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 יראים לבריות ולא לשטם רע נעשה ואדם נעשים .איםורש ו עמודכמכלך4.0ב
 ]קכא[ רמגמהמן

 ועל עליו אחד וידויין ב' הכפורים יומ חמאת על שיתודה גדול לכהן יוצרינו צוה . הכפורים יוםדיררי
 והתודה מות אחרי בה' כתוב בהדיא המשתלח בשעיר . ישראל עון המשתלח שעיר ועל )א(ביתו

 אמר פ' ביומא לה מסקינן )ב( וכבר . הצאתם לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות ' כל את"ליו
 עונות כל את עליו והתודה ידיו שתי וסמך ]כו'[ ופרו פרו אצל לו בא התם דחק נ'[ ])"ס הממונהלהם
 ר' דברי וכו' בשעיר וכן ]חטאתך פשעתי עויתי מתודה כיצד כ'[ ])"י בגמי ותניא . נו/ אומר היהוכך
 ומן . כרבנן התם ומסקינן התם מפרש דתרווייהו וטעמא . פשעתי עויתי חטאתי אומרים וחכמיםמאיר
 לכפר להלן ונאמר לכפר כאן נאמר דמים בכפרת אלא אינו או טדבר הכתוב דברים בכפרת )ג(התורה
 הרי לומר נפשך ואס . דברים בגפרת כאן אף מדבר הכתוב דברימ בכפרת )ד( ערופה בעגלה להלןמה
 כפר להלן ונאמר כפר כאן נאמר א נ א ב ש ומניין . הפר נשתת לא ועדיין ושחט וכפר והקריב אומרהוא
 בשם להלן מה כפר ערופה בעגלה ונאמר כפר כאן נאמר שבשם ומניין . באנא כאן אף באנא להלןמה

 . בשם כאןאת
 בסוף כדתניא , הכפורים ביום אשה בין איש בין יתודו ישראל שכל חכמים צוו , עשה למצותתולרה

 שיאכל קודם שיתודה צריך אומרים וחכמים )ה( חשיכה עם יוהכ"פ וידוי מצות כ'[ ]ס"1 יוהכ"פפ'
 ערבית התודה סעודתו קודם שיתודה צריך מעודתו אחר ערבית שיתודה אע"פ . דעתו תטרף שלאוישתה
 אומרה והיכן , בנעילה יתודה במנחה במנחה יתודה במוסף במוסף יתודה בשחרית שחרית שיתודהצריך
 עולם רזי יודע אתה רב אמר ' אומר מאי בנעילה . התפלה באמצע צבור ושליה התפלה אחר אומרהיחיד

 כל רבון אמר יוחנן ר' עליכם יכפר הזה ביום כי לאמר כתוב ובתורתך אמר לוי . ממעמקים אמרושמואל
 שלא עד אלהי אמר המנונא רב לפניך נאמר מה אמר יהודה רב . אנחנו לדקותינו על לא כיהעולמים
 לא תו חטאנו אנחנו אבל אמר אבל חטאנו אנחנו אבל אמר שלא אלא שנו לא )ו( ]המדויי[ בר אמר ;נוצרתי

 , לשגות שלא הדבר )ז( ובא וגו' שחטאנו חטא על עליו והומינו הכי וקיי"לצריך

 [eYIi] רטדונימן
 כל את לעשר תכלה כי תבא כי והיה כפ' דכתיב שני מעשר על להתודות הב"ח צוה : מעשררירת
 . נחתיו וגם הבית מן הקדש בערתי אלהיך ה' לפני ואמרת וכתיב השלישית בשנה תבואתך מעשר.
 זו וגם ראשון מעשר זה ללוי נתתיו ונם רבעי ונטע שני מעשר זה הביה מן הקדש בערתי בספריותניא
 מה נתרבו שכולם ומאחר ; ופיאה שכחה ולקט עני מעשר זה ולאלמנה ליתום לגר מעשר ותרומתתרומה
 התבואה ובעל , ממנו באוני אכלתי לא מדכתיב למדנו שני ממעשר בביעור הוידוי להעמיד חכמיםראו
 יצאו כולמ שהרי שני מעשר אלא  בו תלויה שאכילה בכולם לנו ואין קרא משתעי ובי' ליה דקאמרהוא

 אכילת באיסור למעלה פירשתיו וכן , קאי לבד שני דאמעשר לומר לנו יש הלכך . ולעני לכהן ידומתחת
 . פ"י[ ]סי' לאונן שנימעשר

 רחוקין פירותיו היו ואמ , מקום בכל מתבערים והבכורים שני ומעשר לבעליה מעשר ותרומת תרומהי נותנין ביעור היה שביעית ושל רביעית של פסה של הראשון טוב יומ ערב . פ"א מעשר במם,רקנן
 בספינה שהיו ור"ע עזריה בן ור"א יהושע ור' בר"ג ומעשה , שהם למי ויקנה שם להם קוראממנו
 . שהם למי והקנס טכרמ )א( פי' וכו' לו מושכר ומקומו יהושע לר' נתון למוד עתיד שאני עישורואמר
 ולא )ב( נהגו שלא פי' הביעור מן פטור מעשרות לעונות הגיעו שלא פירות שכל ולימד ר"ע באתנן

 . מדבר הכתוב למעשר בראוי לעשר תכלה כי דכתיב ומעמא , במעשרנתחייבו
 ראםתועפות

 גכסרס וכפר סתורס ומן )ג( . כ5"5 ,כסל )ב( חטפת. "סר" ע) סגזפס )סגן 'ותר נכף וכן 1כ5") נגיסס כ"ס מטסו 1ע5 עלו"חל)א(
 ס6)ו1רס כפלס מס )סגיג1 . ער1פס יעמס )ד( . כו' וכסר 6מר ע"נ עוייני נתרס כח1נ וסיכן ר"5 סחורם מן ופ" כ5") כ1'זגריס

 חסיכם )ה( . ד' 6ות סל6 סי' )סכן טכתכתי גוס עיין גגדסס סס"נ וסכם" דכ6ן סיר6'ס ג4 ספניך כ' סי' 6חר' o~lnc 1עיי'לעיל
 וחסר כגדסס ע"ס סטודס )5חר יתודס סטוךס וליס ססת1יס D"Dh1 כסעווס עלו דעתו תיטרף סמ6 ויסתס כ1' והכ"ל ר"מונרי
 סק'"נ סס סגר"6 ונני16ר מרא ס" ריס 16"ח נ"י שיין ר"מ ינרי )ית6 1)סגיג1 סחריח יביס טרגית טסת1דס 61ע"ס לח"זסם

 וטיין כחי ור") טרגית סתודס כתג ס6ח"כ hp' %3'ע 7)6ו כסרתם"( ג"כ גריס סעודתו 6חר על3ימ סימודס לע"ס כ6ןוממ"כ
 : 1כ5"5 ננזסס כ"ס )סגה ס)6 מזכר ונרסס ס( . שמרתיק . ממוסגר גבי )ית6 )ו( . סס יומקכש"י

 1וס כ5"5 דנט )ב( . כו' כסו כתיג גתיגס מ"כ ל '"6 כ"ט וסיין 5"ע כ6ן שכת"כ מכרס ותיגת וביסס כ"ס כp~ '1(O סי')א(
כממ"כ
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קכא יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איסרים י עפימפל
 ]שני מעשר )ד( ]זה[ הבית מן הקדש בערוזי מתודים היו כיצד טתודימ היו פוב יום )ג( במנאתשנינו

 אע"פ ופיאה שכהה לקם עני מעשר זה ולאלמנה ליתום לגר מעשר ותרומת תרומה רבעי[ונטע
 לראשון שני מעשר הקדים אם הא צותני אשר מצותך ככל חלה זה הבית מן הוידוי את מעכביןשאינם
 המחובר על התלוש מן לא מינו שאינו על ממין הפרשתי לא ממצותיך עברתי לא , להתודות יכולאינו
 אכלן אם הא ממנו באוני אכלתו לא עליו שמך ומלהזכיר מלנרך שכתתי לא התלוש על המחובר מןולא

 לא להתודות יכול אינו במומאה מפרישו אם הא בטמא ממנו בערתי לא להתודות יכול ]אינו[כאנינות
 הבהירה לבית הביעזיו ה' בקול שמעתי אחרינו לאוננין ממנו נתתי ולא ותכריכין ארון )ה( למת ממנונחתי
 יום ערב אמרו ולמה ,. וגו' קדשך ממעון השקיפה אחרים בו ושימחתי שמחתי צויתני אשר ככלעשיתי
 בחנוכה יכול תבואת] מעשר לל את לעשר תכלה כי בספרי להלן כדתניא להתודות )ו( הראשוןמוב
 טקץ קץ "הלן ונאמר תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלש מקץ קץ( להלן )ונאמר קץ כאןנאמר
 כאן אף סוכות להלן מה ]אי[ רגל כאן אף רגל להלן מה הסוכות בחג השממה שנת במועד שניםשבע
 נלקפו הפירות שכל פי' מעשרותיו לו שכלו רגל לעשר תכלה כי ת"לסוכות

. 
 לסוכות כן שאין מה ונדגנו

 . תבואתך מעשר כל את תוציא שנים שלש מקצה דכתיב שלישית שנה בסוףולמה וידוי )ז( הבכורים ובשעת ביעור היה שביעית ושל רביעית של פסח[ ]של הראשון יו"ם ערב אמרומכאן

 הבכורים את בהביאך צוה . מוכה )א( כפוי תהיה ולא ותעבוד תירא אלהיך ה' את ' בכוייםיקרא ]קמו[ רמהטימן
 והיה בפי ]דכתיב[ עמו עשה אשר המוכה כל על ב"ה המקום לפני וידוי עליהם שיקראלעזרה

 בלשון )ב( יקרא וכאשר , בענין שאמור כמו הכל אבי אובד ארמי אלהיך ה' לפני ואמרת וענית תבאכי
 ואמרת וענית כאן נאמר כיצד ם י ר ו כ ב א ר ק מ בלשה"ק נאמרים ואלו 6י[ ])'נ בסוטה כדתנןהקודש
 אף הקודש בלשון להלן האמורה עניה מה רם קול ישראל איש כל אל ואמרו הלוים וענו אומר הואולהלן

. ראםהועפות
- 

 עמס מפנכת 3ס' אפי' וכגוו מ"מ דנוע0רות כס"ק עוגתו ממסורס כמו וסלי סרי כ) מירוס קודם מעיר )עוגת כ6ו ט)6 סר"סכמת"כ
 מ"ס עי כו' נז"3 למעפרות 03"6 כע"ס סו6 סמעסר עונת 6)6 כסר"ס 637 כ' ר06וגס נוטגס 3ס' 5נ) יוקץ )O)lP 16 ורסוןסם

 -6מת וד6 671 נגמרו ס63 5") וכקן גתנ0)ו 0)6 סס 5") ו6ומ ינריו מין ושגי 3מע0ר גתחי'13 ע6 גתנו ס)6 ס" hn'hונגיפם
 ת"ס כו' מתגייס סיג יו"ט גמגמת סנינו )ג( . ;נב") סר"0 כסי וסי'% כו' (uten 1)6 מירמו ס)6 )סנים סכ' חרס 3סטס ת"רסי6

 ני' מעתיק ורפינו כו' מתוודין סיו ס6חרון 3יו"ס כמגסס דנזע"0 ס"ס י' 3מטנס ו)סגיגו כו' מתוסס סי' 3ט"ט כמגחם ותנן3ניסס
 סס סירוט)מי כגי' כ"כ 0סו6 כו' פסס ס) סר6סון D'"D 3וק"3 ימע"ס דפ"ס ו' סמסנס ד' )עי) רני% כ' וכן 0ס 0כירו0)מ'סמ0גס
 קמרו תמס נסמוך רניגו כממ"כ סופנינו מנלי כני' יסעיקר ניעור סי' כו' פסח 0) ס6מרון ש"ט כגדפם כמכ"כ ו)6 סתו'"עכמט"כ
 ~OtO רג) ניוחו רניגו לנווית )רמות ים ]ומפס וייוי. מניעור וניעת מסימן נטוף ר3יגו וכ"כ כו' )סתו17ת פסח ט) נלסוןעי"ט

 מרדכי ר' וכו' סנ' סרג rtD ויי'7י D~C] ס6מלון יו"ע כמנחת סי' וסוי7וי ססמ 30 סר06ון כעי"ט סי' סניעור מיסו סו'7וי ס"מביעור
 סקי ד' )גדרים גחי' רי"ז נתוס' סיר6יס )דעת חנה מ65 3מ6ור נר ס' סממנר ר36יג6ווין ס)'ס"66)"

 וז"ר 0כ' '"נ( )ט' 3'
 מוידוי סי' מסח 0) סר6ט1ן וניו"ע סססמ עד כו' נמלט וכדתגן 03סרי כבתסרט רביעית 0) טססח 3ער3 סי' לניס טקט 0)וממעור
 3מסגס ססו6 כמו סתמי D~lU ג"6 ס6חל,ן יו"ט נמגחס סי' )6 י' 3מ0גס ג"כ דנירסתו מ3ו6ר עע") כו' סנים מן סקו07כערתי

 ממס ע"ג 0ק0ט רק סיר6'ס כדנל' )מחלמו סי' וסוייוי סר6טון כע'"ט סי' סס3יעור סס הפירס מ"ו ר06וגס למפנס וסמךס3ירוט)מי
 D~tU עי סיס )6 סניע1ר 7גס מוט ומוכח 3'כו3 מס )ו סיסת כיי ומסגי 0סמ 0) סר6סון כיו"ט ויתודס סס 3מע"ט נירו0)שדסרכיגן

 מד"ס ג' י"6 סנסדרין רה"י מכנרי מעיר מיס וססס . עכ"פ סירוס)מ' נן' סי'[6חר )סס סי' h"~ra '(161 סנר"6 וכמס"סס6חרון
 כיעורישמן

 . רמס 'ד כס' ועיי"0 סר6ס,ן ש"ט נולד רס"י בסי' 6)מ6 סקוי0 כערתי ומתוים ססח על3 מנערו סי' 0ס סכ' מע6
 )וי מערר וס , ))ו' כפתיו רגעי 6מר ו%") 3טנוס סס גס 6כ3 . ממעתיק , סדס,ס עפ"י וסוסס' ככ"י )ית6 סמ1קסות סמטת)ר(
 סניעור )ז( . ו' 6,ת )סנן ועיין 3נ7סם וב"ס כל) nDD ס) )ו( . ס"מ כ5") כו' גרון ממנו )קמתי )6 )מת )ה( . כו' מרומס 11 נחתיוונס
 וסג'6ס במתניתין כזתגן ס)6חריו גיוס סי' וסוי7וי ע'"ט סי' מניטור מסרי )ס3יגס )"ו ר3י% ינרי מיס ססס וכ' גגיסס וכ"סכ5")
 )סחורות ס"ס עיוע"ר קמרו ו)מס )מעלס רצינו מכ"כ וכן ורנ) זמן כ16תו דר") hp'1 6(6 )16 ר3י% 0כ' ינסעת י)ק"מ nicpl כו'ר3'%

 . : כמחרתו 6ח"כ )סתויות 0יוכ) כדי )נער ר") 636 6ז 3סתוי1ת דוקק)16

 כ"ס ט' גאטון יקרץ סקורך יקרס וע06ר )ב( ס"מ. עונס כסוי 60ינך שיו וקמרת ר5"ע ס' ד3ריס נספרי מנוקרסו6)א(
 צרמי מן כ"6 שס"ק סחיוכ 6ין )סי"ו ו6מרמ ועגת מ7כחינ קמן  p"o5a  3ילורימ יתסרט  רמיסר )י וכרקסאדפס

 מס 36) וגו' 6ני16נו
~nlhc  3כוריסל4פ מקרי  ד"ת 6'  ל"3 "ועם סרס"י 61"0 )0ון 3כ3 )6ונורס 'סו) , 6"6 כרוזי עז וגו' ~'וס סגדתי 
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 ין*אים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו עמודכמכלך241
 היום מהגדתי קורא כתיפו על הסל עודיהו פ"ג בכורים במסכת ותנן . הקודש בלשון כאן האמורהעניה
 הסל מוריד אבי אובד לארמי הגיע . אבי אובד ארמי ער אומר יהודה ר' הפרשה כל נומר שהואעד

 כל אומר שהוא עד אבי אובד מארמי וקורא ומניף תחתיו ידו מניח וכהן בשפתותיו ואוחזמכתיפו
 . ויוצא ומשתחוה המזבח )בעד( ]בצד[ וסניהוהפרשה

 הבעלים יד תחת ידיו מניח כהן 6'[ ]'"ע פ"ג ובסומה נ'[ ])'; פ"א יבקיושיז 3ק ]לס במכית דאמרינזרהא
 דאמ ,1 על זו הידים שתי ]ולא[ בתחתונו וכהן בשפתותיו כלי של בעליונו בעלים זה בענין פ"ומניף

 לינפין לעביר דהיכי )ג( בחיבורן תנופה אין 6'[ ])"י מדות מ"ב שלהי במנחות ואמרינן . חציצה הויכן
 תירין ולא זרו טכניס מכהן הקשה במנחות )ד( פ" ורש"י . וכו' חציצה הוי קא הדדי בהדיכולהו

 כהונה במתנות למעלה פירשתי וכבר , קאמר הכלי בשולי ידו שתחת בכורים במסכת ההיאואשתמיטתיה
 * ומנלן פטור ואיזהו בבכורים חייב פרי איןהן ק"ג[ ]סי'.

 ]רפט[ רמופיסן

 משה ויצו נצבים( )אתם וילך בפ' דכתיב בהקהל הדברים אלה ספר שיקרא הביה צוה . הסלךקריאת
 התורה את תקרא ליראות ישראל כל בבא השמימה שנת במועד שנים שבע מקץ לאמראותם

 פרשת הקדש בלשון נאמרים אלו פ' בסופה ותנן . וגו' העם את הקהל באזניהם ישראל כל נגדהזאת
 עד תעשר. ומעשר שמוע אם והיה שמע )א( עד הדברים אלה מתהלת קורא המלך 6'[ ]מ"6 ותנןהמלך

 ראםתועפות
 כיוס מסגדחי קורך מסורס ד3כוריס ס"נ .1' נמטנס ו6')ו ע"כ ססרסס כ) ע"ס 6ני קוני מקרמי קורך ססי' וו")גכוויס
 סם סכ' תר"1 מ' סמיגוך ס' מ37לי גר6ס וכן )ק"מ מכתנתי מס )פי 6נ) סרס"י כן 631מת כרע"נ סי' ע) מעמל נחוס"ח ועיי"סכו'
 7, )י גתת 6סר כו' עד 36י 16ני מלרמי .סס 11 נפרכס סנונריס 136 הכתוניס ע3יסס )קרות )מקרס סנכ1ריס נסני6גו סגנטויגווו")

 61מרת t/rPt( כו' סיוס הוסנפתי וסם )ומר סו"3 ו)כ6ורס עכ") כמוריס נוקרך ז"3 יקריו סווקר6 ונס וגו' ס"6 )סני 61מרת ועניתועו"ד
 , הכס"ק דסייגו והמרת וטית וע,"נ 6"6 מהלמי כ"6 6יגס נ)ס"ק לסייגו נסרסס סג,כרים 136 סכתוניס י)קרוח ים") %כ 6)6שיו
 ען מכטריס )6וכ) פרס"י 6' י"ז ד' והמכות , גוילי סחיגוך מרסון כ6ן סרנים hSa מ' 6גס )6 רז דכ) חיניך ממנחת ע) כעיניוחידוט
 מסג' ס"נ סרנוכ"ס ומדהרי , ןסיוס ממנדתי ו)6 סקרי6ס עיקר 6נ' 6ונ7 7מ6רמי מטס נ"כ נר6ס 6כי לוגי טרמי עסיסן קר6ס)6

 ענוס"כ מסמך וי") ע"כ ~nbr כרסון וקמרת וענית סג6מר סקוךס נחסון .6)6 6ותס קירין 61'ן סס סל זעתו )סוכימ 6ין מ"ינכורים
 כמגמות ועיין . כנ") פ"י )ד( י ]סנל6"י[ כונסו )ינסו כו' 3חנריס 1ג") )ג( . כנ") נ)ס"ק והסנן דמסס מיגס וסרדינן ולמרתוענית
 סולווין )סר6"ם חי' ושהגסות תג"ג סי' )סטן ועי' כ)) 3ית6 נפרס"י י)סגינו T~tW 631 כ' ורסנו עיי"ס תי' סר0"י שכ' כק חו7"ס נ'ס"6

 : נתוס' נסרס"י 3' ת"ז מוכס וטין סר6"ס בסי' ת"ו 37יכוליסס"נ
 עד סמטגס והטון . קורץ סמע זגס ככ)) ועי טמע עד רניגו וכוונת טמע עד 51") סו6 זע"ס ופרור שמגיע עי 3:יסס סמעעד)א(

 סגי' וכנדפס כב)) ועד ג"כ ר") חנ61תך מעטר כ) 6ת )עמר טכוס כי עז חעסר וממסר ממ"ר וכן . נכון. יותר וסוף וסמעסגור
 סרמנ"ס דעת גס )ש"ז c~bt כמנגס גי' סי' סכן '"3 כ6ן רניגו )סתס"כ ellh ט)סגיגו פרטגס ססו6 כמו העטר תכמס כ' מעטרעסר
 סנרכוח סוף עד עס"ס מסם קר6 ט3ר6ס תעמל )עצל טמטסגיע חרי"נ מן 1סמינוך ר") עסין ומסמ"ג וכפיס"מ ס"נ חניגס מסג'מ"ג

 ממך %י 6פימס 610 סממך פרסת סרס"י DS1' מונן אגו סממך סרטם רניגו ממ"כ 6ך נחורנ 6חס כרת 6טר סנרית מ)3י TPוסקרנות
 63מת טכ' ס"ח 7סוטס פ"נ ירוט)מי 3מ6ס"ס ועיין ונו' תכמס כי עד תעמר ומעטר רניג1 כמת"כ סי6 נכלת כבר 6"כ טופטיססנט'

 עסיס קורש תעטר דנועסר סכי זמטנוע )עסר חכ)ס כי 5חר מנען ס' כמתני' גרית 7)6 סירוס)מי גומחת )פ' t~rh ו7עמי'זסרמנ"ס
 מסיר 61תי נ"כ וק)3ומ 3רכוח ום דככ)3 תנ61 סרסת כ) ספרסס כ3 גומר ססו6 עד ור") ס"ס סממך ס' כ6ן סיר6יס נדירי גס61"כ
esnס' סמסגס כריס טסגיגו סממך סרסת וס ג) סי' מיסיי ספרסס כ) 6חר )כסוף 5") סממך יפ' 61ססר וקאות מנרכות כ)) סוכיל 
 וכקונטרס נסקס) סממך ס' כעורס קורין 131 סס ססי' ספר י"ס 3' י"ר נ"3 רס"' ועין סמלך ופרסת 3מסנס 6' 3"נ נד' וכן כיהדסממך
  סמלך סורך 131 ס5'? 6"1 דיקך  סמלך ס' נסי ד)מס 3פרם"י דע"ס רנ"ל כת3 6'  6ות פף ס"6 סקס) מן ע) מיוחד )מקיםוכר

 נס"נ ועיי"ט 3"מ. ותו סגלך סרסת 6' ומ"6 6' )"3 דסוטס סמסגס  לסין גקס ררם"י 3סרס"י סניס )חנם יכממכ"ת כסקסןססרסי1ת
 ומקכ) עומד סממך ותנן סס 11") יותר כ6ן כתור דנגךסס 1)"ע , כן )סרט 6ין גכח"י ו)פמס"כ סגיסס סיר6יס כזכרי מס"כ ו'6וח
 061 כחורג 6חס כרח 1ch סכרית נעוד עד כו' וק,ר6 ר3ס 06 ויוסג ומקנך עומר סממך D')al כ' סס וסס%ג . ע"כ נו וקורץיוטב
 061 עומס כססו6 מקיקו וסממך כו' קורץ סו6 כעד סס טכ' בס"ד סס זס וכס) מ"ג חניגס מסל גפ"ג סרמנ"ס וכ"כ מסוגת סר"ו מעומיקר6
 06 מחל"כ כו' וקורץ כו' וסותח עומד כסס61 סקנס 6חר 'סג סממך ר3ס ט6ס דגווגתו נעיגי וטטוע גוי ססרסיות וקורץ כו' ומותח יסברמס
 3כוו)ח חסנ ד' 6ות ס"ס טס )מקיס וכר ונקו:טרק כס"נ כמת"כ מגונח סר"ו קורץ כטסות 6ף מעגמי (1hc )ציות כ"6 %6כ )יסג רו)סלגו

 טתיד ככמון יט1nfia 3 נ)טוגו ויו"ק סרמ3"ס כוונת זס 6ין ונמחכ"ת יישנו ולח"כ עיי"ס עמו ותמס סקנסס נסעת נס יוסי ר5ס ohtסרמג"ס
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קכב יראים לבריות ולא לשכנם רע נעשה ואדם נעשים אישיים י עפיספר
 דבר שבסלך ומניין , הפרשה כל גומר שהוא עד המלך פרשת תבואתך מעשר כל את לעשר תכלהכי

 באזניהם ויקרא וגו' אליו ויאספו המלך וישלה ביאשיהו דכתיב )ב( למדנו נביאים מדברי ,ה דברהכתוב
 . הי בבית הנמצא הברגע ספר דברי כלאת

 רמזסימן
~lbWJ של בשמו אלא להשבע ב"ר יחייבוהו שלא )א( שבועה אדם כשיתחייב ב"ה השם צוה , בשםלהשבע 

 ותניא . תשבע ובשמו תדבק ובו תעבוד ואותו תירא אלהיך ה' את ואתחנן בפ, דכתיבהביה
 . בשמו להשבע רשאי אינו לאו ואם תשבע ובשמו תעבוד ואותו תירא אלהיך ה'את

 ]קכח[ רמחכפ'מן

 כיצד יותר ולא פחות לא בט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת מגילה 6'[ ]ל במגילה תנן . מגילהמקרא
 אותה קורין גדולות ועירות כפרים בט"ו אותה קורין נון בן יהושע מימות חומה המוקפיםכרכים

 זה פרק חטא בר רמי דפליג ואע"ג לחלוק ולא הכמים דברי לפרש אלא אינו לחלוק( ולא כא)לפרש אימתי יהודה ו' שאמר כ"מ וקיי"ל בזמנה. אלא אותה קורין אין ובחמישי בשני נכנסין שאין כמקוסאבל ובחמישי בשה שנכנמין במקים אימתי 6'[ ]י" יהודה רבי ואמר , הכניסה ליום מקדימים ומהכפרים אלאבי"ד
 נ'[ ]0"י דתנן הדם כסוי בפ' דשמעתתא סוגיא וגם לחלוק דאימתי ואמר א'[ ]כ"ס בסנהדרין לובורר

 ראםתועפות
 שטס )נוטגס נסי' סחס6"' ע) וחנויסני , סקרי6ס כסכת יוסד מעומד קכ)ת ד6חר סנ6לתי כנוו ר") עכ"ז 'וס3 גסן טכחונ )שסריסו6ף
 11DD סי' 1)6 מד"ת )מנכוח ר6!י ס" )6 סמל 6נריסס יכ6מת ותי' סד'וט גקל6 ועומסו מדגר ססטור כ) סרי ססקטס נ"י 6ותסם
 עיין וסחינוה וססמ"נ סרמ3"ס נגד וסוף מעומת קר6 06 מעוגת גקר6 שינו מד"ת )מנוכס שרשוי כמגך ז)ס'"י עכ"ד טנמוסוונסכי

 oh 1tDID חכמיס ס5ריכוסו ט)6 6)6 כע5ס מטוס ססו6 דכ) מ"ג ס"6 פרכות נסנדל סנל"6 )סמט"כ )ק"מ קוסייתו וכשמתנ7כליסס.
 סעריחוסו )6 ד)דידי' 6)6 כחולם מס6"כ 6' כ"6 מני)ס כד6י' כעמידס מטס ים ומ"ג יעו"ט סמוכחר נון מגוס סעסס סכר )ומתג'ן
 )' נ"מ נט"י רחיך"6 )סגנון עיגיס נסתת ועיי' ממונח סרק מעומד )קרות U~U יסממיר ר5ס 06 ומס"ס יוסג קורץ וקמרוחכמיס

 סוסטיסו ס' )ספרי יסוןס 6ס)י ונס' ונחוי"ט סג6מר ד"ס 6) מ"6 לועס רס"' עיין )ב( . נ,ס סדוריךל
 וסיף ס)סגיגו סנירס6 )סי כ' נ' דתמורס ססוגי6 )פי ד)ק"נו נסיני סו6 ופסוס עכ") תטמע וכטונו ג"כ דכתינ '"ג ו' ובהחגןtDS~ כמקומן סקו  דנריס מערס ס)6 טעם )יתן מטוס כ' סס וסנרי"ס ח)"ס מ' Spp פן סחיגוך וכ"כ רניגו כלנרי קכ"ג עסין Y'nD ע"ן)א(
 ג6 )סוסיף יגויותר ססגי תסכע וכסמו 61"כ גסרס"י ועיי"ס תמנע ונימו חדנק וגו 6חריג6 קר6 סכחיכ ו' מ"ע 3סס"מ רירמנ"סני'

 דתמורס ססוני6 סי' )כרמנ"ס טס ממח ס)כ וכמט"כ סס"י ט) נסס )ססנע דמ"ע נכ"ך מכועס סגתח"ג מ' יס'יגו סרסת)תנועת
 וכ"ג מיד נפן דכהי3 5") נבן רגיגו 3ד' וגס 61תחגן נס' ס))1 דכריס סערס ס)6 טכיד ספיר סרנונ"ס גטיטת יבע סחיטך 61"כטס
 סנרי"ס קוקיית סתי' מטוס דגר כס' מו"מ , ו16תו 1)6 קותו 5") ו)סי"ו  ולתתכן נס' סלעי תונס ונו ממט"ב 6ונח ולן סנדסס יר*יס3ס'
כג")

 ססגע תורס למרס ג' )"ס מנועות ס6מרו מגוס %ע וסיף נס מקוס סקורך כעת ססנועס כי סמ"ר )סרמכ"ס 3סס"מ ועיי""
 סס )סרס"י 6)6 דו"6 קומר ואי נולד. טכס זו ור6י' כ' סמח וס)כ מ"ע כו6 ססבע כן מס"ת סי6 תכנע 61) "כמו כו' ulcnו6)

 !סטניע סטנט תורס תמרס טפי' )סיר"ח יותר מסכימו סס וסריטכ"6 סרסנ"6 6נ) סגיסס נין תסי' ס' תנועת ססנע תורסלמרס
 )ס ועמס סנ6מר כהורס )10סס )עטות רכ"נ עסין סרמנ"ס סמנ6ס סמ5וס מעיקר חקק ססו6 מ"ע סוי טמיר ונס כו' ס6סס 6תסכמן
 ס' ורכס תגחומ6 במדרס סו6 כן כו' ותניף וממ"ר , משן ל6י' )גו 6'ן סרטות סכועת תעגין 6נ) ע"כ סאת סתורם כ3 6תסכמן
 כו' )15 ו6ס נטמן )סס3ע רס6' 6תס סאו כמדות כ) נך יפ 06 5") חטנע ונטמן ו6חר רגיגו כדנת סגיכל חסרון כ6ן ו'טמעות
 0ס כמערס סכתי 6'( , סס כחדרם טנפות )כ' מנרד") הכזונח ופשט 0ס כשסתו D"D סיס 7' 6ית כסנרי") ושי"א טס כמזרחוכ"ס
 וכסמו תיכות סנ' סנרך") סניס oa טכמדרס תדבק ובו עמו סג6מר וגסו 6חר נ'( , תענוד טותו )נניס ל") וסנרי") תעכוי161תו
 מס )ממזק סגרן") כוונת כOIO 1(6 מעני 1י65 61וחו )כחוב כזכריו מכסו ונס יחד סגסותינ כ' te~s וסמעמיקס כו' נך יס 06חטנע
 סרמנ"0 ע) סס 3סס"מ סרנונ"ן סס'ג סנמירס סנרי,ח6 ממזו סקוימין דבריו סוחר 610 ר3יגו סי' כו' וחגיך סך 1)כ16רסס3גחייס
 6נ) כה )'סנט 15רך ג"כ נסטין דוקך דסיינו ממדרס י' ט'יסנ סס מנ"6 ע"ן olth נדנר'1 עיו"ט )מ"ע תטנע ושמו סחטנוונספג
 )סס מנוס ס' סיריי )סרמכ"ס )ייסב כ' ספדע ס' נר6ס וסג"מ 6חר יסוג סס סמם נ)נ ועיין נס יס ~וס )סטנע שולך עםכס'וח

 06ול: 6יס כ) ונסטר)יטבע
)סניף

- - ---  
- - - -
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 יראימ לבריוא ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איחרש ו עשרספד244
 אבל הוא אלא דם שאין בזמן אימתי יהודה רבי אטר לכמות חייב האגפים ושעל המכין על )א( הניתןדם
 ורבנן דמו טקצת ]דמו[ סבר יהודה ר' מיפלגי קא במאי י[ ]ס"מ בגמ' ואמרינן מלכסות פמור אחר דםיש
 קיי"ל לא הדם דכמוי סוגיא וההיא )ב( )דאמרינן( לפרש אימתי קיי"ל הכי אפילו דמו כלמברי

 פ"א בבכורות )ג(דאשכחנן כוותי"
 ]גין

 ההיא על ופליג משמע בכור כוליה בכור יהודה ר' מבר יוחנן ר/ דאמר 16[
 , לחלוק כאימתי קיי"ל לא הלכך דמו מקצת דמו יהודה סכר:ר' דאמר הדםדכסוי

 . להודיעו צריך אין ריוח לו יש אבל ריוח לו שאין בזמן אימתי יהודה ,י אמר . בהמקשה )ד( דתניארהא
 כדאמר לחלוק דאימתי מודה מדקתני דמשמע וכו' ואת לחתן האם את במוכר יהודה ר'ומודה
 בן יהושע לר' תיובתא מיניה מייתי מדלא לומר אנו צריכין למאן מודה 6'[ ]ע"' שני פרק בתהלתבכתובות

 . )ה( קמה אלא אימתי תני דלא דאיכא שמעינן יוחנן ור'לוי
 זמן בזמניהם האלה הפורים ימי :ת לקיים דכתיב מקראי בגמ' מתקינן ם"ו ייד י"ג י"ב י"א יתניא ימנימדאוני

 זמניהם ומתרץ טיבא זמנים ואימא ]ופריך[ לישראל חכמים להם תקנו הרבה שומנים למדנו זמניהםזמנם
 קהלה זמן י"ג יצחק רב בר שמואל רב דאמר איצטריך לא וי"ג תרי זמניהמ אף תרי זמנם מה דזסנמדומיא
 ברוה"ק אסתר שמואל )רב( אמר יהודה רב ואמר . יעבור ולא קרא אמר ושיבסר שיתמר ואימא היאלכל

 זכרון ,את כתוב דתניא המודעי כר"א דקיי"ל לה דכתיבנא דמנלן 6'[ ;' הג'" להכתב ולא לקרותנאמרה
 במגילה שכתוב מה במפר . בנביאים שכתוב מה זכרון . תורה ]ו[במשנה בכאן שכתוב מה ]זאה[במפר
 , בשיטתיה יונתן ר' לה ואמרי כותיה יוחנן ר' קאי דהא המודעי בס"א אלא בשמואל קיי"ל לאהלכך

 לזכירה( עשיה מקיש נזכרים )נעשים האלה והימים קרא אמר מנלן לזכירה )ו( לעשיה זמנין רבוייואשכחן
 בסם כתובה ההתה יצא לא למפרע הקורא 6'[ ]י"י כמגילה תנן . לעשייה[ זכירה מקיש ונעשים]נזכרים
 . ובדיו במפר  אשורית  כתובה שתהא עד יצא לא הדפתרא ועל המיר על ובקנקנהום בקומוםובמיקרא
 התם וכתיב המלכה אסתר ותכתב הכא כתיב כתיבה כתיבה אתיא רבא )ז( אמר 6'[ ]'"ט בגם'ואמרינן
 אינן עפצים של אבל קוצים משל הנעשה ודיו בדיו כאן אף בדיו להלן מה בדיו המפר על כותבואני
 . קורמא ביה לית דהא הני למיסר ליבא עפצימ ובשל ובדיק דדיותא קורטא פלי ק ]ג' בנדה כדאמרינןדיו

 פ"א בסיף במגילה דאמרינן , במגילה ס"ת הלכות וכל דיותא דיו 6'[ ]'"ע פ"ב ובגיטין המוציא )ח(ואמרינן
 שצריכה מלמד ואמת שלום דברי אשי רב אמר אבא בר הייא א"ר לה ואמרי אסי רב אמר תנחום א"ר)ם(

 . תורה של עקרה פי' תורה של כאמתה )י(שרמום

 ראםתועפות
 ז"3 3ס' )סרס 6'ממ' ס") יומגן ור' לי3") דס6 )סרס )ב( 3'. ס"נ מס וכ"ט )נומך מון סמק, יס וסרם"י סס:'ן וסע) מניתו וסמג'גו)א(

 . מק"מ ס" )סין סיר6'ס 73נר' ות"ס 3'[ ]פ"6 3ע'ר31'ן בון ו3ס' ד5"5 סוD"DI 6 כגדסס כ"ס . כטכח מ1)'ן ו3ס'3ס:סירין
 ס6 ות"נ וכו' יסרס יסויס 7ר3י 6'מת' 7כ) ורי3"נ )ר"י דם") יר") גריס כעמוייס סוגי )ח)וק.כה3 ד6'נ;ת' קי") )% סככך כו' י6סכמגן)ג(
 נכי כדס3רי ימו tDh n$pn' דמו סנרי 7מכמיס ס") )6 פיס מעמיס ינרי מסרט וכו' סו6 6)6 ךס מס סמן כומן לינותי 6ר"י סתסדחגן
 יעגם מט ד6"כ ממס 61;י D(Stt מסלע נכור כו)י' נכור כיסנל מטמע דמו כ) דמו גוסיס יסורס )ר' 36) מסמע זכור מקסתנכור
 נימק 6י  לרוגן ימו מר,מ ימו מידרס  יסמם סיס מכסוי יקסס ו)סי"ו מסיע נגור כ,)י' ככור לכ"ע טס כנטורות )ס6נע"6רטט

 hSn('t ע6 ר6'גוס )6 יו יגירס6 טס s~ft 6)6 זימתי מני 7)6 י6יכ6 כ6; סיר6יס ממ"כ ט) סקיסס ס"6 סי' סכ"ף כ))י:)6כי
 מס"ס דחו)ין כתוססתך ומ65גו ל6י' יגס ר6'גו 1)6 טכ") מינם פתקי סוו )6 ס6י כי 7כ) ימימר ו6יכ6 נ6חרוניס )6 גס נר6טוגיס)6
 טס ס3מסגס ר"י דברי סניך 1)6 ס)"ט סי' )קמן ר3יגו ססמיט תכן ור6"ט ער"ן עיין כמסגל י6ר"י סך וסייגו כו' 3ד"6 6ר"יסגי'
 מס)גיגן )6 ו)ר3גן 6רכגן ר"י 7פ)ינ סדעחו סג6מר )6 06 יריי )60 סטמיט 6מ6י רנינו סעס )"י כ' ק)"מ סי' 3ג7סס חלטוססמ
 )6 6מ6י היקסס דעכתי )סיפוח סכ' טס מ)6כ' יד ועיין 3מס 6)6 לה( . כ6ן כמ3ו6ר כן רניגו ייעח מסק 3)י סד3ל צרור631מת
 רועו רירי ליסר למעלס פכת3תי מס ~סי3מס ו)* 51"ל רצעו כדורי גפ)  לס"ס כ' סטטודיס 11י ולגילור נדוחק סי' וטיי"ט לסרט ג"כ ונמס 4'  דהית )ליב") תיונת6 גמעמותיק

 משתוססתי
 3סימ6 סניסו וסוס ב"ס 5' מ"ג  3תילין וסתיס' . כינס 6י, טכ5") 6"כ

 מ"מ פ)ונתי' )כר מודס סייך 7)6  6ף לתג כט"טס סרס3"6 י3ל מודש ד"ס 3' פ"נ  בגיטין חמיו  סכן  לסטמייסו 161)י מורסלמין
 מס כ' ס)כס 'נ"ט מסז' ס"ז כ)ח"מ ועיין 3גו ו6ת גלוחו י") וכמ"ג 6' מ"ט 3"מ בנ)ס"ס ועיין ס6מר מכף 7מו5י6 )ומר מניסנקע

 סמ63ר טסעיר ]מס עכ") )גמריס ע"ס י6מרען ומולס כ' סס p"nS נמי' סריטנ"6 36) כקן כמטכ"ל וסייגו סמ"מ ע"י ססססקטס
 סרסג"6מד'

 ניטי
 3גיפס )ו( . ס)'ט"6[ סגר6"ו )מון ר3י:1 סס3י6 רפ"נ דכתו3ות סך היקסס 6"כ מקק סלן נס מויס ד6סכמן ס"נ

 ':%ן ם ,%)ן':ל :יג::גט טיס ל )ס"; חם( 1:ט'עגמג 51"):; : שי:יימ%טבטשעה:%26
 כ6מיתס טרטוט ס5ליכס מגמד st~ors מע"ג סי' ס6ו"; כ' כו' טרטוט)י(

 וכ' עכ") מסיני )מטס ס)כס סירע1ט מורס כמסר תורס ס) '
למ"כ
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קכג יראים לבריות ולא לשנוס רע נעשה וארם נעשים אישיים י עייספר
 רטשם אביא וראיות הפלין( )ובהלכות דיו בהלכות אאריך פרע[ ]סי' ו' בעמוד תפלין של בהלכותרלפנים

 שתקבר מגילה צריכה הלכך . ]מ%זה[ תורה של כאמתה אחר ענין . מגילה הלכות גםתלמוד
 שלשה מעיינות ג"ץ שעמנ"ז אותיות שיהיו וצריך ת'[ ]ס" מעזה בהלכות לפנים אפרש כאשר . כמזוזהלשמה
 חלבו א"ר 6'[ ]4ע .לטפרע המנילה את הקורא בפרק אסרינן . נויל מוקפת אות כל ושתהא כזה )יא(זיונים
 פשתן בתוהי תפרה שאם מפר נקראת אגרת ונקראת ספר נקראת מגילה רב אמר גוריא ב"ר המאא"ר

 . משולשים שיהיו ובלבד יצחק בר נחמן רב אמר כשירה גידין חוטי ג' בה הטיל שאם אגרת נקראתפסולה
 , לא לילה אין ימים ונעשים נוכרים האלה והימים רבתיב וטעמא ביום אלא המגילה את קורין אין )י5(ותניא
 מאיש אומר יהודה רי כולה ~DIH-] מאיר ר' חובתו ידי בה ויוצא המגילה את הקורא )יג(' מהבאתניא
 צריכות מצות אין דאמר כרבא קיי"ל דלא לצאת והשומע להוציא הקורא שיתכון וצריך . כולההאומר כדברי הלכה רב אמר גוריא בר חמא רב אמר חלבו ר' ואמר . האלה הדברים מאתר אומר יוסי ר'יהודי
 כר' דקיי"ל לי ותקע איכון לך )יד( נהירנא כי לשמעיה ר"ז א"ל כן[ ]ע"מ ב"ר ראוהו פ/ בר"ח דאמרינןכונה
 לא ביחיד אבל צבור בשליח בד"א אמי ר'ב אמר דרכו לפי לאחרים ומשמיע לעצמו שומע )סו( דאמריוסי

 ראםתועפות
 כס"ת מסגו )6 כי וסירטוט דיו ט5ריכס דמני)ס ס"ק כו6ית6 7גליס נסרגס מס"ת תמורס 1עזיין נוס") מס סכ' ר"ת תזונת%6כ

 כיתידס תורס ס) כ6נניתס ססי' ר"ת ע"ס סכ' כחכס תוד"ס 3' י"ו מוטס ועיין עכ") לרטוט )ס"ת ממקליך סוסריס כמס' 6)6נח)זווד
 כמס' 67מר וס6 ר"ת ע"ס 6מר ד"ס 3' 1' נניסין סהוס' וכ"כ עיי"ט ס"ת סייגו 1)16 מ"מ ע!) 03 ייס מווזס יסיעו תורספ)

 סו6 ס6!"ז ון' עיי"ט ומ775ין ומהמטס מ)מע)ס סרטוט'ן 7' סייגו ססו)0 מסורנ)ת ס6יג0 !יריעס סירג) 66"כ )כתונ ר"6' קינוסוסריס
 ת"ח זסיעו ור") הורס ס) עקרס סי' תורס ט) כלפחס כ6ן arl~1 סרס"י ע3 חוקק %6כ ססכי6 ר"ת תטונת 6נ) כמני)ס רס"י)מון

 נגדסס[ וכ"ט ]כ5") מגויס תורס ט) כ6מתס 6חר ענין כ' ולח"כ סר6"ס ע"ס מ' 6ות תסי)ין מלא' ס"6 סטגמי"י וכממ"ככסרס"י
 ו)סג'ס ומ"ר סק"נ חר5"6 ס" כקו"ח סנר"6 כמת"כ וטיעז סיטס כי ע) טרטוט הריכס מני)ס )פיר"ת ונין )סרט"' נין ומגס ל"תכסי
 )מס מנייס )דמות רניגו כ' ת6 מגייס סיכות נס תימוד ומסם 6כי6 ורזויות דיו בסיכות 66ריך ס5"ט סי'  יי בענוד תפי)ין ס)נסיכות
 סרטוט נעי דמני)ס 6)6 )מני)ס 7ס"ג ט' נ' ו' לגיטין כ67מרען רוחות מי' תסימן )סרנה סיn~nica 6 תסי)ין ס) בסבכות טסטכ'
 מג") ידעת' )6 כו' רוחות מד' חסילון 3סרנ) כהריך סס3נו"מ סס עמסכ"ר כ' ט"ו סי' סגדסס )יר6יס מדפ וססס הקיטס סיעסנין

 חסי)ין 6ססריס דקתי ומסרט כקנס סמסרג)ין ס)%מ ס"6 ריס סוסריס 3:וס' תמ"ס כיון סרביגו )' וגרת: כו' ס)ננ"מ טסות)רניגו
 מי' כטירטוט רנימ )ס ומפרס נתפי)ין הסייף דמיייי וכורכין 7"ס גק"ע ע""ס מ"ע ס"6 7מני)ס 3ירוס)מ' וכ"ס מקורס הזכרוומווזות
 ס)מ"מ )מ") קסת דניטין מסך )כקרס כו' '5חק 6"ר כגיטין כן6נוריגן רכים וס"ס סג") סתוס' וכד' ותפילין כס"ת נס דכעירוחות
 אפי' סדבריס סס סכהכ ר3יגו מיצו . רכיט )פי' רוחות מד' סירסוס 3)6 כוחכין 6ין נ' דנ)6"ס ת") רומות מד' )סרע ותפילין)ס"ת
 מס)כט גמי סייגו ירחק 67"ר 60 וספתך )טרסט הריך 73רס6 סססוק )כתש המתמוין 77!ק6 ס;") גיטין כתוס' ר"ת )סיעת 6"סר"ת
 מסייוס)מי סתוס' המוכיחי מס טסי טס ככי"ח 3' )"ג נמלות מכים"6 כמסק t"DT 7ומי6 סני )7רס6 סכותנ ונכס"נ כס"ת)מ"מ
 טנוג')ס סרטוט כ)6 )כתיג ז6סור ד6ע"נ ג63"ס 7ססו)ס )מימר 6ת6 ד0)מ"מ 5") לסור גננ' ט)ומיס כ6נרח 6פ" 636 כר"מך63
 סג"מ כזס"3 ירסס מסמל סנ"ס סס סכ' מספר כריס סימר כרוך כס' ורעתי טס דסוטס כיס"ת יססעס קם") ססו)ס מגסעימס
 3פי כו' סכי ס" סירטוס 3ע' Otlrn סירסוט בע' )6 תס')ין ס)כח6 כמנחות י6מל'גן וס6 כו' נסטין כך6מריגן רומות מד'טיסרנ)
 נין פירטוט 3עי מנווט זס6 חמוס וסוף . עכ") כו' הירטיט נעי )6 ותסי)ין שירטוט ס51רך כתסי3ין כחובין מוות ט)ספרתיות
 )פי וכ5") סס דעכם וגרור וס סו6 עעס מס סיריוס סופרר 3תסעין כתוכין מפיס ס) טסרסיות )סי סכ' זס מס 61"כ )סורססירס

tl'n1DC(טירטוט נעי )6 ותמעין טירעוס נעי מוחס קומר מולך נתסי)ין כשונין מנוגס ס O~rll וכוונת סג7פס ירסיס סססר כמגיס 
 סמ"ס רכינו )סיעת 7כס)מ6 דגר נס חירפו ס)6 מסחר סירטוט נעי )6 תס'3'ן )סוכיר 3סגמר6 )מ") מירוטו )סי )" דקססרגעו
 יסכי סס נסועס וסחוס' תקמ"נ סי' r~th עיין יסורס סורס כין סירטט SIDD1 ob נמירי יסכי שיינו DtD~'n כעי )6 דתסי)יןטמפרה
 )6 )6. זחו )סורס טורס נין סירטוס כעי 7)6 סקדס כתכי )ס6ר חסילון דמסוס )רניגו מט6"כ . 6"ס חס,)ין )טרטט מ5' י)6נמירי
 סני' א"ע סי' )סלן ונכשתי כ!' )ומר ס51רך נתפי~ן כתונו,ז מנוס 30 ספרסיות ו)סי רפג! b"tut וכק"מ. סירטוט נעי מנוגס 636סו3")
 טירטוט גיין סס סכתכ מט רס"ר סי' )יו"ד Stfin' יד ועיין )"ו 6ות עיי"ט יותר מדוייק !סו6 עכ") סירטוט געי )6 תפילין )ומרסודרך
 )6 )יב( . דייק )6 ויופן 5ריכין סימר ויר6יס כ' מגיי 0)' ונט0ע"ט זיו:יס סנ' נענין ר3יגו סי' ס5"ע סי' עיין )יא( . ותסי)יןדס"ת
 יפויי מסט )%ד י6סי' ננמר6 וטמרו כ5") כו' 6ת קורך מסיכן )יג( . עיי"ט רנימ סני6ס ולסלן כ6ן וו )נוסגס מיס מסייעחי
 סגטיס וכ) 6מר ירגנ"י 6' ע' גמני)ס מו0ר6% סנ6ון נסס קי"ו ס" תכמס 'מגס נס' ממ"כ 3' תמוס ונוס כאס כהונת fioncהריכס
 סמן ar ממוכן ס") ונס טמן ם3 מפוקסו )טחמי3 סקריך דס"3 מטוס נדבתו חס6רת יקר ו6ת מסמוקיס מייני 1)6 )לעסיסן יקריתנו
 61"כ כולס כת!נ0 סתס6 הריכס 7)כ"ע 3עיגי פ)6 וסוף כו' יקר 'מגו סגסיס וכ) ססס!ק סנר ולכך ממוכן מוי6מר )סתמי3 הריך)סי"ו
 וכן ג' )"י כ7' כ"6 טס )ית6 )סנינו )ך גסירג6 כי )'ר( . תס6רת יקר ו6ת 07יינו גמני)ס מקרץ סכחכו פרנוס )סרס יםמסיר
 . י"ג 6ות תי"ט ס" )סלן ועיין קו' 73"6 יוסי רבי 8מר כו' P~lv שומע זחגי6 51")  טיס  רימר )סו( . נגיסס)'ח6
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 יראים לבריות ולא לשנוס רע נעשה וארם נעשים איסורים ו עכור כמכנך146
 קראה כדתנן פה על לקרותה רשאי אינו שבכתב דברים שהמגילה ואחרי , וטשמיע שומע שיתכון עדיצא
 יצא אשורית ששמע והלועז יונית לעו )טז( בגמרא פי' בלע"ז ללועזות קורין אכל יצא לא לשון בכל פהעל

 בתעניות דאמרינן חובתן ידי אתריס להוציא אלא פה על אסרו לא שבכהכ דברים שבשארואע"פ
 . שמע את כקורא קוראים כולם אלא פה על כצבור לקרות יכול יהיר היאך ר"י אמר )יז(בפ"ג
 הקורא כפרק טקראי לה ומבקינן לעצמו אפי' פה על לאומרה שלא תורה החמירה מגילה )יח(ולענין
 וגו' ונעשים נזכרים האלה והימים דכתיב זכירה זכירה אתיא רבא דאמר 6'[ ]'7מ למפרע המגילהאת

 . בספר זכרון זאת כתובוכתיב
 פ"ב בתמורה . למדנו המקרא מן הלא אחרים להוצאת עצמו הוצאת ]בין[ נחלק היאך )ים( לתמוהך4*ין
 הא האלה הדברים פי על כי וכתיב האלה הדברים את לך נתוב כתיב ג'[ ]סי בהנזקין ובנימין נ'[ ]'"י'
 דכתובי קשיא לא הא בכתב לאומרן  אמור פה ושבעל פה על לאומרן רשאי אתה אי שנכתב דבריםכיצד

 וגם לכותבם מתיאשין היו פה על שבכתב דברים אומרים היינו שאם משום הוא ומדרבנן נינהואסטכתא
 לא טדרבנן שהוא ומאחר אמרו רצונם וחכטים נכתבו לא אוסרים היו גי ע"נ הארץ עמי מאמינים היולא
 אתו ולא ודעת ולב אזן האחרים נותמם אינם לעצמו קורא כשהוא אבל חובתם ידי אחרימ להוציא אלאגזרו
 המקראית כל בלחש לומר כנסיות בבתי רבים הכמים הרגילו הזה המעם ומן . שפירשנו כמו תקלהלידי
 כל וכן אמן לעולם ה' ברוך וגו' כמוך סי ויאמר ושניה ראשונה פרשה הכמים ומתקנת התורה מן חובהשהן

 בנית לאומרם תקנו לא דומרה פסוקי אבל ישראל עמו )כ( שגומר אחר רבותינו שתקנו שבח שלהמקראות
 וחביב מלאכים קילוס שהוא מתוך רם בקול לומר חייבים שאנו וקדושה . מנהג אלא אינו ברבים אבלאמרו כיתיי יום בכל הלל )כא( מאומרי חלקי יהי נ'[ ]ק'"מ בשבת רבנן דאמיר ואע"ג . מנהג אלא ואינוהכנסת
 הבל ויודעין באמירה אם ני בשמיעה חובתן ידי יוצאין הארצות עמי ואין , הכל כפי נגרמת הבריותבפני
 או פסוקים בג' אבל ברובה ה"מ יצא לא פה על קראה דאמתנן והא )כב( תקלה לידי אתי ולא כתובשהוא
 הקורא וקראם פמוקים או אותיות המופר בה השמים כ'[ ]'"מ למפרע הקירא בפ' דתניא יצא פסוקיםבד'

 פסולה לאו ואם נשרה ניבר רשומן אם מקורעות או טפושמשות איתיות היו מדתניא ומקשינן יצאכמתרגם
 חובתם ידי יוצאים אינם המנילה קריאת בשעת המדברים אדם ובני , במקצתה הא בכולה האומתרצינן
 א"כ אלא חובתם ידי יוצאים )כג( שאינם הקורא עם פה על לקרות רשאים אינם וגם כולה שישמעושצריך

 ראםתועפות
 סוסון קותו סמניגיס ))ועוות קותו קורין )עז וככ) פירוס6 סך )ס 6ייח6 י3מ0קג6 'ר6ס ננמ' ממעיין . יונית )ע"ז 6'[ ]י"מ ננמ' פי')מז(
 מפרס לכיגו כ' מש"ס וכקשורית כער 3כ) יוני ד)עו 3מסקג6 ד0"3 וסמוך) כרנ גימל ד)6 תפוקי 6)6 6יגו ססירוOr 0 ססכי6 רכינו דיעה51")
 כס' )ין( כסר. לכ) יוגי (rD' י0מו6) רנ ר*מרי eo מעכס  סרתה סרי"ף  וכרטס )כ) ג6 לוחו קורין ))ועזות דוק6 ז6ס"ס ור") יונית )עזכנמן
  גן יקד 3חמ1רס סתוס' סכחנ סנ' תי' ע) 0ס מממס קע"ס סי' חו"י סו"ח עיין )ים( . כ5") DS(I )יח( . כי") 6'ן ]לחג"ס

 ע' ד' יומך ועיי' סיר6יס ד' ל6ס )6 וסתו"' . 61"0 כן 0") 0ס סתוס' דגס '"3 ג6ן 1)סמ0"כ כ6ן רניגו כתמיסת דנריסד"ס
 3מ") 3וס גתק0ס 0וסריס 3עסור 6' ס)כס סוף enDln h"e )מס' כניחורו דמסרי6") ודע . כשמוך דכאן סר6"ס ד' 0טכי16 0סמו"י
 ר6ס 1)6 עיי"0 ע"פ )16מרן ר60' 6"6 0נכחכ ידכריס מס6 מ") י65 )6 מס ע) קרנס ד6ס 3מג')ס ,מלס ד,כירסנף'פ
 6מר וו") סמ0דר ע"1 כ' 3גיסס )כב( . כגדסס כ"ס מגומרי )כא( . כגדפה כ"ס )על י0ר6) טמן סומר )כ( . דכאן סבר'סד'

 hh"1 ושבע"ס סס ע) 11ntbS 66"ר 0נכתנ דכריס מדרנגן ונין מן6ור,ית6 דשן כוס כ"כ סרב )סקרנן הריך סי' )6 סטירנגימין
 מסגם סר0ס 6"ג סגם ומסוק סג? פסוק סחס3ס נתוך ג*מריס סמן דכיון )ממוס 6ין 0מע וקריזות דחס)ס מקר*וח סגי וע) .)כוסכן
 6ותס קורך ספקודיט סנמומס וכעשור כיומך ד6מריגן כן ססו6 חדת ומניהם ס"ת גקרי6ח 0סקפידו כמו 3סן סקסידו )6 מסגסוסרםס
 )מסמיק דרך 6ין כעמול ו6ך מוח החרי וקורך )קרות סכמן ~Swno מכיון כאמר ג135ר ס"ת נו))ין סכין )סי מסרט וסטעס פסט3

 עורס סי' ספסקות סרנס ס"ס D"V. במס קורא 6)6 3כתכ )קרותס ססקודיס סנחומס )חד0 וגע0ור סימ65 עד סרסר תגאו)3קרי*חו
oh'ככתי )6ומרס וכמני)ס כתורס ססקפידו כגוו נסן מקפידו )6 כן ע) נכתכ ומרסס סריס וכ) פסוק כ) )קרות 5ריך סי . 'ptDD1 סקסייו 63 נסן גס כסס מונ3עיס 6חר'ס וססוק'ס מסגס וממור מסגס מזמור 6)6 סכמונ'ס כסדר סדרן 61'ן נסן 0ס6ר'כו כיוןיימרט 

 נסססקמו הסעות 'כת קיט )ו נסמוך שסרי מפסק סגו וסד')ונ לסדר ע) כיהו טסר' ככתכ )טומרו 0ר6וי גר6ס גס)) 6נ)חכמ'ס
 סתו"י מש"כ )סי ע"ס קורץ ססקוייס סנחונו0 וכעטור י"ע כיומה ז6מריגן מט6 סרר"3 סמנים רטית ~חות וי0 עכ"). יגיןוסמסכי3

 ר6י' ומנק D"CS קירין ס6ט סטוספין הפקת כעין נע"ס נקרות יכ31 סייס ענודת 6)6 מניך ו6ימ ס61י) קמר ספ4 סליג"ons 6טס
 6ומ כגי י16תן מטמע סיר6יס מבסון כו' י"ח יו65'ס ס6יגס )כג( . עיי"ס ז' 6ות ו' סי' 06 עמוני 03ו"ת וכיכ ע""0 סירום)מימן
InSDקרי6ח דטתייסו ימני )6 0קור6ין זמ5ד '"ח '651'ן שגס סקורה טס ע"ס 0קור6(ן( T~no סכיה כן כ6ן סיר6יס וכבטון סכתנ מן 

 ומי )נעור גסנו נזס"3 סג"מ נסס טס וכ' סיר6יס י' סניף )6 חר"5 סי' נ16"מ סכויי שנ) סיר6יס נסס ק5"פ סי' סס)סס0נס")
המש"ע
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קכר קנאים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסרים ו עמיימפר
 מונא כרי הלכה אבא גכר( בר ירמיה ר' ואמר , לשיעורין דבריך גתת דקאי מהיכא דאי לסיפאמרישא ומסקינן לראש חוור כולה את לגמור כדי שהה אם בסירוגין אף אומר יהודה ר' בשם מונא ר'יצא לא טירוסין יצא סירוגין קראה תניא יצא לא למפרע המנילה את- הקורא תנן * בכתב הקורא מןישמעו
 כרב והלכתא טנא כר' הלכה אמר ושמואל טונא כרי והלכה דהלכה ומסקינן יהודה ר' משוםדאמר
 הכתובימ בין הכתובה במנילה הקורא 6'[ ~'ע למפרע הקורא בפ' במנילה אמרינן . שמואל לגביבאיסורי
 נקראת ואינה אחרים לקלפים מגילה של הקלפים שוין פי' פורתא מייתרא ולא מהפרא דלאהיבא
 כל הכלל זה 6;[ ]יגע ברד ראוהו פ' ברה"ש ותניא ל[ ]"ט וקמן שוטה מהרש חוץ המגילה אתיקרות כשרים הכל . יצא בצבור אפילו פורתא אפילו דמייתרא או דטהמרא והיכא ביחיד יצא לא בצבור)כה(

 ונעשים נזכרים האלה והימים דכתיכ מנ"ל בגמרא ואמרינן ביום אלא המגילה את קורין אין 6'[ ]י'הנן . חובות ידי רבים מוציא אינו בדבר מחוייבשאינו
 ביום ולשנותה ]בלילה[ המגילה את לקרות חייב ד14מר דריב"ל תיובתא תהוי לימא לא בעלה איןביום
 על לברוני וצריך )כו( ביום קתמ כי ומשני לי דומיה ולא ולילה תענה ולא יומם אקרא אלהישנאסר

 , גלילה אלא מברכין אין שהחיינו אבל וביום בלילה נסים ושעשה מגילהמקרא

 חנינא . צריהם מכל ישראל לעמו הנפרע האל בא"י נפשינו אויבי לבל גמול והמשלם סצריגולנו והנפרע נקמתנו את והנוקם ריבנו את הרב )כז( ריי אמר מברך מאי יברך אחריה לברך שנהגו מקוםרעבן
 שלא בין בזמנה בין ]אסי[ )אשי( רב אמר ' . לתרווייהו נמריגהו הלכך פפא רב אמר המושיע האלאמר
 . 6'[ ]ס' אטי דרב להא רב לה וחש עובדא הוי ניבא פרסומי משום )כח( בי' אלא אותה קורין איןכזטנה

 ראםתועפות
 יכון טעמו ז0ו6 מק"ו סם סמנ"6 יייק ומוס עכ") ממזן )קליקת 631 ע"ס סקורך )וס ססומע )נ יחן ס:ו6 וסעעס D"D )חוןממסייע
 עגיסס סניך n~ha 6(1 ינרי וכ' סיר6יס ינאי סנ"' ססשע וסכן טיר6יס עם סיס ס6ורמות חונק 3סי"ו 61"כ סק1ר6 לע"פ )ס"ן)סמוע
 סמ"ק 73' סביון י") עכ") גחון פס ע) olh טוס יסייע )6 וכן סכ' 7' סעי' תר"5 ס" סלע נ0נטת ועיין כס~מ )פסוק )1דגר6ס
 3סק"ד כ' ומט"ו ט"ז עיין מקודם )מס"כ ור"ח סג") מעעס '"6 ס"ק סס סכ' סנר"6 ממסרס נר6ס וכן ג3"' וכמח"כ סכ)13וכ"כ
 סו6 נ11 ו)כן סרמ"6 ססתס מס דנם ססנס") סס3י6 סיר6'ט ר3ימ )דגרי כיון דסרמ"6 )ומר 61פסר ט' מזל יגמעו ז6חריסמסעס
 ס"3 7)6 סרמנ"ס מלנרי עיני ס6יר דמחניגו מן"6 )'נ יס71ט ילומט מוסר"ר וכו' סוע"ס סגיו) טנ16ן וסרב סס ססנ") מ37רינ"כ
 יססמיעגו גריס ס)ח"מ סס וכ' נ5נור cbl" סקען עס ניו) 6ותט וקורץ וו") 0רמנ"ס כו ס"ו מני)ס מסז' דנס'צ חיים ס6ורחותכדררי
 וס)'6ס 3ס. )") עמו קורץ סגדו) כיון נו"מ סקסן יעתי' 'סיג ו7י)מ6 י"מ ס6חריס מולך 6יגו כקטן דסי')ו סקור6יס מן 167ד6ע"ג
 נתוססח6 ממ"ס ססו6 לג"ח מד"צ 0נ6נ"ד עזי כ' סרמנ"ס )37רי ומקור וס. טרמ3"ס 373רי סרג'סו ס63 וס6חרוגיס סכיי ע)גדו)ס
 )רסיס" 6ותס קורין קטג'ס סיסיו סגסיט 61')ך "מגצן 0"0 7מני)ס ס"3 נירופ)מי וכ"מ r~un סי' מגסס ס3' נ6ו"ו סונף 7מני)סס"3
 מר"ט )מעיס וקר'ת' ס"תי קטן 6' כ' וניגס נננ)' ויונגן סס סומר 'סורס ר' ס) עדותו וס6 גדע 3סדי' דסיינו סרנונ"ס )סונסרס
 גקוסגן סרקו מס לנודפן יסעיד ג6מנ'ן 61)1 מכ"ח 3כחונוח 6מר'גן 60 מ"מ קטן 6ז סט" ולע"נ מ6ך ג6מגת ניודוזקנים

 61"כ כו,
 קר6 נדע יגס כ"כ נוס 7ק7ק )6 16 ס" IDPa רעיון סקסן מן ר6" מכמין 5ין )ו סנינו סחכגויס 6)6 )סג'סס 16 סקרך )ומרגשמן

 )נס ע.סומעיס יתט טמ6 ח"קיגן. ו)6 פי' נ5נור ו6פי' ~tDP עס גדע onifi וקורץ כ'6סרמנ"ס :2ס rhtlp1If~ 'נשבס:ן:בי4'נ"כ
 ומסקינן )סנים גר6ס יסי' ע"ס ורכס דס)כס ומסקיג! 1מס"ר , בג") ט' ס)כ0 ר3 6מר 636 3ר )כר( . וט"י ו7פח"מ סקטן)קרצת
 )ר6ס. ד6"ח נקוע י"ס סס ככת,ס' נ"כ ר3יגו יעת 61"כ מדך תיני דר3 נקוט יוסף רנ )ננ"ס רכינו וכוונת כר"ת סקס 6'ן 5מרדר3
 וכ"כ ס"1 סי' כסס6)תות רהיט PDD 61"כ כו' סיכס 6ין 6מר 1סמו6) סס כם31 י0ודס ר' ושחר כו' ומסקיין מסר -סגוסס כירקים6נ)

 ד)6 חיינו fimtn ומייסרך מחסרך ופי' ,65 ביחיד bn'h וגגדפם ס"ס כיחיד ותיגה כ5") ניכרת )נח( . סיר6ש 3יטמ וסגסמ'"יסס3ש)
 67)"כ )חנרתס 6חת טוס עימס המגייס יריעות 6נ) טעעס סכתומס ט6ר )יריעת סמגי)ס ירישתסוג

 תטכס סה"ת )דנר' מיפסקי
 ד)6 תמיס ס;") כססו"ת ך)6 נוכלן סמ"ר 03נ"ס סס יסס"ת סנט ו7' נס"ת ייגס ונגסס סקרן רשיג סי' )יור"י סגפ"חמלהנס
 ס6ו"ו וסי' מוס)ין 6)6 חיגות נ5ירוף סכת"י כני' מס"ט ס" ח"נ נ6ו"ו ועיין 6ייוס סג" ננדסס )כו( . וק") מיל'מכרעך
 נתיחס ומן מכירך שע"ס ר"ת ססק נ6ו"ו ועיי"ס מס ותו סמסנס שיון וטע מ1ט)ין שיא" העניגו h'(o חלא ר") h)hסס
 ר"ת ס0י6 י"3 )כז( . רכינו כדגרי 7)6 קע"ו סי' קסן תס3"ן וע"ן מיינ 7"ס 6ן 7' מנעם  0תוס' וכ"כ גיוס 16ת1 ומנרךחוור
 עיין הנסלע ס6) וממ"כ , 'עק3 ר' סכ' נסר6"ט ועיין ODih רנ כנר יוחנן ר' מ3ו6ר וננדסס , טע"ט סי' ט6י"ו גי' וכן יוקףרג

 חנינא כ6ן ומס"כ ס"ס פרד מקס ועיין )ית6 3גדסס וכן ססס ס,כיר )נסוף גס דס6 ס:סרט ס6) )ומר 61'ן טל' 16"נ תרי"ג ס"נד"מ
 3ין נומנס נין 6מר 6סי רכ 0נמר6 )מון סגם , כו' נעסרס 6)6 6ותס קורין 6ין )כח( דיגו. 6ת וסרן כ5ן מחסר וגרפס ר%)סייגו
 ייסק  ולפרסים  מכוי  )ידיר 6לו 6מר )6 פסי ינ י5ף ע5 ביתיר קרקס ob .ילכ"ט סמ16ר כס'  טרו"ס ג' ומוס 3עסרט. כומגסס)6
 וגי ראגו ומדסינס ט' סכ' )מעני 3כתתי)ס דמטט ממס ממעת ניי hSfi 6ותס קורין 6'ן שמריין ג6 ני' פוחס ילין ק6מליגןדסכין
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 יראכם לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איפךים שפךמפר 824
 רב בהדייהו ליבמל אלא נעביד לא בפורים מלאכה לעשות נהיגי דלא באתרא . ן ל א ג א ד ו ה י ב יטתב

 שמחה מכדי ואמרינן נמעניה צמח ולא ולטייה בפוריא כיתנא דזרע כ'[ סי ]מנ')" בברא לההואחזיה
 איפור בהן נהגו ואחרים המותרים דברים . לטייח אמאי עלייהו קבילו לא טוב יום עלייהו קבילוומשתה
 קרא אטר יוחנן ר' אמר אבא בר שמן רב אמר , היא מילתא דמנהגא ומנלן בפניהן להתירן רשאי אתהאי

 . )בם( ג'[ ג' ]פסמיס אמך תורת תימוש ואל אביך טופר בנישמע

 ראםתועפות
 עוכרך סוט ת"ג מדכ' ע"כ וסייגו עכ") 06י כרב ססק סככות 3ע) סגועון רכ 6כ) וו") טס נמ)חמות וכ"כ 6סי כר3 סוסק וגס"גכ, יכס:ו"ג 6סי כרPDID 3 סרנינו גריס טוכס מסק ונעגין . נמ)חמות סם סרמנ"ן וכסיעת ס)ינ' ינייעני דם") ס"מ כו' h)h כו'6ין
 סר7כ"ו וכ"כ 6סי ירנ פ)ונתי' נר רב ינרי כ3) סנר ט63 6סי כרכ סססק יותר מוכח רניט 73כרי 61"כ 6ס' 377 )ס6 לג )סוחס
 וכיון 6ותס קורץ 'חיי 67ין 6ס' כרב דססקו ר13ות6 כמס ו6יכ6 וו") תרס"ס סי'כסויית

~lcc 
 עמרס ורב 3ס"נ וכ"כ יברך )מס סעור

 ו0ר6כ"י ירמס וספר סגו)ס מקורור"ג
 נין טכתונס נמני)ס טירק יומגן %1ר מס6 טוס ד"ס 6' סו סתורן קוסייח ונעגין עכ") 1")

 דקרי6ת שירסוס נעיר ססי' כיון וסיחיי )קרותס 'וכגו עמסט קל6וס ס)of~tnt 6 16 ימיר סס יס 06 גי' סקר6וס 5נור c~aדכמקוס סר6כ"י נסס ס6"ח עסמס"כ ז6"ס )ומל ים 'וחגן דרי סך )עי) כ"כ סיר6יס לחיגו ונס נימיר 6ותס מקורין hnlh ע6 ניחידסכתוניס
 ומיוסכ סר6נ"י שכ' כס"נ סכתוניס נין סכתונט נמני)ס יקורץ ימיי סך מיירי ו)סי"1 תר"ן %ס ונסנ"ר כנ"י סוכך עכ")בכור
 סס)ך עיר גן 6' י"ס מני)ס ית:ן מס6 עסרס 3)6 ינ6 )6 סייעני דנס ויעימי' רנימ )סימת ססקסס h"lD ועיין , סחוס'קוסיית
 )ס"ס נסנסותיו ומסר5ס"מ כמשמו קורץ ו%מ כו' בכרך סו6 יחיד וס עיר 3ן וסרי כמקומו קורץ )מקומו )חוור עחיו 06 כוו)גרך
 מח'ו ני'עני '65 )כ"ע נכס"נ סוג סכרך 3נ' קררת ע"י מגס פרסום כנר oton כיון וו") סגי) י(ר6כ"ד ניכרי מטו"מ קוסייתייטע
 סקסס ומסיר בעץ ומנס דסרי כ)) עדיין קרו )6 הככרך 6ף כצ'נס מ"י נכרך קורץ עיר כן דסר' מ'י' ת;' )6 ונמחכ"תעכ").
 37ן עיי"ס סרמ3"ן תרי %ד סס סטי"ל ת" ימס מיסו עיי"ס צחרת קוסים )תרן לח"כ ססני6ו טר6נ"ד תכרי ג"כ דייע צע"גסעו"6
 כסגי קורך כמקומו טס כסקולך כו' הנכרךעיר

 סס ססו6 כמקוס מבסי י,
 5יכ6 )דיריי o"Dh )סס קרי6ס ומן סיום סרן ו6ע'"

 ס)6 6נ) ניסק סרסימי ונע' צנור מקוס ססו6 כנ"מ פי' ,65 )6 כצינור 67מריגן ס6 )פרס סעיסור f~nell SPJO גיסך Dln1D'מסוס
 רטיתי )כם( . ח6"ח סוף מטכסיי נסיקת כממ"כ כוס 7"ס 6' ס' סחוס' קוסיית נ"כ מיוסג חר5"6 ס"ס מסור וס3י16 י65 גי' Dh"גכ"ס

 : סר6"0 רלנו כ6ן סכתכ מכיוס גנלך6 נעגין ססו6 16"ח יסו"ע סיומך נס"ן רמ"ח p"D כ6ן)מעיר
 מסר"ס רנו מדגרי וסוף כ' 7"1 דמנ')ס ס"ק טר6"ס ס'פת סו6 ס'"6 .א מותרים ותעמת ני.ססד ד6ף וי"6 תר5"1 ס"ס 16"חסו"עא(

 )חוור 5ר'כ'ן 6'ן ומס"ס ק5"ט ס" ח"נ מטר"ס ונחסו' תרמ"ג ס" מסר"ס ונתסו' דמגי)ס ס"6 ומרוכי כמכובר מר"כ פרוךנ"ר
 סס סרר"ס 6נ) סס)כס" ככ) מוכח וכן ססילוט שכך הס"ס ע""ס קע"ת ס" קען גתסכ"ן וכא ונקרות )חזור 5ריכין 16 51") ט"מתקרות
nloJcJ'כדסריסית 3סד'6 סתם כימוכח טו6 ט"ס וכוי קרחו 06 וסייח וכו' הד"ר כין 6'ן דתגן דס6 נסניס ססילס ומס מסר"ס ע"ן כ 
 דר") כמסריס י)6 3סי'6 סתס 7מוכמ סכי סרר"ס כווכח סגי6ר סס מני)ס )-מס' במס חיק נסנסוחיו מסרס"ךס)יט"6 )סגנון וררתיעכ").
 גחי' 607 )דירן סר6סון הנקדר י"ר כמו ממס מגו ספמ סנ6יר '"ו כרונסון )כתחי)ס מני)ס מקרך S~D1 "Db כר"י )ר"6כסרי

 ואן ככרייתך תגיך ומ"מ נר6סון רק מצוחו 67ין כ)) קור6ין 6ין תו נר"י )ר"6 סר6סון 63ור סמני)ס lb~p )6 ד6ס מנוקרסרפ6%
 ונוס כוס תישח ד6"כ ועוד כן מסמע סביון יצין כווין יסס otllhh ק6י רק m(h' 6ס)וגת6 ק6י )6 וטוין יסך נמי )סרס וסיכךסו6 סני סנדר טיודעין כיון ומוריד מערס רגו דוס נו וקרבו מטעי ישירי )ומר כ)) סייך )6 וסתם וגוס 3וס ס6סורין ותעזתכסססד
 עכ") )חוד ולסמ"ג 6ת"ק רק ק6' )6 ומוין דמך י") ס7וחק וע"י מע"ג. וסר6"ס מסר"ס תרי וסכן ק6י דתג6י 67פ)ונת6 וע"כ oenitnסס

 סססז מן Te סר6סון 63דר נוסנות 6ין מסגי נקדר סגוסנות מנות רסכנ"6 תגי סס אמרו ס"ט זמנ')ס b"o h~DI פ"6סק)יס נירוס)מי כמנוקר 'וס' ר' מסוס רסכ"ג דכרי סיוס סו6 וכוס כוס ס6ס,רין ותענית כססס7 וסיין 7סך ס7כר מסוט ניעת, ט)מס.סחסק
 וכן נירוס)מי סל"ע כסי' ftDI הי"ד לרוסו ונוס ונוט סוין 6דריס סנ' סי' רסנ"נ סניור זוין סמן ועכס") וחס כוס מוין טסןותענית
 ס6ס נ6ן"ר גוסנות 6'ן מסג' נקיר סגוסגות נינות סכי רסכ"נ ינלי טנריית6 יתמרס ופרד"ס מר"מ סכוך סי"6 ידעת נמני)סוכרפ"י
 ~ות וכן נפני  וכטפוחן )חור צריך ~OUD ססגס עררו ובח"כ )עכר ס5ריכין יוזעין סיו )6 סעייין סר6טון נ76ר סרסיות סד'קר16
 נ76ר גוטנות 6ין סונ מקבס במניב סקרנו %6ג טסגס טגתענרס עד עניין עסו )6 06 סעווס ועסיית )6כיוג'ס ומתמת מגותסיפוח

 טסן ותעמת סססד מן חוןסר6טון
 טוויי

 : כמקים ותעלת סססד נ5יקור טרנטון סיביר וע"ו י"י טיוס ויאר וג,ט כוס
 וסניסס יומגן 6"ר ב' ו' במני)ס קמרו מחיקורן וטעם 3סמ )קרותס חוורין נר6סון קרו qh 06 )רט3"נ מא"כ נר6טון)כתחי)ס מגירי מקרץ בסי' י)ר36"י מעונרות ססמס ככ3 כר"' ור"ת לסנקג סמנ' עכ"ז קיימי 6ריס6 רסיסן וסר6"ס סר"נו )סי' 6ףומגסב(

 נסק") מנס ימנכ) )ומר 636 נ6 )6 יומגן דרן טמו3ן וו"3 קס"ג סי' ח6"מ סופר כחתם ומצר כו' וסנט מגס 3כ) דרסו 6חדמקר6
 ס") ס3י יר' מיצמץ דט6 כסירוקי 6)ע,ר ור' סני לגי 6מור6' סתס פסיגי 1%6 וסוכ cn(o~t 63חד 6)6 6דרין נסני גוסנ67'גו
 67מר יסורס נר סמ61) י)כדר3 6ת6 דססג'ת ס") יכ"ע 6)6 מעונרת סגם )עמן דססמת דרסה )סו )ית וךכ"ע עדיף )נהוססג6ו)ס מסמר ס") ורטנ"נ סתות ע) מטנילין 6ין )ר6נ"י ס") מסם כ6' 6)6 גוסנ 67ינו גסק") סנט 7מככ) כיון ור6נ"י רסכ"נ סופגיכסכרה
 מורס סוס 7מסגר6 איני 3סנר5 י163 וס"ה סכי 6ךרו סויג אעור ל' אגס . כוצו סעורי גכ) י)נס,ף בסוטן קנעוס כתחי)סרסקני
 ססג' גחוןס 16תס הקורין מעונרת דסגס )ירטט 6ת6 סס;ית ס") ךרס3"נ ספגי 7ססגית נ7רס5 6)6 עס"מ מענירין דקןרס3"ג

ור6כ"י
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 קכה יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים אשורים י עמורמפר
 ראםתועפות

 0סומך זס נע0"ג Itr'h יוחגן 67"ר ע"3 ך' דנרכות נמר6 )נ6ר ג") ונז0 עכ"י. יסויס נר סש6) )כירנ 6ת6 וסטגית ס")ור6נק
 hmlbn נ6ו3ס סנר יומגן דר' סנר6 36"6 סכר6 6נ"6 קרh"3b 6 קמיס3גי נמ6י תקטס נ6מ3ע ת~ות 6מר וריכ") ער3ית ט3נ6)"ת
 )סכין יס וע7יין hnttiun. ג6ו)0 סףb~b h1DSD 6( 6 סוי ד)6 כיון סכר וריכ") גסר6 עד 636 0וי )6 מע)יית6 ג6ו)0 6)6 סוינמי

 דר' מ"ע ו6"כ 6' ס' כנרכות 034 מ~ריס ס"6 0ו3'6ך סג6נור מנער3 ג6ו)ס )סס סתחי)ס סמסס )יכרי דעכ"פ פ)יני סנר6נ6יוס
 סוף כ7ו"ח h"pD1 סנ6ון עפמס"כ 6:, 6ומר תכן . כ3) )ס חס ד)6 דרינ") ומ"ט ערנית תפ)ת )ס )סמוך נ16)ס נוקגת )סך 7חטיוחגן

 כ"ו כנרכות ת"ע ומן מתחי) ו6י)ך ומסס סמגח0 ס)נ עי תסס"מ י6מר י0ויס כר' יס") דריbnDPT 3"3 נרכות כמסכת 6'מערכס
 חיו63 ק7יס 61"כ נרכות[ רים 0ר6"ם מס"כ ]ועיין 3ס",: טד 610 סכינ0 זמן )16 ו6י)ך 0מגחס ונוס)נ סניכ0 נומן ת)י6 ק"ס ו)עגין6'

 ור6נ"י רסנ"ג דפליגי כמו פליני 3סבר6  יוהנן ור' ורי3"ל ספיר 6תי ולפ'"ו לק"ט קורס  דהסלס ס") מס"ס 7ק"ס )חיו63ךתס')0
נסבר*

 ג6ו)ס מסמך מ"מ סר6סון 7763 סוריס )עסות )גו וס" עס"מ מעכירין ד6ין Jttrhi רסכ"נ כס3רת ס"3  יוחגן דרי טבי. לר,
 ורינ") תסי)ס ו6ח"כ ק"ס ס"3 ומס"0 ע7יף )תפ')0 נ6ו)0 .מסמך %מ )""ס קייס חיונ0 ערנית תש3ת יומן J"uh וס"ג עזיף)נ6ו)ס
 וסמיכח כג") קווס ומגס ערכית דתסי)ת מסוס ק"ס 61ח"כ חסי)0 וס"ג )נ6ו)0 נ6ו)ס מסמעת עדיף עס"מ מענירין י5ין מ"3כר36"'
 נוסוס ס6מר כרסכ"ג ס)כ0 יוחגן 6"ר נ' 1' 7כמני)0 )סיטחי' יוחגן ר' 61"ס )חס')0 ערניח ס) ג6עס כסמיכת טקו) )ג6ו)סנ6ו)ס
 נ6)"ת )סמוך תסי)ס ו6ח"כ ק"ס ס") סס ננרכות גס ו:וס"ס עס"מ מענירין :ו6ין ען'ף )נ6ו)ס נ6ו)ס מסמך ט3י ר' )סנרח 61"כ יוסיר'
 )ומל 6'ן 61"כ כרסנ"נ ה)כס ריכ") 3סס סימון ור' רנ נסס כרכי' ל' 6מרו סס ומני)0 ס"כ ךסק)יס פ"6 נירוס)גוי ojlh ערכיח.ס)

 זמסכר6 פ)יני נסנר6 י)16 וס"3 ט3י 6ר' 7פ)ינ 6)עור כר' ס") דריכ") 31") כרסנ"ג ד)6 יוס' כרנ' כר"6 ס") סס ככרכותדליכ")
 )סמיכת מייסיגן 1)6 ק"ס ו6ח"כ ערנימ תסי)ת דכ"ע 6)'ג6 ננרכוח ס") ו)כן 0מטת ע) מעכירין ד6ין רסנ"נ מודססוי

 : ערניח ט)נ6)"ת
 מסגכגס כך נסמחס ממעטין 6נ סמסגכנס כקס דרכ מטמי' 3"ס יר"פ כרי' ר"י 6מר 6' כ"ט חעגית ד6מרו כס6 )גו יתנ6רונז0ג(

 דנר'6 נ*דר גפסי ו4מגי מז3" יריע כ6כ מיגי' מסתמיט גכרי ג0יי דיג6 5" ד6ית יסר6) 3ר 0י~ך 6ר"פ נטמח0 מרנין6דר
 ס" וסת"ס ט"כ.מליי

~up 
n~hO עמד (לנכריולימלי ס* ול* *דר מטיכגס 3סמחס  רמרבען 60  0סי"ע ול* 0רמנש כ' ל* מגיל0 טב0לכוה מס ט h")nol כוס") 6דר מסגכנס ד"0 סס נחענית רס"' מס"כ סל6ר עיי"ס ז1 )0סמט0 טינס )'יע  ו)ריך סג'6י תרפ"ו ס"ס 

 Db"( )ומר רס"י 7כווגח סס וכן פסח )0,ס'ף רט"' ר)0 מ0 013 גמעורר ס"מ סי' ח"נ וניענ"ן וססח פוריס )יסר6) 0יו ג,סיס'מי
 וססח סורים עכ"ס וימגי חרי 6תמוק 0כ6 וס") ד6יתחיק וה61 סימן יס גיחוס ד6ין 6ע"נ ג' 5"0 חו)ין S~rnh מ"מ )יסר6) מעד6ין
 )0ס מ,) 67ין דיטרhirn (6 3רי6 1)6 גרס יעמ)קיס rn(h ריע6 סמ6 )מימר 6יכ6 וימג6 נחד ס") 6"ג חוקס סיי  וי:ו;' כ'וקיי")
 וסו סימן ים ועכ"ס ל'סר6) מו)6 37רי6 עו3 ס" יס ס"מ ומגריס עמ3ק ר3וסיס טוגות 6ומות 3' ע"י ד6ירע hnct 36) 6' קג"1כסכת
 וססח סוריס וכסרס"י מ,)י' ינרי6 עךיף )נ5ו)0 נ6ו)ס מסמך טכי )ר' רסכ"ג ס3רת דו0ו 6גי 6,מר ימעתה 0ח"ס. עכ"ד רס"ידעת
 ג6ו)ס סמיכח סך ע) )סמוך 6ין )די7י' ו0"ג ע0"מ מעכירין 6ין יין )דחיה )ג6ו)ס נ6ו)ס מסמיך סנרת כ"כ )י' עדיף )6 6%נ'"מס6"כ
 וכן כרסכ"נ 0)כ0 סס כירוס)מי דסכוק נ"כ )קיטתי' 6וי) סס יתעגית דר3 נ"כ 3וס וגימ6 יסתכן סמ6 ):כרי נ6דר גססף )המגי6)ג16)0
 עכ") יוס' ר' ממוס ס6נור כרסכ"ג ס)כ0 ר3 6מר rb' נר חיי6 רכ 6מר וו") ג' ו' דמגי)0 0נמר6 )סון %נ סי' 0ס)ס הסכ0")סכי6
 מו)י' וכרי6 סימן יט וססיר עה"מ מע3ירין ד6'ן הך )דחות עייף )נ16)0 נ6ו)0 מיסמך ירסג"נ hst3h טכי ר' כסנרת יסעמו 3ומרו:וכ)
 מענירין י6'ן ס") דכ"ע ונסנר6 36עור נר' ~נ0 ידי)מ6 )סו ססיק6 )6 וססו"ע ו0רמ3"ס 63דר נסט" ד)ימנ' ירכ 6)יב6 6ר"סו)גן

 . )"נ וס" כ"ע ס" סן ה'כ)' 3סו"ת ועי'ן סס דתעג'ת ור"ס ירנ הך הסמיטו וסס'רעס"מ
 כמסתס )0רנות סחיינ 5ומריס 'ם %6כ וכ' 11:ר6"ס כ0ר"מ י)6 פ" הר6סונ0 כסכר6 ו0נוג0ג כ' סו"ע ס'ף ר:;"6 כטגטחו0:טד(

 כן מסמע גמי ד:;תגיחין וריסט6 טכ' כו' יוסי כרני ור"6 י"0 נ' 1' מני)ס תוס' ועיין כו' כן גו0גין 61ין סנ6ד"ר כי"יוסמחס
 )ע;ין 60 כגמר6 6:וריגן 607 ג0יר6 631 סוין ו,0 ו0 וטממ0 מסחס ד)עג'ן מכ)) נ)נד )6כיוגש 1מת:ות O(OStJ קרי6ת 6)6:ודק6מר
 6)ע,ר ורי יבי רר' בסליגחת  רהל'6 )י ו0גר6ל כו'. כ60 60 ת)י6 )6 דע"כ )יכ6 ומסתס דסמח0 מכ)) סחין ווOr 0 זתעגיחטספד
 סעע"פ ויען כסגי )מיעכד ג"כ כעי;ן וטמחס דגוסתה )רסכ"נ ס") מס"0 עדיף )ג6ו)0 ;6ו)0 מס:וך דרסכ"נ טעמ6 י)ר"ט כ' 15ת 0ג")סס
 ותעגית נהססד 5סורין כנ6ד"ר וע"ו י"י סגס כמס ד' )הגי 6' 16ת ס"ח כ)) 6דס 0חיי כמס"כ 67יריית6 ו0ו6 עס"מ מעכירין6ין

 ימסכר6 6)עור )ר' מס6"כ ר"ח. ס" ח6"ח 0חת"ס כמס"כ )חייס ממוח סע6;1 3;ט וכר )עסות מד16ריית6 מגויס ס6גו 3מה 0,3וגסקי:ן
 5ת )קיי0 6)6 כחיכ )6 ד0סג'ת סנססוק וכיון ס)יגי ד0סגית כזרט6 636 0מגוה ע) מעכירין ד6ין גמ)י6) כן טמעון ר' נווד0סוה
 )עגין oh כי ע0"מ מענירין 6'ן מטוס כעיגן וטמחס מסת0 ל6סון טכ6יר וט"1 ל"ד דנס אמרינן ספיר ntJco 0ו6ח 0פוריס5נרת
 גו0ג ד6יגו וטג0 סג0 נכ) מדכתינ וח)"מ )קור6ט כעינן דכטני י0סגית קר6 )ן ob(' t('Lb נ60 607 )6ניוניס ~ומת:וח מני)0מקר6
 וס וסמח0 מסהס ד)עגין מכ)) 63ניוגיס ונותנות המנ')0 קרי6ת 6)6 6מרו )6 ס3מסג0 מ0 ספיר ו6חי מ0ט 6חד כ6דר 6)6 6דריןכסגי
Ortרי )י3רי טרומו וי") כוו:הו )0נין סוטטו ורניס , תמיי מסת0 )כ וטונ 0סו"ע נס'וס 0רמ"6 כקן ס),ס 61ו)י 6)עור )ר' טווץ 

 ור") )כ וסוכ ו6מר מנוסו כנסיס )כן טוכ )נ 6ומר 6)עור ר' מ"ט ס"כ דג6כוח ויען חמיד מסת0 6)עור ד)ר' כמס"כ ור")6)עזר
 : h'a מי)ת6 סימג6 סו6 סס חד דעכ"ס 03 )") 0תנ6 סנ6נות 6)עור ר' ו0 ו6ין 6מור6 0ו6 י 1' דמני)0 6)עור סר' 61ף 36עור)ר'
 עגרו ו6ח"כ קר16 6ס 36) קר6ו ו6ח"כ נסענרו מחניחין סס גירוס)מ' 1כ"ס וו") 6ומריס סיס ע"ד כ' סק"נ סס נני6וריו וסנר"6ה(
 קר5ו כמסגס ג' ו' מנ')ס 0סג"י עכ").:11") ך'רוס)מי וכ)'סג11 מ"ר' נכ0"נ י6ף יס"ק נוסרס ס0 0ר"ן 6כ) ניוס כו ענרו ו6ח"כסקר*ו מיירי 7וק6 זככס"ג 6)מ6 . סגי כ76ר 6וחס קורין 0סנס ונתענרס נ6ד"ר סמנעס 6ח קר6ו 6)6 כן 6מרס )6 מחגיהין 670)6.

 5תלב
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 יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו עשימשף גבי(
 ]מד[ רשםמהמן

 )בני( אל דבר נשא בפ' דכתיב להם באמור ישראל את שיברכו הכהנים את הב"ח צוה . בהמםברכת

 ראםתועפות
 סכי קתגי 7)רכות6 ונרסס 6יר כ) ימעכלין כדקי") מוריס 6חר סגתענלס מסמע י)יטג6 ססט6 כוי סטנך 1גתענרס נ6ז"ר סמני)ס5ח
 ס'חס כטעות ר6סוגס 7קר'6ס כיון נסנ' 6ותס 7קור'ן סס'ט6 נר6סון קר6וס 'זעו ס)6 וקותן סור'ס קוזס סענרו סיכל מ'נש6ז)6

 סרס'ות סדר נ7"ס סתוס' נלסון גריס כן 3סנ' וקורסן חוור'ן לס"ס כג'ני 6וחס סקר16 גכס"נ Dh" 6)6 קר16ס )6 רועיוכמקוס
 מיירי ימתג" קלמר דוקק דסירוסימי ממרסיס וסר6"ם מר"מ 36) . 0גר"6 סכ' ט'רוס)מי 3פ" טרק י3ר' סס מס ספג"' ודגר'כו'

 ס6 כו' ריסון 776 נין 6ין עלס 6נורינן )6 מוריס קודם טעי3רו סיכל מסה"כ 0מנ')ט 6ת סקרונו 6חר פי' D'1le 6חרסנתעכרס
 סגסיגו נטעות 16 פרסיות סי' קר16 זנטעות דמ6חר טווין or Ort ותע;יח סססד )עג'ן ט6 גמי וס"ס lrlc ו,ס וס מרטיות מזר)ענין
 וכסי קיימי 6רי60 7סיס6 נוסירוס)מי ח,יגן o)lP) 60 חוור וטעות I'y'D'h וסגסגת נקרי6תס למס 6ין והענית ניספד ליסורסיום
 סססגס ר") 0סנס וגחעגרס נמסגר וס"ט קר6ו 61ח"כ נסעינרו גו"ר' 7נוהניתין סי' דירוט)מ* וסס"ך 0גר"6. י' וסו וסר6"ס.סר"נו
 ורטיתי )6. עברו ולח"כ קר6ו 06 36) תסגי 63דר 6ותס קורין נמס;ט brtlDI קר6ו0 וגטטות מ,ס 'יעז )6 0קור6יס 6ך מעי3רחסיתס

 סנכ) עסר מגיס )הדס ס"ק 636 )מ") 6דר ח7ס 610 סק"ע ופי' 6דר חרס 610 עכר טגי0 )חרס ומחרס )'וס מיום דכתיכמג")-ן ]כקמי ת"ס מעוכרת סייס 0גס[ נו ]סגעס0 ססנס 6והס חגיגתן 3"ר חמ6 ר' נסס )וי ר' 0ס למרו ס"ס ינוגי)ס פ"6נירוס)נוי
 )'6סר ריטון ד6דר סייטי' דמיי מוכרחין וסר6"ם סרתו ן0יטח ג") הק"ע ופ" סירוס)מי וס ונפי . עב") '"ג ח7ס הו6 עתם 6נ)סגם

 דלין ונרכס )סי"6. )ר6י' סירוס)מי Or וכר ס)6 סגר"6 ע) וחי17ס סני 6דר 3חזס מעוזרת כסנה סיתס D)OC כיון ותעמתכסססי
 כקיר געס0 טכס 36) י"ג ד6'כ6 מכ)) עסר C('O 7נודכתי3 סירוס)מי נכיונה ספי' קס"ג סי' ח6"ח ת"ס ס,"ת ועיין סק"ע בסי'מכרח
 סר"מ ע) סחו)קיס ד)סיעת ססניח 1)6 סק"ע מפי' )סחח"ס סחסס סס מני)ס )ירוס)מ' ירוסליס עמוזי נקוגטרס ch עמודי כסו"ת ון63סר6סון
 3פסחיס מ'" ולמרתי סחרג"ח כסלו ס' קו"ח ססו"ע 3סיוס 3טו3 ס"נו עורס יכיוס . סס סחת"ס כסי' 51") ;נ") Dttp.1 כסי' S~hhוסר6"ם
 יוסף רב )מס )סכין וים 3סוק6. 6יכ6 יוסף כגוס דקגריס 'ימ6 ס6י )16 6י לנור ת)ת6 עג)6 )י ענזי 6מר יע)רת6 3'ומ6 'וסף ר3 3'ס"ה
 מסחס נסססד ס6סוריס מנמד cnna ויו"ט cnanl סנוחס 3' ס' 3מג')ס  'qDI רל רשלי  למישחיו יוסף 377 ו0:ר6ס 6חר. 6יס ונ6 כן6מר
 תורס 13 סגיהגס כיוס דסורי6 יומק ועדיף וו") ויקסן פ' J~hls 603)חוח כהב וכנר מ)6כס כשסיית ט6סור נופוז הנ"ט כתענית סרסורנוקמך
 עמ' קנבוס סדר ימ"ח כמנת 67יח6 ניבוס דכריסס 7כויגח כסע"ם סנ16ן 31'6ר תורס. נו ס;'תגט כיוס סוריס יום ועדיף '"ס מ" כה"גוכ"כ

ol~lrnhר3 וסכן )יסרך). הורס בו סן'ת;ס יי0 כע5רח סוריס חסים ומס"ס ככר סקסנו מס קרמו ס'טו7'ס וקיננו קיניו סג6מר qD1' דס"נ 
 16רי6ן דיס3 6' פ"ח ס3ח דג)י)6י דרסך )0ך מרמו 7ע)רת6 ניומ6 ת)ת6 עג)6 )' ענפי 6מר ממם כעזרת מ63כס כעסייח לסורסוריס
 )יום מקןימין מס מסני סמול) חג' אזורו h~o סוף 7מני)ס פ"6 3ירוס)נוי 6ו)ס ןסוריס. טתורס )ק3)ה דע)רת תורס גחינת 3ין )סנרי) כו'ת)ית6י
 מניבוין מסרי מנרכס 3עסיית סנוותר למרס 0ך6 )ית יונס ר' קוני 6מר פרוטם 3ר פ3'60 ר' סככרכין colnh5 ונווון מיס סיססקו כדיסכג'סס
 סרי מוען ס) חוקו סרי כקוס שינס טמע )יה 670 מן 6ין 6") מלרכס נעסיית כאסור מכאן ויו"ט ננקודס oa פ5מר )נחמן וקטיף ומזוןמיס
 h~h ממס יו"ט ס" 6'ן יוסף ר3 דתגי ויו"ט סירוס)ננ' )ס"ד 61"כ סככרכיס cctnh5 וחון נוססקיס ימס מלנכס 3עס"ת לסירסו6

 כו' ומזון מיס סמססקיס גופני bnth 6)6 ומזון נוים סיססקו כוי חימץ )6 נ' ד"ר מגיוס כ3נ), ו)סנ:"ס מ)6כ0 נעסיית 67סורכחוס"מ
 יו"ט עגיסס קנאו ט)6 סטעס נ' 7' ן3ריס מתורס בסי' יפות ספנים כממ"כ )ונור 6ין סירוט)נו' ולס"ד נדוק סירוט)ש קוסיית)ק"מ

 : תוסיפו )6 מסוס 13 6ין כחוה"מ 6)6 ממס '1"ט ס6';ו 37כס"ג סחניס ע) כמוסיף חסוימסוס
 )ומר וקטם סרוסן ס0 וכ' ד6חסורוס טקוגטרס סי' טגנך סני ר61י טכעט כו' וסועד חמסט טקסט יוסף רב חגי 6' כ"ג מנילןועיין

 0"ח נסכת מ"פ )פי סרט"' )תרן כ)קוטיס מיס גח)' נמסר פ6ווו5 מוסרי"מ טג6ון וע' רטע אותו ס) עגינו כגגו חכמיםפתקנו
 נימי 0חורס 3ק3)ת 3ג1 סיס טוכוח 1)וכור )רמו 6חטורוס רטע אוחו ננד טענין חקנו דחכמי0 י") 6"כ 6חטורום גימ' קנ)וססדר

 ר' ד6נור 60 ממ')6 חורת גו ק;'ח;ס 'וס )ע)רח ימס יסורים טכת3;ו יגס )סי ו6"כ סעונ. מר)עגו6חסורוס
~tPih 

 ג' ס"ח נססחיס
 כסורים סכ"ננ סס יוסף רנ 6מר ועוד מס"ס )כס גמ' ך3עיגן כפוריס ס"ס 0ו6 תורס 3ו טג'הג0 'ים מ"ס )כס גמ' דכע':ן כעקרתמכ"מ
 גמי נ'ו"ט דס6 ממחם מאסון 1)6 )כס ד3ע' )" ')'ף מטחם מ'וס 0ח"6 סס ופ" 3יס כת"כ ו0מח0 שוטתן 'נ)' מ"ט )כס גמ'ןכעי:ן
 ס6כ)ס סוריס סעודת נ' ו' נתגייס רנ6 כמ"מ וס ומן )נ הנוסמחת  טורי  לימור  ליממת  לרן יכולו ן6ססר וסייגו כחנך וסמחחכת"כ
 מר"ח ועיין ויו"ס סמחס דרך כנגדו 6נוקס סטין )')ט כעין הר5"0 סי' ס3"' טכ' ז)ס'"נו כהיכ וכמחס מסחי ימי מ"ט י"ח )"יכאיקס
 נתינת  מכיון  ונרסס י"ת. ל"י ושט תלילה ט5כ5ן סירים סמורת lrtOIJ דר53 מיתר,  כו הניגס ס)' סוף ו0"מ"ג והמחט מדכאיה נקמיטס
 ליס חיסול מסכי למיל כתיר onncl מטתה ימי  מ"ט ר3ן ממ"מ  לטס לסט דסי' נרסס  כן ספי' וסי'ש לילה  כעין טי"מ פי' )רסוקימנזם

 דיסק רמסתס מסמע נופץ w'cn 5"כ גיוס 5לי דייגה סמגילס לירייה ד"כ  לקמן מעי'  דילפתן  1:טטיס :זכרית ט5לט  וטימיסמדכחי3
 מנוס )')ס ספי' מסמ"ג ,f'p )י'. עיף וסנוחס ומחיכת )ירט כעין סי"פ פי' ו)כן כ,ס ססג"י קדמו וכפר  כן ססקסס כסנרס"ן  עיין .פיוס

 מסמע ד'מיס חוכתי נכמס גנוי י6סכחן )נוקף מגינן )6 )חוד דוכימיס קרeo thom 6("t ויוה"כ וסגרס"ס ססג"' קופסת קנס)כ6ור0
 (hn'hi דוקק יוס מסמע ודקי ינוי ד)טון ושמחס מלחס ינוי דכתי3 ך0כ6 קר6 6ס6' סגייך ;מי דלקכן h~h כסוכס כז6סכהן )'נות6סי'
 גודכת'3 שייט סימיס ח"ך ימי סס בכרתות ומ"מ )וסימיס ימי 3ין נ"מ נוטי דבריו מכין וזיגי נ)י)וח 'נ"מ נחכירין נכי דנרכותספ"ק
 י)16 )6 כט'נ16 6' ט' 33רכות כמ"מ דוקט יוס פי' מלריס מערן )6חך ויוס הייך 'מי כ) נכריס מערן )6תך יוס 6ה חוכור)מען
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 ןקכ יראים לבריות ולא לשמום רע נעשה ואדם נעשים אשורים ו עמירמפר
 ותנן . להון )א( יימרון כד אונקלומ ותרגום להם אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואלאהרן
 בלשה"ק תברכו כה 6'[ ])"מ כדתניא וטעמא כרפים ברכת בלשה"ק נאמרין ואלו 6[ ])"י פ"זבסומה
 העם את לברך יעמדו אלה להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר לשון בכל אלא אינו או ללשה"ק אומראתה
 שיאסר עד תכרכו כה אומר הוא הרי צריך אינו אוסר יהודה ר, בלשה"ק כאן אף בלשה"ק להלןמה

 כה כאן נאמר בישיבה אלא אינו או בעמידה אומר אתה בעמידה תברכו כה אירך ותניא . הזהבלשון
 צריך אינו אומר )ב( ר' בעמידה כאן אף בעמידו: להלן מה העם את לברך יעמדו אלה להלן ונאמרתברכו
 דכתיב מנלן גופא ושירות בעמידה כאן אף בעמידה )ג( להלן מה בשמו ולברך לשרתו אומר הואהרי

 בלילה לפסול דשירות חומרא לכל דאיתקוש אמרינן לא לעמידה )ד( שירות דאיתקיש ואע"ג ולשרתלעמוד
 בחרצן ומותר לנזיר דאיתקיש כפיו לישא אסור שכור נ'[ ]ל, פרקים ג' פ' בתענית דאמרינן . מוםובעל

 חזית ומאי לנזיר איתקיש דהא . לא מום בעל מברך אף לא מוס בעל משרת מה ופרכינן למשרתדאיתקש
 כפים, בנשיאת מיתמרי לא )ה( שכור הלכך ולקולא היא דרבנן אסטכתא לחומרא.ומתרצינן אקיש לקולה;אקשת
 נשיאות בה יש )ו( ומנחה ומוסף שהרית פרקים בג' ותניא מדרבנן אלא כפיס נשיאת בה איןעילה

 נשיאת בהן יש ומוסף שחרית אומר- יהודה ר' יוסי ר' דברי כפים נשיאות בה אין נעילהכפים
 שכיחא יומא כל איתא דמנחה משום יומי דר' מעמא ואמרינן . כפים נשיאת בהן אין נעילה מנחהכפימ

 . יוסי כר' הלכה ומסקינן נזרינן לא )ז( שכרות שכיחא לא יומא כל דליתא נעילהשכרות
 ונאמר תברכו כה כאן נאמר כפים בנשיאת שלא אלא אינו או כפים בנשיאוה תברכו כה אירךרזניא

 ר' . כפים בנשיאות כאן אף כפימ בנשיאות להלן מה ויכרכם העם אל ידיו את אהרן וישאלהזן
 בניו אף כפים בנשיאות הוא מה לו בניו מקיש הימים כל ובניו הוא אומר הוא הרי צריך אינו אומריונתן

 נאסרים באלו בסופה כדתנן . מ י פ כ וו א י ש נ היא ומה . הימים כל ובניו הוא ]ו[כתיב כפיםבנשיאות

 ראםתועפות
blhהרן וט:") גרור. וס61 כ) דכתה עי דוקך יוס ט"גו ג" יסמיך חייך ימ' ס"ט וב"כ רמס 3יי כג"י י165 סססח מממרת סג6מר מוס( 

 מדכחיכ 6)6 וסמחס מסתה 'מי 16חס )עטות כ"ג[ ]ט' לסחר כמניבת )גוס"כ ר"3 6ין כחיג וטמחס מטתס ימ' רכ6 ט6מר ימסקוטייתס
 bpt1 דיוס ס"מ יוס פעגויס כגוס וגודכתי3 וע"כ וי"ט י"מ סם וכן וסנוחס מסתס יוס י"ג ט' טס וממחט מסחס יוס סמני)ס3כ3
631Olts ט5"ט סי' נתוע"ר נקרתי וכי"ג , )יגס 1)6 יוס דמטמע ופמחס מטחת יוס כתיב פעמים כמס סי' כתיב וסמחס מסתס ים, ונ"ט 

 : n~ftD ס"ס6ות
 י"ג ח' דדני6) עס"ס 3' פתיחתן ר3ח6 טיכס כמדרס עסמ"ט חמיך מסחס )3 ועור 16"ח ססו"ע נסוף טכ' סרמ"6 כוונת ית63רומעתה

 8ין וגו' ו5נ6 סס"ד )6רן ד"ת מס)'כין סיסר6) 3סעס משחת ונוירתס גוירס גו,רמ טמונות 6ימת' נסטע סתמ'ד SD הגחן1גכ6
 ותגית  רלתיב תמיד סנקר8ה סתורם סייגו כתמיד ססעס ע) 3ססע טתמיד ע) כמרוס כמרוס 635 ע) ס' יסקור טג6מר מזכיות 6)6356
  3ססתיס יוסף רב כר*מר "מסחס" סי'  דוריס 0:י  מרוס  נפוריס % טוב  ס6דס טיסי' ירט"* וכומת . נסגרס"ט עיי"ס ולילס יומסבו
 דסדר כמוריס וס": הורס נו סגיתגס יוס נע5רח ר"6 כי6נור "תמיד" וסנ' ובג") onan מרלתינ לכס למי  רבטען  נסוריםיכ"מ

 *תפורח: כימיקנלוסק
 דדי:" מבדיו  כל סגור כמלך מודעך סוס סייך  6ין רס6 ל*ורייס6 רכס סויט*  מלקן נסכת טמא עסיס כ"כ דרוס ססר"דוהנה

ומלכית"
 קיימתם ל* למס  לדין י,מעס  ס"ס רפס  מידט* ד"ס ממ"י וי תירך דרדקי וסקל . סקנסס דממה ריבי וכאל רי:6

 מוין  טליים :וסף  טור 6כ) כע"כ  6ף  סו* טרדיו טל  מלך דגוירת ,מש ונלומר 3*ו:ס סקולות תסוכן לסם י0 עליכם  0ק3לתסמס
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 מס דקל :' יותר  )ג( . כ5") 16מר נתן ר' )ב( . תימרון" "כי כ' עטין 3סמ"נ 336 כ) חון"ס 6' מ"ר מזחוח עיין .יימרון)א(
  סגורי כסטון כגרפס וט"מ מעמידם מכרך  6ף בטמירססירות

 סגדסס 3יר6יס חדף ססס מגיס וכן  לסירות 5"ל סירות לר( . לסיעו
  ודטת ג6ן מכלר  טו6  וכן זלילה דצ"ל בסט"ס סרגיט ל6 במתכה . טל"ל כט"מ סוסל יגיעי סס"ר למז אינס סוסי 0*י:ו ר*י'רצעו סניי דל6 וסוד 5"ט וסדגר  כו' סירותו ירטתי ל6 בליס  לפסיל לנעו מ"0 וז"ל נלעס לפסול  סיר*יס  סס כממ"כ סס מדחק גנט6)6
 כ"ג 6ות ג' סי' 06 עמודי שו"ת  טסן ט"ו 16ח לו 5ד  ט"ו סי' ח"*  שינכול כס' אכול סמל כמט"כ ורלי נלילס ג"כ לממיררבעו
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 מסוס 636 לגו 'וס' ר' ע) יסויג יסורס )ר' Dh" ור")  מדרגכן 6ל6 כסיס :טילת בס 6ין יעילס fnh רבייו סכ'  וייו טכ"ליירוסלמ'
 . נלילס כ"כ דים ר6"  ומכין כסיס :שיית 3ס ים  :טילס יוסי כר' דס3כס סמסקג6 ולפי יירגןנוירס

 ובגנויי
 וימר  לטטמיי סמים סערי געלת ד6מר ר3 וו") ה"ע h)'b יס8 3'01 פעמיס ס' כסיסת  (hct'1  לדניס חנ6 רל6 ס* בלילס נ'כייט  כיון כ' דתע:ית רס"ר
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 כסמוך מט"ב חסר ונגיסת מדרשן עכ"ס  לסור תכיר דיילו נטיע,  כקן לסגיס :רקס למעלס ממ"כ לסי סביר.  לה( רסיס. ת'ש ממ"דרמת:יתין
 )6 )ז( . כו' 6ין מנחס 5") ובסמיך וגעי)ס 51") ס"ס ומגמט )ו( . )"ס ס"ס ר6ס תוספית בניקורי ממ"כ  וסיין  כסיס  בפיית נס 6י1געעס
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 יראים לכריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו עמורכמפך 224
 מכהן חוץ מראשיהן למעלה ובמקדש כתפיהם כנגד ידיהם את נושאים כהנים במדינה פ"א תמידונטמ'
 שנאמר הציץ מן למעלה ידיו מגביה גדול כהן אף אומר יהודה ר' הציץ ' מן למעלה ידיו מגביה שאינוגדול
 שריית שההא הדבר ונאה הכהנים ידי על )ח( שריא כמקדש ומעמא . ויברכמ העם אל ידיו את אהרןוישא
 שצריך )מ( שאחרי כאפיהם כנגד הלכך הכהניק ע"י שורה שכינה אין ובמדינה מראשיהם למעלהשכינה
 בעמידה כשומה נראה מכתפיו למעסה דאלו ונאה המקובל דבר נשיאות נקרא הוה כבענין כפיםנשיאת

 תפילין איבא נמי בהניס הציץ מן למעלה ידיו מגביה שאינו גדול מכהן חוץ דתנן הא על 1 4מ"יש . ג'[ ק)"ג דס3ט במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זהוכתיב
 למשמש אדם חייב 4ן ]י"ג פ"א בשבת דאמרינן . הציץ מן יותר תפלין בויון על חכמים שהחמירוומצינו
 ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו על תורה אמרה אחת אזכרה אלא בו שאין מציץ ק"ו שעה כלבתפליו
 משמוש אלא אזכרותיו רבוי ממעם תפלין המירי דלא גי( שכן כל לא הרבה הזכרות בה שישתפלין

 אבל בתים של עור חיפוי מהני לא הרגלים דריסת ענין על ברגלך וירמסם יפלו שלא בהם להזהרשהצריבו
 אזכרות בקדושות הקפדה ואין הבתים עור חיפוי לקדושות להו מהני קדושות וחסרון בזיונות שארלענין

 ומנין , עור מחופים שאינם ובקשרים כבתים העשויה לבד שדי הוכרת מתוך )יא( שלא המחופותשבתפלין
 מיגן עור דחיפוילנו

 ומפסיקן
 המתופין שקמיעות 6,[ ]ס"נ יוצאה אשה בבמה דאמרינן , בתים קדושת על

 לכל עור היפוי )יב( מניח הלכך הכסא בבית להכניסם מותר הרבה הזכרות להם שיש אע"פעור
 , מציץ לק"ו אתיא משמוש לענין הלכך רגלים מדריסת חוץדבר

 ומעמא בכנוי במדינה ככתבו ]במקדש[ במקדש אמן עונין שאין לפי ג'[ נמי בסומה טעמא ומפרשי אחת ברכה ובמקדש ברכות ג' ישא יאר יברכך המקראות לנ' המקראות( מג( )בגי ובמומה בתמידרעבן
 אומר יונתן ר' )יד( בכנוי אלא אינו או ומפרש בשם אומר אתה המפרש בשם תברכו כה 6,[ ])'מכדתניא
 ונאמר שמי את ושמו כאן נאמר כן בגבולין עה יכול המפרש בשם לי המיוהד שמי בכל אומר הואהרי
 הוא הרי אומר יונתן ר' בכנוי ובמדינה הבהירה בבית כאן אף הבחירה בבית להלן מה שם ושמילהלן
 הטפרש ששם מכאן הבחירה בבית אלא שמי מזכיר תהא לא אתה אס הבחירה בבית עליך ננל4 אניוהיכן שמי מזכיר תהא שם עליך נגלה שאני המקום בכל מסורס מקרא הרי שמי את אזכיר אשר המקום בכלאומר
 מנין )טו( ולעבדים ולנעוים לגרים לישראל אלא ברכה 'לי אין ישראל בני את תברכו כה , בגבולין לאימרואסוף
 , רבויין שצריך מקום ויש בכללן שגרים מקום שיש ישראל בבני דקדקתי )מז( בעמוד למעלה אברכם, ואםת"ל

 ן

 כנגד פנים אלא אינו או פנים כנגד פנים אומר אתה פנים כנגד פנים ישראל בני את תברכו כה , אידךנקניא
 עצמו לבין בינו )יז( יכול ישראל בני את תברכו כה . לחברו שאומר כאדם להם אמור ת"להעורף

 מנין . שומע כלו הקהל כל שיהא להם אמורת"ל
 שקוראיי

 להם אמור ת"ל להם אומר הכנסת וחון לה(

 ראםתועפות
 7)6 כו' ט6חרי )מ( . כ5") טכיגס סריה )ח( . וזו"ק מולן היגו סגתנו רכינו וגי, )ית6 3נמר6 סברותטכיח6

 3חי' ועיין יס"ד כשייגס ר6טיסס ע) )טג3יט ר51יס 06 וכט"ב יעמר כחסיסס גגך יסני סם טסי )עמיד צפייכטר36"ל
 ו:") סכן )י( . כציהורי ס"ס 16ח ט5"ם סי' )סין עיין כו' )חמוס ים הח"כ מטכ"ל ולענין 6' )"ח מוטס )מסכתמנרד")
 3מדיגס ט"ס סמקר16ת 3נ' )'ג( . נגיפם וכ"ט כ5") מט:' )יב( . נגיסס וכ"ס 6)6 51") ס"ס ס)6 )יא( . ג:דסס וב"ס כ5") כו'ך)6
 ועחן כ5") כו' ונמיי:ס ממסרס 3סס כבסמ"ק ס3חירט כו' סס סמו 6ת (cla )ס)ן כו' סני סגיי 6ת וסיגו ת") הכגוי )יי( . נ5")הומר

 דס13עוח ס"ס סר6"ס דברי ומ'סחמיטת" )סקר 3סמ' תסכעו ו)6 3ססוק קדוסיס ס' גוטח"כ ע"נ ססקסט י"ס 6' )"ח סועדטגרס"ט
 . י' 6וח ט' סי' סעמודיס ווי ועיין מסיך סס 6ח דכת'3 דקרך hetph סמך )' טיס סס כ) 3סמ' מדרס טח"כ נס 61"כ ע""ס כ"דס"
 , יוגין לע3דיס)מי(

 גסיס 6)6 מכ"ג סי' מרוקח וכ"כ )כוססו כטס קמור ת") מנין מסוחררין וענדיס hnth 6' )"ח סוטס נגמרי
 סס וסמנ"6 יסרך) כגי כיכתי3 ס,כריס )יסרך) 6)6 6יגט ט3רכט יעיקר קכ"ח ס" ~ו"ח טל"ח מט"כ 6"ט ואט טרוקח 3ג" סס)יח6
 סקודס )עמול רכינו כוות , כעיווד )מעבט )טז( . רתעו כני' :ס6 ר3ט ולמדרס 3ססרי ועיין , ט)סגי:ו מגילס6 טל"ח ע) סויגסק)"י
 ועכ"ז 3וס סריגו דקדוק חסר וצ'יפס ע""ס 3וס 3יר6'ס סס דקיק מ"כ סי' ססנ' כעמוד וכן pp~' סי' חמימי עמוד וסוף יעמודוס
 36) כמסרי כ"ס , כו' ח") ע5מו )3ין סיגו יכו) )יז( . טס 3זס טטערותי )ח"6 כמקדמתי ועיין כו' תמ65 כעמוד )קמן ו ככוסס כ6ןכ'

 סוטס ועיין ]סגר6"ד[ גו' ט") ע5מו )3ין ג'גו שחס יכף טנף וגגיסם כו' ט") 3)הס 66"6 רם 3ק1) חגרכו כס 6ית6 6' )"ח3סוסט
 יסורס יר' סך )עי) רכינו ס3י6 דמט"ס ו:ר6ט ע"כ מכס 6)6 מנו"ט 3י' יטיף 7)6 יסורס )ר' bib 56טריך ד)6 מחס 66"6 חת"טסס

 סס ע) כ' עסין ססמ"ג וסי' )סס קמור ת") קמרו )טס 5") טח,ן ומנין 6ית6 )"ט ס' וכספרי , טוחן 51") ט"ס קחו ותיצח כו')מגיס (tDP(t 6כי' 61גור )3רך חייט כו' טו' )6 עכוכ6 ומיסו )טס קמור ת") קמרו )סס 16מר וחון 1016 מקורין טגדסס )מון )יח( .ודו"ק
 וכ"ט עכ") ט"5 וטיסו טקס) ט) טמס סו6 וטחון כטפס קלי6ח וסוך 6מר1 )טס 16מר מטחון )6( ד"ט 6' )"י פרכות )סנתוס'ר"ת

 ממדרך לח"כ וטחנו טססרי מדגרי וטול ע"כ טי6מרו )סס )ומר צריך טטח,ן מכלן )סס קמור ד' סי' h"'D גס6 ס' רנטנמדרג
סק
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קכז יך4ימצ לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אשורים י עטיימפר
 שלא הוי לא עימבא מיהו להם אמור שנאמר )ים( * קורא אינו לאחד בהניס קורא לשנים נקטינן אבייואמר
 לרובן עולה שאינו כהן כל כ'[ ])"ח לוי בן והושע ר' אמר לברך. חייב לברך לו חייבולומר אינו שחזן אע"פלברך
 שאינו כהן כל לוי בן יהושע ר' ואמר , להם ואמור שמי את ושמו תברכו כה שנאמר ]עשה[ בנ'עובר
 העם אל ידיו את אהרן וישא שנאמר עולה אינו שוב . בענודה צבור שליח שהגיע בשעה לדוכןעולה
 ר' ותניא . בעבודה לדורות כאן אף בעבודה להלן מה והשלמים והעולה החטאת מעשות וירדויברכם
 עבודה בברכת רגליו עקר פי' , עולה רגליו את עקר אבל רגליו את עקר שלא אלא שנו לא אומראושעיה
 את ישא לא ידיו את נמל שלא כוץ כל )כ( פזי בן שטעון ר' ואמר , מברך שהוא למעמד הגיע שלאאע"פ
 קדשנו אשר )כב( חסדא רב אמר וירא ר' אמר )כא( מברך מאי . ה' את וברכו קדש ידיכם שאו שנאמרכפיו

 אבותינו ואלהי ה"א יהר"מ אומר מאי כרעיה עקר כי , נאהבה ישראל עמו את לברך וצונו אהרן שלבקדושתו
 סיום לאחר פ" קאמר מאי אפיה ההדר כי עון ובלא, מכשול בלא ישראל עמך את לברך שצויתנו ברכהשתהא
 שהבטחתנו כה עשה עלינו שגזרת 0ה עשינו עולם של רבון ודרש עוקבא לרב )כג( יוסף רב אדכריה כהניםברכת
 הקורא מפי אמן שיכלה )כד( עד להשקיל רשאין הכהנים אין 9usl ]'3 חסדא רב ואמר . אברכם ואתכדכתיב
 אחרת. ברבה להתחיל רשאין הכהנים ואין הכהנים ספי הברכה שתכלה עד לענות רשאין הצבורואין

 ראםתועפות
 "כסגים סחין )סס ס'6מר 5ליך )דוכן טיענו סס כלגיס סגי  06 לח"ו ס0 למדרס וו") דסועס ננמר6 סניי וכמ"פ סדנריס סירסטס

 )סם )ומר איך ססחזן כד"ס טס )מדרס מסרו"ו נס" וררתי v(stt. )לגיס )סס קמור ט:6מר ממר 6"5 6חד כסן 6)6 היגו ohlכרכו"
 דתי מסנמר6 נמסרי תוסף ססועתק פג6מר )6 06 כסטרי ולפורט וסוף עלמו ינרי נסס דמסמע סתס בכיי 16גור 6יך "51"עסכחכ
 )ית6  וי  וריר h"DD )"ח מוטס נחוס' סמונם כירוט)מי כרגכ"י ודא כסן קירץ *ט )6חד )ן חידס קניי ס63 תמוסין וזכריוקניי"
 זמדרס 63ניי סמררך מדגרי n~pis מסוס 6נ3 נססרי תס"כ תחת אנמדרס" 51") כדכריו ס"ס וקוטי )רגכ"י תיקמי )6 דמס"סנספרי
 1)6 גו' ח") )סס למר סכ:סח וחון טקור6ין מגין כ6ן 11"ס וססמ"נ ר"ת. כפי' סיר6יס רניגו דעת וכ"ס , )בכיי לחרון סו6כמד"ר
 רנימ דגרי ננקור סכתכ חדי כססם וזה מיזי )6 1ת1 כסגיס קרירת סס61 טקור6ין סך דסייגו )ן )סורות "קמרו" )סס 16מרכתכ
 טרקי 3( . לותן מקורין מגין ונ"ט כסגיס קורץ )סייס איי דגרי כסמוך טסכם וכמו כסג'ס נסס 16תן שר6 סיסת 6( 6מר.יתרתי
 ט)6 ס)סגינו מסכת"' ורסיס )6. ותו סססרי דכרי 6)6 סנר )6 רכינו זכ6מת , כלנרו )סס במר וחון וו"ס כמלס מגס )סססיקרון
 61יך )סס קמור סג6מר )סס )ומר חייט טחון לסרי חמוס כוי סוי )6 עיכונ6 ומיסו כגדסס .tl.Vh~ 6)6 כרור וסול קמרו תיגתכתג
 סימר קניי דכרי. 8חר )כרך חייכ עד כו' u'(t(h ומיסו טכחכ ס)סג':ו סכח"י כניי וסגכון . )1 )ומר ח"כ 6יט סחין ולע"ס רכיםכתכ
 'ותר ס") ורניגו ר"ת כסם כ3 ד"ס 6' מ"ר מגחות סתוס' וכממ"כ )כרך חייכ י6ס"ס רנינו h'"P )סס שור סג6מר קורץ 6'ט)6חד
 קכ"ס ט6יית6 ונסע"ס 3עטס. עונר כסיו 6ת גוה 61י:1 ככסכ"ג שצומד כסן למרו ספ"ס כרכות וכיר1ס)מי )כרך חייג ימד6וריית6מוס
 ולין 6חד כסן ססו6 6ף יקי") קומר ולגי עיי"ס כעלס עוכר ככסכ"ג יעומד כ,ס יט רכותך דממי סירוס)מי נדכרי גתקסס ט'6ות

 כסריסם c~t'ul קכ"ח סי' 16"ח סטור מסכיך ר"מ מסיטת )פסוקי )גרר יחייג וכמטכ"ר מנרך ינו 06 נעה עונר o"Dh )קרותומחוייכין
 ועיין כ6ן סר6"ס דעת ונסו 3עטס עינר עורס מיגו ו6ס )עקות קר16ס1 פ)qh 6 6חד כסן )עקות מווסר סטור ד)יעת מסר)"חוכסנסת
 מקס קותו מקרץ וס"ט מעגמו )3רך מהח') 6תד סמנרר מכסן סיס 06 כתנ ס' ס4 לנתי ומחניך . סס אכו) וגח) נ"נ ס)' ס6טט)ס'

 י"ג 6ות מסרפאן כניקורי סס וכ' כו' כסגיס )סס וטמר תחוס ס"5 )סס ט'קר6 עד )3רך מחמיקן 6ין כו' סגים סכסגי0 סיו ס6מרט כמוכמקס
 עכ") וספוסקיט סטור דעת כן 61'ן )סם מקמור דנפק") כיון לימיך )מקרות hc"5 קכ"ח סי' סטור לסביל סרר"ס כיעת סמחנר דעת וכו' סיס06

 )נרך מתפ') ס6חד ומס נמרס מיס לותו מקת ס"5 )6חד ד6ף וססוסקיס כסטור 6)6 כסרר"פ י)6 סמחנר ידעת 6יס" נתר 6וי)ונמחכ"ת
 5רץ 'ר6יס דס' 1)'סג6 כחב :ס6 סדר or~l'1 )מסר יסורס ענפי ונני6ור כגא )ע)ות"ע5מו מחוייב ולס קורץ היגו )6חי ah 610" יסרימע5מו
 ונקמת כסן p"b 6(6 )6חד דו"ח דסוסס סגמ' )מון כ' כ' כ"ג )מני)ס נטו"6 קולך. רגו )6חד )יט( מסיר. 6חי נכת"י ו)פמט"כ עכ") ק5תתיקין
 )6 מימי אעור ר' וזמר )כא( כ"ג. ס"ס ס"ק מניקל ורק"ם כריה וכ"ס סו'. גן ממעון ר' לכ( 6)6. חינח פס סט"ס תרפס כן 6עו)סנינו
 מ"גר"6 3"ח מסר"ס סס ססי' י"נ סי' 6' כ)) ח6ו"ק סכוי )מסר"6 ורייס ניגח כס' כגזפס.ע" וכ'קס כ5") כו' מכרך מ6' נרכס נ)6 יפיגס6תי
 נחספס כ"6 ידיו 6ח )סנכ'ס ד6סור ס,וסר כם' עסמס"כ Sb כיח סו)0 ס"ת סיעורו כמקדמת מסריטכ"ן כמט"כ כרכס נ)6 כסי גס6תי )6גר"ס
 מנרך מ6י וקומר ח)מוד6 מסרס סכי נתר ימיר כרכות 6ט6ר דקקי סס מסמע )6 סח)מוד ססג:ין ע"1 כ' ס)וי h~lloa סי"פ ועיי"ס כנלכס6ו

 סמע1ן וגותיות פמוט 3ן ר"6 )סמעון 6מי ספר ע"ס י:תכ סמורכן 6חר נ' דול ד' 6)ף ח"6 וססס"ר עכ") גקדוסתו קדט:ו 6טר זמכרך61מר
 h~le )סכרכ"' כרכס כסיורי ועיין טמעון מטכס סיס ס6ס מ5ד וקוטי )וי מסלט כ"6 )סיגת h~h כסן פסיס ומסחר עכ") מטכסו סיסוקוטי
 ויטרי וכמחוור י"ג 6ות נסע"ט ועיי"ם קכ"ס סי' סס6)ח1ת וכ"כ כו' )כרך ק3"1 6טר ]6מ"ס[ 63"י סגלסס סיר6יס ונוסחת ולו"ק:)כב( קכ"חסי'
 כקס6"1. קדסט 6פל ססגיס מיגוך נמגחת עי'"ט 6קנ"1 טע"ח מ' ונמינוך נקס~1 קזסגו 6טר ססוגס ועימס קנ"1 6סר כתיי s~tp סי' גרבןד'

 חקוק סוטת לפרכס כגונחת יט וקוטי )פג'גו. 6טר כיר6'ס כ"ס ו63מח וספוסקיס סס"ם גני' 1ffi~ps קדמנו 6סר רניגו כיכר' סנים חלטותפס
 f'np נססחיס וכנסס 3סוטס )פג'מ וכו'.וכ"ס עוקפך )רנג6 חסיך ר3 6דכריס סגי' וכגדסס וכו' עוקכ6 )ל3 יוסף רב 6דכריט )כנ()ו0ח16ח.

 סקורך מסי דרור טיכוס עד 33רכס )מתחי) רס6יס סכס:'ס 6ין נ' )"ס סוטס 1DS'(t סגמ' )טון כו' 6ק טי~ס עד )כד( 6'. 5"נ חו)ין ועיין3'
 ונגדסס . כו' סתכ)ס עז 6:,ן )עגות רסקי סגנור 61'ן 3סמ1ר 5") 6מן סתימת כס"ס ג6 06 )כרן יכ)תי )6 לגגו וינרי כסגיס דבורוק'רט"י
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 יראים לשמים. אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז ענברספך254
 אומרים היו מה במקדש העם את מברכין שהכהנימ ובשעה . שלום בשים ש"צ )כה( פגיאמן שיכלהעי

 6'ן ]מ' חייא דא"ר נוהגין אינן שבגבולין אחרי פרשתים ולא אמרי קראי מאי נאמרין אלו פ' בסוטהטפרש
 כן נהגו בקבלה אך מהיכן ידעתי לא כהניס ידי אצבעות וחילוק . טועה אלא אינו בגבולין האומרןבל

 . כהנים ידי אצבעות חרכי מבין החרכים מן מציץ )כו( במררש שושושמעתי
 . הוו הכי בגימפריא ל"ו לו משה ביר ה' דבר כאשר לרבר ומימן )כז( ]בדיבור[ התלוין מצות ל"ו אלודורי

 ראםהתפוח
 3י3רי מחסר גרור וטגר6ס מכול מ! פגיהם סיח'רו עז hn'h וכס"ס ס35ור מפי 6מן טיכוס עי 356עותיטן קערי )כוף רט6ש לכייס6ין

 סר6טון מעד ד)נ וממעתיק כו' 6מן סיכם עד כשגיס )קרוח רמי סקוריו 61'ן ס35ול מן סג'טס סמורו עד 5") 356עוהי0ן ונמרהירסיס
 דאי ומסר טרמו שכח 6מר 6מן קומר סס"5 וכי מוכן 6יגו טקס. כסיס ס"5 מס' 6מן ס'כ)ס עי )כה( מזפ. טרניס )6 מדל ופסס סיגי5עי
 נירתח 6"ם ו6"כ " מ" דורכות ס"! 3סר6"ם עי' עגמו כרכת 6חר tlah )ע"ח מטורח סר"! הלכות לשוף 3' מ"ת כ3רכוח מסונריםסיטת
 ס"ק מס סנר"6 ונקור מתנ"ס יזח סע" קמח סי' 16"מ סו"ע עי' ריעו)מיס שון דסייגו וגרניט . סי6 מ6י 6חרח נרכס ס" 6ו)ס .רניגו
 וסרס") סקס נפיס ס"5 סיתחע עי ס35וי מן סג'סס )סחיר ראיין טכטגיס 6ין 6'ת6 נגדסס %6 י' 16ת קכ"ס סי' ס6)ס זנסעמקמ'

 כיח סו"ת ו3ססר עכ") מסרס"' מוכח וכן 6מן 6חר מיד לסייגו סקוס סיס )מחחי) טר16יין כקמר 6)6 דוק* )חו כתג טסנח"ס
 1(IDD1 סמסס מחוירין כס סכול מפי אחרון 6מן וכסכ)ט טכת3 נ' )"ע מוטס סל""י ע) )המ,ס כתג )"ד ס"ס לכרפס מיי מקק6נ

 טממחי) עד סמור מן פגיסס ממגיר רס6ץ טכסגיס 6ין סם 3ס"ם ר"ח מ"ט ננד ז,סו כוי פקוס טיס מחחע וס"5 רסיס 06קטריטן
 . כו' 17ק6 )16 וס מסוס ופי' כוס סטרגיס מסרס") דכרי ר6ס 1)6 עכ") 3זס טרניסו ס)6 סט"ס מפרטי ע) 1פ)6 כו' לס"סס"5
 הכמכנר סו6 וגו' דכר כאסר וטססוק . סנטתי 0מוסנר )כו( . סט"1 דר"כ ססיקח6 ס"ה גס6 ותגחומ6 ס"3 רכס מס"ס . למדרס)כו(
 6'ן 61"כ י"ג סגין מן וסוף סיך ע) יטמע 1)6 דכתינ שסרתו סקע0 מחייני מן דמדיח מטוס סו6 רהיט סכתכ )"ו וסחט3ון ס'י"ג

 . טססר נסגיס וחסר רנו"ג ס" ריס רכינו סכחכ )1 התתך- )3נך ירע )6 עם מדויק טחס3ון ומסיר )6חז 6)6גמגיס
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