C""D ת:"3 ס"ר"ח
 ומ"מ , שגו כמגטנ ר"ח יטי' מתי מקויס סייע עד מוקף תפצח טתס)) ד)6 ר"ח טכסני 3ט3ח כ61 מוססך ומי' ירמ6 קימת ילעד)6
 גגמר6 רניגו ני, סי' י6ס תמוט סו6 טמעון 3ר כר"ת ט)כט a~h 6ר"י כו' )קדט 6"5 3יניגו 3"י ר6ס סיט Dh" ועוד רכינוכ6ן
 כו' תגיג6 גמי 6:ן 6ף r~nh 36יי מ"ט 6"ס )6 6"כ קותו מקרטין 6יז כך ונין כך דיין 3ר"ס כר"6 טוכס 6"ס 6ר" 6' כ"דר"מ

 גר6ס )6 06 מס 3מטגס 67מר ר36"5 דעת רכינו 3י3רי טס חסר 6ך ט)ס:יגו כגי' סדוק ב"ר כר"6 ס)כט 6"ס ר"י ובמר סג"וגגדסס
 ועיין מקלסן נומנו % רניט מ"תי ר6י' ?מ5' סס רכינו ע"? חרס טעמוליס ווי ו3ס' טמ'ס קידטוסו מככר שחו מקוס'ן 5יןוממגו
דיגינו נ"י ל6ט ttDh 61"כ כ)) ר6י' 6ין עדיין ר"מ ס)סגי וכטבח סר6י' ע"ס מקדסין דנ,מגו נל6ס כמסוע o)th כעת תח"' שיגו חרטסס

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



כמכשוף
 קים יראים לבריות ולא לעאמים רע נעשה ואדם נעשים אישרים י עמי

 בזמנו בין אומר שמעון גר )ד( ר"א אותו מקדשין כומנו שלא אותו מקדשין אין בזמנו אומר מליהונייד
 אתה החמשים )ה( שנת שנה החמשים שנת את וקרשתם שנאמר אותו מקדשין אין בזמנו שלאגין

 מניין . שמעון ב"ר אליעזר כר' הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר , חדשים מקדש אתה ואימקדש
 נראה פעמים ואיזהו ומקדשים רואים יהיו 5וה מדקתני חסה בחדש ולא סיירי לבנה בחדש הזהשהחדש

 . לבנה זו ואיזו )ו( המקדש דבר משסע חרש מדכתיב ועוד , לבנה זה אומר הוי נראה אינוופעמים
 נקד[ רםכמיבנן

 ואתחנן בפ' דכתה הלבנה ומולדות חמה לא( תקופת שיחשבו ישראל את הב"ה צוה * תקיפותהשרב
 רב אמר 5'[ ]ע"ס כלל פ' בשבת ואמרינן . העמים לעיני ובינתכם הכטתכמ היא כי ועשיתםושמרתם

 , ומזלות תקופות חישוב זה אומר הוי העמים לעיני שהיא חכמה ואיזהו העסיס לעיני ובינתכם חכמתכםהיא כי ועשיתמ ושמרתם שנאמר ומולות תקופות לחשוב האדם על שמצוה מניין יוחנן א"ר גחמני ברשמואל

 ]קיד[ רפאטהרן
 א. אמור בפ' דכתה .עצרת כמח שגק שים ישיאל ש'טמ הנ"ט צגה מאלה'ן ייונת . פעמיספירת
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 ראםהועפתן
 חכמים ס5ליכו 1)6 מעכב טחונה קייוט סטין סכור ו6מ כ' קג"ג מ"ע כמס"מ טרמנ"ן ולגט . סr~lht 0 ונדנל' 6ו )קוס 6ין3'נימ
 קורץ חסר 6ו מ)6 ס,ט סמודס סיטי' גרי דעת סטסכימס מכיון 6נ3 3ע)מ6 עי)ח6 )פרסומי 16 מ015 ס0ו6 6)6 מקוים מקורס)ומר
 כמוהו ס0)כט ור36"5 כו' 16תl'n1PD 1 6ין חסר 3ין מ)6 גין קומר l1Dwr] 3"ר ]5") 3ר"5 מעור ר' סטרי 16ת0 הקר16 6טר 613ל
 ויקרץ וכת"כ נ' כ"ט רקס נמסג0 סיכרו מס tbst", וגר06 עכ"). מעכס קיסוס 6ין hnlh קותו מקיטין 6ין נוצגו גראס )6 06לגור
 ממסרו נטני) מעוכר סוי 6מ6י י6)"כ איכונך יסוי 6)מ6 מעוטר סרטו טחסיכט עד מקוי" )ומר טססיקו 1)6 טעדיס נחקרו ד'פ"נ
 ו6"ס )עיכונ6 סו6 ודק חסר סיס תמולם סיטי' כדעחס )טסכיס שפסיקו hsn 6)6 כנכד 11 תיכט ר") 6ין מקורס דסי' 51") 3ע)מ6מ15ס
 )מ5ו0 610 גז0"כ 6)6 מעכל סיגו מקודט מקודס 6חריו עוג'ס טכט"ע ומס )עיכונ6 ט61 י"ר מסרט: מקודס ?שירת סי' סו"6ועי, מקורס מקודס מחריו עונים וכע"ע מקודס טומר כ"ז ר6ט דס6 וימני חרי מקודט מקויט חגי 1)6 נחולט )ומר טסעיש ו)6 טמסגס)מון
 )סי 6כ) ק6' )חות כ"ד ר6: דע) כיון יריי נתקון סטסיק 1)6 ד0ו)") רניס )סון מסיקו 1)6 קטון מתוייק היגו יכריו )פי 6כ)ע""ס.
 יכוסס רכס )סון דגקע נוס 6"ס חסר ר.חויס סיסת )ססכיס כדעתם )חסוכ סייגו מקוד: )ונור טססיקו 7)6 )טרמכ"ן טהרתימט

 תגי דם") וספסר קדם מקרסי דנהיל )ל) דמג' תרי מקודס מקורס 6' כ"י נרה מקס זכר )6 כ6ן סיר6י0 ורטיגו . )א:מסכימים
 16מר ל"ר טטר6: מקולט לטיילו)עיכו63

 ומקודי
 מקודס וייצגי חרי כוגי0 טטע0 מס 36) כר,סו"6[ ]ודש אחריו שניס 0ע0 סכ) ט3'

 ימך י"ז מגא )כתוכ חס ס)6 6)6 ספגי מקויס מות לנינו ניכרי למסר מטוס ]ר"ג ד"צ רכינו כ' )6 ומס"ט 6סמכה6 6)6 טוי)6
 טלד3', כממ"כ מסריס 3רו3 וס"ק . נר"ט ר"6 )ד( . h~ttle] טנר6"י ק6י 6מקודט דס6 )6, 1ת1 , 6חר'1 עוג'ן ~כש"ע ט3") ד6מככ"ס
 ד3נריית6 3מטג0 מ"ט ע) לכלייתך מר6ל5 ונקנט )6 ולס"ס ר6נ"5 3נריית6 די"נ טל עיי"ט ל"י אפיס סני סי' חמימי חקקכסו"ת
 נטנטות וש4 לי"א )טרנו3"ס מסילמ גר6ט וכן )קדס1 לטין 6ין כזגוגו גר6ט )6 06 ס" ו3מתגי' )קיט מוכס 6'ן טוחו מקרטין 6יןסי'

 : כ5") טמתחדס )1( . ]0נר6"ד[ 1 וכגוסס כנגמ' סגים 51") )ה( . 6' כ"ד )ל"ט ס)מטחלק
 0תקוסוח )חטכ 0קנ"0 015 מ"ג עטין מזו"נ וכ"כ , ט)כג0 ומורווח ומזנוח חקוסות 6'ח6 נתפס . סונגר וממוח חמס תקופח)א(

 תקופות" "ח'פ31 30ט"ג עמט"כ )ס0"מ 6' כטורס טרמכ"ן וכמס"כ סרנינו 6' ע"ס רסנת סנוורך וכרסון . ט3נגט ומוכיותוסכוכות
 טס SD'1 וטט'ג 6' עיט ט3מ וכיגחכ0 מכמתכם כטד ט63 סדרט נעכור מ15י n1Dlpn חיסול סנס"ג סמנם טנ' חווט סרמכשוחח
 מקיוט מקודס טרמנ"ן מס עוד וכתי עכב 1מ1)ות תקומות מזעיר סי' כן סס)כוח נע) דעת סיס 061 סם טרשכן כ' r"D1 ט6'ונסורו
 סוירוו ורר ע) מ15ט 610 כס )יויעיס 6% מדכרי0ס מסוט 6עט ,1 כי כו'[ 60וס ע) סמ5ו0 מגין סס 3סנת )מ"ט ]עיכ1ין סס)כות)כע)

 ע0כ"6 מחסכ וקינו ומטות חקוסוח )מסב טי1דע גג סס וטמר סחור סטמת טע'מר6 כענין 60ומות )ס6ל עתירות וע7יעו כטסיסת%ו
 1)6 3טרמנ"ס גובר ומסוט מיונ מ65תי )6 טס דסימ! 6טך סכ' נ"מ ס" טסכחט טומר 3ס' טנל'"ס קושח )"סג 'ט ו3וY')D 0כו'

 עדנריסס מסוס m'b 11 כ' , זו ומסוט מיונ ססמיטו וסכן סרמנ"ן כמח"כ ס") לכוססו 6גי וקומר עכ") סעס )יתן ומ5ו0 כו'כעוטש
 חורט 6ת סמור לכתית 0תקופוח ע) סגל עגור מרות 610 ס0)כוח 3ע) סמג0 תקופון חסת טס 0רמג"ן כ, נס"נ ד' ו33י6ור .כנ"נ
 מ"1 עסין ססמ"נ לנס וגרניט ע""ס עסט יעמס יסמר מכויס ס6מרו כמו טי6 מ"ע 111 6י כ"6 ר"ט 3גמר6 ס6מר1 מס עסקט36ינ
 וע) כו' )מט3 סקנ"ס 6)5-6וט סיר6יס כאון כו' סימננו יסרך) 6ת סקכ"ט 5וט כ' )6 וסכן טסמ"נ ניכרי עיי"ס סלמנ"ן כסיפת6וי)
 , סס סגרי"פ וכמס"כ לטיפי דרך 6)6 מכירו )6 נ"ך O~u '6 דס3ח מימר6 ט0ני6 ו6ף מופרח סמ5ו0 טניס )טלר ס3יד0 דיןניח
 כדבר סיס סנדו) טזרוח טו6 ' מט , 0רמכ"ן ע"ל 6" טורפ סוף טמת ט)כ טכ' מס כפי srti ספה"נ ד' נ3י6ור סיר6יס דעח יפי16)0
06o)stint ]ו6גמסמעותו וכו' חקוסות 3חטונ ט6דס ע) טמ5וט מגין סו6 כך כגמרך )סוס ו6דרנ0 חמוס עפו טי6מר על מקוט ]טכט"ג 
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 יך4מכפ לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איסורים ו ענברמפך~ש2
 אחד לכל ספירה שתהא לכם דספרתמ נק ]ס"ס ישמעאל ר' פ' במנחות לה ומייתי בת"כ ותניא ,תהיינה
 ר' בראשית שבת ממחרת אלא אינו או טוב (ומ ממחרת אומר אתה טוב יום ממחרת השבת[ ]ממחרתואחר
 . המשימיומ אלא יהו לא סופר שאתה ספירווז כל יומ חמשימ תכפרו אומר הוא הרי אומר יהודה בריוסי
 בתירא בן יהודה ור' . נ"ו נ"ה נ"ד נ"נ נ"ב נ"א מופר שאתה פעמים בראשית שבת אומר אתהואם
 שספירתה בראשית שבת יצאת בב"ד תלויה מפירה לך )א( ומפרת אומר הוא הרי צריך אינואומר

 ובדוק צא שבתות מליאה כולה השנה בל והלא פסח שבת נאמר וכי אומר יוסי ר' . אדם בבל]תלויה[
 כאן אף רגל ומתחלת רגל להלן מה למצה שבת ונאמר למעלה שבת נאמר ועוד , מיוהד שבתאיזהו
 שבעת אומר אחד וכתוב מצות תאכל ימים ששת אומר אחד כתוב אומר אלעזר בן ריש רגל ותחלתרגל
 שביום פי' החדש מן וששה הישן מן שבעה לאכול יכול שאתה )ב( מה .כיצד הא , מצות תאכלימים

 והותר העומר קרב ולמהר העומר קרב שלא אמור עדיין שהחדש הישן מן לאכול מתחיל אתההראשון
 לומר באת ואם , ששי ליה קרי ששי בכלל אינו ששי שליל ואע"פ . החדש מן ו' אוכל נמצאתהחדש
 לאחר אלא מונה ואינך בשבת בשני הפכח חל כנון אחד יומ אלא אוכל שאינך פעמים בראשיתשבת
 ואינך למנות מתחיל אתה ואז העומר קרב ואז בראשית שבת השבת ממחרת תפרש אם שהריהשבת

 . בלבד היום אותו אלא החדש )נ( מןאוכל
 . בקמה הרמש מהחל ת"ל )ר( לקצור שירצה אימתי ויביא יספור ינול , הביאכם מיום . לברייתאנהזור

 מהחל ת"ל לקצור יקדים שירצה ואימתי שם ביום ויביא יספור יכול . בת"כ הגירסא ישנהכך
 יקצור הביאכם מיום לומר תלמוד יביא שירצה מאימתי ויספור וראיתי . ספירה ביום אלא רשאי אינךחרמש
 מונה שאתה בזמן תמימות מוצא אתה אימתי תהיינה תמימות שבתות שבע ת"ל ביומ ויביאויספור
 כל 3'[ ]כ' למפרע בהקורא במגילה ותנן . ביומ והבאה בלילה וקצירה מפירה ניצד הא מבערבאותם
 דכתיב שבועי לטיסני ומצוה יומי למימני מצוה אביי אמר )ה( העומר ולמפירת העומר לקצירת כשרהלילה

 . תהיינה תמימות שבתות ושבע )ו( וכתיב יומ חמשימהספרו
 שבועי לכלל הגיעו דלא ויומי יומי בלא )ח( שבועי זצ"ל מ י ר פ א ר' מהרב ושמעתי , הדברונראה יומי בשאר מברך זימנא בחרא העומר מפירת בריך ד"א אינשי )ז( איכא ואי . ז"ל גאון יהודאי רבכתב

 ראםתועפות
h~hיט טילךתימק זס נס וכו, כטגנם טמימר6 כענין ~רמכ"ן[ עזן ומ"ר וו") 6ח"1 טפח ס)כ טס וממ"כ . עכ") סוירו, דרך ע3 )6 ממס מ5ה onib~ ד' טלין )6 3מחכ"ח כו' סר6טוגס ע) )ר6י' טיכי6ט עי מ5יס 6יגט טסת יותל מסורסת טוכחט טטגיח מימיך 

 כס )יודעיס בועתו כו' )חס3 ט6דט ע) סמ15ס ס6מר ננס כן כמו כו' טיודע כ) טס 61מר טמור טטנית סמימר6 כענין דר")טרמ3"ן
 ע,"6 6דס )כ) מדכריטס 11 דמ5וס )כגורס לנ:סמע כו' תקומות )חטם שיווע ס6רס SD למזוט סוכיר )6 טפס ו6ף כו' מסוססו6

 : סרמ3"ן ככוונת ברור 1טו6 כו' 3ט )יודעים 636 מדכריטס מגוס 11 6ין כ' טכנית למימרת מעגין ד:3עדטרמכ"ן
 ותיכח כ5") )ךמספר)א(

~otisn 
 תיגת ט) סמעתיק כ' )ג( . ]סנר6"ד[ מ5ס 5"3 )ב( . סוסיפט וממעתיק בכ"י )ית6 6ח", תמוסגר

 מסירוס וכן כח"כ סנילס6 כו' ת") יקטור וג") ~"ס . 3ק15ר )ד( . נכון זס ונס מ5ס ד5") ומסוט עכ") שע"ס "מ65" בכ"י וו")מן
 כקמס חרגוס מסח) 6י )כרייתך נחוור . שעיני יסרס mnh 111 ונירס6 6חר סי' ורביתי ססירס גיוס 6)6 מרמס )טח) רט6' קינך כו'יכו)
 עזכן ססנסתי מס 6)6 קי"ד סי' כגרפס וכ"מ כ6ן כ5") כו' יק5ור יכוץ סכי6כס מיוס 6י , סני6כס כו' סיריוס trn'h1 וימסור יק5וריכו)

 bstln1 מ"כ ירושלמי ועיין נמסנס )פניו סי' סכן גר6ט רשינו מדגרי ו)סט"ע )ה( . ר' עסין מסמ"ג וסנטריו נניפס נס חסרספירות"
 16)ס 3' י"ז חג'נס 3נמר6 וכ"כ )ך חססר מנועות ,טכעס וכת'ב סג" כגדפם וגו' סכע וכתת )ו( . רניגו כני' ג"כ מטס ס:ר6סס"1

 6' כתוב 5מר נ' ס'קם סם ולי3"1 ע,' כלקניי זי)::6 3"1 יוחץ עדר' 6י ננמר6 סם ס6מרו 6' סרו כשגחות סו6 כ6ן  מהת"ינוקמת
 , ונס"נ לנדפס )ית6 וכן 11 תיגס דע"ס ג") 6יכ6 )ז( . כו' מטייגס תמימות סנתזת סכע קומר 6' וכתוב יוס חמסים תססרוהגור
 ס)6 סימיס מן 63' )כרך סכם ס6ס רי"נ דעת ד6דרכס חמוס סו6 לי"ג ע"ס רניגו ומט"כ כריך "1)6" מח"ז 51") סכת פי'61יגסי
 6מר )6 מגחות וסי ט5רת ס' ט)סניגו נס"נ וכן סע"6 ס"ו כניזחות וסחוס' ע"ס ססחיס סוף סר"ן כנ:ם"כ ס)6מריו צ'ייס עוד'נרך
 61סטר , יומי 3ט6ר מכרך קינו רניגו בדגרי יג") וסנר6ס מידי )6 ותו וס"ד ניממ6 מני נו6ורת6 מגס ד)6 סיכך )יסות כסקר 6)6רי"ג
 d'DS מ5יס )')ט ד3כ) ר"י כדעת דדעתו תס"ט ס"ס נ6ו"מ ס6י רנ כסס סטור וכממ"כ ו") ג16ן ס6י רב כ' רגעו לדגרי ד5")עוד
 לפריס סר"ר מן טמעתי וכן נוס") סיכל וגל6ס 6חר כחוג דכגךסס ודע , בנ"י f'"D )עות כסחר מניך גמי 6' יוס חיסר Dht"סו6
 למסריך ר6'חי 310 . נס"פ ד3ר 6100 כו' מסרם ושמכחי 0)סגיט שכת"י גי' ויסח מקורס )גוט"כ סרר"6 דגרי כ))  סייך )6  ונקמתכו'
 ר3 ע"ח כמסכ"ר וסייגו יומ' כטלר מצלך חד 'ומ6 גריך 1)6 6'גס' 6' מ"ג ע"ס טס טכ' וסס"ע חיט ט)'  סוף  טטרי0 מ05 3ס'3י6ת
 סבן טס ס6י ר3 ורעת קמ6 3יומ6 כטסכח סייגו ס)6חריו שיניס )3רך ט)6 רי"נ דעת מקונות 3ט6רי ס:ו3ו6ר ומט ו") נלוןיסוד6י
 סיוט 56") ע"1 כיוס וכן 6' ויוס  %י סכוע טכס יפויס ח' OI~O )ומר גריך 6ין ח' דרוס סרר"6יסו6 ישרי וסי' כנדסס כ"ס כו'סיוע )3רך )ח( . כ"ס 6ות טס טד3יר וכסתח יטוי6' ר3 י' סטני6 ומרור מ3ס ט)' סוף 3טע'עול ועיין עיי"ט סימיס )ט6ר 6' יוס כיןחילוק
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 קכ ייאימ לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איטיים י עטיספר
 מם לא דאי ושבועי יומי לממני צריך שבוע השלמת ביום לבד . שבועי אלא לממני איצטרידלא
 אלא מברכין ואין לעולם. ושבועי יומי לממני העולם נהגו ואמנם , יום תמשימ ליה הסרו יומיאז

 . ה מ ד ק ב אלא בקמה תיקרי אל בקטה חרמש מההל דכתיב ד ם ו עמ
 מקומה[. ידעתי )ם( ולא שמעתי זולדרשה

 נקכה[ רסבמימן
 בי"ח ההלל את לגמור לנו צוה אשר נצח יתהלל יוצרינו שם . ההלל את בהן לגמור אחד ולילה ימיםי"ה

 אהד ולילה ימים י"ח יהוצדק בן 'שמעון ר' בשם ריי אמר 6'[ ]" בערכין דאמרינן . אחד ולילהימים
 עצרת של מוב ויום פסח של הראשון ויו"ם הנוכה ימי וח' החג ימי ח' הן ואלו . ההלל את בהםנומרין
 הלוקין דחג ויומא יומא כל אסרינן לא ובפסח יומא כל דאמר בתג שנא ומאי , פסה של הראשוןולילה

 מועד דאיקרי ור"ח . מועד איקרי לא לימא קרבנותיו דהלוקין שבת . בקרבנותיו חלוק אין ופמחקרבנותיו
 להג המקודש לילה חג התקדש כליל לכם יהיה הזה השיר וכתיב מלאכה בעשיית איקדיש לאל(מא
 ועד וכו' )א( אבוה דר' משוס לימא הכפורים ויום ר"ה . שירה מעון אינו לחג מקודש שאינו שירהטעון
 והואיל נינהו דרבנן התכה ימי וה' . אקרא ואסמכיה נביא ואתא לה נמירי )ב( גמרא נביא אתאדלא

 , דאורייתא עשה במכות אני גם כללתימ בחשבון שמעון ר'וכללם

 . ואחד עשרים כיניהמ שהספק ]ובגולה[ יוחנן ר' בדאמר לחג )או( לעצרת לפסח מסמק שני יום .תולדה

 ראםמשעפות
 6' גיוס מנועות כ' סיום יקמר ט"ו כיוס וכן 16 ויום 6' מנוע סיוס יקמר ח' גיוס נסייט מטע 6)6 3מממ קשייך 631 נו' ימיםט"ו
 סס)מת ניוס )נד וכג") סנוע 6)6 )וכעגי 56עריך )6 סנוע )כ)) מניעו ד)6 ויומי 61וי) ומסרס '1מ6 נ)6 סנוט )נרך סמו ע3 רטט11"כ
 סינויס מגין 1)6 )כד ססנוע סטע סס)מח ניוס 6מריגן ד6י ור") 'וס חמסיס )סו חסרו יומי 16 מגי )6 ד6' וטכוע' 'ומי כממגי קריךסנוע
 סי' ננכס") וכ"כ כ6ן כמכשר 16 51") 6ך תיבת D"D1 יומך 6ך מני )6 ד6' סני' ונגךסס יוס חמסים תספרו הפסוק ot'pnt )6ג"כ
 סס,וס כגון סנוע. )כ)) היניעו עד יומי )מימני מטוס ספי' 6פליס רכינו 3סס נ"כ סכ' ימני)ס סה"כ ינמריכ' סכ"ע ס" 16"ו ועייןר3"7
 6' ויום 6' סנוע ססס D"OD ע) מנרך סכי 6)6 מענר סנוע ס) י"ס סנ6 ססנוע עם )מנות 6"5 וי' וא' נח' חג) 6' סנוע סססנ"י

 סכ' ס6' סי"6 וסוף עב") כעס עס )סוכיר כריך מגוע 6נ) מסדר כ) וכן וי' )ס' וכן סענר נסנוע מנסס ככנר ימיס ח' ססיוס561")
 י65 ימיס כ)6 סכוע 16 מנועי נ)6 ימיס מגס 067 סטור ע"מ כ' )"ט סי' ח"6 ט13י נ,ת ונס' , מ7ס ססס סי' וכן תפ"ע סי'כעור
 כמע"ס וכ"כ סק"ח כח"י ס" עיין כסור נגוס"כ '65 נמ' )נד סנועות מגס obl סק"י סם סמנ"6 ומע"כ נטור גמ)6 )6 ד"זונקנות
 וקסנר 'מיס 3ס' דקלי דסיכ6 ר6ני"ס דקדק נוכלן דמני)ס ספ"כ כמרדכי נמס"כ )מעיר ור6ית' . סכוי כפנית י)6 סק"6 ק"וס"
 עע") נו' נס)כמג ומוסר ומכרך והוזר )חומרך 16)יגן 6יססיט6 1)6 סו6י) ,)6 )6 )סיפוך 6"כ נסי וס"ס 7ד' 76עת6 1נירך מתח ד'מסט
 וכסנור 'ניס נס' ךק6י יסיכ6 31") מעזרי 6ני רניגו מורי דקדק מכלן וו") לניו נסס נ"מ ס" לו"ז מסרחך 3סו"ת כ' סוסוכרסון
 ותחת טכ'ש סי' ח"6 ס6ו"ו כפגים מנו6ריס וךנריכס כו' ד)י' 6'פכ6 16 'מיס 3ס' O"DI ימס דד' 76עת6 ובירך ופחם ימ,ס 7'ססס
 )"י ימיס נ7' וס"ס 'מיס דס' 6דעת6 וכירך ופתח 'מיכ ס' ססס וכסנור 73' ק6י 6"ג מפורס סס eth(h" "16 )סיפון" "6"ג ססממ"כ
 כתר 7י)מ6 וחי'סיגן 3ח,מר6 נס I)tSrhכו'

~ntrp  
 r~tbo ס) גגו מר"ח נס 61"כ עכ") כשכתו וסופר וגונרך ומוזר י"ח וע"י  שלען

 3תר ד')מ6 16 נסיק )6 16)'גן פתיחה .3תר ך6' גס6ו"ז )המסורס מוגו 6יפכ6 16 ושיפוך 6"ג וכהנו סר6גי"ס 7' סקי~ווממרדכי
 וסייס Ovnt ד' דלים, hnD7h יסתת ד'  סס 6יסכ% 5": סר36י"ס  נלסון כ' תס"י סי' 163"ת סטיר 5נל ונסיק  חתי וכדין הוריקחתימס
 זס  לשופן טר"ל b~rtb 15 סכי סר36'"ס רכוסת חט3 מטעמו מסטור ונ"ל יסיק ול6 תתסס נתר 1% ונסיק מתיח% כתר קלען ווי3ס'
 כפסיקת%  כן ס:~% כ' 3רכ"י ו3ס' לט( . מסנילית  עילגו ובסס  טס סכ"ח וכמב"כ 1"6 ונקמתנ"כ

 5ריס"ח  וסיין שמור ס' פטרתי
 ק5ירס  ודרך לק5ירס ססירס ד6יהקט מסוס  ממרסין ים מטומר hlh  שנרכין  וסין כ' ריר ס"  ססלס ו3סנס"ל 6' 6ות סם") ח'סי'

 3פי גקר6 סטומר וססירח לספור סייגו  מהרכין וסי' טכ"ל בעומס hlh 3קמס %"ת  עמס חרמי משחל דכתי3 מסיס ממרסיס ויםמטומד
  דססתיס מיי סר6"ס וכ"כ  רר3ין מסיס%  טסו%  כיון כו'  לפרך יכיל חסיכס דנס' ולר ד"ס 5' ס"ו ומצחות סתיס' וכ"כ פרכססר6סו:יס

 : סססירס ):וצח סייגו )3רר ופי מ'ס"ס
 סוסריס וסקג6ת ד6וריית6 ייו"ט וס)) 3ס"נ דו סס סמייסכ 6' סירס )מס"מ נסרמכ"ן עיין )ב( . הנסו 5") סגר~ן כ'ouh)א(

 ימי 3סן כולל ססו6 ריימימים ליסג% 3ס6י מך5סקי' יסלל %ח  3סן לגמיר  ימיס י"מ סכ' 3ס"ג  סל מרסון סרמנ"ן ע) לווח עומדסס
 כי' s~tr סרמ3"ס מתמס ק6 6תמוסי bs וטל למלט לי.' מגי דס% סו% יטרלל 3כל ס:סוג ססלל דטל ווכי מטמע לגמור גמי וקלמרחיוכס
 ט"ו  גומרים ס6:ו סוס ססלל דמסמט לנמור סימר וממס כידיטס 3ס"5 כסלל סימר 3ס"ג  מלמון כ' ט' 6ות פס טנ% ספרתית%תם
 3מ"ט 5:י גס  כ))ת'ס נמסנון ממעון ר' וכסקס וכו6')  גיבני  דרנין חיכה ימי וח' מ3ו6ר כ' D~h1 רכתו *ולס 3ס"נ על סרמנ"סססינ

 כיפתו דאורייתא דמ"ע %בל  סלסין כוס 3ס"ג גס כ'  ולכן  כן טכ5"ל  סמטון דר' ססלל 6ת  ומלמון לנמור  מלסין נס לקזמ ן6"כדאורייתא
י

 :  כיו"ט  סירס לומר ד%וריית% מ"ט דצ"ל  סרמ3"ן כממ"כ
ויחו
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