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 ]יא[ שםמימן

 פי' )א( הן את תשכח פן לך השצר י"כ[ ף ]יכי'0 ואתחנן בפ' כתוב . ה' את תשפת פן ירהשמר
 ]דאמר[ ולמאן )ב( יום בכל ק"ש ויקרא עליו שמים מלכות עול מלקבל אדם ישכחשלא

 כדר' הוא לאו תשכח ופן מצוותיו ואת תמיד בוראו את אדם שיזכור פי' דרבנן ק"ש 6'[ ]כ"6בברכות
 . תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר כ"מ דאמראילא

 ]י[ וטמאמימן
 מצוה אעשה אדמ יאמר שלא הקב"ה הזהיר פין ה' את תנכו לא ואתחנן בפ; כתוב , ה' את תנכולא

 ובני )א( אני שאחיה כדי לצדקה זו סלע האומר 6'[ ח' "דחיס דתניא והא אתברך אם ואראהזו
 אלא )ב( בעי דלא כגון ליה מוקמינן כ'[ ]" פ"ק בב"ב גמור צדיקהר"ז

 גום"
 לא הן. יחיה הן ליתן בלבו

 אלא פרם לקבל ע"מ הרב. את המשמשין כעבדים תהיו אל ]פ"6[ אבות במד' שנינו המקרא ומזהיחיה

 ראםתועפות
 )מיטמע וטיכס r"h יק3) ט)6 )מסרס 6ת6 ךססמר ר"3 זעת יותר )ססמ"נ גרטיס ))16 מסגור ר3יג6 דחסי3 דנס6 מטעם" 1" אויןננ'

 3' סוי מן חרתי ו)פי"ו ן6כות כסמטגס )תסוס )ססמ"נ גר6ס 3"י כר"ר וס") ))16 יסורו ופן חטיכ )6 זר3יג6 ונסק מיגסתרווייסו
 דגרי ולר ו)6 עיי"ס נסיק גסתך מוסמור 6)6 נקט ד1ק6 )16 מטנור סימר דר3יג6 כת3 חונו"1 נוס)' פ"ר )רנונ"ם שתן גח) וכס')16ין

 מסרס") )סנוס"כ 16)ס סגוקזס כסי מסג' סס"כ )סרמנ"ס דמגחוח שגמרם מדברי )מ"ר מט"ו סי' )ע') מט"כ ועיין . )ינריו מסוחרמסרס")
 6סכח אסיך תורת ותסכם סג6מר )נגיו גנוח נורם )ות))וויו 6ח7 דבר cno(:r כ) נ' )"ח דיומ6 סגנ)ר6 דירי עמס"כ )סמ"גכניקוריו
 )שמסיר 7מי6 7)6 סקי סר5י' )סתור ים 6"כ עכ") כוסס סחורם כ) כנני סקו) 6חד דדכל ג)נוון מעקן טס מסרס") וו") 6מ נסכניך

 כס' 6)6 ו6תחגן 3ס' 6יגו ס"6 6ת Pnnhl 1('61 נפ' כהום מס כת3 מסרי סו6 סט"ס וברור אסיך ס' 6ת 6יח6 3;דסס . ס'6ח)א(
 o'e1'o ד)ס'יו כת3 כ' 6ות 6דרח גסן קנ"ג סי' י' קוג' תורס יגיי) כקונטרס ס)'ט"6 סגר6"ל ailh , סם סכת"י ג" וגנוןעקם
 דס' דסטמר סך גס 6"כ3ק"ס

~pD 
 מיגר דס)'ק 3סמ"1 )מגיעת )16 ע) יותר נסטיטות )ירטו יט (str כסמם ד3חר י"6[ ח' ]דירים

hlrt(6ת ו3רכח ושכעת ולכסח )ממ"כ ממס מוקז h~o sp ך גחן 6סר סטונס סקרן( h"rp 6ח תסכת פן )ך הטמר b"o ח6כ) סן 
 סס6ריך ע""ט סג") סטונה ע) ס' 6ח יכרך )6 וע"כ ס"ס סחף 6ח )' ערס ידי ועולס כח' כנגשך 61מרת וגו' ושנחת )גנך ורסוסכעח
 6"כ וגו' כחי נ)ננך וקמרת קר6 מסייס דס6 כן 66") ז3כס%ו 6חד חכס מעיר ס' 5ות מ' סי' 6' קוגסרס דרכנן סמעתתי וכקוכן013
 )3ע) 6ף 61"כ עוכר 6יגו ידו ככח סרגסתו תונס וסגו מסמ"ר )3רך ססוכח 36) ידו 3כח ותסס דעתו מניס ס6יס 05 6)6 דגיגוי")
 קומר ולגי srrtt ג' 63ות גיי סגר6"ד ט) כח"ק ון)6 מ"ע רק סוי ד63 ג"כ ס") 3נסמ"ו מכ"מ )16 6'כ6 דכק"ס סמיזס ירסיסס'

 ינוסורס סרי סיום מנוך 6:כי 6טר וחקותיו ומטסט'1 מנוחיו טנור )3)תי ס"6 6ח תטכח סן )ך אמר כחיב עקכ דס' סטוקד63ותו
 ו6תחגן דנס' פסוק 63ותו מט6"כ כולס 0חורס )כ3 טמירס )יתן h3h יווק6 )כדמ"ז ענין 6יגו 61"כ ס"6 נונ1וח כ) כוח ססו36ססוק
 ונוע 0ו)י6ר 5סר ס' 6ת תסכח סן )ך סימרדכתי3

 יספיגו נוע)ס ס) מעניגו אמך דגר ססו6 רגיגו ע,"6 ק6י ם rtb-. ע) מסרס הלעו

 hih סוכר כיס )6 ק"ת קרtsth 6( 6 ר"ט סס סינורו ס"6 ר3ס ומס"ס דכרכוח p"D מסירוס)נני רניגו %ו תנוס גחיכ '6יר )ס'3"ור
 ק"ת 6חד יום כ)) קר6 )6 06 סייגו ק"מ )נובט) 3"ח 7נוסכ"ר גריס 1)' ד6וריית6 ק"מ ob 6סי' )נד עס0 6)6 דקיכם מטמע3עסס
 בסחר )קרותם ס'6 7ק"ס דנו"ע ו") סרמכ"ס )סיעת נוגיעתס ע) תק"ם )16 7יט סיר6יס ס' )דעת 13ט גכחסק כ"6 6וח ססh~wt5c וסנר6"י 6חת פ"ע SD'3 6(6 63 טרגית קר6 ס)6 6ף כיוס h~e קר6 05 6כ) ונקופך כסככך סרט 3עטס דדוק6 כתיכ סחמ6ד3)16
 )6 סירוט)מי דכווגה עי") . ו0 נאו עובר ס"ס ממן 6' )קרות מגע 06 ד6ף 16 טגיסן מלקרות טננונע ע) סו6 סאו מנשת 06וכערש
 דנסקר6 עי") . 1' 6ות נני6ורי עיי"ס ת"ג סי' Is~S רניגו כ' )וס דומי th(h גי' 7)6ו 61ע"נ 3,ס כרח ד)יכ6 ר") 3עסס 6)6 עוצרסיס

 יסס:,%י:י::"ןשג%ו%ייג6ט3עבס?
nhnirn :2 צ1(:2ס:ן6טתס:ע צן:::כזג:ן~וו::::ו:ן,בכ:ו":: 

 ס)16 יחן 5"ט מעקם ד"ס סס סחוס' קומטת )מין 6' )"ו )קרוטין שי' סריט3"6 )סמס"כ מגס )חיי13 )6ו ד6יכ6 כיון מ'שסס,"נ

 1 ע""ם כ"ג סו' )6 כו6 ט'ת'ס טכני סס וכתב וו נ" וכר )7 '6 6' (~Ort כח" 5נר0ס וס53ר 7' 63וין מסמ"ג וכ"כ . וחג' 5ג')א(

 :סרסי ח" ס' 6ת תגסו )6ךכה'כ
 נזק מ6י י6י )ח:': דמעטר סס )סמ"ג נני6וריו

 נדקה עג'ן מניס מס' נסוקס ן
 ק

 טדיוחו :
 6' ח' ססחיס נוסרס"6 ונחל סטור 3דעח סס בנ"י כנוס"כ וד63 סכי נ"כ 7ס") רמ"ו סי' סטוי"ד דברי ו3י5ר כנדקס )גסותד6סור

ק י"נו  נ"צ ש" 
 ל'

 נ"%י.ו, מךן:גיש; ולשוור מ'.,ק ,( ;'ו. נ"י 1' ;ואש
וכ"כ ג::1::ך,ן(:י
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קצה יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז עבדמפר
 ]שכ[ שנדסימן

 מת נפש על נשא בפ' דכתיב למתים ימטא שלא הנזיר על הב"ה הזהיר . יבא לא מת נפש עינזיר
 נפש על אני שומע יבא לא מת נפש על כה"ג פ' )א( בסנהדרין לה ומייתר בספרי ותניא יבאלא
 שהרי צריך אינו אומר ישמעאל ר' אדם בנפשות מדבר הכתוב במה ולאמו לאביו ת"ל במשמעבהמה
 ולאמו לאביו ת"ל ומה אדמ נפשות הן ואלו מדבר הכתוב בביאה המסמאות בנפשות יבא לא נאמרנבר

 , מצוה למת מממא אבל מסמא דאינו הוא ולאמולאביו

 נשכא[ שנהסימן

 מלנגע. יי.]:אאתן['שג,י,'בךכה,:'ל
 אח[ :'ח

1 

 ץ 1',ן נ,.מ
 ללא ,מיום:,!,ה"[

 74.ו'
~lnwS ]למתימ יסמא שלא פי' הגוף קדושת זה יהיה קדוש בספרי ותניא )א( יהיה קווש דכתיב מניןעשה , 

 ]שמי[ שנומימן
 מקודם מיוחדת לו שחיתה עבודה יעבוד שלא שנה חמשים לאחר ללוי הב"ח צוה . עוד יעבוד לאלוי

 מצבא בספרי ותניא עוד יעבוד ולא העבודה מצבא ישוב שנה חמשים ומבן בהעלותך בפידכתיב
 לנעילת הוא שחוזר מגיר אחיו את ושרון עור יעבוד ולא ת"ל במשמע עבודה כל אני שומעהעבודה
 ערכין במס/ . מקודם לו מיוחדת היתה שלא מעבודתו שאינה לעבורה )א( פי' גרשון בני ולעבודתשערים
 שנאסר במיתה חברו בשל ידו[ שלח ]אם ומשורר משוער נקטינן אביי אטר אמרינן 4[ ]י"6 בערכין איןבה'

 חדא כתיב הא מטש זר אלימא זר מאי יומת הקרב והזר וכתיב וגו' מורחה קדמה המשכן לפניוהחונים
 באזהרה אלא במיתה אינם ששיער ומשורר ששורר משוער מיתיבי עבודה דאותה ור לאו אלאזימנא
 בני א"ל גודגדא בן ריי אצל דלתות בהנפת לסייע שהלך חנניא בן יהושע בר' מעשה דתניא הואתנאי
 וגזרו מיתח מבר דמר מיפלגן קא בהא לאו מאי השוערים מן ואני המשוררים מן שאתה לאחוריךחזור
 סבר מר פליני ובמסייע אוחרה דכ"ע ודלמא במסייעו חכמים גורו ולא אזהרה סכר וסר במסייעוחכמים

 ראםתועפות
 נויח נזיק  נגיר סרעי כ' ירס"ט וכח" D(s~t גויר ~ntre r"x גוית  ג1יק טליגי ס6ומל כגוירוח גולות כינוי )עטות )ט,יר גזיר 1' ס"ס"'
 כנזירות נדרות כמיי דיג כ' מס גדרים  טטר"ן  qhl )"מ וטו חטיי לחיד  כעויין %1ררנט גרר 3טגיט למ") לזוגתו מנין וקעי כ5")כו'

 דלמ"ר כ' גדריס ריס לירוט)מי סמ6ט"ס D("f מקרץ יסקי סיני סס  הכמיס  לטון ולי קר6 ל"5  ים מיס  )מון ffi1 נפקי מקרת לקוכממ"כ

 גורר: טסו*  )טון נכל רכמס  וסחורס מקרץ  דיליף ס"ט ססל"י
 : נטעות כו' 6ג' טומע עי כו' וחגך מן מסר ונגיסס 6'[ ]מ"ח גדול  כסן ס' ניז'ר ת"ל פ"ס .  נסגידריןלא(
 סחיטות ט6נ"6 37טו"ת ויע סעמוייס. ווי , סנוף קנוסת זו )ס' סו6 קזוס כ"ז כ"ט ססק6 גס6 נססר' וכ"מ filO וג") D"P .'סיס)א(

 טרקיע זוטר 3ססרו י") סלםכ"ן ונקמת עכ") גירות נס3' 1)6 נסס"מ )6 )מ"ע 61ת חט3 ט)6 סרמנ"ס ע) ומשתימק כח3 '"3סי'
 : וכמטכ"ר סעטס יו חסDp 3"(צמ"ע

 mne ע3ויס ויע3ו7 ימ,ור 06 )טכודחו ממיוחל סכוי וקותו 3מסמרוחס ח)וקיס טין ט)1יס 7סגס גריס כ6ן לנינו ניכרי . כו' פי')א(
 שסרס ס5י ייעגנו )6 סם פי' ורס"י נ' י"6 דערכין סנמ' מדברי מסימן נסוף ר3יגו סימר כמו 63וסרס סו6 סר; מקודת )ו נויוחיחט6'גס

 אגס חמטיס עד סו6 ת"ו נמסמרותס ))ניס מעץ ככס וכתיי יענוד )6 ועסיס מסגורת )טנור זכתינ ספי' שתיני 3תו7"ס ושי"א סי6מסיכי
 טו6 מוגר עון 'עכור 1)6 סע3ויט מ633 סטי סגס ממסיס מ3ן מקודם.36) )ו כיוחמת מיחס ס63 ענוים 'ענון 06 נ)16 שנר למטמרתוכססו6
 כמגיס גסס)'ס טייס ha'1 )זורות גוטנ 610 וס ויין ראגו )ס" כספר' גו"פ וגסו מק71ס )ו מיוחמת ס'תס ט)6 מענו7חו ס6'נס )ענויסלח"כ
 מן יסים 36) סירס )ומר דסייגו סכמק7ס )עכודתו '~SD סוקגס נגרוב קוטו גתק)ק3 06 דסייגו 6' כ"י ח1)'ן סגמר6 כדללי 3ק1)6)6

 טחיו 6ת וטרח סמקר6 פי' וסו טסועליס מן )סיגת זיכו ק"ע עסין טסמ"ג וכ"כ ס"ת סטוקים כסי מסג' מ"ג סרמכ"ס כייריסטועריס
 טסים מטוס סממטיס סגת קויס כטיוחו 'טנור ט)6 עמס מווסר טטי' ע3ו7ס 6ותס סי' יענוי 63 וע3ויס וסמרת )סמור מוער63ט)
 סו6 חוור 6נ3 כספרי מ"ט 61"כ סקודממ מענויינו גתסטר סעתס מטוס ע3ו7ט 16מט עוכר טגס ממסיס מכן 6נ) קמלת )ע3וךסמיוחד
 יכו) טמיר מטמרת )סמור מועד כ6ס) נססוק ומ"ט , ר3יגו )סי' יעכוי )6 ועכ71ס נמסוק מ"מ סייגו נלסון כגי ו)ענוית טעריס)גערת
 )טמור ומקמכן סמיע5ן מועד ג6ס) להיו 6ח וסרס וגו' יטוכ סגס חמטיס ומכן טג6מר )עבט חמסיס 3ן י6כות כפ"ט כסרס"י)סחסרט
 )געירת חוור 610 יטש 51"ע וו") כסרס"' טסו6 67נוח בס"ס סרע"נ ע"י כמב כ"1 ח' 3מ7כר )ת"6 )גל גת'נס וכס' srt1Uמטמרחס

טעליס
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קצן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אוצרים ז עמורמפר
 מחשבתם שעיקר כעבדים תהיו אל פ" אחת מצוה עבור פרס יקבל אם והושב שמנמה )ג( כעבדיםהיו
 ולא עבודתם על מתהרמים אינם לבסוף פרס יקבלו לא אפי' מחשבתם שעיקי כבנים היו אלא פרםלקבל
 א"ר הכי התם יוחנן ר' ותי' שתתעשר בשביל עשר תעשר עשר יוחנן ר' ופ" תעשר עשר מכתובעלה מקשינן 6ן[ ]ע' פ"א ובתענית . שעשו עבודתם על ומתרעמים תהו פרס מקבלים כשאינם עבדים אבלתהו

 אפתה לא אם ה' אמר בזאת נא ובחנוני האוצר בית אל המעשר כל את הביאו דכתיב מזו חוץאושעיא
 , די בלי ער ברכה לכם והריקותי השמים ארובות אתלכם

 ניצח[ שמבסימן
 ואכלת עקב בפ' דכתיב עליהם תחוס שלא ידך על אומות ז' כשיסמרו הכתוב הזהיר , תהום יאעיניך

 נותן %היך ה' אשר מרכתיכ וגו' עליהמ עינך תחום לא לך נותן אלהיך ה' אשר העמים כלאת
 , מדבר הכתוב אומות בשבעה למדנולך

 ]עב[ שמגסימן
 כמף תחמוד לא באש תשרפון אלהיהם פסילי עקב והיה בפז הכתוב הזהיר , עליהמ וזהב כסף תחמידלא

 לקיחה בלא וחומר תחמוד בלא עובר נהנה %א אע"פ )א( ולקח וחמד שעבר ומשעה עליהםוזהב
 כמו שיקח עד תחמוד בלא עובר דאינו קער[ ]ס" הדברות דעשרת תחמוד בלא פירשתיו וכבר עובראינו

 . למד המקרא ומזה במכילתאשמפורש
1D~Dעג[ שסד[ 

 בכ::ם יכת.ינ,:ן% יהמנניקו תניי" תירא יא %יטו י" =ן 4מוה
 עבודה משמשי וכל ביתך אל תועבת תביא לא אמרה והתורה ע"ז לתוכו שמכניס מפני אמרו דירהלבית
 לא באש תשרפון אלהיהם פמילי למעלה הוזהרו כולם שהרי תביא לא וכולס הם תועבה בכלל ונוייחזרה

 בכלל ונוייה ע"ז )א( למדנו ביתך אל תועבה הניא ולא בתעיה וכתיב לך ולקחת עליהמ וזהב כמףתחמוד
 ומשמשיהם נוי?המ שאר וכל וגביעים מעילים כגון במשכון ומשמשיה ע"ז נויי הלוקת הלכך הםתועבה
 מכניס ואפי' החרם מן מאומה בידך ידבק בלא ועובר מהם שנהנה ועוד ביתך אל תועבה תביא בלאעובר
 וגו' תביא בלא ועובר )ב( קניא לא ושכירות בשאלה לאחרים ביתו השכיר או השאיל או כפקדוןבביתו

 אלהים. בישע רואה דרכיו ושם מהם והפורש , והמשכירהמשאיל

 ראםתועפות
 סנוגסס 3מי מיירי יטמטגס מסרס ורטיגו כנ") כו' וחוסי כמנסס כו' כע3ייס )ג( . שמוך ועיין ט'וכט י"ס 3' ח' ססמיס olno'ונ"צ

 סייגו פרס )קג) ט"ו ס)6 סר3 6מ סמסמסין יע3ייס ריעו וסי' כו' חסיו 6) ס" סמטגס h"rDI 6חמ מגוס עכור סרס יקב) 06וחוסי
 כענ67 )י' דגוסנוס 3' קכ"ו גנ"3 ועקמך וכ)יטג6 כענדים סעו3דיס טנגיס סייגו יסיפ6 כעכדיס ר3יגו ע"י ס)'ע"6 סגר6"ר 11")נגיס
 ע"ד סכח3 סק"כ טגר"6 716.3 ר"כ סי' חו"ד וע"ן סניגיטס נוט וחסרו טטגי סיו (eh סר6טון טיו 636 מן 7)גו ו3גזסס טכ")קלמר
 )ofnt 6 )6 6ס כסו) 3חג6י מהגס ס6ס יר") סק'"ו יוסף יי גירים 'דות 3ס' וסי 6"ט תחקו ונחגס 3ס3י) 7"ט 6' ז"ל דר"ססחוס'

 : כר3יגו 7)6 וטור סרס )ק3) ע"מ ע31ך טר"וימן
 נס' סכחוכ סוסיר מסימן נר6ט טגךסס חסון )סכח3 מוכרחות סרס ונהגות כגרפס חסרות 6)1 חיגות . ורקח וחמך סע3לומטעט)א(

 ע"ז סנ,סנוט')מדגומ(
 וכו'ו

 כ"ס
 נגךססן)

 3ית ו3ס' סג6ס כ)6 ג"כ 6'כ6 כימך 36 תוענס ת3י6 י)6 7ס") ריעו וייס':ר6ס3מדכר:
 )6 3מחכ"ת מדרנגן רק סייגו ךק6מר מכיף )6 ע) עוכר דמך )לחוח מס ומט"כ ר3יגו דירי טס סניף 7' 6ות ח"ו ס" ח"6טווי
 סמרגגית6 ידם ע) וססכיס ספח וס)נ הסתר טמנ)ח כחנו תסיעי סורס )סרננכ"ס ומהס"מ סכ6 מגי fin"1lhs )"מ  7רכיגו כ)) )ס6מרנימן
 6' כ"3 ממכות עגיו סרמ3"ן  שייבש סרמ3"ס דגרי )ייטב כמנו ואס סגך 3)6 6ף 3)3ד 3ט63ס גלגול וגו' תניף )6 ס) ט)16ט63

  געו: ":ייפוין: 264זל~י (גו2:מג' :%ן::% :: 3:: 3:גןצמ::י:,ןגן:י:עו ובטרף דעצור
 ונ"ע ססג"6 %ד סכ' סק"ח רמ"ו סי' מגש עיין )ב( . יו"ד 6ות ק"3 סי' )עי) מט"ו ועיין יני'"ס סניך )6 ספי טסנית 1)ס)6נסג6ס
 יסוכ ועיין לסריס רכיט ט) נעמו ס6ו"ו ננקטס כן ונצ"מ כו' הרומס כרסיגי מלכיוס  שלין  פרש  נסכר יסרך) 3נמר6 6מריגןיסרי

 : סרי דר3גן תרומם 7כרסיגי )וי מחגסכססי
3סונברן
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עמורסעך894
 ]ח[ שמהסימן

 קשיות פי' עוד תקשו לא וערפכם לבבכם ערלת את וסלתם עקב בפ/ כתוב . עימכם עיי תקשילא
 . תקשו בלא עובר שמחשב ומשעה ליוצרו )א( לשוב שלא בלבו חושב הואעורף

 ]מ[ שמומ,'מן

 אנכי ראה בה' דכתינ קדושה דבר לשבר ושלא לחתור ישלא למחוק שיא ידציני צדה אלהיכם. ית' כז תעשילא
 וגו' תגדעון אלהיהם ופסילי באש תשרפון ואשיריהמ מצבתם את ושברתם מזבחותם אתונתצתם

 מן או המזבח מן ההיכל מן אבן לנותץ מנין בספרי ותניא אלהיכם לה' כן תעשון לא בנמוךוכתיב
 ע"מ נותץ סי' אלהיכם לה' כן תעשון לא מובחותמ את ונתצתם ת"ל תעשה בלא עובר שהוא )א(העזרה
 את למוח, מנין אומר ישמעאל ר' בנין אלא נתיצה זו שאין )ב( מותר לבנות ע"מ נותץ אבל לבנותשלא
 על תעלו, ובי אומר )ד( ר"ג אלהיכם לה' כן תעשון לא שמם את ואבדתם ת"ל בל"ת שעובר )ג(השם
 מקדש שיחרב מעשיכם ויגרמו כמעשיהם תעשו לא אלא ושלום חס מזבחותיהם את נותצים שישראלדעתך
 'לא מהכא ואזהרתו מיברז[ דבקיה ואימא 6י[ ג"ו ]סגסווין בפד"מ דאקר אסור שהחותך ]ומניןאלהיכם
 ונמחק. חול ואיזהו נטחק ואינו קודש איזהו ממרש סופרים ךבמס' 6'[ ])"ס העדות שבועות ובפ' כןתעשון
 כ'[ ק"ו ]כנת הבונה בפ' כדתניא קדושה בהם אין בכתיבתן לקדשן נתכוין ולא )ה( שם של ]אותיות כתבאם

 ראםהועידות
 ס' זונת 6)וס טוס טיט כנוחט3ט )עטות ט63 דכוונחו וקמר ר3יגו דברי בסי' פס חרס ססס דחק וסכן נגדפס מסר 11 תינט .מוג)א(

 ועלסכם ט)6וין כמגין המגט 3ס"ג ע) טמטיג 7' טורס )סרמכ"ס כטר"מ ועיין )'1711 )310 ס)6 ערפו סמקסט סי' כ6ן מנעל631גות
 : סיר6יט כש' סרמנ"ן סי' ואן %ג נעל טפין טס וטרמ3"ן כונס טחורט טכע)יס ס)ווייס )מגות ר6וי סאן עול תקמו63
 כיס 6יח 6יטור6 6)6 מכית כסר 1)6 )וקט נתן 06 ועורס 3טיכ) 6)6 קמרו ז)6 טססרי ע) כח3 ג"6 סי' ח6ו"ח ס,כס עמק3טו"ת)א(

 )3יתוס"ס
 ככנס"

 כו' 3ססרי מרומו וט חיקוק מנ5 דר3יגו )י וגל6ט כו' ג1נ6חי 1)6 נוגעת סידי נ,קו0 עי neD~t' לכיגו טוגי16 נובן )"' כ' סםסמנך וטיי ס"ו יסס"ת מט)' ס"ו סרנו3"0 וכ"כ )ב( . ת"ד סי' )מעוט 0כתנחי נוס ועיין מעיר 3גי 3ס' טמריגי )זעת
St/)Dר0י' כסי' סר6"ס כ"כ וכדל( teb סורדוס סתרי' נוסיט ככמ"ק 7ס6 עקולו לערס קג"ב ס"ס )קו"ח 33י6וריו וטגר"6 עיי"פ ר6ט 
 מ"כ ח6ו"ח טרי"מ 31תטונוח יו"ד חקק הסריס 3ית וכסו"ת h"DD )"3 סוטם ועיין כו' מטכ"ל 6יגס )סחור )6 כגטכ"ג וכן 3' ג'ג3"3
 ס"1 ס"ס כת"ס וכ"ס מסם מז 5מת 6ות סני' ס"6 פ' יגריס המסרי )סגינו . טסס 6ח )ג( . י"p~e 6 רעיו סימן )יו"ן ס6ו)וליד

 סקויס מוסגר וכן סגדפס מסיר6יס טוססתי סמוסנל )ה( . רינתו כגיסם ר"ג )ד( . 1' 6ות סמ"ר ס" )ש3 מט"כ ועת נ' חיןונסתרג
 גתכוין 1)6 טס 0) 5ותיוח כתכ oh1 כך סו5 טניסס טיר6יס בסון טר%ס ע"ס יסתת מסג' לס"1 נטגמ'"' וכ"ט 3סלסס מוכלחיסוממס
 61פסר נמוסגר כמת"כ סר6"ס ע"ס כחב סטגמי"י 5)6 קיוסט כסס 6ין סתירות 136 סס 61'ן כו' סלוגי כס' היתגיס נכתיכתן)קרסן
 כממות גמחקין טס מנס סי' 3כתי3חן )קימן גחטוון 1)6 0ס ט) 6ותיוח כתכ 061 וגממק חו) 61יוס1 ק6י 6ד)ע') כו' כתכ ו6ס דטך)סלת
 6ף עיטו ס"ס ס,"3 סכת נירו0)ננ' וכ"ס טסס 6ת וכוחכ מוחקו יטודט דר' לנגן תיכלי ט"נ ס"ט %3ס כמ3ו6ל סו)ט)

 )סי.
 מב"כ

 3)"ת דעו3ר טפס מחיקת כלגין דנויילי יתיגו דירי מקמטך כימ"ח )מוחקו יפותל ר") ג"כ קזוסס 3טס 6'ן טיי6'ס מסוןטטנמי"י
 י"ר 3סגטוח סמח"6 וכ"כ )מוחקן כמותר ע"כ וסייגו קדוסס כסס 6ין ככתיתתן )קדרן גחכוון ו)6 טס ט) 6ותיוח כתכ 06 כת3ועב
 ע' דין כ"ד מ" רע"ו ס" 'ו"ד טכלכ"י ס3י16 כו' )מוחקו מותר טטס גתקדט ט)6 דכ) טר6"0 מטס סטלה נסנש"י רעתי 36) וו") 3%ד3"1
 דעת 33)' גכתכ 06 כי טסס )כח31 נתכוון ד)6 דר") 3כת'3תן )קדטן יתכוון ע6 0ס ס) 6ותיוח כת3 רניגו 37רי 3כי6ול טכ' 3גרכ"'ועיי"ס
 סיכל מחל"כ )מוחקו ומותר קדוסט כסס 6'ן ר3ימ כחכ ווקף 31כס"ג סס ס) nifnib כתנ סינור ונסו יטויס )כתום דנתכויןכסטיך
 36) לטס קיוסת )סס 0סו6 סכותי שכרס 3כ) )כזין 16 )ונור סנריך כגוו )קנסו נתכוון hsn 6)6 ססס וכתם סס0 )כחום ונוכווןדר51ס
 סס ססס גתקדס ס)6 6ף מחיקם )עג'ן 336 נויפס') ד)ס"ח גס' וכוחכן מ0יועוחן יורע סטוץ תיבות 3ט6ל כותב טסו6 כמו כמסיעותכתנו
 כ6ן ר3יגו )סמט"כ ס3רכ"י כחכ Oetl עי'"ס טתורס דיסודי ס"ו מנודע )מסר 3גימוקיו ססר"ח וסיעת גוחקיס oh עלס ו)ק' סוימיס6

וטעמי
 דייע טיכס מסה"כ יטודס )כתוי דגחכו,ן וכססי6 )כוהכו כיון ס)6 נסעות כתור ono טגמנ6 סי' 3קעוח טקסס רסיס 3כס"נ)טיב מיירי דרלגו סרי )'ת6 וכגדסס ע"כ מקדט לגו 3ס"6 טעות מקדט כגזיר כימגי6 כווגס כעינן 3קיוסט טת)וי 737 ]כנ")[ 37כ)

 דערכין כפ"ק ד6מרינן מט6 )טוכיח ג' סי' מלג"ח כס' וכ"כ . וסכן ~nlPD )טקדס טפך וט 5'ן הקיטו כיון ט63 6)6 סססכותי
 טיס ט)6 רק טסס צותיות סכותכ עכ"פ D~vn סייגו דכסתמ6 ענגו, דיגו, עסיס כחוי סס וטיס קורט ססקייס נכלי נסמוך לנינווס3י5ו

 כותכ 06 יונע סוגייי נודעת 0)6 סנכתכ סיכך 636 )מוחקו 7מוחר ק6מר )6 ומסמ"ק 1)%ד1 )מוחקו הסור טסס קרוסת )טסכאחסנתו
 כגכחכ יסו' 'טורס )כחוי סגחכו'ן ככס"ג ייוקר מ"מ ס6)" ח"6 טס"נו וכ"כ עיי"ס נקיסיס דפקו) כמתעסק וכו' כ)) סססצותיות
 כמ16ר'1 כמטרק") י)6 וטופ ע""ס מפקוח וח"כ )מוחקו ופקור ססס כעל ד3ל'עכל גר6ט סקס סנכתכ נסתמך 6נ) )סמו ט363ס"
 גליך טניס סרי דחגי5 31קוסריס נ30ת כדמוכח נעיגן יכווגס סס )כחוג פגחכוון ונפקד סס סס%ג עמס"כ טס טלקסס נ' )6ו'ן)סמ"ג

כו'
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 קפח ירוטים לשמש אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימייים י עמיימפר
 דלת בו המיל ולא ומעה יהודה וכתב השם את לכתוב צריך שהיה שהרי )ו( רבה הקומץ בפ'ובמנחות
 קדושה כוונת )ז( .אלא המובהר מן שם זה אין אומרים והכמימ יהודה ר' דברי ומקדשו הקולמס עליומעביר
 אינו אומרים ב"ה טעות הקדש כק 1)' בנזיר כדתניא כוונה בעינן בקדושה התלוי דבר דמכל ומעמאבעינן
 ולשרוף למחוק שאמור כשם )ח( קלף על כגון להכתב שדרכו במקום פי' במקומו שם כתב ואם .הקדש
 הונא רב היאמר ]י"1 אחרון במ"ק'פרק כדאמרינן הגויל את ולקרוע לשרוף אסור כך השם כתיבתולקרוע
 אל ה' דבר ויחי שנאמר הגויל על ואחת הכתב על אחת קריעות ב' לקרוע חייב שנשרף תורה סמרהרואה
 ידות על כתוב שם היה כ'[ ס"6 ]כנת דתניא והא )ם( באש הדברים ואת המגילה את שרף אחריירמיהו
 ושם לבהכ"נ קורה שהתנדב כוכבים עיבד 6'[ נ1' בערכין נמי ותניא ויגנז יגוז הר"ז המטה כרעי ועלהכליס
 משום טעמא ממרש מ"א בערבין התם במותר וישתמש יגוז המרשתיה ישראל בדעת אמר אס עליהכתוב
 מקומו אלא מקדש אינו הקלף על סי' להכתב )י( שדרסו במקומ שנכתב פי' קדש לא במקומו שלאדשם
 ומווזות בתפלין בס"ת שמ כתב אם הלכך ממ"ק ראיה הבאתי כאשר עיקר זה פי' בלבד השמ מקוםפ"

 ראםתועפות
 m3D~S ט6ף מד6מרו וי") יותל חמור סו6 ס"ס 336 קדוט 67ימ סו6 יסודת )כתונ טגחכון דוקק החס ייקמץ קטט מסלט") וו")כו'

Dtnltp6 נמי דסתם טמעיגן ממיקס 6"כ מקורט 6יגו( q'7D נסעכרת 6ף יסורס )כתב סכ6 מסני יס6 )6 )מס ד36"כ יותר Dlnllp 
 6יכ6 וכירוס)מי' 37מ"ס סכ' תקנ"ו ס"ס חסי)ין ט)' ח"6 נ6ו"ו ועיין מטרס"3 קוסיית כק"מ סיל6יס לנינו כינרי ססת"ג כווגח ד6סעכ")
 סי' מעככו 0)כך 0מוכחר מן סטה 6ין ומכ"ט ומקימו קו)תס ע)'1 מעביר ובל"י סטם rfi וכותב מוחקו יר"י ד)ת"ק כדבר מחקוקתסנט
 67מרו כחכמים ס)כס 6)6 כו' טנגו כח)מוד טווכר ס)6 חד6 אר"י כח"ק ס)כס 6ין וסיטו נוס") טס וסייס 6חל טס וכותב לטס )זסקוירו
 תקיטו קוסמי טריו )סע3יר ד6'1 0") 0מו3חר מן סם וט 6ין ס6מרו 7)חכמיס גר6ס כ6ן לדיגו וכניכרי עיי"ס כו' סנוו3חר מן סטס6'ן
 ס6ע יד ועיין סיר6יס כרכרי ד3רי0 וכריכות ממחכר נכד חיגרי רע"1 ס" )יו"ד '3pD ונינועות ט"ו סי' 3מו"י ועיין )מוחקו מותר6)6
 כמכמ'ס סססק )טוכיח 6'ן רכ'גו דמ37ר' ויע כגדסס וכ"מ 6)מ6 נ") . 6)6 )ז( חרס. סם מ65תי1. 1)6 3קטחיו )ו( h"pD. רט"1 סי')יו"ז
 כ' ח7ט ומטס קו)מס סענרת מי3ע' קיוט סגו ק7וטס נכוונח ט)6 טס כתכ י6ס )יוכיח 'ס )ר"י Dh1" טמוכחר מן וס טסןדר"'
 1)6 תס"ח וו") עכ") ירוחש ראגו וכחכו מקוקס שגו ד6מרי כרכנן וס)כס עד כון טס0 )כתוב )ו 0'ס 33י"ס רע"1 ס" 'ו"ד 0כ"'עמס"כ
 מסרט") ד)סמס"כ 6)6 וכג") כרכנן דס)כס נוכו6ר חגו רכינו כי3ר' וכלמח עכ") טגמ'"י 3טס 15 רנתו נוטס ג"כ טנאו hS 6מ6''יעת'

 עכ"). קיוטס 0יריעס סכ) ttehl tlDDS הסיין 16 כס"ת יריעס ע) סס כחכ ט6ס נ' )לוין טסמ"ג 1") . כו' קיף ע) כנון )ח( .לניט מארי טכי6 ד)6 6"ס כנוטרט") ד)6 סס )סמס"כ bh מטס ל6י' 6ין 367"כ כר3גן דטוכס רייס ס' 6ומ )עי) שכיתיו )שמ"גכ3'6ור'1
 ירות ט) כתוב סי' כדהנ'6 היניס גליון כו)י' קייט )6 )יכחכ ר16י ט6'גו כמקוס סי' ניקומו ס)6 טס כמב נס"ג ממט"כ ז"ו טסתמד
 3ס"ג כסס מסמ"ג יסכם 60 ו)כ6ורס וו") ג' ס" חכיים מסגת כס' וכף כו' יריעת ע) סט כתכ ט6ס )מז 6תט זס מכ)) כו'טכסיס
 ט6"5 כמקוס כחד 1)6 )כמוג ר6וי ט6יגו כמקוס טכתכ כ)טוט 7כת3 וכס"נ כו' טונף נ,ט )6סמעיגן 6תי דכס"ג וי") כתסבוך מסורס0ו6
 ))מון דפיינו טכחכ ועיי"ס עכ") גלון )ענין עליו 0טס קדוטח נטעות גכתכ 06 ו6ף )כהוי טר6וי מקוס סוי סיריעס יע) ט"מ)כמוכ
 דב) קפוט קינו במקומו ט)6 טס ד"ס 6' ו' כמרכין ססרט"יס6'

 )א קורס 16 סכ)יס ידות ויוקף סגנון 6ף קדוט טיריעס SD טגנתי
 כ) 3כותנ כ"6 טנטון קליט )6 עגן ככ) טס טסרס"' טנ' כאון וד63 סגנון 6ף דק7יס 0יריעט ע) ככחך משת"כ סטס מקוס כ"6ק7יס
 ק'דס 63 כמקומו ט)6 טס כוס") סס סכתג ע"ס סי' סופרים 3ס)' סנס"ג דירי גס:יס עיין )6 31)וחכ"מ טס עכ"ד ס"ס ע0טמקר6
 מיצרי טו6 )יכתב לקוי ט6'גו לקוס ס" ססמ"ג וממ"כ עכ") וינגוו יגרור סרס כו' שכניס ייות ט) כתוי סי' כדחג'6 די)יס נקיוןכו)"
 61"כ נ3ס"נ )סגינו כמסורס כ3ס"ג 61'ג1 0ו6 עגמו מדכרי ג"כ ויגנו, מקומו יחתוך סי' ססלנ ס0ייס מט וכן ט61 נט"ג מלון 1)16ט3נל
 כס"ג )מט"כ ססמ"נ דכתגח מסוע 6)6 כו' )כח31 ס6"5 כמקוס כח3 1)6 3כחו3 סמ"ר כמקוס שכ' 3ס"ג מדברי )מי דטסמ"ג )ומר6ין

 סכ) כו' יריעס ע) דפיינו בניקומו טס 6כ) 7י)יס ניון כוקף קירס )6 כמשמו ס)6 טס דיוקך ט"ו )ית6 ינגמר6 שיסיט ג)יוןכו)י'
 חיכת כתוכ וכנרפס נס"ג משכלי כ)h's~ 3 ו)6 לסמ"ג יכרי ככ) מפורט רצינו וניגרי ססמ"נ צנרי בסי' כרור וסול קדוסס0יריעס
 6ות סס וכק"ג ס"ד ש" דמ"ק פ"נ כסר6"ס ועץ )סורפו טק)ף כ) מוסר 0ק)ף ע) סכתוכ 6חן סס מ"פ" רניגו ע"י מס"ס נהיסי' סריק6געי )ססר כ3)6) מעטס כ3י6ור ועוין מנוין סרר"6 ישרי סכיך טס וססמ"נ )ית6 וכקן כו' כמקומו ס0 כחכ ו6ס קויס"סגסגת"
 סו6 עגמו טסם 7))"ר סס טכ' דטנועות ס"ן כסט"ג 7)6 610 6' 1' עלכין סנרט"' טסירוסיס כ' כין סג"מ סמסג"ח וכמט"כ .קנו"נ
 גמטך 0ס"ג 7' ו6חר' נמקומו ס)6 סנכח3 מלחל כ)) סטס קדם ד)6 ר") טסרס"' סי' סוסון מס6"י כשיקומו ט63 גכתכ eh"קיום
 וכ"כ מירכגן 6)6 מס"ת קלזס 7)6 טס טכ' 6)6 קדוט טטס 6ין כמקומו ט)6 שם טכלט"' טכ' ז)ס" ע"כ דק"כ )סבת כח"טכ"6

 7סעיקל כו' ימומקו וסרי קדות טטס 6ין כמקומו ס)6 טטס דנכחכ דמיכם נ)"ק טס וו") h"D מ"י )מ"0 ס)1 סוסריס נעטולמסריך")
 )"כ 3") )"ק ותמת ני3ר'ו יט"ס ]וגרפס עכ") כאמו ממקומו טס רס"' כממ"כ כמקומו ט)6 6ף קדית עגמו דססס 1") ירס"יכנ"נ
 סגכחכ ונין כמקומו טנכחנ נין )הוחקו ולסור תחורט מן קדוט )'טנ6 )כוץ עגמו 3טס יכ6מת 0ט"ג ע) טט'נ 0מטג"ח 6כ) )סיפך[וכן
 וכתוכ )ם( . '"ג 6וח נסמוך וע"ן p"DD '6 רעת ס" ס"ת ט3' ס6ו) ט'ז וכ"כ ~OD ממקוח סמותר לענין h(h נ"מ ו)6 כמקומוט)6
 וע""ס טרר6"ס רנ'גו ע"ס טס כסמ"ג כ"ס )קרוע )סט 7טיס מכ)) עכד'1 וכ) 0מ)ך כני'סס 6ת קרעו 631 כ"י[ )"1 ]'רש' olpnSטס

 טגנורס ממסי )ירמיה tho'(1 )6 דס6 דמ"ק מטך ג"כ ג)גוד כו' רט6י 6יגו כטעות Dh" כסתו"מ טס כ' ob דמסכ"ר טכ' מסרס")כניקורי
 כו' טירכו )י( . 7עתס )סי eh" )קרוע )סס רסיס ע)'סס ס' קטף DPfil"( מוס גרו) nwp )ך 67ין כטעות 3עיגיט0 גר6ט סיס %כג6מרט
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמורטפך856
 שלא )יא( מקודש במקומו ששם גניזה מעון אלא השאר את ולשרוף השם את לחתול רשאי אינו במעותאפי'

 והא נגנזין קדושה וכשמישי ל[ ]ט"ו במגילה דתניא תורה מפר מתיק הני גרע דלא וטעמא מקודש אינובמקומו
 אחרים נמחק לס"ד לה' נמחק מלאתייו בין מלפניו בין לשם המפל כל ג'[ ])'" שה"ע פ/ בשבועותדתניא
 אלא בגויל קדוש שאינו מיירי לכתוב ראוי שאינו במקום פי' מיירי במקומו שלא בכותב התם )יב( וכו'אומרים
 גופו טמעמ אלא קדושה תשמיש מטעם מיתמר לא הלכך )יג( וידותיה הממה כרעי על כתב נגון לבדו השמבמקום
 . עצמו כשם וחשוב השם קדשו שכבר נמחק אינו לאחריו אומרים ואהרימ ולאחריו לפניו נמחק הלכך שםשל

 ~DW] שמזסימן

 ככל- תעשיןלא
 היום פה ,ושים אנחנו אשר ככל תעשון לא אנכי ראה בה' כתוב , עושים אנחנו אשי

 של שנים י"ר כל בבמה להקריב מותרים אתם מיד הירדן את כשתעברו פי' בעיניו הישר כלאיש
 כשר והוא ונמשח עמכם שהוא במשכן היום פה מקריבים שאתם מה תקריבו לא ובבמה וחילוקכיבוש
 נדרים פי' בעיניו הישר כל איש וזהו ונידב הנידר אלא קרב אין בבמה אבל ואשמות חמאות בולהקריב
 אם כי חובות אותם תקריבו אל וגו' תעשון לא המקרא פי' וכן בעיניכם הישר כל מתנדבים שאתםונדבות
 אהרון פ' בזבחים מפורש וכן ונדבות נדרים דהיינו בעיניו הישר איש להקריב רשאי שאדם דבריםאותם
 הקרנים קדשים לשרוף שלא המקרא פי' גם ונראה . תקריבו לא חובות תקריבו ישרות ישראל לארץעייליתו כי לישראל משה להם אמר וגו' אשר ככל תעשון לא )א( לקיש בן ריש אמר אילא רן אמר ל[]קדי

 בקרבנות פסול תנהגו אל )ב( ]פי'[ וכן בבמה הן כשרים כי לשילה שבאו קודם לארץ בביאתןבבמה
 שתעברו לאחר הנחלה ואל המנוהה אל עתה עד באתם לא כי , פה עושים אנחנו כאשר בבמההקרבים

 הבמות הותרו וגבעון לנוב באו נ'[ ]ק'"נ אחרון פ' בזבחים ותנן ירושלים זו נתלה שילה זו מנוחה הירדןאת
 היומ היומ פה עושים אנחנו אשר ככל תעשון לא בספרי ותניא הבמות נאמרו ולירושלים לשילהבאו

 . בבמה מותרימ אנו לארץ משנבא בבמה אסורים אנו היומ המשכן את ממלמליםאנחנו
 ראםהמעפות

 ס)6 6ף שקיט המקומו ססס טגיסס יטגן כו' מקורס )יא( . ונכון כו' סק)ף ע) ס)6 סי' )יכחכ דרכו סבין טנדסס)מון
 מחרחריו . כס' )ס' כגון טטס קיהו סטרי גממק אגו הכסגיו )טס ס0ס3 כ) 0כ' סר6כ"ן 3ס' ראתי )יבנ( . ונכון כו' ועעמ6ממקוצו
 ט)6 ככוחי סייגו גמחק מ)סג'1 )סס מטס) דמ"ס סיר6יס יוה"כ טגי6 י"ג דין רע"ו ס" ס"ת )ס)' ס6ו) 'י 031' סימן סוףרכינו 3י3רי נ"ל כמ613ר גמחק לגו מקלמריו גמהק מלסגיו בסיסך זג") סם D"VD מרקס תמוט וטול . נמחק וכס גו o)'p)h לוקינוכנון

 ס"ת מקדומת עדיף )6 36) טיריעס כ) ע) קנזסס עלס סיס סייגו )סמו 6ף 7מק7ט למקומו ססטס כ) דס6 עגיו ותנוס דוקטכמקומו
 טגרעק"6 3חי' ועיין . ס)'ט"6 טגר6"ד . ונכון סכ)'ס וידות כגדסס . וייותיט )יג( . 61"0 רכיגו ינרי 63רתי טסמוך וכקות e",tDנעגמת
 מקומו וט דלין כיון ontp ע"נ 16 כטס ע"נ ככמכ יוקף שסו כחב יר6יס 3ססר ור6"ס כוס") טס טכתכ סק'"נ סק- רע"1 סי')יו"ד
 טרר6"ס רגעו דגרי סי' גר6ט 1)' . עכ'צ )קורס ק)ף נין הצוק 61'ן טס 3סרס"י 6' כפי' ססוסקיס כ) דעת ונטמעות 36) 6' 1'ערכין טכסרט"' "3' סי' כסי וטיחו עיי"ס )מגע נס גמחק 5יגו סק)ף ע3 3כתכ 6כ) מקומו 6)6 מקדם צגו מד"ס קלף ע) 6)6 )גחות דרכוז6'ן
 ונסוס ג"כ 6"0 נניירי כמקומו ס63 3כותכ wh' ס"ק 636 מיירי כמקומו ט)6 3כוחhp17 3 ר") 6ין מיירי כמקומו ס63 ככותש טתסמב"כ
 נמחק סיגו מיסחריו ומש"ט דגגג,ין קד,סט תטמיסי מכעס מקדם ססטס S~D ך6חריס סגיני ד3ט6 ו6חריס ת"ק מח)וקח )סרס7טו"6
 DSI'"~ כ)3י ס0ס olon 6)6 ננקדס 6יגו ססטס וס"ק סויגומ"ק

 דס6 לסיגו ע,"6 סגו'ט כשחנוקת דערכ'ן גטך ימע"ק נס"3 דר"ס סך
 t~eh נ)3ד ססס olpn 6)6 קידט ד)6 )עי) תבריגן כמקוויו ט)6 וככותש ד6ע"ג מ"ר' כמקווו h)a נכותכ טתס כו' 0ס"ע כפ'דחג'6
 ס) כנוסו טג0ס)ין חסת ו)6 כס6 פ)ינ וח"ק טרמו כטס וחסוכ טטס קידטו טכ3ל 161י) כדמסרס hnDDI גמחק שיגו )נוחריו )שתריסס"3
 מותר ד)ת"ק ו6חריס ת"ק גמי פסיגי 3יכתו3 מירכו סק)ף SD וינסעו סיmnh 6 ס)ונת6 סחם 61"כ ונבחריו )סגיו גמחק וט)כרסס

לתמוי
 ע) כגון )סכתם טדרכו כמקוס )עי) וטמר ר3יגו דקיק בכן מ)סג'1 )טס ט0פ) hpl1 ~)6חריס )נוחריו 3ין מטס )סגי סנ0ס)'ן  בין

 )זיגג נ"מ 6ין וב"כ סטס כתי3ח )מחוק ט6סור טכ' כמו ט3נוי) ט6ותיות מן מחיקט ביסור מכיר 1)6 טגוי) 6ח ובקרוע )פרוף בסורק)ף
 רפ"י סירובי ג'כין

 )עגיי
 מח)וקותס טעס טט"ע דס' סנריית6 )סרס 6)6 63 )6 ורטיגו לוחיות ס6ר וס"ס ס0ס )כגי טג0ס)ין מחיקת

 לוחיות סס )ממיקת תו)דט כתכ )6 הגיגו ומגט . סמי7ו0 עיקר יוטו כארייתך סיגו עלמו כסס וח0וכ 6חריס גיירי רכיגו טסוסיףווטו
 ת)י6 ושהריס דרכגן דפ)וגמ6 רס"ג סי' סח"ם וכמש"כ ד6ורייח6 סו6 )למריו סגעס)ין ג,חיקת ד6'סור Y'D1 ט"מ כלמפיסטג0ס)ין
 : סק'"ג רעך ס" )'ו"ו כס"ת ועת עיי"0 כ6חריס יק'")ד6וריית6 סוי וממיקך ידרסיגן'6ת סללי ottnel )ס"6 כן תעסון )6 טטו6 טמקוס מן למס 6ת הכדחס דכחינ )6 16 6ת ילדיכן 6י3ט)וגמ6
 )6 ט)6וין כמגין טחס3 3ס"נ )בטת rh'( ורטיגו טת,רט נסי' רט"' כקטון ט61 ר3יגו וסי' , )יה6 )סגינו . רט3") 6מר6ר"6)א(

מעטוי
 דקיי") )דורות גוטנ סלינו ,ט )16 )מנות טלין סקו ססס"ר טט)יט' בטורט סרמכ"ס וכעת סיום סט עוט'ס 6גחגו 6טר כ%

 סס1) תנסגו 6) סי' מסנלתיגו.. Or כנמס טן כסריס סגזסס וו") סנטתי 11 תירט )ב( . וסמכך ועיין טנמות סיתר 6חריס 6יןירוט)'ס
ט'
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קצם יראים לשמים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם אבירים ז עבדמפר
 ]עי[ שמחמימן

 אלהים עבוד לך האימר שקר נביא דברי אדם יקבל שלא הב"ח והנהיר צוה הנביא.. דברי אל תשמעלא
 , תשמע לא על עבר קבלה משעת הנביא דברי אל תשמע לא וכתיב נביא בקרבךיקום כי אנכי ראה בה' דכתיב עובר אתה דבריו שקבלת משעה )א( בדבריו שמעת שלא אע"פאחרים

 שמםמיכתן
 הן באלו ובמכות למת עיניכם בין קרחה תשימו ולא תתגודדו לא אנכי ראה בפי כתיב ' תתגיייילא

 דלא בלאו למעלה פירשתי ושריטה היא אחת וגדידה שריטה שמואל אמר מסקינן 6,[ ]כ"6הלוקין
 ס;"1[ כס"ישרטו

 שעמימן-
 פירשתי . קרחה תשימולא

 . טנ'ג[ ]ס" יקרחו דלא בלאו למעלה .
 ניב[ שעב שעאמימןי

 ממנו תגרע ולא עליו תוסף לא לעשות תשמרו אותו מצוה אנכי אשר הדבר כל את 6'[ י"ג]יכלים אנכי ראה בפ' דבתיב בוראך )א( מעשה לשנות שלא מאלהיך ויראת . ממנו תגרע דיא עייי תיסיףלא
 אר"א כ/[ ]ס'מ הנחנקין הן אלו פ' בסנהדרין ואמרינן המצוה את מגרע אתה שהוספת במקום תוסף אלפי'
 בתי ד' דעבד כגון 5'[ ]ס"ט ומבקינן תפלין אלא גורע כשמוסיף בתורה מצוה לנו אין אושעיא ר'אמר
 והתם פסול האויר את רואה שאינו החיצון בית רבא דאמר )ב( וכדרבא בהדייהו וחבריה אחריניומייתי
 מניין דתניא להו מני דבמפרי לשאול ויש , בהן לאו משכחת דלא להן' ומתרץ וציצית לולב והאיכאמקשינן
 תגרע לא ~'ל מהן )ג( פוחתין שאין ]ומניין עליו הוסף לא תלל הציצית ועל הלולב על מוסיפיןשגין
 כגון משלי ברכה להם אוסיף לברך ופתחתי הואיל יאמר שלא כהנים ברכת לברך פתח שאם מניןותניא
 ד' במתן אחת מתן 6'[ ]ס' התערובות פ' בזבחים ותנן עליו[ תוסף לא ת"ל וגו' עליכם יוסף אלהיכםה'

 לדבריך יהושע ר' א"ל תגרע בל על עובר הוא הרי לדבריך אר"א אחד מתן אומר יהושע ר' ד' יתנורא"א

 ראםרועפות
 טגכגס מס 6"ט 61"כ טכטריס כקרכגות סלו) ))סוג וס)6 )צרוף ט)6 ג"כ )יורות שסרט סו6 מכנרתו לנינו 40 )סי וטגטכו'

 : סמרי"גכמנין
 ונכון כו' טקנ)ת ]כ5")[ ממעט כיצריו תעמס ט)6 שע"ס טגיסס ו3סון 6מל כקטל עטית ט)6 סי' . נדנריו טמעת ט)6לע"ס)א(

 מקומתן כמ"כ ס6מרו כמו כעגיגיס כחולט סכרו 6וסרומ כמס עם כעף 6וטרס ט'6 וסנט טס טכתנ כ"ח )"ת כטרנוכ"ןועיין
  ססירס טת"6 דגרי 61'ן טס כסרמנ"ס ר3יגו זעת 16)ס . D(Stt סוס 1630 'מנס 63 61"כ כו'. מקנ) )6 ת"6 וכך ע"ג ע)סוטילט
 )סמוע ט)6 רניגו כ.וגת וגס ממח כ)כ ועיי"ט כאז כט6מגט ט3כ קנסת 610 משמעו חקנ) )6 טלפון שמנ"ל כמטכ"ס כ3)לטרמנ"ס

 סגנ'6 ינרי 6) מטמע )6 ע3 מול סגו כתגן )6 טט)כוח ונע) סרמכ"ן ומס"ט ככס"ג וכ"מ כדיריו. 'עמס סD"Dh 63 ממוסתממגו
 6)יו תטמע 1)6 )ו תקנט )6 נמסית טג6מר SD ק6י6)6

~"rD 
 כמדרס ראתי כון נקומות נמ"כ טלמכ"ן ומס"ק כתכן )6 ט3כות מנע)

 וכ"כ כו' Irfu ע) סוסיל וכגנזן טגריס ע) נתולם טקכ"ס ס,סיל סענויס וסמונה 6רכעיט מו65 6תט ריכ"ט 6מר כ' סי' ויקרךחגמומ6
 מטכומנ גע)ס נרגרין מסרטט 6מד ננרגיר כ"ס נ3יון ט"ו סגת )סמניל וכטוסט זנריס ס' ריס סמררי ע3 טלו כסלפר6ותסנעס"ע

 : סמזלס זנרי.מס
 ]לכלים מטקויס רניגו סמ6 ט)6 6"ס ונ,ט nfflt כסס כו)) טסות ונכון מרטך מצוח טני' נגיסס %6 עטט ממטות סי' . מעטס)א(

 tnlhS תוסף )6 וסמך ל6ס כס' 6)ו )צוין טגס דנכן סמעס"ח כחג דכנר ממגו תגרעו 631 וגו' טדנר ע3 תוסיסו )6 3'[ז'
 בסור בגו ובצמת טהורם מן לסור טטו6 זכר ע3 3ומר וסייגו )"ת 6)6 צינו כ1' מסמר טג6מר זכ"מ נמ)"ת גם טסייך )ומרתסמלו
 טעם כתכ די"ט ככורים ר6סית ונטו"מ יותל סכו)) מטס טנא סיר6יס רגיגו נס ובכן ס"ס. ממרים מסג' כס"ס טר)וכ"ס כמט"כמס"ת
 זע"כ ס' 6ות מ( סי' 6ור עמוזי כסו"ת כממ"כ רכינו כמב יסט גכייסו ובגח כתוכ ט)סגינו qh כטךייטו וחכריט 6מריגי ומייתיומטכ"ר מ"י 6ות כמתולי D~5r סי' )סבן ועיין ht'r 6"ר )פגיט כו' וכלרנת )ב( . עיי"ט 3)"ל DDDI כב"י וסעס ס)6וין טטנות ע)5חר
 טוססתי טנ;וסגר )ג( . נחי5ון ויינק חמיסית ו'נ,6 ממלים מס3' ס"ג מ"י טלמנ"ס )טון וכ"ס )סס וךנקו טכתיס 6) כחיכרומיילי

 )כרך ומתחתי סו6י3 '6נ;ר ס)6 נ"ט )יקזק ויש מ"כ פ' זכרים נססיי וטוף . כבורגך טסני )ע)'ו טרנטון מע)'1 יצג וטמעתיקנ;סגזסס
 ))וט'ף וכססוsrtll 6 ק'"ע ס" ריס כקו"ח שנ"ל מע"כ עס"' סטוץ ס" וגרטיס )סוס'ף רט6' 'ס6 יך סכסכי) וט טו6 מ"ע כו'16סיף
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 יראים לשמים אם ם לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמור ממך898
 נתת וכשלא בידיך מעשה ועשית תוסיף בל על עברת כשנתת ר"י אמר ועוד הוסף בל על עובר הואהרי
 תומיפ בל על עובר למיפיף מכוון אי בזמנו שלא ואפי' בידיך מעשה עשית ולא תגרע בל עלעברת
 ולולי כוונה בעי בזמנו שלא כוונה בעי לא בזמנו לעבור . ל[ ]כ"ח בפד ראוהו מ' ברה"ש רבאכדאמר
 ההיא מפרש הייתי תוסיף בל על ועובר תפילין אלא לנו אין בסנהדרין שפי ז"ל רש"' בפחשראיתי

 , )ד( תוסיף בל איסור משום ולא לבד סטרא בזקןדסנהדרין

 נשפי[ שעגסימן
 רבתיב אותם ר~גוו  ולא בהם לעבוד שלא ומורא כבוד הן אלהיך לקדשי , תעבוד ולא תגוז יאבנשרשים

 6'[ ~ע"י הגז ראשית פ' בחולין  ותביא  צאנך בכור תנוז ולא שורך בבכור תעבוי לא ראהבמי
 תעבוד לא ת"ל בזה זה של האמור ואת בזה זה של את ליחן מניין בגיזה וצאן בעבודה שור אלא ליאין

 ראםתועפות
 זסטיט6 דנני)ת6 סנ"י sttrl סטור דקרי אפי' סכויי מדכרי וטול עכ") מנרכס יתחי) ולח"כ יוסיף )6 6נ) מוסיף 61ח"כ 3נלכסיתורי)
  כו'  ת"ל כו' מסלי ברלי  לפס  יוסיף  עכטיו 6"כ כתורס כמט"ב לנרך פתחתי 6)6 כחחי)ס ),וסיף 6גי ו6ץ )נרך ומתחתי סו6י)יימר פל5 במסרי יי"ש עכ") )סיפחו טס)ס ס3רכס טויל ד6"כ כס6)חו יתחי) ו)6 ט'רגט ווט יוסיף ולח"כ מנרכס כנוסח סיתחי) סגריךסי6
 ור") כו' Sb~nf q'Dlh 6ת )כרך רטות תורס )' ונהגם hto'( כ,ס") צנורו נ' כ"ח ר"מ וכנמרץ .  רס6' הנו Ynh )טוס'ףי6ס')ו
  )נרך  טרט6י דכאו טו"6 61"כ סיום. כל  לים דיבור בתפס  עובר  קילו  סוב  כיוס b"D  לרוכן  רמלי  רביון יסס"ט  טס טתוס'עפגוס"כ

 ל6 ת"ל סריטונס כסכת שסילו  סדולן בטעת סברכות על  לסוסיף רטשי יס5 ס"נ )יכ5 רחעכ5 לע"ג 5חרית5 לוימג5 לח"כ יטרלל5ת
 מחו"ל ט6 רטית הורס )' פיתיי דגקט ho' מ6י סק"נ קכ"ח סי' נ6ו"ח יעקנ סיטועוח סיקיק מס יתורן ונוס ושיור דדי  עליותוסף
 SD רקקי לו'  רסית  תורס לי  ונתגס סו6י) צמרו כדיוק ו6דרנס לק"מ  מבשרתי מט וטסי  סרר"ס fnc tDIS' עיי"י  'טר6) 6ת )כלךטו6
 טי'"פ 5תר  העיין תספרי  דהרי פי' 6' י"ג זנריס סת"6  ע3  סמלות חליפות ובס' ליבור 5תד  כיוס כ"ס כבניס כרכת  לפיך סרסרימס

  )1)3 וס,יכ* פרס  בלוחו  טנורר טמר וי"מ טלתב  רס"ר )לוין סמ"ג עיין )ד( . זחוקיס ודגליו דר"ח ליגמר*  יספרי נין טכס)מס"ס
 נכרו ל5 למס 51"י  רכתן יר5"ס יו5 וסי"מ עכ"ל. סו5 רוקק ממרץ  וקן  לענין נטם. ,ט יגר סטן וזוחט נורע מוסיף ,oh נסויף ט טיטוגינית
 )עג'ן סייגו ק6י )חודים וס6' ק6' )חודי' ס6י 6נכ 6"נ )מ"ר 3סגסדרין ד6נור וס6 טכ' טפי) ז"ס נ' )"6  מרוכס  יתיס' גספטמו
 נגיף י65 1)6 גורע סוסיף  ד6ס  נטינן ממרי  וין דלגני ג"ל ר"ל  חיסיון בל  על דעונר 6)6 ינ6 ננוס 'די י)עו)ס נורע טמוס'ף כ) Orדפן
  מ"1 )"ד סי' )16"ח סגרעק"6 3חי' ועיין סיר6'ס וכיצרי תוסיף נ) ע) עכר מגוס חוכת ידי יqh 06 63 תוסיף 3) נעגין 6כ)טמ5וס
 )סג6ון יעקנ קס)ח 3ס' נס כסד"ח טבחנו סנסלג וסי"מ  סיר5יס דברי  גס סכיי  זל* דסולס  טס3י,מרס"ת טעם מרגיט ופיני ד"ססק"ב
 ר3עיגן מטוס גורע סוסיף ס6ס 3גוונ6 רק חייב טסינו נוערל וקן )ענין נותרי 3סגסדרין דטתס כ' כ' )"6 )סוכם נם" מק6ר)יןר"י
 טכ"כ ותמייכי כו' כסגים נברכת נרכס  סוסיף *1 ו'  כמתן טגתנן 5הת במתכי וסניתניס גסמעי וסוכי הפילון זוגי כ' כמו ep'לחורי' וספי ק6י )חודי' דס6י  6ף  לסוסיף  ימכוין סנטוס  על ממוסיף כ) גווג6 נב) עגה 671י גוסך תוסיף נ) יסור )ענין 6נ) עי' ו'ורוךתורס

 ע"ג ר3יגו טסקטס תוסיף כ) ועוכר תסי)ין 636 )גו  6ין  כסלסירין ססי'  סרט"י )ענין וטגס . כוט סר6סוגיס דירי וכר 1)6מרלפטי'
  )סיכך 5גד  ,יצ  לולב  פיומריס  לרללן  סילריס  *לו 5בל 5גר 5רו לולד בסיכוי כמ"ר רספרי  פריית* וחט 11"3  ים ס0מ"ג כ'מסססלי
 כקו"ח סנר"6 ורננו ר6ס ס' מיורמי לגיסו טר"ר וכ"כ עכ") ק6י )חוד'ס וס6' ק6' )מור" דס5י  סגסדרין 3מס' כממפלט כתוססת )מוט6ין
 גרוע 6גד 5ריך 6י קטגור 3גמר6 סלרי טגמל6 סוגרת עט )יירטי יכולתי ל6 ת"ל ימ1רפי חי' פל סלמס  חרפ וסטת . סרקנו תלג"6ס"

 ביס 5ית דיניר דייכ* סייס  טמעילן מורמי טרר"6 כ' וסליך תוסיף נ) מטוס )'כ6 6גד גריך 06 6סי' מנמרק יופי גמג6 סו6ועומז
DID"תוסיף כן ר5יכ5 ודשי רושמת יו* וטומר נריע 3גמר5 מ"י  סדין ל* וכמחייות עכ")  דילן ס"ס טס  סספרי רפ)יג סרי  תוסיף בל  
  ויורוי תורי ר5יכ5 טד מחייב ל5 ממרש  זקן  לסכין  5בל 5גר לריך%י

  כ6ן סיי ל* יתוספת יתור  בי  מוטס  סמליי סטית מחתילת ו5ס
  טמורי 3"ר ר"י כטס כסה"נ כמנ61ר מעולסמורס

  גריע דיי  סרט"י  דס6  לפרפ"י eh" סבר ודיי  תוסיף בל  olrn 5בל 5תת  במיוחס
 וסייגו מגוס תוססת  ס0  ט5גר בטונן עמס )6 דמחחי)תוועומד

~llD'h 
 5"5  לילב  S"D 5י 3מס"פ h(h וכירקים רס"י נמלקו 1)qtDln 6 י%

 Y'bt  מלוס  עבד 1)6 חוסיף כ3) זקענר גורס . ולין  גר"ס  מס רפ"י  ולפמי"כ בורט וס  ושין פי' דרס"י כי' וישי סקי  לתודי' bO'*גר
 בבל מייו כמלוס גרע רל5 פי' לו' וישי ק5י לתורי' ס5י ורפמי' לסיר5יס מפק"ל מלוס ומבר תוסיף 3בל מ3ר ל5 גורט וס  זכיןטע6
 )6 עס"ס ולתמנן סדר עס"ת ט16) דגרי נס' ריט"ן סנ6ון גס . ות)"מ מ5וס כבד  ז)6 גורע טוסיף ו6ס  בטילן  דקלן 5ל5 מ3רתוסיף
 6ר3עס גס גרעת 5'3'ח ס' תטסס ס6ס  נורע  סמוסיף דלל תגרמו  תוסיפו  ט6ס טכ' כעט"ח )רנותינו וקגיס כזעת רוויתי כתכ עלותוסיפו
  ססימור לוסל יסמיני בי לי בכיוכס  -מסמילי גיוס יטב  06 *3ל  טבלולל  fn(ot  וא' סכחסי)'ן פרסיות ס' סרט"' וכן גו' כקום שגסט0ר'
 טטגויני כיוס יט3 06 6כ) וקג'ס 3דעח וממ"כ יבנ"ל  תוסיף בבל  סובר נ"מ ועומד גרוע גמ' יטי 7)ו נוס e'nip טוס רוסס 6גי ושיןט16)  סדררי מכ"ל ולט"ג  ט"מ נורע סוסיף 06 ניקרי וחסיהן ועומי  גרוט מיסרי דוס ימn~DT '3 55  נסנסררין  יסמעיין  .עכ"ל סטוי פספסומס
 b qh(h לגורו 3)3ד 63)ס )6 36) 3יס") וטססרי ו6תחגן סדר סרט"' ע) כ' 0חולס נפי' סרמ3"ן נס ב' כ"ח ע"ס עיין כו'בסוכט

  עכ"ל:  י1ס נלקי טינר  יטס מחג יעעס 06 וכן כו' לוקס 3יווגס תצמיגי כסוכםטיסן
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס איטרים ז עמור מפך 04.0
 אין ובתלוש בנויה היתה רחבים אבנים עמודי על אך נרצפה מהוברת היתה לא בנין של אבסדראדהאי
 פירושו זה בנין ואין וכו' בעורה עץ של בימה לו עושין 6'[ ]מ"6 נאמרין אלו פ' במוטה כדתניא בניןתוספת
 , )ד( תלוש בנין בקבר לאוקמיה מצי נמי וההוא קאמר במחובר דההוא כ'[ ]מ"י בסנהדרין דאמרינן בנין בקברנפיי

 ]סי[ שעזסימן
 אחת אבן מצבה אלהיך ה' שנא אשר מצבה לך תקים לא שופמים בפ' כתוב ' מצבה יר תקיםלאל

 חוק כי שנא אחת ומאבן אהב הרבה מאבנים שהוא מזבח לי תעשה אבנים מזבח תעשה מה אלאהמקום לפני ששנואה הכתוב לך מגיד אלהיך ה' שנא אשר לשמים אפי' עלית להקריב אבן מצבתכדכתיב
 ותניא לע"ז חק אלו שעשאוה אחר שנאה עכשיו האבות בימי אהובה לו שהיתה ואע"פ לאמוריימהיה
 שנואה לאבות אהובה שהיא מצבה ומה הוא דין )א( מנין ואליל אשרה מצבה אלא לי איןבספרי

 . לבנים ששנואה דין אינו לאבות ששנואה ואליל אשרהלבנים
 [DW] שעחמיכמן

 רע דבר כל מום בו יהיה אשר ושה שור אלהיך לה' תזבח לא שופטים בפ' כתוב יה" תזבחלא
 אף וחכ"א בספרי כדתניא צפון המעונין בדרום קדשים לשוחם אזהרה . ויאוין שלשה זה ממקראלמדנו
 אשר דכתיב לשם בע"מ לשוחם אזהרה למדנו . לה' תזבח לא שנאמר בל"ת עובר בדרום חמאתהשוחם
 וילפת גרב כל ת"ל מנין בע"מ אמו ממעי נולד בע"מ ונעשה תם נולד אלא לי אין ותניא מום בויהיה

 בו נדרשו ועוד רע דבר כל שנאמר רע דבור ידי על קדשים מפנל אזהרה ולמדנו . רע דבר כל ת"ל מנין,,
 . 6'[ )"י מגמם קדשים בשחיטתדרשות-

 ]יצב[ שעםטיגון
 שלא למלך צוה )א( בראה הוא כי נפש ולכל הכל יוצר אדם בני לבות יורע , סוסים לו ירבה יאמלך

 נ,[ ]כ" כה"ג פ' בסנהדרין ותנן סוסים לו ירבה לא מלך גבי שופטים בפ' דכתיב מוסים לוירבה
 והוא אחד מוס שאפי' ומנין הבפלנין )ב( סוסים ת"ל ופרשיו מרכבתו כדי אפה יכול סומים לו ירבהלא
 הסומים במל והוא אחד מום אפי' לרבות שסופינו מאחר וכי סוס הרבות למען ת"ל ירבה בבל שעוברבטל

 ראםתועפות
 )דיות סו") ס' מיד סדין מן ס"ס ו6ס טעי )סי tirD hlh הגו ארי תנגין מן צגו ע"כ רסס יסוכם )סך זמי 1)6 כגין ס) טסיםומפגי
 מגוס'יל  h"r יע"כ TP ט) ייעטס תורס לערס זין נגערה o~rpn סיו )6 ס' מיד נכחנ יסיט 57"כ רסנו זכמגת )ומל והן חשייכנין

 סחי' מס וגס תסיס. 6יך כקנזס סיס סתגווגס ע) לק %1כ )סרכי הכגיס 3ג'ן נין מסמק חיגו טרקסין נימס דסרי -מין מפיוסט'עטס
 זכרי ס!"ד )עלס ססו6 כדיר ככ"כ ט!ססס תוי )'ס לקמכם) כיון 3כ"ו )ע"ס 'טיס )6 וגס מחוגר סוי )qh hD'CD1 6 הכגיןקמוסיף )" דקמנט) 6' סריך דק"ד עירונ'ן סכת ע"נ מ)מ ננ!וק'ן טמרי OSIDS קכ!ע סס!6 .כיכר וס יעורן 6ס 'יעתי )6 נתפס נטיסהירסיס
 Sblnns מסוס )סרס !6ין גיטו 7"ס 6' ע"ח 3ע"ו סת!ס' יוה"כ )ס hirh )סיב . מפט בגין נקיר )ר( . עכ") )' מוכג'ס הגסרניגו
 )קרקע כ)) מחוכר ט6'נ! רניגו פי'  )סי  רימוי  יון ת)!ט )י' וחטים סגין כקבר ס3"ע )0מ!6) ננסיק סיין ננמר דכס' כו' היגויד )סך)")

 : רב"ט טנת כירום)מי יומגן !כר' מח!נר חסים 3'ת6נ)
 סי' )עיfcnl 3 ק"ת ס" 3טל פן מתנ"ס שין )גבס qh סרסור מלכס גמז )ננוס כקמעשז ספסור מניין ס" מגין ו6)י)6טרס)א(

 : י' 6ומלמ"מ
 גס סטעס ט"ך י)6 שכ' כ) יקרת טענות מיכת'כ גט'ט )1 'ר3ס כ)6 זס") )ר"' טמר כמהגס כ' כ"6 )סגטירין )גר עלוךכס')א(

 סימר וכמו )מרנות מותר OtOt )מוריס יגייס כס)6 6"כ גו)ר'מס טעס 'ס'כ ט)filO 6 סטעס סוס'ס )1 'רכס דכ)6 וכיון אגוס63!
 דמי ד)6 דק )6 וכמהכ"ח עכ") גסים )ו ירסס כ)6 כדס)יג 5ס!סיס גס יט!דס ר' דס3ינ י") )כהורס וכ"כ stch ו)6 הלנס 6ג'ט)מס
 ס)6 נ10 דט"ך סרוקת כגסים 636 מרס דירס ד)6 ס"מ )נכו יסור 631 דקרך טעמך מדכתינ 6ר"י גטים 13 ירכס כ)6 יזוקףכ3)
 כחד )!מר )נו יערג מי מ3רימס סעס 'סיג !)6 מטעם שחורט ע"ג טסוטירס סוסיס )ו ירכס ג)6 6נ) כלניניך כ)ג!ע!ת ו)6 )133'סירו
 כו' 3מ)ן  )וס לו' b"u לסוט יורת  כ6ן חס"ר מ5רימס סטם יסיב  הכרסיס  לנוי מע"י )מיסך גוחט וטתורס 06ינ 1)6 טלכרד 6מסת1רס
 יסורס )ר' ו6סי' נוס מויו וכ"כ 6טינ !)6 קרנס 6גי )!מר גננו )סחחכס 6ין מ3רימס מעם יסיג סעי"ו 1rfit )כ יודע ססס"' נו6מרר'ע
 יסגסןרין כמטגס וכן בסיסך טויסס ככתונ 7)6 גטיט )ו ירנס )6 ))16 ק!יס ס!סיס )! ירנס )6 )16 סחורם כסדר כ6ן כתב ורטיגוודע
 6נ) מרנס 6יגו )ו )ו ת") !כ)") כ5ן D"D ס!סיס ת") )ב( כגנסרו"ו. ועירס סי"ו סי"כ ג60 נגו"ר וכ"ס קויס גרס )1 ירכס )6 6ית6ס"ט
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רא יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אי~רימ עפיי מפף--
  קע'ג[]סין רביע בעטור ולמעלה מאחר" הכי שמקשים ראינו )נ( בכאן וטום סוס כל על ירבה בלא לעבור_לכ"ל

 * שנא דמאי מ-ה שאינו בתלמיד מקימות יש פי,

 ליצא[ שפסימן
 ב8' הכתוב עליו והנהיר לבבו יסור שלא יתירה שמירה הוצרך מאחיו הגדול המלן . נשים לו ירבהלא

 נשים לו ירבה לא 6'[ ]גא כה"ג פ' בסנהדרין כדתנן הנשים רבויי וכמה נשים לו ירבה ולאשופטים
 לא לבו את וממירה אחת אפי' אומר ר"ש לנו את מסירות יהוא שלא ובלבד לו הוא מרבה רי"א י"חאלא
 בגמרא מפרש י"ח וחשבון . )א( קי"ל וכדר"ש כאביגיל אמי( נשים לו[ ירבה ]לא נאמר למה א"כישאנה

 כהנה למיסר ?מצינו והאי ליה דהויושית להו הוו שית וכהנה שית כהנהוכהנה
 . קמא דכהנה דומיא בתרא כהנה למיסר לן דאית סרי תרתיבתרא

 ]יצנ[ שפאמימן
 וכסף שופמים בה' דכתיב וזהב כסף המלך לו ירבה שלא מלך כל ממליך צוה . וזהב כטף יי יסב"לא

 ליתן אפ" יכול לו ירבהלא
 ן

 אפסניא ליתן 2 לו ה אבל מרבה דאינו הוא לוסר;ו 4ד ת"ל
 . מותר אפסניא )א( מדאגת אבל תהב כטף בראיית רוח גסתו למצא לו ירבה לאפי'

 ]רצי[ שפםסימן
 גרזן אלא לי אין ותניא וגף עצה את תשחית לא שופפים בש כתוב , תכרתו ולא עצה את תשחיתלא

 כדאמרינן דבר כל ולהפסיד להשחית שלא למדנו ומזה עצה את תשחית לא ת"ל דבר בל לרבותמנין
 קק והא ומקשינן קפיד לא אי קפיד אי למיח,י )א( דבריה מאני קרע הונא רב בר 6'[לרבה מ"כ~השין

 ראםתועפות
 ג"כ ים טוסטים פ' מסרס"כ ת1651מ 6גז0 וכמינוס כניסם וכ"ס טכס3ג'ן סוסיס o'DtD מקיים 6גי מס ס6 וסרסיו רכס כזי סו6מננט

 : כגדסס )'ת6 ס"ס עד כו' ככלן )ג( . סטינ1ס )חקן מעיר )6 ומסרסרך כוסס"ס
 :  ין 6ות מט"ו ס" )עי) ע"ן קישוכיר"ם)א(
 מ6י 6כ) hnth וגגדסס כידו גו5וי סיסי' פירכס כמס )6ססגי6 3י16ג ויכון )סר11תט 3"5 ננמל6 ב"ס )כגג ר") DDb('hמזקנת)א(

 סילוט3מ ע"ד כתב ורעים ס"ס וויקי ז' טנסס"ח סורווין )סר6"ל וחי' ונטנסית , סכת"י גי' נוכוון ויותר מותר h'1DDhזלריכות
 רקבון ר6פון 3סקדיס )סכי יוד פריך וסיט ho7 לרטון ר6טון נמקד'ס וקימגוט כו' סכיגותי נעגי' וטגס מ"ט טס סקורו ס"3 פ"יס6ס
 לכריו ואין טכ") רונסון ראשון )סקז'ס פריך סיט וע"כ רב מון )עימו )וכות יכת ז6יגו כיון 6מת כסעס )0קד'ס יכו) סיס ד)6מטוס
 6כ) )סתעסר נדו) מס יסקס ס)6 סייגו ווטכ כסף )ו ירכס ס)6 סמאך ע) סכחונ ד6סר ימ6' 7כ"6 יסגסןרין 3חי' סר"ן )סמסטרעויין
 כג)ט"ט נילוס)מי ועיי"ס עב") כיס איסור סוס 61'ן כו' סן ס3ו וז6' 516רות ומגף מייגס סכנם כגון ננוון מרכס מסריס )ו 0קגו06
 טנרעק"6 כ' טס סנטר6"ס סר6"ס ינרי וכסי' עיי"ס כ' )"ך )גירים נסי' טר6"ט ססני6 3סר6"ס יקטם 630 סירוס3מי תכרי מרןשכ'
 ומ"ע ככ"מ חים גסס וכס' טטקיט ח) )6 טוכס קוים 6כ3 ךס)נ") כנוקדים מיגו ס',כ0 63חר ע) מכס מקויס סטקוס ממסגידסימ
 ר'1 סיז סק5ס"ח ז' ססכי6 ע""ס 3מסרע סקדס מוו זנ,כט מכופר גו' 6מר וט כמון . ולנור 7"ס סם נגוריס סחוס' 7)סמס"כגתנ

 : עיי"ס 13 יגס ס)6 עון 6ף טסק7ס ח3 ססקר ס) 7כככר )ומר סרוגה ג"ו סי' ק56יגע)יגנויגין מרס )סג"מ בוסס 6ס3 מ"מועיין
 )מינו דמ,ס  יגר כב) עלס 6ת תטחית 63 ת"3 סמים 6מת ממגם למסוך 6ף מגין גרון 636 )י 6ין סומרו סססרי מינרי ימירכינו וסגי . רב"ט )16ין כסינ"ג וכ"ט כליס רכס 63פיס משגיי קרע ר"0 כנמרך 1)סג'גו גריס כלפיט מ6ג" סני' כנדסס . דנריסמלגי)א(
 1)טססיי )טטחיתט)6

 נס"1 סרמכ"ס 16)ס וכר גכ) ר") זכר כ) )רמת מניין סססרי נפטון ומסכ"ר כו' נקיוסין כי6מריגן ונר כ)
 כו' לוקס סקו75 וכ) ע5ס 6ת תסמית )6 סג6מר סייטנו כדי סמיס 6מת מסס מוגעין 61ין )מ7יגס סמון מ6כ) 6י3גי קומבין 6ין כ' סיח מלכיסמסג'
 1)פ' S"1U מיכריטט מ"מ hlh )וקם ויפיגו חסחיח כ)6 עוצר ססחתס ירך כו' כנדיס וקורע גיס ממסכר כ3 636 נגנז סקיצות 1)6 כ' ס"יופס

 6ממ מסס סמומך כ' מז)6 )וקס א"כ טייכסו כזי סמיס 6מת מסס מטך 6ס ד0"ס נגרון T51P 7וק6 )16 )וקס סקסן וכ) שס"מ סרמכ"ס מש"כסגר06
 עמס"כ סמו3ק גר06 ג"ו )"מ )סלמכ"ס נסס"גו 16)ס י,ינרשס. %מ )וקט מ6עגוח מון  7נר כ) וספסיז 3ססמית סרמכ"ס כ' ו6ס"0 י' נס)כססמיס
 0% 6ת חסמת ז)6 )16 לעיקר 6)6 כס 'סכור 16 )ריק כגן ס'סרוף מ' כגון 3" 76סעיך :hp' 63 קוקס כסין'מ המס"ת ~מר וזומקנחיכורו
 ממחית כ) מסוס 3י' מפקין )ייס כליכין ולאריס נורו מ' סחוסך ומלקוח גוס 6תרו ז6י כ' )"6 גתינ סוף נמ'עריס ירוסס ורניגוק6י

 1ס"בא
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ך יראים לשמים אם כי לבריזת רע נעשים שאינם איפרים ז עצירמפר
 וכף שוה שלא במקום ומה דתניא וחומר מקל לן נפקא ונספרי שוה ורינם לזה זה )א( הוקשו תגוז%א
 מה בכור נאמר למה א"כ תקדיש וצאנך בקרך ת"ל מניין קדשים שאר בכור אלא 'לי בספרי'איןותניא
 , חמור בפפר עובד אתה ואי אדם בבכור אתה עובד כוכבים עובדי פי' אחרים בשל עובד אתה אבל עובדאתה אי שורך בבכור אומר )ב( יהודה ר' הבית בדק הקדש יצא מזבח הקדש כל אף מזבח הקדש מיוחדבכור

 ]פה[ שערמימן
 ושרפת אנכי ראה בפרשת דכתיב הנדחת עיר לבנות שלא יוצרנו והזהיר צוה , הנדחת עיר תבנתלא

 עור תבנה לא עולם תל והיתה וגו' שללה כל ואת העיר אתבאש

 ]עי[ שען:כדומן
 הנדחת עיר נכסי , חרם שנקרא מדבר ליהנות שלא הב"ח והזהיר צוה . החרם מן מאומה בירד ייבקללא

 תשרפון אלהיהם פסילי דכתיב חרם נקרא ע"ז . בה אשר כל ואת אותה ההרם דכתיב חרםנקרא
 הוא חרם זו הרי שאומר חרם בלשון המקדיש . הוא חרם כי תתעבנו ותעב תשקצנו שקץ וכתיבבאש
 כ'[ י'ס ]עיגון למרד ובמתם לה' הוא קדשים קודש חרמ כל וכתיב החרם מן 'מאומה בידך ידבק ולאבכלל

 , )א( הכל דברי לה' ובמפרש הבית לבדק חרםימסתם

 ]סו[ שעוכימן
 אשרה לך תטע לא בספרי ותניא עץ כל אשרה לד תסע לא שופטים בפ' כתוב ' אשיה יר תטעלא

 נקרא ומה עובר נטיעתה משעת עבדת שלא אע"פ פי' תעשה בלא עובר אשרה שהנופעמלמד
 אמור לע"ז מתחלה שנטעו אילן חם אילנות של אשירות ג' 6,[ ]מ"מ הצלמים כל פ/ בע"ז כדתנןאשרה
 מנין במפרי ותניא )א( מותרת וסילקה ע"ז תחתיה העמיד שהחליף מה נומל והחליף לע"ז ופסלוגדעו
 אומר כשהוא אלהיך ה/ מזבח אצל עץ כל ת"ל תעשה בלא שעובר הבית בהר בית ובונה אילןלנוטע
 מנין )ב( ר"א אמר והתניא בעזרה אכסדראות הוו ומי אמרינן תמיד ובמסי במה לרבות לך תעשהאשר
 יש בנין של באכמדראות חסדא רב אמר עץ כל אשרה לך תטע לא ת"ל בעזרה אכסדראות עושיןשאין
 נשים בעזרת ואפ" השכיל עלי ה' מיד בכתב הכל כתיב הא בנין של אכסדרא עכדינן חיכילשאול
 בגמרא ואמרינן גדול תיקון שם ומתקנין נשים לעזרת יורדין דתניא נ,[ ]נ"6 החליל פ' בסוכה הכימקשינן
ftw.gh  לתרץ יש )נ( השביל עלי ה' מיד בכתב הכל כתיב והא עלה ומקשינן כוי גזוזטראות וווקיפוה היתה

 ראםהועפות
 ט) מוסף וי"ו מנוו ו)6 מענוד )6 6' כ"ס ועכולות וסרט"' 3גדסס כ"ס כו' לוקטוסי')א(

 עגיי
 )מון )ב( . מוס וס טגיסס ולמדו ר6סון

 הנכור קומר ממעון ר' כוכ3יס עונז' סי' 6חריס וע) נסכך עוזי 6מס 6כ) כו' 6תס 6י סורך ננכור יומר יכודס ר' סמ"ק )לויןססנו"נ
 טוגו 6דס כנגור 6תס עונד hnth 3גדסס וכן עב") 3' ט' דגכורות כס"ק מכבס וכן חמול נסטר עוני 6תס 6נ) עוזי 6תס 6יסורך
 3ססלי וכ"ס ממור כו' עודד 6ךס לנגור 6תס עוני קומר סמעון ר' 3גיסס וכ5") סמעון ר' דכרי מס מחסר וגריס חמור ניכור6תס

 : יסורס )ר' 6תי6 מסיר ממור לסער עודד 6תס ו6' 3סכת"י כ6ן )סמס"כ36)
 בטון סגוקדיט סרי תיקהי סר6"ס רניגו כרכרי ו6י סו"פ נעיגן ס6 סקדס וסרי 3' כ"6 מסכועות ראגו ע"ד סקסם ס)'ט"6סגר6"ר)א(

 חייל והס"ט הכיסס טכ)סון מס רק ס)יג' 637 די") כמג קלו ס"ס י' קוגעל יג"ת נקונן )סידות רס"מ וסנ6ון ססו6 זככ)חרס
 : D(/st 6וכ) ע)6 מכועס דס"גלכ"ט

 תטע )6 יטמר 61"ג סיירי )ע"1 יכ6סירס כנוסכ"ר נוטס דגוסנ,ע וינקוט גוסכת"י טסגיס גוס קמ"ר ס' לגריס )חסרי עין 3נו6ירעיין)א(
 61"כ ס"6 מסח 56) ען כ) )ך תטע )6 6טירס )ך מטע )6 ס"ק 3' כ"מ תמיד 3מס' וכיו"ט ס"6 מונח 56) ען וכ) 6ט'רס)ר
 מסוס ייג' גת63רו וכגר סס טכ' י"ג )"ת )סרמ3"ס מס"מ ועיין )פרס"י סמעס"ח כמס"ט )הוין )סגי תטע ד)6 )6ו )ממת יט ראגו.)ס"י
 סך סס נחליד מס"ס מי,חי גררה 67ננ מח סי' מסג"מ 3ס' ע)יו ודקדק עכ") 3גוקדס הסורס ססגט'עס ג6מר ופס ממיר 3מס'זו

 מיס מדייק דסרמנ"ס גריס ולי סתי' מס עיינת תמיד גמס' סנו6מר מקום נסרקות סרמ3"ס ר6ס מס ות"כ כספרי ססיגוי3ריית6
 געזרס 6כסיר6וח עוסין טלין מגט ר6נ"י מ"מ וכן סוסטיס פ' סחורס בסי' סרמנ"ן כמח"כ מיכריסס 6סנוכת6 מנית כסר ס3ונס6כ) טל כ) )ך מטע )6 כו' חטע )6 ס"ק נתגניי גוגוס"ס מ3ו6ר וסוך )6יסור6 כ"כ נמסרי ס6מרו 3ית ס13גס 1)6 הסורס 7וק6ססנטיעס
 יקותי6) נווסר"ר וכו' סלס"ג )ג( . יעקב 3ן ר"6 )סגינו נתמיד 6כ) 3ססרי כ"ס . ר"6 )ב( . וגו' מטע ד)b1Ob 6 ו6סמכי' מירכגןסייגו
 גס סוי ד)6 ומג") )1 קסם מס ירטתי )6 11") סס רניגו ט6)ח ע) מעיר מינסק עירנו סרור נק6מער6ווקע גוו"5 וומ6ווי5קי ס)יט"66)"
orס' גניו נכתר (ומרסון מסכי h17P)h חומס כגין פ) )עסות )ו וסי' טן נס) לסור 7עכ"ס ומקקי ען ס) ססי' יגר5ס נגררך סריך 

ונוסם
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 יראימ - לשמים אם כי לברעת רע נעעום~ שאינם אימלש ן עמרמפףנ40
ע ,י .ימ ,.א במו"ס 1,:ל,הי המלן בווי זגת'ב זה .א, ע. נע:ש הע"נוזל נריקי 1:ה,, מע,, ע,נין::יש,',י..,',[ %עג:ים.יעהוה enaw3 lueD'ך:נן'נ,, ר צ '  שנזה 11, ל[ 

 נימ[ שפגמרמן
 יל המיגאמ העילה לשנעופה :נק'נ ~-yp ול י;1,י,נניפה שיא ייני יצוה "'"'י 'ןע' ,יא 'ע:ילא

.נר-

Qw 
 גהי

 . קרקע עבודת שאינה פשתן וסריקת אבנים נקורייצאו קרקע עבודת כל אף קרקע עבודת שהיא מיוחדת זריעה מה לך לומר יורע לא ,"ל מה א"כ מ"מיעבד לא ה, , ש אין ',ר; לא המא,ב:מוא אב;,מ שנ ל"ר
 ונב[ שפרמימן

 ציה מלת. ויקלא
 שוא ' . י גב' שזיקו t"yy1 שמזיף הקל"

 נבותי ת"י
gy yyn תצא ב' בפ יגק.נ 

רתנ.אן
 אףעב, :סללה זה מקלל מה תקי א,ר,מ קללת מ ן נ.ת,ץ הס.כת,ן ל .גל "ים ,הנכת
 ק םבןאתיי"סן:נ%%םעעדיגולגב ב":ם'מ..יה" ךלנ" נשיי לגי נ' '"י'":!יאט'ק:.:ף, משחון מה ההיא י'א עיויל"

' 
 ץ ץ

4,::, ג:לב על זזו י ללימשתימל: ל  
141

 ראםצועפות
 וכסגינו , מוכרח וסו6 ננ0גיסס רוססתי טמוסנל )ב( . רמנו כדנויוכ"

 מסוס מר קטכר וס6 )רנט קניי 61") כו' )י' כהו רכס כגמרי
 רב 6ית6 ונגדסס טס שלג וכ"כ . ר"ט )ג( . סם נסרפ"י וכ"ט תפחית כ) ע) קענר וס6 6כיי 61") רכ6 סיר6'ס ומ' תפחיתג)

 לימים דלם תכירי fipll )16 תגירי מלי תכל ר6נ"י ס0 כסגת טימרו ד6ע"ג וססלג לגיח מדכרי וגר6ט 6כ6 ר' בגי' ונסמנויסוזס
 סמירת 3ט3' חת"מ ט)1 גטו"ע 51"3 מעיי טרכ דעת ו,טו תסמית כ) ט"ך י)6 ניכל גמי סייגו כיתייסו hh'(t' 6'מת6 3מילג:'כחמתם דקעכיי רננן וסנטו ג"כ כ' טס טבח h~ns ומטרט"6 עיי"ס הקסקט גו' סחיגוך וכ"כ תכירי מ36י ייוקר כ' קע"ס סי' טסמ"ק6נ) עיי"ט 6' 3"6 ננרכות ומטרנלמ )"3 קיוסין מיוסכ קמות )ספרו טגססח טס"ס נחי' טגרי"פ וכ"כ כמס )טט') כטפי) עומס 06טרי
 טו"ע וכקיטור לסור כטירס גוטג'ן ט6'גן עכ"נ הימס )סטי) וחימס כעס )סר6ות כיי כווכחו ד6סי' סס טכ' י"ר סע" תטחית וכ)גו"ג
 דדעת ופק"מ טרי 3יתי' tt1'hh 6ימת6 )מירמי עכיד ד6' 6ית6 כ' O~fp כסגת דס6 53ע"ט דכליו סרח כטנ"ס מסימן נסוף ק"5סי'
 ומס"ס רי"ט רי"ח טסו )תוין נממן ננס"ג עיין )ד( . 1' קוגערס h"'p נד' ח"י 3כגסת ועיין נכון וסוס כו' ויוסל ניתי' thh(bnnth'n )מיליי סי' כך טי6 טגיסס )טון מותר 6'מח6 מיסל' סי' כ6ן ומב"כ , )"מ ותו תגילי נמתגי דדוק6 ומסרט"6 ומסמ"ק כסמיגוךסרם

 עיי"ס עכ") מ65תי )6 ונט)גו s~rl )"ת תכרות )6 וקותו מספרי ו' עמס נתוססותיו סטנים סרמנ"ן ט"י 5"ס 16ת מסר6ס"ענסגטוח
 )6 61וחו ת6כ) ענוגו כי מסכך ומסלתיי סוכות nl)S~h סקו75 6' כ"כ וכמכות טרמכ"ן כד' וסוס מכת"י שן טמ6'ר ססכי6נספרי
 ק6:נר )"ח מטוס מותר ט)יעחו ע"1 סי' 'TIU ס6" ועיין כון ווותר )כיח כמזיק 6י)ן TtPS כ' מס"ס ס"  קטן דטחטכ"ן  זיעתכרות
O~efilרי"ח 5וו6ת נס"מ עיין ועס"ס עכ") כגיסן הי"ד )חרגגומס טוככין מוטיכין טגסגו מקוס כס' חגן 60 5ענ"ח מסוס 6י 63 )נוט 3עיגיסמ6ס 1 פניקס ע) חרגמ)ח )סוסינ ומחר 06 וטס6)ת ג"כ סס סכ' חקמ"ט כף' סתטכ"7 כסים ועיי"ס מיי"ט סכנט מטוס מס 6'ת 
 סכג0 מסוס גי' 6ית tUDh1 דמותר קלמר דמדינ6 טתסכ"ן מדכתי סחילס 61ין 6סלוחיס כגז) סטנים ע) תרנגו)ח olh יוסיכ)6

 : יעצן סט6"וכינרי
 נמרק טס טסני6 6מל ס"ט )"ת 3סס"מ סרמנ"ס וכ"כ 6חי thls 6)6 גחטכ סוייגו ועיי"ט קס"ו )לוין מסמ"ג כ"כ רנינוכרסון)א(

 כמס"ט טמנו 6מד 163 ססו6 סתנ6ר כנר נמס"כ ור") כמסקות וססו6 6מד )16 טסו6 סתכ6ר כנר סגם וו") 6' כ"סדמכות
D~i-bnoD~D דסועס Ort~ מוכרח 61יג1 רכ"6. . י"ס )16י1)סגי טח)קז כמ"ג )מגין כטנסותיו מטר6ס"ע עסס כן ת6 ו") טרמכ"ס )דעת ס3כ))ות )16 וסו' 6מד כמקרץ זטן : 
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רב, , יראתם לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם אורורים ' עפימפר
 , המפורש מן מתום וילמד בקר עד חגי חלב ילין לא מדכתיב דילפינן )א( תבקר עד הלילהבל

 סו[ שפו שפהמהמן
 וגו' נבר .כלו יחיה לא תצא כי בפ' כתוב 1 אשה שמלת גבר ילבש ולא . אשה עי גבי כלי יחי"לא

 על גבר בלי יהיה לא 6'[ ]%ע נזירים ידני פ' בנזיר לה ומייתי בספרי דתניא ראב"י פ" המלזראפ"
 ומה תועבה נאמר. כבר הרי איש שמלת ואשה אשה שמלת איש ילבש שלא ללמד אם ת"ל מהאשה
 אשה על נבר. כלי יהיה לא ת"ל למלחמה זיין בכלי אשה תצא שלא מנין אומר יעקב בן ר"אהאנשים ,בין ותוצב ותלך איש שמלה ואשה הנשים בין וישב וילך אשה שמלת איש ילבש שלא אלא היאתועבה
 ראב"( משנת 6'[ ]ס"ו בגיטין דאמרינן קיי"ל וכדראב"י איתתא בתיקוני גבר יתקן ולא איתתא על דגברזין תקון ,יהא, לא אונקלום כדמתרגמ )ב( כפשוטו קרא ליה משמע ראב"י אשה בתקוני אדם יתקן שלא )א(ד"א
 שם. בפ/ דאמריק כוותיה יוחנן ר' דקאי ועוד 6'[ ]0' הבע"י פ' ביבמות הלכה לפסק לה ומייתינן ונקיקב
 יהיה לא משום לוקה הערוה בית של ושער השהי בית של שער המעביר יוחנן רבי אמר ל[ ]ג"חנזירין
 כהאב"י ס"ל )ג( יוחנן ר' ומתרצינן מד"ס אלא תורה מדברי אינה שער העברת מדתניא עלה ומקשינן גברכלי
 ילבש שלא דקרא אימורא דמוקי דראב"י[ כמ"ק מ"ל סופרים דברי דאמר ותנא כפשומא ליה רמשמע]פ"
 ותנא לוקה תורה דברי יוחנן ר' שאסר שער והעברת . לניאוף האנשים בין ואשה הנשים בין לשבתאיש
 בתער גופו כל אדם סיקל רב דאמר שרי במספריים אבל קאמרי תער בהעברת סופרים מדברידאמר
 כמנהג והכל נשים בתקוני יתקן שלא אדם יזהר הלכך )ד( יפה מגלח פי' תער כקין במספרייםומפרש
 נשימ מלבושי שלובשים אדמ בני שראיתי ולפי לעראי קבע בין הכתוב חלק לא שהרי אסור שחוקודרך עראי אפי' וללבוש . אשה במלבושי בהם כיוצא שאין האיש במלבושי ואשה להתקן 'שלא מוזהריהא' סכולם אנשים ממלבושי חלוקים מלבושיהם ולהיות להתקן המקום נשי שרגילות ומלבושים בתקוניםהמקום
 תורתו, דרכי אסתת על ויעמידנו ואהבתו יראתו בלבנו יתן ויוצרנו . כן כתבתי בעיני והוקשה )ה( לשחוקעראי

 ראםתועפות
 )מי כעס מקטת 6ף 3קר Sfil"( פ"מ כו' ירין ז)6 סו6 נקר עי 3' נ"ט גססחיס דנודדרטיגן סכ' סטוק כיוס 7"ס ח65 ס'ט!סנ זניי 3ס' ועיין . 0י"6 ס" מ"6 טרינ"ז ומסוי סיר6יס רדינו זכרי ר6ס bsn 13 נוע סגסירין טנר0"0 עיין . מנקר טד %י"%)א(
 ו3ס' טוסי סרכיך לכלי וכר )6 ס' 6ות '"ט סי' 06 עמוזי סו"ת ונס' ממסורס מן סתום די)מד )סיפך כ' דסיר6'ס ר6ט 1)6ע31ר

 : עיי"ס המריס ני3ריס 06 כשמולי ע) תסס )"ס סי, חכמים דללי נקוג0רק ממד0זי
 אדו" תיגת 7"6 חמת כת"נ ונגיסה כו' יתקן 0)6 טכווגס 6סס 0מ)ת ג3ר ענ0 1)6 וטוף סססוק נכסוף 6חר טדכר סי' .י"6)א(

 6' ג"ח יגויר סחוס/ וכ"כ . כסלועו )ב( . C""D 6' 6ות 0ג"6 ס" )ע') כמכ"כ וס" "1ד6'" 51") טס סט"ס וסגרני מוגן61יגו
 מקרך 0) כסיועו טסו6 דר36"י סמ"ק ע"י כחכ ס' )נוין טסמ"ג 6כ) כו' דקרך כססי" 06ס 0מ)ת 6יט ינכס 0)6 כו' יסיס )6ז"ל
 ויין מכוי סם למוכיח כנוו יסור מג0מיס )ס5י) 6סי' 636 טל"ח בינרי ס)6  דדעחו ועיי"ס ע"! נכון יסוג 5' כ)) סוף 6לס 3כיגתועיין

 16ת עגי מגמת ס"ו rttD ס)' ח"נ טקעגס יד נס' כ"כ סנ"צ וכינרי לסור ולס"ס חר3 ממכת )ט5') 6)6 60ימ וכי"ח כשיוןלשחמט
 ט)6 ס"ט 6נ) קחני ימ')ת6 16רמ6 כי גרפס )מ)ממט זיין 3כ)י עמ"ס 16גק)וס סתלנוס ע) וכמקט )חס 3ס' )מת"כ טורך 6ין 1)סי"וס"3
 )מלחמס ד6סי)ו )מלמנוס נקע ר3ות6 סכ"6 ד)סנוס"כ עכ"ד לסור כ"כ מזממה עת כ)6 ננ)נוטיס עס !"ן כ)' )טוניה כנון )מהימס)65ת
 טגיסס טיר6יס מזכרי תוססתי תמוסגר )נ( . f~pn קס"3 סי' יו"ד נ"ך ועיין לסור ג"כ חרכ ממכת )"ג5) 6)6 וקיטוע )גוישיגו

 כו' וח"ק 6' נחס ג!יר מ0"0 מסרס שיגו 6)6 בסי' טגמר6 )חון וט 6'ן כרסקי ס") ריי ומלכ"ר . )סthO '3 מר36"י י)נוכמעתיק
 6ף ר") כו' )כיתגי6 כו' וח"ק מסרס סרמנ"ס 6נ) ס' )צוין מסמ"ג ס" וק כר6נ"י יוחנן יר' ומיגס יל6נ"י כח"ק ר") כי')כדחגי6
 מס"ס 6)6 מי"מ הנט 0על זטעכרת ס"ט rrrD מט)' 3סי"3 מסק ומס"ט עט"ע 3נ%ס מט6"כ הנרסין o~tp'ns 6)6 מסרו ד)6כר6נ"י
 6' מ"ח ינמות 0נתוס' כר"ת רגיגו יעח )ר( . סק"ו סנל"6 33י6ור עיי"ס Dp"3 סי' 3יו"ז סממנל וכ"ז כרקדי %י 0ס 0ססק6ף
 ר"ת סת'ר תקס"ס ס" סריק6גט' וכ"כ ח' ס" שכמות ס'"כ כטר6"0 ועיין תער כעין כמספלייס ולע"ע כס"ט שער qh 0ר'דרג

 מוד"ט 6י ג"ט גויר ושין כן ס") )6 1סטוט"ע וסרמנ"ט סתוס' %) כו' תער כעין 3מספרי'ס כו' סטת' נ'ת סיער )נעתירוטר6"ס
 Y'Ph כגוססרייס דנם ט'") מ67וריית6 חייל 7כתער סוקן וגילוח ק"ו נוס נסגוד מכוח ס')ס' 51") רס"מ )סגנון כ5"5 וע"ן ל3 מגיכעי
 ד"ס 6' כ"6 )מכום סמסר0 6חר טנמסך י' סע" h"ep סי' ל"י סס6ות ג')ומ כייסור כטמחנר י)6 6יכ6 מיסו 6יסור6 )וקט67'ג1

 33"ח ועיין )'ת6 0)סגיגו 3טכת"י 6כ) סרנם כעגיגים ונס וכסס מתן 0) 3מ0ח6ות כתוכ 3גדפס כו' )מחוק )ה( . עיים מ;")מססרייס
  וכי כו' ליסור 13 6ין סולים טמעת DtCn 636 כן עולט סיגו יעיון 60מר כחסוכת 1") מיגן יכויס טר"ר ע"ס טכס Dp"3 ס"סיו"ד
 מרוס טעוסט מט ד6ף hnih 6'ס1רh 6'(b וכטס חמן 30 כמ0ת16ת י6ף )טדי6 סרר6"ס ממ"ר ממס זמוייס כ,ט לדיליו טס מכ"חע"נ

 יסטר ככר נפוייס ו)0מומ וכקט מת! )כמחת 6כ) 6מר כעמן 6"6 ס5על מן 7)יג5) כיין וכן ס5ער מן )'ג5) כי' )עוטת זומט 6יגו מקטצמחת
 ירסיס כמסר סר6"ס ממס"כ ניגן מטר"י יסרי "יחס מל"ח זנרי ס3י6 3נלכ"י וכן טכ"3 י)נ0 7)6 )16 ט) יעכול 6% 0מחס מיני3טר3ט
 DlC('l~ טכת"י גוססת )סיי6ממ

 טר6ש: 6מר 63 וככס מתן ולגנחת מוריס טמחת כניו מטוס 0) ז03מחס מיגן סר"י מטו' ע) כ)) חסיקט 6ין
היגו
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס איסורים ז עמורמפך*40
 ]סב[ שפזמרמן

 צפור קן יקרא כי תצא כי בש' והזהיר צוה תעבוד ואותו תירא אלהין ה' את . הבנים על האס תקחלא
 במזומן  נוהג  איבו הקן שילוה ל[ קלי ]שקן ותנן הבנים על האם תקח לא וגו' עץ בכל בדרך לפ3יך'.-
 מלשלח פטור הרדיסאות יוני וכן הבית בתוך קננו . בפרדם שקננו ותרנגולים אוווין נגון מקוטן שאינוואיזהו
 ועוף פהור עוף ביצי על רובץ סמא עוף ותנן מקרה דרך פ" למזומן פרס יקרא בי דכתיב כ'[ ]ק)"עומעמא

 עוף ביצי על רובץ מהור בעוף אלא לא_תקח על )א( עובר ואינו מלשלח עמור פמא עוףטהורעל-ביצי
 או אפרוחים טמא ולא טהור משמע צפור קן יקרא כי קרא אמר יצחק א"ר בעינן דמהור ומנלןצהור
 דתניא מעטא והיינו לכלביך ולא לך תקח הבנים ואת 6'[ וק"מ כהנא רב אמר בעינן דמהורים מנלןביצים

 במה פ' ובשבת מלך הנאה ממעטינן הבא לשאול יש . לכלביך ולא לך דבעינן פמור טריפותאפרוחים
 תרומה אחת מדבר הכתוב תרומות בשתי תיומיתי משמרת את לך נתתי הנה ואני אמר 6'[ ]י"סמדליקין
 קא כלבך למעדפי דהבא י"ל תבשילך. תחת להסיקה תהא שלך לך הכתיב יאמר פמאה תרומה דאהתטהדהת
 מלשלח פמור מפריחימ אפרוהימ או מוזרות ביצים שם היו 4[ ]ק"מ והנן )ב( לך לי למה הני לאו דאיאתי

 ביצימ ומה קיימא בני ביצים אף ~יימא בני אפרוחים מה הביצים על או האפרוחים על רובצת והאםשנאמר
 בקן נוגעין שכנפיה בזמן מעופפת היתה ותנן מפריחים יצאו לאטם הצריכים אפרוחים את לאמםהצרינימ
 ומאי רובצת ת"ל בקן נוגעות אפי' יכול מעופפת ולא רובצת כדתניא ופעמא פטור לאו ואם לשלחחייב

 מקום סכל קן קן שנאמר לשלח חייב אחת אפרוח או אחת ביצה שם היתה ותנן יושבת כתיב מרלאתלמורא
 דמחייב היבא וכל במשמע פעמים מאה אפי' שלח שנאמר חייב פעמים וחמשה ארבעה אפ" והורהשלחה
 ומעמא המצורע את בה למהר אפי' הבנים מעל האם ימול לא 6/[ ]סמ"ג ותנן תקח'. בלא קאי )ג(לשלח

.

. 

 ראם הועדות.
 )מיסטי ג' ק"מ סנמל6 סוגיית טס"י כתפס ולנים כמסנט 6יגס 6)1 ינמש כו' שנר041)א(

 וטמור טמור ס6 קניי ד6מר דר"ו כעיף
 טסור כסוף הירסיס ידעת וס"מ , סקי"נ ר5"כ סי' ניו"י סגר"6 וכממ"כ לממיטו רכינו כקורץ דיגמן וט דחו סכנמר6 ו6ףחייב
 לממיש כו' עונר 61'ג1 )סייט )רכינו סו") )6 ד36ת"ס כקורין זוקק 1)16 מיגן כאגס 6ף תקח )6 ע) עוכל טסול סיף כיני ע3רוכן
 סיל6יס מלנלי רונו מיכמ )מחוק סם ססגיס חרס כססס 7)6 3עען יטמור מגנן רוכן מקוים ע' ספיר כו' וטיגן זטסוריס מגנןני5יס' 16 6סלוחיס לח"כ מ"ט יכ)סי סי6 ננוגס וני' כו' ועיגן לעטור מגנן רונן כתוב ינגדסס ויע , תקח כ)6 יעוגל 1ד6י 7כמיגוידעינן
 סגי ]מקנז וטמ16ח טמורות כמסמע כ31ן מקח סנגיס דולת רניגו זכרי סי' . )ך )מ") )ב( . מס"מ כמט"כ כתוכ ט)סג'גו כסכת"י6ו)ס

 נסג6ס[ ייסורין כיון on'p כסו סייך ד)6 3סג6ס67סורין
~vfil 

 דגעמ6ת כיון תרומס גני מט6"כ 6מ6 כקניך )מעוסי לע"כ )מ") )ך
 דמק וסטנם ימי מולעט 6' )"ט כטכס ועיין חטטייך תחח )ססיקס חס6 סלך כישרס ינסעת טתירי )6טמועיגן )ך 6ת6 סכחו3ולסרס
 טתיס יחרומומי מהרומס דט"ט הירסיס ס6)ת תי' מ65 ס' )ספרי יסוים 6ט)י וכד' , וכאר יסוט ג") הכחכתי ומס ראגו יצרי)סרס
 ג"כ מחסרם כמהמט טתיס יתרומומי 6חת 7"ס סם כסכת סתוס' )סמס"כ דחוק וסול גת'גס 11 מס )טמ6ס 3ססיקס לסור ו6ינמטמע
 )סכי כס יסגס hsn זסך"6 גטמ6ס ולח"כ כסוסרטס סייגו ייטמן מטקסס ו' 6ות מ"י חקין יסרך) (mhen ועיין עי'"ס וטהורותחרויות
 , מממנות יסטור טריפס מכסמס דמ"ס עמ6 כטסעכ) )מסריס חייב טיסן מנפן 6נ) תגטי)ך תמת )טסיקס תס6 טפך )ך מרת36טריר
 סס ו3עו"6 6' כ"ח מגיס ועיין טגו6ס כטסט3) ט3) מחוקת )ססקיע ממ"ח 61"כ )סנורן כתרומתי )סכסמס טנפי ד)6 מחגות ט6גי16)0
 מכ61ר . תקם כ)6 ק6י )ס)ח דמחייכ טיכ6 וכ) )ג( . עיי"ט מתרומי גתיגס גתעט ד')'ף )ר"Dht 6" טוכסין 6'ן מחגות )כ"עדודג'
 כממ"כ ד)6 ג"כ נטמע שיגס עיי"ס חט)ח דט)ח עטם 636 דליכן ותורס 3סי)חס י' D"D כרוך מקור כטו"ת כמס"ס 7)6 רכיגו3ד3רי
 ד3וט ס6ס 6ת תשח טפח טג6מר חייכ הכגיס 6ת ומם)ח ס6ס 6ת גוס) סרינ' 6מר 6' קמ"ן דחו)ין מתניתין ע) ס"נ סי' כחטו'סל5
 607 מכניס Su ט6ס תקח 63 7קל6 כסטטי סנגיס 6ח טט3 סחנו מלהר ענר 63 חקח 7)6 ס3"ח 6כ3 חס)ח 7ס3ח עמס כ"6 סוי63

 )ימרו ד)ד3ריו סחת ע) סטטיגו מקמ"ר מ' חינוך וכמגחת לליס )כ הס' ועיין תקח 3)6 ק6י )ספח ימחייכ סיכך כ) כיי) כ))6לכיגו
כנמרץ

 מ5ורט דעסלת יעסט וסו"6 שכי עטס 6)6 3וס דפין סנגיס 6ת ומגיח מטוס )יגר ס6ס 6ח יגוע) )סיכך 6תי 7מס3ח 6' קמ"י
 לחמג6 ירני כיון דט") %6כ 3ס)ח ע"מ סגט)ס וכנון וגיבס מענר כגון l(~onpl )7חוק' )סגמר6 ופנו") סטטוס דניך מסוס )סדוחס
 עמ"ט סקטס ס" סי' חו"י כסו"ח ינגס קוט"מס )תרן סומר וסגי . קמ6 (hll~'b ד6סדריס ))"ת גס גתרכו ח"נ )כי ס6סיסנוט)
 ס6ס דס')וח מטס שבי) מ15רע טמרת מלת )כס) לתורס לתירס 3מס סמ15רע 6ת שסר בסי' שגיס ע) 06 6דס יטו) 63נמאס
 וסט ססי6 סמפוט )קייט ס6סטר וגמ65 ס6ס מבספח דסטור טליסס קותן )עטות 16 6מן תחח סנגיס 6ח ובחבק 3סרונ סו6 יכףס)6
 ט) 06 ייו) hh"( מ55 6% מ5ורע להסרח לסריס  סחי  57ויך טסיכן 5תי רתט4ז סמ"י קוסיית לתרן ונ"ל כסוסיך. וסייט  ע ע3שטל
 )מיטרפי' לסטר )6 וסטח6 כטפוח נ"ב דח"3 6חד לסרוח 6)6 טס טיס 1)6 6סרוחיס סייגו ומכייס ובמטופחת ססחועס )יורךשנניס

 יטעוח עסט כדחית )6 06 סעטט )ק"מ 61"6 ע15רע )טמרת 7'סס')יס6סרוח
 סקי

 י6יכ6 סו6 עטס )יכ6 י)16 )ספח ע"מ זגט)ס וכגון
 סחיטס מסג' כסי"נ כלמכעס וכ"מ סגוסס וטיר6יס סרי"ף )ני' סמטגס )טון מדויק מ6י ומס יחי ז)6 יחיר6 תטפח קמ"ן ידחווסי"6
 וסרי מוות סיסיו לסריס סתי כת"כ ד6נוריגן ולע"ג טנ5ולע 6ה מטסל וככנים כ6ס תסייגו נטן וסי' סמ5ורע 6ח כסן )חסר 6סףסכ'

ס6ס
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רג ירא"ם לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימומים ז עמייספר
 רב )ד( אמר משלחין כמה עד 4[ ]קמ"ר הקן שילוח בסוף אמרינן 16[. ]קמן6 כדמסקינן העירה קרא תשלחדכתיב
 אמר ר"ה בגפיה אסר יהודה רב ברגל אמר הונא רב משלחה ובסה ידו מתחת שתצא כדי עדיהודה

 . הוו רגליה כנפיה דהא בגפיה רי"א וההמור השור רגל משלהי שנאסרברגל
 ראםתועפנה

 יטיכי כעיל ומטוט לחרות )ו טען מוס 'ותר כייעכד )ך 6'ן וסכך )כתחיתם )מנוס 6)6 טסיו 3ס )") מווין שנס נוד6י וס6סרוחס6ס
 כטסעטט לק יחי )6 ))"ת עטם ד6סי' כמקרש ניגף ת65 ס' 6כיכ ככורי כס' כגוט"כ וד)6 תסיח )6ו 6י דחי סוס וישי שמרות )1ס6'ן
 %3) וקרש )כתחי)ס מועי3 סייגו כיוסן מקן דס')וח יעטס צית טטנוס עמס יייח0 סקי וסיכי מסע 7)כתחי)ס כעג 1)6 כמנותוט61
 נוס ילין מנג'ס 5ת ומגיח %וס )יגל ס6ס 6ת זגוט) )טי4 תס"ח י6נטריך )ומל דנין סח"נ פכרי 6"ע ותססתי 3י גר6ין יכריווין
 1)"ת עט0 טוי 61"כ טגיסס סגריך הע"כ 0חו"י כקוט"ת ס6ס מסיפוח סעור וסיס המלח מנג'ס הנעריף סו6 יכו) יה"כ נ)3ד עס60)6
 רסקי י6'מ לק עונר הינו ס6ס מתחת טנג'ס גט) oh וו"3 טחי"י עוי טס טטקטס ומס . )סרח ע"מ הגסוס כגון )תרן סוכרחוולסיר
 מחוס טגגיס תקח ענר 06 מעתם )ך תקח סנגיס 61ת ופדר מעיקרך ט6ס 6ת ס)ח ממטמעות כ' ק6% חג'ן 6"ר י0וד0כרח
 מגור )?בל )6ס ג5לך 06 קטב %1כ טנגיס ע) עוי *גס מסרי עונר היגו )וקחט רק ט06 מסרח היגו הח"כ 06 תו )כזס ס6םונטול
 ננתג6 העסות רס6' ו6ס"ג חנן כניס ע) oh יטו) ך63 שומר ושן כו' יעה )6 תגן ונמס בכס"נ )עסות יכוה מ5ורע )פסרת 16)יועדת
 יסונרך ככצני6 יע"ס )וס ח%ח ט3ח קר6 56טריך וסם 11 ע3 יעכור ו63 החרת מטס 3קייס )ו 6ססר 06 יעכור )מס יססיע6:טו6זכתיכג6
 קסס 1)סנוט"כ וק"ת עסי נסענרת רק ס6ס גט')ת מציגו 63 ז0 יווצת מטמע )ס)חס %מ יגע)ס 6"נ וסקנס יעכר 7קר6 ריכויי6)6וקמ6
 וכקמח עכ"). 11 עג )עגור וס)6 0סי6 0מנו0 )קיים סמסטר OfiO יסעוח מנוס נטבע משרט דעטרת מ15ס )כע3 בתורס תתיר )מסכמפוך
 ו6ת6 ד)'דחי סו)"3 ומדיגה סטטוס וניו) עסס 6)6 וניכה )ס)ח ע"מ ס6ס כטגט) 61וקימג6 יתירק תסרח לחמג6 דכתנ 0סת6 דיגה)ענין
 תחוס 060 יטבח 6)6 מקורע )טירת ס6ס ייסקר כדי תח)0 סנניס )יטו) ד6טר מ"ג 61"כ ס')וח ונעי דחי )6 ד0%6 )גימרתיגח
 חט)ח י6נטריך 6ס6 כנמרך גיחקו 3מס קמט 60 6)6 . עיי"ס מ015 )יכר טכג'ס )יקח רוסס 06 )עגין סם חינוך כמגחתוכ"כ
 סכthb 6 6)6 ענר 7)6 החנט סכגיס ס'סו) יס"ד ייג6 )סך 6תי שתסרח טו)"3 עסי טטנוס דניך וקומר דהיקי כסנוי6 ומוקמיגןיתילל
 תקח מנמס ו6ת וסיר תחוס כ6ס מס)מ 636 כן )עסות ד6סור חס)ח רחמג6 כתב )0 דחי מנורט _יעסרת ועמס י0וד6 ברג עססמכ))
 nsns !4 060 )ס pprtl מחוייכ כטדס 6'ט )סני גפור קז יקרץ ט6ס כתסו' סס סח4י דמסיק מ6י DS1' י)ק"מ פסוס )לעתי וגל6ס .)ך
 יכו) נמ6ורע Dh" ססרי כמליס היחוור )מימל 3ן חיתי מסיכי חיוכך ע43 ד)יכ6 61ס"י כו' יחוור יכו) נ' קטע דחו)ין מספרייתךוע"ר
nt)bSנ' סי' טף ס"1 י"ר )מקרט כהנפותיו סנלד") יעת וכ"מ )ו וניסך ft"D טחים מסיפוח מיסטר דנות סכגיס מתח)ס כטגוע3 61"כ 
 וססיט6 עסס מכ)) סנ6 )16 דמוי לץיס טנגיס SDlln ו0נ' . ע עסס % עוכר )1 ויסך יגיחנס ט*פי' דסי)ומ מ"ע טמכס) 6( . עוסה610
 קוטיות כ' טס וסקטס סחרני ע"י מס"ס וח"כ סי"ט ולסרוח מור נסו"ת ועיין )מ") וקלף תרוו"טו ודחי 17)קח עס0 חז 6ת'י)6

 סרט"י ו)עג"י כו' וגבעות כסריס ימ,ור יכו) י תקח סכג'ס 61ת ס6ס 6ת תסלח ס)ח סג6מר )סי סס שקמרו כ' ק)"ע דחו)יןכנמרנו
 חס)ח טוח סנ6מר )פי 6)6 סע") י)6 )ך תקח שנניס ו6ת ס6ס 6ת תספח ס)ח טנ6מר )סי נגרייתך 60ריכו ירמס קסס ד)ע')ננליית6

 כי ת"3 פ6מרו ד6חר קס0 ועוד סספריס )סגים ודוחק ר,מותר )מחוק סביון נר06 תסרח טרח סג6מר 3סי ס"נ ס6ומר ומסרס"' )6ותו
 סג6מר )ס' י0"ס 6נ' טומר ו%כ סרס" )פי כו' יכו) מקוים 0יממ ))מוי סרס תספח דט)ח סרטון (SD )ייטל סו") )סגיך כמקורע'קל6
 )"ד וכט"ו 6)1 ס7"0 6' ל"ע 3כתוכות סתוס' כ' ]וכי"ג ימיס ו60רכת )ך מעכ )מען וגו' ור") )ך תקח סכג'ס ו6ת ס6ס 6ח תטבחס)ח
 יססחי0 0מוס' מסרטים סכן וגרפס יקרץ כי ת") וצריכות סטנם תטי ט%וס י0,3 מבוחר סי' וננטור גסרי0 ימזוג יכו) טחנירו[ תוד"לכ'
 שכפיקס סיס יוקץ טריפס 7קר6 תסכיתו סיס 06 סכ' עיי"ס דנויסס ננ"ור חמ6 סי' פריט מל"ח טג6ון )סמס"כ 61' 7"ס 6'כ"6
 )חוור מחוייג %ע onnss מוכח כו' h~pt ני %) כו' יכוץ כ' D~ip כחולון כד6מריגן מ"ע קיום 6חר )חוור טמחו"נ שמ"ע )קיים פי'מיונ

 טעמי יכמטג0 6"ט כסרס"י 7)6 )סרט מט'כ )סי 6כ) עיי"ס מ6י עד oginn 7דכריו כן סס מו"6 וכטו"ת טכ") )קיימת כיי6חריטס
 כ) ע) גלמת )סי"ו 61"כ סכתורס מ"ח ע) ק"ו ימים וט6רכח ל "ענ )מען תורה במרס כקיסר ס0י6 ק)0 %וOh 0 ומס קמרוחוקן
 )6 טס ס6מרו רכז פ' דכריס 0ססרי ר"ל סעו"6 וכמטא"ס . בסגיך D116DS יקרץ כי יכתינ 1PO כסיפוח וסיגי כו' יחוור טנתורטמ"ע
 יציף )6 מיוע נקמת וטגס סס וו"3 תקח )6 ת"3 ס%ורע 6ת כס )עסר 'קחגס 'כו) וגו' )מטמר תקח טג6מר מכ)) עס"נ ס6סתקח

 0מנורט 6ת )סטר אפי' יקחנס ד)6 חקח מ)6 3י' מסמע טיכס ידעתי )6 כתכ קיסרי בסי' הנרסס ס,רע נס f"D כו' תקח )6 מןסנמר6
 ע) תקחנה )6 יסו)") מסטרי ססי' סר6ג"ל ע"י סססרי סנסוף וני6וריס נסנסות ועיי"ס סו"D 6("S מ"מ חס)ח מדכתינ (S~pDוכגמרה
 סמנ1רע 6ת גס )מסר אפי' 060 תחינת ממי 6'ך מונן 6ע1 ועייין מס ז"ס נ' ע"ת חוקן 0תוס' טכ' ע"ד ו0ו6 יתירק וט06סנגי0

 7ס)ח עסס ?וחס )מטסר יורקח יעמס סו"nffs 6 טס61 תקח )6 דכהיכ )16 6י דמ"ק כסחיטות סססרי כוונת ג)%י ע"כ ס,"6וכקוט"ת
 מסרסר כגנט"כ ועטם )"ת ידמם דעס0 טס)וס גזע 6מריגן )6 וכ60 ע"ת עטsrtt~ 0 חקח )6 יכתיג hnDa 6נ) טטנוס זניונתטבח
 עסס )'כ6 ד)16 )ט3ח ע"נ טגט)ס )סיכך 6ת6 יתירק ותט)מ מרת זו ס6ס חקח )6 אח"כ נספרי ווט"ס d~'tD 60 כתול"ר כ' )'לכ"מ
 ודע . סוגך לב 6מר נגיסס . יסוים לב 5מר )ר( . סססרי ע"י סס 0מו"6 דגרי )h1e1 0 סס יחו)ין 3סוגי6 וכמנסר י6יכ6טו6

 . מדרנגן ומ"מ כרננן כו' וטא"ס גדסי' )ט רני וי) 6") יהדס רכ גנד'0 תסטט ולח"כ וס)חס )גסס ינדג0ו סטוק קמרו ג' h~npז3חו)ין
 סוט י)6 נגלף )ססו6 6"תו0 6'ת6 נ' ק"י )עי) ס6 מירנגן מ"מ יסודם רכ גניים 6מ6י ססקסט סי"ד עכליס מסג' 3ס"נ מק"מועיין
 נפי)וח ומ"ג עסיס מווטלין ס3מעט ג"פ 6ין ננזל סמ"ט מ"ע כ) דתגי6 הניגסו 6") כסהו0ו 16"6מוקר

 אמען כגיס מכרס מתן סקי
 6ין 'נמי לפניקס elh"' ד"ס 3' מ' נ"נ כהוס' וכן סס ~"ת יקסם מ"מ עטס בסיי )16 גי' 6יכ6 יסכה והע"ג ימים וס6רכת )ךייענ
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 ראםהועפות

 )16 סס זסוי ו6ף כ5דס טמ"ס מ"ע ל0וי מטוס ע)יס כוסין s"s ס6ין 0ענופ הטנח )עגין נחסו' הרמנ"ן וכלכ 63וו' ז6יכ6 6ע"נכוסין
 )ד"6 ססגי0ס 6רי0 )ג DSI' 3ס"ס נהנהותיו ל5ס"מ 03נ*ון ולייתי , ננ"ע ו0גיח סכ* %ס 41'יכ ע"ו (tD(r )6 עכ", )עעס0גיתק
 )ומר סכרס מחן פ" )כך ו!") כגיט טמ"ס כמ"ע כוסין כ"ן ט6'ן טלנר כעעס נ' ק"י חומן רס"י עפמס"כ 0מ)"מ קופיית 3תרןגתכווגו
 )נוס0 נ5ד0 סכר0 מחן ינע' 0קן כטי)וח מט6"כ מ"ט כס6ר Or 6(6 סייך )6 ו6"כ ססכר Or תעו) ס)6 עוגסו זסו תקיימג0 )066
 )ענ"ך ות" . ימנ") ע)יט מווטרין נ"י ט6'ן )ומר כגדט %ט מיכתיכ )מי)ף )יכ6 מס"ס גנס טכר hs'(h ומג") כ6יסר ק)ס מ3ו0ט0י6
 כנדט סכרט סמחן סכהורס מגות מכ3 6חד 11 ונו' ימיך י6ריכו )מען ונו' )ך י0יס ונדק ס)מס 6כן 6מרו ר5"ס ס' דכליט דנססרינע"ע
 ע*כו"כ כיס חסרון כס טיס מ3ות ט6ר ימיס 6ריכות 03 ג6מר ס6יע)קי כ6'סל O'h3 ממ6ט 6חי ט6ין נלוגלת ומ0 ק"ו דכריסו0לי
 ימר כ5דט מ"ט ד6חי6 ונימ6 ס6יס)קי נ6יסר מק' 6' ט6'ן ממדוח  h'nhs 56טריך )6 יגוס0 סקן יט')וח טכר 0מחן נס 61"כעכ").
 ונמ"מ טו נש%! סיריתיהס 5וכ3 ס6יס %י פ*0 מס' ריט גמסגס עפ%ע יכרי0ס 3"סנ וי,גר6ס . מ"ע ככט6ר ע)יס ~rg נ"דט6'ן
 6וכ) 6ךס ונו' ו5לק ט)מס 6נן 61"כ עיי"ט חסדיס כגמ)ות נכגסות 3חנלו 6יס סנין 0מטת וכ3 טכ' 3סלמנ"ס גפיס"מ ועיי"פ 'כו'

 )16 6י 61"כ ממדות טקן ט')וח דח)וק סרי כעוס"ו סירותיסס 6וכ) 6דס 6ין סקן טי)1ח 6' מ' כקדוטין סמגו6ר 1)סי כעוס"וסירותיטס
 גוט6"כ )חנרו 6יס סכין ימדות דומי6 0מנות )כ) 0ייגו דססרי וסק"ו ממזות מק"ו )'0 י)סיגן 0וי )6 3נוסי' 0קן כסי)וח סכר ננתןדכתינ
 ~es )סמין גמ"ח tr'h יס סקן טי)וח DS('I 0גט טכ' !' 3% דכריס נססולגו ר6'תי ~Osl . המ)"מ קוסייח )תרן כחנו וססיר 0קןנטי)וח
 קיימת וסקרן כעוס"ז סירות 6וכ3 'ס'0 חסי'ס נמי13ת ט3 סק5ת גז0 ס6ס4 6מר 060 נט3וח ו!ס ססקר ססס טסדט עוסות !רע)ססחית
 סרי כי כיס כתיב 1)6 )כריות פוכ כ6ן 61ין 0ו6 )טמיס טוכ סקן יסי)וח ffi מ' יקיוסין )סוני6 סותרין ינריו 31כ6ורס עכ"3)טוס"3
 0רי"ף ס0קטס מט עפ"י 3ייסנ ויט ש' )יי 6סכו5 6ילי רני רנ5 כד6מר געו0"ו פיל~תיסס 6וכ3 נני תגייס )6 וס~ד י6כ)1מע3)י0ס
 3ר"נ דס6 וטייר תג6 ר"ג זטני ממס 6חריתי מי3ת6 !0ו זס6 )כון 6יגו 3י 6פנר6 *ייי לני ר% ט*מל דט)סין סס נקיופין3ע"י
 י") סססורנו ו)פ"ד כדותק טס ותי' כו' 0"ק 6ייי לני רנ6 6מל 6)6 ו0ע"3 סירות 03 6ין 6ידי רנ ו)סנרת סילות 03 'ס סקןט')וח

 סמרחס סו6 ו)נריות )סמיס טונ גמי 0קן דט')וח )ומר יס עסיר ו6"כ ו)נריות )סמיס נפונ ת3י6 כעוס"! סירות ד6כי)ת 6ידי רניד)סכרת
 6' ס"ס ננ"מ וחויגן כו' ט6'נו %1 טטמיס מן ע3יו מרחמין 0נריוח SD סמרחס כ3 3' קג"6 כטכת וכד6מרו )ס)חס סרוג5ח ס6סע)

 ומרחס 0ו6י) 0)כו מעט0 וע"' יסולין ע)י' 3יתו 3סחיטס 03 קממעו ד0וו ענ)ט 6ס0ו6 קמרחס 1)6 0ו6י) נ16 מעסס דע"י לרכיכיסולי
 6מור כמ"ר יגחק וכי6"ר מדגל 6יס 6יגו ו6פי' גע"ח כ) SD מרחס גמי טיינו 0כריות ע3 נורחס ינכ)) סרי ענ" גלחס כלכוסת66כגי
 ועיי"ט וגו' יר05 ו0)*ס 0טמיגי ומיו0 נ0מלי מספע על)תו גסל יש3 0סמוני ושוס  076 מטסי  סוין כסתס ותיספ *דס מטסי סס"5פל'!
 תג6 ז)6 וס6 טקן )ט')וח סילות )0 יס וססיר סירות )1 יס מדנר 6דס ס6'גו qb נ%ח 1)נריות )סנויס 3עונ גמי ס"ט ~סי"ולס"ת
 6וכ) 6דס ו)נריית )סגויס סטוכ וכי"3 דכריס 6)1 טמסג0 וכוונת וט"ר ותג6 כסס סגכ))ת מטוס 0"גו זנליס ד' סנך כסדי 3מתגיחין)ס

 )1  ט'נור  יסרס רקי  5יולו 6' ל"ח נתמיד לני ז6מר 606 כתנ ח' ילוס דוד כית ונס' ק6י. ר"נ חירון וטסיר כו' בעו0"1סירותיסס
 ה~חוכחס מ5ות יגס מדנרי0ס )מדנו טרי וו"3 כו' )עו)ס 63ין וכרכס עונס )עו)ס hs ג"ר נעו3ס טתוכחות טכ"! 0חוכחות 6ח י6סנ0*ד0
 6וכ) י6דס כ0גך )י0 חג6 ד)6 )מתג'תין סותר סו6 00סקס0 וכתחי)ת )ע%1נ ק"מת ו0קרן נעוס"ז סילותי0ס 16כ) ס6דס מינרי00י6

 דוקt"i-'DS 16( 6 כסרמנ"ס ימתגיתין נ0גן גכ)3ת טסיר ו3נליות )טמיס פוכ 0ו6 ט0חוכחס ימ6מר )ק"מ 1)יעת' Stt1D כו'סירותי0ט
 טקנ"0 ט) מדותיו סעוטט מטוס סו6 6ותו מסחקין יחגן רחמיך יניעו נסור קן ט) ס16מר 6נור חד נן )שג דככרכות J"Dbt כנ") ד'טגך

 6נ3 עיי"ס סתית6ס תקוג6 נת"ו וכי5מלו סו6 סעוף לחמגות מגי 63 0קן טי)וח יסע0 דס") מ,ט גר06 נוירות 636 ו6ינ!רממיס
 סמפי) מסגי טס ככרכות סמ"ייעח וטו6 )סניך ק"5 יקר6 כי טנ6מר מגין 0עוסות ע3 לחמיס גתמ)6 כך טנ0מהי ע3 לחמיס 0ק0% טגחן וכסס 6מרו h"DP ס"1 תג6כמדרס

 קנ~
 וכמ0 5יקס כמו סי6 0רחמיס מ5ד יו דמ3ו0 י"3 י)זייי0 נח"6 ס0 מ0רס"6 עמס"כ נמ"נ

 ס") קי6ס מטוס ד)מ"ד )סלט ל6ין טכ' 6' כ"ס כמני)0 כ0טו"6 ד)6 כו' קגstpn 06 ה61 0רי כחסי)0 כן סמוכיר כיון 6)6מ15ת
 כריות ינכ)). )נריות טונ ו0ו' לחמיס מסוט 610 0קן דסעוח )%י ו6"כ כן 6'גו מטרס"6 וע"י כו' רחמיס מסוס 63מת גסוו קןדטעס
 מחן ומיותר כיג'סס 3ח3ק סנל6 6'ן 61"כ )חכירו עוטס ס6יס וכ'"3 תדק ט3'מס 6נן כמ15ת נעוס"ו סירוחיטס 6וכ) 0161 נע"ח כ)סו'
 דגגד'0 דס6 )תרן כ' ע"ז ממוד ס' )'מוד' ונס' . ננר6 )טטו6 יכוי0 ר3 גנד'ס bthl~ ע)יט כוסין כ"ד ט6'ן וע"כ סקן כסי)וחטכר
 דתסט0 6טטנר hlh פ7ס טכר0 סמתן מ"ע 3ק"ס ~:rtP. ג"ד 6'ן זכ*מת )ס)חס ע3'ו )קכ) לו5ס 0י0 ס63 )0נ6 ע3 )16 מ"מ 'טולסרכ

 ק5כס )0 ו6ין נוס") מ"מ כד"ס עס ש' רס"י 6עס עכ"י כפיס מיין ו6יגו יק6") 0ו6 )!רוף כו' )ס רכי !') ד6") ומ6י ))16וטכרי0
 ס"1 חו"מ ס)' 6'תן גח) כס' כמס"כ ע)'1 ס'קב) עד 6)6 )דכל ט'עור 6'ן ומס"ס )0כ6 ע) דגגו'ס סמסרס מטמט ע)'ו סיקכ) טד6)6
 6סות מ30' ,כס'"כ טעס"מ ועיין כוס'ן )16 ז6יכ6 זכנדקס טס כ"נ כחוס' כר"י ס") דרט"י )ומל 1דוחק רס"י כדכר' כן )סרס0'"3
 עוגט )יזי נ6 6יגו Or נ)16 טמעו)ס 0ענוע 0סכת )עג'ן וכן 5דקס גנ' 636 טתוס' כ' )6 ד%כ ו!") סמ3"מ קוס"ת )תרן טכ'0'"ד
 3סי)וח מט%כ ועטט נק1ס ס)16 ע31ר ס6'גו כיון מו,סרין נ"ד 6ץ טמס"כ נהע ט0י6 כיון 6מרינן ו0)כך מעטט נr~c 1 )6ו 610ט0רי
 וינ6 גכך ט3מו ירני) ס)6 כדי יסודט רכ גנדיס ו0)כך כמכות (fit'h1 3יייס כסמנפ) מיקות עוגס )ידי נ6 0ו6 הרי ז0 דנ)016קן
 ו3ר6ה f'D סי' 'סוסע עמק גס' ועיין ט6ו ו3") ע"ס l'hfi טתיכת וגל6ט . StttD 3ס)קותו ע)יו מוו0רין ג"י ס6'ן ס)16 ועסס גשס)נפ)
 סטקטס 6)6 ממפ 0טעס"מ כינלי טו6 טמ)"מ )שסיית תי' D""D )"י סי' עיות 0)' ח"6 י5חק גח) 3ס' מס"כ וכן ססעס"מ )י'טכיון
 כליתות ע3 מכסרח ויוס"כ תו)ס חטונס מס וע) )עטס טגיתק )"ח 1ע) טסס ע) מכסלח דתטוכט לס"ט מיומ6 י5חק גח) נס' ע"!ט0
 עו)ס ע) דמחווס מכו6ר ד)"1 וסס )1 טמוחמן טד מסס וו )6 תטוגס עסס ד6ס עטט כמו דיגו )עטט סמתק ד)hnSb 16 נמור )"תוע)
 וגגי חט1נס נני נמור עט0 כגוו 3עט0 טגיתק 63ו יזין 36מ6 עסס ח,ינ' כ) ע3 כמו ע3יס מכסרת עו)ס סס מ)קות נתח"כ ד)6ייכ6 61ס"0 טס ס6ט גני יפ"ו כמכות כמכו6ר קיימו 1)6 בביפ* מליות ביס ומסבחה  5פיט לליתס  )5י  דסוי מסיס וס6ס טכחט )קפעון
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