
רכ יראיכן לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איטרים ז עמודטפר
 ]יי[ תאסימן

 ע"ה דוד אמר ועליהם בבגדיהם וציצית בפתחיהן ומעזה וכזרועותיהן בראשיהן תפיליןוכמצוות יהקיפז ישראל את חבב נצה ייצובי שם יתברר * מאד הפץ במציתיי ה' את י"מ איש אשיי *ציצתך
 הקב"ה צוה ; )א( 3י[ מוג נמצות אחת מווזה תפילין ב' ציציות ד' צדקך משפטי על הללתיך ביוםשבע
 פ' במנחות לה ומייתינז בספרי ותניא בה תכסה אשר כסותך כגפות ארבע על לך תעשה גדיליםתצא כי כפי וכתיב בנדיהם כנפי על ציצית להם ועשו לך שלה בפ' דכתיב בבגדיהם ציצית ישראלשיעשו
 לעליית ב"ה וזקני ב"ש זקני עלו וכבר משהו אלא ציצית ואין יוצא אלא ציצית אין ציצית ל[ ]מ"6התכלת
 יש אבל למעלה שיעור לה אין 6'[ ]מ"כ במנחות ומסקינן שיעור לה אין ציצית ואסרו י)ב( בתירה בןיונתן
 ר' פי' ארבע משולשת שלש בתוך ד' ג'[ ]מ"6 הלבתא פפא רב אמר לסמה ושיעורו למטה שיעורלה
 אצבעות ד' )ג( גדיליה ארבע משולשת ומרחבו מארכו בטלית אצבעות גי בתוך לשמונה וכופלןחומין
 6'[ ]מ"כ תניא . למנים נפרש כאשר ענף שלישי ובי גדיל שליש שהרי אצבעות י"ב הציצית כל אורךנמצא
 לפרודה צריך אביי ואמר ראשי בציצכם ויקחני יד תבמת רישלת וכהנא ענף אלא ציצית איןציצית

 שמפרירין ארמאים כאותם לזה זה חוטין ידבקו שלא )ד( החומין להמריד צריך פי' דארמאיכצוציתא
 תעשה גדילים ה"ל ציצית כולה יעשה אני שומע ציצית להם ועשו בספרי תניא . ולנוי לגאוהשערותיהם

 הענף מן יוצא גדיל שיהא שיעשה צריך כיצד הא ציצית ת"ל גדיל כולו יעשה אני שומע גדילים אילך
 כרך פי' כשרה אחד חוליא אלא בה כרך לא ואס" כשרה רובה שכרך תכלת רב אמר אבא ברירמיה ר' אמר ששת רב אמר יהורה בר הונא רב אטר wulJ ]'6 טיבלת פ' אטרינן . הגדיל מן וציצות)ה(
 פי' ענף שליש. וב' גדיל שליש תכלת ונויי גדיל בידו נתקיים אחד ובחוליא ציצית נתקיים הרירובה

 ראםתועפות
 3fft סרמכ"ן )יעת 9י"3 כתי עוד מ"ע. ענין וסר 67מר[ ]1)6 כו' מסרסיך רכ 6תר רכינו מנרי 57"נ יותר גרוס טניט"6סנר6"ד וכ"י עיי"0 ר6סוגס מכעס תיכף 7חיי3 13 וחוור 'כו3 ט)6 כוסן הכרס 06 )פרס"י ד6ף כתכ כ"ס r~h ענ' ונמחת מווזס סי'סקסגס
 דרחנוג6 מהורס מן חייכ hst"' מזרכגן חיית סוכר תחו") וי") מכחו") יותר נ6"י סוכר חסו3 6"כ נמורס ע0ס ס'6 כב"י 'סקסדמות
tt~rnhססי6 )פי וו") סי6 סיר הונח דמוווס טעמך כ' כ' ק"6 )כ"מ ונצ"מ נקטר מרמותי נוס כו(5'ר' נ' 6ות מ' ק" )עי3 ועיין עכ"ד )וירמו 
 60ין )פי סדר הונח )פרוסי )יכ6 6כ) 6'[ י"6 ]ע, כו' 3"ו מדח טקכ"ס כמדת ס)6 נסגדס כו6מריגן ככיח עונד טסות מי )סמירתע0ויס
 ממסנורתו: כ' )6 ורניגו כו' כילתך כיחך וכתיכ מלמרמו ססי6 )סי חרווייסו פי' 6' ד"ר כפסחים ורס"' בי"ס כו' 3ם יר 66"כ כמ,ווס חייכ3יח
 ולעוס נורועו הפיקן 3ר6טו תפייין לותו. מקיפוח סמ15ח 60ין מי0ר6) 6דס )ך 6'ן קומר ר"מ bn'e כר61ס ס"סגירוס)מי)א(

 לרביו סכיכ ס' י1)6ך הונס וכסים וגו' סולחיך כיוס D~C 16מר תון סו6 קוהו מקיסין כטליתו יינית 7' מסרו מקסכפתחו
 רנתי )חגית מסרס"ס וכנכורי סוויין 7תגוגי6 וקסם מלות סכע )חפונ ?ירוס)נוי וכוונת ס"מ ונו' כיוס ימנע קר6 ומיפניך .1יח53ס
 )סו חסיכ חן 61"1 מעכנין דרן ומ"ר תפ0"י )י'6 ככספי 3' גרפס ו6יגו כחש ופ"ר )תפכי חסיכ ונירוס)מי כחג פ"י 6ות 6;ענין
 חס0"י לסכי ודומם 61"ז מעג3ין דחין וקנן תכנת הסרחי 5'5'ת ח0ינ ך?'ר,ס)מי 6ג' 161מר נ6רנע גסו חסינ 61"1 דנועככ'ן 5'5'תון'
 )3וס כיחס כ) כי עכ"פ דרסי י"ג סי' ר6ס מזל תנמ,מ6 וכמילס S3D סרי ומזו,ס ופריעס מיקס 7סיינו נתרתי ונגייס י' סליוס"ר
 וכן וסריעס מיקס יסייגו סמס ים 37מי)ס דר") ו%כ כו' חתן גתן . חעגיק סעגק . חפי)ין . 5י5ית . פריעס מקס טום ממס .ס;יס
 מ5יגו סיכן רסיס ההמסו )סכגיסו ככרכת כחנ ריענ"ן )סג16ן וכר"ח וכו' ורר כ"י מניס כהסי)ין וכן תנן תכנת הסייגו סנים3)י!'ת
 וסוך עיי"ם כו' נפ"ע פרכס 6חד )כ) חקנו )פיכך ופליעס מיקס סן מטת סטתי מסוס ככור גריס 0ס וכחב 6הן נטוס ע) ניכותמתי

 וו") סירוס)מי ע"י גיר כספר וכ"כ ש"ס סו6 סנירוט)מי סננסרו מיקס ימי)וח ט)יס"6 סגר6"ד וע"י . סיר,ט)מי 3ד' )סירתישתטיס
 % )ממח )סקנסס Dlp5 סמחע סקו נמי)ס ספליט כיון 67מר דסיימ ועזי כו'. מקס )3י סנע כ6ן 7'ט מיותרת ג'ינס)כ6ורס
 גגי טג5טוו נ"מ 6חר סמיגית מטוס נוגס ספי' כסן ממס סר"ר ע"מ כ' ס6נוירסס מיסו עב") כו' t~c(rt )גוס ס:י6 דר")פחמימת

 ד)6 גס"6 7"ס סס גח1ס' כפיר"ת )ג( . נאכ יוחנן גגמר6 6ג) נמסרי כ"ס . ע"נ יונתו )ב( . סם חרדים ס' כע) סי' וכןגח
 . 6י מ"3 ד' 3מנחומ סנרך") וכ"כ סט1"ע ע"ד טעיסור דכרי טכח3 מק"י ח' ס" כמנ"ט ד)6 )עיכוכ6 ?ו6 רניגו )דעת 61"כ6חן )5י ו)נן 6חך )5ד חככת )ססרין ססי' כמעיטור ד)6 כו' ילכקו ס)6 סחוטין )ד( . נ' )"ט 3ככורות ססרס"י 6חר 'כרסון 1סו6כפירס"'
 %ס סי' ס0)ס ט3סס") ו5") למס ר3יגו ס) 5'5ית וכס)' מספרי 7נר' סכ'16 16 7"ס 1:' )"ט מבחוה ונת01' . מכנף מ) . סעגף)ה(
 ע) )ך תעמס גזי)'ס ת") ספתיס 6רכע כ) מ)6 סר3?  5'5יוח כלס ~t:'SD ג) סימוק כ)ו:ור נו?"ג 5'5ית כולס יע0? 6גי סומעכספרי
 ע3 5'4ת )סס ועסו כחוג סלח גפ' דנס וס סי' ע3 ותשטני עכ") סניכוחיס ע) 6מר מד)6 קרן )כ3 6חד כסייט כסיתך כגסותלרכיה
 )ותחי)הו וקרחם כפרכו 3ק5סו סננד )מיטות 60"5 ט"מ כגייסם סכירות ע) קימת )סס ועסו כחיל גודלך )מיןק )ן וסוס כגךיססכנס'
 'עסה 6גי טומע סססרי 3כי16ר מסוע סגרתי ו%כ )פרס"' מעיקר ס?ו6 כסותך כגלח 6רנט: ע) סיימו 1)6 )"נו ותו )ך תעטסגדעים ח"י 6ית6 37ססלי קם? ועוד וגו/ כסוחך כגפות 6רכע ע) )ך תעסס ךג7')ים מסיק p'fi' נסכרי סכיננו וימס טרנס כ5י5'ת סוסוועז
 גיי)יס ת"3 כ)3 גדי) נו 'סיס ס)6 עד סנף ועד מרקס מסוורין 'סיו נג7י:ס כגסי ע) כתווי סחוסין טכ) יכו) דס"ס געיתכטס
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 יוראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסרים י עמוד ספר 044
 וישנה שיכרוך כדי )ז( חייא ר' תני חוליא שיעור וכמה תכלת בה נותנים שהיו לפי )ו( 'תכלת קוראציצית
 שבע וי"מ הומין של בריכות כ"א דהוינו )זך( חוליות שבע יכרור פי' משבע ימחות לא הפוחת תנאוישלש
 ז' כנגד שבעה י"ג על יוסיף לא והמוסיף כך יעשה לקשר קשר בין פי' נראה והראשון חוטין שלכריכות
 על גומעת שתהא צריכה ציצית 6'[ ]מ"כ גידיל רב אטר . שביניהם אוירימ ו' כנגי וששה )מ(רקיעין
 דכתיב ומעמא ]מעם[ ממנו ירחיק אלא ממש הקרן על יתן שלא )י( פי' בגדיהם כנפי על דכתיבהקרן
 דבהכי פי' )יא( גודל קשר מלא יוחנן ר' אמר יעקב ר' אמר ירחיק וכמה בכנפי ולא בגדיהם כנפיעד

 אמינא הוה יעקכ מרר' ואי יעקב דרי קס"ל ומעלי מפי דמקריב כמה אבל לירחונן דלא הוא שלשאמינא הוי מפא מדרב דאי יעקכ דרי ואצטריך אצבעות ג' לעיל דאמר כפא דרב ואצמריך בכנפי מקרי ולאמנכר
 לנליםיה 'הויא )יל( מפא רב . צריכא מעלי טפי דמרחקי כמה אבל ליקריב דלא הוא גודל קשרממלוא
 אבל איתמר עשייה בשעת א"ל יעקב דרי להא מר ס"ל לא איל גודל קשר ממלוא ובציר דמתרדרבינא
 בד"א 6'[ מ"ט דתניא לא שיריו אבל כדפרישית עשייה בשעת ארכן לענין נמי והכי שהן כל מצוהשירי

 ארבעה רמי יעקכ בר אחא רב לענבו כדי שהן כל וכמה שהן כל וגרדומיו שיריו בסופו אבלבתהלתו
 וביבמות כ/[ ])"ט במנחות כדאמרינן )יג(. ומעמא מיבק להו ואביק בנלימא להו ומעייל מיעף לחוועייף
 הטלית לאורך הציצית לתת וצריך . מתוכו ופתוליהו גדיל עשה ארבעה גדילים .שניס גדיל כ'[ ]ס'מ"א
 כלפי שהרי נוסף הוי לא ברחבו הוי ואי הקרן על תלוי )יר( מ" הקרן על נוספת דבעינן ברהבוולא

 למשרי תורה איצפריך אמאי דרבנן מ"ד דאי דאורייתא ראשון קשר 6'[ ])"ע רבא אמר , תלוי הואהקרקע
 דאורייתא שגם אלא חבור אינה אחת תכיפה התוכף פשימא עימרא שהוא בתכלת סדין מיי בציציתכלאים
 תעשה גדילים בסמוך וכתיב יהדו ומשתים 'צמר שעמנז תלבש לא דכתיב בציצית כלאים אישתריוהיכא
 כלה התירה בכל ממוכין דריש דלא רני ראפ" 6'[ ]י"י פ"א ביבמות ואמריק ציצית תעשה מכלאים פי'לך

 שיקשור צריך העליון וקשר . נ'[ ]נ' פ"א בעירוכין בציצית כלאים שרי ממוכין ומהאי דריש תורהבמשנה
 בשבת דאמרי' בשנים אלא קשר ולהקראות חבור להיותו נמור קשר קרוי דאינו זה על זה )סו( קשריםב'

 ראםתועפות
 כקעור טססרי ד' סני6ו 16 ד"ס כ' )"ס זמגמות וכןס"ת כו' כיקד ט6 3י5יה ת") כו' ני'3יס 6י נדי טיסיס סגריך סרי 3רתעטס
 ניעיס- כו3ס יעסט 6גי סומע )י מעטם נדי)'ס ת") ג'5יט כווט יעטס 6:י סולע 5י5ית 3טס ועטו 7ליט ונמסרי כך כ7כ"ת )מגיסוקריך
 ט' דין 5י5ית נוס)כ1ת ס"6 רמכ"ס ועיין סכי הדריגן תכרח hs'(h נומן דוקק 1631 פי' )ו( . )"ו ס" ספרךס ס' וע"ן כו' ויפיחת"3
 וי"מ סם סחוס' כ"כ כריכות ז' כ"מ פלס"י גן חוקיות ו' )ח( . 6וגור רכי כג'ורה )סגינו . מי'6 ר' )ז( . סעגווויס וו' . טסוככ"ג
 כ' )"ח רנ6 גנוט"כ ר") (Ch1 וסר6סון נוס"כ 1rh כך יע"ס )קדר קמר בין סי' סכחכ ורטט וקטר קטר כ3 נין כריכות מ,' יסח1ת)6
 נ' י"כ כחניגס . רקיעין 1' )מ( . רניגו פי' סכה נ' ס" וטריק6;ט' וקטר קסר כ3 נין דספ3י1ח גמ65 1חו3'6 0ו3י6 כ3 ע3 )קטורגריך
 )6 סעייין ס6מגו3 נספר ר6ס 1)6 טס רקיעין י,' כמסורס כרייתך נוטך עפיו ססקסט נטו"6 וע""ם סס רטע'! סגי יסורס6"ר

vron)רקיע.ס 6נ' טהס )"ק ססמ'ס וזנוי טסמיס ס;6מר סס רקיעים נ' 6מר ונמניגט רקיעין ו' טכ6 ו67:ור סיניה כט3' סכן כימיו 
 ג"כ גדעים ס6מריס 7ס' ס"ק סס רקיעים טנעט ו6נ1ר אר"י 7פ3ינ יר"ם ס6טכו3 3ס"י ו5ע) עכ") מטס קטגיס 6חריס וס' ק6יגךו)יס
 כ' כו' סי' )י( . 'ס רשעים 1' )י"ס 6נ) פניני נוס סס רקיעיס ס)סס קי"י נו' סוח"ט כנדרס ייסרי ריגן ומ"ג קמיפ)ג' וככףכסנ'

 טיי:ו סקין .ע3 יותר ס.ט6 פי' טש )מון סו6 גוטסח )' סמסרט מטמע ירסס נספר סר6"ס מפי' גוס"3 מנמות )מס' נסנסותיוסנרן")
 וכ"מ )וס ק5ת גועם ג"כ רס"' ס3ט.ן 1נ6מת 3יי", זר"פ נין מס"ס 67ססק'גסו וסייגו 6נוי3 קסר (hir 'עק3 3י' וכרס"ן מקלןסירחיק
 )טטס רוי ס'ס6 ו)6 סננך מ!7 סקרן ע) מטיפין סלית טיל שיינו נמסקין טטסס )סון גוססת לרס"' 6)ינ6 פי' טנ"' 6ג)נטגמי"י

qhנודנו 6נוד3 בוקסר )נוע3ס 610 ססגקכ oh 36 )מטס )ירד 3כפ3 נוח 6,י מכנף מספת רחוק ג7י3 )עסות סתהי(סיס 1' nepl) (ע 
 נסס כסגמ"י  ממ"כ וכלתת D(S't כו' דל,טגנורג מר"מ רנו נסס ש"כ ט)סגיגו כסר6"ס וך)6 טר6"ס נסס כסגל' ש"כ 61כורסקרן
 סיר6יס כגרי )ניר  טס טכ' ח' 6וט קכ"1 ס" סט"ס  וסיין )צנרר") 61"1 סוהריס סר6"ס דגרי סרי וב"כ  לסלן יר6"ס כ"כסר6"ס
 ספטס 6)6 כנף 1)6 נגר סו6 ג"כ נוג' למעט טסרי כססמ"נ כגד פגקר6  מסוס ל6 55כטות הג' למטוט רססי) וס6 סס ר6"ג כממ"כדם")
 וטיי' עי'"ס 6' רק"ג בינטות ד5י' וככנין דמט) מט) מיקרי חפונ סיטור טיול 56כטומ מנ' יותר 6ג) סכנף טל מיקרי 56כעומ ג'דטד
 61גי כו' טו6 ךע"ס וגרף: ג)) מוכן וקינו טכ' ו' 6ות כסלט ועיי"ס קכ"ו סי' כת"י נט6)תות כ"כ . ג56נעייס )'א( . י"ר 6ות)סלן
 לנוך) קטר מ63 ו") רס"י ט3 5י5ית ונס)' סקי"נ ל"ו ס" לו"ד טס"ך כמט"כ כ56כעייס עול סו6 כמט נ71) )קסר סו6 אפי'16מר
 סמ6 רנ . סס6 7רכ גריכם כ6ן סכ5") וגריס כו' ח,ייט סמ6 רנ נגןפס וכ"מ סמ6 רב )מגעו )יב( . 56כעית כטחיוסיעורו
 רכינו ויגס סגכון טו6 כ6ן וכמט"מ ע"ס וסול ינ,גחות כפ"ק כר6:וריגן כתוב כגוסס כו' וטעמם )יג( . כו'ס"מ
 סס"ח וכא סת:)ת O"1D 6' )"ח מגחות סתוס' בסי' כסו)ס e'~c סחי3ס כעין )פותלו טפריך מיינו חתוכו ופתי)סומפרט
 מס"כ עיין סי' )יר( . )מגסג דקי") מ6' וטוף כמדן עניד דרכיג6 נרים מר 6' מ"3 מגחות י6:ורען ס6 רכיגו סטמיט 1thnh)"י
 דרבים גראס כו' ע"ג ,ס קסריס נ' )מו( י 6' מ"ג מגחות 3מס' 6יתן מאס ונסגסות י"ג ס"ק י"6 סי' שר"י ונ6ר5ס"מ " 6ות)עי)

ס")
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 רמא כקאים לשמים אם כי לכריות רע נעשים שאינם אימייים עפיי ספר,
 יוהבן ר' אמר רגב"ה אמר קיימי לא וקא -תמרות והתוזז%-שתי י[ "'ו גדוף כלל.פ'

 והוא.
 והתם שקשרן

 לא ש"מ לאו אלא קשר משום ליה תפוק תופי משום איריא מאי קשרים בשתי דאי סייריבקשראחד
 לעשרת  חכמים והצריכו 1 כלאים לענין וה"ה קשרים בשני אלא שבת. לענין חבור דלהוי נמור קשרמיקרי
 זה להיותם קשרים' הר' גם שצריכין ונראה , ה' מצות כל את וזכרתם אותו וראיתם )מז( דכתיב והיינותרי"ג הרי קשרים והמשה חוטין וח' ת"ר עולה ציצית מצות לתרי"ג דציצית גימטריא להשלים קשרימ ד'עוד
 אבל נסינו אקשר דלא היכא בציצית כלאים שרינן וכי . לחו עברינן הדא בענינא קשרים ד5ולהו זהעל

 לאו ואם מוסב שניהם לקיים שכול אתה אמ ול"ת עשה שאתה-.מולא כ"מ 6'[ ]מ' ר"ל דאמה לאאפשר
 תכלת פתיל הכנף ציצית על ונתנו דכתיב בציצית תכלת לתת הנ:"ה וצוה . לקת את וידחה עשהיבא

 תכלת כהונה בבגדי ל[.דכתיב  יו ]'נתת צמר הוא דתכלת שנין 'פו( חלזון בדם צבוע צמר הואותכלת
 אלא כהונה בבגדי הונשרו לא )יה( שהרי עימרא תכלת כיתנא ומרשש משזר ושש שני ותולעטוארגמן
 על כ"א להזהיר הוצרך שלא בשרתם'כיון .עליהם-צמר יעלה לא (לבשו פשתים דכתיב.נגדי ופשתיםצמר
 שש הטגבעות פארי דכתיב נק ט"6 ]'1מ6 כיתנא רשש ומנרן אח% מין כהונה בבגדי היה לא ש"מהצמר

 לזכרון ציצית שהרי הוא סברא הוי חלזון בדם דצבוע ומגלן ראשם על יהיו פשתים פארי כתיבוביחזקאל
 הוא היוצר זכרון שהצבע לומר לנו יש הלכך ה' מצות בל את וזכרתם אותו )ראיתם דכתיב נצטווהמצות
 נשתנה מה אומר )ים( (נאי ר' היה ג'[. מ"ג ]4חת כדתניא הכבוד לכסא דומה לדומה דומה ע"י צבעואותו
 -שאין ועתה הכבוד לכסא דומה ורקוע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת לפי .צבעונים מיני מכלתכלה
 תכלת לנו יש אם פשתן של וטלית הלבן את מעכבת אינה התכלת 6'[ מ"ת דתכן לבן מינו יתן . תכלתלנו
 של טלית שיקנה שניחס את לקיים אפשר זה ואין בציצית כלאים הותר שהרי בו לתת מותר התורהמן
 משמשין היו שלא הראשונימ כחסידים לעשות דאפשר אע"ג שבת דדחיא בזמנה אמילה דהוה מידיצמר

 לתכלת הדומה צבע אילן קלא משום גזירה בסדין תכלת על גזרו וחככוים ואילך הגביעי )כ( ביוםמטותיהן

 ראםתועפות
 6חת 3תכיפס 61"כ סחוט ר6ס' ג' וקטר תכיפות ככ' 6)6 כמליס סוי ך)6 ס"3 ס' ס" 'נ"י 3רג;"6 סט3י6 כר6"ס נסם סטור כדעתם")
 ס'ש לכ6 וו"ס תסוכם נפתח' וע"ן מק"י ססרי0ס 0ס וכ"כ חיסור סו' 6חת הכיפם Dh" קסריס 33' 36) 6חד ק0ר ונחגו קמר ינכג')6

u"r~6ר") ד6,ר"ה hnltllh1 דעת ווטו כו' 6"ג ד"ס טס מזחוח )סרסנ"6 כמיוחסות נח" וכמט"כ ולו ק0ליס נ' קכ,ל כקותו 0יעטס 
 דחוק רק סס i'ha נ5'5'ח )" ג'ה6 ותמ"ס 6חי כקטר hn~tilhs קס"ע ומסרט רני;1 )דעי; נחית )6 סק"ד סם ניו"י סטת 36,רניגו
 סר36י"ס נסס ס", סי' 0כח סי' 63ו"ו כסף ככנרת ומ55תי כלחי דנריס נ' סמחנר נכ)6'מ מס%: יגהק כמסרס גי )סננךכהוטין
 )6 סרנס הוטין מדמן ,ילת[ ]גני דסתס נוס") סער 0% סכחנ ס' 6ות כליס סוף מ,0:ט נפ" (a~fiDnt וד)6 סיטתעיי"0
 חיתר :ו' זוז6י קסריס ננ' יחד וקמרן ס0הן סח,טיןו60ר עמר* דסהכ)ת סה1טין מסוס כ5י5ית כ)6'ס סחורם דסתירס דס6 )"ק דנ)"ו נוסכ"ס גס 6הר טעס נטה )סנינו וכלמה עכ") ינתקנתכרס

~rt)D 

 )זעת גמס"כ מט"ו קשיח )ק"מ נ)6"ס קסריס גנ' ד6י מזונק 6יט
  ועיין תקולס ר"ס 3' ח"נ  מנתיח כסרטניי כו' זכהינ וסייגו )טז( . סס ספיגתי ומס כ"ט 6ות ננ'6ורי תכ"כ סי' )ס)ן ושין טר6"סרכינו
סי'

 )5י5ה כתיב דכחד קלמר נחגחונ;6 כתג ט"ו סי' 5י5ית ס3' כסאל"ט וסר6"ס )6 ד"ס 6' )"ס נוגחות סתוס' ונדנרי )סרנוכ"ן  סתורי
 חו65ות ס)ח ס' 6גזס וכמדרס סר6"ס כדנר' גמ)6 )6 '"3 ס" קרח ס' ס)סג'גו ונתגחומ6 עכ") ס'וד'ן ס)סס חסרון קסומתס));"ן
 )מיסך וס61 עכ") 5י5ית סי6 ורסס )סינוט טו6 ס)' כי כן סדנר 6'ן )6 )' יותל וסי6 )5'5ית כת"נ טר' )ומר גססך ו6ם כ"כגוסרט"נ

 סו6 ורוב 0) סו'"1 כי 6נךס סנדרה כתי' י") ספיר דס6 מ"ט מוו רי"י 3נ" ורום 3' ט"ו ובמני)ס סר6"ס סכ' ת:חו:)6 ס:;ךרטמן
 סגי )סיוהס סקסריס 7' ס5ריכין סגיסס ד)טון ודע ; סקוטיolrn 6 ולו כת"כ ורז רגנ"י 6:;ר דס6ממ 51") נחטב 1ifhl חירור ס))סימום
 מטי מלעו 1)*  וו") ג' כ"ס תלומם, פן נחיי רניגו כ' . סמון )יז( . רנינו ז' טני6 ג' קו' וסר'ק6גטי כ5ן גס ע5") כוי ולוקסליס
 6'[ כ"ח ]מנת נסחט ט*מרו וכמנין  מסור ר3ר %6  סמים למל"למ סוכסר זל,  כחולטם 6100 ספרן מנוף ע55 ט?1, לפי סמככןבגרפה
 טיזר דג  חלין ולסנרמו 11"ל 0ס ס1סג סרניי כי r"tetl טכ"ל  נחיכם ססהלטת גרגרים  מתוך  hlh סקו)עת מגוף מים סרגי הונצחוננט
 סירוסלמי  תתרגם מס 0ס 0ס3'6 ין חקין מעי ר3. מריריו ס:ר6ס  חלתן  סרך  טרוך וסיין טכססיס

 חלי:* ס5ללל יירה מ"3 כ'א  ר3ריס.
  במדמו 6ססי6 0כ' סס  סגסדרין כפר0"י דל6 טיי"0 תכלת מרמו  50ובטין  הלען כס"ט  פטרך כה3 וקח": 6' 5"6  דסיסדרין סס'6כסדי
 חיתך  3ין סס מחילן blb סג"ל סרסי כרכרי  0ס כ' ל* נס סס  חליון מעי דעי  סטרוך מדברי לסוכית סרגי ל6 מוטך ס'30ר*ם סדי דינרי כללי 0)ו סרוכ)ין נקופת '0ר6) ובתספרת סנטרך( לסורפור 6דייו' ח)ע1 נקו-6 חכ)ח מדמו ס15נטין תליון  וסך , הכ"מ5ונטין
 ךכר 61"כ כו' 3טס )סר1מ וממנין פרס"י 3סס סכ' כת,ס' ועיי"0 נ' ח"ג 0נמגתות rtJtD1 וכר )5 ורניגו חרט ייס וכ' ט""0למ"ר
 5);ר 6)6 ננסמ"ק )סנ;0 )ונסין טכסניס 6'ן O'hbs1 נרס"ט וכבתגן סס כפרס"' כ1' סטל'י )יח( . עע"ן )שכירו סוטרך ו)6 סו6סיוע
 סוח"ט במדרס וב"ס תטיס 6מר ג' סי' סי"ר גס* והו"ר 3מרר0 6גל 3גמר6 לסיעו וב"ס מקיר ר' הירפס . %מר יג6' ר'  ליש( .ופ0חיס

 5י5ית ו' ב"ו 6' מ"ר כמנתוח  נוי 61"0 ותסרח פ3ירס )יעי h"fil ,3 כנ"ר ססחכל מסל)*)  3ן  עסוי* רירי גרמו נבעית כייני*ר עיי"י  יכון טל ע גמר* ר' ס3י6ר רס"ג לכות  תייס רוח 3ס'  וטיין כו' ר"מ מטום ר*מר ינית 6מר otprn ר' *ית6 5י ובתימור כ"רמ'
 1כ5") כ6ן ים ס"ס . ושניטי פיוס )ק( . טס  כסן מגחת 3ס' וטיין כו' מגע ט)וטסתו

 ס)"
 גי'  מלטש מיום 6)6 מסותיסן  מסנ;סין סין

 יכ"סנר
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רכב יראים לשמים אם כי לברית רע נעשים שאינם איפיים' עפייספר
 כמות משום דמרונן שמעון כרי קאי ובמנחות טדליקין כמה פ' בעובת דתלמודא דסוניא קיי"ל שמעוןכר'
 מנלן חוטין ושמונה . דבר עמא וכן לראייה שמעון די ברייתא ציצית בהלכית הביא יהודאי רב וגםלילה
 הכנף ציצית על ונתנו תורה ואמרה הופין ד' פי' ארבעה גדילים הוםין שני ש' שנים גדיל )כן(דתניא
 חומי ארבעה נותן תכלת לו שאין מי הלכך הלבן כשי'עור בלבן "כלת תן פי' תכלתפתיל

 במקום לבן.
 גי[ )"ח ]מגמא לעונבן בכדי ציצית גרדומי דמכשרינן דהא ולומר לדקדק יש תכלת במקומ שהר' ואחריתכלול
 אם אבל ושלמים קיימים לבן ובמקים תכלת במקים שנמצא זה מצ'ר ושנים זה מצד שנים שניתקוכגון

 פ" כשרין תכלת גרדומי הייא ר/ דת:י בה לן לית אתכלת וקמ לבן איגרדמ או אלבן וקם תכלתאיגררמ דאי לגרדומיו אלא ל"נ רבא אמר אלא נ'[ ])"ח התכלת פ' כדאמרינן שלם מהם אהד א"כ אלאציצית גרדומי מכשרינן דלא פסול מתחלה כשיעורו קיים הכלת ילא לבן לא לו שאין אחד מצד )כז( ד'נפרקו
 הלבן מן אלא שלם שיעור נשאר שלא הלבן על ועמד אלבן וקמ בתכלוע גררומין נשתיירו תכלתאיגרדם
 טלית יעשה מין מאיזה ולמד צא. . ציצית יעשה כיצד למדנו . בעינן מנייהו מחד שלם שיעוראלמא

 כתנא ליה וסכירא הציצית מן פטורין השירקיד נ'[ ])"ע התכלת בפי דאמ,- נחמן כרב קי"ל בציציתשיתחייב
 ופשתים צמר מהם באחד הכתיב לך ופי' סתם בתורה בגדים ונאמר הואיל דבריי דתנא ישמעאל ר'דבי
 התם נחמן דרב עליה פליגי )כח( ור"א יהודה רב דהא כר"נ הלכה אם בידי וספק ופשתים צמר כלאף
 , מפשתים או מצמר מלית ויעשה כולם ידי יצא שמים וירא מדאורייתא מינין שאר ומחייבי התכלתבפ'
 שמעון כר' וקי"ל שחייבת ותפרה כפלה שאם ושווין פומר ור"ש בציצית חייבת כפולה טלית 6'[ ]מ"6ותניא
 ליה ורמי כפולה טלית מיכסי דהוה חזייה נחמן רב בר רבה לבי איקלע הונא רב בר רבה התמ דאטר)כס(
 שדייה אזל באורייתא דכתיב בנף היינו לאו אמר רישא להדי וקמ חוטא אתא איפשיפ כפלא עילויהחופי
 היא כעתי וירא דר' משמיה במערבא ואיתמר אמרי מילתא האי ג'[ ]מ' רבא אמר , אחרינא גלימאואיכמי
 בפרק תניא , כעינן בגד עיקר מים פטורה בגד של וכנפיה עור של היא חייבת עור של וכנפיה כגדשל

 ראםתועפות
 כסמעי"ט ד)6 חייכין יגריס חג' o"ab1 גריס )מעוטי ס"ד וסיס י0ר6) כני זכתיכ מסוס ססי' חר"פ סימן 6'"ח ננרכ"י ועייןיוסומררין

 מסוע גל5יח חייגנן ענד'ס לכ' ח"6 סוף כ"ג גתינ ירוחם כרניגו יגס 6גי סומל ע""ט פריפת נליס גירספ ע3 סיקס" קנית סקוריס
 ססוע ווט סרי"ף וכגי' טעית חיינין מ0וחרריס עכדש כרי"ו ס5") נעיני סנוט ס"ס סטות סקסם סם") '"ו ט" כ6ר5ס"ח וכ' התכוהס'
 יועי6 סעור וסריס )טיס וטפין נוסותררין 60ינס עניים ר") 61"כ גוטוחררין ענד'ס כחכ )6 נס נריס כ' )6 וכרנינו , סתכ3תמ'

 ג' . דתג'6 )כו( . ט"ו 16ת יס'ש סי' )ע') ועיין וח)"מ ונרים ויסר6)יס )וים כמיס 0ס וכחג h"Dn סי' סרוקם סטמיסו 31כןדנסיס
 כמת"כ ג' 5") י' )כו( . 636 תואט ונע'צ סתכ)ח תון"ס 6' )"ח וע""ס דחגי6 ע"נ ק' )"ע מנחות ט'6 6מ1י6י סגרת מוםס0ס
 . יר6יס מסר דעת 5'5'ח מסז' h"DP סגנוי"י סכיך וכן יוחק רגיגו נסם ג"1 עמן ומסמ"ג ר"ת ע"ס 6ל6 ד"ר נ' )"ח מנחותסת'ס'
 כרכר ססק מ0'3 61ח"כ כר"ג מסק דמחחי3ס מוקסין רניגו דגרי ז)כ6ולס הדס ס0ס וכ' נגדסס וכ"ט ורנת 51"3 ס"ס . ור"ת)כח(
 3"ט olno' וגמס"כ כיוו p~p7 קנרתו כ' אח"כ  סי,חס מראגו bto כר"ג ק'") דמקכ"ר תרטט 5,נ'ת מס)' פ"נ נסגש"י מע"גת גז16)0
 כרכנן 0ססק כסרמי6 631 ס'" ג6ו"ח סנ"' כמסק . כו' כר"ם וק'") )כפ( . כחר6ס ד'טוי וונוס כרכך מסקי ור0"' יר"ת ור"ג סר"סכ'
 16 מס מכ"י וכס" )לסי) ת"כ סססוסיס כי"כ 6ג) סכסו)יס ככנסית מגססי) סייגו ר"0 דסער כס6 ס") 6' דימו רכיה נאר ט63663
 כ)3 תסרס ט)6 לע"ס סח"נל ירמס סר6"0 6"6 ומטון oc כתם סטור ונגס . מטמע )נחרי ט6ר"0 סוטר דאון כי"מ כסרמ"6ס"3
 וטלית כרייתך n"hlcl סריסן מדכחכו ססו6 וכ' כרכנן דס)כס סר6"0 איו דעת סעור )קת גנבן מקוס ימ5ו6 טרח ובנ"יעכב
 סרי"ף דעת גס )5רף )סטור סו") ד)ס"1 )י וקסם כח"ק דס)כס דמ0מע ססחס ע) מסמכו מזס גרפס מי כדנר' ס)כס מסקו 1)6כס31ס
 רכן י)ק"מ כתג מק"י סס סס"ך ]מיסו 1סרלס ד"ס קמ"נ סי' ני1"י מסור ע3 ויחמוס נעצמו סנ"י כחג וכי"ג סר6"ס צניו)דעת
 לב כר זרגס עונדם r"nh עמ""כ עומס וסמכו כר"ם יסוכך ס") וסר'"ף סל6"ט זגט י'") פיחות סכ"' נתנ יסח ועוי טמר[זרך
 ס' ס" 5י5יה גס)' סר6"0 )נוס"כ סו6 סטור דכווגח גר6ט 1)' עונדך. מסך כר"ס כפסק רניגי וכדכר' כר"ס דס3כס מיגל זמטמעסוגף
 "ותססן" כתכ סר6"0 6הריס זכססריס h~S סדריסס ממ"כ וכפי 6' )"ח 0ס ססרס"י ססג' וכפי' כ' )"ו מגחות מחרטים זרגמ'וור6
 כר"ס ד)6 סר6"ס דדעת סטור )מד ומוס סר6"ס כןכרי )טניס לכ"ח כיוה"כ ודא כראי דסייגו וקמרן קותן מתסס ור") ותפרןו)6

 נסך וס"ס )מידי סכפי)ות נויחסכ )6 חסר ד63 סיכם יכ3 )ס טמעיגן כסו)ס דאית דממך נו0רסי6 דרג סך לספקיו טו3") )76)ר"ט
 התסור 60"5 כתכ וסר6"0 סס סכ' כמתו 0י:ס י"6 סי' וס6נור . ודו"ק מ5ימח )סוטרן מסני )6 חפרן י6סי)1 י") דגזו)ט מסרסיםדרג

 במנחות ן6ר"ד ס6 וסנט . ות)"מ )תסור 51ha נר6ס סר6"ט  מאון 5)5  כזר6"0 יוסורס ,ס  טלין מדוייק טטור )סנן  ונקמחסעפי3ס
 תימרס )תטמיע )סר6"ס )מ"3 טקסס טס "ו"מ n"sol מס)כס וכרמנ"ס  סר'"ף סיתיטוטו כיס ,ds )"ע )כלימך דחייסי'  מלן ס6י כ'ל"ו
 )י,0כ כ' 0ס אגס ננצור ס"1 יו"ד ס'י מ"כ ונס' סני6וסו )6 וסרמנ"ס כרי"ף מגס ר6ס 1)6 )ג)ימיס דמ.יטי' מ6ן ס6' זימריר"י
 דפס 16מר וצגי סרומומ מכ3 כוהו )חסור 50ריך סרמנ"ס )דעת סכ' לצנור )יעת 635 וסיגו ע""ס דר"ז ס6 סרמנ"ס סטרייטס)6

 )נמרי סרמ'י6 צפי מ5י5ית כפו)ס עלית דסוטר כר"ס ס"3 דר"ד וסוף 6חר כסי 636 ססירוטיס כב' כסרטי )6 זר"ן נועתי')ופרסים
 enth ד6ס  חייכם )צ"ע דנתסרס ~בית )פוסרס )"כ )"ע )ג3ימיס דחייטיי נוצן ס6י ר"ד וו"0 )ר"0 6ף חי*כח ותפרס ככסוס 6)6סוטר

ד63

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



 יראים . לשמים אם כי לכריות רע נעשים שאינם איסרים ז עמורכשפך444
 ארבע אלא אינו או שלש ולא ארבע בפותך כגפות ארבע על ל[ ]'"מ שני פ, רבזבהימ ל[ ]מ"גהתכלת
 שלש ולא ד' ארבע מקיים אני מה הא אמור חמש בעלת הרי בה תכסה אשר אומר כשהוא המשולא
 חמש ולא ד' בזבחים גופא בשמעתא התם דתניא הא כי אלא מתניתא הא כ' קי"ל ולא כו' ראית ומהוכו'
 קי"ל מתניתא האי דכי ומנלן סומא כמות לרבות שמעון כר' ליה מיבעי בה תכסה ואשר שלש ולאד'

 עבר לא לגלימיה דבצריה מאן האי אידי דרב בריה )ל( משרשיא רב אמר 3'[ ])"' הקומץ בשילהידאמרינן
 , עיקר זה אך אחר פירוש ויש פמורה המש בעלת טלית אלמא חמש כעלת מלית שויה מ"פ כלוםולא
 ושוין יתפור אומרים וחכמים )לא( יתפור לא רמ"א ג' תוך יתפור לשלש חוץ שנקרעה מלית 6'[ ]מ"6תניא
 חוטין ראשי פסן ואח"כ כולאן ל[ '"6 ]סוס כדתניא )לג( תחלה חומין ראשי לפסוקי צריך להופין לחומעייל כי הלכך העשוי מן ולא תעשה דאטרינן )לב( וטעמא בה ויתלה אחר ממקום אמה על אמה יביאשלא
 נ'[ מ"3 ]מנמות שמואל דאמר ציצית לשם החופין שיסוה וצריך , העשוי מן ולא תעשה ליה דהוה פסולהשלהן
 דהא בהא קי"ל כשמואל הכימין מן ומכשר רב על'ה דפליג ואע"ג לשמה סויה בעינן פסולה ה0י0ין מןאף

 ראםתועפות
 סייטך תסרס דר"ד 6סך (rrr~D 3גמר6 סקסו 7)6 וס5 חיי3ח ומס"ט יותר זמחמ:וח 3כפי)6 3" 7גימDh 6"( ו)סויי' )ספוק מ3ע")ז)6

 דאר סך סתו ו)ס'"ו 33ל"ת6 :וט6"כ פטור ח"כית )SJh '6 6 ח"י" bplll )6טמע'גן 6ת' טכס דר"י :וט01 שגו 6' מ"6מירקמן
 )סי' 636 1"6 6)1נס כסוט יטיח נריית6 סטני6ו מצחר יטר6"ס וסרמ3"ס סרי"ף סטמ'טוטו פכן )'ס ממיעל )6 נר"ת6 ור"לננר"41
 יחייה" מ6ן ס6י )ומר פיך )6 ס3ס סססועיס כסות 73' )טעי) ל"ע מחייג הסירס 3)6 י6פי)1 סכיי )סי' 6נ) יר"ם 3מ')תי'כרמ"א
 J(O~llD )סטי) stfn וכתסרס ססטוסיס כגסות כ7' כסטי) חייג חסלס 37)6 6)6 נ5'5ית חייגת כך ונין כך ילין כיון כקוס 1)6 ענד )6כ1'
 כ)וס ענד )6 לס"ס כו' נ)"ר ס"נ 11") סרס"' ע) טטיגו ט6י י"ס נ' rt~s 3י' סהוס' 6ך ט3"י כפי' s~b ך6יסו כן סי' )6 סר0"'וזטו

 טיס 631 נ1טרס"6[ וכ"כ )יח6 כנמרח וכן ימי דטרי6 יכמ6ן 5") 6'ן סנתוס' ונן"ס נפרם"י )סדיך וכ"מ ]כג") דווי ד0רייס7כמ6ן
 סי' 3סמג"6 טמחס"ט וכ"כ 6' מש6 וני' 6' )"ח נן' נעגמו רס"י כקוסיית )סרס"י מסקסות סתוס' כוונת רסיטל ורפוס כו' כן )פרס)1
 )ו טיס ע6 לרסון ינ7וקךק עגו ועוי יחזק וסול רס"' כני' כן סתוס' 3ס:' כיס pD 6(7"1יו"ד

~1DS 
 ססי' נינריטס חסר ונס כן

 ומווין סיכלת נס' וכ67מרי:ן סכפ) כקוקוס 5יגיח )סטי) טחייכ דר") 7ר"7 סך n1DS סתוס' דכוונח וט;)ע"ו )פרס קריך מע"כט6חר
 67יסו כן פי' )6 ימ0"ס מסרסיי סיגו טכחוס' ויען כ6ן גס 3יס 67"0 ור") כו' דלקמן כן )סרס )ו סיס 1)6 סחוס' וז"ל כו'ס6ס
 )לעת כן יעע5") ור") סנקרגותיס געית ויועי)ס דני דסרייס כבוכן 6מריגן 1)6 3ינריטס סתו0' סוימו )כן וב;") כסנ"י כר"םמפרס
 דמדס"ת כה3 סה"כ טמ") טס ונ6ר5ס"ח סתמת 3ס' כד)קמן דר"ח מי)תי' סיריו מסיר וסכן כסרמ"6 636 סכי ס") )6 וסתוס'רפ"י
 כט3"י ס") 7רס"י 636 סלמ"6 כפי' S~D יסחוס' )סיפך ;ר6ט ס,רוט' וקפי שק"ו 36לס0 060) וכ"כ ר"0 ד' 3ני6ור כסכ"' :;וכחדכ6ן
 ימס ו)סי"ז כמטוטן דסקית פי' ~hto 6)6 מסמעותו )סיין זכיתי )6 א"כ כח3 טס ו63ר5ס"מ סק"ד 0ס ס:ונ"6 ממזועות )ט 16ד6ורס"ב
 סס'ט6 הסרס ט33רייח6 ט"ב 3ךין גנג1ר6 נו"0 כת3 )6 ררינו וסגם , נזידי מטמע )6 3דס"ת מטורי )סי 6ך מטמעותו מס סמחס"סנייר
 3:דפ0 כ"ס כ)וס 631 ע3י )6 כו' טיסה ר3 )ל( . כסונט כטט'6 5י5ית נס יינעימן פסיעה ~פטט6 י)6 כיון נסיכי גקטס וגיריסק )סדי חוטף ופיקס )יסטוע ך)6 636 קסמיכן י)6 מטבוע ריס 3ר ירטט 7מעו3ד6 וסר6"ס )סרי"ף סנ"י כמט"כ 31") 03יכי יגקטס)"5
 ע3י6( 7 (ttnfla ד5'ירי' מ6ן ט6י סט 6מל הח"כ דס6 חמוס סר6"ס יל6יית סכ' מק"ט טמ") ש"י כ6ר5ס"ח ועיין 3גמר6 )סלנווכ"ס
hsl0קם") מ6י קטם ז)פרס"' רכינו כ1וגח 6' ס" ה16"ח טלי"מ 3סו"ת ו)פמס"כ ר3':ו יצרי )63ר סס6ריך ועיי"ט סוע') ס)6 וסי' כ)ו 
 סודקן 3)6 יי"ח 31חיס דק'"11DDI 3 ר16י ספגו נמרוט)ין סיירי ו)ל6"ס ס' טיס מתחבט כ6')ו )יייסו חי'3ת ויקי ט' 3ע)ת דכיתכיון

 מסטור קמ") מייטיס כנ,1 ד' 3ע)ת )סוי' דעומד וס"ד ס' 3ע)ת 7סויס פטור מ"מ רבוי סיסיה כ6)כ0,ן סחתך 3ממ 531ריט עיי"סנפטור
 oltb סט,ע לסגו רביית גרפס כ)וס 1)6 ענר )6 0כ"ר ס3כ6ן סגירס6 ובסי D('St סו, כך ססננד  מי 3ע)ת מתח)ס געשת 06וכס"כ
 :ורמ קטבתי כ' טס"6 פסיי ומרוקח כרי 7' )סחח)ף וגק) ע3ר חיכת הכת"י טו6 ע"ס 6ו)י כי י"ג )חים ו:וסחפינ6 סו6 מיס וסר6ט
O~h16( ("דנ5ריס נובן ט6י כן%) טס טג:ור6 די טל ר3ס סקסן מ"פ 63גודס ורשתי , טר6יס בסן כ' 1)6 עכ") )ג)ימ6 י53ריט גציטקימן ככי)טי ממנוע וסכי גי כעקת 1)6 חמס נעצת 1)6 עסות 7' דוכחיס נס"כ כנריית6 6)6 חנוט 3ע)ת 7מחייכ ככרייתם קי 

 ד)6 חוס גראס עכ") כ)וס 1)6 ע73 )6 )ג)':ויט 7חייטי' :;6ן ט6' דמי כסרי כגובן )נקמיט 57רי' מ6ן ס6י כ)וס 1)6 ע3ד )6)ג)')ויס
 0ניר6יס ו)פ)6 ננמר6 )מגעו %ס כו' יתמור )6 ר6% )לא( . כ)וס 1)6 ענד )6 שינות )נ)ימס 57רייט )ו6ן ס6י ג3י כנמרםנרים
 טס כטגסותיו ביתן יסמ5סס , 6' מ"6 מזחות נטגרפ"0 ועיין ממ"י סרי"ף כגי' יתסור )6 וחפ"ק 'תסור ר:ו"6 נטיפך כ6ן סניטגדסס
 נט)ק"ע וסמלדכי יתסור )6 ג' תוך סמק )"6 ס" וטט%ק , ס)"3 סי' סרד3"ו סו"ת ועיין נודגס0יט כן וכ' טטנ:וי"י ינרי ר6ט 63ס3סס"מ

 וכ"כ י"ג דין 5י5ית )וס)' פ"6 סרמנ"ס כ"כ כו' וטע:61 )לב( . nr~pl סגיסס טיר6יס גי' DSI' כו' סמ"ק ע) (nhle' סד'וט וביכ'
 מק"ג 0"1 סי'י מנ"ב ועיין עסייס נטעת וט דונגי ס"ס )6 וס וכגף נעתן ננדיסס כנפי דע) ונסוס סי' וסר6"0 רס4 6נ) וסגניימעיטור
 ר6ס* פסק ובח"כ ת)6ן %נ טס 33ריית6 ו:ו0"6 קוטר ובח"כ ססוסק 6' י"6 מוכס כמנובר סיקטרס קורס תחבט סי' . תחוס)לג(
 דסי' מסו) ססק ,בח"כ תסס סכי כע"נ י' כ3'6ור סק'"נ קכ"י ס" גסע"ס וכ"כ סס טק"ג וכ"כ וקפלן ת)6ן סייגו פסו)ס ס)ססטחוטין
 נ' 163ת ונוסכ"ס עיי"ט 6' 6ות ו' סי' מ16"ח 6"3 3יח גבורה וכ"כ ע"3 ס"ק סם") י"6 סי' כט6ר5ט"ח ויש טת)וי מעסת ננמרת)6ן
 סר6סו:יס זון סר3ט ידעת טכ' ט"ו ס" ח6ו"ח סמסכ:"י ע) סס0ינ שיט 7' סי' מקו"ח ס)כס עמק 3ס1"ת טו6 6חי )ניו) גחסו3טולשהי
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 יושאים לשמים אם בי לבריות רע נעשים שאינם איסורים י עמורמפך442
 סדין נ,[ כ"ס ]:כח דתניא רבנן דגורו ומנלן אילן כקלא שטוב בלבן אפשר דהא לכלאים הותר לאשהרי
 % במנחות ומבקינן ע'מרא שהוא כתכלת פשתן של מדין )כא( פי' מחייגין וב"ח פוטרין ב"שבציצית
 והסיר התיר פי לסדיניה ר"ז שרא ני[ ]מ' במנחות נמי ואמרינן כב"ש מדליקין במה פ' ובשבתהתכלת
 זמן שאינו בלילה יהכמה שמא לילה ככוה משום גזירה )כב( ]וירא[ ר' אמר מאי וטעמא מסדינוהתכלת
 6/[ מ"ג ,מימות דתניא הוא ציצית זמן לאו דלילה (ומנלן מצוה כמקום שלא כלאים לובש ונמצאמצותו
 חשבינן ,ה וממעם הלוי בלילה דפטורה בלילה יום כסות פי' לילה לכסות פרם חכרתם אותווראיתם
 , ביום אפי' פמור שהוא ללילה שמיוחד לילה כטות שפ" )כג( רש"י כפי' ולא שהז"ג מ"ע במנחותלציצית

 סומא לכמוה פרם אלא אינו או לילה לכמוה פרם אומר אתה לילה לכמות סים אותו וראיתםוהניא
 מצות 6'[ ]מ,נ דחשיב לה קתני ר"ש מתני' והא אמור סומא כסות )כד( הר' בה תכמה אשר אומרכשהוא
 שמעון ר' )כה( ועבדים נשים משראלים לויים כהנים בציצית חייבין הכל דתניא שהז"ג עשה מצותציצית
 שמעון ר' על רבנן דפליני ואע"ג פמורות נשים שהז"נ מ"ע וכל גרמא שהומן מ"ע שהיא ספני בנשיםהומר

. ראםתועפות

 כיון הו7"ס 6' מ~ נוגחות ועיין עיי"ט לסטר -חסוכ ,ס ישן רנינו כדגרי כמנו כנון י"ס 6' ע' נכחונות וסמוס' ג' %ח כגדאוכ"
 נוגחות סנרס"ט ועיין כו' 7ג,ור סו6 וריגן טריים עי"ור"ת" טס סכתנו כס6"ג 1)6 .סתוס' ס) ס6' כת" יס") ראגו מדגריוגר6ס
 רהט וסיס טגיסס )קייס יפסטר כין 6יכ6 גמי rlttc1 )16 )כקורט נוס") טכתכ ככ"כ )6 כע)מ6' יעיט סכ6 נגמרי עמט"ט כ'מ'

 כטרמי עטט ננמר6 ננט זי"3 ריס וס r'~s 31"ג עב") כו' מי6וריית6)סה"נ
 hnh1 :61 )16' )מעועי )16 כ"י עיתה 16 כרת ו63 ר")

 . סתכ)ת מן סוסן בוהו פוטרין ינקט מ"י דעדיות פ"ר סרטניי כסי' נאיבית סדין יופרס רמנו כו' פי' )כא( . ו' 6ות ת"נ ס" )סלןוע"ן

 אפי' סטרי 37"ס סיין 7"ס ג' כ"ס נינת טהוס' טכ' כפיר"ת וד)6 מ"ג נמינו 6נ) סיכלת ע3 6)6 גורו ס63 6חת כת0ונסוכפרם"י
 ודיי סס)ית מין ס) 53עית 36) ור") וכסדינו סהכ)ת וטס'ר טטתיר )טוינ" ר"ג דפר6 )ט6 כסמוך רניגו מסרס ומס"ט עיי"סממיט
 כר"ת י)6 ממינו 53'5ית ה"נ מססתיס ססו6 כסדין סרי עכ"ל מססתיס 16 מלמר טסת ויעטס כולס ייי ע6 וי"ס כסמוך ווס"רגפנן
 כתב רס"מ סי' קטן הבכין ונסנס1ח 6' סי' ריק6נע' כססק' ע"ן פטתיס ט) נ5'!'ת פטתיס ס3 טבת ס6וסר'סויפת"
 )סדיגיס ר"1 טר6 ננמר6 לנינו גירסת סיס סכן וגרניט ונוכרח וסב מסגדסס לוספתי טמוסנר )כב( . עיי"ס ר"תכרכרי

 פקס כ6ן ויי בהוס' וכת"ס כו' 1:6ר ר"1 ש"נ לח"כ וכ' כו' יקרע סמ6 מסוס )סדעי'  ר"1 טר6 כפרס"י וד63 כו' 6ר"1וטעמך-ננ6י
 7"ס ג' י"ח ונונחיס )יגס )כסות י"ס כ' כ"ז ונד' וניגסו 7"ס כ' כ"ס טנק f"n~DS יגחו כווזת . כסלס"' )כנ( כו'. סמ6 סי'51"ל
 ות"ס נזס"3 עכ' געמודיס כהו,' ון63 נדנריו ס"ס סים עכoc 3"5 ונסמף"י %ו גמת ננט% %ג כסרמכ"ס ס") ורכ'גו %)ס )כסותפרט
 וט 6מר ס0 סנש"' כ:וס"כ סטניח 1)6 עכ"ל כסרמכ"ס DT"3 6ן)ע') ק6' כו' ר6"ס וכןסגמ'"'

 זכי
 סו6 סרעכ"6 ודעת רי5כ"6 פי'

 טר6"ס זיעת כרס"י סרי6%5 זיעת טעמו7יס טוו' כס" 61"0 ר6"ס וכן קוים ל'5ג"6 וכיס ועכ!") %ו עסין כסמ"ג כלעוקרכרס"י
 מעס"מ  יעיין טי'"ס י"ג סי' '3pD  מסכנות נטו"ת עפיו תפס וככר נוטעת נגוסח6 טסגמי"י מעתיק '"ח ס" כקו"ח וסנ"'כטרמנ"ס
 6ל6 בלילס 3י יטכסו טמ6  כ'1 מ' כמנתוה ]ר"ל 3קמטרס אפי' כמו )6 ר"מ ע"ס סכתו טליה תור"ס נ' ח"י  חלין  ועיין טסלסרמנ"ס
 בכל ד6יסתרו  6ויריין ול, 6יסהרי ל6  טבורט  נעידן ס)6 כו'  מרכין בליס ד6מר לו סקסי וריקם כו' לל'לס כמייתר כסית מסוסג1ירס
 גמכסס 05 )יום סננ'ומל סי' יוס כסוח 67ף עג'ן נכ) 6'טתר' )6 גב' נ5'5'ת 1(o'hi ככ6 6מר )ט'טתו סר6"ס רניגו 61"כ עכ"לטג'ן
 ד)6 כאיקס יתכסס סמ6 )י)ט כסות יגסוס סירס אפי' סר6"ס רנינו וכפי' מאוס כמקוס ס63 כאליס )ונס ג:61 ניפית ומן סוגו %ירטכס

 נ;סום הוד"ס נ' מ' מכמות וע"ן עיי"ס נ' 16ת 6' סי' ח"6 סכוי כיס כטו"ת סניפו עי'"ס נסי יעריות נפקן סר6נ"7 פי' כןכר"ת
 . עכ") כטעות כהוניס סנטיי נ)10ן לחרות נוסחאות וים כתב '"ח ס" נ6ו"מ וסורח , 1' סי' ח6ו"מ ס)כס עמק ונס' תכפת י"סוסם
 דס6 5") סמויות מכ) פטור fintb )נ"י כתנ ק"פ 6ות ח"6 נ' סער 5י5ית ס)' )סעיע1ר ניקור סחים ככער . למור ט1מ6 כסות סרי)כר(
 )ו דיט נ3ר6 )ונסו 06 טנגו כס תכסס מלסר סומל כסות ימרניגן ס6 61"כ פיקח ננר6 )ונטו 06 סייגו כ5י5ית חייכ סומלהכסות
ot)tuסיענ ורולס st~)D (וקי") סמכות נ;כ) סטור זסומ6 7ס"3 יסורס 3ר' 11") כ' ותפילין הוד"ס 6' )"ד )קיוסין גחי' טמקגס 6כ 
t'SD13ס כסוח )רכות נס תכסס 67סר ס"3 ע"כ ממגו נ0ו6) ג6 עלמו נסונף )6 סומא נשח גרנות 6%1 %'5'ה נון פטור 60ו)כ'( 
 כטס61 סונים כסות רמנ;ג6 רנ' דנכס"נ '"3 נ5'5'ח ח"נ 6':ו טנכר' עס סטותס'ן כסות '"ד D"D כ16"ח סג%6ט )פמס"כ וסג")עכ")
 ויטרף) 6"' דסוחסוח טע)ס מק"י 6ר"' טס 6ר5ט"ח נס' 6נ3 יגכר' דומם סו' 1)6 כ0)ונסס כ5'5'ת ח"נ n~'Dol ס'קח עס ננגדטוהף
 תגס טננד טמכר וקויס )6חל גתגס 16 מכרס דססונו6 סיכם יג"מ כתנ ג' '"ח וכח'ס ));ס' סמ,כח ר6ס וכס' ע""ס נ!'5'ת חחכג"כ
 סו6 חיוכם נר ססנגד נס תכסס מאסר מלגס ואס סעסוי מן ו)6 חעסס ננסוס ס5'5ית ססו)'ן פטורס %מס 7סכסות נ'),6 זה' 5'!'תנט
 סומא כהב רי"ו ט6)ס ח"6 משג'ו )מטר"' ינס)ק"ט ודע עכ"פ כפטרות נעטו ס5'3'ת טח)ס נטעם גמשו 6חר,ס 56) נרמס "'פנוכיון
 דזכריס שנגייס 6יגו 1סומ6 כו' 60ינו וכ) כבסייס יסגו 3)מידס סיעו כ3 סכי דורס ולסנר . ,עסיהס ו)מ7תס 7כתי3 סכלוות מכ)פטור
 ידעתי )6 6נ) )סיפך ס7רס6 6:ור 'טווס ו)ר' D~p '3 'נמות 'וסי )ר' ר"מ ס6ו;ר זלך ע) וסוף עג") ע"ס )אורורן רט6' 306%כתנ
 דסומ6 כןמתרגס ד"ס ג' ג' גכ"ק סה1ס' כ' וככר ממק"י )מדו 6' ס" ננ"ק וס6 יסורס )ר' )סומק ירסק מסך זי)פיגן 66%גס
 יסווס ר' )סו סטר 1)6 כ' כ"ט קרולין כמנווול נ)מייס כגן 7ול6י גטים טוי ועור נכוייס 'סגו סרי 6"כ ע""ט %פ ))נזודמוחל
 ועכדיס גריס סר"ף )ס1ן )כה( . 6' ע"ז כב"ק סנהורס מרות 3% )6יס 6סס סכה1כ כסרוס גט'ס דט6:י י"3 ולסו 0נמורס מסותמכ)
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 רכג יוראים לשמים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם אישיים י. עמייספר
 לשמה )לד( שיעבדם עד פסולה מהזרה בהמה עור אף דאמר כרעיבת שמואל מוקמינן התכלתנפיק

 כרשב"ג מילתא לאו הזמנה דאמר דרבא מוקמינן נ'[ ]מ"ח הדין ננמר פ' בסנהדרין דהא קי"לוכרשב"ג
 כשמואל דעביד תלת מהני בר כרב עביר דמר מילי כל נ'[ מ'6 ]מגחות אביי אמר . ברבא פסקינןוהתם
 דעשייתה )לו( מצות לעשות מברכתן לא ציצית עשיית בשעת הלכך בו שיתעטף עד בטלית ציציתבתלייה מצוה וליכא הוא גברא דאובת ולה( שמעינן בציצית להתעמף ומדמברכינן , וכו' לבגד מבגרמתירין
 נעובד דפסולא אע"ג מצוה גמר לא דעשייתה מצוה כל כ'[ ]מ"כ התכלת בפ' ואמרינן מצוה גמר מויאלא

 ותניא . כרכה צריכה אינה ציצית עשיית פי' ציצית 6'ן ]מ"ג רב אמר והכי לברך צריך אינו ישראלכוכבים
 שפירשנו ואחרי דרכו ע"פ לנער חנוך )לז( דכתיב בציצית חייב בציצית להתעטף שיודע תינוק 6'[ מ"ג]מגס

 כנפות ד' להם שייט לסדינים לחוש יש חייב ביום לילה כמות אכל בלילה יום כטות לילה כסותלמעלה
 ופשתים צמר של בגד דבעי נחמן דרב אליבא ומריקין כלך שיראין , ציצית למצות תולדה ,' ביראתויעמירנו ויוצרנו ציצית להם עושה היה מפריש אליהו שרבינו ושמעתי בציצית הייבין והם בבקר בהןומתכסין
 התכלת בפ' מדרבנן נחמן רב לה ומוקי בציצית הייבין ')לח( והסריקין הכלך כשיראין כ,[ )"ט ]מגחותדתניא
 ומטקינן מצות ד' ארבעתן אומר ישמעאל רי זו את ,ד מעכבות ציציות ד' 6,[ נצח הקומץ בפ' יענן]סם[

 , כוותיה הלכתא דלית כ'[ ])"י)לם(

 ]יט[ חבסימן
 וימל וכתיב ערלתו בשר ימול השמיני וביום תזריע כי בפ' )א( דכתיב בהנדלם עצמם ואתבניהם את ישראל שימולו וצוה בבשרינו בריתו ושם הבבנו אשר ונעבוד נירא אלהינו ה' את . מילהמצות

 ראםתועפות
 עיין )לד( . )טס ועסו ז"ס סרח ס' ס,ס3 רמי ס* ושן )טחמיר 6ין )חוי י3תחינס 6)6 נסס.) תורמם olan )חו? 3החיכט)מסו)
 כ"כ )לה( . סק"3 רע"6 סי' )יו"ר SIhD וכיד דסוכם ס"1 וסרנו3"ן סמרור ונדברי כ"6 6ות ט5"ס ס" פעי) עד כוח"ט 3' מ"נמגחות
 סכ' מרוקח נספר ורציתי , כט"ג 3ן3רי סקריך ו' 6ות קכ"ו סי' וכשע"מ כנסו מד"ס 3ן 5' 3י3מות טתוס' וס3י6וסו כ"ז סי'3ס"ג
 5י5ית )עסות מ3רכיגן 1)6 מ15ס ננזר עסי )6 ונתגייס סו6 נ3ר6 מונת 0"נו 53י5ית )טתעטף ומנרכיגן h~Dn 3סף זז") ר3יגוכיתרי

 כדגוסגוע סו6 גכר6 חונת ס"מ 53'5'ח )תתעטף דייקיגן ומים 11"3 )וס סותרים ךכריס וח"כ מס כ' וש"ס עכ") תכנת 3פ'כדמטנוע
 עכ") חייי )שנס יעיעוף מ5וס 0"מ טכ' 5'5ית גני 7"ק6 1)6 נביס עולס סך)קס ס"מ )סן)יק ננדמכרכיגן לכ"ג מד)יקין 3))סנפ'
 יסורס ר3ימ מסקו וכן סכ' מרוקח ועיי"ס סס"6 סי' סרוקח טכסו מח,ס 0) כטפיחות 5י5ית )בע') סססק 5"ד ס"ס יר6"נ 60)קוחועיין
 5י5ית )ס מטילן )ס רמיגן וך6י סעת6 ססי6 סיכות נס' 67מר כ0נמ6) זסיינו סרוקח סס וסייס ר6"ס ורכי מספירת ק)ונימוס3ן

 יליט  ד0ייח כ5י5.ת מייסין קופסה כס כ0מו6) פוסק וי0 טרוקת כחכ ר"כ סי' )1)כ כ,:)' וכן ע""ט נ3ר6 חונת ואו טי6 טותטחונת
 ג3ר6 חוכה 6100 כ6ן סר6"ס דעת וטגט 5'5'ח )עסות 6קכ"ו 6ת,ר )עגמו 5י5'ת סעוטס סרו6ס ס' 3'רו0)מי כי6מר )3רך וקריךסי6
 רניגו תיכרי ועיין 5י5ית טנךפס גי' . מזוח )לו( . תנום סי' קטן התסמן ועיין ofnn 33ג7 5י5ית )סט') ס"3 ובס"ס טוח חונת1)6
 סו6 מגס '"ג 3ן גרו) קטן זס6י )יתעטף סיו?ע קטן טמסרס ח"ו חסיון 3ס)' כמעיטור ד)6 כו' יכתיב )לז( . )1)3 כדין תכ"כ סי'5ט)ן
 סים סרמ"6 וכדעה תסי)ין )ו )וקח 36יו חסי)ין )סמול סיויע קטן טס ככלייתך מ"0 רניט . יכר )6 ס5"ס סי' 1)ע') וגו' חנוןי:ת'כ h"rpl חעוך מטעס 0טי6 ר3יגו וע"ר )"ו ס"ס 163"ח סכ"' סכי16 מחייט. "tnttllhT סיורע וכיון )מתעטף יולע hh"( כייסת מחת1)6
 חיית 36יו )טחעטף מיודע קטן 3וס") מגזו) )ו)כ רס"פ סך 0כ' ס"ו ס)כס עמק 3ס' ורצתי or ו3מג"6 '"ו ס"ס רו"ח ס1"ע ועיין)"ו

 )חנכו ח"כ סכיו כו' ס'ו7ע קמן סו)") 67)"כ כגס~ח י' 3ת כגד )ו )קגות 7חיי3 כס:ור7כי פפירוס לע"כ סס ומכריח 5,5'ח )ו)קנות
 ו63נות עכ"ד סטת )ע5גוו )קגות 0נוחו"3 דכ0"כ ס,6 נךו)ס ר"" 61"כ ממרדכי כגוס"כ 6"ו 5'5'ת 3)6 כגסות י' 3ת 3נך '3כטס)6
 סג)ס"0 0) ס5"ע ויגס ס' טווי פית 3ס' S"Sr מסרפד סנ6ון יי0כ וכוס יפנינו כ"ס כו' ח"נין כויס )לח( . וחה"מ 5,5'ת כ63 כגפותי' ס) כנר ')כוס ט)6 כ5,5ית ח,י3 סירוסו ד6ס"ג י") 61"כ כ5י5ית ח"נ )סתעטף סיויע קטן כ6ן כמלכ"ר כ"6 כנ'רטתו סמו) )1)3 3ס"פ)"נ
 ס' 6ות ע"ס ס' נ3"ר וסגלט"ט כ' נועלכת 6ון מיעיר כמת"כ הג' t?lnD כ) דמן קמסר0 סרוסי )ומר  6ין ד3כר'ית6 ע"נ כ'ס3ת

 )ית6 כגרפס וכן כ16 רכינו נדנר' 6כ) כו' ח"3'ן כוסן ג"כ ססעחיקו )הכגן תוי"ס 6' ס' 'נמות וע"ן קמו ס" 1'קר6 סירוכטתו"ס
 ספרייתי נ%טון 3סעת,קו נ,ס כ"כ כשיגו יק?ק ד)6 וקפיר כו)סתיגת

 ומנוקר 0כ' נריר )וו7ר0 מסט ייי גסקךגוח ועיין עי'"0 סו6 רי"נ מססק' 6)6 סו6 סגמר6 מעיקר ד)6 3)"ס ט"ו 6ות קכ"וסי' כסע"0 כיוה"כ ד63 ר3יגו 0ד3רי מ613ר כו' וגוסקיגן )למ( .
 כ3 6ס כן ס6ין נוס כגפיס ס' טסם 6ף כ5י5יח חייט כנפים ט' כח 3גד 6"כ מזות 7'  ,:ס 5י5ית הירפט  למרען  סקס  מתכלת פ'שתוספת
 ס"נו מסגיי"* כ": 6)6 3חוס' וט 6ין ו63מת עכ") 0' 3ת כססם 6% חייב כעסיס ד נח דוקק 16 %וס חי6 סס 5'5יתטך'

 5י5יה מסז'
 ימוח מגיס ועיין 3' )"ו מגחות כרסניי י)6 ט"מ סי' ר6ס מטגנים ו03ו"ת סמחס רניגוע"ס

 כג'יון )"י ס" טון סתת וסוית י"7 נ' ויקרני
 : סט 3סקדמס טכחו3 סד3ריס יחרדברי

 סקד'ס דמי'ש גר6ט %' מסיוגן 3טנח 7"ס" )קמן '3פ'גן ינוע'ס נוסוס קר6 ס6' רג'נו דסקי,ס גר6ט חד0 "טש כתג גו, דכק,נ)א(
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 יוראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עטורמנפך 644
 זכר כל לכם ימול ימים שמונת ובן וכתיב אלהים אותו צוה כאשר ימים שמונת בן בנו יצחק אתאברהם

 דינא בי מחייבי אכוה מהליה דלא היכא 6י[ Wy'J פ"א בקדושין ואמרינן כטף ומקנת גבע ילידלדורותיכם
 וערל דכתיכ נפשיה לממוזל איהו מחייב דינא בי מהלוה דלא והיכא זכר כל 'לכם המול דכתיבשלמהליה

 כאשר דכתיב בנה את מלמול פטורה ואשה מעמיה ההיא הנפש ונכרתה ערלתו בשר ימול לא אשרזכר
 כאן נאמר מקום באותו שהיא למילה מניין 6'[ ]ק"מ שרצים ח' פ' בשכת ותניא )כ( אותה ולא אותוצוה

 פרי שעושה במקום כאן אף פרי שעושה במקום להלן מה פריו את ערלתו וערלתם להלן ונאמרערלתו
 לזכרות נקבות בין שניכר מקום ובר וערל אומר הוא הרי צרין אינו אומר )ג( יונתן ר' יאשיה ר'דברי
 ותנן )ד( עמרה של גובהה רום את החופה בשר המילה את המעכבין ציצין 6ק'אלו ]ק)" פר"א בשבתותנן
 את טול ושוב צורים חרבות לך עשה יהושע אל ה' אמר ההיא בעת וכה"א מל לא כאילו פרע ולאמל
 ניתנה דלא משום במצרים דמהילו היכי כי מהלינהו ליהושע הקב"ה א"ל מילה פריעת זו שנית שנית ישראלבני

 מול ושוב קרא ליכתוב ניתנה ליהושע סיד דאי במצרים למשה ניתנה אלא אבינו לאברהם מילהפריעת
 הפירוש ע"ז לשאול ויש גדולות בהלכות כתוב מצאתי כך למצרים שנית שנית כתב להכי אלאולישתוק

 אלא צריך היה שלא לפי בשר את נאמר לא באברהם חומש בפי' רש"י והביאו ]ממ"י[ בב"ר דאטרינן)ה(
 המילה את ולפרוע ערלה לחתוך הוזקק ילד שהיה ישמעאל אבל תשמיש ע"י נתמעך שכבר בשרחיתוך
 בר בקמיעה 3'[ ]" פ"א בע"ז דאמרינן הא תירצנו המעם ומזה רבה בבראשית ע"כ בשר את נאמרלכך
 פרע ולא מל והקשינו ועברית הלפית מיכמאי יהכית ואנא )ו( בזה אית וקמעה דערלתיה רישיא על נפלשלוס
 כדאשכחן לפריעה צריך היה לא גדול שהיה שכיון )ז( שכבר הדבר יתירצנו פרע לא והוא מל לאכאילו

 ראםתועפות
 וטס ע3ניס 61מ1 ו36יו טמחיס כוסס ימיו ט)6 כ' )"6 נגדם (fit'h1 )ו' ו)6 )ח' טמ5וס טעס י)סינן ימיני, מטוס קר6 ס6יוגיח.
 ג6מר ס)6 כדי וגו' 6נרסס וימך וכהיכ )סניך רגימ כוס'ף ולח"כ וגו' ימת עסורס[ סי6 ]ס6ו סטמיגי וגיוס וגו' ימים סנפתוטמ6ס
 ממוגת בן כס ידחק 6ת 6נרסס Snfl וכת"כ עו"ד )סמ1גס ג'מי) 6עו עננ6ס סי6 עדיין ))יחס ססמימ דכיוס סגנול6 סעס ס"ך ס),עכמיו
 טלין יוכיחו סר6סוניס דורות 6' ק)"ס סכת )רכס קניי וכיק") )במונס נועם o"eht )'7ס טמ6ס 6)וו 6ין סר6סוגיס ונדורות וגו'ימיס
 3טנווגס גיסו) קטן ר3ותיגו סגו נך למו). )כמס קטן רכונו ילודנו תנוס ריס תגחימ6 נמדלס וו"ם כוס" וס"ס 3ח' וגימוד 3'ךס עגו6ס6מו
 ט"ו  גידול לכמס  טס ךג7ס סגנור6 עעס כ6ן 61,ן  לירס פמפס  ימו סע7יין כוס"ו קטן ינריסס וטלור ע"כ 6כיגו '5חק סנים,) כסםמ"ע
 6' כ"ע ק17סין עיין )ב( . עורית) גחלת D3C' )תכמרי פרסר6ות עיין וכנ"ל  לביבו ייפץ סכימול  כסס מ"פ  לטקסס כימול ר5טפ"כשסיבו
 כתכ וכתירו5ו )תרן סכ' מס כ' ל ומגיוס ב' ע"ג חג'גס נסו"6 ועיין רי"י ותוס' ונסריסכ"6 5"1 סי' מקס סם %כ ונ6י"ו סמותוך"ס
 ועיין כ6ן מנוקר וסוך  יוגמן רי  לטניס כתם סם וסגרס"ן גחן ר, ס)סגיגו כגירס6 )6 . קימר יונתן ר' )נ( . עיי"ם ב"כ סי' מ)כ סי'סר1קח
 סס כגמרך 6ך סעסרס רוכ  636  עטרת ס) גונסס  רוב גרר לי נסיכי כי  רכינו בדברי  כין יי קעור  לר( . ס' סין פ:ו"ו כר"רכמדרס
 לח"כ וכ' סעערס רונ 6ת סמטגס )מון נגופם סו6 וכן טטרס ס) O.-sll רוב 6ת סחוסם נסר 6"ר 6כ6 נר 'רסיס ר' 6מר 5ני:66"ר
 יוסי כן  יוסי ר' ס"5  ריבמוס פ"י  ירוילמי  וטיין עורס  פל נוכסם רוכ סעטרס רוrh 3 סחוסס כסר כ"6 ירמיס רכ 6מר רניג66מר
 וס"ס גו' 67מריגן ספי' ע"ג )ס6ו) וים  ליו( . יניכי  מרר' Sptnt  כיושר  נוגסי  במיימ ממס יפוי ופי'  טורס  יל גנם רונ במוסס6מר
 ומט"כ ק"מ חכסי)'ן עיי1כ 67סי)ו סרימס מפת קייס מ"מ ג5עווס 7)6 י6ע"ג סתי' . )6 תיז"ס נ' h"D ינמות ועץ 3"ס ותי'רכינו
 סס3י6ו נר"ר  נסמדרס במבוקר D~D לי  טנפו ית ד,ררבס  %בריס  יל %פ מילח כווגתס וקין פרע סמ) מס ר"3 מיחו פרע סססקוט'
 טתוס' 3תי' )ים גיחך )6 ורניגו כסנרי"ס י)rlft~t 6 ח' 6ות בשנסות D("D )פדר"6 נני6ור סנרי") כמח"כ סיע 67כרסס )רקססתוס'
 סג)טווס קורס מקס מנות Ot~p 63 גוס מסם 5"כ כולס כס"ת h"h  יסיים  כיון  סמסרפיס  טיסיו במס  לך 3פ' יסות ~Otlek גנוס"כזי"3
 חיסור )דחות ג5עווס ם)6 נמס טגמו SD ססחמיר חומרך נסני) רסקי סיס )6 61"כ נח נ"י גס ג6סר הוכ) ךכ6'סור סס יסות ססגיסותלן
סל, מ"י סיס  רלליורס כבת"ג ט"ד סטאר רבינו סיר ים  שכ' ת"ס )ימוט ס' )יגווד' נס' ועיין ססריעס ע) גס ס%טווס לע"כ ע3מססמינר מע"י יותר סרנס דם יו)6 ססריעס DC"*  סובל ייסיר  לרתוח  מצלמו מרע ס6נרסס )וגר 6ין 61"כ  קרוסין הס' סוף נחי' וע"נ ע""טתו%

 כסיג גירסת דויתי ומרן הר"ר סמירס מדגרי r~D וקטם ל,"%  מיקס סריעח גיתגס )6 ר3 יימר סט ד'3נוות סגמר6 ט"ר עמי
 ריס ומגס רכינו. Op~t ט"ו  )סדד' )מיקס סריעס מד6סמיך )הקוטי ויקיף כו' )הקוטי עם מיגורה )סך ססמ6 סכס"ג 6ך דרכ מימרהסך  לי 6ידח' י63מת י") וב"כ bttip 6סך מיד' מסג' 1)6 כ,' )לקוטי וייבמך ונרטיגן סמוס' כ' ו)פי"ו ר"מ ע"ס וסחוס' פס רט"י  יכ'כ)"6

 סר"ס  oa  יבפוס  סוסי  וטיין  יייסט ע"' סךנר ולגמר לסרן כייכלסי  ין  שיטפו  %פיוס  מפס גי נ' 6% )'נמוח גחי' וסלט3"6סריטכ"6
 מלמונס ונס )36רסס[ טניעי דור סיס ]סמסס )ו' מסס סמ3 זור וס )טנעס pSn תן D"OD קמ"ר 31))דרס כססיקה6 מ"ט 'תנהר k~rJtלי
  'מוסע  מפל יור וס (lnc(c וגס מי)כ סו6 מסס סמ) זור וט וסריעס  מילי  למלופ  פר"ל ח'[ דור סיס ]סיסוסע )ח' יסוסע סמ3 זולוס
 בנמרי מרש פי' h"p ס"ס  סיים מחוס  בסי"פ  וטיין פריטססייגו

 סנדסס )מון ו,ס מנומגס סוסון )ו( . כ"6 6ות )סלן ועיין טיי"מ  דיבמו%
 נר  קינו טנ) 1)6  מ) קי"ל סי גמיר  נר כ"ס קטיעס ימסיכ לכיגו %ן סקטס חק5"ח סי' וסריק6גט' כו' ניכסף יסכית 61מרוקסעס
  רס"ר סי' Slhn YYS יד נסגס1ת יעי' סריק6גטי ן'  ר6ס ל% י"% סי' יכר"מ יסזל סיריפ וכפו"פ S"1U ג'ל ריבץ  צימר  5ייייבילו סיוריך ו"ע"ס עת3 סס נע"ו 'וסף סורח וכמנסות סחורן כס' כדמוכח סי6 %חרוגס דעכי)ס קודס דענ) )מימר וסיכך ויענו) סימו)עד

 פחז יסיט"ט ודע ססכר. ג") ולובי כגדסס 3'ת6 וו תיגס . סככי )ז( . ט"ו 6ות ולסלן יוסף סמורת מסעיר כגירי  נועס ט"ר90"6
דינמית
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 רכך יראים לשמים אם כי לבריות רע נע'שימ שאינם אימירים י עמורמפר
 ליה מהלינן בשבת שלו שמיני חל ובי . שמעתי לא ותירוץ לאברהם שניתן שמעינן מכ"מ אבינובאברהם
 יוחנן ר' אמר מנין השבת את דוהה השבת מערב לעשותה שא"א דמילה 6'[ ]ק") ר"א בא' דתנןבשכת
 ומורעין מוהלין בשבת מילה צרכי כל עושין 6'[ ]ק)"ג ותנן בשבת ואפיי וביום השמיני וביום דא"ק 6ק]ק)"נ

 דאפשר וכל המכה )ה( בפי ונותן בשיניו לועס מע"ש שחק לא שחוק וכמון איספלנית עליה ונוהניןומוצצין
 כ'[ ]קי"ג תניא , בהם שימות ולא בהם. וחי אמרה והתורה מאית מייץ לא דאי ומוצצין משנינןלשנויי
 על פירש . מעכבין שאען ציצין על בין )ם( המעכבין ציצין על בין חוזר במילה שעומק זמן כלהמל
 לא שבת דחו מילה מכשירי ר"א דאמר ואע"ג . הוזר אינו מעכבין שאין ציצין על החר המשכיןציצין
 קיטי כר"ע אלא כוותיהקי"ל

 דלא וה"מ כר"ע הלכה 6'[ ]קי"ג לי( רב אמר יהודה רב דאמר דחו לא דאמר
 ולא סמטניה איבדור או המימי דאשתפוך כגון דהו מילה דבהר אבל מילה דמקמי מכשירין שבתדחו

 כוכבים עובד ]על[ ממתינין אין )יא( כוכבים עונד ע"י האפשר אע"ג שב!קא עלייהו מחללינן אחילי בלאאיפשר
 בין להשקותו בין בשבת לחולה חטין מחמין כ'[ ]ח"ו ביומא כהתניא משוכח הר"ו והזהיו לו היא שסבנהכיון

 ע"י ולא נשים ע* ולא כוככימ עובדי ע"י לא הללו דברים עושין ואין השבת את דוחה מפק ואפי'להברותו
 ראםתועפות

 עי'"ס כסר6"ס ד)6 כתב סק'"ו רמ"ד סי' הנריח כורת ו53' סריסן גריך 6"ע טמ) גדוף ס6סי' וט") רכינו %ל חווק ג' סי'זיכשח
 ע'י"ס ק"ג ס"ס היים מחש נסו"ת כממ"כ יד)6 ככמס ט'עור6 וע"ע תסחיט ע"י ןנה:;עך 5סט סוס, נדוק ליקק )רצינו 6ףמשו
 מ) )6 כPID 1('6 ו)6 מ) ד6מריגן 60 כ;ס"נ כסיורי טו163 ריק6;עי ונטם ר6"ס 3טס ט0כי6 מק"י רס"ר ס" כרית 6.ת :וספרסטכי6
 גבון ו)פמס"כ מחכירות 6ותעח )רקות 3מח'3תי ט:") ספר )היות וכיתי )6 6;' וו") מס o:nlo cytn ע"ג וכי 3גיו3 )6 336 נקטן7וק6
 סג") וסמחנר ויוק מ3 )6 כלעו פרע su 6(1 16 %ע 0נ"? 16 0,ג סיקייס כקטן 6כ3 )כן ער)ס לחיתוך כרת חיול 0)ך גדוףס56)
 מפעו מ"ע ים 3וד6י 16 ממורס כדעת )6כר0ס נס סליתם גיתן ד6ס )ק"מ artil"( )יסוער) פרע ט6כר0ס ממורט ע)יסספקסס
 36) מעמיס סי' 'מן) 0:;ו3 יכתינ)פרוע

 דוק"
 )נד כערקם hpts 16 ער)חו 3טר ימו) )6 6טר וכר וער) רק יכחיכ ככלת 6כ) )מגות

 כחטמים גתנועך ס)6 מסוס )'סמעD~e (6 ס6נר0ס מ0מלרט סו6 לסר6"ס יחידים וכריק6גטי ניר6יס מכייר וכקמת עכ") וק") כרת'ס
 ספר סמחנר )קוס"ת 0חח)ט 6ין r~hl( )קען נדו) גי; סמי3וק ו,0ו חטמים ע"י 0פריע0 ע1ך טנתמעך מינחו פרע )6 כעיניו h~hשסד"כ
 נדו) גין )ח)ק 0ר6"ס יצרי כפי חייט הכמגט ככוברת )ונור 6ין וגס מ0נוזרס 0רSD 0"6 כלית6ות

~iDP!I 
 כגר06 עסס 16 כרת חיוב יתייגו

 ד6ססר כ:ו0 כסיגיו )ועם פירס"י וכן כו' לספסר כמט פי' o(eDi 11"3 שנוכנס מכון . וב) סנ;כ0 כפי )ה( . רניט לנרי 3סניס)תתעיין
 נסור ועיין מסגדן )מגויי ד6פסר כ:;0 מ"מ 610 סמר נו סים מו)0 מקס ד6קר נציגיו )ועס ד"ט ע"כ טס 0תוס' וכ"כ מדגיגן יי)סג

 וכר כהכ י"כ ס"ק סכ"6 ס" ו0מג"6 כו' יטפסו וכמט פי' ,כל3 ע"ס וכ3 0מכ0 נפי יתינות :ר6ט וח"כ סק", רסניו .סי' יו"לטנר"6
 )ס:ויי ד,סטר כמס רס"י נודפי' ד0ייגו טמחס"ס סס ופי' נרס"י ל4"נ ז' כ"מ סחיג0 גוס1ס נסיכיו ))ועסו 6סוו 63וכ13 הפןס6':ו
 סוהן כ6ן יכין מסוס 6)6 כפרס"י 7)6 נסיגיו 7)ועס 0טעס ונקמת כו' 67פסר 7כ) ,:נ;כ0 ע) נפט וגיתן רניגו בינרי לכ5"3 י")ו""כ )סגויי ד6פסר כמס מסוס טטעס )ומר טהרך )מס ז36"כ סיכוי %י סטוק 6)6 ט1הן מטו( נו ים )עיסת ע"' וגס דט") מדמעמסנין
 דדעתו rfi~ll טמ)ס 6ת סכות כ6ן חיסר ורני;ו ככלייתה נכ3 נגערה כ"ס 0מי3ט 6ת טמעכנין )ם( . )ס:דס0 )הסוותו נר6סויותר
 כ' ע"6 יבמות עין כ1' ר"ת נכרי )פי 0פריעrh 0 מעכנין כך סש3ס 6ת מעכנין ס:3י5ין וכסס 0' 16ח 3"י סי' ג'ינס 0)' ס6ו"וכמכ"כ
 ך)י)ין ג"כ מסמע ס"ס רס"ד סי' יו"י 0ט"ע ומרסון נו' חו,ל לענ'03 6ת 0:;עגנ'ן ויזין ע) פירט וב/ דקדק 3גלפס 36) סוףחול"0
 מסלור ומגס . עיי"ס h~1p 5ד מיש 30' סיכסכו) )ס' 6סכ,) וננחה נ' r"3p מנת 06רן תוססת נספר כנ;ט"כ דוק6 3מ')0 ט61ס:ועככין
 )סר:ונ"ס כ' מיקס )וס)' 3ס"כ וטכ":ו טכ) ע3 חוור כמו) 6כ3 מיתגיי6 סנה העגין כו' כ"ג 7סמ3 3ריית6 סך סרסרת נרהט רכיגו)מון
 )יכ6 נחו) וגס 0"ד מיקס מ0)' פ"נ סר:;נ"ס ע) rn'fi ס:ח3 "%ר %1? . ו:"6 ל סי' ט"6 ועיין נסנת ובין נחו) נין טנר"ח6סיירי
 גספירס חוור קינו מעגנין ס6יגס )'3ין בו גטה"רו 60 מסמע כו' סמעכנין נעין ט גסתיירו נ" מ"ג מינטות מעכנין סליכן ע"5 )חוורח'1כ6
 6וח ח"נ מיקס ט)' 0עיט1ר )ס' סחדס סער ננקור שין כ)) טנת 7וח0 מיפתו סלן )6 6ו נחוור חיוב ונעגין וציירי נחו) וד6'וטהס
 )חקן וסוד לוחו וצענו) ס'הרפ6 עד )ו ממת'גין 6ין סמי)ס 6ת סמעכנין נילן סיו 06 ס"ק ז0תס )סרמ3"ס ר6י0 י0 6ין כי סכתנמ'

 ויכו) טענע0 קורס ט:;')ט )תקן 6"5 טוב מעככין סלן 3'3'ן 0יו 06 6נ) מ3 )6 כ6י4 ט0ו6 כיון ר6סוגס 0מי03 6חר )טונ)ו כדילמירט
 כחוט יט מקורס לשייט rh יתקף 067 0טני)0 )6חר 0מי)0 6ת מתקען וסוד גר מס וגעט0 וטעוננו ר6סוגס מסמיקן סיחרפ6 עז)הממן
h)a00מנמרי 3ס' ועיין עכ") ס"ס ג67י' מספיגן )6 מלוס 61סס1יי )ט3ו) יכו) י0י0 ו)6 נלסתרפ6 יס olnh 40 נס' קימו וכצר מ"ג 
 0גד"מ יעקם סטרית וכטו"ת גכוגיס מכריס עי"ס מיננות מ00י6 )0רמכ"ס תיתן טגח) )ימות_ר6יית טס סכ' %י ס" ח"3 0)ויצית

 . כר"ע שכס רנ6 6מר סג" כ"ח עם'ן וכסמ"נ טמור) 6מר ר"' 6מר נגלפס )י( . הקימותו 60חליג'ס כ3 ר6ט )6 ג"3 ס"יף'"י
 סס 7יונ;6 3נמר6 סינורו ואו עכ") סכת יוהב לסיקו 636 ימיט טמ6 )ו סגנתיגו 6ומריט וקין טס טתוססת6 11") מט"ו טכס0הוססח6 כסגיי יכויר סו6 וכן רסנת rfi דוחי ספק ו6פי' דיומ6 ספרייתך כיתרי כתב לחיגו וסנט 636 י"ר 3' פיד '1מ6 סתוס' כ"כ)יא(
 סכ' סס סיומך כממסירי ון)6 0טכת rh דוחת נפסות מספק מסגי מיל )ו מחמין 6)6 יכריך טמ6 )ו נמתין o'1tlb ויין מכרייתךשטון
 0נרי6 כן 06 6)6 ל") ס'כלי6 על 6)1 נדנריס )ימתין 6ומריס 6'ן לסירוסו וכ' סיכרי6 עד )ו ט:ות'גו 16:וריס . 6ין ינריית6סגירס6
סי6 1 גמתין 6ומריס 61ין וו") טר"ן "ס וסי' סינריך עד טנירם6 נ"נ טכ' דפנת יעי ס' )סרי"ף ועיין 0:ו6ירי עכ") גריך סריגוונתפרר
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 יראים לשמים אם גי לבריות רע נעשים שאינם איפרימ ז עתד מפר448
 נפשות ספק דאיבא כגון כוכבים עובד בתר מהדרינן ליא ובי . משובח הר"ז והזריז ישריאל גדולי ע"י אלאקטנים

 ]סגת ותנן )יב( כוכבים עובד ע"י עברינן בהמתנתו נפשות ספק וליבא להמתינו שהות יש אם אבלבהמתנתו
 ולא השבת את דוחה ודאי ערלתו כדתניא וטעמא השבת את עליו מתללין אין ואנדרוגינוס ספמ נ'[קהי

 נולד כיצד לעשרה לתשעה לשמונה קטןנימול 6'[ האן רתנן )ינ( נמי והיינו השבת את דוחה ספקערדעו
 דמינא קרא אצטריך לא ספק ולמעוםי שבתא עליה מהללינן לץ דמספיקא לעשרה נמול ע"ש השמשותבין
 ראיה גבי 6'[ ]י' פ"א בהגיגה כדאמרינן קרא איצטייך אנדרוגינוס למעוסי אלא ממפק שכת לאחוליתיתי
 שבת דתיא דלא מיכעיא לא בזמנה שלא ומילה ' קמ"ל בהו לחייב ונקבות זכרות בהו ואית הואילטר"א
 הוא דמצוה ואע"ג בזטנה אלא דוהה אינה מוב ידם כ'[ ]קהי כדתניא דחיא לא נמי טוב יום אפי'אלא
 הארכנו ולשם בזמנה שלא מילה ולא לבדו מיעטה שהתורה פ"י[ ]סי, דיו"ט מלאכה תעשה בלאלעיל פירשתי כבי ב"ה דשרי לנענע ולולב בו לקרות תורה וספר למולו קמן אהוצאת דהוה מידי להתיר לנווהיה
 יו"ט דחיא לא בזמנה שלא ספק אפילו אלא בזמנה שלא ודאי מבעיא ולא . שם יעיין ללמוד והרוצהלפרש
 ]ולי"א[ לעשרה נימול השבת אחר יו"ם וחל השמשות בין נולד כיצד )יד( ]לי"א[ לעשרה נימול קטןכדתנן
 במגילה דתנן והיינו בלילה ולא ביום ערלתו בשר יטול השמיני וביום דכתיב בליליא ולא ביממא מהלינןוכי
 לרבויו מנין ביום אלא נימול שאינו לשמונה נימול אלא לי אין השמיני ביום 3ן[ ט'3 ]'נטת דתניא לאבליליך אין ביממא בזמנה שלא מילה ואפילו ביום אלא מזין ולא מובלין ולא מוהלין לא L'h ]ג' למפרע הקוראפ'

 וביום ת"ל ביום אלא נימולין שאין הנימולין כל ושאר עשר לשנים עשר לאחד לעשרה לתשעההניטול
 בין המילה לפני בין הקמן את מרחיצין כ'[ ]ק)"י תנן ימול. בהרוג במהום אפילו בשר גון ק)'ג ]סגתותניא
 מרחיצין קתני הכי תרווייהו דאמרי אבוה בר ורבה יהודה רב בכלי לא אבל ביד עליו ומזלפין המילהלאחר
 אומר עזריה בן ר"א תנן בכלי לא אבל ביד עליו מזלפין כיצד המילה לאחר בין המילה לפני בין הקמןאת
 אמר כואבים בהיותם השלישי ביומ ויחי שנאמר בשבת להינע שהל השלישי ביום הקטן את שמרחיציןמנין

 כין מע"ש שהוחמו בחמין בין בשבת שהוחמו בחמין בין עזריה בן כר"א הלכה יוחנן ר' אמראבהו

 ראםחועפמע
 'חרסי חמין )1 נחוס ס6ס ויקי סר1ס6יס ס'6מרו עד נסנת חשן )ו )חוסס63

 עליו :ח)) )6 )15 06 יתרכך oh )טס ססק טיס oh 6כ)
 6ת דוחה ספק ו,ס')ו נ:וסכ"ר טר"ן סי' גס )כלו) ויס עכ") סצנת 6ת יוחס ומסיקו זקתגי נ"י וסייגו סכי 6מריגן ד)6 קם") סטנת6ח

 עק )'ב( עיי"ס. טר"ן כד' סר)יס ח' נפ' סמררי וכ"כ סס3ת 6ת יוחס מ"מ )ו סיחתו כמחמין סחו)ס 'תןס6 06 ספק ו6סי' דר")סלח
 וגתכ ריכל הוססת 3סס )"ח סי' ע"ס ס)' ונקו", סק"ס נט"ן ועירס ס6ו"1 ע"ס '"נ סע" מכ"מ סי' ג6ו"ח סרל6 כממ"כ כוככיס.עוכר
 6)) סכה סוחרס ד)מ"ד ככ"מ עיי"ס  גפטות סכגח S~h סכת סי6 7דחויס סכת ))ס)' רס"נ כסרמלס רניגו 7דעת otitnro ווי3כי6ור
 רסנת פמ"1 להוספת,  דייר 3כוריס חימסת ו3ס' טיי"ס כתון  יסרי) ט"י  שסין כוכ3יס עובד  3סמת:ת גססוח ~pD וריכל סטות ים Dh"חומס
 עב") כסכת רפו6ס )רכי כ) ICID 6וננר וסעס 3סכח צרכיו כ) )ו עוטין חומר סעס יסוכ  זריך סכת מסל' מ"כ סרמ3"ס ורנריכת3
 סר6"ט סכ' טר"מ כחפרת ס,סו גו' ס"ד כקו סכחנ סד"כ סגת מסז' נס"3 טרמנ"ס ס"ד גקסינס גחנ ג' שת סכה ס)' ש"ע כ))וסג"6
 וט ןח)י סנ"י ססכי6 כחסוכס כרסכ"6 1)6 כחו) ס,6 סרי פסק 6פ"ס מ"ג 56) דחוים  דסנת סוכר יסר:וכ"ס J~rht ס"ך 7יו:ו6כמ"ח
 ד6סי)ו ניוול נר6"ס ושנוע סם h~lno ע:1ס"כ סג"מ ומבכ"ג עכ") כו' דק )6 טסותרס מטוס סכ' מק"ט מכ"ח סי' וטמג"6כ,ס

11D'fi0ומ"כ סמג"ד 7כוו:ק דק )6 כמהכ"ח סג"מ ע;"3 ;ו' )י דגר6ס 6)6 נר6"ס ן3ר סוס )"מ 631:וח וו") טותו מ6כ')'ן 6ין 37ריס:( 
 כחומס כספח 7ס"ג וחס י:,סנוע סתורם מן )עוף סהיעס דמן דרסן 6.סור 6)6 וזיכך עוסות )נחור )נכרי )צור מר"מ נסס פרד"ססס
 סותרס pel": )דור ס5ייד )"ו סי' ח"ג כתסנין ושין כן סגו b":o ודעת סכגס סי"כ לחומס מותרס 7סכת נוססגמ"ר מוכיתסעתו7'ס וחווי עיי"ס מסריס ע"ס D("h בטנת סנ:ו"ר וכ"כ עוף ):חור ~;ר' )ומר דרנגן גכי)ס ג6מ)סו 631 )סחוס ס3ת גח)) סכגס נוסיס
 )פ"ק 36) פ"נ sifi סוחרס דסכת )מ"ך וסייגו סרס ס'"3 )חו)ס 1ר16י סופי) כו' וק"ת נס1פו רנס 7"ס תוס' כ' :ו"1 כסחים וע"ן)מנת
 נג7סס גמי. )יג( עי'"ס. ח' דין נ"ט סי' )6ו"ס ,טכ כור ;"כ כ)) סותרס )6 )חו)ס גס דס6 )ק"מ פ"ג 6נ) סי6 דח1יס דמעת7ק'")
 סייגו סכח דוחס ססק ו)6 דכ~קגי 7נרייתח 7סי' rnrni כו' לתגן וסיגו סכ' רניגו דגרי )סקוס 'כוסתי )6 ח7ע ססס וכ' גתי תירת)יח6
 סגולן דקטן רניגו זכרי סי' כ6ן נוס"כ )פי 6נ) עיי"ס ח' גן ססק 1' גן ספק סייגו ספק מסרס 6' ק)"ס כגנרל וזיזו נס"ס :1)7לדאגן
  חן כן ס' ו' כן )ס' גתי דמיךכס"ס

 קר6  6.)טריך 5יררעוים למטוט' 5ל5 רכינו  וכמסיו ממסק סכח לקתולי חיתי דמיך לסגיסס רה"י
 ח' גן ספק 1' גן ספק 6"כ כון ממ"ג לוחו 7:וו)ין 6ככס נר ר"6 זכרי כסמוך רנ'גו )סמס"כ olth 1)6 7"ט 6' ק)"ס מנחושס"ת
 3ן 7ס' כריתת סך סטנה סרי"ף יהרי )תרן סקע"ו רס"ן סי' יו"ד ס"ך ועיין ס)"ט סי' קטן כתםלן וכמס"ט 3סנת eh" 16תולין
 תל"ג שהו תזין ע5מט נומס 6כ) חי)ו)יס ס6ר )עגין סיר6יס כווגח דגס י") 61"ט עיי"ס ח')ו)'ן ס6ר )ענין n~ch ע)'1 :וח))ין 6יןו'

 נ:)סגס 16)0 נגזפס וע"ס סוס;ה' סג1וסגל )יד( . ט"ח פוייס נוס)' ס"נ )סרמכ"ס קינן ונס' D"p 6ות P3C1 ס'"ט "h"pP נת,ס'ועיין
 ספק יו"ט דמוי נמו"ס יו"ט ות) כס"ס כמו"ס גויד 6כי " ס' ט' ספק סוי ךני"ט סי6 נומגס ס)6 ון6י כיו"ט 6"כ ע"ס ס) נס"ססו6
 כ:וםגס נכונר ט6יגו מדויק 6יגו רכינו סכ' כדחגן 6כ3 כסבת 7'ו"ט ז:,סתנר 6)6 'ו"ט דוחס כ,מנס ס)6 מיקס מספק 6ססר ט' ס'ח'
 6נג מו"צ ס) לס"ס 7סי' 6"ס סוס כבסרס גיתו) כו' ע"ע וח) . כס"ס גמד כ'5ר )עסרס גימע קטן סו6 נעסגס רניט  7נירסת גית6ו6ס
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רכה יראים לשמים אס כי לבריות רע נעשים שאינס אימירינם ז עמורכמכלר
 הרחצה עזריה בן רפא דשרי אע"ג הדבר ונראה לו היא שסכנה מפס מילה בהרחצת בין גופובהרחצת

 כדאמרינן זילוף אלא שרינן לא הרחצה אכל השכינן סכנה שלישי וזיום זה לענין אלא כוותיה קי"ל לסו(לא
 ששהה כל נ[ קנס ]סכת דאמר כרשב"ג דקי"ל ואע"ג . בכלי לא א,בל ביד עליו מולפין קתני כיצעיעיי
 קא שפיך הדא הי אס 6'[ קאו ]מס מם"נ בשבתא ליה מהלינן הוי טפקא שהה לא נפל אינו לעדם יומשלשים
 למילה מנין 6'[ ]כ"י שני פ' בע"ז .דאיתמר לממהל אסור כוכבים ועובר . הוא בעלמא בשר מחתך לא ואימהיל
 יטול המל אמר יוחנן ור' תשמור כריתי את ואתה אמר דרב משמיה פפא בר דרו פסולה שהיא כוככימבעובד
 פ"א בכתובות ואסרינן דמיא כמהולה אשה יוחנן לר/ לא אשה לרב אשה בינייהו איבא בינייהו מאי)מז(
 שניזנייך דגך 6/[ קרס ]ס"ת במר"א ומטקינן , למימהל אתתא דמי שפיר הלכך יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב.)יז(

 דאמר כח"ק הלבתא דאמר כרב דקי"ל ברית דם ממנו להמיף צריך אינו מהול שבולד וקמן מהולכשהוא
 היה 'אם 6'[ ק)"ו ]0גח דתנן . מילה למנות תולדה , ברית דם ממנו לחטיף א"צ מהול כשהוא נולד )יח(אפילו
 רואין בבשר המסורבל קמן JVD] לוס שמואל אמר )ים( כשר בעל ובמה הצין טראיה מפני מחקנו בשרכעל
 ברכהה ולמד צא מצוותה למדנו . למולו צריך וא"ל למולו צריך אינו מהול ונראה שמתקשה זמן כלאוהו

 ראםתועפות
"hSr) 1)6 וס כפסק רניגו ט61 יחיד . כו' ים מינין 6)6 כוותיס קי"3 )6 )סו( . י1 גירסה גוסגגע )6 7)עי3 לנעו עך3ל' וגס וו ניוסף 

 6ונין וקני . חד0 0ס . מחסין כתנו 1)6 מרחיבן סכתנו ססוסקיס כ) וכ"כ ויזוף ':וכיר 1)6 מרמעין כהב טרי"ף מסרי חכר )ומ65תי
 61ח"כ סתס דקי") ולע"נ ע,ריס גן כר"6 חנ6 )ן סתם 6'[ ]מ"י ר"ע וכס' ד' 6ון ק"ו סי' ח"נ ס6ו"ו ו") . רני:, דעת )פגיךותדון

 tlh1S1" )לגויי כעי ל)רכגן רחי5ס סיגוי 6)6 כ"ע )ר"ofnin 6 נין ן6'ן 610 נוח)1קח )16 ט:6 כסיס. ס"ס 6יןמחקוקת
 כירכו מרחין

 נס"1 סתי'"ט סידן וכש סחו)ק כיתת טס)כס ר"3 (~or ס);ס 6'ן מחקקת הח"כ orc  י"י כסין זס") מסם ס6ו"ו דכאי וסי'עכ")
 טתף"ע מסקנת ט61 וכן כהורק רפ"ת טל"ח סטמ6 כחטוגק כטרסכ"6 71)6 ססתס ע) כחו,)ק סוכרעט קט)כט 7סכח;לי כן )ומר מ"ע7;,'ר
 6י וס מ10ס וכי נרך 7מט כסתס ס)כס 6ין מח)וקת ומח"כ סתס דקיי") ומע"ג ס6ו"ו )שריית כ% סתח)ס 6'ןסרטנ"6 7)ס"י עיי"0 קמרו (OID ס)כס 6'ן 6)6 כמהלוקח דס)כט 6!)רו מד63 כטפס ס)כס נכף ז: סדין כקומר סס'רו0ו דכ)'סרפ"'
 סכ)) גני כססתס 0סו6 צ"ע טר"מ ס)כס ססקינן סי6ך )ס6ו"ו )" ק0ט וכוח"ט כ:") ס"3 דס,1"ז הע"כ כססחס ס)כס )מסוק6ססר
 61ח"כ סחם וסוס כר6נ"ע דסייגו רחי5ס כדרך סו6 6' ס"ו ד0נח מרח'5ין סו6 רבעו וע"ד כו' סו6 נוח)וקת )6ו h~O ס5"ו הי'ולו

 )מון )טז( . מה)וקת ו6ח"כ סחס נעגין פ"נ מע"ס ס)' ססעס"מ 3ר3רי ועיין )חודך ,ינוף דטיי:ו כרכנן hlh (CrD ס)כס 67'ןמהבוקה
 6:0נור נומס פסו)ס ניכרי מקס 60:ור יוחנן ר' דברי )סרס רכינו נודכר' סו6 ינוו) :snct וכרקס ינוו) O(s 'ניו) סתו) וריש כך ט!6סנ7סס
 מטיק :610 מי ימק סם) ניט קל' 0ס פר0"י וכן סו6 מסק 7)16 נכרי )6סיק' 'מ1) טנטון 0ס מר"ח פסי'  וע"ן נסג )סנן ימו)סדו)
 ופןס"י מגמלך ricb מ"ג 6)6 מפרס"י וס 6'ן ימו) סמ) כיס קרי רס"י טמס";  וריס 0ס )לו נחי' סריטנ"6 ומזכרי 6חליסנוו)
 יפ וכן נוסו) סו6 יס6 סינוס) סירוסו כך 6)6 סינוס) 6)6 מסמע )6 יסמ) סר0"י ע) 0ס וטסיג 6חריס ינוי) מס31 0סו6 מיכ)ומר
 מסת סו6 יס6 יגוף 63חריס סמ) סריס3"6 כסי' ופירסו סנכרן מיכרי סו6 כ"ג 'מו) ס:נ) ימו) סמו) וריפף ס;ד:ס סיר6יס בינרי)פרס
 )6חריס יו65 וטות כחו)ס וטננ"ס גק:ון טיו"ד ימו) כיס קרי פירוטו וגריס חוו) סמו) כיס קרי נגברת סריטכ"ן וגי' . מר"ח כפי'ודל
 )ס יניקתי יגעי) 6כריית6 יוחנן רן JtSD וסיכי 61"ת טס סריטכ"6 דכהכ ודע . טר"ח וכפי' )6חריס 'נוו) מ?1) 0טו6 נוי נוך6יוסייס
 סכ"נו וכ"כ sttnP )ס מייתי ימו) מסמק תג6 טסו6 'וחנן יר' סריגי כריית* דססי6 נגירס6 וסגי וי") הזוור בריתי 6ת נוו6תטנסדיק
JUCJ'(יומק וטוף )ע"נ ס3"ס כתג 1ע"ו ושלטס יכתיב ימו) מסט) )ס ומסיק וכו' כקומר סו") יושן 37ר' טס טכת3 6)6 ש"ס ::ט 
 ט6כרטס כסוסו גך נפ' כ' דסרמג"ן עור ורע ודו"ק )ק"מ  סריעכ", )סי' 5נ) כריתי 6ת ornin טי0י5 ר"י )ס דמפיק  ת:י6 זגס7'6גזו)
 Sno גו0וס Olp ~מ1 סמ3 וטמר עטו חיק ט' מעט' 31ס' פרבריו  עיין עלמו *ת מל ולת"כ 3:ו וישמעאל גיטו קנסי כ) תחית ננ)יכינו
,מ!)

~"rnot 
 'מו) סמ) מסוס ו6' סרמ3"ן כשח ;תכ חי1"ד כתגובת

 וכן יה"כ עימו 6ת גס ):וו) 36רסס כדעת סטי' כיון )יס גיחי
 0מ) 3"0 קסיעט פעמן 3' 7"י )ע"נ מטנפותיו יוסף מסורח )מח"כ סמוכין וסוף otlh כסנו) כחח')ט גס סני) נויקרי מסיר גרוףעבט
 סס 0כתנ מו ס" 7ר6"ג ~nmlfi ועיין וסנן 0"ך גתנייר כע5מו טמעטס 130ט כיון ותי' ו'[ 6ות )עי) ]ע"ן ססו)ס 3גכרי מ')ס 7ט66"ע
 עכ") סעו) ד"ס רס"י ולס כ5") טס) סגד מן סס ומונס עכ") ימו) טמוא כיס קרינן ינוי) סמו, דכחיכ י0ר6) נר )מימה) מסו) כוכניס!עינד
 0ןקלק 3' 6ות סע"0 " 0חי)ת6 ועיין . ר0"' כגי' ודל ימו) סמו! ניט קרי גגמר6 סריסגז6 כני' וסוף )סגיט טבורך זון 6'ןונהגות
 6'[ ]ד' ס"6 נכי5ט 51") ט"מ . ס"6 ככתובות )יז( . 6ס')ו תחת ססו3 סג'ס סס הדס וסטם מוכן וקינו כו' )מימה) IS'nh ונכרי6ית, סגדסס ו3יר6'ס ט' IDn'DI תסור ונכלי כ6ן ר3יגו כדברי סו6 וכן פס') נגררת 60מרו ממס ותיגו )מימסך הסור ורי"ף כמ"גע:נס"כ
 דכרי זכר hSt טסוס) יותן ור' יוחגן ור' ר3ט סו6 ןסס)ונת6 תמוגס סמר כסם סמכים )ך פ' ר6ונני י)קיט כטס סכיך 0ק"כרס"ר ס" מעם ס)' )יו"ד טנרית כורה ונסי רמנו יסרי סניך תקהל סי' סריק6גטי וכן רכינו פסק סני6 וכסגמי"' 06ס הול"ס 6' כ"1 ע"גועיין

 )6 נתוי'ס עיי"0 )יח( . עכ") סחס כל6יח6 31ית6 סוס) יוח:ן דר' טנוף גו כחוג ס"ט וי0 כוס") סס סכתנ נוי)ס מסג' רפ"כססנמי"י
 06 0:)61) מ"0 ,סו מעין מרקית מפני מתקנו כמטגס דמ"ר מסרס רכיגו כו' 6"0 כסר SP3 וכמס )ים( . 5"ט ס" ננקט סנןונ6,"ו

 סרמנ"ס 336 ת"כ סף 3ת0ונס ס3"ח סי' וכן נ6יומ) גוספע מחק:ו גמ0;ס רה"י מ"0 וסיעו )מוגו יריך מסו) גרוס סגוכטמתק0ט
 מרקיתבז מסגי דמתקמ קומר ליפ"כ )'ס נ67'ת נור );) ):וודו 60"5 ור0נ"ג ShtnG לנור נעגין מארי 0סמ0גס מסרו ס' דין מירט מס)'פ"נ
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 יריאימ לשמים אם רעלבריותכי נעשים אייריםשאינמ י עמירמפך450
 ושפיר המילה על אומר הבן אבי מהיל ואפילו המילה על אקכ"ו כרוך אומר המל כ'[ ]סם פר"א בסוףדהגיא
 על ההם כדאמרינן יצא למול אמר אם מיהו המץ ביציר על והלכתא 3'[ ]י' פ"א במטחים דמסקינןדמי
 המצוה עושה אא"כ לישנא כהאי אמרינן דלא למול לימא לא אחר אבל משמ'ג דלהכא ל"פ כ"ע ביעור')ב(
 אומר הבן אבי כ'[ קצו ]סכה תניא . בפסחים התם כדהניא הבן אבי כנון עליו תלויה המציה שעיקראותו
 קודם שאומר פירש"י המילה אחר דמיתניא ואע"ג אבינו אברהם של בכריתו להכניסו אקב"ו אמ"הבא"י
 דלא משוס המילה קודם למיתני תנא אקדים דלא והא לעשייתן עובר עליהן מברכיו הברכות רכלהמילה
 כסדר לברך פירש ז"ל יעקב ורבינו הקדימ ליה דמסיקא בברכה לשם הבן אבי שאין שפעמים ליהפסיקא
 לתורה הכניסחו כך לברית שהכנסתו כשם אומרים שם העומדים תניא )כא( זצ"ל רש"י דברי ונראיןששנה
 המברך . במילה הכנסתו היא זו מילה ברית לבעל ממירתו נימול לא שעדיין ואע"פ מיבימ ולמעשיםולחופה
 כן על קודש ברית באות חתם וצאצאיו שם בשארו )כב( חק מבמן ידיד קידש אשר אמ"ה בא"יאומר
 ה' אודה ברוך בבשרינו שם אשר בריתו למען משהת שארינו ידידות להציל צוה )כג( הי אל זאתבשכר
 זה( יריד . הבריהכורת

 לידירי מה דכתיב אברהמ זה ידיד ל[ ]ג"ג המנהוה כל פ' במנחות כדאמרינן אברהם
 ראםתועפות

 קינו 3וד6י סמטנס דין סרמ3"ס סירוס ו)פ' מק"ט וט"ז סק'"6 נט"ך ע""ט ו' סע" לס"ד ס" 'ו"י סטו"ע נמסך t'trht מעיןמרקת
 )ע') רניגו 3ד3רי כמכויר דמננה:1 וין דייך )ער) ס6ס1י 1פסמ תרמוס )דין גס כייחס )ס" 6כ) 6חר )עג'ן ז)6 מקט )ן'ן י"6סייך
 מרקית גוסני נותקנו נסר כע) סיס b"1D 061 3טכה ככהנן מסו) גר6ס ספגו יסר נע) כו' סער) חוילות . כפסח ער) )ענין נ"יס"ס
 ננוה 3ס' אדמו"ר סנ6ון סרב ע) G'tPI(' נססת נער) )נוע)ט פרסתי כקמר סער) תו)ךות 3תרינוט ער) )עגין ג"ח ס"ס טס וכ"כסעין
 3תס"ן וס סי' וג"כ נוסו) )ר6ס כסגו סיירי סמטגס 77ין ים") סיר6יס יכרי סם טכתנ ב' סי' מ"3 ס"ט ס3ת ממגיות ס"ס ע)5דק
 6י:ו ד:וסוך ס6 קטט 61"כ מדרכגן אפי' התרוכס 16כ) גוסו) גר6ט 6')1 ך6פי)ו נוטמע ו:1עחס פס וסיים כח:ס טיח6ו רק רס"יס"ס
 תר1נוס )עג'ן גס כו' 3מר כע) סיס ו6ס דס3ח כנוםגט דין סטכי6 קע"ו ס"ס סכ:ךפס סיר6.ס 37רי ר6ס )6 6'ך כו' נהרימס6וכנ
 כנדפס וכ"ט מסמע ד)סכ6 )"ס כ"ע דכ)נער 1)") ס"ס ססו6 גראס 6נ) D('Y נוסמע ד)סנ6 )"פ ג"פ ד3ע) י65 )נוו) לנור סם) סכן36י Db" וכתכ נוס") סר6"ס דגר, סניף מיאס מכף רס"ג נכגנ;י"י וכן . כו' )"ס כ"ע כיעור ע) )כ( . נני6ורי ממ"כ כ"ז ס"ס )עי)ועיין
 6סכ6 כו' מקוד דחוק מכ"מ סי' 63מת o:nh עלו וכתכ כרכות מסג' ש"6 מכ"מ פי' סס סס3יtu.b l"pD 6 ח' סי' 6רגס"ח כס'ועין
 מ6י 3וס") כת3 ךפסהיס ס"ק ס6:ויס rnb~l עכ") )3ער qb סירוסו ויסים )3ער סונור פפי ורב ייעור ע) 6מר ספת ר3 החרססונ"ר
  ווסתיי ספי ר3 צנרך מ6י נוס") כתב חמן ניעור ס)' 3עישר וכן עכ") חזון )3ער 6מר מס' רב חמן מעור ע) 6מר ספ6 רבמנרך
 מטניס ספ6 רנ  צימור  על ימרררני

 דר~
 ע) ג,כר מקורס עכ"ס 6כ) סס6 )רכ פסי רנ 7נר' ס,ח)ף 3גירסחו טגס עכ") )נער 6מר

 המס"ט )סיפך ג6נוח סר6:,:'ס סגירס: סרי חמן )כער כו' חמן ניעור ע) ס6נודט כמט"כ כחנו וסר6"ט טרי"ף וכן )3ער וסדרכיעור
 ניעור ע) 6מר דרני מסנויס ספי רכ סעיעור שנרי טס כהב ס,6 טגס ק3"ע ס" ה"6 "ז נ6 וראיתי סכ"נו ע) ולק"מ כננור6)פ:ימ
 כט6'; 11 כרכס סס he'1 ראגו נודכרי וקמי ראגו דברי טס סטכם ג;')ס מס3' רפ"נ סנמ'"' עיין )כא( . חמן )3ער 6;,ר סס6 ורכחמן
 סעס מן 6חד 16 כ"ן מוחס סי3רכו מסורס מי ויד 11 כרכס 5מרי0 מהרכין 6'ן 6כי, כס 6ין "5ס סס סרנ31"ס וכךכךי סכן 36י00
 3ס) סנטוס )קיים כידו טען )פי ס:וי)ס ירכת 6חר )סכגיסו ס6כ נוטרך סכ' הנצ"מ סי' קען הסנ"ן מנסות ועיין כן" לעסות ר6ויולן
 :ו')ס כין )כרך קבוקי גג'מן 61גי כ6ן כתוב ונגדפס סרר"פ ע"ס קכ"ד סי' ככעכו וג"ס 6חר 6ןס ככנו) וג") 3ט) וט"מ 5חר6וס

 סר6"ס וכ"ג עכ") י5". משר רני מפי ביס קר.;6 )עטייתן עתר עדת טנגנס גמר 6ין מרע ס)6 דכ'ון סניטס יסרי )ק"ס כדי)פריע:
W"~eטריע3"ן ענ,ס"כ סק"ס רס"מ ס" מי)ס ס)' )יו"ד סנריח כורת כסנר וכהב . 6' 6ות ת"6 ס" )עי) יוה"כ ועיין י' ס"ס דס3ת 
 פריעס ד:ח:ס )למנועיכן סו6 דגספוך כו' )סאן וכיתי )6 11") 6"6 ט) בליתו טט'6 )3יס )מי)ס מיוחדת מרכס גהקנס )כן כיון3:והח
 36י )כרר ר"ת ספריית כתתו 36י ד"ס 3' ק)"ו 3ט3ת טת1ס' וטגס סי 6ות נערורי )עי) ועיין עכ") ע"ס מטפיח כסירו: מנגוע וכן)6"6
 ססס:יס סיר6'ס ראגו ורכן ע"כ סכגיסו מכנר מ:)) )לריח טסכגיסו כטס המליס סס סעומדיס מדק6מר סנ:י)ס 6חר )מכניס,כ3ן

 דפסחיס ס"6 סנורדכי נוס"כ ס") )6 ורמנו נמרס טכגסה1 סי6 זו נריה )כע) מסירתו )תרן כסמוך כתכ סמי)ס קורס ס6ומר)פרס"י
 עוגל מררך סיכ' סנ;י)ס ע) 67"כ סכ)13 כס"ס וכ"כ )כטקט נלכד וסוי טנמ!ט תתק)ק) טנוף דהייסיגן )הכניט כמקט 6חר7נונרכין
 ממניס ונק"ם ר5"ג סי' סרי"ף טו"ח ועיין עיי"ס )סכגיסו )פרכת מי)ס כרכת 3ין )חנק תירו5יס 3' כתכ )טם)"ס יסע וגכגיי)ע:ייתס
 כו' 6,ננריס טס מס כעס 6' נוי סוטם ועיין רטוט סו6 16 כו' ססכגסתו כסס ),מר טס סע1מדיס ע) גוגוס 06 מחקר ט6ן מלם )סססורקחי
 דרגנוע ע' 16ח וכי"ח ערכות כס"נ סמעי"עוכתב

 סמג"ד_
 רס"מ סימן 'ו"י נסו"ע רק כס"ס מקור )ו 6ין סנו111ס ע) ידו )מגיח ג,לת6 וסך סכ' ג"ח סי' כתסוכט סגרעק"6 כוונת ולומיגפטיס עי מד"ס 3' כ"6 )נרכש ס))"ח וכ"כ חכגויס מזדכרי חית 1)6 טו6 כעס

 המגח גוווות6 הו6 6' י"6 נע"ו ומגים כן )עטות סגריך בס"ס מקור )ו 67ין טס שרכות סתוס' ככוונת וטחגחו מטרי"3 3טסוכג"ח
 נברכת מ"ת חס)ס עיון נסחרו מעק)ענ3ורג מסרי"5 ס"ס )3 חכמ' ע)יו תסטו ו)ח:ס כן עוטם טיס מעננו ע)ס יביט 6גה6פיחח6
 ו)6 חכנויס ננדכרי חיוב 1)6 כן נטנו סמעגנון מטמע 16מריס טס טעומךיס גמ' אזן נוירון 61"כ עמדי' כן )6 61גג' טס 7ע"1מנמרק ד' מסגרעק"6 סגע)ס כווט וקמרו י' תערס ח"ו נהון ח' סגם )י,מג'ד ננופט %ס וסר"ר 6' '"ד ט3ת )מס' 'טר6) 6ט' ו3ס'נו'ו,ט
 מק"ג רס"ר ס" 'ו"ד ס"ך וטת . מגע) חגון נ'ת כיסרן) סמו וגקר6 ירם'ק נוק.6 דס"ס חרס סרס ססי6 נ' ק"ו י'נ,יו'ת )סס'6דנ;י
 הגדפם כ"ס )וס גורינו ח)קיגו ח' )כג( . שרכות מ"ע 3יי1ס)מ' 1כ"ס ישק יפס 3 36) 3גיוי6 )סגינו ע"ס . "ק )כב( - הכנמתו3;ייוז
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רכך יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז עמירממר
 הקדשתיך מרהמ תצא בטרם כדכתיב לידהן קודם ומקודשים נועדים הצריקים כל )כד( מבמן קידש וגו'גביתי
 ויש ה"דשתיך, םרהם הצא במרם עליה קרי יוחנן ר' נפק ואילחישא לה להישו נ'[ ~ס"ס ביומא נמיואמרינן
 וגו' שרה לך תלד אשר יצחק את אקים בריתי ואת כדכתיב לידתי קודם שנתקדש יצחק זה ידידאומרים
 י ובשעה הכוס. על )כו( לברך הורגלו המצוה חביבות ומתוך י )כה( היוצר לשני ואהוב 'יריד שהיה ידירונקרא
 אומר המל הגרים את המל . )כז( דבר ערות בך יראה ולא דכתיב משום ההינוק ערות יכסה מברךשהוא
 דם שאלמלא ברית דם סהמ ולהמיף הגרים א" לסול אקב"ו אמ"ה א"י ברוך אומר )כח( המברך המילהעל

 אתה ברור שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם כריתי לא אם שנאמר וארץ שמים נתקיימו לאהברית
 הערלה את להשליך ונהגו , הגרים על כאשר עליהם ומברך עבדות לשם אותם מל ועבדים הכרית כורתה'

 דכתיב משום במים מוהלין ישראל ארץ בני )בם( בבל[ לבני א"י בני ~בין דהלקוהא בפרקא שמצאנובחול

 ראםיעיעפוה-

 סס ס3ת סרמנ"6 גח" )כד( . 3נסריגו סס 6סר כריתו )מען 7)ית6 נירוסנמ' וע""ס "ט ה)קיגו חי ננמר6 ו)פ;'גו סם ניוש)מ'וב"
 כתיב  ולסלן  ירטפיו כי  כטיב  בילרסס ירישו  רירשמ ננ"ס )DS1 0(l )סו קיס ךד'):;6 '") סנטן מן סגחקיס "גליים מ2") 61"תכח3
 יכתיב נמךרס ססי' כתנו 3' כ"ג ד' 3מגהוה atno 16)ס כו' ס)ךיקיס כ) נ;כטן קירס כ6ן כתי ורבינו עב") 'יעתיך נבטן מרךנפרס

 נגדסס )כה( . כעת סנודרס )מ)61 1)"1 סרסנ"6 סכתכ סנו"ט כ:;ןרס יוכו6ר 6"כ כו' כירמיס וכתיב ידעתיו כי3הנרסס
  רייס  לפון 3רונ-~ס עמס  ויתרונו 3כ"ר כך6'ח6  6מו מנטן סגתקזס יעקנ 'ס '7'7 )סרס גר6ס גשר בנימן 31' 11") למסדרכתב
  סס  ביצירו  ופון  לקית. מסלכם עסו ע"נ גנית עונרח סימם )65ת ממרכס טיס ויעקנ וענר סס ס) כ:נךרסו עונרהסיתס
 יפריו ממעיך )שיגיס וסגי פ"נ פ'  בב"ר  ר,י1רי:ן מטו)טמע

~rh חלס 65651'1 . פסע סגו)ד ג)יכן גרכיס רני nlhs ווט קודם כרית 
 6ו"ו ע"ן סירוסו ועיקר פ"י ס'  יעל י"ס פ"נ פ' מפ"כ טולויכגו ויסמט,ל טרו 3לי כמעט כפרו מסרי ויוחק לכרסת 33ני כןס6ין
 סי'ס"ן  ככרמין סגד"מ סנ6וניס חסונת עיין כת3 רסיס ס" ריס  )יו"ז ט6ו) 'ד ומסנטות .  סריר6  ר3 כטס 'ן'ן ערך וכערוך ק"'ס"
 ע) )נרך ססורנ)ו ימס  יומ6 סוף ס:ורדעי ע"ס סכ' רס"ס סי' 'ו"ו ככ"י עיין )כו( . מסג") סעע- 1)6 כו' יעקנ cr גודען 'ןירספ"
  מכתב ע"ס 6ות סקס זכלי נקוגטרס סכרית כורת כס"ס ועיין . חרס טס . 471חק סיין ע) 6)6 סירס 6ומריס סטן נוסעם סו6שוס
 בטלאי  סמך רס  תסו* נ"לסס

 בסבפ  כמ"ח  וסוף סמפוט חנקות מתוך ססו6 כתכ רנתו OSth ע""ס  יין  3לי לכ"ע פירס 1bc1 לסמ"ר:

~up
 מנרכס  6ין חיילס  סס פכתב ט"מ סי'  ירמ3"ם הפוכות  ~Tal כספר כשיובס  ופרמכ"ס מילט,  כגון בייחס  סקיבלו: מ15ס כל *'
 סרמנ"ס ד' olfnt רבילו לרירי  מורס סימיס  נס6ר 6נ) ת"נ 16 ניו"כ ג'ינס olhno oh D1'h וכקומן סתטניפ כימי ר") ע"כ כוס5ריכס
 ס"  יו"ד  סקול יר  יטיין . 6"5  מם  ספסלי  ללסון ככרית כורת )גרך רק כסס"נ )נרך Dh hsn" ר") כו' כ)) כוס מניסן 6'ן ופכןטס

  לר,מרילן  ל5ו5תו  מייטיגן 7)6 סיכי כ' ככך ערום cicn ח1טסין 6גו 67י1 ;ר6ס גשר כניגון וא' כ6ן כתוב ננ7פס )נז( . ז' 6ותרס"ס
  נ,יקרי  )6 מ"ג  615ט תיקיי ל* יגן כוית יוכל  סייגו רען קמות ל' רגעו וממע1'  מלויתו  פורפין  רגן כרת  סיים  קין נ'1 ךמיצ3סויס
  ס3תורס  מעריות מכ) rnh 16 בחותו  16 בתו סיר ותפילי  OtSD  לירז ליבו יחר  ot:c  otfl  פלפ :,מת סחותי סקטגט ע) ס63 ססריערוס
 6'[ ]כ"ן סמיסס קריבת )ענין 33רכות ד6מריגן וער נווגhoJ 6' נמי כפקק כסבי ער,ס מתורה )ס ינפק6 כיון י") 6"כ כ'[ מ"לךגזס
 ריס  מילס ט)' סעיסור וכ"כ עכ"ל 5דק תורס י63 עד 3י7י וספק ערוס מסוס 3סס  דלין ב"י  לירוי נותר קטנ'ס פיתו וי_ג' כניו סיו06
 1'צ סרברות טמרת בטל כחב 11") ע"ס 5"י ס" ר3ת' סת;'6 סכתב מס כפי  לסילו  לסטהיס רופיתי ונסיכוס 3ק5רט  ;31 ל  מסם  ויפןתייר
 ד)6 מ"ד hl'(h )מכס"ס  )ריך יל*  רגן ביית ס'6כ) עד מיגט מסרסיגן ד)6 ))ו6ס )'ס 7מימ' י6'כ6 מסיר נ;')ח6 כריר )6  קטןלו'
 D~p יירק  ל* כלדו ונ"צ ונגיו כמטס ימן סיס כקנס כ7נרסיגן )כיבס רבוי סיס6 עד ערוס טוי ד)6 וגוסתנר6 )מכסייס ואריך 3)ו6סדתי
 סי' יו"ן וסטור . סק"' סנר"6 3י6ור O~P סי. קו"ח סו"ע ועחן עכ") סוחר קטגיס ונ"נ  דגיו  סיו וים  ניביים npDnl1 פלית%,"כ
 דכרי ס,6 וסיט סכ' סס כבנ"י ודע  כצן  סרוסם רזינו  לציפת כוונתו סנרכס נסעת סקען ערות )כסות סגריך וי"ל 3r)cרס"ס
 ע"ס י"6 מגו Y~h סנ"י כמיו"כ 3'ט מ71ס 'וגס רניגו זנם 6חר' סטור  ליין )ייסנ מלס במכסיפי כ' ועסי"ו סייחו מי כס"ס 'וגטרכים
 )יו"ד נרלי כס' כחג וכנר יקו:ייתו כ)) סתח)ט 61ין נ"נ ס"ק רס"ס סי' )יו"ד סב,-'ת שרת ספר 3דנר' );עם מכטירי מס'והונק
 כמט ונרסס  בטולם סמיי כתפספ  מכנר 6הר סכ"ו מנח נרכס סמפס כי כח"י הס כי 'רסיס ס' )בנ"י סיס )6 הגראס מכסי '"י דין קמטס"

~'i:DD
 וסמנרך סמי)ס ע)  נומר סגו) 3סן סכת,3 3היר1םס וסריטכ"6 קרטכ"6 סכתכו מסריס טיס כני' סו6 כו' נוער ס:נ3רך )כח( .
 6כ) נגמרים )פג'גי וס"ס דסבת ספיקת טיי"ס סמיח כפ"ר  וסיף התילת  חקקנו  דתרסי ו") סס)כות SD3 סרב וכ"כ ס;ריס 6ת )עו65ומר
 שכ' במסרפ", וטייחן  סליל חיב כויו  למול פייב  סממברך  סגריפ *ת  למול מנרך גריס ס:,) כחצו סגר )6 7"ס 3' ו' נססחיססשס'
 דכ"יטרי"ת

 3ספריס וכ"ח סס כרי"ף )גי' סביון וגראס עיי"ס כו' ):וו) דיוורך טנריס *פ  במן דמילס ר"* D"D3 בכריית, נסריך
 מסז' ס"נ נכ"מ ועיין  ללוס  מברך  שילו מווילס ולשחר יכרית בורת כש"י כו'  וליייף  יכריס  למול  יספקו ,ומר  יגריס ,ת ס")מדוייקיס
 ד"ס וו6רס6( )ד' ג' כ"ן דף ס3ס"נ )מון סו6 631תח כו' )מו) )יברך ךמסי) ונתר סמס"ס oe סרי"ף )מון ש"ע ס:ניח סיסמיאס
 3גי וו") סכ' 6טכו) נגח) ושי"ס כו' מגיס ע3 מוספן מורח שסי כחנ מי)ס נס), ס6סכ31 כמיס מוססן 6"' 3ג' ומטכ"לייסירפס, סיספתי ר,מומר לכם( . סכ"מ  סקלת  ססו6 ר6ס 63  6ך ס"ס רס"פ נף' ליו"ד  סקול יז 3סנסות וכ"כ סתיס ומגרך )מיטתו ,נס"גכמק
   פכ"פ סןר"מ נכי6ור סנרך") וע"כ טכ") ססיטס מוחנפת 1גסנמי"'  לרן  ופטרי 6כ,7רסס עיין 3עסר 6"י וגגי כטויס סער)ס ג1ח:יןככ)

 נעפר מערב וחג' כמיס מניח גגי סס ססנ'6 ממשמות 3כ) כמנוכר נעמר גוסג'ן ננ3 ינני נסנמי"י מכ"כ סו6 7ט"ס י' 6ותכהנסות
גנני
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 יראים לשטים אם כי רעלבריות נעשים שאינם אשורים ז עגור מפך452
 בריתך ברם את גם דבתיב משום בעפר מוהלין בבל בני )ל( במימ הערלה משליכין פי' במיםוארחצך
 וסים עפר נקרא שההול שניהם דברי לקיים חול מביאין ועתה )לא( בו מים אין מבור אסיריךשלחתי

 . ומים מעפר פירש נבראו הרקק מן עופות ל[ ]כ"י פ"ב בחוליןכדאמרינן
 ]ה[ תגסימן

 שם את תחללו ולא הכהנים אל אמור בפרשת , דכתיב שמו לקדש צוה מאלהיך ויראת . השםולירוש
 ת"ל מה קדש אמור תחללו ולא שנאמר ממשמע בת"כ ותניא ישראל בני בתוך ונקדשתיקדשי

 במעשיו אדם יפקיר ]שלא[ )א( השם קידוש על פי' שמי קדושת על עצמך מסור תורה אמרהונקדשתי
 תורה יחבב אס כי סופרים מדברי אחד דקדוק ואפי' בתורה האמורות מצות מכל ]באחת[ובדבריו
 כעובר נראה יעבירנו ואס יהודית מנהג אלא מצוה אינה ואפילו המצוות לקראת לבו וישמחודקדוקיה
 השמד בשעת 6'[ ]ע"ל ומורה סורר בן פ' כסוף בסנהדרין כדאמרינן הדבר על שיהרג צריה ומפקירהמצוה
 המקוס מצות להעביר כוכבים עובדי שמכוונים השמד שעת פי' יעבור ואל יהרג קלה מצוה עלאפילו
 אצל בצינעה אלא אמרינן לא השמד בשעת שלא אפי' יוחנן ר' אמר רבין אתא כי )ב( לפניוולהכעיס

. ראםתועפות

 סער)ס 36) סריס ע) סרס ו)פסוך סמיגס ימי )מדון סייגו כמיס אוסטין ttDO גימד י)6 נפי רכיב כווזת )ל( . ע""ס כ46 מן מערגוגני
 h~11DO וכקטון כעמר סערני גותגין ע"כ סי' כעפר טמוס)ין 3כ) י33גי ופינס כמיס ריער)ס ג!ס)יכין רכינו סי' מס"ס כעפרמס)יכין
 וטיס סער)ס 6ת מס ד5") וגרפס מנומ:ס סו6 סזס ערקת 1)סון עכ") ט6רן 3עסר טיס ערקת 6ת מכמין חכמים 6:!רו מכדןמכ"ט
 סער)ט )יתן פכר )6 יס"ס[ 9' יו"ז סטור ססני6 יטוי6י ]לנ סאון ס3ד3רי 11") קס"3 סי' היו"ד ל"ו טגו"3 כממ"כ 71)6 כו'כעפר
 מהסה 3מת6 ט11U'DO 61 לטון עכ") כו' סנ6ון י!ד3רי תיגו נעסר סערכם )תת מגסנו וגס מעפר ע) 'ווכ ט7ס וסייגו סעסר ע) קמו) רקנעמר
 וסוט סךס סס ,כר ו)6 כעסר סער)ס 6ת מכסין ססרל"6 )טון סגניה נסעיעור ובי"ס כ.' ממיס ע) סע')ס זס וזפ) כו' נמים )מסגמגסנ
 6ין ממ"מ ופ" )לא( . עייזס סריס ע) סמוס)ין מורח )3גי )ר6'0 כוייס ו6רחנר ךכתי3 תיסות כעיטור זחסר וזע ס6דס עררת כסדר"6נכון
 )סעי ורקתי . ג"3 6וח פכ"ט )סזר"6 הכיקורו טגר7") )טון געסר כרוי )טר כמי )עמר )הטליך רק סריס ע) )'מו) bld סומכין נומיס
 זמיס וסר65ח וטני)ס 3מ')ס )כרית ס:כגסו ע)יטן )ס,ות מרפ"י 11") 63נגות ortl עס"פ ו' כ"ד סוגות רו6 סעגח כספר ע:!ס"ככ6ן
 דלין וגבירי סחם ד6מר יסוסע ר' 37רי טס רס"י וזכרי מתורס וקכ)ו ממגריס כס'165 מטס למי סייגו ך36וחיג1 )סדיק גריס נ'נו, י3י3מות ות:!סגי עכ"). יעקכ נ!סר"ר . ק6מר ויעקם יצחק הכהסס utnlJh דסחס וי") טגנו 1)6 מנו 6כותיגו קמרו וינמות יכחו)יןוקרס

 : ישוסע ור' כתון"ס עיי"ס עניים hSJ טקס ישן ו)") טנגו 631 מ)1 ד136תיג1 0חס ד6מר סי6 לציעור ור' טני)ס %3סרס
 1)6 6יס סיסרג סנורך וגוס ס"מ סי' )עי) רניגו כמכ ככר ומגס וכ5") 3ניפס כ"ס כו' טחת 3דכריו 16 במעסיו 6דס 'פקיר ט)6לא(

 h~h כ6ן וסג16 ח,ר שמס 61"כ  לי'  ס:!' וקים עלמך מטי וגקדטח' גימר כו' תחילו )6 סג6מר ממסיע וכת"כ כזת:י6 ס"סיח))
 שיעכיר מחכוין ס6ג0 וטית טסמד נסעת ממ15ת יכר ע) )ענור נ,מג1 סכקסו מי כ) סס פכ' ס"ט )"ת כסה"נ! כסר:!כ"ס רכיו ידעתע"כ
 6ת ח)) כ3ר נסרנ 1)6 ענר ו6ס ממ"ע כט' ק63רגו כמו יעכור ו6) ויסרג (lre )סחיר חייט סו6 מגס ט' חמורות כין nlSp כנוחנין
 קילס )6 05 סרמכ"ס )ס"ד סעגח לסגת 6' 6וח כ' ס" חכמים מסגת כס' וכמט"כ ס"ס 'מס"ת סי סיר כס' וכטס ,ט )16 עג וענרסס0
 )6 067 ט"מ )1 ענין ומדסמכו וגו' וגקדטתי וגו' תמ))1 1)6 זכתינ ססס חילו) ככ)) ג"כ סוי יתגרר סמו (D~p טמחו"כ כלוקוססטס
 )6 ע) עכר מ"ע יכסל דמאי עצמו )מסיר סמחוייכ נמי תחטט יו)6 נ6וטרס סין 6% נ' )צוין כסס""ג וז)6 טסם ניח)) 0ייקירס

 מבסון מסמ"ג ע) סמ)"מ תמיסת )ייסב משסרו כחב מעס"ח 3ע3 וסנ6ון , l:DO"( ע) סגי חלק מגותיך דרך 3ק' ר.מ)"מ תמס וכנרתעש"
 קירס 1)6 סעונר מי 6נ) )קים 0י6 זמ"ע מ,0 מסמם וכו' עצמך מסור וגק7סת' ת") 1)מ-י וכו' תח))1 1)6 סג5:!ר ממטמע טרמושת"כ
 631 טג6מר ממטמע טס ךקחגי סח"כ ובנסון נוס") סס מכ' 6' 6ות פ"ס סי' )סמ"ק ח7סוח הננסות 7עח כן 61,ן נאת עומרסגו
 ספיר 61"כ עכ") ו") ריר:%1ס כזעת כטיז' ט"כי שסך וס)16 יטעטס מטמע סי' קדוש ע) עצמך נסור וגקיסתי ח") ומס כו'תחקו
 וסנט חור וכקן חח))ו דו)6 3)16 ועכר טט0 מח)) ג0רנ 1)6 עכר ד6ס )תימרק דת"כ סך תחנט ןו63 3)6ו ס"מ ס" שעי) ר3יגוכתכ
 כ' 16ת מ"3 ס6י' נסע"ס כממ"כ וז)6 וכ0רמ3"ס מ"ע ottpnl לסרינו ערמו )נסיר ס:וחוייג דוגקיסתי דמ"ע )6סמעיגן דת"כסך

 ונצ"מ יוסכ"פ פ' כעמל כ67" ט"מ )ה)) ט6סור טכווגס חח))ו 7מ)6 ומפרס'ס סג'טס ע) וכ' ספה"נ ע0 ירסס יימסר טסטירוף
 מ"ע ע3 6)6 עונר 6'ט כמ"ג טטס מקיש סוייגו מי טסי ולס וגקיסתי ת") )סריגס s~b )))סור ססס בקימוט יין 'דעגו )66כ)

 לע6 כ)16 ו' ובס"ס יתקדסמי נמ'ש 0' סי' 3גדסס טת"כ ונרי כ' דטיר6יס כן שגו ונמחכ"ת עכ") יו)"ת )"ת ע) 1)6זוגקיסתי
 )מ')ח6 כמשקרך יגוירס כיון מ"ט יעכור 61) יסרנ incs1 נסעת 6נ3 סס טס5)תות וכ"כ כסס:!"ג hST כסרמ3"ס 7ס") וש"כח3%ו
 קימי טס 6ת ת%)ו 1)6 ניס וקריגן מפס קיבוס 3י0 6ית כפרטסיr~nh 6 וכ"כ קלס' סס 6ח חח))ו 1)6 גי' וקרינן ססס קידוטמיי
 סאת דוקק )16 קיסי פס 6ת חח))ו ע6 טט6)תות ממ"כ 51"3 3סרססי6 6ו סגויר0 שפעת גסלנ )6 06 3)16 עוכר יגס מנוטררירי
 . וגריסתי ,גו' ור") (pp דקרך ריסק 6)6 מ"ע קייס עגל 631 גטרנ 061 גטרנ )6 06 7וגקיטתי למ"ע ע) ג"כ עכר ד13ד6י)חול
 ד)6 6' סעי' קאו סי' 3יו"ן טרמ"6 וכממ"כ יטלנ 361 יעכור מ"ע ממגו מנמ)ין ד6ס )פיסוקי נדכרט 16 כמעסיו )ומר רניגוודקדק
 ע5:ם )סגלת סי6 יתארס 0ינ6 פקפוקי ללגו כוונת . )פגיו 1)סכעיס )ב( : חעטס 61) סב ofi ס פוייס מעסם מידי 1)6עגיז
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