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 יראים לשם" כיאם לבריות רע שאעמנעשים איסרים ז עמור מפך420
 ולטומפת ידכה על לאות והיה בסמוך כתוב יביאך כי ובפי עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך והיהכתיב לי קדש בר' פרעה אל בא בפ' בתורה מקומות בר' עליהם ומלכותו מצהריו ישראל שיתנו יוצרנו צוה)א(
 שמוע אם והיה בפ' עיניך בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם בואתהק כתיב שמע בפ' עיניךבין

 מקומות ארבע אלו הרי עיניכם בין לטוטפות והיו .רכס על לאות אותם וקשרתם נאמר עקבבוהיה
 ד' שבאלו אחרי )כ( חכמים ואמרו עיניהם . ובין ידם על פצותיו את ישראל שיתנו הב"ה בהםומצוה
 הקומץ פ' במנחות ותניא ראש של ובתפלה יד של בתפלה הללו פרשיות ד' שיכתבו צריך כתיבפרשיות
 מפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף ת"ל ימין אלא אינו או שמאל זו אומר אתה שמאל זו ידך 3'[ ])"ירבה
 אומר )ג( נתן ר' וימינך ידך תשיב למה ואומר עמלים להלמוה וימינה תשלחנה ליתד ידה ואומרשמים
 הנחה בימין דקשירה וכיון בימין קשירה אף בימין כתיבה מה ובתבתם וקשרתם אומר הוא הריא"צ

 אחרים התפילין מן פטור זרוע לו אין ותניא שמאל זו כהה יד )ד( ידכה 6'[ ])ל' ותניא היאבשמאל
 והתניא שמאלו שהיא בימינו התפילין מניח איטר והניא כרבנן והלכה הגדם את לרבות ידכהאומרים
 באיזה למדנו יריו בשתי כשולם ההיא תניא כי אביי אמר אדם בני כל של שמאל שהיא בשמאלומניח
 זו דירך ומגלן כלע"ז )ה( למוש"ל קבורת זה ידך על מנשה דבי תנא היד מן מקום באיזה ולמד צאיר

 אמרה ממש ידך אלא אינו או יד של גובה זו אומר אתה יד של גובה י ירך על י'[ ])"י דת"רקבורת
 א"צ רא"א יד של בגובה כאן אף הראש בגובה להלן מה בראש תפילין והנח ביד תפילין הנחתורה
 על אלה דברי את ושמתם הה"א אומר יצחק ר' לאות לאחרים ולא לאות לך ידך על לאות לך והיההה"א
 חרא שבזרוע כשר גובה היינו יד של דגובה ומנלן קבורת והיינו הלב כנגד שימה שתהא )ו(לבבכם
 אבריו במנין 8"א באהלות כדתניא הכתף שאצל אבר נקרא והזרוע בזרועו תפילין תלמודא בכולידאמרינן

 כולה קיבורת דאורייתא 3'[ ]"ט האומר פ' בעירוכין דאמרינן ועוד בכתף )ו( שניס בזרוע אחד אדםשל

 ראםוצועפות
 יד גס) ומגס . 63 ס"ס מניסחך )ב( . ס"ת ס3ר6ס מסטין 6)1 קומר סגדו) ר"6 טפסוק וס su 6' 1' הרכוס עסמ"טמנוקרמ(

 ועקרו ו)עועסת נסן סכחוכ פרטיות ג' מסיגך וסנכרון כס סכחוכ )' קןס פ' ממונס ר6ס הנס) 6% טקומות ס7' ככ) סוססרטון
 רס"י ע"ד סנרס"ס מסכ"ס ו:ניוסכ עיג'ך נין וסנכרון 16 ו)טוטפונ! כתיג 37כעסו סכ' 7"ס י"ס 6' כ"ח נמגחות לס"י כיון וקוס סךסייגו
 )"1 סי' סדריסס כממ"כ תס')ין מקון יסרר סר6"ם וכ"כ עכ") כו' כמקרץ סמוקלמין ממ"י ג6 מתסט"ר דוקך מנ"מ מיוע )"'וו")
 ומכלו סו6 תג6 גתן יר' כיס וטטס תג6 ע6 6מור6 גתן יר' כחג 16"נ מט"ו סימין סער 36רסס מסגת 3ס' כו' קומר )תן ר')ג(
 )פג'גו 16)ס כדגליו עיין סמ6) 11 גס"י ירכס )סנינו כממ"כ ר3ימ כ' ci(h )דקיק סס"ח סם וכ' 3גדסס כ"ט סמ6) 11 ידך )ר( סיס. י"מס)
 מסיגו ימס סיסיהן מן סעור ,רוע 6)6 ט 6'ן ג"כ פיחס יגירסתו ס6ו"1 נרעה סס סמנ"6 ומת"כ נלגף כתונ ימן כמהזכי לע"כסיר6יס נ" סניף J~pv כ"ג סי' וסמנ"6 ורוע 6)6 )1 6ין סנ" כגרסם כו' Dllr )ו 6ין סכ"ר ס3סמוך נטכריית6 נס כמונן כתונ 3סכת"יכ6ן
 יקף סמורים ירש ימטגי 6סי ר3 ע) סס סמג"ד ק1סיית וכגייון ס6ו"ו 3סגיס )פגינו קטנותי למתם נ' 16ת ס"Ch 1 טמור כסויית013

 מס 6"כ כו' יד קרוים ימין ט6ף הגיגו טומר 'וס' ר' )"ס D"D יעליס נספרי דטנו6ר נוסך כסס יד כחיג כס"' קודכס 3סמ6))מנמס
 רמס נסרס 06 )ק"מ )ענ"ד 6ס' ר3 6נ;ר יגסס" וטעמך )תרן pmt 6ס' כרס 7)6 סרי נימין טחן סיסי סג'זס )ס3י6 ירכסת")

  יר סיין יצר מן כסמל) דסגחס סס יקז יסת"ק מקוים טס קלמרו גלן גר' סה"ק )ככלי מחר סס61 ידכט נוח") 6"כ נמסרים6מרו
 ומסגו כס"י ידכס ת") מס 6"כ )דנריסס 60)1 וע"ג כו' פינפן כתינס מס וכתנתם וקסרחס מן יקיף גתן ור' Shn3 6)6 נכ"מס6:;ורס
 והר"ח חך6 6מר  דמר סס סחוס' כממ"כ ך)6 ומ"ק 6חריס יס)יג' כגרס רניגו ודעת . ברור וסוף ולמין גיתן קי:6 סגיךס)סמ6
 תקעה ס" תפיכן ט3' 'ס6ו"ו כג;ס"כ רניס כבסון )סו דסתס 67חריס מ"ק סייגו כרוצן וסי מס"מ וכ"כ כרכנן וס)עס לנינו כ' תכןוס"ס
 קכורח  יס )ה( . כו' כ6חריס ימוסק הירסיס ע3 וסתימ6 סכ' f~ttu 6חריס ע) סיר6יס לכוונת ע"נ 7' מובס נוגחם כסו"ח כמס"כ7)6
ftOעתק ר' כ"ת ס" ס3ס"ג 1"ל  לו( . ס3לט"1 ליחי ו3ידסס שרסס וכיס כקל 3לע"1 למוס"ל קי13רמ  כטין טסוי  ס3זרוע גורס קיבורת 
 על 3' ל"ו 3ו1יתומ לסייגו *3ל יסרס גוסס* ויי6 סיג כסר קסירס סחס6  וקסרחס סלכ כנגד מומס סתס6 *לס צנרי 6ת  וסמתס*מר
  סמס6 וקטרהס )כטכס ע) סס"6 ר'"6 סר'"ף ג" סס סטנה 16"3 ינ"ס ס6י)ת6 מע"ס ועתן ס)כ כגנך רימס סתס6 וקסרססלנרכס
 גרגריו ססגיס י"3 5ית ב3י5יר וטיי"ס ירי'יף גי' יניף ת"ס  תסילין סל' סטיטיר וננטל נס"ב גי' סס  ,כר 1)6 סל3 כגדקסירס

 ר' ,יה* בי סרר  וכמוטטו*  ולתהדן פ' ו3ס0ריכתגם וסו"
 וסתנחימ, סמפרי ניסחת סריי סטיר סל* סק"ו  סס  )ס6ר5ס"ח )6ר7 סמ6יר ע) ו)ס)6 ס"6 כ"י ס" 16"ח וססו"ע סרנו3"ס וכ"כע"כ סכיי גויס וס .ופיוס )3ך סכיגר לכר )33ך על ס6)ס סרכריס וסיו כו'  בופור  עתי

 סיס* ויריך כו' לאטלס  טתס6  )ריך ס"מ ססר 3' ליס כמלמות ומיס  לכלן כמסרט  מדוס וססרתס תיבת ל' ל5 ורניגו  OrJ ממ"כעיינך
 וכש סק"ס כמ"ל טיי"פ סל3 נגר  ולסייס ס,ריט 3ג31ס לפטלנו ור"ל 3תסם"י סכל ממסרס טמרם כר3 וצל* מ"ר 3תסלס כו' סניםכלסי
 ו3ס' ט)3 כגנד e(ot כ)סי ec'n שריך 6מסט"י ק6' סגים כ)סי סיסים  יבריך  51"ל נבון ס6י ר3 כסס תקע"1 ס"ס6ו"ו
 )נ3ך ע) סוס נו)וך 6גכי 6סר סקס טדנריס וסיו סחגמומ6 כבסון כתנ 63 מזרוהנסיר

 מכי
 סל3 ליגד סימת פתס6 נריכט קמרו

 רכר  מקן סימי ס)3 כנגד  סומס טחס6  סמסייס סחגמומ6 ט"ר סטיר סויט"* רמ"ד  סגנון וסרת יסורס טנסי 33י*ירועיי"ט

 כפוטו סחי  ורוטינה רריך פויס מסרפן 6ל6 וייו סנוף  סס  טיוב* מס סו6 ע"ס וט"מ ס)כ נגנו טיס וסל") וסי 3ססקסוסי
  לתן רצעו  שרי וכל . דו ן5') י"ס  סגיס  לי( טג"ל. י לררס6  ררסינן וסמחס יכ'  סימון מדסיגס ורק )נינו טל  מקוקיס יסיוטסדנריס
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ריא יראים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איסרים ז עפרספר
 למעלה הויא יבוית אלמא כולה קיבהיוצ מדקאמר אדם בני לשק אחר הלך ובנדרים יד איקריפ"

 מסלא רי"א עלי ידי מש4 האומר 6'[ "ט ]עימן דתנן כלע"ז קודא דהיינו המרפק עד הוו ויייםמהידים
 ו' יד כפסת שלשים פ"א באהלות דתנן קודא הוי שהמרפק ומנין וכו' מרפקו עד ידו ומכניס מיםהבית
 שומה דבעינן לעיל ותניא לזרוע קנה בין הוי מרפק אסמא בזרוע אחד במרפק ב' כקנה ב' אצבעבכל
 כשהן כדתניא שמזיעין במקום ]יחגרו לא אביי אמר ביזע יחגרו לא ג'[ י"מ ]ינהים ואמריגן הלבכנגד
 התם כדאמריגן הס אחד ומרפק ואציל מאציליהן למעלה ולא ממתניהן לסמה לא[ )ח( חוגרין איןחוגרין

 האציל עד ידו בוכניס כ'[ י'ט ]מעין בברייתא תניא מרפקו עד יד מכניס במשנה דקתני דמרפקבעירוכין
 האמור עיניך בין מקום ולמד צא היד מקום למדנו . שבזרוע גובה הוי יד של תפלה שמקוט למדנו זהמכל

 גובה זו עעיך בין נ'[ )"ו ]מנמות דת"ר מללן ראש של בנובה תפילין הנחת לעיל תניא ' . ראש שלבתפילין
 ונאמר עיניך בין כאן נאמר ממש עיניך צין אלא אינו או שבראש גובה זה אומר אתהשבראש

 בגובה כאן אף קרחה שעושה מקום שבראש גובה להלן מה עינינמ בין קרחה תשימו ולא תתגוררולא לה"
 מקום ש"י בתפילין להלן מה בראש תפילין והנח ביד תפילין הנח תורה אמרה א"צ אומר יהודה ר'שיר
 ראש של גובה והיינו אחד בנגע ליטמא הראוי מקום ש"ר בתפילין כאן אף אחר בנגע ליטמאהראוי
 היבא קדקד זה עיניך בץ מנשה דבי ותנא צהוב ושער לבן ושער בשר דאיכא העינים ביןלאפוקי
 למדנו , העינים בין כננד מכוון והוא ש"ר גובה %' רופף תינוק של שמוחו מקוס )ם( ינאי ר' 'דביאמרי
 , לי w~p פרשיתו ארבע לכתוב צריך ש"י בתפלה . וכתיבתם עשייתם תיקון וימד צא נתינתממקום
 ד' שבאלו לפי פרשיות ד' אלו כותב ולמה ש"ר בתפלה וכן . שמוע אס והיה . שמע . יביאך כיוהיה

 מעכבות שבתפילין פרשיות . ד' 6'[ כ"מ ]ממוס רבה הקומץ בפ' ותנן תפילין לעשות הביה הזהירפרשיות
 ג'[ ])"י רבה גהקומץ כדתנן אהד בעור בתים בר' נותנן ש"ר ותפילין מעכבן אחד בתכ ואפיו זו אתזו

 אהד זכרון עיניך בין ולזכרון ת"ל עורות בד' בתים בדי ויתנמ עורות בארבע יכתבמ יכול ותניאשתים גאפריקי פת שתים בכתפי סם רע"א ישמעאל ר' דברי ארבע כאן הרי לממפות לממפות )י(להטפות
 כהבן ואם אחד בעו בתים בד' ומניהן עורות ד' על כותבן כיצד הא זכרונות וגי שניס ולא לךאמרתי
 הום שנותן ושוין צריך אינו ותכ"א רבי דברי ביניהמ ריוח שיהא וצריך יצא בתים בד' והניחם אחדבעור
 התפר למקום ותריץ שיגיע צריך ואמרינן פסולה ניכר חריצים אין ואם ואתר אהד כל בין משיחהאו
 6ק 1rtSJ* חננאל רב אמר )יב( דימי כרב וקיי"ל צריך לא תו רמינכר כית אמר מנהרדעא דימי רב)יא(

--  ראםתועפות
 טו6 טכ"ר וססי' 6טי כגוסס )ם( . ומוכרם ננ7סס וכ"מ סוספסי ממוסגר )ה( . קינורת י"ס 6' )"ו מחות סנתוס' ר"ת נינל'טו6
 קיוסין ועיין ר4ע'ג'ס כין סיסיו כדי נצניע 6ותס )כון וגריך e~o תמעין מסז' פ"י טרמכ"ס וכמסדך דיגיך כין 7כתי3 דקרך פסטי')תסג
 6חח עוד מחסר מס ,טקס 3ט,עמת )טטסת כתור ונגלסק כג") ד' כ6ן טרי )עוססומ )עמסת וכספת )י( . ממעין תון"ס 6')"1

 וג5"3ו
 0מחנר ךכרי ממוך )יא( . Otts 16ת נכי6ורי ע""ס 11 )גנוזה וחייך ט' וסיג רכיט כת3 1)ט)ן ג6ן ט0ג0טי יכנו )טועמות )עטפת)טט0מ
 סרס"י וכן )כיה ניח סכין לחלין ק6י סמסר ומקוס מרין טיג'ע גריך לקלמר דס6נוסמע

 סמ3י6 )6חר 11") כ' סעיעור ונע) . ורמכ"ס '
 ומסינרך 3יגקי,ס מטיל 16 חוע נגוען זעי) גמי ו6י )נלמל סו") תיחורך נכי כמימריס חס')ין ס) נל"ן 06סק' ימ"ט )ן גסיר6 ע6 ד)ע')(סי'
 ינריו מוסק סנוניי נגמ' עיין לכ. טמגסנ וכן )מסט עי נוותך סס'"ן חרין סיס6 סחסר )מקוס מניע טיסן זריך סנמס)ין 6סי"ן ק6' יגוניי דט6)ן

 סססיק )מס )ג'ל 3ימ סכין לחלין קי 6' ספיר מקסם כן וע) תחסר )מקוס סחרין טיגש זריך צנור וסיר ס)נו"מ תפי)ין ס) סי"ן61ונור
 . כר"ן )יב( . יצפרו . סגנון 13ל ספת סטגסס רסס מי יודע ו6יגגי מרג)'ומ נ6ותיות סכת"' נקיון 3סו4 כתם משתי ע"כנרכריו
 ופקסס עכ"ד ממט וניו) ישבס ל5ס טיס י6מי etm )החמיר ישי ומכ"מ 4 כמרומס )יכ6 סס~ט 36) 3ע)גנ6 )חומריך 6)6 לנור)6 גמי וקמי תפ"ס כרש ושיט כסילת ניכר 60 פ0לס ניכר מריין 6ין 06 דקתג' סנריכם מן )עע כן משמע 1)0"0 עסק) כר"מושכס שמגן סרסר כ' ממו"ס ר,מריכי וו") מנסלךע6 כר"ח סס)'נן )6 וניענד כרכיי ט3ייגן ד)כתחי)ס סמחס הר"ר כסס כ' חקס"נ ס"כ6ו"ו
 כדיעכר כסרוס גיכר ט6 . ופינס נזיעני eh" בסייגו סס~ס גיכר מריען 6ין 06 קסגי ככרייתכן ס6 כר"ד דסנריית6 סגוריע' כ' 61'ךטס"ח
epl16(1 ניגמע גריך 6'ן 6מר ול"י לקלגס 6) טקסס מן 7ט' )כתמ')ט 6ס" כתירס :'כר % )מיסר מטגן tstfi 6"5 )נסחיכם hSt '61ח"כ מכר"ס6 )יכרע 1י6יס )טק3 כר"ת מסק 7מממי)ס )סוסן מר6סן קרין סעליכי שרי י)כ16רס קוליך כ6ן דקן גריס וסימיי תי 
 6מר ומטקס סתסר כמקוס מרין סיג'ע כן'עני 6פ" מחמיר 67כ'י סמריכ' כענר מתמאס מרוסו יסכ' לע"כ כ1' )טחמ'ר רח' ומכמו6מר
 סכל"מ6 מן )6נ" יקלס rvtol 6ך כר"י וסייגו מ"י ניכר ס6 מטכר"ת6 כן ומוכיח כ"ג" 1)6 נמעכי דכס'רס )סק) כר"ח יס)כססרר"6
o~anסמרוכ' הירס "Sh1 'ינוי) כ35י' )ספרור ר16' ו)כממ')ט וס וגטנין )קניי גס סנר"ת6 61"0 כעומק )מומרץ 6)6 לנור 63 נמ 
 קעי6 61' כייעוד 6ס"  נסמיר ד6נ" s"tg וטיט )י כמרומן כממ"כ )'ט מתפקק )טנורדכ' וס:ס . n~co קוטרה )0 6716 61"כמר"ד

 ט163"ז טנגנס סרסר 7עמ וכ"ג ופ0גס גיכר חריטן 6ין כנריית6 )ס קרי סחסר olpni מגיע מרין 6ין ד6ס סי) 367יי י")מ0נריית6
 מסמע ר"ל ומשון כר"ת y'pt 3ור4,טכ' געה 6ין פרמט Sl~D גמ' נדירתו ד63טי מטמע נונסרוע6 לימי כ"כ סס)ען )6 ונד'ענןטכמב
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 ".יי.ו,,

 ין4אימ ל.טנ.ם אם כ' לגריזת רע נעשש שאעם ואושרים עניך כ1ב5ר4%2
 שין אבי הומי ב. עינית התי'י'ן שוצ,;,ן 'שבתיתיא :"ב פ" הימ'מ, יתמיין ם'נביחא אב"יר עליו תפורין שהבתים עור תיתורא פי' )יג( שי בין ש"ר ]בין מסיס למשה הלכה וצפלין שלתיתורא
DIDIJD% ::יג %ך ::ן עמסיי: שמ %ך:: ו:::' ::י:: ::ק י 

 ש, %תפלה א.ן  DNW בחג' יהדה 11ת ,,מ ר י ורך "ב.יעייויקא'נו ::עי:02::ג
 :: :ף:ימם%ן גי עגן 'יו'ת:ג '. קגמ'גמג י%;:ך'::י:נ םמגציך:::": :ע:"":יייצ::2 "ישךי יצר"" ק " יעה :ב %. (גהש,גתןג:1 ןי, ב::ו::ן::ןןן:":: nwDS ,:י:י::קאהלגה %:(ן ג ג 7:ך:ן :,םק:שברי

 אורך שיעור וכמה . נראה שאינו המעברתא לתוך שרוש לגו תפירה הוי אי מ נהגו היתר )מו(%'
 שניהם ופי' פשום מחוי לז( אשי רב כפוף מחוי כהנא רב צרדא אצבע עד המא בר רבו אמרהרצועות
 קצו יצג ישירת ש.ג שמיאיבי רי3 בו.ה 'הווה יב אמי . לאויבה בשצ יה( קבלהי'שמעת,
swלבר ונוייהו נחמן רב אסר ביהד הרצועה רא"ד שני לקשור שצריך פי' הלמ"ש תפילין 

 ראםהועפת
 ::;::::ק ':"יי"ו"י"'":ך,ון;7:נ ג;%,';,7'י"[):ח:,נ"י"גיוך.;5%ז.נ"ין%שעךי.כ"!:""ג;יך

 :ז% ציס:ה,ך:נ )צ:2:
 כמססמייעסו!סערוי

 תסקס סע3יונססס) ר)ועס 6יתור6 ספי' רשררי"ח ע"ס תקכך,1 ס'" ס16"ז ו)סמס"כ

 :2דנן'עבן 1צ:2:צ2מ,ךט' ם4"נושן' ~bSbt 2' גכן,יש בו:,:ן ב: צ %ג'נצן
 סינאט יכ": "'6 6ות )ע'3 ימסיר 11D'DO יעי צר2)2'י;כניזמןע"' ימ"ע:ב צךזסב4ומי'7 ": 1 ן2(!ם

 )מס' יו"ט מ63כת וחי' נסנסות כ"כ מיירי 3חוד כס"י דתרוו"סו מסוס ס"ת סי"ן 3ס":טמקויס כסצ, מיילי ד63 כו' ירין סיניעוסילו

 כ"1 מגיוס טתוס' דמס"כ מידי תי' )6 ינמחכ"ת עב") סד מטס ר6טוגט 6ות יסד ט"ץ גקס י6ני' 636 ס0'3סיי6 ויו""כפרמ"'2ך3י'ש

 יטבת מס"3 תירי' ד)6 פרס"י מ?'סנ 3ס)ק"ט ר%מרוכי מיחו סנ"ח )חין יגיס 6'ן 61"כ נסי" ניוכחול
 ע"'"

 ןצן%5ןשלי,מ s~ppb)Oh :ג צ: דני:%'"י%:ב ב ,זוב" קי".י'י,,ש"נ שחגן הר"ר 3סס
 יעי ןמ:קצעץ% ,k1hleo' שעביצ

unrn ,ק': י"ןהןיצן נזך;:: ft~fe "ע "'וי; יז',יה,:ן: 
נ

1
 מסכר 1)6 מסט טיתפור 3גז תסירס יר"ם רה"י)

 וזץ פמס מ5ד נתפור ממילין 'ס סב קם 6ח ור 3"גטס ס"ס סמג"6 ח')זכמס"כ :%כ6ן )6 6נ3?י2צי
 ס' תנממ6 המירס כ"ס . קכ3ס )יח( . סימ' לג הנדסם 6ס' רב )ין( . עכ"3 טלי I'P1% 57פ" "'א יעתו ס"מ %ן טרגשפיסתם
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ריב יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימריים י עמיימפר
 יעקב רבים לסדני מרובעות פי' הלמ"מ מרובעות תפילין 6'[ ע"ס תנא . העור נוי הוא השיער צד וים(פי'
 שאז אהד בית ברוחכ בתים ד' של האורך שיהיה מרובעות יהיו כולם בין הבהים ד' שיעשה לאחרז"ל
 עור שתולה ש"ר תפילין ב' לו ויש תפש"י לו שאין מי לעיל דתניא והיינו יד של תפלה לרבוע רבועםשוה
 פירוש מרובעת תפירתן )כ( שתהא ובאלכסונן בתפירן רבא אמר שוה רבועם אלמא ומניחה מהן אחתעל

 שתהא בתפירתן מרובעות שיהיו ובאלכסונן בתפירתן פ"א אלכסונן רבועם ויפסיד העור יכווץ שלאישמור
 לשמן עבוד צריכות ורצועותיהן הבתים ועור , וגמור מכוון רבוע פי' אלכסון לה ויהיה מרובעתתפירתן
 בהמה עור פסולות מסאה בהמה עור עליהן שתלה או והב ציפן ל[ ]מ"ח הדין נגמר פ' בסנהדריןדתניא
 דרבא כרשב"ג וקיי"ל לשמם שיעבדם עד פסולות טהורה בהמה עור אף אומר רשב"ג כשרותטהורה
 אלמא לשמם עבוד דמצריך כרשב"ג )כא( התם ומוקמינן היא מילתא לאו הזמנה  ואמר דאביי עליהנזליג
 הזמנתו לשמן מעבדמ היה יא אם הלכך היא מילתא לאוהזמנה

' 

 נ'[ ]מ"" והתם מועלת היתה לא למצוה
 אלא כרבא הלכה לפסוק הוצרך ולא קג"ם מיעיל בר כרבא הלכה ורבא דאביי ועוד כרבא הלכהאמרינן
 צריך תפילין של קשר יהודה רב אמר )כג( יעקב רב אמר . כיחידאה ורבא כרבים דאביי )כב(משום
 שיהא בראשו שממח הרצועות רוחב יצמצם פי' למטה ולא למעלה ישראל שיהיו כלי למעלהשיהא
 הקשר ימוב )כד( פי' לאהור ולא לפנים ישראל שיהיו כדי פנים כלפי שיהא וצריה למעלה נמשךהקשר
 רבה הקומץ פ' במנאות תנן הפרשיות הלכות ולמד צא והרצועות הבתים הלכות למדנו . פניו לצרקצת
 6'[ ])"י רב אסר יהודה רב ואמר מעכבן אהד כתב ואש' זא"ז מעכבות תפילין של פרשיות ד' 6'[]כ"ח
 גויל שאין אות כל רב אמר יהודה רב דאמר יהודה דרב למאידך אלא פשיטא יו"ד של לקוצו אלאל"נ
 שלא זיונין פ" ג"ץ שעטנ"ז זיונין ג' צריכות אותיות ף ל[ ]כ"ס רבא אמר פסולה רוחותיה מד' להמקיף
 אדם בני וראיתי פינין ג' האית ראש לכל שיהא ג"ץ שעמנ"ז כזה משוך אלא )כה( כזה עגול ראשןיעשה
 ללמדנו רבא בא שלא בידם הוא ומעות אחד[ לכל ארוכות נקודות ]נ' ג"ץ שעטנ"ז למעלה תניןשעושין
 כמו המרי ופי' ' עולם של ברומו הי כלומר  דהי"ת לגגו ליה הוצרי דה"י לכרעיה ליה ותלו דהי"ת לגגוליה דחפרי )כו( דייקני לספרי לחו חזינא אשי רב ואמר ממיני למשה עשייתה נמסרה האיה האות גוףאלא
 כזה )כז( אחד של ח' באמצע מגביהיו בלע"ז הדרבור"א דנמלהמרת

~  

 חמרי מפרשים ויש מעט נכוה
 זפ

 ראםמסעפות
 טס מלק טסות ססיער פקוס רניגו וסי' סר)1עס לגוי דקקי טפרק"י 6חר כפון רפינו פי' )יפ( . וכמס מוריס נ' 3"ס מגמות ועייןמ
 מס וסוס' פרס"י נ' כ"ד )וגעס ועיין )ית6 3גיפס . נורונעח תסירחן סחס6 )כ( . טנסר סכמי )ד )6 )מון ויתריס סרגועס גויסו6
 כו' סטור 'כוון ס)6 יסנוור 3מסירחן פי' סנדסס )גי' ס6' בסי' רכינו a~r1 סיר"ת סול וסס"6 כסרס"' טו6 סכ"ר סר6סון סי'וגריס
 כו' מרוצעת המירחן סחטך 3תסירהן מרונטות סתיו כו' h"e מ"כ ראגו סכ' וס מס 6"כ הרוצעת תפירתן סתט6 כ6ן .)סמס"כ6כ)
 סף )סלן ועיין לע"פ 7"ס סס כחוסי כסירתך כ' 1י3יגו בגרפס חסר מכך עד כ1' סרס ומוקנויגן )כא( . רכיגו כ"כ  מקורס גסוס)6
 ס)כס נסנסורין )סדיק סססקו נוס וכר )6 )"נ ס"ס דנרכוה פ"נ וסר6"ס וס)כח6. 7"ס 6' ט' קרוסין סחוס' כ' ני"נ )כב( )"ד. 6וחת"6
 רכ"ח 5ך סרלמ 3ר),ן רוויי כת"י t~bp סנד")ו 33ס"נ וכ"ט דר63 כוומי' סככתם מרימר דרס סכ' כ"ך ס"ס 33ס"נ וראתיכר63
 רכיגו כגי' 6'ח6 3רי"ף )כג( . ירנ6 כוותי סככתך 6)ור' ורשן 3hs" כווחי' ס)כת6 מרימר ירח וכ5") דלוג סס סים נעיגיוסגר6ס
 רכ 6מר סני' טגדפס ונירכס יעקנ רכ ' 6מר יסו07 רכ 6מי חקע"ט סי' ועיי"ס הקע"ו סי' 163"1 וב"ס יסודט רכ 6מר 'עקכ ר63מר
 נ"נ כסי' והכ"י חקע"ס סי' 63ו"ו o'pt5h ראגו כסי' טו6 כו' 'ס,3 פי' )כד( . והק"מ יסודם 6"ר כגמרך 1)פ;'גו סמוק) 6מריסורס
 מגד יותר ימין 5ד ~DS' טס נ 0קסר סיס6 סג' אפי' סעיסור וו") תסוס טסות מסירוס ע"ז סכ' בלח ועיי"ס כסרס"י ד)6 סנגורנסס
 סר6טון רעי כ"כ רנינ1 1כ7נרי רדינו 7נרי ש' סיטנו )סנן מסגדסס סוסיותי וטנו1סנר כסמוך וכן חסר ס5י1ר . ~Or )כה( . עכ")סנוף)
 ג") ו,ס גדשן )1ג' ו' כהית טירחו כדי ריוח כנ' עסיין ר6טיטן 0'טי' פירטו ט:ופרסיס ורוכ' נרמוס רניגו ניס") סלו נווווס3ס)'
 ע) ססומכין ו'ס סכ' וכסמ"ק 11'1ת נ' פ" פ'ג'ן ג' טסות ר6ט )כ) ס'ט6 ונסיר סר6"ס דעת וגסו עכ") nitnlho גוף ע) טמד3רגאון

 6וח )כי O'i'D 7' חסיד ו)6 סיגים ג' עמסכ"ר כאיור 1' 'ס" 6ס"ע סו"ח מסכת נ)י6 3ס' ועיין טיר6יס )נוס"כ כיון. כו' ס6ותיותקלג1ת
 סעטג"ו 6פי' כגט סמ)ריך :rt?t ריר כמרככי סמונה סרינ"6 דעת כגנו ססו6 ס6ו"ז כדעת דרור )דגר ויסכת סנ)'6 7גוסכ"ט ודעעי'"ס
 נקורך עיי"ס כו' כרינ'א 16"ז סוגל לע"כ 013 נרורס ור6יס )טס דיגך דתך יו"ד ס) סטנו6)י ק151 )סי"1  ;:)' )ריך ונסיכך ס)ססבתנין
 אלוהיות ויון )שריך ס)6 )וסחכר6 1כ' 0רי3"6 ע) סס p~nq )עיגיס יר6ס תסע"ו ס"ס גיטין ס3' ס6ו"ו נפרס rncl"1 5מח וסיחן
 מסכת סנריך דברי נסתרו 61"כ 3נס eh" )מטס  מכסוף טמ6) ל5ר ססו6 ספיר"ת יו"ד סל קילו לפסיל סס ~,r"th 7עח ו6פ'"ס נטס)
 ר3, וקמר ס:דסס וגי' לפנסי 3גמר5 כ"ס , ר3 ר3י ד'יקגי  לבי( .טס

  למון ממטכסי 6חר. סל  לכו( . יתל"מ דמקגי למסרי לטו מ1ע*
 לרהוט ייט מקג"ב סי' %ו"1  עיין ר,תר ח' סל גגו 6ל6 לפרס ב, ל* סקוסן ר3ס' ליתר רפס ססי' סמתס כהר"ר )ר6ס-רס"ל סיס*חד

יף ו63רן  רקיטימ 13' יתיר טסי, ד6חר גת'"ח  )כזין עיט קמרו  וי כיסס ועל ~lVolP סל תרומו חי ססוOr 6 כחסרי מסרס"% סחייטפמפ"כ
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 ןע כזה שניהם יעשה שמים וירא מעם גבוה דן כזה אחד של בהי"ת עושין חוטרא דמתרגמ מקלכמו
 44 כזה דה' לכרעיה ו * ליה ותלו )כח( האות קלקול הזה לתוספותואין

 *. * לטעלה דבוק שאינו .
 יצא. לצאת הרוצה שכל פתוח * י והוא העוה"ב לפנו לפרוזדור ודומה בה"א נברא שהעוה"ד )כס(ומעמא
 ובקומך יפתה שמוע אס והיה בפ' . מפרשם והריני אחרים )ל( תגין שצריכות אהרוני אותיות ישועוד

 . .ידכה ויהרג לשלחנו הקשה כי יד בחזק ישאלך כי הזכרים ונהנה יביאד כי והיה בפ' , וקשרתםואספת
 ורגלה מאחריה עגולה לעשותה צריך שבתורה ך' וכל מימים למען ]לי[ אשר והיבוסי המץ ' קדשכפ'

 לכוין צריך הלכך ופשימותה כפיפותה אלא פשוטה לכיף כפופה כ"ף בין חילוק שאין וטעמא ך כזהארוכה
 לצד עגולה צריכות כפופה וצד"י כפופה פ"א וכן כפופה ככ"ף מכוונת שתהא רגלה כשתכוף ' פשוטההכ"ף

 ובולמות' מרובעות ולא צ פ כזה עגולות לעשוה צריך הלכך תשומות מכוונות שיהיו כשיפשופםהתחתון
 פ' בשבת דתניא וטעמא ני כזה פשומה ולא 4*4 כזה ימין לצד )לב( עסוקה מעם האל"ף וגוף )לא(כזה

 ממש יעשנה שלא להזהיר יע שהוצרך כיון עייני"ן *פ אלפי"ן יכתוב שלא תמה כתובה וכתבתם כ'[ ]ק"גהבונה
 והזהירו שמאל[ לצד לעין ימין לצד אל"ף עקום קצת דומה ]אלמא שמאל לצד כעי"ן ימין לצדעמוקה
 להיותה פי"ת וצריכה . כאמצען מעם כפופות כך אספמיא של אלחין וראיתי כ"כ יעמיקנה שלאהכמים
 התם ואמר" )לג( כ"כ יכפפנה שלא להזהיר הוצרך כן על פ"א לכפיפת קצת דומה עם פי"ת שכפיפתלמדנו I"'BD טתי"ן ינתבו שלא תמה כתיבה התם דתניא פ"א לכפיפות מעמ דומה 4(ף כזה ימין בראש-כפופה
 רגלו לפשום צריך הדלי"ת שגוף למדנו גימ"ל לגב* דדלי"ת כרעיה פשיטא טעמא מאי ן 6' ]ק"י הבונהגפ'

 ואם . למעלה רגלו יגע שלא כן כזה הקו"ף שגוף למדנו תליא דקו"ף כרעיה מ"מ שם ואמרי' ענש כזהלאחריו
 בר ד[רמי ]חמוה דהוא תמרי בר ראמי כ'[ ]סיע רבה הקומץ פ' במנחות אמר" והכי וכשירין )לד( הןמצוה שירי כמעיקרא להן קרי 'ואי מיפים ולא חכים דלא ינוקא מייתינן נקרעו או ונמחקו כדינם 4 האותיותנכתבו

 ראםחועפתת
 פ"6 31סנמ"יי כפרט"י נ"כ סי' י3ערוך כ' תקנו"ע פי' 1631"1 סרט"י כן כף מק) כו' יי"מ ומסכ"ר 6חי. תיגח תפק לחגו גס ומט"מכו'
 ונרסס בכ"י סוכירט לנינו סנרם חיט סרס כתג . סטות קוקו) )כח( . עיי"ס כסיר"ת מסיע דנערוך נתב סיאט תפעיןננס)'

 סננ ובמחכרת עכ") 63ורך יותר רניגו )מון ס3י6 )"1 כסי' סמנ"6 וכן ס)פנ'גו נספר ממס"כ 63ורך 'ותר כת31 סיסי3ס:'סס
 ס3"י )טון כעתיק טמג"6 וכן 6סכ:דרי סר"י 11") )מעכס סם סכחכ 6סכ:לרי סר"' )קון ר") עכ") )"1 בסי' סנ"י סמס"כנוס
 נסג"ס ויין 6ות 3טנין סס סכחב ק6:ור פרוך נספר ורקחי ברור hlo1 כ6ן :ומס"כ יותר ר3יגו 3ססר סיס )6 )סגיסס ונס )"מותו
 כתוססת וקין סגיסס יעמס וכס וו") יר6יס כמסר וכ"ל ח' כלסי ולחד ו6"1 כגפי 6חד תנין כ' )ס ים 3ויי"ן סמחס ר3י' )מון1ו"3
 טויסס יעמס וי"ס כתב r"rl סח'"ח 53ורת 6)6 סזיי"ן נעגין ינריו כת3 )6 סיר6יס ר3יגי ,63נות עכ") ס6מירי עכ") ס6ות קיווקו)סוס
 סכ) פתוח וסק רניגו מס"ס מס ו6"כ דס' כרעיי )תסית סעס )'חן 630 רכינו מ37לי :ר6ס כ1' וטעמני )כם( . וכפיריות כפירס"ימיינו

 כרע ד:וגחוה 3נמר6 מ"מ מעיקר ר3יגו כרכרי וחסר יו65 )גיס:ס )מטס )65ת ברוסס סג) )עעס ספתומ נוס 6)6 יינו י65 )65תסלוקי
 )סע5) ר51ס ט6ס ס)מע)ס .קטן כסתח וסייגו )יס מעייני כחטוטם סדר י6' כרעי' תמ6 מנ"ט3'

 כסתח )יכגם ע5מו ,דחק )מטס מקרי
 וכווגתס כו' כדר") כרעיי מ)י6 ונ"ט 7מגחוח 3גמר6 סי' ר3יגו דגי' כעיני וסבר'ס (s~rt עטין ססמ"נ וכממ"כ )סייס סע,)סחסו3ס
 כרעי' מסיית )עבין 6' ח"י ו303ת יזין סו6 11"ס )ו סותחין סוד ובתחתיו ססמוח מפתח מ)3י וסייגו )1 סותחין )עמ6 63 ל"))מטס
 סייגיו נטכח ומס"ס מן יתן ס"ס 16תו )וס"עין )טמר כ6 ר") )מ"ט oc וכיוזמם כו' ניר") )שע 3תסונט סדר 67י גרסתן מסיר7ק'

 סעיקל וס oc כי )1 פוחמין )טמ6 63 ר") .סינרי סייגיו טס כבניחוח מס6"כ סס העיקר שסו קוהו ן נסייע )עתר כ6 ר")373רי
 גחני 3ססר יעויין 7ק' כרעי' נחויית סיכר מכפו) מס סי' לעייני 3הסו3ס סדר 67י דס' כרעי' hf~n דמ"ט )פויסו טכחונ מסתפי
 וו") 3מוסנר )י תיפח מוססתי ותס:יפס . 7ק7וקין 6'ה6 נ:ןפס כו' הגין )ל( . 3וס גחמה 737 נוכס )מנת ס' פלוס סיףגויס

 . ס5"ע סי' כ6ן סו6 כפסיגו D(stt סיר ס" כספרו עיין )סידיך )י ויין מתנין שין 6חר כעפן כ' ור6"ס תפי)ין מסז' פ"6סטנ:ו"י
 דוקק ויו סר6"ס כדכאי סקנסס וע"פ עבויו וסחו)קיס רנתו 37רי סס כסניף פ"ס סי' 6;ור ועיין נסמוך וכן ס5יור חסר . כוס)לא(
 . סס1טות ימיו הסטטיגס ~oh )מעם D(ntSI )טייח 5ריכין טכסופות 16תיוח כ) ר6"ס כתנ נ"מ מן 11") כ6ן רננו טכ' 6)ו16תיוה
 עקומם מס6 6)ף 30 ונופו וו") נכת"' :נמין סרר"6 וכ"כ S~rl כסג"מ טומר נרוך מס' וב"ס נסמוך וכן עימס 51") טקס כמיקס)לב(
 ך)ג ס:ועתיק סגר6ס סקסי b(nei מיר6יס מוססתי וסמוס;ר עכ"ז יצין )5ד ק5ת )עק:וס סיס מכ)) גו' פסוטס ו)6 ימין )75מסע
 נטם סניף סק"' )"נ ס" 16"מ ט"ו עיין . וכמירין סן מ15ס פירי )לר( . ר"ת 3"ס סס סתוס' וכ"כ )לג( . )ס3' סShnV '6 53דמן

 )ססחפק טיט געטס מתחיתו oe 36) 3סכטר נוחפ)ס טגעסס וגסוס תינוק ס) קרחתו )ן נגוועי) יו6"ו כרש' יפסיק נין )חזקס3"ח
 610 ויגוק6 מבוס סירי ),סוס הכסירן סעיקר fh )פמטכ"ר 6מגס עירס (ט דגר ימגר ע)'ו חיקק וסט"ז התימק קרזלת משי) 6י:ו3ו
 )חותלה סו6 סתיגוק קרעת 6ס טעסחסק נגעט נורךכ' די טנ6ון 3ני16רי ועיין פסותיו מעינתן נך געלית % ו%נ נעקמה )חומרהרק
 hh l"DD*(ttt סו"ת מסכת סנ)'6 %כ שוס נרךוש טייבו פתוס סיר' ננסוס ססיתר ושקר )שמרק רק מא רמס עס"ך עיירה )קת166
 )מטס גס מקק סיס נקרעו 6פי' hnlh נמחקו 16 נקרעו רניגו מדעי )מיק סעגוו7יס סגי שד טמ0"כ 6% סעמוד'ס מוויוח"כ
 6נ) ופסקן מפס )נמרי גקרעו )פרס יס יס6 )ממס גס מקק טיס פי' 7גקרעו פסקה מ5י 'tnPv א 0ס סס"ו כמח"כ ון)6 תיגוקמסגי

רפ"י
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ריג יראים לשמים אם כי לבריזת רע נעימים שאינם אימייים י עמיימפר
 אחא בנקיבה דויהרג וי"ו ליה איפסיקאדיקולי

 לקמי"
 ש. טפש ולא הכיס דכא ינוקא אייתי זיל א"ל זירא דר'

 כשוה ה' של תוכו ניקב יהודה דרב מיניה לי מיפרשא לדידי ע"6[ ];ס זירא ר' ואמר פסול יהרנ ליהקרו
 ליה קרי דבהכי יו"ד כמו קטנה אות פי' ממול לאו ואם כשר קמנה אות כשיעור בו נשתייר אם ירכוניקב
 במפתים ר' מצא וכן ולטיטניות לטטפת לטטפוה )לה( והתג . בדמעיקיא מיפש ולא חכים דלאעוקא

 כמלא לאות אות ובין יו"ד פי' 6'[ )' ]מיטת קטנה אות כמלא לתיבה תיבה. בין חיות ליתן וצריך .מדוייקים
 מד' תפילין לסרגל הוא מסיני למשה שהלכה הכרגול בתוך פי' הדף בתוך )לו( התיבה ורוב השיערהום

 שרמום בלא כותבים אין שלש שרמום בלא כותבים שתים יצחק ר' אמר כ'[ ]י' בגיטין כדאמרינןרוחות
 הכי שרמום בעי ]מוחה שרטום בעי לא תפילין הלבתא כ'[ ])"כ במנחות דאכניינן והא רוחות מארבעפי'

 ראםהועידות
 G"Dbl נ:קנ מנע כחיטם ruaJT מס" 7מסמע )"נ סי' סנפי וכ' יו"י כמין וגריס נקכ נמקים קירע ככיר כ) יו'סרג ו'"ו ספ"רס"'
 גהק)ק)ו ולח"כ כדין גכת3ו Ob לק סו6 יתירק יסכטר טר6"ס כס3רח ס"3 י)6 ע"כ 1יטרנ 3" קרי טיסט ו)6 תכיס ד)6 יג1ק6 6'כסר
 כגכסק 7וק6 ס";ו 3ג,קנ6 63יססק דמכסרי:ן יס6 תי' עזי )6. 3)6"ס 36) לחרת 63ות כ:ד3קס 636 סקו) 67'ן והי' CllnD רוחיתיסמד, )ס נוזקף גוי) ס6.ן 16ת כ) נסקומן למרו וסרי 3גקנ 6וח 3ס;סיק מכטריגן סיבי )סק:ות סגפי ךמס"כ ח7ט ססס וכ' מ15ס סיי'ומסוס
 ס6' כתי' ע"כ ס") 7רס"י רכים )סנרת רס"י שרת כין inJISD סו6 סנ"י היר1ג' 7נ' , רוח,תיס מ7' נוקיסס נוי) טיס ט6ו ס:כתנ6חר
 כסו"ת )"נ ס" )16"ח סשור נקנן ועיין עכ"ד סנן כחי' נסייף דם") רביע כנרת סוכיר ס)5 סכ"' ע) ת'מ6 וקבת סנן כת" sttpורניגו
 )גרור תקנט )ה 6ין סכחיכס להחלת ונירק דקות תורס 3ט) במחמיר )ס)כס כן וסענה סילוט)מ' סיטת עפ"י טכ"י )קוסיית סתי'סם

 נגוע שקיך סקו7ט סס גס סנ:ו63 נסיות נעירגו מיי וטכ67 . סבות כ) )נרור 5רק- 6)6 חיגות חק וסו") מקימו גוי) סיס6 כריסויכוק
 סק'"ח ר%ו ס" נ'ו"ד כס"ת ססנ'6 סג31"' י3ר' מסוס 6י )ס גימום 7)מ6י סר' ס;'ינוק )נר1ר )תזר רובין פסיו וים ))מ"ך h"ctגג

OCP:)7עיי"ס 15ת מקלת 6ש' )מחוק ו6ס1ר ססו) 67'גו ס)כס דסק, סרי )6 לח"כ h"r 6מג סי' 16"מ סס1"ע כגלון סנרעק"6 וס 
 הורס וככר עליו )כגווך ויק סנוניי ע) הונק טו6 וע"כ )1ססיק6 נ,ס, )63ת )תקן ע"מ דמ'קרי )גררס יט לח"כ 3גד3קה 6ף כחנסע"ו
 דמ"ק מד"6 34 יסורס ירוחם מוסר"ר I'bJO סרג סנרו) ר3יגו 6עס סיי3וק צנרור ע"ח ס" סנך"מ גגי"כ )סנ16ן ד3ר מס.3 כטו"תוקן

 תקנס )סס 6ין סכתינס כתחיבת Tio(nlp ד6ותיות כג") ס6ס%ו 7' עס"י עעמו )פרס ו6מרת' סיריעס כ) )גגו, וג, מורס סיסמינסק
 סכ' 6' סי' יסוסע סגי כסו"ח ועין מותר 06 3ךגר )מסק 7יס מעט רק 1גונעת ננגס נוגעת סכרעס סס ס) 3ס"6 '"6 סע" רע"וסי' כיעי כרמ"6 ם) )זינו ממס ד:נ'6 61"כ סס"6 כ) )נרור צריך וע"כ סכתי3ס פחחיית סייכוק טיס קמ6 61"כ חוכות חק זסוי3גרירס
 ג1נע תיגו סמחנר ז3דכרי דס"ט )גררו )ו ים .ססס כ6ותיומ )חכרהס 16ח גזנקס סס ס:וחנר )ממ"כ הרנ"א 17 סותר דייגו 3נ6רסס
 סס 6'ן מט"מ כסדי3וק כ"6 סחותנניף

~lD'h 
 עיי"ס ן6ורייה6 ספיקת סוי סבות נגוף )מחוק )ו דיפ סר6% נמס"כ מסה"כ כ)) מחיקם

 1ס:ס . כקמת סדנריס מז כך 6מר סזנריס )סניו אמרתי וכאטר 3ז3ר סיתר 6'ן ייאות גוף )נרור ,ס נךינ1ק דנם l"voho )יסרי61"כ
 טיים 1)6 הכיס ד)6 ':וק6 )יס קרי דנסכי כסר קטגור 6וח כסיעור 13 נסתייר 6ם ס"6 ס) ירכו 7:יקנ ס6 נס סי. סר6"סרנינו

 כסר קט:ס 6וח כמ)6 נסתייר ד6ס נטעם ט"ו סעי' 3"ג סי' 16"ח )תו"ע ס)כס ג:כי16ר כרורס מחס נס' כיוס"כ 7)6 וס61כךמטיקר6
 יחד רכל סתמויס 13ט מורגל 6ע1 רסתעוק מסמינוק )מ"ר 6"5 ולכן נטיס  סיעורן דוס יכוו:וס ס'  חיות )חום )סו דקים סס1ס גירס1ו"3
 פק"ל ילך  רפסול לקרותו 'כיל וחייו ED'U ילך מכיס דל*  לתינוק מראין סיו ס6ס  גראס רציני רלרנרי  טכס  פרוך %וה לכתחילהכיהנ

 לי' סרי דמסת:1, לתרוסלירקותו
 כרמטיסר"

 סומרר טמפ"כ סממי ל"3 סי' בפו"פ  ירד", סכ' )ס)גס מוסכמים 6י:ס רכי:ו 7'  16)ס
 ססתס מן קט:ס  6ות  רנכיטור %ל% כ11 תינוק  06 רמי תלי% יס"*  פרומות  בקיים גס רזינו ולפ"ר  לו' יס('פ'ת י"ל  מס%.י'ות סתת:פסן
קרי
 ו' 3)6 הסר ידך ע) )6ח ינג'ס נספרים ר' נו63 וכן )טטסת )טוטפות וסיג ס:דפס )10ן כ1' 1ס"ג ללה( . כדמעיקר6 יגוק6 )י. .
 מכיון ברור ובי כו' hp' בזיכי  לזולפם יווצת. 63 רניגו דהרי סס"ח סס וכ' כו' )יתן 51ריך ):שייק נספר מ)6 ג6סר יכתות דכריסוספר
 )טטסת תדפס חסר 61"כ כו' tnD~Dil לממפת לפססה וס"ג  פס וו") ר"ת %ס )טעמת ד"ס 3' 7"ן סגסדרין סת1ס' )מס"כרכינו
 נכוצנו )תי"ו h"D כין ו' כתיב ד)6 סס סתוס' כהנו 7ככר טיס סו6 ע"כ )תי"ו h~D נין וי"ו :1)6 סר6טון )סיטסות מפכיי נסס:)יסי
 גפי  כרימתן נתורם  יכתונ וסו,  נר%פון  ולטויסס  סם  לסגיס נרסס ולכן ר"ת )רנו כיון  סך6"ס רבתו  3ria ר' מ)6 וכן th~:oוכפי
 גס, כ' וככר מ)6 סנסרסס )16ה כנ וכן )טוססת טמע 06 וסיס כס' ס)פ:י:1 1כספריס כ6ן )סג'ס כריר גראס וכן יכי6ך כיוסיס

 כחס'רות סרמכ"ס כדכר' 6)6 גוסג'ס 6:ו 6ין 6נ) 6מר נס'ג:ון וחסי'ס מ)6יס ק5ת נתכו ,") ונרוקח ומהסיד  Otih1 *מוס מש"לס*מר  3רן-
  פנופ וס  ויס  לפויפות  לפמסת )טטפת מ"ג מ65ת' כת"! 'רקס ונס' 3,ס"3 עחכ עקכ ס )ו:61:ו 7' )מסר"ס תורס 6ור ,נס' עכ")1'תר1ת
 וג' מדף כחוך כתים 'כהונ )6 6,ה'1ת ס. 3ת ת'כס )ו ג,ךמכס סו6 סגמרi'rs 6 כו' סת'נס  ורוב  ללי.  לן  ימו  סלפ:י:י ו3סכת"יטכ"ל
  סדף  כרוך פלו %ל5  לדףחון

~frcl  
 אותיות 3' דסו6 סתיכס רוכ 5")  לוחיות נ' 3ת נתיחס ch"  דדטתו  נמתכיין יילד  ורביו  לרף הוך

 הפיס 6ף מתיר ססרמנ"ס וכמס ססע"ח  לינ סי' פו"מ סגר"6 ניקור  עיין סס"י ס"ת  3ס)' (~c"hl ודש סרמכ"ס כשמשת ס7ףנתוך
 %61נ ס"ך סעף נתוך סתינס כםרו3 אותיות ט' 16 ו' נח 3תי3ס ומינם סיף נתוך סהי3ס רו3 דוק, 6)6 כן ס") )6 ר3')1 סדףרתוך
 מוס גראס חדת סטס וכ' סיסס. כמץ* )סיטס סיפת 3ין מסגרייה6 חיסר ורגעו סס. כסר6"פ ד)6 וכסרמ3"ס )רף חון סס *ותיוחזנ'

 3סג"ס סכ' ס6:ור נרוך כא' ורטיתי נוס מדקדקין t'hc ססופריס ר1נ גסנו וכן כס"ת 6)6 )ספח ד6"5 סקנו"7 )"נ ס" כסמנ",יזעתו
 פסול  סימו  :וסמע )סיטס חון 6ות',ת ג' כ1ת3ין 6ין רוחות מד' )סרג) דס)"מ ססירנ) הוך סחינוח רוכ וימיו יר6יס מסר )כוןנוח")
oh3חון 3' 16 6חת 5.ח גהו OD'~S ("ד)יח6 ותמיהגי עכ ((בס' כ Oh1'  חון *וחיות נ' כות3ין 6ין cptc) 6(6 נחלי קהיתם ורום 
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 ימאים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמוד מפך426
 בעיא מזחה הקדש[ כהבי כשאר רוחות מד' אלא לשורה שורה בין שרמום 1לז( בעי לא תפיליןפ"

 שרמום בעי לא הפילין לומר הוצרך בתפילין כחוכות מווזה של שפרשיות ולפי לשורה שורה ביןשרטומ
 שמעתי וסיומם השורות התהלת ומדר , ועיקר ז"ל יעקב מרבינו שמעתי זה אבל אחר פירוששמעתי
 , אשר ממיים היום , המץ מסיים העם אל , משה מסיים וידבר : שורות ז' ראשונה פרשהוקבלתי

 פרשה ימימה. ממיים למען . עיניך מסיים והגדת . גבולך ממיים וביום . מצות ממייםנשבע
 חמישית . ה' מסיים כן , על ממיים יד . כהזק ממיימ וכל לה' . הוכרימ ממיים והיה : שורות ה/שנייה
 מסיים בביתך . בשכתך ממיימ והיו . מאודך ממיים שמע : שורווז וחצי שלשה שלישיוז פרשה .ממצרים
 מסיים שמוע אם והיה )לח( שמוע אס והיה רביעית פרשה . ובשעריך מסיים חצי וכתנתםעעיך.
 והצי )לם( נשבע מסייס בביירך . בשבתך ממיים את . ושמתם ממיים וחרה , להם ממיימ ואספת ,ומלק.ש
 ובתפילין ראש של הפילין מדר זה . שורות וחצי ה' היא הפרשה כל . הארץ על עד . . , היאהשורה
 כל ה' למועדה שלישית הזאת החוקה ממיים שנייה זבת וימיים והיה ראשונה )ט( שורות שש ידשל

 . הארץ על ממיימ והשהחויתם ששית אחרים מסיים ובשכבך חמישית בדרך וכלכתך מסייםרביעית
וכופלן

 ממופי
 הונא לרב ליה הזינא הלבו )מא( ר' אמר מזווה לענין ג'[ ])"6 במנחות כדאמרינן לתחלתן

 דהניא ראש של בתפילין בתים בארבע הנחהן ולמד צא כתיבהן למדנו . שמע כלפי מאהד ליהדכריך
 שמוע אם והיה שמע מימין )מב( יביאך ני והיה קדש בכתים הנחתן סדר 8י' מדרן כיצף ג'[ ])"יבמנחות
 החיצון בבית המניה משמאל קדש נותז והש להפך למנית והוא הקורא ושמאל מקורא מימין פי'משמאל
 ובבית מניח של לימינו החיצון בבית שמע ונוהן אחר לצד וחוזר יביאך כי והיה השני כביה נותןואח"כ
 ושמע יביאך ני  והיה  נמצאון  שמוע אם והיה שמע )מנ( יביאך כי ~היה קדש שמפרשיםרבותינו כדברי ולא שמאל לצד היצון קדש ימין לצד חיצון שמע באמצע שבוע אם והיה יביאך כי והיהפי' באמצע הויות נ"ל הגאון האי מרב בידו היתה שקבלה ז"ל יעקב מרבינו שמעתי וכן שמוע אמ והיההשני

 ראםתועפות
 כ"כ ר"ת וטוף ו") יעקנ מר3יגו רכינו וכסמבות )טניס מוכרח וסוף ס:יכס נו'ר6'ס טוססתי ממוסגר )לז( . וח)"מ ס0ירג) חוך ;"סעף
 ע7' )סרג) זריך מיסו 6כ) כחפי)ין ס'רסוט נעי 63 געי 07"ת ו") הס רכסו מכס o'~tth וסמעת' וו") ס"ס ס" ממכריע כא'ר'"ך
 וכ' סרס1ט 6"5 חפי)'ן קמרו נ' י"ח נהנדס וסנט כו' מ:ווווס חון 6"5 סטיטין גין )טרסט SJh כחסיכן כין כמ"ח 3ין יזהר hSIרוחות
 טיר"ת סםסהוס'

 דכי
 סמפטן ו6ס מרטוט 67"5 ס)מ"מ דתסי)ין 3pP' ("51 רניגו ocn תסי)ין ענין סוף כסלט נסנס"3 וכ"כ ס)כס

 כטורט כפנכתן כסכר סו6 כ6ן 6כ3 כ3תיס סוחחן נסדר )סבן ר3יגו כסיטח וכ61 סמע ס' ולח"כ סמע 6ס וסיס פ' נוחהעססחיר נ:ןסס )לח( י'. 6וה סס וממ"כ רמ"ח סי' )עי) ועיין 51"ע סס וכמסרסיך כוי סירס ר"ח 6כ) כחכט חוד"ס 3 י"ג סוטם ועייןפסגין
 כ' )למ( . עיי"ס )"כ סי' ריס 163"ח כסג"ר סוס 3סךר )כנהרן וזריך עקב נסיר סמע 06 וסיט ובח"כ ובהחגן כסדר מתחי)ססמע

 ע) עד )36היכס סי6 מסורס והזי ס' גטכע גנם'יס נחיתך כסן דכ5") )' ונר6ט עכ") ככ"י ותע1סטס נמחק ס,ס כדף כ) 11")מתעתיק
 6' וכ"ט מן 61)1 והא ס' ס)יכיח ס' וו") סר6"ס rUD כ6נ;ר כרוך 3ס' וכ"א רביו )טון כ) סניף תס')'ן מסק סד"כ וכסננו'"י .סקרן
 3ר,ך 3ס' כו' סורות סס )מ( . מסורס 63גו5ע כס"ס ח5י סי' כהול וכגךטס עכ") ו' )5נותיכס ס' ככיתך ד' 6ח ג' וחרס 3'ו6ססח
 סמסס כסנמי"י וכ"ס כורוה ו' 51") טיס וסול עכ") סס עיין ס1רוח 7' )סיוח סיס ]סר6"ס[ כתב מ"י ו3תסי)ין וו") סר6"ס ע"ס כ,ס6מר
 )נוועדס ס)יסיח . סחת סחקס וכטייס סגי' ,כח 6רן מס"ס וייצר lch1(o וג5") ר3'גו כיכר' ס"ס כ6ן וים רכינו דברי ס3"ט)קח
 כו' 73רך ונ)כתך מסייס רניעית מיג;יס . )מועדם מסי.ס ס3'"'ת ס61ת . סחקס מסייס מגייס וכת וכגדסס כו' רביעית כ) . ס'נוסייס
 רכיגו ג;ןנרי וגראס )פגי:ו כ6ן ככהוכ כו' רביעית כ) . ט' שסייס ט)יטית )מוטים סטה ו5") ס"ס טס סים וכרור טל3ריס מוכןותיגו
 וכמסמ"ק סלע 06 תסיס קורס סמע סרור שפרס סכ6 דס6 כט"' 1)6 כפ"ר 636 סגו כסעור כד6מר )ט77י סויות גל"ת ים")67ע"ג
 סוקן ורי"7 כס"י )טרדי סויות כעינן )6 )כתחיבה דחפיי גר6ט ר3י:1 ומדברי )"ד סי' ננ"' עיין :חזקי )6 דכתפט"י ס6מר קג"גס"
 7חגי6 נ;ס6 עטו שסיג מוו )מטס זו סורות 3סס סרסנה ד' כ3 כוחכ טחפט"' ירסיס 3ססר 'ס ר6 ממ"כ סני מ"י סי' המכריע3ס'

 מהסיד יסויר ראגו 3סס סי' חק"ע 40 הסי)ין סי' 1531"1 עיי"י )סת,סן ים 6חך סדר ס"מ ס"' )עטותן הסמ"ר דמכסר 3' )"ךלמזהות
 כו' מינוין י3י6ך )מב( . 6נסו ר' נג7סס . חנכו ר' )מא( . סרח"ס רכ'גו נודעת tplehl ר") כו' סכ) 6הן 3עמו7 יכחו3 6)תסס"י
 כו6 וכקן מקום נסוס tfnfiin 63 11 ונירס6 כו' מימין יכי6ך כי וסיס קזס . סלע oh וסיס ע"ע 'כיחך נ,ס") כת3בגרפס
 כ6ן כמ3ו6ר סנוגיח שסננך) קדם D"D ("51 סו6 כו' סנוגיח היגוין קנס גוחן פ" וממורט 3נ7פס ומסכ"ס ס)פ:':ו מס"סכניי
 נתיכת סס לחק n~aOD 5)6 כ6ן ככחונ סיר6יס )מון טס ססעת'ק ס"ו ס" סמכריע כס' מכותר וכן )מניס תס"ח ססוכ"כ

 וכן בה"כ רכיגו טכ' וס גוס )נ6ד קסם 6"כ כ' )"ד מגחה סכהוס' ר"ת וט61 יעקנ רניגו oh ממורס סו6 מ' סי'וסנוורט
 סיס כבי רכינו סכרי 6"ס וס"ס חיכה סי'" *וסיערת תימת תחת טכהונ סכת"י )716 סיגו כבסר 6כ) ו") יעקכ מרכתוסלעתי
 ק"ו סי' עוריס מגרס טפת ועיין פי' 1סמורט וס7פיסו כגדפם וטכסו סירוסו וסכי ור") וס"ס נר"ת כתונ תסיס וכרורנמגוס
 טיר6יס שספתי טנווס;ר )מג( . כ1' ס6י רנתו 3י7 סירס סקכ)ס 610 סגדסם )'ון כ1' ס6י מרכ כידו סיהס סקנסס כ6ןוממ"כ
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ריף יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימירים ז עמודמפר
 כי והיה קדש מדרן כיצד למתני ליה איבעי הכי רבותי טפי' דאי האי רב כדברי מוכיח והלשוןבאמצע
 גוויתא בין פסולה פרשיותיה החליף רב אמר חננאל רב אמר , לימין ומתחיל שמוע אס והיה שמעיביאך
 ונניא נק ]כ"מ מדליקין במה פ' בשבת ואמרינן , ממולה ענין בכל )מד( לבייתא גוויתא ביןלנוויתא
 טהורה בהמה בשיער הפרשיות )מה( כורך נכרכות פי' בנידן ונתפרות בשערן נכרכות תפיליןהלמ"מ
 ו'[ ף ]לג כדכתיכ שיער מיקרי לא ורחלים אלים של אבל בקר של או עזים שיער וצריך הבתים לתוךונותן
 צמר של אומר יהודה ר' LnthlPnl ]יס"ע כדתנן שער )מו( שום בכלל אינו והצמר צמר אילים אלףמאה
 מקדש המזבח פ' בזבחים ותנן הוצצין אין שיערושל

~vp] ]'תיישים שבזקן ושיער רחלים שבראשי הצמר כ 
 כדכתיב ליחמו ולא לעגל דלידכר היני כי דתורא בשערא לחו וכריך כתוב גאונים של תפיליןובתיקון
 לתופרן המובחר מן מצוה ומה"ט כשר מיהא עזימ של בשיער מיהו פעור עון את לני המעמ י"ו[ נ"נ]ירעע
 למלאנת הוכשרו לא נ'[ ס"מ לסגת יוסף רב דתני מהורה מבהמה הבתים עור שיהא וצריך . שורבגידי
 פ' בשבת ודרשו בפיך ה' תורת תהיה למען בתפילין בהדיא וכתיב בלבד טהורה בהמה עור אלאשמים
 בהמה מעור בו כתובות שהפרשיות הקיף שיהיה צריך נמי מעמא ומהאי בפיך המותר מן כי[ ]ס"מכ"מ

 נבלות עור על כותבין 6'[ ]ק"מ שרצים שמונה פ' בשבת כדאמרינן מותר וטריפות נבלות עור ועלטהורה
 על אלא כותבין שאין מנין הגרמי יהושע ר' את אחד ביתומי שאל שאלה וי משונת מלך שהרגושמי
 ומריפות נבלות גבי על מעתה אלא כפיך המותר מן כפיך ה' תורת תהיה למען דכתיב טהורה בהמהעור
 ואהד מלך הרגו אהד למלכות הריגה שנתחייבו אדם בני לשני למה"ד משל לך אמשול איל יכתבואל
 אמרה התורה א"ל יאכלו מעתה אלא א"ל מלך שהרגו זה אומר הוי הנשובח מהם איזה אספקלמוראהרגו
 בזקיפה ולא בשכיבה יתנמ הבתים בתוך הפרשיות וכשנותן , קלוס א"ל יאכלו אמרת ואתה תאכלולא
 'ולא בשכיבה תורה מפרי לתת היה שנאה )מז( רשיי מפי שמעתי וכן בארון מונחות לוחות היושכך

 דוכמוממומ על מזוזה הקלף על תפילין למשה'ממיני הלכה 6'[ )"ג ]מומית רבה הקומץ בפ' ותניא .בזקיפה
 הבשר צד של ואותו קלף נקרא השיער צד של אוהו פי' שיער במקום דוכמוממומ )מח( שיער במקוםקלף
 קלף נקרא השיער צד של אותן לשנים אותו וחולקין העור לוקחין ז"ל גאון האי רב פי' דוכסוסמוסנקרא
 ולצד הבשר ולצד דבוקם במקום להרווייהו להו ומעבד בשר טקים פי' דוכמוממומ נקרא הבשר צדושל

 הצד פי' בשר במקום קלף דהניא והיינו הנאה שהוא המעובד על שניהם וכותבין להו מעבד לאהשיער

: ראםתועפות

 6כ3 )בחימר גוויה8 3ין ומותר ססתס פרסיותיס 0ח)'ף 6"ר לר"ח ג,ס") כהום נ:זסס כ5") )3ריית6 )מר(0:דסס.
 )ומר ך6ין )ייס3ס יכו)הי )6 )נוייחה נוייחה כין ומותר סכתכ רניגו 37רי תס"ח וכתג סכו)ס עפן 3כ) )נריית6 נוית6כין

 ו)5 כב") קג"ס מיע") כר כרכל 0)כס ורנר לניי וקי") כחג מילתי סזמ:ס גזי 00)כס נתמ)ת סטר' כ6ני' מוסקדר3יגו
 163יר )ים יסגי ס") כווחי0 5' ס"ט 3סגטדרין דרש מטעם כ6כ" ~pDID ראגו ע"ד סכמכ ק"ו ס6)0 ע,ריס נוגחם 3תסו'ר06
 סי' וכתן )"נ סי' 3:דסס סירוס מג" מעיר ט)6 1)0)5 סעמוייס 10וי וכ"כ עיי"ס דטמ6) )תויר דימין 6ויר כין 3'ס er:, 1)6 דס61ג)

 61"כ נ:,רדכי )ית6 וכן )נויימ6 1נויית6 רנ6 ניכרי סי' )6 רניגו זני' גר06 סי' ולדעתי רניגו ינרי )תרז 60-'ך מעס"חונמסר לקניי ע)י' סכ8 סוייג ר63 דס6 0ר:1"ע )ונרי מקוס 6ין 61"כ כו' סח')ון 3ית 637 ד6מר וכיר63 נוס") יסגסדרין סך טס סטניםכע"ס
 36) נס )") )3ריית6 וכרייה6 ס6מר כ36יי וי)6 ססע0 עג'ן 3כ) )3ריית6 ו3רייח6 )נרייח6 גויית8 כין סייגו )"ס 635 0גמר6)מסקנת
 )גריהם גוייק6 )כין ס"ך )6 כו' יסמך) 6וירh'rnp 6 דימין h1'lb )מיתגי דנעי סך 637 ס6מר וטעם מותר )רנqh 6 )גויית6גויית6
 פסק 53מת ג6ן )פמט"כ 36) דרדסם )טפחת סו6 כ"ג 0כ' ס") )6 ורניגו )גוייח6 )גוייה6 ג"כ טעם גוחן ו' ט" חכי)ין ב0)'וטמעי"ט
 שכת"י וגי' 610 מס מילי בסי' דחק מס 01ס"ח כו' סיער חוך ססרסי1ת סירי )כרכות פי' סגןסס )מון )מה( . 03100 ענין 3כ)לנינו
 סחוסי וכממ"כ ר"ח וסוף רכי מס' סגיי לגיסם . רס"' מסי )מז( . סיער )סון ד)") גר6ט ויומר הנוכנס מסון . tlD'C סוט )סו( .נלורס
 5"3 )כח( . כ"ח 6ומ ננ"ורי ת' סי' )0)ן 1ט"ן תס')'ן ס) ססרסיוח ויעומד וזח מוסככ ממגיח ר"ת עיט 60 7"0 '5' )"גנמגחות
 3סר כמקוס ודוכס1סטוס סיער כמקוס ק)ף כ6ן כחוב ו3:דסס כו' 3סר מסקוס קטף דתג'6 וסייגו 03גווך רניגו 3י3רי וכעס .סטר

 גחכ דוכסיססוס ערך 31ער1ך ק)ף תוד"ס כ' DUP סכת ועיין סיער נרקיס דוכסוסט1ס נסר כמקוס קיף כקיסר 51") טס יע"סוטגר6ס
 ק)ף 0ו6 עכ טסה סכסר ד))ד כתם ס6' ר3 3סס ד3ערוך סס טכ' סק"3 ח' ס" לנרפס פיסגת כס' וי)6 ר3'גו כדילי 60' ר3ע"ס
 דוכסוסטוס ערך נערוך 60י רכינו דעת nht(o כח3 נ' תטו' 60ו"ח סורר סממס נס יוכס1סטוס קורץ ססיער )5ד טסו6 דק 5יהותו
 0יר6יס רכסו ןדנרי יר06 סס נערוך דסמעיין נעיג' ו)פ)6 עב") ממט )נטר 1370ק כמקוס וכוט3ין ק)ף גקר6 )נטר טד3וקדטעכס
 ו0גר5ס סס ס:וע)קע סגר"ס כחגרות ר6ס h1S't1 ד' ונטס"מ חעס1סט1ס ד"ס רם"י 3' )"6 מגחות ועיין :ו6ור ג6מגיס 60י ר33טס
 0ר0"ג י1ס' ססמעתי :ממד ד3ר )0ני5 כ6ן ור6יחי י' כירט 3' כ)) טמיס מ)6כח 3ס' כממ"כ "טלו" ד5") "ט)6" תמס )נג'סיותר
 סס סכ' וכו' יסורס ןרנ 60 )סו )ית !נ"ט כד"ר דסוכס פ"6  תוו 3מ)ה:וח 0רמ3"ן 3דכר' ס)'ט"6 ר6פכ6ךט h3'pP מוהר"רוכו'

 ח0')'ן מטף כפ"ג סרמ3"ס וכבסון מ5ס נעור )עסותו 51"3 טס ס"ס ונקיות טכ") מלוס נע13ר )פסוחו 0ג6י:ים ט0גסיגו ותוסרמנ"ן
0ט"1
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י, -----=---=,י )- *ר,

 יך"פעם אם'"פים כי לם"חע רע נעשש 'האצם אימוים ז 41יי כם2ן'ח42
 לצד ,כהוא מעובד צד ציער במקום חכסוסטומ דבוקו מקום וה"ה ם מם בעה מקךם ולא הבעו מקוםשל

 דתניא קיי"ל אחי בר' אלא הכי קייט ולא פסול שינה ותניא ממנו שנקלף לקלף דבוק שהיה מקוםהשיער'
 קיי"ל וכוותיה מכשיר אחי ור' פסול ובזה בזה שינה ]מס[ הקומץ פ' ובמנחות ג'[ ""ע המוציא פ'בשבה

 שבלו ותפילין שבלה סיוע גסס[ וכמנחות "ט[ בשכת ותניא דכוותיה ומס( ]רב[ דקאי המוציא פ'דמוקמינן
 לה ומוקמינן עישין מורידין הא קלה לקדושה חמורה מקדושה מורירין שאין לפי מזוזה טחן עושיןאין

 . כשרים שפירשתי ענין באותו נעשו שלא ודוכסוסטוט קלף שאינם שלנו וורוה הלכך אחאי כריבסנהוה
 שההא עד יצא לא הדיפהרא על כתובה היתה 6ק וי"י למפרע הקורא פ' מגילה גבי דתנן ל לשאויש

 בדיו הטפר על כותב ואני מרכחיב כתיבה כתיבה דגמר טעמא 6/[ ]'"ע ואמרינן בריו הספר עלכתובה
 ומזוזות הפילין כותכין אנו והיאך עפיץ לא ושלבו עפיץ ולא וקמיה דמליח ריפתרא 6'[ ע"ע ]סכתואמנונן
 מדכתיכ כתיכה כתיבה דגמרען 6'[ ])"י במנחות נמי אמרינן ומווזות תפילין לענין דהא שלנו על תורהוספרי
 שהן אלא למנילה ספרים בין אין ג'[ ]קער הקדש כ"כ פ' בשבת דתניא והא בדיו הספר על כותבואני

 הוא דמגילה דמשמע כדיו הספר על אשורית כתוכה שתהא עד ומגילה )נ( דבר ובכל לשון בכלנכתבים
 ריהטא אגב אלא דבר שאר למעיטי לאו ספר דקתני הא ה"מ ספר בעי לא דברים שאר הא ספרדבעי
 על ואילו דכר ובכל לשון נכל נכתבין שהן אלא לה קתני לא ברישא דהא ותדע מנילה בהלכות להקתמ
 אלא עפיץ מצריך'תלמודא דלא )נא( רבי מפי ושמעתי דיפהרא לפסול לנו היה הלכך קתני לא דבר%

 עפיץ כלא ספר ומיקרי עפיץ מצרכינן לא עיבודו חזק שהוא שלנו עיבור אבל וקמים במליה שהוא שלהןלעכור
 הא עלה ומפרש יחפור אל בשלש יתפור בשהים הכא קרע ,1[ )"6 ]מוחית רבה הקומץ פ' מדאמרי' מביא לדבריווראיה
 עיבוד יש אלמא וא"ת במעזה סיירי שמעתתא וכולה יתפור בדעפיצן אבל עפיצן בדלא ירנפור אל כשלשדאמרי'
 לעיל כדתניא ודוכסוסמום קלף בשנוי לעיל דמכשיר דמאן אליבא דיפתרא להכשיר יש ועוד . עפיצן בדלאכשר
 ס"ה אטול דתם ל[ ק"ג ~כת הכונה דבפ' והרע )נב( דיפתרא נמי מכשיר שינוייא בההיא דמכשר חיכי ניוי"ל

 ראםהועפות
 ס:,1סגר )ממ( . ויסק"ח .TttP ו!6 קמיח 1)6 מליח ז)6 פי' מ05 טור בכ"מ סס וס" מנס נעור לוחן )עסות ג0גו 0רנ0 מנקומותבט"ו

 שגס הסך נייחס 6נ) כ6ן 0כתונ 6ח6י כר' עי כו' כסכת והגיל 60י סכ' ע""ט תהק:"ט ס" ס)ק"ט כמרדכי וכ"כ גוסנדסססוססתי
 6כ) תקיף דכסיר0 6)נר ממס )ענין דרג ינמר6 מסקג6 1)ם קמ6 )סיגו,6 מס6"כ סס סיגוף )חד blb ,ס 6ין כוותי' ק6' דרכמסמ"ר
 וכנוגהות מניס נמין"ס ועיי"ם )'ה6 )סג'גו . דכר וכב) )נ( . כק'"כ רע"6 ס4 יו"ר סנר"6 כיול ועיי! 6ננר ), 6יוכסוסט,קתסטין
 מיתג;6 631 גן קע"1 נסכת יסו" ס3ר"ת6 ד0כ'6 סיר6'ט ע) 1תמיס:י וו") ע"נ ע"1 זף נסוקס והנחס נסורת וכ"כ עס06 7"ס נ'3"6
 סססר ע) לסורית כתונ0 סתס6 עד מנ')ס דקתני כין ך6ין מנריית6 0ו6 מריקין 67'ן 7טט ס0וכחס עיקר ו:וסמעות דגר ובכ)סס
 זס1נהת 5"ו מזינין זמין סח6 7רנ 5מר 6ע6י זכר וככ) סס עתמ6 סיס hp'1 1(61 1,7 5"5 מסריס לסקר ס'), נזיו נ:,נ')0 מזגקטונציו
 גבוי קתני סכ6 ךס6 דיוק סוי )6 ד)ר"ס סמגת6 רכ עס ר"מ סריגי ונוס דוקט ייו נעי )6 ספרה דם6ר ס"ס בדיו מד:קע ןסססגמר6
 עיקל ממ"כ לזכריו D"P 7יט וגריס עע"3 כו' גמני)0 )קע ריגעי *גנ *)6 ספר נעי ), ספך'ס זס6ל ייוק סו' 6% 0ס:ר ע)כשניגס
 עיקר 51") כו. מנרייהח סוט מכינין וקן ןססססוכהס

~n)tco 
 f:to דרכ 6תר 6מ6י לח"כ ממ"כ נס כו' מכרייתם 0ו6 ינו5')ין רסס

 כי:, רב 3ר ז)רכרי סנונוג6 רג עם ר"0 נר רנ0 ס3,ג' 1נו0 לח"כ וכ3") מ5')'ן זלן ר"0 נר ינ0 6תר 6מD"U 3"(1 '6 מ5')'זיין
 סנהונ כמו סיר6יס קטון כתב ס"ה ס" )רי"ד ומכריע cs' 6כ) כו' ד63 מפרס 1סמטתי בנרפס ג4 . רבי גוסי )נא( . כו' ייוק סוי)6
 blrb'1 ז"0 6' י"ס נמנ'3ט סהוס' וכ"כ נ;זסס 1כ"ס עינויו ומ,ק כסיר ססו6 5") ע'ניןו חוק ססו6 סלט עינוי כ6ן ומס"טכ6ן
 ימך פעולת כי 7נוגי)0 מיסית טס סי' קע"ת סי' כ"ת חיו"ד גו"נ ועיין כו' כעס5יס מסג' ם):ו כקמים גותגיס hc:1 סיסיו ר"תע"ס
 lh(c ע""ס 610 מעובד 3מ'מ ייפתר6 מקרוי 6ף סיר ג)6 ומ"כ היפתרם קרוי טפ5'ס וכ)6 סיד ג)6 כי ד'פחרhSn h-p: 6 רק610

 דע'נוי גר6: 0יר6'סמךגר'
 h~u1 ס.' 'ו"ד ס"ת 0)' קיוס'ס דעת )ס' 0קיס ננלו)' כ"כ 0כ) געס0 ככדד 6"ג וקמ'מ מקח 6י:1 סוגו

 1נ6:ות כעיפ,ן וכתנו ננשסון r:3e סס והניסו ס)סס מעיכון עדיף ס)גו 7חיק,ן ר"ת כטס מחחי)0 סס סכ' תק)"ס ס"ס ח", א"יועיין
 סכ6 :;7מסג;ע עפ5'ס מעינוז יותר ועיף סס וו"3 ר"ח ע"ס טנ0"0 י"ס תהק:"ע סי' ג0)ק"ט ס:ולדגי גס כ' סוס 1כ3:ון )מניס6ין
 ע"ס כ' טראנס רטנו 5ג) וכסרס"י יהס,ר ננ' 6ף סמנו שגוז ישיגו עסקן 3ז)6 6נ3 יתס1ר 36 נגן 7נ?עפינן 'ותר דעדיף ור"מעב")
 יחסיר  נרטסי5ן 6נ5 עסין 3ו), יתפור 6י בג'  ר6מריגן 60 כתב  רסיסו יותר רטויף  בו 1)6 ע'פון 6% מסר נו'קר' ס)גו דע'כוןר"ח
 מטלתו ומ"מ ר"ס ס"מ ס" ח"ו סופר חמס וריין  0סירוטיס סגי תפילין מסלי 3י תסק בעיטור  ועיין מפרט* )כיקי ספי' ס:מ"יוכפ"
3cna(1  תסוי)hte] ס!גו ס0ק)סיס ס"ל 6י (60 עסי5ן כמו ננועי h)? נע) ר"ת זמרי וו") )טועס גיסו[ נוסי סיטין כסגי 6)6 :)ח.רין 

 מס ו3מחכ"ת כו' נמריכי כמנוסר כסר עסקן וזפ סמו) l'DDS זס6 כמרפ"י c~en טיסו עיסון כמו מועע ספו לעינוי 11סיסי
 קוט"מ סס'ר יחורן סס ס0עת'ק שנ"מ מזכר' מתו ע'סון כמו מוע') טפו ועינון ר"ת סיטת הסס ועג"1 כס;מ"' 5ס" ראגו )יכר'יענש
 עסתן )6 6נ) כדעס'5ן מ"ר' יתפור )6 ד60 טס סכ' 6כר0ס נ"ר סמס,ן מסבן ססר חסו' סנט גיעין )מס' גורדכ' וכשנסות0סו6)
 מ"ת 0)' נ0)ק"ע נמרזכ' עחן )נב( . עכ") ט' )"ס מוכל chl" וס' כב' ס"ס ננ' זטר'גן וכיון יתמור כטים אפי' ד'ךן ססי' 0ג'כ'
 נס D"PI 610 כו' זר"0 דכסעק וח7ע כחוכ וננדסס כו' שנונס נס' כו' ר"ת טפ" נו"ז' 1ש7 נאון 136 7נך'ס סכ' תתקג"עס"ס

נמסור
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 רמן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס אימייים י עמייתוכשר
 בדיו שיכתוב וצריך . גניזה בעי לא דיפתרא על אלמא דיפתרא קתני ולא יגנע עלייהו וקתנימובא

 כתב ]מס[ הבונה בש' ותניא בדיו הספר על כותב ואני מדכתיב כתירה כתיבה ו'[ ])"י במנחותנדגמרינן
 6'[ ]'"ע פ"ב בגיטין כדאמרינן קוצים משרף הנעשה נקרא ודיו . יגנזו בזהב האזכרות שכהבי  אי בדיושלא
 משרף הנעשה ודיו ובדיק דדיוהא קורטא פלי )ננ( אליעזר ר' 6,[ ]כ' היד כל % בנדה ואמרינן דיותאדיו

 ולאותו לריו יפין העשנים כל 6,[ כ"ג ]כגת נמי ואמרינן קצת ואדום שנתייבש לאחר קורפא ליה איתקוצים
 קוצים משרף הגעשה נדיו אלא ומגילה ומזוזות תפילין ס"ת לכתוב ראוי אין הלכך ליבשו העשן טובדיו

 דיו נקרא קוצים משרף הנעשה אלמא דיו מהם לעשוה יפים פי' לדיו יפין השרפים כל נמיואמרינן
 דיו שורין אין ל[ ]י"י בשבת נטיותנן

 וסממניי
 לכתוב אין הלכך )נד( דיו נקרא שרייתו קורם אלמא

 ירושלמי ונשבת בב"ר דאמרינן והא עפצים נקראים שרייתם שקודם דיו נקראים אינם שהרי עפציםבשריית
 עפץ בו שאין דיו עלה ושפיך מילין במי לה כתבון מימסרן למשלח בעו בד פפי ערימין מדינחא בני ס"י[]פ"נ
 ש"מ עיין בו שאין דיו מדקאמר דאדרבה כלל ראיה אין משם )נח( דיו נקרא עפיץ דמשמעופלים
 לשם לכתוב וצריך יגנז, בדיו שלא כתב אם הלכך עפץ עמו עירב דירושלמי והש דיו אינושעפיץ
 ונתכוין השם את לכתוב צריך שהיה הרי 6ץ כ' ]ג'ט'ן כדתניא קדושה לשם והאזכרות ל[ מ"ט ]גטיןתפילין
 מן השם אין והכ"א יהודה ר' דברי ומקדשו קולמוס עליו מעביר דלית בו המיל ולא וטעה יהודהלכתוב
 לשמן בתבתין לא שבו אזכרות לפלוני שכתבתי תורה ספר כ'[ ]נ"י הניזקין פ/ בגימין נסי ואטרינןהמובחר
 השורות בין יכתבנו לא השם דילג ואם , ס"ת להפסיד נאמן אתה ואי שכרך להפסיד אתה נאמן ליהאמר

 השם וכותב שגרר מה ותולה שכתב מה גורר בשם הפועה דתמא נ'[ ה' בסנהות יהודה כר' )נו(דמסקינן

 ראםתועפות
 נטו ותני 6310 ססו)י מדמני 11") כסאח 7יסתר6 )סכטיר סס כ' מקיר 3"ר יעקנ מרמנו מורס ספר  יקי מקי"ז סי' ויהרינממיור
 סק)ף דע) וס)כס פסו)ס י)יתני נת)מוד 1)6 סוסריס כמ0' )6 מסתמיט 63 73יסתר6 6ג) פסו) 16 כו ירין 6'ן 6ו 'גגו 6)1 הר'3סד'6
 ו6ף קתגי )6 וסך סססומס כ) מנוגס נס' ותגי מדכיי) ר"ח ע"ס סס ממריכי כבסון ממס וסוף עב") כו' מיקס p1(q )מ.גור6'כ6
 ע"ד מ"ג ס" )סריק0:6' 33)6) מעמס ככי6ור מכ"כ )יי0כ י0 ועסי"ו עכ") יפסו) בוכחך כסוס 7)י6סגועיגן )יטחמיס 1)6 סוסריסכ:וס'
 סרכם נחסכ 837 כו' סיח מסז' פ"' סרמ3"ס דח(i'S'np 3 סקרי וכן סמ0)'ת וגג מנ"ר ע) כהנס 67"כ )סגין ,צית, ו63 ח"3 6)1ר"ח
 נס %13) ע"ר ע"ו ד' נסוקס ונחס גסו"ת וכ"כ עכ") וטע ססו)' מ60ר יותר עכס דד"ק 7'סתר6 וס"ט גכסירס ס6ס ס3,גס נפ'מס0
 חסכ )6 דס6 ר6'ס 6יט זס נס 7יפתר6 כמגייסו חסנ ו)6 יגגוו וקתגי טוגה פסולי כס"ת מקומן נפ' 7ח0כ ט'ר6יס סכני6 כנג'סר8יס
 דייקה )ק"מ ר"ת )0ון )סי 6נ) עג") כעורותיסן )6 סכחי3ס כעג'ן ססו6 מס רק ח0יכ ך)5 6"ו ססו)ין סגך נסן' ג"כ ומטקת נ"רסס
 )כתחיקה 15סך דר"ח רכיי מדגרי )דייק 0כ' סס 3)%ס מנחס בטו"ב ורמחי 3מ,ם ), 51ף דפסת דוגת6 נסוס געי hSn דיפתריהע)
 נגסס כעי )6 דיסתר6 ע) 36מ6 טן 0)פגיגו סיר6יס אכרי ספניי d~"D נ7יטנ7 5)6 סרי ו)6 0)ט כעינון סין עם גע0ס 6ohף
 כיעני ושכסיר מינוע נוס") לח"כוכ'

 וקמיה %3יח מסיס oolc )עיבור 6)6 עיסון גבריך 7)6 '"מ כטס )עי) דכתוכ 6מ6י וקקי יוקץ
 כן רנו ר"מ ומסתמק 0כתנ ותדע ק6י ו6ס6 עפן b3a 6ף מסר ומיקר' TtDD מ3רכ'גן )8 עינויו וחוק נסיי ססו6 סוגו נעיטד6כ)
 דנוכ0'ר thnb כר' יקי") עפי)ן )6 דסייגו דיסתר6 כנר t~eh עסי)ן )6 61"כ ooSc כעינוי ס)גו 7עיכוי לע"ג 636 עסוק מנרכיגן)6 כ" ס)גו גע'3וד )ע') מת"כ סך 3)16 ס"מ כו' hlnD'1 )ס:0'ר 'ט ועוד ננ0כ"ל ו67' דס6 סיכר'ס טעירכנ ותמיסג' עכ") נ"כסונר
 הורס 3נוי)ין 5נ) 3דיפתר8 נ7"6 למרו ס"1 מ"ג תמ"ס וכגס ות3"מ כו' סנונם 7כס' ותצע רקתו סגיך )בן וע"ז 7יסתר6 ומ"ג סיגם6ס
 br'1 )סי חורם סו6 סכ) סימרו סטעס חייך 7)6 כהמד תג"ה )7נק מותר נדיפחרhpl1 6 'עקנ סגק)ח oc זפ" כמ"ע ו:ע'5'סנס"ע
 )כהול ד6סור מוךס ר"י 6סי' סו6 ס"ת כ131 0י6:ורו )מיחס h1'h 61"כ ס"ת עמו )כתונ 7ג11חר כגוי) 6נ) ס7יפתר6 ע) ס"תכותמן
 3ד"6 סס תמ"ס ר"ת יני' וגר6ס כו' סופרים כמס' )6 ר"ת כי ו6יך )ס"ת ייפתר6 דפסו) כמ"מ גוכם סרי ד)פי"ו ותגויסגי כקחתתנ"ך
 סוסריס נוקרך נני6,ר וכבש"כ כקטף ינ"6 '73יסתר6 תיגח ע) סנס"0 וסוף 3ק)ף" ";"6 ס"ו פ"נ סס כמ"ס וו"ס כו' גגוי)'ן 6כ)גק)ף

 סמ6 סונור ו6ג' נמח"כ מנגס 6100 ומרוסו כגירסתו שופריה בעקרך ע) וע' סמ"ס 7' סניך נ' י"ג 7' )נ"נ 3סגסותיו וסיפ"עעכ") 'חי נודונקיס כולס כססן סכוי מן סיגו עכ עור 6100 כגו') 6כ) כיחד כלס ככסס גג6י 6ין ןק עור דמוי כקלף 73"6 סס)מטליל")
 טוס 8ין דיו מיקרי גמי כחס ס"מ נינסח6 16 כלחס כו' 7מד3ש 67דרנס )רמוס סס כגרס מסקנס וממ"כ יוסי ר' 6ית6תקתקך ס" ונשי 6מי ר' ו)סגיגו כעור ר' נ") כיעור. ר' )נג( . כיון וימס )פיר"ת מוכרה סו6 61יר3ס סו6 תונס 1631 בג") ר"תגירסת
 )ס4מכ"ס סיס"מ עיין )נד( . לחס סי6 ט)עו)ס פדיו 631 )סתינס עכ"פ 0יוכ) 117 כיוס כגס 6כ) דיו מיקרי גמי כחס 67ףחמיסס
 ס"6 יסרnlhDn 36 נפיס"מ ועיין כ"כ ריס מ,ס 8ין 61"כ סרע"נ וכ"כ סדיו סממני עירוב ימרו 630 עגיגו' 1.7 סורין לכ' 0סמנת
 7ג'ט'ן ס"נ וסמר7כי סיר6ים בינרי וסוף בנ"י כד"ס מ"ע 6ות מ"ס,07כת

 סי6 זו כייו מיס גחינת ד6מר תג6 נולן ו6נוריגן 3,ס") כ,
 נמי of~eu יייו כמחס )רניגו מ"כ וסגת ג' 5וח תפלין מס)) ס"6 נסגמ"י עייד )נה( . ייו קרוי נג'ס נהיגת סק1דס מסלעטרייתו
 . כג") גו' עירך ס)6 דיו ד'ר1ס)מי D~OI כו' כ)) ר6יס 6ין מ0ס ועוכ"ר כו' פסיג ר6כ"ן 36) כ' דניסין ס"3 ממרדכי גס כו' ייוהקרי
 6,)0 טכ") )תנוחי ו60ין ,0ודס כר' PDD וסר6"ס נוס") רמנו דעה סניף ס' 6וס יתסי)ין ס"6 3סננו"' כו' 'סורס כר' ימסקיגן)נו(

 במגהות סחוס' גמס"כ רניגו כוונת S~h ס)כס כספק 6מור6י 6'ס)נו כס מסרי fte ייעתי )6 חרס ס0ס כ' 'סויס כר' דמ0קיגןנוסכ"ר
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 . יךש~ייכם לשמים אם כי לבריחת רע נעשים שאינם איסורים ז עכורספך430

 הקולסוס יטביל ואל השם את שיכתוב עד יסמר לא )נז( כתוב גאונים ובתיקון , יהודה ר' דברי הגררעל
 התפילין וכשיתן . אחריו יכתוב אלא הדף בסוף השם יניה ואל שלפניו בתיבה מתחיל אלא בוויתחיל
 שנתן או זהב ציפן ג'[ ]ג'ו במגילה כדתנן בשרו על חוצץ רבר יהא שלא צריך בזרועו או )נח(בראשו
 בליל, אינה האילין זמן . זמנם ולמד צא וכתיבתם עשייהם פרשתי ההיצונימ דרך הר"ז אונקלי יד ביתעל
 ימימה מימים למרעדה הזאת החקה את ךשמרת ג'[ )"1 ]מימות הקומץ כפ' דתניא טוב ביום ולא בשבתולא
 מי לאות לך והיה רע"א הגלילי יומי ר' דברי מובילן וינוימ שבתות יצאו ימים כל ולא מימים לילודן ולאימימ

 ה' ועבד יהודי ניכר אתה תפילין שבלא )נס( אות[ עצמן שהן מובים וימים שבתות יצאו ה' את ועובדוירא יהודי הוא כי להודיע אות שצייכין ימים ]פ" אות עצמן שהן מומם וימים שבתות יצאו אותשצרינין
 שנאמר בעשה עובר ההמה שקיעת לאחר תפילין הטניה כל אלעזר ר' אמר . ומקדשם 'טומרם שאתהמתוך
 אלעא )ם( ב"ר אבין כדר' כלאו עוכר אומר יוחנן ר' ימימה מימים למועדה הזאת החקה אתושמרת
 לשומרן אם )מא( אילעאי ר' ואמר תעשה לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר מקום כל אר"א[]דאר"א
 שלח .6'[ ])"י הקומץ פ' במנחות אמרינן ברכתם ולמד צא . זמנם למרנו כן מורין ואין הלכה ומסקינןמותר
 ועל תפילין להניה אקב"ו ברוך אומר יד של תפלה על יוחנן דרי משמיה הייא דרב בריה )סב( הונארב

 כשהוא דתניא בהם המצוה וגמר להנחה למצוה אחרונים שהם ועור )סג( המצוה עיקר תבמימקראות שדי שי ודלית ושי"ן בתים ד' ראש של בתפילין שיש לפי תפילין מצות על וצונו אומר ראש שלתמלה
 המנונא רב )סד( רבא אמר מנלן ש"י ואח"כ ש"ר הולץ חולץ וכשהוא ש"ר ואה"כ יד של מניחשניח

 וקשרתם )מה( בפרשת סדרם שכך פי' שנים יהיו עיניך בין שיהיו כ"ז עיניך בין למוצפות והיו ליאסברה

 ראםוצעירות
 יסודת )יר' )סו 6ית יר3כ"ח 3ין חנג36 )ר3 3ין 6"כ גורר כמ"כ מטמע סיס 6ת חקין 6ף יוסי דר' נמיות" נוסיין 6י ר3י יע 3')'

 וככ"כ תעין וכת"כ מוחק ער3נ"ם )מחוק )6 6ג) הודן דוקק חגם) 7)רכ פסיגי כסpnE 6(6 6 עדיף ותוקן מתווין עייף גוררדס6
 עמסכ"ר )דקדק וים . סטמוךים מווי וכ"כ קי") ורלי 'סורס כר' ס)כט כספק דס)'ני eltth  וככונסו יסוזס פר' זמס?וגן crl~1נורר
 כסדרן דפם סכ6 י6יירי:ן כחפי)ין )תזות h"b דכ)6"ס מ' ת'סוק טפס 6ת חורין  שין מטוס  סטורות  3ין  יכתשו )5 מפס 6ט דוגו5ס

 נסרר 636 בתמר )6 כספרן ט)6 וכתנן 610 רכינו דיעת מוס כה3 נ' 6וח '"ח סי' סעמוייס וכווי כ6 ס"ס כמכ')ת6 כן6'ה6סמוי
 כמטלר רנו ר"ל ודירי וסוף טס סיגו כו' פסס 'גיח 61) מפכ"ר 6ך ס"1 כ"ט כמיס כ"ס )נז( . עיי"ס 631וחיות כחיגות 1)6מפרסיות
 ועיין ג' 6ות ס"ת מסג' ט"ונסנ:ני"י

 ט"ו'
 כחסונם מלב"ס כמכ"כ רכיגו דעת מכובר כו' נ,רועו 16 3ר6טו )נח( . סק"ס רעץ סי' יו"י

 סיר6יס דעת סטכי6 וכ"1 ט"ו ס"ק סמ") נ6ר5ס"ח ועיי"ס ד' סע" כ"ג ס" קו"ח כתו"ע סמחנר וכ"פ כפ"ר כין ש"י 3ין לסוררח5י5ס
 סו6 רכיגו וראיית ר3יגו דעת סנט ו)6 וסעי סער נתפי)ין ח5י5ס נדין סדריך 5"3 3ד תפ')'ן ס3' ס06כו) )ס' שכו) גח)ובכלור

 )רכיגו ס") )ס"ר רקס 6ין דמסס J"Dhl כמרפ"י ד)6 פט טטו"6 כפי' ח5י5ס olrn )ס וניפרס סח'3וג'ס דרך סר"1 סלו 16גק)' 'דככ'ת נוגחי
 רכיגו טסכם וסג 51יסן ח5י5ס )ענין גלף כן סנר6ט כנות סיניה )ענין כ' )"ו נצחות מת"י ס"ר כך')פ'גן )ס"ר דס"ס סמע'גןדמ:נ')6

 ומטיח כ15-תס סמטגס סגנים 6)6 נס גנעו 6חר :ועעס וע"כ נ' %ח 3סגסךרין כדמסורס וווין פסולות וטנ דחסן 610 ח3י5ס )ענין)16
 טונוס:ר )נט( . ג' 5ות ג' ס" ח"6 חיו, כיח נס' ועיין )ק"מ טכ6רחי מט וצי רניגו דכרי נקוטם תגיח וגס לחרת מסודרךסגר

 טרוקה רכיגו חטמיי הפקסס מס )תרן )ן לרווח כפיי רכיגו וטגס סטג' )6ות טר6סון מקות 7)נ ססנ,עתיק וכגראס סגדסס מיר6יססולפתי
 6ה וגמ)תס 7כחינ מפיקס 6ות י0 מסרי )גומלן כחו) חייב 'fio )6 גמי ימט"ע כו' טוי"ע ,16 6ות ס5ריכין מי )ןרס6 )' ס" ס3תס);
 'קוס עד'ס סנ'ס ד%פ ת" ,ס6נו7רסס סו' ש3"מ 6ות ותפ')'ן אנת מ'י"מ 16ת דנע'גן טס ורוקח ות"י גלית )16ת ועי' נפרכסערית
 כפ" )ט מיתרן רנ'גו חג) נ' עמן טסמ"נ וכ"כדגל

 ועונד סירק רקס 6'ן ממם וכ"ז ס' ועונד וירק 'סודי סו6 כ' )נודיע 6ות ס5ריכן'
 נתפינין זכן ומקיטס סוגורס ססו6 מתור ס' וטכד יסודי וגימר 3סן גויע ויו"ע סכת 6כ) יפלס )טמונס מנו קניו 06 סנן יעטר מס כיס'
 )סגינו וכגמרך נג7סס כ"ט 6)ע6 6"ר )ם( . עלי ומשכהל קיני סממטלט ערוט וסם מנחגר  תסילין 6ג6 כ' )' כרכות כמרפ"י במגיחןכגוס
 . כגיסם וכ"מ שעור ר' )סגל . 6')ע6' ר' )מא( . מסגדפס סוססת' כמוסגר וי' סך וכ"יו ר' כסס ר"ח סו6 נ"ר כ6ן ימס"כו'")
 ק7סגו 6טר ד"ט 3' ס' נרכוח תוס' עיין )סג( . דר"ס כריס ח,י6 ר3 3נמל6 )סג':1 6נ) י"ר נס" ריר6"ט כ"כ רנ'גו כג")סב(
 . נסרסס )מה( . 6מר ד"ס סם מגחות תוס' ועיין סמגוג6 כר טרי"ף וני' סמגו:6 ר3 וגלים רנ6 גריס רכיגו )מר( . רשוכןכרי
 רניגו ע"ד זקיק סעמוזיס גווי דיגיי ס6כ6ר וכמו נפרסות סל') גר5ס  יותר 6ו)ס ג6ן סרג") ;ר6ס ,)כהרס 3גדססכ"ס
 דמסמע מוסיו י)פי:ן כוי חולן כסדוק 6נ) טכתונ מסדר י)סי:ן כו' דמגיח סך 7וק6 מטמע 6' )"1 מנמות ד3נמר6מס6
 ט) ד"ס 61תתגן פ' סזס3 רניד 3ס' fnhlnl גפרטס סירס סס סכך 637 ינר' רסנו סי' 6"כ והיך טס כסרס"'סגים
 מסמע סומרך סוגייה 6נ) סגחס סיר סכך ס"ר %61כ נריט6 ס"' מיכתינ סט"י ירסיס נסיר )ס מייתי וכספיי וו") סס סכ'ידך

 רניגו ע"ד סטיר 6' ג"כ hSDn '7('o )נוסר"ט נ)1)ס מגהס לסורח וכן עכ") טחים יטיס עיזיך טסן כ"ז עיניך נין tlDDIDSIנודכת'כ
 עיגיך 3ין )עמכות דכמינוסיו מ"מ וכו' חקן וכססו6 כו' גוגימס כטטו6 3ריית6 למ3י6 כו' 3ט)מ6 3גמר6 גרס ך)6 ומטמע 3,ס")סיר6יס
 )מון וסיו מחמת רפ"י כסי' מסרט שגו 61"כ סו6 מס"ס דטעס נסכלי מסרסיגן .וסכי כו' סירס 610 סכך פי' טתיס ימיו עיגיך סכיןכ"ז
 טנ15ן 5)ס מב") כמלעס  ונין כשימס כין דחיס יטיו עיייך טנין ישו מוס מסמע ולעוטפת וסיר נר'"6 וקטרתם 7כתי3 כיון 536רניס

נ,ר5ן"ח
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 בר )פו( רבא ואמר . הוא הכי משום דמעמא במפרי מפרש והכי עיניך בין למומסות והיו והדר ידך עללאות רמי יוראים לשמט אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפורים ז עמורמפר
 על פי' אחת מברך שח לא תרווייהו דאמרי ורבא אביי ומסקינן ומברך חוור לתפלה תפלה בין שהיוסף
 של על שתים מברך שח . יד של על כבר ברך שהרי סברך אינו להניח אבל תפילין טסות על מברךש"ר
 על שתים סברך לכן שח שהרי ברכה לו עלתה לא ש"י על שבירך דלהניה תפילין מצות ועל להניהראש
 פי' קשירה שעת ועד הנחק משעת הרווייהו דאמרי ורבא אביי כ'[ )"כ ]סם עליהם מכרך ומאימתי .ש"ר

 חנא רב בר )מה( רבא אמר . ומהדקו הקשר ומצמצם ובראשו בזרועו ומיישבן שמחזיקן נמו(]קשירה[
 תורה אמרה אחה אזכרה אלא בו שאין ציץ ומה מציץ ק"ו שעה בכל בתפליו למשמש אדם חייב כ'[])"1
 בפ' דאמרינן ואע"ג שכן כל לא אזכרות כמה בהן שיש תפילין ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו עלוהיה
 דריסת לענין אכל עור חיפוי דמהני הוא בה"כ הכנסת דלענין )מט( קשיא לא הא איבא אזכרההדא נמי בתפילין דהא ק"ו ליכא וא"כ עור חיפוי לחו מהני שבפנים אזכרות אלמא ויו"ד ודל"ת שי"ןמשום דאסייי ה"מ ותפילין הכסא בבית להכניסן מותרין עור דמחופין כיון שקמיעין 6י[ ק"ג ]סגת יוצאה אשהבמה
 בזיון לענין מתפילין חמור דציץ ותדע לק"ו איתא הלכך עור חפוי מהני לא הדעת היסח ע"י דאתירגלים
 כפיהם נושאין כהנים במקדש 6'[ ])"מ נאמרין אלו פ' ובמוטה המיד בממ' דהנן רגלים לדריסת דמידלא

 משום כהנים ראשי בשאר אבל הציץ מן למעלה יריו מגביה שאינו גדול מכהן חוץ מראשיהםלמעלה
 שכשיקהם למעלה יד ושל לסמה ראש של שיתן צריה לנרתקם שנותנם ובשעה , )ע( היישינן לאתפילין
 כאשר יד של שיתן עד להעבירם צריך היה למעלה היה.ש"ר ,צאלו מיד ויניהם תחלה לירו ש"י יגיעולמיקר
 מעבירין דאין אסיר אמומפתא דרעא עבורי 3'[ ])"נ הממונה א"ל פ' ביומא דתניא והיינו למעלהפירשנו
 שהרי אסיר תחילה בנרתקמ וליהנם להקדים פי' הכושי את ויעבור כדכתיב אקדומי עבורי )עא( פ" המצותעל

 ראםתועפות
 ך' וע"פ עכ"ד עיי"ס ס"ר קורס סק תגייד דכתיכ מסוס מסרס ירסס ונס' כוס") 0יר6יס ד' סכים סקיי סל3 כ"ח סי'"ו05"ח
 ע) )16ת )ך ו0י0 דכתי3 כו' מגיח כס610 נסומן נו"ס סי' 0ט6)תות כגי' 3נ:ור6 וגריס ונרוריס גכוגיס סיר6'ס רניגו דבריס6ר)ס"ח
 נוךכתינ )י' 6סנריס יר"ש ר63 73כרי ר3יגו סי' מסיר 6תי finaol ג"6 6ות כס"ט עיי"ס כו' כסחו)ן 6)6 עיג'ך 3'ן 1מכרון גסיי'יר.
 ])כון גסרסיות מדרס סכך כ6ן רפינו כ' וכסיר ofnn ימיו עיניך סגין דכ"ו מ)'5ת1 )שגין נס 610 דדוק6 ס"מ )ס"ר ש7ס PCככ"מ
 סתיס 'סין עיג'ך סגין כ"1 כנזורך 7)מסקגת ט"ו ס" חסיכן נ0)' ל דסנוע'"ט ודע )ס"ר. קורס פ"י ונסופר ספרדיות סנכ) פי'רניס[
qh60( סב וגוס סג"' סי' וכן מ0כ6 ס:וע':ן תחל ס"' כמגיח" oc סס ערכין 0גרס"ם ע) ו)ס)6 ע""ט ט"' 7"ס 3' ג' 7ערכ'ן דס"ח 

 כ5") כו' )מוטסות וסם נעומס ד6מר 61ע"ג נךס"ת )סג'ס 0נרס"ס מס"ס גס ':סרתן י0"ח סס" סמע'"י ד' ר06 ת6 כדס"חלנג'ס
 מגיס מגמע ו)טוטסת )מון ר") טת'ס 'סיו סיגיך סכין כ"ג עיניך נין וכטוטפת לכ' וכס"ת 0ססריס נ" )מכס 50ורך נון 6'ן3)וחכ"ת
 )טוטפות וסיו ךכהי3 ס"ר ולח"כ תסט"' 'גיח תחש רי"6 סי' סתרו:1ס ס' וו") ר"ת ע"ס לפוססות ך"0 כ' )"ו כדחיס סהוס'וכממ"כ
 ועיי"ס עכ") כו' חח)0 'ד ס) 6"כ עליך תפיהן 3' סגיס יעיו עיגיך גין כסיסיו מקופון 3פ' וגריס סנים מדמע ט1טסוח )מון שגירכין

 סכת13 מסס"ת hD'7D כ' נערכין סהוס' n~OD 0(16 ך3רי 0מס ו") רמ"י וד' כ"מ כס" ז") רמ"' ן3רי סס ס30י6 ח' קטן 6ותכמעי"ע
 7:וסמע וסיו תיכח מן די3'ף כפרט"' נ)6 סמסרסיס וערכין שס"ת )סניי וח)')0 סג") ר"ת סיסת ועס"י נ6 סוף סמוק וסוףולטוטפות
 וסיטת לר"ח ס')6 רכ 3ר ר3ס 6מר י"י סי' 0ר6"ס וגי' 3נמ6% )ס:יגו וכ"מ מסן6 ר3 ולכור 6ית6 3גךסס . יוסף 3ר רנ6 )סו( .סיס
 קארט חיכת )סו( . 6)סס כרב 7)6 )ס)כ0 כן )יכריע 0יר5יס ך' סנר ס"ו נו' סמכריע 3ס' ו0רי"ן סס כחוס' כסיר"ת נפ"רנ'נו
 כר רסס 6מר )סח( . שיסו כרניגו י)6 מסעת 7"ס סס 0חוס' כממ"כ נסי' ר3יגו וכוונת כו' ומייספן סגוסדקן כ' וטס מסגדפסכוססתי
 אפי' כ6ן נו"טנ ירננו כו' ),פרך )י תינגף . ומס ד"ס תוס' 6' ח' יומ6 עיין )סם( . כגדסס וכ"ס כ5") סוגףרנ

~tn'bc 
 סיעת תיסח

 חךס וס ר6ס רכינו וסיטת )"נ סי' סוגיות יו"ט קדוחת ונס' סךעת סיסת גקר6 נוס 3"ט 0" ס6נ"6 ועיין כרגליו ויר:וסס יסקו ס)6סו6
 דג"מ ש,ס רכינו סיטת )פי ע""ס סיעת מיסה "DIC ת") כסס יסיח ס:ו6 כסס ימן ך)6 טטמ6 )ט") סס יומק 3ק1"י מסקסו נוס וכןסו6

 סבת נסס יפן נריסיס נמתי 60 6' כ"1 3סוכס ס"ס ו)ס'"ו כסם יסיח סמ6 מסוס 6)5 'פו) ס:ו6 מטס ושן 0יט3 סקטור יי ס))תס)0
 D~r ויגח 6נ) דיליו )סו גקס :ו6י)ו יותך מיסדק ךמ"נו גרפס כסרס ):סיס ח"ס,:ן )6 ערקי דנסיגה לס"ט קבע טינת )6 6נ)ערקי
 וגס סכ' רג"D"O 3 16"ח ככ"י ועיין עכ"ס )ססחס חייסיגן סיטכ סקסוריס ונט"י 'סיו סמ6 וחייסיגן ס"עח היסח דלוי 6~גנל"ל
 פיטת a~h כ6ן סר6"ס סגרת )סי 6ו)ס נרפס כס0ו6 6)6 ו6יגו מגין עסיגן ד60 עטיו חמס סס וסט"1 סךעח 03יכח 6סוריס כידו63וחון
 07ייגו 6' י"3 7ס3ח סגמר6 סס" מס ע) 30"' ע) סוקס מטסך סס קו"ח ש"ח ועיין 6' י"כ סכת )מס' 'סר36 6סי 3ס' ועיין0נ"י
 ככססחיס ד6ק7ומי )'טגl.SD 6~' מזח כ6ן יחסרס ך)ס"ו וג") ר"ה ע"ס כ' סס גיורו וסגרס"ס תקכ"ט ס" סרדנ"1 וכתסס ססנתוס' ג'ין )עא( . נ"ע כסן 36י0ו ר' סחנר מס' סנ0"ס כ6ן כתונ נגדסס )ע( . רס"ט סי' )סי) ועיין כידו שתסנין סלוח, דליינו רנינו )0מפרס סכ"י כדגרי שע"כ חסיכת עם ע"ד 3תסי)ין 076 י651 סתמך חמרו יכגמר6 חלס כ6ן 6ין בזרועו יס0 ומסודק סקטור נס"י 61"כורגביו וירגוסס יס)ו ס)6 ממס כעתו יסיח ס)6 כסם )סמל סייגו ססוסירו סיעת זססיסח רכיגו DS~1 6נ) עיי"ס כיךי' )סו :קים כי נסס,כיו65
  כון 3יומ6 67מריגן וסייגו כהוו ונגדסס מדויק רגו כ6ן סכתוכ 7הגי6 חסון סס כיווץ כריענ"6 ועיין כיר6יס מכ"כ ר6ס 1)6 נ'ו'

 דמסרס ומס ו:וסמע כסיר"ה ג"כ כ' 0כ' ענר ערך וסטרוך ו)ע"ק כ' )"ס כמגחות סגד"מ סגרי"3 כגסות ושן י"ג סס 6:,ר דרכךסכון
 ימזת
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 נשאים לשמש אם ~ריותכי רע נעשים שאינם איסורים ז עצירמנפך482
 שאין לפי אסור תחלה ש"ר וליחן זרוע של להעביר פ" ורש"י אותט בהגיהו המצות על להעבירצריר

 בין שיהיו זמן כל דבעינן טשומ אלא הוא מעבירין ראין משום לאו דההוא יתמן ולא המצות עלמעבירין
 נ'[ ]ג"6 מימן בא פ/ בנדה דאמרינן מערבא כבני קיי"ל ולא . למעלה פירשנו כאשר שתים 'היועיניך

 בכל אינהו דהא חקיו לשמור אקב"ו מברכי תפלייהו דמטלקי הבתר נ[ ]מ"י מברכין כיצד פ'ובברכות
 ומההו"ל ריחני אלא דידהו אליבא אחריו למעוסי אשטחן דלא בשמעתא כדמוכח כן עוש'ן )עב(המצויו
 מההוא תורה תלמוד הבן ופדיון ומילה ציצית הדם כיסוי כגון מצות בשאר כותייהו עברינן דלאטעמא
 שאינו גל ששת רב אמר 6'[ מיל ]מנמות התכלת בפ' אמרינן . בתפלין נוותייהו עבדינן לא נמימעמא
 פי' תפילין טנח דלא קרקפתא בגופן ישראל פושעי. 6'[ ]'"י בר"ה זאמרינן עשה בחי עובר תפללומניח
 עצלות מתוך מניח אינו אם אבל בלבו ומבזהו למצוה לחוש שאין בלבו שחושב רשע מתוך מניחשאינו
 והנן בי פשע סואב מלך כדכתיב כ'[ )"1 ]'ימ6 הוא מיד פשע דכל בנופן ישראל מפושעי מקרי לא)עג(

 בברנות אמרינן )עד( יד של מעכבת אינה וש"ר ש"ר מעכבת אינה יד של תפילה htSJ ]'6 התכלת פ'במנחות

 ראםתועפות
 ע.סין סמכות ככ) )עב( . ז6קדומיס )יסה עוכר ,כר מס סן' יכעיר תסי)ין ס) נכיס )טגיהס IDO נון onth )סעניר כסלעם עגורימקת
 ממעת מסוס עטעס 6'ן מערש י3נגי דנ"6 נדם ור"ן סלמכ"ן שי' כממ"כ bSb מברכי כוו 4כד חפ')ין דע) סס כחוס' כר"ת י)6 כו'כן
 טמרדכי וכ"כ עיי"ס סמלות נגמר )6 עייין ו"ת 3י)ס 6י רק מנרכין סגנמר מלוס וכב) סנו15ס ךגגמר נופלת רק עמס Dl'p 6וייסיר
 נכרכותסס"ו

~qp 
 )סמור 6כ) וכ"ג ntsu 3ממ1ר נ5י5ית מערלם )גגי סמ5וס מנמר )6חר מנרכין מזות ד6כ3 מ6נ'1 סקיכ) טר6כי"ס

 כמ"ת ו6תי6 חוקן )סמור 6ק"כ כרוך 16מר חופן כססו6 6חר . דכרכות כתרם פ' נירוס)מי r~rl 6חפי)ין 6)6 הנרכין היו )6חקיו
 מכינין )סמור 6)6 הקת )סמור טנרכס נוסח 6ין כר6 )6 סי' כי6 )6 ככמנן מפסח כחוקת כח"ן כרס נוזכר סכתוכ חפעיןכחוקות
 כרכס סייך )6 1)י)ס יומס נו וסניך כס דכחיכ כיון ח"ח 6חר מנרכין סיו )6 מערנ6 נג' דגס סס סכ' גוה סי' 16"ח כנ"' ועייןוכי"כ
 תורכ תזמון כו' כגון שות כספר כווחייסו עכד'נן ד)6 ומע"ע כתב כ6ן סר6"ס רניגו 6כ) תסי)ין ונון )16 ך)י)ס חסי3ין Jecl')6חריס
 ת"ת ע) ממרכין 6ין דמס"ס סס :כ"י טסכי6 כהסו' וכסרסכ"6 )ימוך )6חר כרכס מנרכין סיו ת"ת )6חר גס מערנ6 7)נג' דם")ס"מ

 ד"ס נ' י"6 כרכות סחוס' סגרת ס") )6 סר6',ם סרנעו כן כמו 1נו65תי )6חריסס סמ5וות ע) מכרכין 61'ן נו,וס ססו6 מסגי)6מר,ס
 טסיס טרר6"מ ע"ס % קג"ג ס" נורת )מסר"ס סתס3"ן דנס' כא'[ כסברת ]מטוך כו' דעתו מ'"ס ספגו הורס ךס6גי וי") .מככר
 ע"ס כתכ 6' כסי' ס6ג1ר 6כ) QD"( )תט)כ הפס נין דסח דומה סלעה nD'O דמוי כיון ))מול ססתח'3 וסעס פעם כ) ע) )כרךגונג
 סי' סס)ס כמכס") )תיגו סי6 5יק כסן סרר"6 והסו' כיוס כ) )כרך 6"5 טתפי)ס קונס נס"ח סג'רך כיון 5דק כסן 6בינלורסר"ר
 וסיגם כו' 1סוכס וקיניה )תספן דני ו)6 כי' וקיוט יומס כו וסגית דכתיכ סעס )6חר טמוס)נ סמוי 6ף סוטרת נס"ח 6נ) סס וז")ס'
 6)6 )עם 6.נר6 ד)6 ק6י )סיגם )16 סח:,יס כיוס סכסק )פיות ט6י כולי קנע חסיכ6 )6 מסוס מצנת 'ותר )'מן ד6סור כיון נתיכיום

 ק6י )סרס ל16  וסחמי' כ"ס )יסן דהס,ר כיון קכע )"ח כיוס קכט סיגת ימן ד6פי' Or ממסון וממנוע D(Stt כוי סדר נפ' כד6י')סיגח6
 כמקוס כנרכומ סמיק) כי )עסות ל16י וכן גיוס קכע טיגח 6חר Dh" כיוס )כרך פ)6 סגסיג )גד6 סרר"י 6ני וגורי טס סנגור o"Dולכן
 כרוחין ס6נור ז' ונקמח כס6 דס)יג נפן שכהן 63 1:61 וכ' ט6תר ע) סחמט מ" ס" סב"' ע3 ו)פ63 גוססיך )6 סרח מחוקתסיס

 ועיין עכ") ומכרך חיגך 6ג' סיגת[קכע כיוס גטן כספגי 6ך סס סכ' מ"ג ט6)ס ר"מ ' כמכופר קשר hD1h' סיגת טסןעכ3"3
 תוד"ס 6' דמ"ס ונזנח ר"ת ע"ס קרקסה6 ד"ס סס נחוס' עיין )עג( . סר6ט"ס 6% טמרדכי ן' כנידון גטקדנוס בסרן תוססת3ס'

 ר"ח תנמיך מנוין 7מסר"6 וידוע וסייס סיר6יס רניגו דגרי סכיי )"ו סי' רו"ח וסנרכ"י כו' ר"ת יומרכ36'סע
 ומסלמי

 רכו נסיעת
 6)6 )6 )סו 6מר למרח )ו לגורו מעכ3ח 13 6,ן 6כ) )ו ס"ס 636 )"ס הסדי 6"ר 6' מ"ר הנחוה דנגנור6 דע )עד( . עכ")למרס
 מסף בס"ד מכ"מ וכ' ע"כ יססע סמ6 נ,רס סנר )61' וגועיקל6 )'עניך )6 גווי מלוס חד מלו: הר' ד)")נולן

i'S'Dn ודכר 11") ס"ך 
 וכגסים סו6 ס"ס מעכנת )1 7נ6ין כחיג 3רניט סמסגס סנפי ,6עעס מעככן ייגס 13 6'ן טן )ו ים דנ'1' פכי דגקט.;ן סו6סס1ע

 )ו 6ין נין סתיסס )ו יט הנין חסים 7רכ נחרק כטנר6 זגל~יגן סו6 מסוע ויכר 11") כ"ו סי' ש"ח ככ"י וכ"כ עכ"ל מכי'מערכית
 11 מעככוח 67ין סו6 כידו כססתיסן דיווק6 דר"ח כס"ק כת"כ )סרמכ"ס סמסגס סנסי' D"Uht וו 6ת 11 מעכבות פנס נוטס 6חת6)6
 מת"ס וכ"ג )ית6 מערכי זכגוסחת כסג'ס וכחכוסו טפסרים 1טע1 מגחול כ"כ ט,עס תאיד מעכבות 6חת 636 ביזו 6ין oe 6כ) 611ת

 כסןי6 כרב"ט וכ"כ o'~nleo כ) זעת ססו6 וכ"ג )1 63'ן ט 'פ כין חקק 1)6 פ"ר מעכבת כינס וס"י ס"' 6"מ ר תסס סרסנחינורו
 כס' ועיין סכני עכ") סקחס מלוס 16תס ידי '65 6וגס טוס )י סיס ו)6 אדו פסתיסן לע"ס oon 6חח 6)6 ס:יח )6 ס6ס גרפס וס"מכו'
 סרנוכ"ס כרכרי ססעמיס סמעס"ח ע"ד כמב כ"ד סי' 6כ ניח נספרו דק6סו3י6 וסרג כסיס"מ סרנוכ"ס ד' טייטס סכ' סחכמסמעין
 סרמנ"ס זנר, )פרס כ' וקוק 16תס סונף לסוגו ספןכווגס

 נבוסי
 סרמכ"ס ד' )ייסנ וסג") 6' %ז דמגמ,ת סנמר6 ניגרי ,סניט 6חר

 סי' מ"6 ס6ו"ו פי' כו' י)") מ6ן 636 63 לטס ססינ וסוף שרת לר"ח )ו ס"ס כפי' זסגס ע6י שון פסוע גירךנפיס"ע
vpn

 6ין אפי' 636 נתמ'ס )יטכיד )6 נמי נטוס חד6 מנס תרי ז3"3 ע6ן )מיער 6'כ6 ג3) )מגיח 'גו) זבן מעכנ1ת )ו 6'ן 6נ) ממריק
 כסתיסן חייכ סתיסן )ו וכסיס כתכ סנוחס סר"ר ומורי  וו"3 סס ס16"ו כ' סנוחס סמ"ר ע"ס OSth סרם"י %ד וסוף מעכנין 5ין3י

 מהליף ור"ח ינים סר"ו מטן 6חת 6)6 )1 6ין ו6ס וס 6ת וס גהנכנין ומ"ר מ"י חס')ין %ו ךמגחות נת1ססת6 יחגיר 11 6ח זוומעככות
TP'~O
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עין ירקניכם לשכים אם כ' מהיתז רע נעשים שאינם אשירים ז עמדכלכור
 ראםתועפות

 סו)") וסכ'סס'א
"( bSb 1 'ט 36) )1 סין( מעכנוח s")P מס טמסרס סמחס סר"ר מיבלי וגריס סמחס סר"ר Y'hn מ"ח( mnh 

 )מס וטסים )ו כסיס וט 5ת ,ט מעכוזן וס"ל מ"י תפי)ין ערוכס תישפה, וס)6 ממכנות ד6'גס מתניתין וגיירי טת'סן )ו יכסיף טמרתפ"
 כן 6)6 מעיקרך סטירתי כמו 63 ס" )6 וז"ט כון )ו טיס 6)6 )"ס מעיקרך אמר נמס גיס יסדר פי' כו' S~S1 גובן 636 )6ר"ח
 דסרמכ"ס 5גי 15מר ו:;עתט מעכגות )ו ים 6נ) )ו כססן מירי דמחגיתין סי' )יענד )6 נמי מנוט חד מגוס הרי ד)") מ6ן עתס טומר6גי

 טלור בסי' סרנ;3"ס וכסרט 3וס כו' ד)") מ5ן 6)ח )6 ר"ח )סס סס;וינ מס 636 ממחט סר"ר כסי' צמית )ר"ח מס6") מסרסבסיס");
 מעכסת 5י:ס וסיר ט"ר מעכנה חנט תפט"' ס6מרט גוסגתי:ו סי' )יגהיר )6 גמי מגוס חד מטס חרי 7)") מ5ן hlb כי' )ctc 1 6)6)י"ס צמרתי נופי ככ) )16 ס" )6 ר"ח וטס סקודמ'ס דנריו מתרן ,וסיף סרג 635 דנרע )טח)יף ר"ח (CO טססינ :מחס סר"ר כפייד)6
 ס)6 דסד"5 סתיסן )עסות יוכ) ס)6 6וגס סוס ד6יכ6 סיכל מ"מ וס"ר ט"י )1 סיס ד6ע"נ סניסס )קמם לגוס ססו6 נססן שייריסדי
 וס"ר חסט"י ס6מרס וסחוססח6 סקייס מנוס 6וחס ירי ,י:6 )עסות סיכו) 6חת סנטוס 'עמס 636 כן 67י;ו סמסגס עו"6 נ)"ו וסיגיח

 ו;!1ס חן סתיסן )עסית עליו al'n~a ~וט תרי )י' דלית 37כס"נ 6ו:ס otr )ו טיס 631 3י7ו ססת'סן נמיר' סתיטן )1 כסיט ,6"זמעכרן
 1)סי' מנוס. הרי 3יי יקית );6ן מס6"כ 3תמיס ~עכיד )6 גמי מנוס חך מנוס חרי ד)") מ6ן דייקני סתיסן סיעםס כגי 3'ע3'ד )וגמ'

 עסוי 'וזר מדייק ר"ח כתייסרמנ"ס
 )6 חס67 ר3 סו)") סמחס י)סר"ר סמחס סר"ר )פי' טסו6 מגס טנדרי

~sh 
 1הו )י סיין י"ס

 )1 סיס 636 3"פ סימר דמם וכריו )סרס ססיכ דר"ח 6"ס כסיס"מ טרמכ"ס )סי' נ;ס6"כ כו' מליט תרי ד3") ג;5ן 636 )6 סמינר ומ"פ)"מ
 )סי' 1גג;)6 וסנט 6וגס סוס מחמת עחס סתיסן לעטית כיוו יכסח 6.ן 6כ) סה,סן )1 סיט דסיי:ו כו' מליס תר' וי") מ6ן דר")סירוס

 )פגיו otmtrn פקין 6)6 )ו סיס 7סייגו 7תוססת6 ממן 6הת 6)6 )ו 5ין כ5ס סמסגס חקד6 רנ מפרס ר"ח סססיכ סמסקג6 )סיסרמג"ס
 קיים גס*ר מעכגח ממס 6חת 636 קנט )6 טמתח)ט דסייט מעככח )ו 6.ן 5כ3 מק,דס חסן6 ר3 אמר ג;ט וס פי' )פ' 61"כ)סרחן
 ומעיקרי ננמר6 וו"ס נ,ט כמכרחו ד)6 גע,6ד)נ;6'

the 1 כסובין דליינו "ימעיקר6" טרמכ"ס )סיז 'תפרס סכר( oStnnn 6(6 6חת 
 6)6 6נ)1 6ין 06 נסיס"מ סרמכ"ס פקק מסיר 61"כ 'פסע סמ6 נוילס וע,"6 013 סברתו נ;6' מעכסת )ו 6ין S~h ר"ח ס6,:ממן
 ככר 06 )1 דגר6ס סנ"י סכ' מס ו)פי"1 חסיד 1nbc ע) ויסמוך יפעט סמ6 הרחרח ס'עסס עד )סגיחס )1 מותר 6ין 6ו ס"ו 16ם"4
 '!6 כ3) "נוס ושגו סחוסן )ו סיס 6פי/ סלחתסניה

 ודיגו 3,ס") מכ"י ע"ד כתכ כ"ז כסי' וסדריסס עכ") ככר ססניח 3ס6חה נויתי
 ותיגו סתיסן )1 טיס ד6ס כספתי ד)6 מוכח תפרנס חסן6 ר3 נדנרי מיסרם )סרמ3"ס סיט"ג; כוונת סנ4דט מס )ס' סנס עכ"))תכרח
 t~cen אמרס ומטגחיגו דוקך סתיסן בנטוח מחוס מלוס חרי )י' אין דגולן l"hr נ;עככין וס"ר חפס"י כחיספת6 קמרו ע"ז כליקנוס
 נילוס תרי ד)") ופי' נתמיס )יענד )5 גמי מלוס חד מלוס חרי 37") מ6ן ד%ע ל"ע 6מר מ"י 6"מ וס"ר מ"ר מעככת6.נס
 סנסת כסס סכיך ככ"י 3וס") כתג סק"נ )6ין ס:;6יר כ"1 סי' 6ר!ס"ח וכס' . טתיסן )קי'ס יכו) 61,ג1 6:וס סטוקסייגו
 )ו 5ין 06 ט"ו מעכגית וס"ר מ"י  טסילין trte דמגחות כתוספתה ש"ט כן ספי' גרפס . );עככיס התגסו סכהכסמ"ק
 וסנט . סג") סס t"1ho טס3י6 הניחס סר"ר סי' סכן כפיסו 5מת ותורת עכ") טתיסן )1 ניט מסכמת סר") . ויגיח 6חת6)6
 כדסריסית כעיני גר6ס hih חס67 )ינ מיגס פריך ו)6 דיון כנמרץ )סתוספת6 )ט בייתי מד)6 מ מסתגר 1)6 סרר"ס ע"ד כי ססס6."ו
 כ"ג ס" נ5ר3ס"ח 6ו3ס סי6 מסכסת6 דטחוססה6 דם") וגרפס עג") מעכגות o:'h כך וכין כך 3ין נוסס 6חת 6)6 6") ונין סתיס י"גדנין
 ס6ס קדימס )ענין 1%1 סמעכנוח סתיסס כמגיח תיירי סטתוספה6 ממפרס וסירוסס סממית סבכות כסדר סרן"6 ע"ס כתנ סקז66ר"י
 סמסנס כסי' סרמכ"ס מדגרי כן טס ס6ר3ט"ח ודקדק כו' סחכ)ת פ' סרים נ;!י:ו ודוגמתו קודם ס"י ויגיח )סלקו רריך ס"רסקד'ס
 כי וסוף נידו וס". 3ר6סו ר6ס ס) מניח סרמכ"ס ניכרי גיסח6 סיס טכ' רוקח מעמס נס' ורבייתי טס ס6ך3ס"ח וו") דעיר31יןרפ"י
 ס"ר סממת מנמס ומרוא כן הנדו) ר3יגו כ' סביקיוק סרי תחילת ס"י כמנות; יגימס ו3י הנחתן סיר יספך שו"ת יאת 6S~cnהר
 ס מסחוספת6 וס )7'ן ריחרח 5ין סתכ)ח ס"ס כפיס"מ טרנ;3"ס ך3רי סנ6רגו גוס )פי וטגס ט6ר3ס"ח, שכ"י כסוחו עסס )6ההירס
 ול~חוססת6 ס6ו"ו כפי' קמרת )ר"ה מ"מ יתפלץ 61"כ )יה6 סער3' ךכגוסחת וככ"מ סכ"י ממ"כ 61"ס דמעככ יו ics ס"רסקדיס
 , מגחט וכסלית . ודו"ק . קט or גוס) וכסוס סתכ)ת כר"ם סיאנס כסי' .סגוסח6 כסדך חבוי וטיש. כן סגוסח6וח כ3 דיין סריניד, וט"י כריסו ס"ר מגיח טרנ;כ"ס כמנרי גוסח6 סיט רוקח נ;עסס כס' וו"ם ר~יד"6 גסי' קדימס )ע;ין l"hr מעכנין וס"ר ס"ידתסי3ין

 וכאמרו חסן6 רכ 6מר כגמרי מפורס P("ho D כו' )6 ר"ח )טס ססס'נ מס ע) )יקדק כ' 6' ג"ד 7' מס)ג':;6 ר"מ )%"מג)ו)ס
 tfitbt סדורת סיסת מחמת ומסתמק ומברך פור 3תפ3ס תפקס נין סח 6י 3"1 מגתות י"ח מפ"ם וייתמר מכסי 6)6 כו' 13 סיס36, 3"ם לר"ח נפירוס )16 זנ6:;ת )חדט מטיכ שחס 6מל )6 ואמת מסדי לב 6מל כנמוך כחוג סקר ח"ו וכ' וקסם 63 6") ימרת)1

 )קדם דמתגיחין סוכר ר"ח מסתם* 6"1 ס"ר 6"מ חסט"י תגן יס6 ניגסו מנוח דסתי ממחגיתיז מוכח )כקולט דס6 טדעת סיסחיחסיר
 נגמרים ועי"6 )קדס ג"כ וסירי זריס6 דומיך fiD'D 61"כ )קיס 6)6 )"ג רכי תילוה 6::)ו 6' )"ח סס 6"ר יטודס רכ סתי' במוסיירי
 )חספס תפלס 3ין סח 6:ר 7מט"ס דר'א 6)'כיט סי6 מ13ס דחן6 לנעכרת )ו 6ין 6כ3 מעכסת 6י:ס וסקדמס )1 סיס 636 )"ס ר"חנסס
 ע)) נ)קדס תיירי 6(1 (hwrD ומתנע כו' 37"3 מ5ן 636 63 61") ססמ ססס כמו שנר טו6 נאת 6ם מסחו ס36ו r"u1 ונוכלךחוזר
 לפריס רבינו סג;סרט כמו ח67 כ) ע) ומנרך ~ות כסטי עסקו דסח נכיון ס"ט וזוכרך חוור )תסקס חפ)ט 3ין סח דחפורוס6

 מעכנת היגס יד ס) תסי)ין ןסתיגח )קדס נותגי' )סרס 6ססר דס6יך כ)) גר6ין דגרי: 51'ן עכ"ד מגיסט מס' סיף כמרךכ'סמונך
 36) תהילת ט"ר טטגיח נמר )"' דניג;6 ס"ר מעכסה קנט ותסס"' ס"י לח"כ יניח ס"ר ת:י:'ן הקיים ס06 )קיס )פרס מליין ר6טט)

 מיץ מעיקרך מ6' 'נטע סמ6 נוירס סנר מ6י ומעיקרך כגמרך סס"מו וס לוס ד)ס"ד ועוד h'(h )קדס ג;6' ט"י מעככח a'hוס"ר
 סי' למרת 6") 3גמר6 ספטוט וססי' מעו:ס 7"ו 6נ;ר 1)6 )תפס חספס גין דסח מכ))6 6.חג;ר סו6 כו' )"ס הר"ח מ"ט ס6 כוס)ומר
 ךנ*מת 6"ס טד6' כפיס"מ טרמכ"ס )ס"ד ט63רתי מס ובפי ט6ו"ו וכסי' כי וסדרי פי' )6 6") )6 16 ס6מרת הכנריך קיס תסקל06
סככותנה פי ס6טדלי וו") 4חת כ'" קנס ס% תייגו )ו 6ין 5נ) ומ"פ )סגיו מהימנים סין 5)6 ר"3 )ז סיס ומ"מ יתייסנ, סקודמיס ר"ח דגר*גס
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 יראיהן לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמורמפר 344
 שלמה שמים מלכות ]עול[ עליו לקבל הרוצה כל יוחנן ר' אמר )עה( אבא בר ר"ח אמר ל[ ]'"י קורא היהפ'
 6'[ מזד ]מטופ לקיש ריש אמר שלמה שטים מלכות וזהו ויתפלל ח"ש ויקרא תפילין ויניח ידיו ויפוליפנה

 . )עו( יחיו עליהם וה' שנאמר ימים מאריך תפילין המניחכל

 ]יה[ תמימן
 ואתחנן בפ' דכתיב ביתך מעוות על מצות עול שתתן צוה )א( ימינך יד על צלך ה' שומרך ה' *ועזיזה

 שבאלה ולפי ובשעריך ביתך מעזות על וכתבתם שמע אם בוהיה עקב והיה ובפי שמע[]בפרשת
 במנחות ותנן במזוזה פרשיות שתי אלו לכתוב חכמים אסרו מזחות על וכתבתם כתיב הפרשיותשתי
 משפטי וכל מעכבן אחד כתב ואפיי זו את זו מעכבות שבמזוזה פרשיות שתי 6'[ ]כ"מ רבה הקומץפ'

 שמזחה אלא ביניהם ואין במזחה ישנס בתפילין פירשנו באשר הללו פרשיות שבשתי ותגיהםהאותיות
 והלכתא נ'[ ])'3 במנחות כדממקינן רוחות מד' אלא לשורה שורה בין שרמום א"צ ותפילין שרטוםצריכה
 יהורה רב אמר לשורה שורה בין פי' שרטומ צריכה מזווה לשורה שורה בין )ב( פי' שרמום א"צתפילין
 דקדוק בלא אגרת פי' )ג( תורה מספר כתיבה כתיבה אתיא מ"מ פסולה אגרת כתבה ]מס[ שמואלאמר
 וכקשר , פמולה משורממת שאינה מזוזה כל רב אמר גורייא בר ]המא[ )נחמן( רב ואמר שרטיםובלי

 עצמם. טעמים מאותם במזוזה כשר הוא כך המעמים ופירשתי בתפילין שלנו הקלף להכשירפירשתי
 לשמה שאינה בעבור לפוסלה מס"ת כתיבה כתיבה גמרינן להכי כי וטעמא לשמו עבוד צריך;הקלף
 לא שלו נוילין לפלוני שכתבתי ס"ת כ'[ ]:"י הנזקין פ' בגיטין כדאמרינן לשמו עיבוד בעי וס"ת כס"תד(

 להפסיד נאמן אתה ואי שכרך להפסיד אתה נאמן א"ל לוקח ביד א"ל מי ביד ס"ת א"ל לשמןעבדתימ
 זה מסייע )ה( בעבודה ומסייעו גביו על עומד וישראל מעבד כוכנימ עובד אם לשמו עבור ולעניןס"ת.
 ב' על כתבה שמואל אמר )ו( יהודה רב אמר . כוכבים עובד עבוד . הגאונים התירו זה וכענין ממש בויש
 ובלבד נשרה ואחת שלש שתים שתים. שתים מזוזה נ/[ ])"6 יוחנן ר' אמר רבב"ה אמר פמולהדפין
 דאמרי ואית שימה בסוף דאמרי אית אחרונה בשימה הארץ על המדא רב אמר . כזנב יעשנה שלא)ז(

 היכי כי מעמא שיטה בתחלת ומ"ר הארץ על השמים כגבוה מעמא שיטה בסוף מ"ד שימהבתהלת
 ראםתועפות

 . מעככח )מגיחן ויכו) די") מסמע עב") 6":ו )מגיחו יכו) וזיכו )ו ים כין )ו 6ין 3ין ותריק 5יפכ6 וכן מ"ר 6"מ תסס"'סחנ)ח
 סכל ס' 6ות גסגסות סס )כרכות קוסריס דקיונן 03' וכ' כו' סר51ס 6ר"' רנ3"ח 6מר סנס"ג ונוסחת )ית6 )סגיו . רמכ"6)עה(
 כ"ס ס" ריס 63ו"ח בנ"י ל ומס"ת )עו( . 6חרית6 נ;ימר6 כ"6 כ)) 11 מימרא כתוב )6 סקס כוס וקנס חק)"6 ס" חסעין ס3'כ6ו"1
 טוכם עכ") כערנית טמרן ע) o'ntio כיש עד חורין סלן סיט'כות רכסי וב) טטנ16:'ס רזינו כך סעיעור 3טס עפ"ד טנסמ'"י כ'וו")

 ,רנו קמען כח"כ תפס סידורי נב) ופכן 'מיס מ6ך'ך תס.)'ן טיפח וכ) 3ג'כס וימי יכייס 'רנו )מען דקרם 7ריסpo . 6"3 )' 0י'גמג"6
 מסוק קוקו .5חר hto וססתומס רפרנט נכ)) 610 ילנו )מען ססס.ק ונקמת ותעריך 3ח'3ת סו6 טסר0ס סיוט כ6')ו DtrD1 3ס0ק6גו'

 )ט00'ק סטוק קומר וא' וסמי גק0 סרכיס ימיכס ירבו למען 6' ט"ו 3נרכות סימרו מכעס סו6 וע"ד b~pt5c מ66מק ע"גו:ם6)תי
 : טחלית ט) כק"ג גס ונסחרככ )טיח ימיס ו6ייכת תסלוק נוס ערנית ט) נק"ל סחסי3'ן חקיותמקס

 3:יכ0 סגם כו' ניתך ntrtrn ע) ממות עו) מתחן טס כ6ן וממ"כ . ט"מ . ג' )"נ כמגחות כמ"מ );,וגס )ערן רניגו פתח סמקר36,ס)א(
 עו) קנוח ט61 סמע 6ם וא' ופ' ממיס מנכוח עו) nS1p סו6 סמע 7ס' סרביות, סכ' )טין מדוייק 6100 וגרפס וממוחיוכתונמ)כותו

 6כ) ותוס' כרפ"י trrtttl ממסר 6ית6 כגמרא DS('(l . מטת )נ( . )"ו 6ות סחט מ" )עי) עיין )ב( . נמסים 6' י"ג כנרכותמסוות
 רכנו דמעת וגראס טפת ס0ירס 6ת )כס כהנו כג'ינס כחו ונקרת מס"ת גר0י:ן ס0סריס 7נכ) כתג )סרטנ"6 במיוחס מגועתנמי'
 תמוכות 3ק31ן ועיין )סמם סעכןט 6"5 ךמוווס טכ' 0י"6 תפיכן מט)' h"e כטרנוכ"ס 7)6 )ד( . רס"ח ס" 3עי3 ועיין סרטון כעי07"ת

 סר6"ס רכינו ע"ד )סקירות כ' oa )טרמנ"ס וכטנמי"י חסי"ין חודש כ' מ"כ מגהות ועיין ט"ו 0"ג יונע קרכן ונדירי כ"ס סי'סרמכ"ס
 צתן גח) 031' כו' כתינס כחיל נס )י' עסין )thnh 6 ונ"ע סכ' כתסס ת1ד"ט כ' )"3 נגחות ועיין )במט עינוד )'3עי גט גסד6"כ

 מוכח דור ויפיר[ חסר דקיוק ])עגין סתס דלגי וו") רכיו דירי ג"כ דחס טס)סרמכ"ס
 מכתזנ"

 וכע"נ D"D3 רק סו6 )במס עידוד 6נ)
 דס"ת דס6 דקוכס h~e כ:ו)חמוח סרמכ"ן כת"כ 0") ילגי:ו צמר 61;' עכ") 6' ק)"3 3ט3ח רפ"י ממס"כ ממוכח כמו כג"פ דנין6'ן

 כתירס כבינת יקיף ותיר טו6 לע"ס נמורט )6ו 61"כ עיי"ס חוגתכס )סס וטיט )כס כחנו מדכת'נ טו6 )הנס עירוי 3ע'סק)פ'ס
 ונ63"סמק"ת

 ע"י
 חכי)ין מט)' ס"6 כסנמיק כ"כ . נעמיס ומסייעו )ה( . כבג"ח וע""ט מס)כס r~r1 די)סיגן כמנוקר h?t '3 פ 3ססחיס

 כ6ן י"ג כתוב )מס )"י )1( . סק"ח '"6 סי' 16"ח סגר"6 ונכי6ור סק"ס רע"6 ס" 'ו"ו ס"ך ועיון סרר"3 3טם ג' ס" ס"ת 3ס)'וסרטם
 כ6ן כי קדט יותר וכגדסס כ6ן filO ):וותר 6ך 61"כ כון וטעמך ססו)ס דפין סגי ע) כמכס 6"ס 6ר"י רמנו נ37רי כתוב נסמוךוסל
 עיין חזנו ר' )ית6 כנמ' 1)0ג'גו כו' דמין סגי ע) כתפס ח)13 ל' 6"ל בגדפם גתו3 דנסמוך וכסך כו' כחכם 6"ס ר"י 6מר 3)דססכמוכ
 סירוסו 0גדמ"ח וכסמ"ק נפרם"' ועיי"ס ונגיפם ננמנם כ"ס 0וגנ יעקגס ט63 ומגן כקונס יעס:ס ט)6 ונזני )ז( . 5' )"גמגחות
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 ריח יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עכורמפר
 ומעמא פסולה דפין שני על כתנה א"ש ר"י אמר )ח( כשרה שיעשה זה ואי מארץ שמיסרמרהקי

 ספר גט לענין אמרינן נ'[ ]כ' פ"ב דבגימין לשאול "ש כתיבות שתי ולא תורה אמרה אחת דכתיבה)ם(
 והעדים השם  בדף וכתבו הגס  ט(צת  שייר  נין ט"ו וטס ותנן מפייס ושלשון שנים ולא רחמנא אמרה.אחד

  הלבו ר' אמר .  פסולה  רפין שני על  כתבה  אמריץ והכא כשר דפין שם על כתבו אלמא כשרמלמסה
 6'[ מ"ג ומסקינן סתומות פרשיותיה ועושה שמע כלפי מאהד ליה דכריך הונא לרב ליה הזינא נ'[ )"6]מחוח
 טנחות ממכת של ההלכות ולבד , דמי שפיר פתוחות עבדינן ואי סתומות לעשותן מצוה אמררנב"י

 מלאכים ]של[ כל ושמות חותמות השורות בסוף לכתוב הכית שמירת לתוספת העולם הורגלו במזוזההאמורות
 וגו' ואהבת וגו' שמע : וחיתטיה המזוזה צורת וזו . שמירה תוספת )י( אלא מצוה לא אף עכובאואינם
 ודברת לבניך ושננתם ונו' הדברים והיו כותב יה יה יה וחותם כותב מקראות ב'לאלו
ן לאות וקשרתם ובקומך ובשכבך כותב מיכאל וחותם בדרך ובלכתך בביתך בשבתךבם
 ביתה מזוזות על וכתבתם עיניך בין כותב זה'( וחותם גבריאל וחוחם יטימפית יחיי ירועי

 ש 2 עזריאל וחותם אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמוע אם והיה כותב יה יה יה וחותםובשעריך
 ויי"ש נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיכם ה' את לאהבה היום אתכם מצוהכותב
 קי וחותם ונתתי ויצהריך ותירשך דגנך ואספת ומלקוש יורה בעתו ארצכם טמרונתתי

 כותב יה יה וחותם לכם השמרו ושבעת ואכלת לבהמתך בשדך עשב כותב ף םצדקיאל
 השסים  את ועצר בכם ה' אף וחרה להם והשתחויתם  אחרים  אלהים ועבדתם ומרתם לבבכם יפתהפן

 הטובה הארץ מעל מהרה ואבדתם כותב שרפיאל ותותם יבולה את תתן לא והאדמה ממר יהיהולא
  ובקוטך בשכבך  בדרך כותב  רפאל  וחותם  ובלנתך  בביתך בשבתך בם לרבר בניכם את  אותם ולמדתםעיניכם בין לטומפות והיו ידכם על לאות אותם וקשרתם נפשכם ועל לבבכם על אלה דברי את ושמתם לכם נותן ה'אשר

 וכותב ענאל והותם  הארמה על  בניכם וימי ימיכם ירבו למען ובשעריך כוהב ם ם  והאם ביתך טזחות עלוכתכתם
 וחותם שיטה כתחלת או שיטה בסוף הארץ על וכותב השמים כימי להם לתת לאבותיכם ה' נשבעאשר

  ש/4*"ענןנ~ץ
כצח

 ראםתועשת
 סתום'  3סס כ' ד"כ )גיטין 3חי'  סרמ3"ן *3ל ' מדנסיי  רני:ו כ"כ כhtDPI /1 )ט( ססוסריט. מנסג ס"ס מווט מסז' פ"ק רמנ"ס סרס.ת'ין)ה(
 סייגו דפין סרס כסר לכס"ת ד6ע"נ דקריו כיסר כ"ע 6הת ויקח) ס' סוף ו3סט"ט מסריס וג' 3' ול6 6סו  פסי  ד3עי:ן כתיקי רכחי3ס מגיסדסו6
 ופין סרנם טל  )סיות ירכו כוס גוו) ך%מ10ס

 וכעי
  ספרים כסגי :ר6ס כ' 6י  רסיןומס"ס נ' ע) )כתום דרכו 6ין עמוווס קטן ס' מסה"כ 6חד ספר

  דפין דט:י סתוס' ולסי' קימר 6חד פעור  דפין דב' לסרס"י 6ל6 קינו כו' לטייל ים דמטג"ר סס"ת וכ' די"ח. 3סוטס כד6יח6 סורס  בפ'וכן
 וז"ל כתיבית 3' הו"ל 6תך כטור Dh" לסי"1 כתשות נ' ול6 6"ר 6' רכתי3ס ר3ימ  וגיטם  וגס כהנס נחוד"ס כמנוקר  )ק"מ קלמר התיכ,תנסני
 עמוריס לסגי מחברת וחחימתס חתומים דטדיס מסיס  רסין  רטני הכסר סיע גע רגבי 11"ל  תק)"ט סי' ח"6 כ6ו"1 עסמס"כ רניגו ס6)חלתרן
 ט"ב ר' מסליניס למסריט כלולס מנחס  ודלי"ת  ססריסטכ"ל פני הסיני 6חך פטור  רסין סני סוטס מניית נ3י 36ל 6חר ס' חסיד לסכייחריז
 ויתירות  נחסירות לסקסיד תם טרטיס דנעי 3גט  6טכמן )6 63:נת דס6 מק)יגן וחס מ"מ ספר מנקרץ לע"ס דגי 11"ל סיר6יס ס,לח לתרך כ'6'

 כסגי יוקסיוין  6'ן ילסכי נקמר י"ס 6' ל"ר מנמות כדס'א מלוס 6עס ננט ד63מת מחמת . כתני ד"ה 3' ל"3 ממגהות סתיס'כממ"כ
  3מ1י1ס  )6 5כ) 6חד יעור 6ףדסין

 סעור 6ף דפין 03ג' סמוק) 6מר ולסכי דטמ6) 6)י63 ננקם גמרכן ויתירות וחס'רות רסירסומנ"י
 טן"ל כלל  קוטה 6ין 61"כ מגק 1)6 דלי"ת מכתינס סייגו גחינת כתית כמוות טנוו6) דגמר 60 עח3 נוס ססיר6יס ותרע דפסו)ס6חד

 ס"3  דנגיסין )סכיך )רבעו )מ") ד6"כ דסין נ' ט) סטר נגע וקילי ספוקם דסין סגי על כחכת רמזו,ס ע"ס מקטס )6 רכינווכקמת
 הכתירס פסיפס דמין פני על סכתכם  דמע1ס סטטס על סקפס דרבעו 6לי ספריס וסלבס  טניס ל6 6"ר 6תר מסר גס לטפין6מרינן
 3כח3 כמי .ייססל כתעות סתי 6%  חירם דירס 6סת כג'ינס כריחות ססר לס וכתה דכס,י3  3גט ס"נ ן6"כ נתינות סחי ו% 6"ר6תת
 מיססיל ול6 סי6 6תד רססר כמר  רסן סני מס6"כ ססר מרכתיב 3גט  פסולין  מסייס רטני  לקורען ס"3  הגיטין ידעי  דסין סגי טלסגן
 וכת3תס )"ל hbh כתי3וס  טחי 631 6חת כחיני 610 דוכת3חס זוגכן קטב ד)כ6ורס  יותר  לסטטים ויט גמי1ס  לרררטי:ן כתיבות סתי:יטטס
 וכ"כ נימל ח"נ ר3ימ מקמס וע"ז ר,ויס 3ר"ס כמרפ"י  לטייס לחיק o'lh1V כתיבות טחי ע6 6חת )מסוס טר6ייס כתיש .מסרט גוועת0)
 גטקס רימגחס )תי' סתח)ס 6ין וב"כ  ססריס ל3' לחלק .טר6ייס  רסין 33' כתיתות 3' ול6 6חד לסמר סר6ויי יסייגו .  6חח כתית ססר)ס
 תולות  3ס,ף מ)%'ס ו' ולפיכס 0יממס ן' סקרן וכסיף , רס"ס גזי' 1"ל לרס"י יגרול מפרדס ססר 11"ל המירס.  כיססת hih )י( רבעו.  ט6)תע)

 ויסוף  טרפיש ושדתן ו3ס'ף ס'מג'ו וע' 5h'psj טס3 וסי:ון.ונסוף עיריך) מגוס  יס.31סוף ~:l?'D נ3רי6) ו03כנך 10ר1ח ו0ימן.31פף מיכל)סדכייס
 סיפס  יכסוף ר6סונס  טיטס נסוף[ 50") ]יר6ס וכסיף  ים  סטמיס ' ג כתיר סיס הסיר יסירס ר' סכ'  וסימן.ינמע1ס b1D( ונ0עריך וסוף רס5)5תס
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 יךשאים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איסורים ז עכורספף 4 68
 ועושה דף במין דוכסוסטומ עושה )יא( אלעזר בן ר'.שמשן אמי ץ[ ]מ""()א הק:מץ,~בה ב%תמא

 בר שמואל רב אמר לה ואמרי יעקב בר מנשיא רב אמר ריוח וטסה מלסמה וריוח מלמעלהריוח
 שער איזה ולמד צא . כתיבתה לסרנו * עשה שיפה הוסיף אם )יב( שכן וגל דמפרי אסבא כמלא .יעקב
 מדינות שעיי ]ואחדן עיירות שערי ואחד שעייהבתים אחד בשעריך 6י[ ]'" פ"א ביומא תניא במזחהחייב

 בית אף מרבה שאני יכול במזוזה חייבין כולן שמן ואוצרות יין ואוצרות ומתבן ולולין רפת )יג(והצרות
 עשויים שאינס אלו יצאו לרירה העשוי בל אף לרירה העשוי ביתך מה ביתך ת"ל ומרפפת אכסררהשער
 לכבוד העשוי ביתך מה ביתך ת"ל הטבילה ובית המרחץ ובית בורסקי בית מרבה שאני יכוללדירה
 ביתך מה ביתך ת"ל והעזרות והלשכות הבית הר אף מרבה שאני יכול לכבוד עשויים שאינם אלויצאו
 )יד( או דירה בית ביה דלית היכא הכנסת ובית קודש שהם אלו יצאו חול שהוא בל אף הולשהוא
 הבנמת לחזן דירה בית בו שיש הכנמת בית ל[ ]'"6 פ"א ביומא דתניא המזוזה מן פשור הקדש משלנעשה
 מאיר כר' הלכה לומר ואין בחכמים והלבה פוטרין וחכמים מחייב ר"מ דירה בית לה ושאין במזוזהחייב

 פליגי שימאי פתחי מאי המזווה מן פטורים שימאי פתחי הני כ,[ ])"נ הקומץ פ' רבא ואמר .בגזירותיו
 בעץ חתוך מקום פי' שיקפי להו דלית אמר וחד תיקרה להו דלית ואמר חד )סו( ורב רחומי רבבה

 ראםתועפות
 ס"7 מונקו נרינ' 3פ"ט סרמנ"ס 11") עג"). 'ס יט פעמים ג' וסטתחויתס ~'Op ולכפף כוס סלמן יורם גע) סיעות ש31סיף פעמים י' טמע 06וטס
 סוטרו )סם וי O'aDD~ 63 סטו )עוס"3 חנק )טס טען מי 3כ)) ס"ס חותרות 6ו מסוק 16 קלוסים סמות 6ו סמ)6קש המות מנפגיס סטתנין6)1

 והלות ומותמות ס:ווווס צורת כ' 6סר כר6"ס וד)6 6חת 6ות Dh" )תוסיף )6 כתונות טס כלסר ססרסיוח סחי רק מטך 1)6 מומס )6כנווו,ס )כתוי hsa 3סננוי"י טס וכ"כ כו' עצמן סגייח ס) Ptnp טי6 כניקו וענויתו 61סכח1 סקג"ס ס) כסט יהוד טסיך גיו)ס מטס מעסו hihשעוט
 ע) גיצן וע"כ רס"י עכ") וח,וווח גקמיע,ח טכותכין לוחן כעין btllVJ 6ותי,ח )יכיג6ס. י"ס נ' כ"6 כסנסדרין רס"י ומח"כ עיי"ס כו'מ)6כיס
 'קלס ס" כטלס כ"כ ספרסט כתכת סרר ע) )6 5נ) סמוו,ס גג ע) נ' עם סרק ונחי' סגוו,,ס לחורי ענ נסוג סם" י") מכ"מ סכמ111סטוסקט

 נסוסקיס תנו65 סט1רוח Cbll' והוהמיט סנווווס ונורת 3ר6סט 16 סיטס נסוף סקרן ע) וכוהכ כוס") פנוילס הוססת 6חר כתונ ונגדסס16"י
 ס)סגיגו סכלי גי' ר6ס )6 ונקמח כתירס סיעסס וט ו6י 6חר כעי) מקומן גרעפס עי כו' וכותת מן ס))1 שטת כ' סס חים וסססעג")
 o'nnwl סמוו,ט פורת כ) קיסר טרר"כ וממסדר כו' סיטט נתחפת 5ו סיטי כסוף סקרן ע) וכותנ עד כו' ~ollrn 15רח ווו רניגוסכתנ
 ר6" ל6'גו וכקן בקכוס כחכמת גס ניו) חכס סייס סר6"ס רכינו ע) כת3 סקכ)ס ונס)ס)ת ד)ונ 636 ח')וף כ6ן 6'ן 61"כ כו' וכותכען

 3מוס' ועיי"ס כנמרק )סגינו כ"ס כו' 17כסוססוס ע) כוהנס טיס נוקיר ר' )יא( . נני6ורי )"6 6ות עיי"ס ס5"ע סי' )עי) רניגו וכ"כ)דגמיו
 3טר6"ס ועיין דססלי 6טנ6 ממל יותר ריוח )סיוח כו6 סס'דור רכינו מדגרי גר6ט )יב( . נו' כולס סיט מקיר לעזר 6"ר סגיססוגי'
 oltis סמ"ר סס 1סי~ . טוי . כ)) נמניח 6"נ ונסופט 6' סע" רפ"ח סי' ניועי סרמ"6 וכ"כ ריוח 5% 3סוסס 6כ) סי' ל ס" מיחסס)'
 ס6גודס נס' מלפסי  וט רפס  פולס של"ר  גויל  מוקפות  סטירות  טקסיך  חייתית סיטי כיי מעע )סגימ כליך מכ"מ 6ננ )טגיח 6"נגלון

 3חחי)תו )ריך סמע כפסי מ6חד וכריך וכיון וו") ססכמנחות
 )ג~

 וח5רוח )יג( . עכי) ol'nh ציי דסייגו hJPh כנוי 6חר 531י סיקף
 )סס טין כרכים וכיינו . כחנריסס . ע"ז( כ"ס )כר6סיח מ)ס"כ ח5רוח טמסרס )י גר6ס מדיגות 6חר וחפרות טכ' ר3יגו )מוןמסידור
 )יד( . רגעו כניי Ottnp סי' bu": ונס6)הוח סס 'ומ6 סגרס"ס כמט"כ חומס סמוקסיס כרכים טפי' )גוז'נוח מנס) htolמונוס

 3ית )סס סט" וס)סכות מן )ס דעיף וגל6ס ר6י, רניגו טכי6 )6 ע"ז 16)ס סמוו,ט מן פטור דירס 3יח כס ד'ט בע"ג סי' . סקדסמס) 16.געס"
 קוים טסן 6)1 ע6ו כנמרך עמט"ס נ' י"6 )'ומ6 כסנסות'ו טורוו'ן סנר6מ"ט כממ"כ ודל 6' י' כיומך כס"ס מנווט )סס סיס 1)6דירס
 דירס מסול רק פטורך סך סמך 63 6דס ציירת 6נ) קויט חטמיט טסן לופלות 3ית מסוס 003 6ין פירט 3ית כסס 6'ן 06 ר")וו")
 ובגי נ' י' 'ומ6 טגלסלט ועיין מסור סקנס מט) נעלט 06 076 כיירת 7גס 6)6 כן תיגו ע6ן ריל6"ס לכיס וע"ר עק") סכ' )מ"ינע"כ
 מו) ססו6 3ית מט )קמן נון6מריגן נמזוס )חייכ )6 נוסט סרסירין )סכת )ך קסיח ו6י כ' ס"6 גיוסם וסמ6ירי . לסיגו )דעתכתכתי
 בקורט נגויות ססס ס)קכוח כ) ותגן סיתט 3הע דפהוחס כס תרפו מוווס טעוגין יען קורס טסן וסע,רות וס)סכות מכיח סר י)16וגו'

 סנססיגס מנית  י"6 סעיד רס"ן סי' כיו"י עמס"כ )תעיר כ5ן ורציתי . עכ") מו) חוכן Slnsופתוחות
~tDD 

 סיחן גח) נס' וכ' סמוווס מן
 סכן דרדס מ"ע כו' קודמת תמעין רס"ל כו' קודם מ' ומנווט תסי)ין מנעס סי)טל מטירוט)גוי )וס מקול ס"ט מנווט מסג' ס"1)טרמכ"ס

 דיית ס"מ 6)6 ימים כמסרסי גוטגת ג"כ מיו,ס סרי Orttns חיינח טכסשגס יניח bn'b 061 מינריוח וצורכי 'מיס ממסרסי גוטגתסי6
 מכרעך )6 ונמחכ"ת 6' 6וח  וסוריות כרנות 6וט) מו"ס וכרו"ח 3חי' י"3 מרט מרוח )"3 ט) גח"ע נס' וכ"כ סמווזט  מן ססורטנססעס
 )יתיעל קסטל the ס"6 גופו % טרוט) חוב כו6 ותתעין סו6 דר"ס 3עעמ6 סייוס)נל יכוונת סנססיגס כיח )יין ר6" טירוט)מ' י'שדי
 נקר*ח 06 כססיגס כיח ים oh )ענין 6כ) כ)) :חויס חיוב עצו 61'ן 3'ח סס סאן נמד3ר סול 16 ניס ססו6 6ססר מוו,ס מסד"כממגס
 6יכס סמוו,ט סגקעו טירוס)מי ע"ד ג' ע"ו ס" ח"ס מחנט וגס' וכ)) כ)) טירו:)מי. מדנרי DnD(t )6 11 )6 16 מגויס )ס כעסותגיח

 כלעת מר6וריית6 חייכיס דכו)0 סטיע6 6)6 ככרים וסותסוח וססכוריס סט16)יס כתש 3כ) גוסגת tJ'hD נקעו 1)6 יס נמסלט'.גוסגת
 לגוף סחובה גובנת חסי)ין מ"מ כ)) 3יח כ)6 דפסית 'וחל עייפך 3ירוט)נוי צמרו תסיר זס6 11 ר6'ס מכיל 61'גי ענ") טי63תיר6סוגיס
 3גמר6 ויפגיזו וסר6"ס נרי"ף וכ"מ כ5") כו' חד יוסף ור3 )סו( . קוימת חסי)ין ומטקס נמוווס מס6"כ טוסן גסוס ממגס )מפער ופיןט'6
 ט6'גו כוח) סי' טפתח מן כמעלס תקרס דכו דית ט'מ5י קיתוני מ5י סניפת וני' 'וסף ולי 6'ת6 6' י"6 מעילויין bh יוס' 6גהסנ"
 תקלט )ו i'bs בסי' רביע דכווגת סעמוליס סוו' וכי כו' חיתוך גוקוס פי' סיקסי Y'5s )ט 61מלי פתוח וכמעקם )מוויוח 6)6 סוטתגדכק
 6סקוס6 )ססתח יס סיעתך 6)6 רניגו כווגח Or דקן גרפס וצי ע)'וגס 6סקוס6 תקרס כלטון נחסון וכסלס"י סע)יון רימסקוףסייגו
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ריף ירואים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עטורטפר
 6'[ מ"י )יז( פעי רב אמר . במוחה חייב שיהיה ואיזה )מז( לחומרא ועבדינן עליו שוקת שהדלת נאבןאו
 אחד פצים אלא לו שאין בית . טפי בחד דרגיל אע"ג מזוזות בד' חייב בבי ד' ליה דאית אינדרונאהאי
 פ' אמרינן בשער קביעתה מקום ולמד צא , שער באיזה למדנו , )יח( פומרין וחכמים במזוזה מחייבר"מ

 אבל יותר ישפילנה שלא )ים( פי' העליון שליש בתחלת להניח מצוה חסדא רב אמר ע"5[ מ"גהקומץ
 כתיבה אף וראש יד כגובה קשירה מה וכסבתם וקשרתמ אומר יוסי ר' כדתניא ומעמא רשאי יותרלהגביה
 ואע"ג יוסי כר' העליון שליש בתהלת להלקה מצוה שמואל אמר מתנה רב אמר וירא ר' ואמרבגובה
 למזוזה בשר הפתח וכל טפה הקורה מן ומרחיק טפח הקרקע מן מגביה ואמר יוסי ר' על יהורה ר'דפליג
 דקיימא ועוד יוסי כר' הלכה יומי ור' יהודה ר' ל[ נמס בעירובין דקי"ל קי"ל יוסי דר' כוותיה הונא רבוקאי

 במצוה שיפגע גדי אמרי רבנן מ"ט לר"ה הסמוך במפה להניח מצוה כ'[ ])"ג ר"ח ואמר , כוותיהשמואל
 פי' פסולה טפח לה העמיק אמר דרבא משמיה יוסף רב * דתינטריה היכי כי אמר ממורא חנינא רבסיר
 כי[ ])"ג שמואל אסר יהודה רב אמר , מזוזה שם מזם ויוצא מזוזה נקרא, לא )כ( יותר מזוזה נקרא מפחעד

 או הימין מן ביאתך דרך ביתך 6'[ ])"י תניא כתיב דבשעריך וטעמא פתח של הללו בתוך להניחהמצוה
 דימינא כרעיה אינש עקר וכי ביאתך דרך )כא( רבא אמר תלמודא מאי ביתך ת"ל מהשמאל אלאאינו
 מימין המזבח אצל אותו ויתן מדכתיב אמר עולא בר דרבא משמיה אחא בר שמואל רב ברישאעקר
 קנים של מלבן לה העמיר כ'[ ני"ג תניא . יקבענה ניצד ולמד צא . המקום למדנו . ה' בית אישבבוא
 והניחה התך אבל התך ולבסוף שהעמיד אלא ל"ש דרבא בריה אחאי רב אמר ומניחה שפופרתחותך
 . פי' העשוי טן ולא תעשה משום פסולה העמירולבסוף

 . ומונח כתוב שכבר ולא מזועת על וכתבתם )בב(
 ראםתועפות

 כ6ן רכינו טכ' ו0סי' סעמודיט צווי כסיג נר06 תקרס י"ס e~f '6 כעיר31ין מפרס"' 16)ט כוח) 6'ן 60סזס6 מן ט)מע)ס 6)6ערוגת
 מוקף ס70)ח מקוס סי' 0חוס' כממ"כ תקרס י)") מ"ר ע) גנוי סיע)ט רכינו פי' )כחן וים מס י"הוס' וכ"כ סר6סון נלסון כסרס"'610
 בסמ"ג זיעת ע"נ כ' חופיו מ30' ס"ו נ0גמי"' )טז( . כסרט"' מוחומ וסקסי ע)יוגhDIpDh 0 סו6 מקרפ וע"כ כו' סוס עגו געמע)ססס
 קמ"ר the(bn מע"ס ועיין 0רמ3"0 דעת וכ"ט תקרם 16 :;טקוף )0ס סחן orirno מן סטירין סוממין סתחיס סס טכ' כן קינו כ"געסין
ן כ)) כח"ק וכ"כ כרוגן 16 כר"לו 15 ז7יגhp'D~ 6 מסוס פרכס 3)6 ד'קכעג0 כתב רם"ו 3ר"ס וסס"ך כר"מ '"י ס" מדם נ")'וסק כרב"ט 35) כחכנויס דס)כ0 0רמ3"ס ודעת גגי כן3רי 0)כ0 כ6ן כ' )6 רכינו )יח( נגזסס. וכ"מ ספ, רב )הגיגו . מס' )יו( . ט'6ות

 3' )"נ 3גמר6 טימרו מס 0ו6 רצעו טכח3 הסירוס כוי סי' )ים( . פרכס" 3)6 יקכע:0 ולכן דחי'3 י"6 ינגין מזד ~Ohlt 1' 16ת "1
 כמו סיר6יס )מון פ0כי6 עיי"ס )ס)כ0 0ר6"ס יסח טג'6 רב"ט סי' יו"ד 3גקס"כ l~eol כוי )הרחיקם יק6מל 0ע)'ון סחיט תחלת1מ6'
 סכ' 6"ס ר"מ 6מר י" 6מר 6)6 כו' חסדך ר3 6מר 3נמר6 )"ג )סגינו 631מת כו' כתחלת )הניחס מ)ו0 חסדך ר3 6מר )סנינוס0ו6
 מנוס ר"מ 6מר כ6ן כמסכ"ר גר6ס ר"ח ולמר ומע"ס כוו )רס"ר כסמוך 3טסח )0טח קונוס ר"ח ולמל ר3יגו כ' ונסמוך נסמוךר3יגו
 6ית6 ו3כס"ג )רס"ר סימוך 3טסח )כיח מ)ו0 ר63 6מר סגי' )סגינו 5כ) ולר"ח ,ויכורך כלידך כחוג ומס"ט סע)יון ס)יט כתחי)ח)תגיח
 רניגו )גי' othnn ו0ו6 כווהיס הסדך 371 פמו6) יקיימי בגי' שרסס כותיט סמוק) דקיימ6 ועור 3סמ1ך ראגו כ6ן ומח"כ רכס6מר
 נ;ו1וט )"ג טסח וסייגו מוס יומר . מוות גקר6 3כ)) עד nep 6(1 עד ראינו ךכוונח v1:D גל6ס . כו' )"ג יותר )כ( . חסי6 ר63מר
 סכו)ס עסח )0 תעמיק סנמר6 ועניון פס,)0 דטפח סרי עכ") ומיסוס) טסח 3נ;ווו0 יעמיק סמ6 מוסכם כי ונס שסימן 3ס,ף רכיווכ"כ
 טס"ד ו3ירוט)מי ססו)0 דעסת מכבר 3גמר6 607 53"ע דנרי0ס לגיח מ"ט 6ית r~Dn 6ט עמודי ו3טו"ח סטו)ס מכח יתל כסרת0ר"ו החגי טפח ונרחיק Snw5 חקק 013") טכ' כ'1 ס" כנסיג ר3יגו דעח 51"כ מזווד ממס 1,)6 חומל נקראת מעסת 'ותר "ג" היסס6כ)

 גריס סי' ו)עג"ך מגיוס 0)' 60טכו) וכ"כ כו' s(Snt חור ס0עיניק 0נ' פסיי סק"ע וסיג ססי)0 מטפח )סרס גחגס 6:וי ס:;ו5)דמג')ס
 רס"ט סי' מוות )סי' קיוסיט יעת 3ס' וע' כו' טסח עז סי' יכ6ן ~otbnt כדגרי ו0ו6 כו' טסח עד וטרמיק נכות) חקק ו)") 033"גטט"ס
 מח)) רחוק עסח וסייגו סנית סג'מית 6) נוחותו עסח מסוך 0סף ע) כסקוכעס ס"ס 0יר6יס ר3י:1 טכ' 0סעס ד)ס' סקכ"ח מעטנמקדפ
 נכוח) )6 6ך ססתח 3חי) ס)6 גס ד'עגד כסר ~rrirn כען ןכסקכעJ"the 0 מסו) יותר רמ3 עטו טקנועס לסף סגוף 6ף פסו)כסתח
 מטס כ' כו' נילחך דרך 6"ר )כא( . נג"6 עיי"ם כ"6 דין ס"ו כ)) 6ךס מהיי וכ"כ pD"1 סס סקיס ננ7ו)י כממ"כ סטער )מווזתמון
 1נ") שמגיסט ענן ס) ני6תך ע) טחך ו6תחגן ס' יספרי 3ליית6 0י6 לימין ניסחך דרך )30לייח6 ממתרן רנ6 תירגןחרס

 )6 דרני
 דכעי מג") )רקטות 'ס 6כח' 61"כ 0'י 3'מ'ן יסרגו י") ד3ססרי ו"6 ו3מחכ"ח מדנסטי0 )0 6מר סוס )fh7 6 דספרי מחגירך סךידע
 003 סכ6 רג)יס ד0ייגו שרוכו גינוין נסחך ירך רh"'PI 63 ת)מוד6 מ5' 0נמר6 וכקוט"מ סיד ומסנוף) 3'6חך מתך 6ימ6 ט'דנוי:וין
  מושתים 6מר 3"6 סמוא) ורנ ק"מ 15ת )62)חות ס"ס ועיגן סרנ) כימין יוקץ 3עי 51"כ 3ריס6 עקר דימיג6 כרעץ 6י:ס עקר וכי)ניח
 607 11") סכ' תומת מ0)' ס"ו כמ"ע עיין כי' סי' )כב( . נימין )יתן )ליך 3'06 דרך שנתון דגר יכ) ')פינן ס' 3ית 6'ט 3נ61מזוין
 נמס"ס '"6 ס" מיו,ס 0)' )סר5"ס 0)ק"ס ועיין עכ") וגחנחס 61ח"כ תחי)ס וסער );,וו0 6)מ6 וששעריך ניחך "ntrlr ע) וכת3תסשעיגן
 ד0כ6 סוכת גני סג6מר מעטוי מן 1)6 )העסת יומס סוס כקופר 013") רפ"ק ס" ט)3וט ע"ס 0מע'"ע סכ' ר~עט,י מן 1)6 תעסהמסוס
 וסנרי"פ תעסה נס דכחיכ מגיגית גמריגן דמוווס אפי' 6' )"ג נד' כפרס"' וך)6 נסיי  %ן טיר5'ס ר'  סן  ושן כו'  ניתך  לצניןסמח"ט תסלע ולח"כ  3מי~ס סתק3עס 1)5 ניחך ס) ננגין טקוע כסחוף ntrtrnt ע) טתק3עס ד:וסמע חמך מווזות ע) וכחכחס כתירגמי
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 יוראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז עפרספת488
 להלן ונאמר כתיבה כאן נאמר )כג( הוא דין והלא שיכול האבנים על יכתבם יכול יכתבתם 6'[ ל"דותניא
 כתיבה למילף דאיכא ואע"ג בספר כאן אף בספר להלן' מה בספר זכרון זאת כתוב )כד( דכתיבכתיבה
 רואינה מכתיבה לדורות הנוהגת כתיבה דנין אין האבנים על וכתבת דכתיב .' מאבניםכתיבה
 רבא פ" ממש במזוזות דמשמע שוזות על דכתיב אע"ג הספר על כותב ואני ואומר לדורותנוהגת
 סכנה הדלת אחרי שהניחה או במקל תלאה גי[ ])"נ תניא . מזוזות על והדר תמה כתיבה וכתבתם)כה(
 הלך במזוזה 6'[ ])"ג א"ש יהודה רב אמר . בחנם נפשו שטסכן שנו השמד בשעת )כו( פי' מצוהואינה
 ולא בבי תרי בין פיתחא דאיכא כגון היד אבקאתא אמר אדא רב צד היכר מאי )כז( צד היכר.אחר
 לי פירש פסולה נגר כמין עשאה יהודה רב אמר י יציאה יקרא צד ואיזה ביאה יקרא צד איזהידעינן
 ננר קרי דמעומד וראייתו בארון המונח תורה כספר מישכב להניחו צריך אלא מעומד נגר כמיןרבי

 מושכב נגר כמין פי' ורש"י )כח( ]מעומד קכרו פ" נגר כמין ליה דשדי כוכין נבי 6'[ ]ק"6 בב"בדאמרינן
 6'[ ])"ג במנחות דמכשר אשתוירא כי והיינו מעומד וחצייה[ מושכב הצייה יניחנה דא"ל 'בידו ספק היהולרבי
 שהוא ובשעה . ומפסיל טמח במזוזה יעמיק שמא מושכב כי וגם הדבר ונראה כרש"י נהגו והעמ "יכזה

 במנחות )בם( דמסקינן לברך א"צ עשייתה ובשעת מזוזה לקבוע אקב"ו לברך צריך בביתו עקובעה
 וכל לברך צריך אין כוכבים בעובד דפסולה אע"ג מצוה גמר הוי לא דעשייתה מצוה כל כ'[ ]מ"3 התכלתפ'

 ]נ"מ תניא . לברך צריך כוכבים בעובד דכשרה אע"ג מצוה גמר הוי דעשייתהמצוה
~vp ]'6 בית המשכיר 

 תמא ויוצא, נוטלה נוכבימ ובעובד ויצא בידו יטלנה לא יוצא ונשהוא מווזה לו לעשות השוכר עללחברו
 דכתיב וטעמא היא הדר חובת מזוזה משרשיא רב דאמר יעזראל ארץ ישוב משום )ל( לאלתר במזוזהחייב בא"י בית השוכר אבל יום ל' כל המזוזה מן פמור בא"י בפונדסי והדר בחו"ל בית וכשוכר 6'[ מ"ד]מימות

 . הכתוב הקפיד ובא ביוצא אלמא ביאתך ודרשינןביתך
 ראםהרעפות

 6וח ק:ו"ffia 0' הע"ס ועיין )ייסנ ומטס כו' )5י5ית מווזה )0קיפ י)סיגן ענין 63י01 )ססניר מ5ו0 כ' נניוסכ קמות סנססרו סס"סנחי'
 דקרך מגוסיס 03 די)יף רכינו ד' כ3י6 1)6 סגרי"ס קוסייח )ייסנ רפ"י נדכאי  סקריך  בו 3חסו03 5"י 5ד מ"כ. וסכו) וצנח) מס"סמ'

 קסור טיטן סקסר כעוד רילוענרח6 תוך סר15עס )יתן רס6' מחים לח"כ וחוסרן 0סרסיות )כרוק סתפי)ין סתת 06 61"כ סרט סי'כיגעי) נורוע סידוק שיט דחסי)ין וקסרהס יס6 ומוגת קמור טכנר 1)6 ידך ע) )6ות וקערתם )ומר נתסי)ין סיף )6 סר6"ס רניגו1)ס"ל
 מפק 61'ן כוס") ע)'1 וכ' כס4 כ6ן סיר6יס ד' טנק 61תחגן כפ' סוסנ ו0רניד לסכו) כנח) שי"ס סעסוי מן 1)6 חעט0 מסוס גוסו6ק
 ל"ג ]כו'[ סו6 דין ו0)6 סיכו) )כנ( . עיי"ט מעומי ע"6 מוו,ט מיקי' ד)6 כו' מעגמי Orlrn מס גן ה"נ יקךוסין לסונים סיר6יססנון
 6ף לכייס ע"ג )ס)ן מס כתכ )סלן וג6מר כתב כ6ן נצמר ין 6תס סרי לנמס ט"נ 6גי סולע וכתכחס כספרי )מ"מ רכינו יכ,תח57")
  כתיגס למילף ד6'כ6 ולע"ג רצינו כ'  וכסמוך כו' כקמר סייס וט"ו  סדין טל לרמו כו' תיגת וע' סדכריס קיצר ור3י:1 קנביס ע"נכ6ן

 נ' ל"3 סם כסרס"י כוו דכתיכ )כד( . סיכו) תייחס 6' כ"כ חולין ועיין כו' סו6 וין וס)6 סיכול ננתחלס סכ'  סך וסיעו כו' מלבסיסכתירס
 . 6יי ר3  למנעי . רבי )כה( . נקמר 3תור"ס וטייס ספר לס יכחד ססי' כתיכס  לסלן ר"ס 6' ל"י מרפ"י  וסיין כי' 6": כחיכסדקי
 6ך6 ר3  כ6ן ומס"כ  נסמוך וכ5"ל 5יר כלרסס 5י. לכו( . מ"ח . מלנס ד"ס 3' כ"ל מגילס כסרקך 6ל6  ותוס' כסריגיי רל, פי'.)כו(
 כ"1 דלג סמטתיס כי סנר,ס פסנרפס  סוססתי ימוסגר  לכח( .  בגליון בי"ס  וטיין ייילס ר3 6מר  הנרסס6מר

 סי' ס6 3תיד"ס וטיי"י
 מקר מאס וכ) עד עו' ךמקקיגן )כם( . כג'6ור' מ"1 6ות ס5"ע כף' st~ts ועת  טראנס סכ' שריי"  ויסי ת"כ סי'  לר"ת סיקר ונס'ר"ת
 hs*h ד6יסור6 )כרך  6'ן רסון"ל לכרך 6"5  עמטע"ר חיס טפס מב"כ ועסי"ו סכי )כרך 63"5 60' )נרך נו6"5 סמדפיסיס סירגונגיסס
 מפכחת ל6 ניכרי מילת רסוסל רניוו דלר3רי סס"ח טור וכ' ותל"%.  נרך 6"5 ג"כ ס6מרו סס גוגפח סג:ור6 כאסון כן דרכינו )ק"מכו'
 מרך צריך כיסרך) ספררו מגמרך מאסון רמזו וסיגר פעקנ מלית 6ל6 גברי מ"י  וכטירס מל6כס עמר מלוס גמר טטסייתס  מלוסלס

 ע"י סוכרי סעויסו  נומן רמסמט יפר6לן תיבת חסר  ט)ס:?י ]ונסכת"* צריך יסרק) רגיג1 וכ' )נרך  צריך סיסר36  טעוססו סמןלמסמע
 סי' כג7סס סס"ח עכ"י סיירך) סמנרך גכרי אומן ע"י מעקם ממתקן דמי '"6 סי' ס)ומין כ0' ס:וח"6 וכמס"ס 'סר6) )נרך  פריך יסרבל5'ווי
 .  סס ממר גיח וכתי'  מרקק ס~ס3 קושיית טל סס סתי' מס ססי"1 פ"י ק"ל סי' יו"ר סקול יד התנסית  וטיין עיי"ס קי"י 31סי'זס
 כ% 6רס  ולגילוח שכ"ג מ'  ספקיך וכ"כ 3חולרס סוכר כ' מרלי מר6יריין6 חייו רטיכר רמנו מרורי נרסס 6"י.  יסוו מסוס לבלדר)ל(
 3מף,ס היית יפוכר  מס על טטס  ליחן דנ6 כו' o~lrn ר"מ וקמר ו1ס"ר נ' ק"6 ולכ"מ ד"ר  3פסחימ רס"י רעת שכ"י כת3 6ו"נפ"ו
 1נ6 3'651 6)מ6 כשתר והרסינן  ביתך דכתיב וסעמ6 לו' ר'עז ר6מר רויתו h~rp  6חריס סל ול6 %ימ6 תיקך מרכתינ ל"  1l)'1DDל6

  )סג'חס נעתך 3*חך דדרסיגן אע"ג סכ' 60 סי"ס 6' כ"6 ע"ג כי0"ת ויש ס)1 סלית סיס, קסדיגן )6 6כ) ור") 0לתונסקסיד
 כמגחות סחיס' כ' ל"י לל סמזו~ס מן סטור נחוי) טית דסטיכר ונטעס . סכי ס") י6 רבינו 6נל כהי3' גיחך תרי מסה בסס דרךכימין
  סרבו  לס"מ עכ"פ ומיינו )6 סחות 6נ) טעיר מיוסכי  :חסכ יום ל' פס פנסתס* כל 6' ת' נכ"3  לר*מריגן סו6 דיריי דירס כים דלקוסס
   פטם פ" רפ"י  %6ס פיך חת3  מס' 'ותר ע) סכר 06 ד)ס'"ו ע""ס רפ"י ס"ס '1"ן 3ג"5 ספ"ת כמס"ס נוי"ור"ח5 מ"כ יסוכר)1:ור
 'ד 3ס' %6ס יוס )' כ) סעור מ"מ מל"י  יותר טל כמהכרס דחף רט"י  לטטס נ"מ 6ין ן6"כ  לתיר לו ספסר 6י ססכירות  כדן סגרכפכרם דורסי סימר סתספמין  לענין ל6 5כל סס  מלדור  3ו  סיתור מונתו נרזים רס"י S~D  סליי"6 סנר6"ר ול' גי  ימיר סמ6 ל"י כלמספור
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