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 יראים לשמם אם כי לברקת רע נעשים שאינם איפרימ ז עמורכלפך96צ
 למיהש דאיכא בדברים לצאנו שלא בנשים הכמימ וגזרו , שרי דביתא פומא אבל מילתא מנכראדלא
 .ואינם מרופים לאחויי ואתי מציה טבילת לחו מתרמיא בי תרפס ושמא[ משום או ומהוו שלפידילמא
 ולא פשתן. בחוטי ולא צמר בחוטי לא אשה תצא לא 6'[ מס' אשה במה בפרק דחק תכוניםדרך

 .עד בהם .תמבול לא דכחול משום אכוה בר רבה ומפרש שתרגום עד בהם תטבול ולא שבראשהברצועות
 לאתויינהו ואתי אותם ותרפה פי' לה ושריא מצוה מבילת לה מתרמי דלמא בהן תצא לא בשבת ,שתרפם

 מצינו לא הא אבל מהודקים כן אם אלא תכשיט דרך שאינם מרופים בעודם פי' ברה"ר אמותארבע.
 מעמא מהאי להו 5יתסרא בהם למבול יכולה דאינה דבר כל דא"כ מופשמים לאתויינהו אתי דלמאלמימר
 בהם למבול שדרכה דבר וכל טעו מרובין לאתויינהו אבל )רג( אינשי טעו לא מופשטים לאתויינהואלא

 יצאת ואם זהב של כשר אשה תצא לא 3'[ ~"ט התניא חכמים גזרו ומחויא שלפא ודלמא . אסורכהרפי*ה
 אשה יוצאה אומר אליעזר ר' פטורה יצאת ואם תצא לא אומרים והכמימ מאיר ר' דברי חטאתחייבת
 שלפי ודלמא הוא תכשיט סברי ורבנן הוא משאוי מבר מאיר ר' מפלגי קא במאי לכתחילה זהב שלבעיר
 לא השובה ואשה חשובה אשה זהב של בעיר לסיפק דרנה מאן סבר אליעזר ור' לאחו" ואתיומהויא
 גורו ולא שכיהא דלא מילתא דרכה רלאו דכיון . גזרינן לא חשובה בשאינה אפי' הלכך פי' ומחויאשלפא
 אבל רבנן בה וגזרו היא דשכיחא מילתא הלכך לשלוף דרכז השובות שאינן, נשים סברי ורבנז רבנןכה

 לא ומהויא שלפא משום דמתסרא מילתא כל הלכך רבנן גזרו דלא מודו רבנן )רד( אפ" חשובותבנשים
 בנזמין אשה תצא לא 6'[ ]:"ו דתנן כההיא הבל דברי שרי בחשובות אבל השובות בשאינן אלאמחסיי
 הני וכל לנוי שהוא כלע"ז אישפנגלא כנון פי' נקובה שאינה במהר ולא חותם עליה שאין .במבעתולא
 שלא ממכינן ופירושא טעמא ואהאי שרו חשובות בנשימ הני כל הלכך מיתסרא ומהויא שלפאמשום

.
 הן חשובות כי )רה( האוזן וכנזמי הנפש ובבתי חותם עליהם שאין בטבעות שיוצאות שלנו בנשים למחות .

 ראםתועפנה
 יט6;1 )6 671י סר6ס כניקוי כ)) )ילך 3"6 דרך סכין דככוכע ור") ר6ס 3ג')1י )ימך 3נ"* ירך טמן ttinhb 6תי )6 דגפי) לע"גר6סו
 ממדרן ד):וSItlb 6 טסמ"ג כמל"ג ד)6 6101 כ)) יסבנו 1)6 רססו ע) 'טימנו ושיד טס טס61 )מקוס י)ך סרוח ידלגו h3h 06 כ))נידו
 37רי וזפ. כ11 בעזית ))6ת ויסורס 6סס תס6 מס"ט 61"ת סכ' 6סס נגוס ד"ס 6' ג"ו סכה כחוס' עיין )רג( . סנר6ס סכו3ע)י'
 )יכ6 רסויי0 לעולס לרס"ר ד"6 ן)6תויייסי ס") .דסתוס' ןמס::ע סע:וודי0 סוו' וכ' ק' 403 מרוקח וכ"כ g~h סר6"סרכיו

~llp'h 
 וכן

 )"6 סי' סריק6נעי וכ"כ ק' ס4 סרוקח וכ"כ 3קי)ור וטענו סיר6יס י' סכיך ק"ו סי' סע)ס נס3ר4") .)רר( . ס:ו"ו ס" ל36"ןדעת
 o~th . עכ") יכ"ע 6מג6 וממוס be3n )6 חסונס 67סס נסכת 61:נר מן חסוכות כי נתכסיטין 3ס3ת ))6ת ותסיס סר6"ס כתירוי")
 דב) כחי' סרט3"6 וכממ"כ כוי חטונס )6סס וס3 ס) שעיר ד,סרי )רשן ד6סי' 3סדי6 מס סכי כ"כ )6 מ6ן ן"ס ג' נגס נטנתסחיס'
 7603 מס סחוס' כ' ומוס כו' ונתויק hDSr ;:וי חטו3ס 6סס 8ף ס6י כו)' דחסי3 דכיון רננן סנר' וסכ ס) כעיר טוכס וחסוכסיכך

 ד' 3סס"ח ופליתי . ע""ט נ' ת"ו כירס מס"ס וד"ר שכסיס גין )חלק דלין חטו3ס )6סס 6סי' 8סיר' כסס רנ')וח סנס'ס סב)חכסיטין
 גסיס דרך ך6ין )יידם תכסיס סוי ]ך)6 כרס"י עי'"ם ג' ת"כ ד)קג1ן נ31רית מהטס )וס ור46 סס נךס"ה סכ' רס"ר 3סגסות ווי);6ר6ס
 חסונות 3ס6יגן 6)6 והסרי )6 ומחויל ס)ס6 מטוס ושתקרץ :וי)ת6 כ) 3סדי6 6מר דס6. רבינו )ךנרי קוסי6 זס ולין עכ")3כך[
 תכסיס )יסוי נ356עס )ס:יחס דרגי)ס 6חה 1(tSh למריון )6 .סודקי )כ~ע מסווי דמוי כדיר וסה"כ סכ) )ונרי סרי .בחסוכות6נ)
 )טו)6 י"מ") רכיו )צנרי קסת סתוס' רזויית 36) ני:יסס. )ח)ק סע,עס וססנר6 )כ"ע חכעיע יסוי מ6י רק תכריע מיקרי ד),)7י?ס
 דעואל רכינו )דכרי )הרן כ' סעמוד'0 ווי וכהימור חסונות. :סיס כסס )נ6ת דיהוין )" ח,פוק ע)יסס כני מורח ו6יכ6 סו6י) מ"ע)ומר
 ססיר,ס ותניב 60 61"כ )קמן כמטכ"ר )6יט חוו די6 6סס נתכסיטי ))6ח סקס ו06ור סן D"D3 עם וגויס 6' ס"3 30ת דם"))טע:וי'
 3חי' וסריס3"6 עכ"). עסיסן כאי חורת ו6יכ6 סוס) ס"ה סכ)יס נכ) נוחר ס6יס ךנס כחגר ס;'ט)ין סכלים ככ) ס"ס וסטכעוחוסגונויס
 בנור עע6 וסרי וקטס עכ") );סיס רבוי טסו6 כיון )וכריס ולסיקו כ,ס") כו' וסגו"כ ססיריס ד3רייח6 3טעמ6 63מח כ' ג' י"3)מ"ק
 דחסוכות )ומר ויו"ג כ' ס)'ט"6 ר6"ר ושגלון ג"כ. סריטג"6 דכרי d'h 7וק6 )סע:וי' hSIP1 סעמודיס סוזי )סמט"כ h)tlnb (36סעמ6
 בסור חסוכ י6ךס כ' י"כ סמ"ק ועיין עלסן כ)י תורת )"ס 6ס נסי)טו) )סחירס 6'ן כמס"ט י") 6"כ בחרות 30 3תכסיטין יתקמטו)6

 ד~סר סכ' כנס"נ וסיורי סנ"צ דכרי טס3'6 נסנס"ס לפ"ג חנוק )מס' יסוטע תו)יוח נסטר ועיין עכ"). ונעניק ססוסקיסוססשט1סו
 יד מסר )סטנה 'טונ עיי"ט 6'סורין נסקר מם6"כ יתירק סרחקס כו טעמו סמ)י;1 )סי :כרית בניסורי רק ס6;י חסינ 6דס 6מריגן7)6
 3ןין 63:סיס דמח)קי:ן וכמו מוהר סו6 חסוכ 6דס 06 רנ6 6מר 3' י"3 ס3ת ):י"ס דסכ6 סך דמי סיר5יס רדינו וע"ד , ע)יססמולכי
 נ6%) מעמס נ3י6ור כ' סחוס' ו)פ"ד חסינות )סדינן חטוטה ברסיס 3ין חכסיטין סוטת סדין מח)קיגן ~rtk( הסוכ )6';ו חטוב 3יןקריך:

 %1ר ר3י י"ס 3' ס"ד כד' ג' עכ"ז ס;סיס 3ין )ח)ק דלין כחנו ססחוס' 6ף מיסו . )סדרי ממירות )דמות דלין קע"ג 40)סריק6;ט'
 רני)ות וכס6י:ס לסור )וו 11 )סר6וח רגילות ססו6 דד3ר סקוס סר רנינו 3סס כהונ מ)6טמסון

 חכסיטיסן מר16ח קינן דירן הס' מותרו"
 7ר"6 ררן 3דנרי נופרם סי' 06 6ף סקו )גסים וטעמו סאו סיחר סדו") רויתו גס וב"כ עכ") כסן ))6ת מותרות ומס"סוט3עותיסן
 . מותרות מר16ת ואיכן חסוכות דכואן עתם מס6"כ סווג )6 סייך חסוכות ס5י:ס גסיס סס'1 כינויר,ס דדוק6 פלג )6 מנוס )כ"עלמסרי
 ח' 6הע ס"ד סי' טכס סי' ס6ו"ו th(o סס וחוס' רס"' נ' י"ס ס3ת עיין סרי ונמרק )די;6 6ף סיוון ד3:זמי לע"נ סיוון ובנימי)רה(
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 קנאים לשמים אם כי לבריות יע נעשים שזיינם איפר" י עפימפר
~bp  ואסור הן עצמן בפני עם נשים 6'[ ]מ"כ עולא אמר , להראות להתפאר להם וכגאי נאים בתכשיטיןווגילות

 6,[ ]סיס ותק . לאשה הזי דלא איש בתכשים )רו( והאשה לאיש הזי דלא אשה בתישים לצאתלאיש
 אתאן ]סיפא[ אביי ואמר בשבת בתחילה תפרוף שלא ובלבד המטבע ועל האגוז ועל האבן עלפורפת
 אביי בעי שרי בו וכיוצא אגוז אבל ממבע היינו בשבת ניפל שאינו דניון לאבן וה"ה )רז(לממבע
 דאיסורא תיקו וכל בתוקו וקיי"ל הקמן לבנה להוציא האגוז על ותפרוף שתערים מהו אשה)רח(

 אסורים לאחד אלא להם צריך אין והוא זה על זה אחרים תכשימין לשני או )רם( סרבלים שני .לחומרא
 לעמוף שיכול מה כל ועוטף ללבוש שיכול כוה גנל לך2:ש 6'[ ק"ג ]סגת הקדש כתבי בבל דליקה לעניןמדתנן
 ג;[ ]נ"ט אשה בבמה דאמרינן דהא עלה לאסור מכאן ראיה הביא ורש"י אטור דליקה במקום שלאלמדנו
 בסנדל האיש יצא לא 6'[ ]ס' תנן . הן אמורין פי' קאמרת הסיינא תרי א"ל מאי המטנא עילויקמרא

 המומחה מן שאינו בזמן בקמיע ולא בתפילין ולא רגלו על מכה שאין בזמן יתיר במנעל ולאהמסומר
 מכה בה שאין באותה אמר )ריא( רבא בר חייא מכה בה שיש באותה 6'[ ]ס"6 אמר הונא רבמנייחו בהי נפיק מכה כרגלו יש הא , חטאת חייב אינו יצא ואם בטגפיימ ולא גקסדא ולא בשיריים )רי(ולא
 לטלטל שלא הכמים ואמרו . יחידי במנעל בשבת לצאת שאסור למדנו כסי הלכה חכמים הכריעוולא
 לאו מלטול )ריב( אסו מוקצה גבי כ'[ ]קכ'ו הכלים כל בפ' כדאמרינן הוצאה משום בשבת מוקצהדבר
 בעיניו שמאום מתוך דאמר למאן מיאוס מחמת מוקצה אי מוקצה דבר שממלמל פי' הוא הוצאהצורך
 ואי ומוציאו שבת שוכח שבת צורך בו שאין מתוך עליו ]אין[ כלי שתורת דבר ואי לחוץיוציאגי
 הכלים כל בר' תנן , ומוציאו שבת שוכח )ריג( נכרת שמלאכתו דבר שממלפל מתוך איסור מהמתמוקצה
 שמלאכתו דבר לצורך הני דמתניתין /פירושא ומסקינן לצורך ושלא לצורך ולטלין הכלים בל 6'[ ק:"ו]גנח

 ראםתועפות
 61"כ ה' סעי מ"ג ס" קו"ח 3ס1"ע רמ"6 סני6ו וממגיך דס)סס מסוס לסור נקיסוויס מכוסות למס 7כס6'ן מפרסיי )ד"קל

 מסמ"ג וכ"כ מסס"ת וסוך סיעם 7מ:ודקין ימותרין סרס"י סין ג,מי כ' וכמח"ו סיגו שסי( )מחוח 6'ן דמ"מ 6מר נכסיך 6ףרכינו
 סיטנ ימסויקין דר"ח כעיי ס;ר6: וע"כ חו55ין ימסוזקין כין מנוס 0) טגי)ס מרוס )65ה )יחסרו ס.,ון 3נומ' 6ף ד6"כ קנסו)כ6ורס
 כסמל י)6 וסוך דחייסיגן סו6 וממויין מבפס 7עמolcn 6 6)6 )יכ6 מ5י5ס דמסוס טוו רפויין 61:"ג ס)סג';ו וכרפ"י u~Jrh סע)כקירור":

 0) וכ'6וריס 3חידוסיס ר6ס6סורע 5"ס לסג"מ 1יקר6 ס' )לת"כ זיוור סעורם תוס' כס"ס ר6י.ץ 16)ס מ"כ 0"ג סין )16"ח ס)כס3גי6וי
 . עיירך מ51ן סייגו מקטיר 0*עו מיצועו יסו'ע מסוןקיס קפינו הייני )6 כ)) )סם'רן רני)ות 60ין ס16[ן דנג,מי טכ' סכת )מס'כגו
 )כך ססוק5ס 6נן 6ב) )מטביע ודמע )כך סוקסו ס)6 )6נן פין  לו( )36ן וס"ס )מעבט )רו( . שדפס )הן6 ותגן עד כו' וסריס)רו(
 סיירי וקנן מטנע 6)6 3"0 ר0נג"6 תגי 7מ:"0 סירוס3מי ע"ס פ"ר סי' 30ח ס3' ס6ו"ו וכ"כ ח07. מס )כחחעס. דמותר רים6כיי,ו
 36) סירוס)מי בסי' סכ' כטק"ע 1ד)6 עי'"ס. סרי 1)כג' מע"ס )כך ססק5סו כלכן עיירי צדן וננמר6 ס3ח מטרכ )כך סק5סו ס),63נן
 כ' סס מקורס נס ירוס)יס. עמודי הקונטרס stnu 06' גסו"ת סכינו וככר ס61 )עלגנו טי)טו) נר י)6ו לסור )כך כקלסו eb"6נן
 ועכ5") ס6נוו וע) ס6נן ע) פורסת קחגי נסייף 607 עמוס וסו, כי ס6גוו ע) ק6י )עתחי)ס 7גוס:וע פורסת רי60 דקתני וס6 גפיסק"ע
 0כ. גק"נ ועיין כב' תורת )ס 61'ן כמענע מסקסות 6יגס סי6 7"ף 6כן מ"0 מע"ע מ"מ ותמישי כ' כח" וסר0כ"6 . 61"0 ס16"וכידיי

 7)סמ0"כ אייי ת" 1)6 סה"נ עכ") ע"ס כמענע )6 36) כמע"י 'מוך מסז' וכ36ן ס"ג ס" סטוס"ע כתנו לככר פק"מ 11") סרסנ"6ע"י
 כוי סרסג"6 ס5יין ספד ס"ק סגרנה 3כי16ר ועיי"ס )טקס 'חוד געיגן דנ0גיסס פג6 ד)6 ס6ומר מי ויט כ"3 סע" ס"ת סי'ס:1"ע
 nutcs מק"ג פתיי וס ונוס מסיטתו סו6 מחמס ~b'bnl 1,"כ ס"ג סי, 163"ח כקי' סגרעק"6 כנוס"כ כמטבע ג"כ מסני )טווסוימוך
 63סור טעם 7קיסכי 'חוז מסז' הנענע דנם גרפס ומריכי סמ"ג ומ37רי סכי טומגין כמס ס' כנ"נ ועיין כסר0כ"6 ס") ד)6סר"ן
 . 06י ר3 3גןסס קניי )רחQr . עכ") יחוד )מטנע מסגי 7ססיר גר6ט ס"ט )16 6י 6נ) )סו5'6ו כמעריס לגרפס מסוס סמטנע ע)סרוף
 ס)6 'ר6ס 3ן נסס סכת נסרס"י ממעיין כו' )הסור מכהן ר6" סניף ורסיי ומסכ"ר ק"ו ס" סס)ס ג:נס"3 סונף 6)ס רכיגו נכרי)רם(
 הר'. מחס נימג' )כתח)ס סרי מנורות סגי ו6י דנוניגן סו6 חגור חד onol כפס י"ח 60:נר סס 'וס' ל' סינרי כ"6 63ס'ר מ"רמכפן
 נקמת ומכוין סיט6 %6 נ' ת"ס )קמן כ7מ'כח מסךמקס 3ס5י)ס רכיי סערמס רק שנו דסתס רפ"י לקיית )יחות כ' סס סנר0"60ו)ל
 ד)יקס כמקוס ס)6 )מדגו ט' ))נוס סיכו! מס כ) )ונס ד~קס ג3י 60מ- סת"ק מד3ר' )דייק )מנוטכ"ר 6ך כ1' דסף6 6ס"נל)ניפס
 37יקס כמקוס יאי )ר' וקילו סרי יותר דקיק: כסקוס ך)סת"ק סת"ק מדכר' כמוכס יוסי ר' סגרת 67"כ כסגרס"ס )ומר 6ין 6"כ"סור
 3ר איפס 637 3ר )ריא( . ס' י"ו נ0"6 סו6 וכן  פלפל נ0ריון 1)6 )רי( . ווו"ק )6ס'ר נוכלן ס"ר ור0"' רניגו כ' ומסיר נרעמינרע
 16ת ס"ן 'ס" ט3ת סr"tb '3 ן ועי 3גמל6 )סגנו וכעסר3

 י"כ/
 סר%6ד וכ"כ טס b"Dil בגי' )ריב( . כ' 6ות ס"6 ס" סגר"6 וגג'6ור

 מסגי 61וכייס כמס עגטו) ע) ד)"נ 6:1י סג' 6' 5"1 3י5ס ר0"' ועיין סס כסרמנ"ס 7)6 כו65ס מסוס 7סטעס ס'"נ סכת מרי),נסכ"ד
 כייס ט)ט1) 63סור כ)) ערן 6ימ 6"כ כו' פי' לתיג, סכ' מס )פ' 6נ) עע") יו"ע וסרוחת סגת עוגנ )נט) נסן )עמוד יוכנוס)6

 מרטי ויו5י6:ו דסומ") כס"ס סכן ויעמרגו 7"ס 6' מ"ג גסוכס 7סתוס' סס סכ' 5"י סי' ח6ו"ח ס)כס עמק 3ס' ורקתי .1,וכ)יס
 0) לנוסס ד"ס" חידל דליי )טג"ר מוכרח 61ינ1 עיי"ס דס651ט גנזירס רגל 'חרס מס ד6"כ ס651ס מסוס לטענו) מ"י )6)רס"ר
 שמסוע) מתיך כ6ן גס 6ית6 גגךסס נכרת )ריג( . 7)מ6 תו7"ס 6' י"3 ניס ועין י51'6;ו finD ט')טו)ו גורו יום )שותו ברוקחןתורס
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 יך*אעם לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז ענצד סבך198
 לצורך לאיסור שמלאכתו ודבר לצל מהמה אם" לצורך שליא מקומו לצורך בין גופו לצורך ביןלהיתר
 איסור מחמת ומוקצה ישן נר כגון מיאוס מחמת ומוקצה לא לצל מחמה )ריד( אין מקומו ולצורךגופו
 יהודה ור' מתיר ריש 6'[ ]מ"ד כירה בפי שמעון ור' יהודה ר' נחלקו וכבה שבת באותו בו שהדליקו נרכגון
 איסור מחמת ובמוקצה דשרי כר"ש מיאוס מחמת כמוקצה 6'[ ]ק;", )רטו( שבת בשלהי ומסקינןאוסר
 . דאסור מודה ר"ש אפי/ וצמוקים כגרוגרות דהוי ]מוקצה[ נמי אי כיס חסרון מחמת ובמוקצה דאטר יהודהכר'
 האיסור דבר נפל אפי' כולה השבת כל במיס להיות דעת על האיסור לדבר בטיס היתר דבר עשהואם
 היתה נופלת והיא צדה על מטה ההבית שע"פ האבן נ'[ ]קמ"י גומל בפ' כדתנן למלטלו אסור ההיתרמעל
 אמר נופלות והן הכר את מנער הכר שעל מעות ותנן נופלת והיא צדה על ומטה מגביה החביותבין
 אמר רבב"ה ואמר האיסור לדבר במים נעשה במסח אבל בשוכה אלא ל"ש רב אמר אשי בר חייארב
 האימור לדבר במים עשאו אם אבל עליו ועודנו סטלטלמ מקומו לצורך אבל גופו לצורך אלא ל"ש יוחנןר'
 אותן ממלמלין ואין צמר בגיזי 6'[ ]מ" טומנין בבמה כדתנן ומותר מנערו בשבת האיסור לנער דעתעל
 ואע"ג . הניחם לנערם דעת רעל )רטז( ז"ל ר"ת פי' נופלות והן הבימוי את נומל עושה הואכיצד

 נ,[ ])"1 בביצה משילין בפ' דתנן דאע"ג להקל משבת יו"ם ללמוד לנו אין שבת לענין שמעון כרידפמקינן
 ולגדור לאסור החקקו ביו"ט היתר לענין ומצויה תדירה הוצאה שמלאכת שמתוך חמור יו"מ הוצאהממעם דהוי מוקצה איסור לענין המירא שבת אלמא כשבת ק"ו אמרו ביו"ט אלו כל ומצוה רשות שבותלענין
 ולא בצימור ולפנים ביו"ם איסור הוצאת להתיר שלא הוצאה מטעמ שנאסר ולדבר ביו"ם יותרגדר

 שהורגלה מתוך הלכך מותרת הוצאה היא ואיה אסורה היא הוצאה איזו נפרש ייז( דיונם מלאכתתעשה
 הוצאה משעם שהוא ובמוקצה ביו"ש בה התסירו מלאכות משאר יותר ביו"ט הוצאה מלאכתהיתר

 דתנן בריש תנא לן סתם בה לזלזולי אתי ולא דהמירא שבת מוקצה לענין נ'[ ]ל ביצה בתחלתכדאמרינן
 כר' תנא לן סתם כיה לזלזולי ואתי דקיל יו"ש הבהמה לפני הדלועין ואת הכלבים לפני הנבילה אתמחתכין
 שלא לחוש יש הלכך ביו"ם שנשכרה הקורה מן ולא הקורות מן עצים מבקעין אין דתנן דמחמיריהודה
 בין ניצה בתהילת חילוק שנתן גופיה נחמן דרב אליבא 6'[ ]קין שבת ובשיהי שבת טטעם ביו"םלהקל
 אין יו"ם גבי דתנן דשבת אסתמא דיוקם סתמא התם דמקשינן התלמוד אותם שהשווה מצינו ליו"טשבת
 ממלק ובה"א ועצמות קליפין השלחן מעל מגביהין בש"א שבת לעמן והנן המדבריות את ושוחטיןמשקין
 יו"ם לענין )ריח( מתרץ ואינו וכו' כר"ש וב"ה כר"י ב"ש אלא לנו אין נחמן רב ואמר ומנערה 'המבלאאת

 אלא הוצאה מטעם אינם מדבריות דאיסור לתרץ ויש גופא דר"נ אליבא ניצה בתחילת כדאמרינןהחמירו
 לעיל בשבת דהתם ואע"ג ביו"ם להתמיר לנו ואין ביו"ט יצורם שלא צידה מחומרות משום גזירהמשום

 ראםתועפות
 ו6ס סכ' 6כ) תוגרס ל נ' גיס עיין )ריר( . לכה 0) ט6'גו גיפרת 0מ)6כתו סגכ6ן רני:ו דנר' וסת כו' סוכת סנה 15יך ט ס6יןדני
 )מקומו 16 סכ)' )נוף וקריך 7סו6') סכ6 חויל יס6 יר5ס 06 כחילו Dh" )סו)יכו מותר )נקומו 16 )גוסו סדריך נסני) )ט)ע)1מחחי)
 . ס6נודס ר6ייס 3י6ור ויוליך D(OSD S't ד)יתיכ 0וח6 6יית' סכ)יס כ) מס' ר6יס סני16 ועוד כ' סם וס6נולס ע"כ סכ'5ס ע)כוססו
 "מתיכ מינות מיותר זוכתי קסס ושכקורס נפרכ"' ועיי"ס סוס )% מחמס ס"ס 61כ"6 ג' קכ"ד מכת מבי"ס סי6 7סר6י'וסנ"צ
 וממס d'h סר6סוגיס )סיסת 16)0 . והק"מ ספותך יניפו כסל דכדכי) סי' סרי )כסל סות6 )י' מיהי 60מר דכ:וס רכ 60)ורעכס"
 סקודס צע"ג )5) מהווט )ע)ט3ס כיייסס ז:קטוס דכיון 6)6 טרי )5) דגוחמס י") ד6כתי th'st כסל דכסכי) משי מוכח )6 )כסלסימר
 כסל רנ ס) וס )מקוס סיני6וס סי' )כסל טותך )י' צייתו רנ וו"ס 0יר15 )מקוס )סכי6ס סרי עכ"ו 5) סקוס סי' כסל רב 0)מקומו
 דיוקם )מיער ע3ס 3יתיכ ימר מסת רכ מוסיף מס"ס סרי )5) ןמח:וס מסטותיו סכנו )6 עויין 61"כ )5) ויחמס ע)ס)וס דכ)6"סכיון
 דר' 6)ינ6 3מר )רנס 6כיי 6") 6' קכ"ד 0נת ועיין )ס מרע כסקוס ססיחס )5) מחמס מקרוס ננסוס 1)6 נופט )צורך 6107 סרימס"ס
 גי' )3130 סר5וט וגרטיס על') כוי 53ולך ניעגן תכמס כ3 נמתגי, ס"נ 6' קכ"ן נמסגר פי' זרט"י ודע סריענ"6 0ס וכ"כסתותן וכדהרי סיריוס נכ"מ ככיחו מקומו )דרך 15DStD וכיון מקומן )צורך )סו דמט)ט)'כן )ק"מ )רנ6 6כ) )סו מט)ס)י:ו סיכי קערות סביגממי'

 נכונס bnth מדפס סנת. נט)כי )רמו( . 6' 8ות ס"1 ס' סנה סי' ס5ו"ו וכמט"כ כו' )צורך ;'סין ס:יע)ין סכ)יס כ) )סגיו ססיתסס0סריס
 6)1 פינות . ו") ר"ת סי' )רמז( . ד6סר" יסורס כר' ייסור מלות "וכמוק5ס 6)1 תידוח סם חסר גס . ם)ס:י:ו סכח"י כני' ומכוןמנח
 כמו סיר6יס )0ון כ) סניך ק"כ סי' סס)ס וכרכס") קכ"ו ס" סריק6:ט' וכ"כ ני5ס ריס סרסכ"6 ונחי' ק:"ס 6'ח )ע') ועיין כנכססמסר
eto~י0ש' ור' ע"ב וסייס וריסס s~r ועסיסו עב"). נידו סינן )ט3ע) ומותר )מנית כסוי געסס גמ:יח 6כ) כנוגח 6)6 )"ס ממ"ד מסק 
 ט"ו ס" ייו"ס. )ריו( . סס כרנס קי") 6גן 6כ) 3' קכ"ס סנח )חכית כסוי געטס כממח כמ"י פססק )0יטתי' יסע" ר' וכצדות)7יג6 יסע" מרי סס 0סכי6 רכ ובון 6חר כי"ח a""D כו' )וריסס סק55ן ןק) ס) חריות נזין סס סכ' סיח סי' 163"ח סכ"' ע)תייסדי
 סדנריס נכריס ונקמת כו' 67יסור אפרן סיגו נגדפס )ריח( . עי"ש רנו סיר6יס כדגרי כ' ק)"ע סי' ונרוקח כ6ן כבע רניגו סכ'עי'"ס
 וסרסו ודאנו )סרן 16 מתרן כין הכחיגו )6 לות מתינות ספין ז6ף ס)6 וסוף כ6ן כמכ61ר )תרן עד מחרן מן כדפוס וג7)נ סו6דט"ס
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קנ יראים לשטים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימייים י עמייספר
 כר"נ דלא ההיא לשבת ראיה וכו' הקורות מן עצים מבקעין אין בביצה דמייתיק ההואמייתי
 בפרק דאמר יצחק כר' קיי"ל . הוצאה ממעם דהוי מוקצה לענין משבת המיר דיו"ם בביצה דאמר)רים(
 אין כך מהיכנו כלי מבטלין ראין משום ביצתה לקבל תרנגולת תחת כלי נותנין שאין כשם 6ן[ ]מ"גכירה
 ולמכתר י"ס[ ]פיס תמיד בממ' דתנן והא הנימל לדבר אלא ניטל כלי דאין תשבר שלא בשביל כליכופין
 שאני מקדש גבי קשיא לא ההיא בשבת הגחלים ועל השרץ על אותה כופין דברים שלשה משמשהיה
 גנו מטלמלין אין לזה זה הסמוכין )רכא( במלליות הזורק בש' בירושלמי אמרינן )רב( למקומו בצריך נמיאי
 שבת איסור לנהוג תורה ואמרה , שרי ובקעה בקעה וים ים אבל ובקעה ים שוין שאינם במלליות פי'לא

 כתשעה בפשדרניבמ את ועניתם נ'[ [h~e יוה"כ פ' בדחנן הקדש על טחך להוסיף שבת ולאחר שבתקודם
 מתחיל כיצד הא בתשעה ת"ל משתחשך יכול בערב אי בערב ת"ל בתשעה יתענה יכול וגילחדש
 עד טערב ת"ל מניין ביציאתו בכניסתו אלא לי אין הקדש על מחול שמוסיפין מכאן יום מבעודומתענה
 שנאמר כל כיצד הא שבתכם ת"ל מניין טובים ימים תשבתו ת"ל מניין שבתות יוה"כ אלא לי איןערב
 , מעם השמשות בין קודם אך )רכב( שיעור לה מצינו לא ותוספת הקודש על מחול מוטיפין שבותבו

 לחוץ הכוכבים ראות קודם מילין ה' דמהלך לי נראה הוא מתי השמשות ובין שבת כניסת אפרשועתה
 בעזרא מדכתיב נ'[ ]ל במגבה גמרינן הוא מתי ויום דלילה מדאורייתא לילה הוי הכוכבים כל כשיצאופי'

 מלאכה והיום משמר הלילה לנו והיה וכתיב הכוכבים צאת ועד השחר מעלות במלאכה עושיםואנחנו

-- ראםתועפות
 כוורתו כיקר ח"נ 6ות כסגטות ומס כוס ססמעורר כיסס ריס טרס3"6 כחיי עיין כוו כת"נ 7)6 סטיק לררם( . כןנריס וסנן hS'1 יטוסמו
 6)6 סו65ס מסעס היגס מדנריומ ד6יסור כ6ן מירס סר6"ס דרניגו 6% כ6ן כמסמ"ר וסוף כו' יר"נ טענו6 6דעתי' יסיק )6רסס
 גי 3נעס טירף מסר"ס קוסייח יתייסכ ונוס מנסכת כיו"ט )סחמיר )ט 6ין Or מעגין נע"ט י15דס ט)6 5ידס ממוסרות מסום גירסמסוס
 י6ף יסויס ר' מורס 7גיו"ס )יקע סגת נין חיקוק יכ י)מ6 יוחנן ר' מקרס מ6' מס סמסרננ"ס !ו") כוי 6דר"י דר"' רמ' יומנן 7רכ'6'

 מסקין )ענין מס6"כ מסכת חריר יוקע ס651ס ODDn פסול נמוק5ס ייוק6 6"ס רנינו )7נרי %6 עיי"ט כו' חי)וק ים דע"כ לסור)6וכ)ין
 רבעו )דעת 5") והגס 11") רניגו ע"י כ' ס)יס"6 וסנר6"ד מנסרת יותר ניו"ס יסחשר )גו 6'ן יסמוט סמ6 דגוריגן ספירות מןסיו65
 קוסיית a~h רכינו ו)דנרי 6ין י"ס נ' וכ"ג נוירס סי"ס 6' נ' כיס תוס' עיין גסם 6וכ) Ot~D סומר 7)6 כיו"ט סתורט מן לסורד5'7ס

 ר"ג ו6ף 66)"כ רניגו ו)ן3רי ט' כר"י מוריס ר3י ולסר תיירי 3י1"ט דסכ6 7ססי6 מייי סריך 63 ד)ר"ג כמע"ס כיעס סילבימסרס"6
 בר"ג עי!ן מדר"ג סנר )עג'ן )סייועי מייתי וסך ט' )נו 6ין 6גו ו6ר"נ 6' קנ"! גטכת מ7מ"תי כסנריו )סנריח מסכ"ר 6ך 3וטמודס
6(S~D סמ7נריות 6ת וסומלץ מסקין 67ין 6ססי6 כו' ימנניסין ממגי' מסך )ק"מ 7)ר"נ זו סכרה 

 מפכח דחמיר יונס )עמן שמיתג"
 )דר"ח כ)) )"5 יס6 מטריפ היגו וס נהמת סס )סחמיר 67ין סמ7נריות 6ת וסומעין מסקין ך6'ן נטט'6 מויס ר"ג יגס ט"ב6)6

 סתוס' גמס"כ כ"ט ומונ!ר' 3"ס קוצי לטדי מיתגי6 )6 עליות ינמס' ומחלט כוסס סטנצה 6ת מסוק וכס"ה כו' סס)חן מע) מנניסי!נס"6 דעתני
 6'ן 6ג1 הלר"ג דס6 כפס גריס ומטרמ"ס סמסר"ס גמט"כ ס") סרטים דרכינו גרפס 31ענ"ד עכ"). סס וסר"ן 6ט ד"ס J"Dp '6נסנט
 אטמע ר"3 6)6 וכו' מנכיסיס ונס"6 וכו' סטנ)6 מס)ק סנס"6 מרנותי הסירוס ססמע ר") 6ין כו' מרנותי ממעתי כך וסרס"' כו'))ו

 ססמע קנותו 16קי כר"מ תג6 )ן יסתיס סנת נכי 61סכמ סו6י3 עצמו ומסנרי כריס ס"3 ונ"מ יסורס כרי ס"3 ינג'ס סתמךמרנותיו
 סממת חרי )ר"ג דגם עכ5") 636 מיתגית יוטס דגני סמינריות 6ת וסוחעין דצ"מ ססי6 )ק"מ )יייי' וס)6 ד6ר"נ ס6 טכססיסי מייתי 6מ6י )רניגו )י' קרט הסיר 61"כ עכ"ל כר"י )נ"ע 6וק' כר"י תג6 )ן יסתם יו"ע נני 6נ) סנת גכי סייגו כר"ס סנ"צמרנותיו
 י6"מ סס'6 6'גוןיסתר'

 וסוחפיי
 !יע סגלתו רכינו טכרימ טמיר ומוס ס)) )בית כו' 7מגניסין סך עס כו' סמדנריות 6ת

 )ר"ג מסרס"6 ק1סיית )תרן סס ספליי סכ"כ זכר )6 "ניו"ט" 3סרס"י סס עמס"כ מצרי סקסי מתן מהסס נאנסותימס"כ
 לנינו ע"י כ' p("O סי' )סריק6נטי כ5)6) מעמס ג3י16ר )רכ( .עיי"ט

 סקסו נמקדט 6)6 מסכית רעי ס) נרף כמו ספרן )ס51י6 ד)'סתרי )ענין תירס כית חסינ )6 7נסנףק כמ"ג הסור סיס )מקרפ מון%) סרני ימקדס רבעו כ, ספיר מסרן ע)  cnlh  רנוסין  רפטי
 ימק7פ )תרן רכיגו סוגרך )6 כתכת טגחמס ע) 16חס זכזפין מסך 6ך סמקנה כנוד מפגי ניע) סוייגו זנר )צורך כהי 7ע3ט% וסשיסור
 )כסות כ)י דס)טו) ירפק יינקר סרי לגוסס סכסניס יטו פ)6 7מקיס כס6 דרניס סי,ק חלס כמקוס 3מק7ס חון 7גס דססיע6ספגי
 מ"ס נתמית ס"ס ונתויתן ס3"ד ק"ת נטוס"ע כמנופר 6מלמ ע5ס כספין כנוי דסרי נמכס"כ ג!ס סי!ק סחסס )סרק ג6פסל סנח)יסט)

 רגעים סם מ3')ך המנוע סכסניס וכע"ס ספיר זס6 כ)) רניס סיוק היגו 6' %נ סנת )מס"מ מגס גוס") כן ס)יט"6 רמ"ד i'eJolמ""ס
 36ן גגח)י Otivi 6% )'סמערגס מטתמסין טיו ונמקדט . לסור סיס 06 סט3וח 6והו )סס נתיר octjen Onst טגה)יס סיככו עד6חדיס
 לריס סי נסוטת כ' כמקרס סכות l'hs מסוס סרן דטי)טו) סנ1ת מתירו ד)6 וס6 עכ") כ)) אניס סיוק שגו 61"כ h"o נתמרושתגן
 כמקים סכות ליסור עגודס צורך סריגו hptll דס"ס כססחיס ס5)"מ וכממ"כ כמקנס תתירו 63 כ)) מקדט צורך טסן בטנות 7'סי'
 יגס ויע . עיי"ס סרן דטי)טו) סגות ס!מל 63 מקרס שיון יטיס ו)6 פסכתר טויו )כוף עכו) וכיין כעינן מקים צורך 6נ) סו6סיתר
 וכמס"ט לייק 631 עציו וכ' סיר6יס לנרי סנט 6' מחקוקת י!"ע סי' וסעיעור סיר6יס. וביעת יצמק גר' 7ק'") מסק חמ"ד סי'סר*נ"ן
 מט)ע)ין ט' ססמוכין כרמזיות כ' 1כ5") עקם . גמדיות )רכא( . עציו ח1)קיס 6מריס ונ6וג'ס טפס ורנ 1!"5 סרקתם ע"ד סססריק6גטי

 ,ס מ65 6% ל טס נג)6) מערס וננ'6!ר סל6"ס לנרי טכ'h"5p 6 כגי וסריק6גטי כגדפם וכ"ט כו' ס6יגס כרמאות נ' סי' )11מוו
 חוז"ס 6' ע' וכר"ט טסו6 כ3 %6 טו' י)6 מס. 7"ס 6' 7' ננו"ק סתוס' כ"כ )רכב( . נגיסס וגן כ6ן סגמנט ג'ין סו6 וטעותניר6'ס

ור"ע

- -
- -  
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 לתאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמורמכפך80%
 שלשה . ולרדת מבפנים הרקיע בעובי ליכנס הכוכבים התחילו שכבר מילין ה' שיעור שנכנס לחושויש
 ל[ ])"י מדליקין בבמה ותניא בלילה ולמשול ולרדת ליכנס הכוכבים התחילו ודאי שלשה תראה אםלילה
 בין התחתון ולא )רכה( העליון הכסיף מאדימים מזרח שפני זמן וכל החמה משתשקע השמשות ביןאיזהו

 ההמה משתשקע אדם שיהלך כדי אומר נחמיה ר' יהודה ר/ דברי לילה לתחתון והשוה הכסיףהשמשות
 משתשקע פירש עליו לעמוד אפשר ואי יוצא וזה נכנס זה עין כהרף השמשות בין אומר יומי ר' מילחצי

 הרקיע בעובי להכנם שרוצה העולם ומכירים מעם שנופה לשקוע משמתחלת נחמיה ור' יהודה דר'החמה
 . הקדמה משמע משתשקע ולשון ההמה שקיעת קודם מעם דהיינו בפסחים עולא שאמר מילין ה'כשיעור
 רבה אמר יהודה דר' ונה"ש שבת לענין יהודה כר' הלנה יוחנן א"ר רבב"ח אמר מיליקין בבמהמלקינן
 דאמר שפיר אתי והשתא החמה שקיעת קודם פי' מיל חלקי )רכו( שני שמואל אמר יהודה רבאמר
 גדול יום עדיין דהא בו טובלים כהנים יוסי לר' יהודה דר' השמשות בין 6'[ )"ס ]פנת שמואל אמרר"י

 אתון לשמעיה רבא א"ל נ/[ ])"ס מדליקין בבמה דאמרינן שפיר אתי והשתא . שפרשתי פירש לפינראה
 שמשא דליכא המעונן יביומ כו/ דדיקלא ארישא שימשא חזיתו מכי דרבנן שיעורא לכו קים הוידלא
 קרוב התרנגולים זמן רואים שפירשתי דלשיעור לאדנא באגמא לעורב בדברא לתרנגולים ' חזובמתא
 השיעור מזו התרנגולים וסימן זמן הופלג החוצה הכוכבימ להראות קודם' מיל חלקי ג' נפרש אםאבל
 יעקב רבינו כדברי ולא דעולא החמה שקיעת קודמ הוא החמה דמשתשקע עיקר לי נראה וכןהרבה
 הראות קודמ מיל חלקי ג' שפירשו רבותי פירוש לפי למשתשקע )רכז( ]קודם[ החמה דשקיעתשפירש
 כי[ פית ]כ"מ הפועלים את בהשוכר כדאמרינן החמה לשקיעת קודם משתשקע ולא החוצההכוכבים
 קצת בעוד החמה משתשקע מצותה כק כ'6 ]סנת הנוכה בנר דתגיא והא ליה מיבעי שיפסקו עדמשיפסקו

 לבתיהן לשוב אדם בני מתחילין זמן ובאותו בטיהרא שרגא הוי לא קצת שהחשיך דכיון קאמריום
 צאת על להקפיד ואין , גימא פרסומי ואיכא היא מצוה שמחמת ויודעים היום בעוד נר שרואיםומתמיהין
 קרקע גדולי כמו חלוק ופי' שוה שלשונם בתלמוד יש עברי שכמה פירושים שני לנו שישהכוכבים
 דשור שימור והזקת ור"ה דר"פ פלוגתא 6'[ ]ט"ו דב"ק דפ"ק שוורים גבי שימור ובחזקת למעלהשפירשתי
 6'[ ]"ג בתענית דאמרינן שפיר נמי אתי פירוש ולוואי יהודה ור' דרים פליגתא כק מ"ט ]ס0 וה/ ד'שננת
 תענית הוי נראים הכוכבימ שאין אע"פ שקעה הא תענית שמיה לאו חמה עליו שקעה שלא תעניתכל

 ראםתועפות
 וכ"מ )')ט )תחתון ושוס סע)יון מכסיף כס"ס סע)י1ן 1)6 סתחחון מכסיף נטיסך 5") כו' נס"ס מתחתון 1)6 סע)'ון תכסיף)רכה(
 וכן כנמרק )סגינו ממס"כ )מיסך וסוף 3ס"ם סתחתון מכסיף 1)6 טענכן מכסיף כתונ מס מנס ג"6 ס" נרוקח ורפיתיכגזסס
 נרכש )הס' סמם) תחח נס' עמו ותמס סחחהון סכטף ו)6 סעפן סכסיף ערדען 33גוס כח3 לס"ס 7"ס 6' ק"ג גרסהפרסה
 סס 3;דס וסגרס"ם )עליון קוים מכסיף דסתחתון כמיסוך בכופל דבסכח . כמגיס וסע ד"ס כסרס"' ע"כ 7"3 3רורס מלגס3ח"3
 3סרס"י ויע . )דבריו יסוד סכ' ס"ט otnne סיס 6יי כספר עיין גוי) ח5י וסיעורו סס כגרס רס"' ממ"כ וכג'יון כסיפך. 57")כ'

 סכסיסו לרכות ליס סיר1ס)מי מחסון גראס וכן כסף כמו סס)כיגו עומר כ' כסף כערך מוססי6 וסר"כ . הנחיר סכסיף לכתת
 חקירות עירורי מערנין יסוים 7ר' כס"ס סריס וכי סכי סס נרוקח 1ר6'חי . )')ט וסו )תחתון סוט סע)יון געטס ססחירו נס"סזמו
bSIפנת )עגץ כרז ס)כס ופוסקים תחומין עירוני SrtQD . תפוס ט61 ס3מ )עין יסויט כר' ס)כס דססקיגן 7טעמ6 דם") מדבריו גרפס 

 ע)יסס לנטו ס") Ob קפינו ססכותין ג) )עגין 6כ) 3חומרlp'Dn1 6 ד6וריית6 )ענין רק טחמרי:ן )6 61"כ 3נמל6 טס כימוכחססיק6
 סי' )16"ח ובע"נ סקנס ננבור ועיץ 4מ מערצן 'סורס 7ר' נס"ס טקס יכ' מרוקח מסק ומס"ס יוס' יר' נחספס רק סו6נרי"מ
 מניט . 57וי 7"ס 6' )"ס סנמ ססרס"י מס י") ונוס תרוקח דגרי טס סניף ס)6 וחידת כו' נס"ס זמן וסיעור ד"ס ס"נרס"ל
 ועסות בסור כס"ס כ"כ סוס משימין מורח מסגי 7כ"ו יוסף ר3 )גני כרסס דקיי") שע"נ . חמס 6דמומיח סס ים 06 )רקותע"ס
 סלוקם 73נר' 6ו3ס . ט"ו 6ות נסג"ס ,מגיס סדר כספל 3וס לעמד כמו סס ממט כיס עגין )6יוס 61"כ 3ע"ט כס"ט מ)6כס13
 יעגין ו%כ )תחתון וסקס סע3'ון טכסיף לסייט יס1דס 7ר' גס"ס סייס כי ו6ף 'סורס 7ר' ככעס ע"ח ועסות 'כפיס 7עזיין6"ס
 ר6ס 16)ס . ויו"ק סע)י,ן ו)6 סתחתון טכסיף עד דקו7ס קוזס hlo כס"ס שוס *ע"ג נו6דימין מורח ססגי כ"ז ע"ח ערנתסספת
 סרוקח נוכרי סו6 ח7סזט

~nifol 
 . ע"מ ו)6 %מ מעונין 6ין יסורס דר' כס"ס ס)יס וכי וכ5") "6ין" תירת נרוקח דחסר גרפס

 רמנו וכ"כ כ6ן וכ5") גוי) מקקי ס)סס 6"ס אר"י רנה מס6"כ 6"ס יסורס ר3 6מר יוסף רב ס6 6נ) 3ג7סס וכ"מ כו' סגי)רכו(
 רבינו כפי' 631 נוס") טס סכחונ סעמודיס ווי ניקור עס סגדסס מירמס סנטתי זו תיגס . כו' קולס )רכו( . מי) tpSn ג'מסמוך
 סגדסס וניר6יס כו' )מהתפקע קויס שחמט 7סקיעת טסי' סס 1כ5") סחיט 7סקיעת טרוח ג' סס וחסר כו' )כסתסקע קורס טסי'יעקל
 6)6 י5") גרסות )רניגו זכר  6ין DSD('(t  ובסכת"י כו' נרסוס ררינו סי' )סי )מסחסקע ספי' יעקר רכינו כפי' 1)6 כסס מקירנ)6
 נלטוס רניגו ירן ע"פ ר"ת יעת סו6 המס 7יעס ננס") כ' רכ"נ 5ות )עי) סיכרתי סגסף 1כע6מר . ותו"ע פרכות" פירוס)פ'

 יסקיעח קויס מסמסקע 1)6 כ6ן Y'cnl )ית6 ס)סגיגו 3סכת"י 6ג) סגיסס יר5יס מסססר וס )סוס אקח וירסס עכ"). סנו)סמקור
שנוס
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 קבב יראים לשמים אם כי לבריית רע נעשים שאינמ איפרים ז עכורמפר
 ולא כניסתן תחלת דעזרא הכוככימ צאת לפרש הכמים הזקיק )רכח( ומי כפירושי. הוא גמורשלילה
 מתחלת כשהחמה פי' השחר ועלות השחר מעלות כפי' הכוכבים צאת פ4' דמברי כהראותם צאתםסוף

 השחר עלות וכאשר ולצאת לעלית שמתחלת בפנים הרקיע בעובי שנכנס דהיינו ביום ולמשוללעלות
 המקרא פירוש וכה הרקיע בעובי בהכנסם דהיינו לצאת כשמתחילין פי' הכוכבים צאת כה לעלותמתחלת
 מתחילין משהכוכבים הכוכבימ צאת עד לעלות מתחלת משהמה השתר מעלות במלאכה עושיםואנחנו
 ישראל ]בני[ גם צריכין מדאורייתא לילה הכוכבים הראות קודם מילין ה' שמהלך שפירשתי אחרילצאת.
 מים בו וירק קמן נקוב בכלי לבדוק יכול פרשנו כאשר אמת אם הדבר לבדוק והרוצה שבת כניסתלמהר
 נמיפות וימצא שוי6 והלילות' שהימיך לתקופה סמוך ניסן בימי 'הכוכבימ הראות קודם מילין המשמהלך
 לא ישוו לא אפי' לומר יש ואמנם "כוכבים הראות קודמ מילין ה' מהלך שיעור לנמיפות ישוו השחרעלות
 בדרך ידריננו וצורינו . התקופה לפי יום שהוא אע"פ לילה להקראות היא חכמים שגזירת פירושייבטל

 . לתרופה ועלינו פריינו זכיות ויפהמוכה

1D~eנו[ רעה[ 
 ומובא זולל להיות לבבו שרירות אחרי לרדוף הגוים בהוקות אדם לילך שלא הבורא צוה . ומורה סוררבן

 ומובאים זוללים הגוים וחוקות הגוי בחוקות תלכו ולא כ"ג[ כ' ]ייקי6 תהיו קדושים בפרשתדכתיב
 זו שאזהרה לפי אחר ממקום דיריה סללת ללמוד הוצרכנו למה ומורה סורר לבן אזהרה )א( למדנוומכאן
 שלמדנו שוה מגזירה נפקא ומורה סורר לבן אזהרה )ב( לומר יש נמי אי , עליו לוקין ואין שבכללותלאו

 זוממים בעדים מוקמיק ענינא וההוא הרשע הכות בין אם והיה מבן בן מבן ויסרו מויסרו ויסרומלקות
 וסובא זולל ויש . ופ' יוסיפו מולא נ'[ ]י'י פ"א במכות למדנו זוממימ לעדים ואזהרה ל[ ]ג' פ"אבמכות
 זולל בקולינו שומע איננו ומורה סורר בן לאיש יהיה כי תצא כי בפ' דכתיב סקילה התורהשחייבה
 ומורה סורר בן נעשה באימתי נ,[ סיח ]ס1סורין והנן ומת באבנים עירו אנשי כל ורגמוהו וכתיבוסובא
 שתי ושעור . נקיה בלשון חכמים שדברו אלא העליון ולא התחתון זקן שיקיף ועד שערות שתימשיביא

 ראםתועפות
 קוימת מחמס ימקיעת ספר"מ )נ,bb 0 סטנת ס"3 כמנטותיו סמליכי וו") 1)6 חינם תחת 6)6 ד5") )סניף ג") נגדפס וכ"טטחמט

 סחמס Dp~ntn דוסון )ר6"ס גרפס )6 כי6") יוסף 1)רכ כד6") )ר3ס סחו05 סכוכניס סר16ת קורס סו6 הס"ס וסירוס)מסתטקע
 0ר6"ס סי' ע) ק") כתי סיטנומ טפ גסו"ת דסכ"ח ודע . ornt כתונ ס:דסס נירפס . ומי )רכת( . כ.' כי6נוריגן סקדננ0מטמע
 זמסעס מנוקר וסם dtD כו' מיפן ס"1 )ימסמס סמוייעיס מן עו)6 6מר 6ית6 ע:ו6 מסיס מי גס' סטרי ג5מת ממונס ססי6טגר06
 מעות י' ססו6 מילין ס"1 סוי סססח סחיטת גננן סוי )6 י6ו סחמס מקיעת עד 101)ך וגממך סססח סמיטח ומן סמח)מ ססי6סניעיט
 ס) חמ"ד ומן קסיו ו6"כ סר6"ס )ס" י6ורייח6 )יגס כו' ולח"כ ותח5ס מעוה יו"ד סוי מממס סקיעח סי סטחר מעפת וגמ65ומח5ס
 טומרו דרוגן סיעור ע) מוסיף סו6 יסיט ~r"'DS ועוד ממט פילס כעס )רביע קרב טסו6 גמ65 רביע חסר סעות י"6 עד דטויכ"ס
 מקיעת עד נוסג"ס 61"כ סר6"ס דעת ויסו a~ttu מעט חומסי כ' מ') סיעור סוי ~op'On עד נוסנן )יום דחסניגן דם") ד)מ"ורס"ו ס" 163"ח ו0מ"6 דפסחיס נפ"ג סתוי"ע ממ"כ ע"פ ולק"מ . טכ") כו' כר"ת דעיקר ודקי גר6ס סככך כו' סערכ עז סמגחסחסלה
 ס)עס קודס ורביע טכס וטוף רביע מסר טעות "'6 עד טער3ים 3ין ס) ממ"ד ומן יטוזס ר' 6מר ומסיר סטות '"נ סויסחמ0
 נ"6( )ס" ו3חדטות ס'טגוח נקח בטו"מ וסמע"ן טר6"ס כךעח )טחמיר 6'ן דקדנס כ' 6ומ ע' סי' 6ט עמודי נסו"ת כתגולחרס
 תסונס סר6"ס Su טסקסס )סעמיס ס"מ ונקמם . עכ") ססו"ע נופסק )ווו 6ין ע"כ )דינת כ"כ )6 געלנו דטנ"ח :סמנוקר

 . סר"ס דהרי וג'עור חוור )ק"מ חסוכחו 6נ)ג)חח
 ט51רכ1 3מס מכלן ומורת סורר )גן 16סרס )מתו 06 )ט6ו) וקין ומולס סורר )כן 16סרט אורו ומכלן סגדסס גי' כו')מתו)א(

 וכ"כ סרט ע3 ח6כ)1 מ)6 )ס מסיק 6' סיג וכס:טזרין סקוס כטוס מ)6תיט )6 סימרו 6ו0רס כ6י חדד סיס וכחלכו'
 תעכזו מ)6 די)סי:ן סו6 מגיס י6כי)ט ומיאס ז6,טלס טיר6יס כדעת כהב טעמודיס ווי ונכי6ור . רמ"ח מ' ומחינוך וסס:ו"גטרמכ"ס

 מט"ח כתב עוד ע""ט כגוי וחוקות תזכו מ)6 י)סיגן )מזקות ר6סוגט י6כי)0 16טר0 6כ) עסיס סתטרג הכירט תרכזו )6 קר6 מטמע דרכי טד0ע)
 יו"ר וננ"י ככ"מ עיי"ס טנכ))ות )16 ס.י 6% ונוי נתוקות ת)כו )6 ע) דקקי טס ד6מר ע"ג מא' רסי"6 סרמכ"ס ע) סויג דר3':ו מכלןדגר6ס
 )מוס"ר 6וטרס 6' מ"ו בכרוכות לסריגן o~ehl מיסרו ויסרו וו 3ג"ט מ)קות י)סי:ן 3מוס"ר גס דס6 וקסם . כו' י") 6": )ב( . קע"תס"
 0ו6 דחס ומורט סורר 3ן ךס6:י )ומר וילמגק

 כשרי 16טרס גס י)סי:ן r~rl דמ6והו י") ולסיר טלטע סכות נן 06 וטיס נונן כן ממט ג'"
 )ענין כ"6 וס 6ין נו"ט 3ת גו"ס וסוף נוסקות דסייגו זוחו ויסרו ומורס סורר 3נן )ו:וס"כ קוהו ויסרו סי' די)סי;ן נווט"ר )עמן נוס6"כרני:1
 סכחכ ראגו . ולגס 3ד"0 סגי סורס 3סט"מ סרננכ"ן )טון מנין וזיגי נוגסן )מוה"ר אוגרס יזורו ואן גוסס )גו 6ין 6,סרס 36) ויסרוסי'
 )חודי גו"ס ו3ט6ורס כו' יכסו כדל' מגין ומורס סולר , 3נן מ)קות סנורו ג"ח נח ג"ס מדין ומורס סורר 3ן אקו וכנרמס
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 יראים לשמים אם לבריוווכי רע נעשים אימורימשאינם ז עמורכמפך304
 שיעורן כמה מקוס ובכל ובנגעים )ג( כאן האמורות שערות ב' ל[ ]:'כ סימן בא פ' בנדה כדתנןשערות
 נטלות שיהיו כדי אומר ר"ע בציפורן לקרוץ כדי אומר אליעזר ר' ישמעאל ר/ דברי לעיקרן ראשן לכוףכדי
 משמע קמן ובן ומורה מורר בן לאיש יהיה כי דכתיב אע"ג ]מצות[ לכלל בא שלא פמיר הקפן ותנן .בזוג
 שתי שהביא ומי איש של לגבורתו הסמוך בן בן לאיש יהיה כי קרא אמר רב אמר יהודה רבאמר

 איש שערות שתי שהביא מי נקרא התורה עונשי דלענין ואע"ג )ד( איש של לגבורתו ממוך הוישערות
 איש של גבורהו לו שיש מי לפרש הוזקקנו איש של לגבורתו סמוך אלא איש הוי דלא משמעוהכא

 ר' תני . זקן מוקף כבר שיהיה עד איש של גבורתי קרי ולא איש של לגבורתו סמוך לאיש בןמדכתיב
 בן שהוליד קפן חסדא רב אמר ביצים ולא גיד הקפת אמר דימי רב אתא כי עטרה שתקיף עדחייא
 שבתאי ר' אמר כרוספדאי ר' אמר )ה( לבן בן ולא בן לאיש יהיה כי שנאמר ומורה סורר בן נעשהאינו
 לקרותו הראוי ולא בן דכתיב וטעם בלבד הדשים שלשה אלא אינם ומורה מורר בן של ימיו כל]ס"ט.[
 וראוי העובר ניכר חדשים שלשה ואחר ושינוי )ו( נס בלא להוליד ]ראוי[ שערות ב' שהביא ומיאב

 ר' האיפלקי יין )ז( לוג חצי וישתה בשר תרמימר משיאכל חייב הוא מאימתי 6'[ ]ט' תנן . אבלקרותו
 וכל וסובא זולל דכתיב דכולהי וטעמא פטור מצוה שהוא דבר אכל יין של ולוג בשר מנה אומריומי

 בל אכל תנן . אבתריה דמימשך לרבנן להו קים שיעורא ובהאי וסובא זולל הוי אבתריה דאימשךמילתא
 ואע"פ ומובא זולל דכתיב ומורה סורר בן נעשה אינו יין שתה ולא משקה כל שתה בשר אכל ולאמאכל
 עד חייב אינו 6'[ ]ט"6 תנן . למו בשר בזוללי יין בסובאי ונקי אל שנאמר לדבר זכר לדבר ראיהשאין
 משל לגנוב וסוביימ זוללים ודרך וסובא זולל דכתיב ומעם אחרים ברשות ויאכל אביו משלשיגנוב
 וברשות אבתריה דממשיך ענין באותו אלא וסובא זולל מקרי דלא בעינן אחרים ברשות ואוכלים .אביהם
 דלא ואע"ג אחרימ ברשות ויאכל אחרים משל . כן לעשות נמשך אינו ליה דשכיחא ואע"ג מרתתאביו
 נמשך בעית דלא אהרים ברשות ואכל ליה דשכיח אביו משל גנב בעינן הלכך ליה שכיח לאבעית
 בקולו ולא בקולינו מרבן בקולינו שומע איננו דכתיב ופעם פטור עבירה דבר אכל 6'[ ]ט' ותנן כןלעוטות
 . סעודת הלכך מריקין בחבורת שיאכל עד חייב אעו אבוהו ר/ אמר הרשות בסעודת ואפי' . מקיםשל

 ראםתועפות
 בגי' 3מסגס 1)סגי:ו וכב") 3גדסס כ"ס כו' 31:נעיס ליובלי וכסרח כ6ן )ג( . 6' מ"1 ככתונות מטרמ"ס כמט"כ מ3ן גן דעיףסכ6

 ג"ג סי' 6סע"ו ח' חי0 גסס וכססר וכחקוקת והירוק ככ"מ וט6מורוה כד"ס מס פירט"י וגן )'ת6 כ6ן ותיגת כו' נסרתס6מורות
 6' נעמוד הנסנט יף נ6ותו סס מכולי ותפוקת דתי:וק וט סדין וכסרט ותפוקת 3חיטק סמסגס כילי )6 מיוע )תמוט כשנתכת3
 סדין גס )כבו) נכ"מ וס,מורות וננעים דסרס ידין כישר 6ך 6)ו סערות הג' מסיעור 0ני6וי גקח')0 0מס:0 קלמר )6ו6מ6י
 וכיחי )6 הדס 0סס וכתב רב דרוג כ6ן ים נגדסס )ד( . כו' כ6ן ס6מולות 0יר6'ס גי' ר06 1)6 עיי"ס 0קודמח למסוס0מכו6ר
 סנסדרין 0,תוס' כלנלי )סקסות רכינו וסווגת כ6ן כגר6ס 0רכ0 מחסר כיון ~יפ0 כו' לניט כקטון 0י3ס )טגי0 גרי,. כו' ינריו)תנין
 רבינו כתב 3ן )6יט דכתיכ ולע"נ )6'ס 3ן מדכתי3 סכ6 דס6;י רני:ו תי' r"s1 כו' גד)וח ס)סגי סג0 ד)מ6 61"ת 3ן ז"0 3'מ"ח
 ג"כ סגוע':ן סוי )6יכ כן כתוב דטי0 ד6ע"ג סרי )6ין 3ן יסים כי קר6 )'מ6 6"כ 3' מ"ח דס:סדרין 3נמ' סיגורו מפני )יטנ36ס6י
 כטיטיס 1)6 3ן )6'ט יסיס כי 6'ח6 ריח ס' יכריס נססיי . )נן 3ן 1)6 )ה( . )יטנף 3ס6י ר3'גו כתכ ומט"מ ר3 6מר דקריי)ס6
 כרייתם כלידך 5UQ דרכט וי") . כן )כן ג6 נן )6'ס ירים hSt מוליד. 6י:ו קטן ד6מר )רכס וחיונח6 יר"ח כוותיי תגיל 61"כ 3ן)כן
 סגה ט' מ3ן יותר 6פי:1 6יט סייגו טכ3 יר") ס"מ מליס מיממעט וי") קכ"1 ה" ח"r~lho 6 וכממ"כ 6' ס"ט סס חוקית דכידתג6
 מ):וויג1 גוס )5יס תיגת ור"ח 3תמי0 כן )נן כסי0י0 631 בן )6יס יטיס כ' דמ"ק 3סססרי מסרס דרכם עוד ר"3 עכ") יווריד 6':ו 6'פוס
 i'11XPT ל,מסג0 לסל כו' פטוך קטן cth 1)6 נן נח ו)6 נן סס כמסרי 0"מו וע"ג מווריד 5';1 זקסן 3ן )3ן 631 ):וע1ט' ער )67'ן

 חיכי כי וסכוי גס כ63 נמט"כ רנתו כווגח . יסגף גס ג)6 )ו( . )6יט כהוכ ולכן 6יט ס) )גבורתו 0ס:ווך 3ן 6"ר 6ר"י nas'וכדמסרט
 ג' ס"ט כסי0ירין כד6ית6 סנט ח' 3גי מו)ידין פסיו סר6סוגיס נדורות כד5סכחן 6כ )קרוהו ר6ו' סגין המגי 3ר וטרי הקסתך63

 סכתו3 צנר 1)6 ומגוי גס זרך וטיס ס6ג' י0תס רני:ו כת3 1)01 סערות סחי מסיכו סודנו דכן סיעור טוי 61מ6י מקרוי )סוומהחי
 036 רבינו ע"ד כחב 0עמודיס 1101י סס. ומסרס"6 ניך1ע תוד"ס 6' ס"ט ועיין ח7ס פסס כ"כ וסי:וי נס 3)6 )יעיו סר16י נסוס6)6
 כגוטרס"6 וד)6 נס 3), )סו)יד 0ר16י ממעט וקרל גס דרך דס"ד מוליד נקטן )מיד לסילו 6תי6 דרסך ד0ך )י0 ימסמע גריסוו")
 סכתכ סהרג"ן וייען 63נער מ0ר"ס סר0"ח ט0ו3י6 6נדס כמדרס ר16חי . יין )וג חני )ו( . עכ") ו") ער"ן 3ה" ועיי.'ס סגדמקסם
 תן )וג וסרס כסר מגס חגי ס6ג) ו0 מפגי וג' נסמוך טס וכ"כ יין )1ג ויסתה נסר מגס חגי מסי6כ3ffn 3 סו6 ומקינותי תנ6 כ'3פ'
 ס)כס סיין 61ף . כסנו;. רכינו טכה3 הסי ר' דהרי וסיפו 3סר מ:0 3") יין )וג ד)נו"ד יין 5ג ח3י 51") טס דט"ס ונ") כו'נסק)
 יכריס 1eDI' ת65 ר"פ תגחומ6 דנמדרס ודע . כגמ' כד6ר"ז מגס ח3י מרסימר דסי' סנועען ימאיס ))טוס זכריו רכינו 0ני6 יוסיכר'
 קומר סנ)עי יוסי ר' 51") יומו ר' 7ט"ס וגש כו' יין )וג הני וסתת 3סר מטרק ח3י 3סו"מ ט6כ) מסגי וכי קומר ייס' ר' hrtb ר"לס'

 נכסי )גמר מסוסו סס תגחומ6 כמדרט ומ"מ . "ן ~ונ 3סר מ:0 ס") ח)סה6 3ן 6107 סחנו6 יוסי ר' דמעו 6' ע"כ גס:0דריןוכ"ל
 וכמסכ"ר שריקין סכורך כחנ,ר0 סי,כ) עי מייד קינו ד5מר 3' ע' סנהדרין קנסו ר' כדגרי 610 עמסן וס"ס ס6ט) 0סריקין עסקניו
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זן, לראים לשמעם אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשירים ז עמורמפר
 רב אמר מולדא בר )ם( אכין ר' אמר ממשך לא עמיק )ח( דבמצוה דניון פכור מריקין כולה אשימצוה
 בשיל בשר ממשך דבהכי מזוג ולא מזג יין רבינא וממרש חי יין וישתה הי בשר שיאכל עד חייבאינו
 מליח בשר אבל תרווייהו דאמרי יוסף ורב רבה ומובא זולל מקרי דבהכי גנבי דאכלי ככשרא בשילולא

 זולל מקרי ולא ממשיך לא בזאת ושתיה אכילה דבתר וטעם ומורה סורר בן נעשה אינו מגיתו ייןושתה
 ואביו רוצה אמו רוצה אינה ואמו רוצה אביו היה h"u] ]'6 הנן . אבתריה דמימשיך במידי אלאוסובא
 ראויה אמו היתה לא אם אומר יהודה ר' רוצים שניהם שיהיו עד ומורה סורר בן נעשה אינו רוצהאינו
 סורר בן נעשה אינו חרש סומא חיגר גידם או אלם מהם אהד היה )י( ומורה סורר בן נעשה אינולאביו
 ולא זה בנינו אלמים ולא ואמרו חגרימ ולא אותו והוציאו גדמים ולא ואמו אביו בו ותפשו שנאמרומורה
 ושלשה בעשרים נידון וקלקל חזר אותו ומלקין שלשה במני אותו מתרין הרשים ולא שומע איננומומים

 ראםתועפות
 ותיגת כי"ר ססי6 3חכרט טי6כ) עד 16 כסיטור סיו )תוך סיחן עד ומורס קורר 3ן געסס 6ין סיב סנהדרין נחוססת6 וכ"מתמוך
 11 גוירוט)מי )יס ז:פק6 וגר% ירוט)מי. . מ15ט נח3ורת )סעוד סוחר 6מו ע) 16 קניו ע) ד%6 מי"ג[ ]סי' הרוקח כתsr/r1 3לניו כקוי ד"ס ח65 ס' טוסט רדיד כססר כהכ )ח( . ט' 6ות כסמוך ועיין 16 תיפה טמחק כיו"כ ומ65חי )י מוכן 6י:ו גהוססת6 סכתוג16
 :דחס סו6 מותו 6חר דכ3וד 36י)וח כס"כ 36 )ככוד חנטו 1)6 מ15ס 3ח13רת כ16כ) ומורס סורר געסס )6 טסר' ומורה סורר 3ןדס'
 דכווגת מטירוס)מי כ)) רייס ד6'1 וחמיט:י עכ") כו' מותו )6חר גס זמר3י:ן 6ך כחיה החייו 36 כדוד יט6 מנוס חכורתמסגי

 סרסך )6 6נ) ממטך )ptDD 6 דנמ5וס זכיון לכזו וכמכ"כ כתריס משטך )6 טנטמיס קניו 3קו) טסוימנ סמ6חר ג"כסירוט)מי
 טחון 6"ר 6)6 קמרו ומכסן היסות )ית* 3ירוט)מי סוס מ15ס חכורת )סעודת 3ר3ית )וין קמרו ומכלן סירוט)מי נחסון טרס"זמס ומסרכי 5" כו' סמ"ק ונסגסת כק"ע עיי"ט מ"ח ימ"ק מ"ג )סירוס)מי ירוקח וכוהת מ15ס הסעודת )6כו) כיי 6כיו גוס) )גגוכ כן)עסות
 ר3 6מר מו)ד6 3ר חזן ר' 3גמ' תסגפו כו'. h1SID 3ר חון ר' שדפס . ר3 6מר מוצדק נר 36ין ר' )ם( . מידי 63 זחו כו' גלרית)וין
 ודע . וסמ"ג 3ר:ו3"ס וטונז' ויסחט 3זו) יין וי6כ). 3וו) 3טר פיקח עז חיית ד6י:ו טימור מימרת 6ייך לחיגו זכר ס)6 ותמיטגיסוגך

 ונחי:וך 6חת 3כת ,ט מ"ן )ב חגי ויסרס 6חח נמ)ונמ6 11 מנסר דעריס חמסים מסק) טי6כ) וטופ כתב ס"ס ממריס מט)' ס"זדסרמ3"ס
 )נימס נדו)ט כמו 6חת 63כי)ס סי' ד)וגמ6 כעיני סטוע תרפס . כו' 6חח 3)ונמ6 כו' סי%) וטף נוס") סרמנ"ס כינף כתג רמ'אמ'

 כדלך 6חת 63כעס סי' 6חח 3טנמ6 כו' טי%) וכתי 3י:יסס D"3mo חינק ד63מת ע"כ hlh 3)סוגו ססי:ס ות"ס 6חת 33ת ייןפתיית ג3י טכתכ כמו 6מת 3כת 11 נטר ד6כי)ת )כהוכ )טרמ3"ס סו") ד6)"כ יטתיס כטסיך 6חת נכת 6י:ו 6חת ~וגמא נ' ק"גסנסורין
 11))ס וחרגוס גרגרן סר"ו 6חת נכח כוסו טטוחס 3' ס"1 3פסחיס ס6מרו וכמו 6מח 33ת כו' יסתם כחב טתייס ג3י מט6"כסעויט

 6חת 33ת סיעו יין )ת ח5י ויסתת 6חת 3מ)1גמ6 0יי:1 כסר חרטינור ס'6כ) דעך )ר3ימ )'ט ומסמע טרמ3"ס ע) לכ"מ 11"סנרגרגיח6
 6חת 33ת סייפ יין )זג חני המחס 6חת 3כח 1)6 6חח 3מ)עמ6 סייגו 3סר תרעי:ור טי6כ) דעד מסנרך )ס עיף דרמת ור")עכ")

 סירן כתוססתך מנוטען סרמכ"ס )דהרי מקור טכתכ ז' 16ת )עע סוכרהי דס:טדרין h"'D )תוספתך מניקוריו סמוך) סמ5סס SPותמיסגי
 דסרמ3"ס מחסכו וגראס ט"3 דס:סדרין ס'" )ירוט)מי כלגיס כמרקס גוסס סס:י כוס קדמו וככר 6חת 33ת וסייגו כסיעור סיו)תוך
 6חת 3כח וססתי" ט6כעט ג"כ כעתן ד)סי"ו תנווט מ6ד 6כ) מסתוססח6 )דבריו ר6יט 0כי16 וע"ז 6חת נ3ת ג"כ כסר )6כעת~ריך
 טיטן 6)6 קשר )6 דטתוססת6 ומסוט הסטר ט6י דבר וסוך יין וסתייח 3סר הכעת וסייס כטיעור 1fe )תוך סיע 3חוססת6כד6מרו
 וחני 6חת hnJlSs כוס") כחכ ח' 16ח טס חיוך 3מנחח ונס כ:") סטוסיס הלמד"ס ודברי נו6ח"ו 16 6חת )כנת רמו ואט סיו)תוך
 יין )סתיית דקינו 3כ"6 סוי 3סר לכינת דגם דר") וע"כ עכ") נ3"6 ד5") )טר"מ )יס יפסיע ועכ"ע טר"מ )מון כ"ט 3כ"6 מיין)וג

 1ת1 ככ"6 5") יין דטת"ת )סר"מ )יס ימסמע כ"6 6מר )6 יטכ"נו ז"6 ושמת . 6חת כטעמך י'ד'ס כ)'ט:6 ז'קט מ"ט למר)חון6
 fnh1 )6 ותו מר"מ )טון ד,סו 3כ"6 מיין )ונ וחצי 6חת 3)ונמ6 סחיגוך עמט"כ 6)6 6מר )6 חיוך סמ:חת דגס )ומר 61ססר)"מ
 וחידות . יין ט) סטתייט סי' 3נ"6 ד5") )מר"מ ליס דמטמע ועכ"מ כתכ ע"1 כOr 6"3 שין )1ג חגי ייסחט ד"צ לטר"מ ימנ")כת3
 6)6 3כ"6 דיטתס סרמ3"ם כתכ )6 דע"כ S~D דססמ"נ וי'צ 6חת 3נת %ן )ע חצי ויטתס 0רמכ"ס ממ"כ ס0טמיט מסמ"ג ע)כעיני
 0רמכש ~כן 33"6 ועירן )6 ט6יט)קי ביין מט6"כ סגרגו'גיס כדרך סיסתט עד 6)6 וסו63 וו)) געסס יליצו סתם יין )ע3חמ

 h"sn כחכ )6 כסרטני לנטרקי ס יין טכת3 סטמ"ג מלכ"כ 33"6 0ת:ט ככ"מ עיו"ט ט6יט)ק' כח3 1)6 וס מיין )וג חני טכתכ)סיעתיס
 דסרמכאס חידוס6 ספה"נ כחכ )6 מ"ט ד6)"כ ס6כי)ס יטיph "1- 3סרמכ"ס הידוס ola 3טר כ6כי)ח דלין ככתנתי )מס ר6יסומוס

 רומס מתסיס ר") )קניו ר5ויס נוס") המהגס 3ס" סרמ3"ס כת,. )י( . נכף נסר גני סכתכ 0מ5ות סדר כס' 1ד63 ודו"ק סנטרכלכילת
 סייגו מימך 1%1 6מ1 3ו ותפסו רי"ע ס' וכריס 3ססרי מת"ס מקורן 0ר:וכ"ס דדכרי וג") עכ") והמו 36יו טג*מר )סי ונקומס3מר6ס
 6מו דריי יטודט דר' וסי' . עכ") כמו"מ געסס 6י:ו )לניו ר6הס 6מו טיתט )6 06 הומר ר"' דר"ח ו6ט 36 )1 קיסיס עדח"כ
 61סיפ )6 ותו רוטש טגיסס סיסי ור") ו% 6כ )1 טיטיט מ)מד":ו ואווו ד6כיו ס") יסודט ר' ע) יס)ינ ור"מ מווין ;oot)t סיסיו61מו
 טת"ק דכרי ע) ק6י יוחנן זר' ופי' )6ניו ר16יט 6מו 6ין ו6ס'3 החגן 5"ר ס"ד דס:סדרין פ"ח נירוס):ני וו"ס )36יו ר6י'ס 6מו6ין
 )36יו ,אכויס *מז סיתם )oh 6. ז6מר יסודט כר' ודא lts~s ר6ויט 6מ1 6ין tS'Dbl רוניס סגיסס סיסיו וקמו 36יו ידריט יסודהזר'
 סלמ3"ס )סון מעתיק וטתוי"ס . עיי"ס קקי p~th יוחנן 7ר' ספי' ירוט)מי ללועס ומ65תי זמוק. מע0 ספגי וסי' Drtip 3ן געסס6ימ
 מומטלמן 6יגפ 3יס זכמי3 סמיך י61מר1 יקר6 ו6קיס6 טו6 ק5רס ד)טו" כעיני גל6ס ח") גכי6ולס וכתר ע"כ וסמרו וסמו כג'ו סגלגל3סי
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 יראים לשכום אם כי לבריהן רע נעשים שאינם איסרים ז עכורמפך806
 נגמר שלא עד ברח בפניכם שלקה זהו זה בנינו שנאמר הראשונים שלשה נשם[ שיהיו עד נסקלואינו
 היבא ומורה סורר כבן מלקות . שלשה בפני אותו ומלקין עדים שנים בפני בו מתרין ל[ ]ע"6מתניתין אביי פי' איש. ולא בן שיהיה בעינן דין גמר דבשעת ומעמא פטור התחתון זקן הקיף כן ואחרדיגו

 ומייתי בספרי תניא הכות. בן אם מוהיה ובן מבן מיסרו[ מויסרו ויכהו למרנו לא( אבוהי ר' אמרכתיבא
 ראםתועפות

 קניו )הינות למערס חררו כיין וט63 כו' 3ו ומתלית וקמרו )מעט גמלך סרמ3"ס טכ' וקמלו תשת ו3ממכ"ת עכ") 3גמ' וכידרטיגן לקונגוסומע
 סטם 37ריס וקומס מרטט ק% ת)ת6 סגי ט6מר יסורס דר' מ"ט י0"פ נר06 רקוקנו טומע לזגגו p~h מ"ע 6' ע"6 קג0דרין נגמ' ומ"טולנוו
 טגי0ס ט'סע וקמו קניו ד3עיגן מגי ו00"ל טוחן טגיסם טיסיו וקמו 6כיו כתור וע"ז 3קו)גp~h1 1 עו"ד ט6דסנגוף

 טוויי
 יתייסד ונוס ו3קומס כנול6ס

 תימק סיטו 11") מס כסי0ירין סת"חתמירתו
 ק% ד)מ6 סכי )סימר מג") טתין העיגן גמי וקונס מר6ט טווין העיגן מדק% דקלמי

 מלסייגו וקמו ד36יו ע"כ 6)6 )מ") 61מ1 6כיו טוון נעיק )מודל דקו) ד6"כ 6"ס 3'6ור'גו תסי D("S סוו'ן ד)'סו' קר6 בע'דוקק
 . נ' ע' טס מקוש ט3 כק1% 1)6 כקונגו )דלט6 סייגו לקונגו סכתו3 דסרט הסי רונים טסגיסס ד0:יגו ו6ס 6נ )1 טיסיס עד הייכסייגו מקמי וקמו 36יו דריי יטודס ר' ע) יסריג ומקן טווין טג'סס טסיו העיגן כסטז' ד3כ) י)סינן לקונגו טכתו3 ומדסרט טוו'ן טגיסססיסיו
 מווין סגיכם טסיו כענין מדגדגו מ6י וסמו 36י1 61"כ ניו"י 3ק%יגו 16 3ק1%תי:1 כהיכ מד)6 מסמע ק% חד לקונגו סי' רפ"י16)ס
 כמו לקונגו דרט6 דרים 1)6 'סודט ר' ע) דפ)'ג דמכן יקע רס"י )פירוט יקסם וכן וקמו מ36יו )0 יטיף יסודס דר' מטבע סססריונ%סון
 מו"מ 3ן געסט סגו 6נ,1 31ק% 36'1 3ק1) סומע 6י:גו טנהנ 1' 16ת )ע% סוכרתי לגיס מדרס כס' 1ר6'תי . )גר ערוך 3ססרס0עיל
 ורשיתי . גקנ) 610 ל13תי:1 מדרט ו6ס וקמו קניו 13 וחפטו מדכתיכ ))מד כ"6 זס סו6 סיס מן )6 ונקמת . עכ"). טגיסס טירפועד

 דין געסט )6 מעורס כי ט6מרו 0חכנויס מן סיו 13 ס,ריכיס ttJDO 0(6(Ot כ) ומפגי כו' סמ)וס עייני טכת3 רמ"ח מ' טחיגוך3ססר
 b""e יתגיfitO 6 ר"ט כו' סיט )6 כסו"גו דתגי6 60 16)6 כמקן סס טימרו 6' ע"6 דסגסדרין כט6כ"6 דר") תרסס עכ")טו"מ
 וכ"כ 3וס ריין טגיסס ימיו )6 ד3וד6י וס" כו' )סוקס שותו )וו)י6ין ושמו 36יו יין )זג חני וטתס 3טר חרטימר זס ס6כ) מסגיוכי

 סחיגוך bs~t ו3קומס ונמר6ט 3ק% טווין וטקס 360 סיסיו ינעיגן 'טורס בר' כמקן קמרו סס קמ6 3)שג6 ד%6ו טס כח"ק מטרט"6 .'
 ים סומם היגר חרס גירס דמתגיתין סגי כ) ונכי6ור . מיגיל )עי) כת3 ככך ר51'ס דטגיר~ס סך מט6"כ יסויט ר' דירי כ)) 0ני6)6

 שגו 63חת 6ף דס"ט ספסר 16 עיניו סטתי וסומק רנ)'1 סטתי וחינל שניו 3טהי חרס וכן דוקק ידיו 3סהי ג'דס ר") 06)נסתפק
 טומע 6יגגו . וס כגיגו . 1סו)'16 . ותססו 3יס מקיימך שכתי ד6)"כ כולס וכן מטמע יגידסו)גמרי גריס סיט %כקורס סו"מ. 3ןכעלט
 כתב כנר מכ"ננ עיי"ס דונצק 6חד כרג) סו6 לחיגר ס"ס 6ות טס רעק"6 והוס' סיאט טוף טחוי"ע מדברי 0מת63ר דרסי 61ף .סקסנו
 מקומר פטור סומל r~Dp '3 3ססחיס וכן f'"D מסח כקטון רגמת נסתי 6ף כן)) חיגר דוסון 3"ס סי' מטרט"ק )טנ16ן טס לגטי3חי'
 יטומא קלמר עיגיו גסתי דמומך ס"מ )סוגו6 סרט כ6ן 6ף )שימין סרט )סאן מס זס סיגו טחם וטחיי זס נע13ר 0כ6 כתיגמגיס
 3"ד 3וקגי דורס 6חס כך וכלגוו 363י1 17רס ס6תס כטס 6מרו 0"0 יסי0דוין מ"ח 3ירוט)נוי 16)ס . סגדס מ)ומר סטור דוקךכוס

 ס3'נוין )סיות 3ריכין ריס כך ג)דק טרלין 3"ד ט,קני כסס סכתוכ מגיד )סומין סרע 167 )6 ועינים כו' )היגריס מרע 16%1 סג6נור:
 סס טריט3"6 וכחי' fiup '6 יבמות עיין עיגיטס נטתי ס)ימין )דיות 5ריכין 3"ד ווקגי63יכריסן

 ו
 סו"גו 3ן ט) 061 6נ )סו ומדמדמי

 יעקב לגדות כקהערס וראיתי . כד6'ה6 וט6 כי6ית6 1"6 למרו כו' דורט ט6תט דכסס )דמות וים מחהיגטו מחתל דגחד6מסיע
 רולס טסן 6ף ,1 מנס )ומר סייך כידו וחוסהו טמ)ט במגריס דכיון טס טכת3 י"6 6וח ק") 3כ)) 6דס היי )סר3 מתסס ססח ט) )טגדט,,

 כסגטדרין ס)ימט מטגס ח"6 )טר3 ו6יטחמיטתיס יעקם ט6גדות וו") רו6ט טחן כיון 11 מנס יאמר )6 דסונו6 סכתם כטחיי ד)6לוחו
 6ימ יכ6מת ולק"מ עכ") וס דגיגו )ומר ינו) סריגו קומך ממעע שס"ס 3ו ותפסו כתיג דפס מנס סרי סומין 1)6 וט כגיגו 6'7ע"6
 במטמע 3סגיכ0 טלקס וסו וס כגגו 3מסגט טס מ"ט )סי ונפרע סומין 6% עציו 563כע )0ר6ות יכמין טיט'1 דמיינן )6טגועיגן 6ת'י,ס ע"כ 6)6 ט61 דיתיר6 6ת6 )מ6י ו0 יה"כ 6)6 אותו טתוסקין וס דגיגו )ומר ינו) סומך דנם Or נגיד )ומר יכו) סריגו סומךממעט

 כ"ד )סגי הותוסמעמייין
 וקומריי

 ננסי לל וקטמת . 3תיי"ס  ועיין טס ננמ' כד*מרו 6ת6 למי  סומין למכויי ש( פ"נ Or ומיכליו  3פניכס סלקי סו* סכי מטמע נמיסוס יי* ביעי כתינ סוי ו5י  3פ:יסס סיקס טיסו  *זהו טרקו  סומין סוו ל6 ע"כ *"כ בסניכם סלקת  סוסו
 סונאר  סורם לנ"ר  סס4י6ייו 5חר חרי *ו סוס* 5ו 5לס 5ו חיגר *1 נידם  רסס *, נמסה ce כו'  גדמין ול6 3ו והספו h~pn  דררסעןד
 יכולים דעו ס:גמר קורס  כדין כמר *סילו  ל5טמעי:ן rh' י*טי' רר' נירוטלמי ט*מרו לו  מוחלין וקמו ר6כיו דומי* גחול 5עודעו
 ג"כ דין נגור קורס סכ6ס )6חר ס"ס סו"מ געטס אינו רונה היגו Oh7 '6 )כ"י טכ6ט יקודם דומיה מסמע חינוך כמגחת וכחבלמחול
  טלמדין ומס סרי עכ"ל מסם ,חד *סילו h(h  יגייס ל"ד מ'ש מחלו ו~ו דיניו וסה"ת סגמ'  ולטון  ימ3ו6ר אע"פ )מחון 6'יכו)
  דרטות סגך כ) ול"ג גנו"ן עד ס63ס )6חר דס"ס 6)6 )ע"ד טנ6ט כטפת דוקא 6'נו רו)יס סגיסס טיסיו 61מ1 קניו לו  דוהפטומקרט
 3ו חופסין 61ין )כ"ד סני16ט1 מככר  6ף מיירט ספיר  סומין ול6 ~ס  בייני וש"כ גמ"ד עד לנ"ר טיבי*ויו ל6חר 6ף  סווייןסנפסוק
 1ס. לולנר  יכווין  טשיו גמ"ח עד )3"י ס63ט 5חר  6ף  ריקין  טיסיו  ד3עי:ן פי'  סימין לממיטי זס דסנסדרין ומסני  דדרטינןי וס* סומ6 סו* *סילו  זס )ונור יכו) דכסחוסס סח"6 ע0 יטדין יעקם ט6גדוח יסרי )גמרי )ס ו6וד6 6הי טומין )נועוט' ,ס שס"טכ))
 *ותו ויסרו על ייתמר נעלם, 35יו פר' ימילתיס כו' קנסו ד6"ר 36יו לתר, 3' ט"6  ס:סררין 3גמ' . כו' . טכוס ר' 6מרליץ(
 5"ר  טכת3 טר6"ס ר3יגו )שון מדוייק סגו 61"כ כו' שנטו 6"ר מגצן מצקות ז" ויסרו 6' מ"ו וכתונות כמ3י6ר רע טס 3מ%י6סימור
  סר5טהיס  מן *חד מח אר"י ס"ס פ"ח  סגיררין 3ירוטלמי ייגס  לכסן וסמיו 6' מ'ץ כתויות *נוטי ר' קמ"י  כיון רבעו ונס וי"ל  כו'*בוסי
 עכ") מתגיתס 5רי כן )סוס ריסון סני  יין יערס תקמר יל5 *ר"ס  סר6סוגיס ג' סס פירז מד נסקל ~ינו סי6 מתגית6 ול5 יסקלאייי

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



,,
- 

, ,-" ,,, ,, 
 ".,,,,,;,%יי

ן

קנר יראים לשמים אם כי לברית רע נעשה שאיני אשוגם י עפימפר
 שרצו ומורה מורר בן ירושלים מאנשי זעירא לי 0ח יאשיה א"ר נ'[ ס"מ ]החוויו הנחנקין הן באלולה

 , לו מוחלין לו למהול ואמואביו

 השוץו"ו
 . הנרתח עיר אנשי ;' אחר *הרג

 נפד[ רעומשן

 געשית הנח,נ עליהן ה'1'י . כמיהת עזי הנהיגן הן ח11 י[ י, ]"יין נהקך . ":דית ע"יאנשי

 הנהרגין מצות כ'[ ]ג"כ ב"ר מיתות ד' כפ/ ,:דתנן חרב ובאיזו חרב לפי ההיא העיר יושבי את תכההכה
 על ראשו מניח אלא זה הוא ניוול אומר 'יהודה ר' עושה שהמלכות כדרך כסייף ראשן את מתיזיןהיו
 מעשרה הנדחת עיר עושין כמה עד נ/[ ]ע'1 דסנהדרין בפ"א ותניא . כחכמים והלכה בקופיץ וקוצץהמדן
 כתיב עיר דתרווייהו ומעמא שבם של רובן ,3ד )א( מעשרה אומר יונתן ר' יאשיה ר' דברי מאהועד
 הנדחת עיר עושין אין סוסדר'1[ ]י"ס תנן . צבור מקרי מהבי ויותר עיר מקרי לא מהבי ופחות ציבורולא
 האיש את והוצאת דכתיב כ'[ ]ע'ו אושעיה ר' אמר יוצף כר חייא ר' פירש ואחד שבעים של דין בביתאלא
 ומקלתם האשה את או האיש את שעריך אל הוה הרע הדבר את עשו אשר ההיא האשה את אוההוא
 אשכחן הא לשאול יש , שעריך אל העיר את מוציא אתה ואי שעריך אל מוציא אתה ואשה אישבאבנים
 כהנים שהיו או רובו או קהל נסמא 6'[ ]ע"ס צולק בביצד בפסחים דתנן איש ממעם עי ממעפינןדלא

 ממא יהיה כי איש איש דכתיב נ'[ סרו ]סט תלמורא מפרש ומעמא בטומאה יעשה מהור והקהלטמאים
 או עיירות ארבע אפי' ישראל רוב הוי דלא וכל שני לפסה נדחים צבור ואין שני לפסח נדחה אישלנפש
 עושין אין תנן . האשה את או האיש את וימני תרי בקרא דכתיב )ב( התם שאגי י"ל . איש הויחמשן

א ק א

 ראםתועפות
 לסיקו סירו0)מי מזט נסטט 16%1לט . עכ") ממתני' למעינן טוי )6 יט6 )נמרי זים כס) מטס 6חד מת ו6ס )וט למיתגי יוחנן ר'סריך כן )סוס ג0ק) יטsp5pt, 6 יחוול עוד 061 ל6סון )דין עכטיו תעטר טגיט גגיכט כגומל סגי דין יפסס מקמל ט)6 טס מסט נסני1'
 16 ססגטירין טנק סמן 16 כו' מ"מ יעינו חיכי מגיס 6כי)ס דע) 6ססר ממוסק 6מ מס סכתו ט"ו 16ת רמ"ח מ' חינוך סמגחת50
 טר6טוגס יכעס ווקל מייבש יטתורס )ומר a~sl ד)וקין 6ססר )מסקות רק )מיחס בו יחרו )6 06 נו"מ ד"נ דנין טרדיו נומןלסיטו
 עוד ו6ס ר6סון טג' יין געטס 63מת Y'h מיתס ז6"מ טיכי טפס 6כי)ט ע) ד)וקט ד)ס"ד עכ"ד ~"ע כו' כז )ומר מס"מ ויסרובכתיי
 6מר )6 וס)6 )גמלי דינו 3ט) מסם 6חז מת י% 'וחגן גי' כקטון גכ)) י6יסט 6"ג מחט סי',0סני )דעתי %6ס גהק) ףיק)ימוור
 1ת1 טמטנט וכרטון ג0ק) 6יג61)6

 ע"כ יוחנן דר' סר )מיתמ כריך 1)6 סמטגט חליך סר"3 יותל גרזן,: מתג'תט סריך כן )סוס וטוי 63 '
 כר~סוגס כמו כטניס ס)טס רסני נו דמתרין ר") סר6סומס נ, טס ט'ט'1 עד גסק) ו6יגו טמטגט יפי' דסו"p"o 6 זטירוס)מי קומר6גי
 )6 06 וס"ט גהקי ולח"כ סר6יתיס טיס לסגי גו מחלין מיה" )עג'ן ט"ג 16ת1 מבקין 61מ"כ נן בפגי 13 מחלין nlpSn )מגיןדכמו
 ריטון סני זין יערס ר"מר ט)6 סילוט)גוי וו"ס 6חריס נ' כסם 3ו מתרין טר6סוניס ג' ס0סיו

~lDS 
 עיקל סי' מתגיתט 5ריך כן

 610 כסטוטט דמתגי סירוס)מי וע"ד כו' מח יומנן ר' יף"3 )6 ותו סר6טון כדין יצטט 0י)ס זטיינו טטגי יין )6טמעיגןטמסגס
 גחן ו)6 53"ע ומניח עזס קרנן כס' סס6) ננט מיוטכ ועכרו רי"ח re ד3ריס )טססרי עין כמסר כמח"כ ג' 3ע'6 דסמל6תוטו6
 . יוחנן דר' טך כמסנט מכער כ' כסגי 13 מחרין טנכנ)' דנח)מודיגו 6"ט כי16רי )סי 6נ) ט3ילוט)נני יוחנן דר' סך טלמכ"0 0טמטת ע)סעס
 מעטרט 7"ט טס נחוס' ועיין כו' ממלט 6ית6 שכת"י ר)"ו ' סי 3עי) וכן גגדסס וכ"מ כו' ממלט יוגען ר' כיחלי כגמ')סגינו)א(

 )סמ"ג כטגטותיו סעט') ר"ר )טנ16ן ורביתי . ממקס 51") 3כ6ן טט"ס ונרטט 3עטרס. תמר 3ק' עיר חסיי 7)מר 60סעס
 16 ק' 16 עטרט טס יי ו06 ק' ועי עטלט כס יפיס 66"כ עיר קרוי טסן טכתכ כו' מכין 'רוכס טעיר נון גמ165 ו06 ד"ס ט"וטטין
 )ר' וכן 51") י6טיס )ר' גחכ טסתך עי דס6 יקליט )ר' וכן ממ"כ סט"ס וגרניט עג"). י6טיט )ר' וכן מק' 16 סי' טרוכ סיטךדליך
 ור' י6טיט ר' ע"ר טכחכ ראו 40 ובעי) כ6ן סיר6יס י,דכרי גריס וכן הע"ג ט"ו סגטדרין מלר"ח נר6ט סכי3ריו 6ף וסנטיונתן
 רוטט ענדו ט6ט טעיר מחוקת מ% כמט ורצי י6טי' ר' יג)וגמת משמע עירס יוטכי 6,ת וידיחו נטו וקרינן עיר ככ)) 0ן 6)1 פי'יוגחן
 מבבות פ"ר טרמכ"ס Pns9 טכתנ ריוסמ"נ SD יצריו טכת3 'ש 5) 6כן עירם יוטמ 6ת ויוגנו שסו וקריגן סגידמת עיל נעטיתמטוכס
 כסיעור יוגחן ור' י6טיט ר' מח)וקח מסרס טסרמכ"ס וט מ):,11 דגר6ט כו' טמע ט) לונו ועי ממשט טמויחין רמיו וו") ה"נע"

 6"ג S~rt ושין דצם כ' 0"1 כפ0חיס טתו0' כ"כ רצינו ,כתף . סכ6 5") . סלט )ב( . יטר כמט עיר ט) רונט דייגוסמודחין
 67'ן נטיס 16 ישי מניחת עיר )מדחי יתיריס ולטס 6יט ילק[ קמ"מ פ' יכריס טכססרי ו6ף ע"כ טת0 כחיני 61טט *טעוכל
 י") טססרי סנסוף וני6וריס נטנסות עיי"ט סותמן ':סוף כמלכ"ר כסקסה כיחידים טמודמיס ג'דוג'ס טג'דחח עירגעטית

יכובשו
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 יראיכן לשכנם אם רעלברעתכי נעשים שאעם עכצרזאעירשכשפך868
 דבתיב )נ( הנדחת עיר שלש ולא . הספר מן ולא רחמנא אמר מקרבך כ/[ ]ס4י ומעמא בספר "נדחתשי
 כין דינין בתי בשלשה בין אחר בב"ר בין עושין אין )ד( עריך דכתיב עושין שתים אבל שלש ולאאחת
 בפ"א )ה( קרחה משום עושין אין לעולם כ'[ ]ע"י דאמר יוחנן בר' דקיי"ל מקומות בשלש בין אחדבמקום
 אלא בסייף כרבים נדונים אינם הזה בענין שאין כל למדנו )ז( בהתראה לאמר . אחרת עיר 'לשבי ולאעירם יושבי את וידיחו משנים פחות אין אנשים . קטנימ ולא אנשים )ו( אנשים יצאו בספרי תניא .ימנהררין

 . סלה עורתינו יהיה ויוצרנו , בסקילהכיחידים
 ראםתועשת

 ונגיפס . 3ירוט)מי טמטם )ס1ן כ"ט . "גיחת עיר טקט 1)6 )ג( סתם. כתיגי ו6ט0 6יס מעמיס זט)טט %סחוכ%%
 כדגרי וריעו ג' עויין 6ין 6חד המקוס מקורבות ידייגו כלמד פי' ע"כ כמהגס כן כתוב ירט וקטת כלחד טגדחת עיר סרט 1)66ית6
 פי' ג6חז מסלי יוחסן דר' יומר וסין יוחנן ל' 03 מתרן ו60יך עוטין ונ"מ ננ' 6כ) 6חד כמקוס 6)6 )"ס 3' ח"ז מס יסמרר"3
 מסון יחור )סרט טתיס 16 6חת ד"ס טס 0תוס' ז)ס:וט"כ . דרכ כס"ק עוטין. ע"ד וטיס יתגיס 60 6חד נכ"ד דאיית 6הלכומן
ד6חח

~D'CD7 
 7לנ 36י63 סט סחוס' וכתי סתיס 6ו ומבגט לח"כ מ"ט יסתור 61"כ סתיס 1)6 עגו *חת דפי לע"כ 6מת יעושן

 6חז כמקוס צירי 6חת דרכ וח"ק 3"י וג' ככן לפיסו סקס ו)6 11פ"'ו כיד ככן טתיס es 16] טתיס ]6נ) 6חד כ"ז 6חת סינ)"3
 ונס טניס 16 6חת יסרס ז6י ירי כ)"ק ס"3 יוחנן דר' Y'eh ע"כ 6"כ כמ0רט"6 ויי"ש מקומות 3כ' סתיס hs 16] טתיסנ336
 6'ן טקס יוחנן דיר' 0ר6"ס רכינו כחבד05י'6

 עוטיי
 טכגלסס כהחד דת'כח ועכס") נג"מ 3ין 3מק"6 כין (Trt כג' כין 6חז עכ"ד כין

D"Dיס:0דרין פי"ד יכתוססת6 ויע . אכון כן דחיתך ט)פני:ו וכ0כת"י ht'h 6"6נ) כעי מדחות עירות ג' עוניין 6י1 16מי רטכ 
 סייעך 6חת רטכ"6 כתרי )דקדק ים סס גס ו0:0 כו/ כגרע 61חת כי0וד0 6חת 6)6 יעטו )6 סתיס qe רט"6 סתיס 6ו 6חתעוסין
 0מוססת6 ד0"ס וי") שסין 6ין )ע%ס 3"ד וג' כב' לסיט יט)ט זרכ ככ"כ תגיך 61"כ 3"י ככ' סחים 16 6חד ככ"י לקחתעכ5")
 כ' 6כ) כנסיג וקחת כי0וד0 6חת 6)6 לכ"מ תפיקו יעסו )6 סהיס 6ף )ומר כ6 ור"ט מקומות ננ' טתיס 16 6חל כמקוס פי'6חת

 . מחקוקה ני6 0חוססח6 0כי6ו יוחנן דר' כוותיט תגיך כגמ' 1)פמ"ס וכ"ט רטכ"6 עיני וכ60 יעסו )6 מ11 11 רחוקות 6ס%ו3י0ודס
 נוס") 6ית6 נגיסה . דס:0דרין 3פ"5 קרחת )ה( . וכ5"3 3:דסס כ"ס on~p מטוס טקט עוטין 6'ן )עורס כו' עושן דלין וסקס עריך)ו(
 ו0ו6 זסג0דרין 6' עלק ר"ת h1ol דסג0זרין כפ"ר כר"ת כ6ן כמו כחוכ וטיל סס דפם ומטוס . כתתית ותגיף נסגטדרין ח3קנסרק
 חקק tes כסט'סות כתכ זס;סירין לחרון פלק נגמ' כסגינו %ק טס' ויען 3ס:0דרין לחרון כפרק ר"ת ט610 טמזפיס וסנר כן ע"נטס

 0ססרי כטס ומסכ"ר וכ5"3 כנדפס כ"0 כו' קעגיס fiSt הנטיס גט'ס 1)6 6גסיס )ו( . כחתית ותגיך תיכות 0נ' )ית6 וכלן .כסנהדרין
 סחות 6גסיס 6ין *:סיס 6ית6 כגמ' לננליית6 מטוס 610 יען מט"מ 6% מ0ססרי ד"ז רכינו ט0כי6 ומס 3' קי"6 כסנהדרין נסכ"0
 6חר יכר כס"ס דכט6:ורו )ומר ידעת ע) עוב ו0י0 כו' קעגיס 1)6 מטיס נטיס 6% מטיס ז"6ממגש

~p1D 
 )פי 61"כ 0ר6סון )מון

 זטייגו עסיס מ:%ת טמעיגן תרתי 61"כ 6חר יכר 3ית6 ופס כו' כססרי תגיל רניע h"rp 0גדחת עיר נעטית 6חד ע"י 6ס%וסד"6
 כט"מ טימרו דכ"נו כידיו צרוך וכע כ' 16ת טמוע0 ינין י"ע סי' חכמים מאת נספר כתי 631:ות טניס. וטיבע נטיס 1)6 6:ט'סדוקר
h"sס:0ירין מסרס"י כ0הר06 )ו( . מדם טס וע"ן 0ר6סון )טון עוקר בגו e",p '3 0"3מד'חין )0 דמטרט מסלע :עכד0 ג)כ0 )6:ול ד 
 יכ) ep'cD גגידחין י6' ועוד כסו ינ"ר' יקלט דסטסי0 מטוס כמדיחין פרטיי ד:וס"ט רב דכי מסרי טרכ ט"ט כחכ לעמודםוטווי
 ענדו 63 ו0ס 65חריס finSD3 6מיר0 6)6 דגיכם סו6 דחידוס כיון כ"י מדיחין 6נ) 0תל06 3עי מרקות 16 מיתי ע3י0 טחייעכיל0
 גס:0דרין רט"' כמט"כ 0תר*0 5% דמסית כיון דסטוע דחק ונחוס עימס קמ"ר 0תר06 בעו ד)6 6'מ6 גסק~ן OtfDfil 63)ו0 קנט1)6
 ו"5 קמרו כן וכמו רע ענין טט61 עגינו מומר מסגי טתר06 6"5 ט0מסית טנ"ו0 בייני תס"כ 3מ' 0חיגוך וכ"כ וט"ר ד"ס כ'סרק
 מי כרת 16 מיתות מחליפין כב) טלין ס:סירין סיגתי 3סיט"מ 0רמנ"ס וכ"כ עכ") רעתם )לוב 0הר06 5ריכין ט6יגס ווממין3עזיס
ט5%

 תתלשי
 ועלים מסית 6)6

 יומניי
 ט0ס 3מ0 כסס 0תריגו 6ימ ע"ג וכן 3פ"1 טגתכ6ר כמו 0תל06 13 6"6 מסית זין סמיכות )ש

 ו0תר06 טכתכ לטס 0תוס' ע"י עמד 3' ח' )ס;0ןרין ר3ט"ח וכלגפות SIt)D כו וין 0מ5'16 וטתור0 ו0 זין מ5י16ת געדל טיסמעידים
 0וי )6 כו' טבטמ'ס 6כ':ו גרה ד60'ך 3ע' ק5ת י0תר06 0הוס' זיווגת כ"כ סי' מטג"ח כמסר כתכ כנר %6 כו' כמסית כליךגמי

 מד'ח' 0"ג 0חר06 6"5 טמסית כמו טו"6 61"כ מן מסית ככ)) סטדיח וגניך עיר והמדיח לכ"ח ס"ס 0יר*ימ כתכ וככר נמורסטתר06
 3רוכ 0תר6ס ט6"5 ,וממין 3עזיס החינוך ונ:וט"כ . 0תר06 5לי0ין עב"ג ימ7ימ' נל4תר06 )6מר טמיר קם") 0תר06 6"5 0גדחתעיר

 ירוכ טחיגוך ונס כו' 0תר6ס כעו ו6יג0ו סתר06 כ)6 קעי) ביצו י6':סו מידי 6יכ6 מ' 6' )"נ כבחוכות 6כמ )מ"ט טנען נר06רעתס
 כסי0מ"ס 0רמנ"ס ו:וט"כ נועמס 0תל6ס כו תתרו 1)6 :כר6 631 ליס esn כעזותן נלקות )חייכו 16 6דס )סרוג ר5ו טיכס כמו פי'רעחס
 עיין ):ויחר עגמו טיתיר 0תר06 כדין דכעיגן יססקי:ן )דירן כווגחו כו' ו0 זין מ5י6וח נעדר טיס כו' נסס סתרינו 5עו ווממיןלעריס
 סמעידין טמודיס כיון כ)) עדות כ6ן 6ין ד4"כ 0סתר6ס כדין )%חס ערמו סיתיר יוממין 3עדיס 0תר06 מ3י6וח 6ין 6' מ"6סג0דרין
 ר' נעי 1)6 0תר06 6"5 חכר דס"3 שודל נ"י דריי h('hs חייגו רמוני )סו י)רמוו 6"ג 3תכ"ו שחר06 לקסטל וכחוכות ומ"מסקל
 ט) 50נ6 )ס' טני"מ 50כ6 דבר 3ס' דחק 1)ח:ס מח סי' 3חומיס ועיין כלטס ד"0 6' מ"6 סנסזרין כדישת )מיחס עלמו טינרריוכו

 3)6 קעי) כעו ז6'נטו סתל06 שיכין טיסיו h~es 6נח 3ד3יי הכיון וכתכ 0מ) 0:נטנ0 כסי' 0רמכ"ס נעכלי ע' 16ח 7' מלטלרו"ח
 עיי"ט טס סתומים כתי' גתכן דכחובות טנמר6 וניכלי טס ר,הומיס כקוסייח ונלוריס סטועיס טלמכ"ס דבלי ושמח כו'.טתל06
 ס0קסס טר6כ"ד כ0סגח ועיי"ס מעטט 3ס טלין DS' טהר06 5ריכין ווממין עביט 6ין ד)סיכך ס"ד עדות מ0)' 3ס"כ טרמכ"ס%סמט"כ
 0תר06 ט6"5 ד6ס"נ יסטר 0רמ3"ס ד)דנרי כתכ סיח יסג0זרין ס"ו יווט)מי מטס 03סגי מתגיס וכמלעט י4חר06 %יך יט6 ז63מתנדף

 : נעינו6 ייכור6 6)6 ד)יכ6 לע"ג )מדימין נ0חר06 )6מר 56ערץ טמיר ffit עיי"סממגדף
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