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 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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רכן ייראים לשטים אם לבריותכי רע שאינמנעשימ ;ייזא"יייםספר
 פרהסיא הוא וכמה השם ולקידוש לתרבות )ג( שהנוהג יהודית מנהג פי' דמ0נא ערקתא אפי'בפרהסיא

 תוך תוך אתיא אבא בר )ד( אחאי דר/ אחוה ותניא אדם בני מעשרה פחות פרהסיא אין 'עקב ר'אמר
 ומה עשרה כאן אף עשרה להלן מה הזאת העדה מתוך הבדלו וכתיב ישראל בני בתוך ונקדשתיכתיב
 ביחידים יכול בת"כ נמי ותניא ישראל יהיו העשרה כל פי' ישראל כולהו כאן אף ישראל כליהולהלן
 לפני היא שקולה לו( עשה אם כי בה שאין אע"פ זאת ומצוה כמרובין ישראל בני )ה( בתוךה"ל

-------- .---- 
- - . - . -  
 ראםתועפות

 כו' ססמד סעי פנו עגנון )סגלת h(h גורו 63 עיקר סכ3 כ6; 6נ) . ר"ג )כחוכות מס"מ וכ:וס"כ מיקרי טנוירס סעח 163ד6י
 כססג,,רס h~h גוירס מקרי hSs מטוס thlo גוירט סעת לסחר ס6 מקמט 7)6 ס6 ומורס סורר 3ן ס' סגמ"' ככ' ויסו .יעויי"ס
 )ספח טו6 דכססגוירס ור") עכ") מ)כותו מיינות כ) ע) 6)6 נ,ר ניני 'סר6) ע) )cillcr~ 6 26) )3ד 6חת 63ומט:ו'וחדח
 מיסו )פגיו. ויסכעיס סמקוס מגות )0עניר כוכ3יס עודדי טננכווג'ס 0סמ7 סעת סירס רכינו כתג, ולכן דוקך )'סר6) מיותרת אינס :ו:וי)6ענון
 ךסעת כיון )ונר ולסרר ר3ימ ד3ר )6 3וט עלמו )0ג6ח מכוין ו60:ס דח ע) )סעניר רק עגתן )טפת סנו'רס סיתס ד)6לכ4
 37רי 3סרססן6 גס ס3י6 ס63 סר6"ס פנינו 373רי (כיחוד נ)"ע סדרר אגיח יגתוכות ~p"e וטג"6 מטס חיזו) h)'h סו6סס:וד
 מחכוין כין מחזק קינו ונסרטס,6 )פרססי6 גיגעס סכין סחי)וק כ' 0' עסין טס:ו"ג ונס ס6גי עננן 0ג6ת 3' ע"ן ס:סירין סנוורר53

 סמכוו:'ס כ( . ססמד שעת 6( חרווייסו ד6יכ6 ד0יכ6 לס"ק כו' סנוכווניס ססמד סינסעת טס ו:וסק':ן 3וס") כחכ 5)6 כ1'סמכו1ג'0 רסמי סעת סי' רגעו כרכרי כת3 ס)6 0סמ"נ ד' )פרס גר6ט ו)ענ"י עיי"ס נוס טסמ"ג ע"ל עמד וס:וע0"ח )סגלתו ):ותכוין)מעכירו
'1)tDOכפרטס.6 6ג) נבעט 6)6 קמרו )6 נמי מסמי נסעת וסע לח"כ 0ס:ו"ג מס"ס 61"כ ט' קנס נונוט 6סי)1 דת ע) יטר6) )טע3יר כוכבים 
 נסרכס'6 כרכך כסה"נ PDP ספיר וכ"כ ססמד סעת 6נ6 מיעט ו)6 )עי) כ:וס"כ כו' )סע3'ר כוכג'ס סעו3ד' ט:,כווג'ס 3כס"נ גמ' סתוכו'

 קג"ו פי' ונעוי"ן (lttor סכתן סמי עניון סגלת ל63 ינרי כמס"ס סס סגסירין )סר6"ס חריפתי 3פ)ס1)6 ורזיתי ס5ג' עגמןד0ג6ת
 סטור ססק .ינסי'6 ה:;1ט'ן ודבריו עכ") כרני ד)6 7ס") ::וכחן ד:תונ1ת וכרס"ק סנע"י נפ' ררינו יסוניית )סי וגריס כן ססק)6
 גת3 למקור נר מסר נע) ס)יט"6 מ6"ר חג' סר3 וידי": סו6  סיכן  ידעתי )6 כרנת ד63 ים") מוכחן רנינו יסוניית מט"כ נס כר63סס

 כן פסק bla כתם ו%כ ניסתר כמו כנ"ע 6ף עגמן סג6ח ווותר יתרכך ססכר טגר6ס ו)ס' ת:ווט'ן גרעין טn~co 6'30 ינר')יו,"3
 סקד'ס נקמת 6נ) ט3ע"' וס' יכת31ות ס"ק סר6"ס נוד3ל' ונ"נ; 'סלג עגמן 3סג6ת 6ף !ס"ד וע"ג דננ"ע ס0 נטור כ:ונ61רסטור
 ד)ס:6ת סטעס מטם 013 ורק מפרססי6 רק פריך 1)6 סיתם עורס דקרקע hnDP )כ"כ :וט;' ים ד)עג'ן )'כ6 ג"פ ד63סתר )63רסר6"ט
 נוזות ממסך גס )תרגמו 6"י )תרפות )ט1ן ס)יט"6 סגר6"י וכתם 3גדסס כ"ט . oco ו)קידוט )תרפות ססו:0נ )ג( . עכ") סריעגנון

 קוסרין 'סר6) פי' ערקי ערך מערוך וכממ"כ . )מרטת סס1נסג )סגים ג") 0,ט דרכו l(Dr'J עכ") 3וט ים ע"ס )פס"; . ס6מריוו)קס"ס
 ט"" כס6י)תות ר6"נ וכמס"כ )קס"ט 16 ור") ויקס"ס עוד ר3יגו ומוסיף ירוס)'ס )הרנות וצינו כו' 6'רוס)'ס דמ6נני ונטוססחורס
 6' כן דנרכוח כט0'6 ססס קידוט מיקר' וכמג כותי מאוס ,)3סו h~s כדי סחורות ע1סין סיו 'טר6) 3סו"מ DS' טרי"ף כש"כ 16מ"כ
 לחוט יג6י ר' )פנינו . 6ח6' ררני לחוט )ד( . ע"פ כו' 6ס3ס כר דר"6 ט6 כי כסס 6קדוסת גפט"סו קמסרי מוו קמיי מססימרו
 נוסגיס וסוך לכג6' חייך ר' ותגי טגדפס וני' ח,י6 ר' יתגי 3' כ"ג וננונ')ס ח"6 זרני 6חו0 ריגני 3' כ"6 וכפרגון . חי'6דרני

 . רסס 6, כלוי כמו חק'3וח )טון נ"כ סו6 ור3נ5י סס"ך עיין רנס ר"מ 16 כרני ר"ח גקר6 לנ ס) שדו ח"6 דר' ימני)ט)ג'רטת':ו
 ו' ונסי' ס' נס" טניפס ירסיס 3סן 6כ) טת"כ נזכרי )סג'גו וכ"כ 3;"' לתוך ח") ס"מ ס"ס )עי) ראגו ניכרי וכ"מ . נ"י נתוך)ה(
 נתוך ת'נח גמי 110 )6 67"כ תוך חוך 6תי6 ר"ח דתני )טגו"ק ר~ת,כ דכווגת )וגור 6ין 61"כ 3:ורו3ין Shnct 3:' ה") סה"כ נאוןסג"
 ע"ס תדפס סיר6'ס ני' )פי r'tO( שרי )סלט 7יס )מקור גר ס' 3ע) h~p'5c מ6"ר וכו' סרסג"6 כוס תערגי ו'ס0 סמ"ק עיקרכט61
 , כו' יצן )סגן מס )סכור[ 3ג"י ]וי163 'סר6) גגי )סגן מקמר 'סר6) 3גי כ6ן ג6:ור פגש ו3ר"ר מ"ג י3רכות סקו סירוס):וידגרי
 6י 11 נו"ם ע) מקטי וירוס)מי שמדרס כ' כ"6 דריכות טג,"ס ע) סס סכ' )י )ן תר"ע ווי)נ6 תמ"ס ע3 :ו6:ור סייח ח) 3ס'ור6ית'
 7ס63'ס אגון קנ' rUD קמרו ומסיר 0נ6'ס מחוך חוך סגו"ס ע) 6)6 סס :;קמו וו גו"ט ע) 7)6ו נידו שnlDDI 6 כמס עד בסי'מהוך
 בס"ה וכן )עסר0 מוטרף עגמו 0ג6גס 06 מסתפק ר)"0 :נ' חינוך מגחת ד3ס' ודע כו' 'סר6) כג' כ6ן נזכור h)h דמאי ען סווטונף
 סנופן מן 6')1 עימו וממקדם כ' ו' 6ות ח' מסוק r~e רנס כסיר וסגרם") יעכור ו6) יטרנ )ענין pDn3 י"ג סייח מק"ו נ' ס")יו"ד
 סד"ט 3' כ"י כע"י וסתוס' טר6"ס הסיעת 16י) דרניגו (ohn חוט ססס סס וכ' גוי סי,ו)ס עבט cfi נעורס נס ס6ין D"th ו6תו:ו)וס' 6יח6 3ג7פס . עיט 06 כי )ו( . תוסרט יוטרף oc(h(Dl~D n )י3ר כ' כ"ג 5וח 6' סג0 3חן 36ן טוו חס)ס לסידור 'T3Sוטנ5ון
 נריץ מיתגיים לכנריו ר6י' ר"מ וסנט גגססו מחחיינ דמי יסס"ח מסז' בס"ס כסר:ונ"ס t?(h רסקי ע"ע )תחמיר רסס ו6ס'כן)

 h'(h :1)61 )יכ6 חיו63 " 3ט וכסאן עקמו )מסור ח"נ מיפרק) עסלס הכסיס 6)6 6'כ6 דמגוס מסמע ע)'0 עגמך גוסור לת"כךנר"ת6
 וגראס עסה 06 כי 3ס טלין סכת"י נוסחת וילקו חע'גיסס עמר 'נקט ומי . סיר6יס ד'נל' כן ממסרס סענוו7יס מווי מינל' (~ohוכן

 נקמת 6כ3 נעטרת דסיימ מ' כוס ני 6מר קו 0וסיסו ל מינת כיקור 'דעו 0)6 וס:ו7פיסיס "גי" )תיגח "כי" ת'כת גסתכםהכנדפס
 )פגי טי6 טק31ס 6מל 1% גסכן )משר קממויינ נאופן 06 כי מ"רי )6 0יל6יס רניגו 61"כ נכת"י ססו6 כמו נגךסס 1)"3 סו6טיס
 סו6 ו6ס ותנ"מ )כ"ג מכרעת ססס בקייוס 0"ג מכרעת טקו)ט סיתט ס6ס טטס כחיקו) 6' 7":ו כקרוסין כ67נורי:ן ור") ו:וכרטתסמק,ס
 ומסכ"ר . ס") כמפן כ)) 7עהו ראגו גי)0 )6 כוס תפסו מתחייב 0ר"ו 16 נוטס עניך 6י גפפו ומסר גפסו )מסול :והויינ סלינוכענין
 )ק"מ לינות o~e . 6' 6ות כמס"ק ק7ט' סס 6ת תחקו 7ו)6 געי תעכס )6 נס 6'ח ט6 ו)כ6ור0 עסס 06 כי גט סטין nhr D"Dhוננוס
 קמרו וכ'"3 וק"ת עסס 6)6 עסס יוקל 1)16 עסס כ"6 כ"ד מישח 6ו כיי"ש מיתם 5ו כרת זו כפיוס br'1 לע"פ ס"קדר3יגו

 :וק נירוס)~
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 יראים לשטים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם איםורימ ו עטורמפך 544
 . שמי קידוש על )ז( עצמך ממור כרתניא עליה אדם שיהרג תורה ההמירה שהרי ומכרעתהמקום

 ]כ[ תדמימן

 ה' את ואהבת ואתחנן כפרשת דכתיב הבריות על )א( ולאהבו שמו לאהוב הס"ה צוה השם.אהבת
 מיראה לעושה מאהבה העושה בין הפרש טאיבה עשה ה' את ואהבת ]בספרי[ ותניאאלהיך

 מחבירו מתירא אדם לך יש תירא אלהיך ה' את אומר שדוא לפי )ב( ומומפל כפול שכיו מאהבההעושה
 במדת אלא אהבה במקום ויראה יראה במקום אהבה לך ואין כן אינו מאהכה העושה אבל לו והולדמניחו
 הנפש ואת שנאמר כענין אביך כאברהם הבריות על האהיבהו אלהיך ה' את ואהבת ד"א . בלכדהמקום
 אלא יכולים היו לא נשמה בו ולהכניס אחד יתוש לברוא העולם כל באים אם והלא בחרן עשואשר
 רע וביצר מום ביצר יצרך כב' לבבך בכל . השכינה כנפי תחת ומכניסן אברהם אבינו מלמדםשהיה
 עליך כי אומר הוא וכן נפשך את נומל אפילו נפשך ובכל עליך הולק לבך יהא שלא לבבך בכל ד"א)נ(

 , הנפש מיצוי עד אהבהו )ד( לבבך ]ככל[ אומר עזאי בן שמעין טבחה כצאן נחשבנו היום כלהורגנו

 ]א[ ההסימן

 שמים שם אדם להזכיר שלא ה' יראת של פי' תירא אלהיך ה' את ואתחנן בפרשת כתוב * השמיראת
 תירא אלהיך ה' את )א( רכתיב לגמלה ש"ש למוציא אזהרה 5'[ ]י' פ"א בתמורה דאמרינזלבטלה

 ראםתועפות
 6י)ו גמי כק"ת עוכר ט"מ סי' )ע') רניגו )יעת 61י)ו כעמס 6)6 עוכל סי' )6 ב"ס קר6 )6 6י( ר"ט h"o רנט ונסיר לנרתתפ"ק
 ונסתתם, יום 3כ3 ס"ט ויקרץ נו"ט SID עליו (;bpb 6ןס יסכת ט63 סי' ר3וגו טס וכ' ס' 5ת חסכת פן )ך מסמר זגזוג ק"" קר6)6

 ורמיית סירופ)נוי דכו.גת )ק"מ ולדעתי מס 7ירוס)מי מססי6 טס סיר6,ס רניגו ע"ד ג6מח חמס כחיב '6'ר )ס' כ'16ר מרדכ')ךנרי
 נ"ט תסיר 6תי ומס 3סכת"י כ6ן רכיגו וכדברי 6'כ6 גמי ד)"ת וס"ס עט0 כ"6 נ,ית0 16 כרת כזס 67ין 3עט0 6)6 עונר סי')6
 )16 )כ16רס סגרס"ס סס וכ' גט"כ )6 3ע)מ6 זטסס טכppt7h 6' ס:וכיגן נכרח ויוס"כ נספח חמן ססה6 ר63 6מר 6' ך"מ ותנהג

 ד6ת6 610 )16י (tDtpn 1)16 כרח ו)6 ר") גע)נו6 דעס0 ססיר 6תי סג") ולפי עח"ס כון ס:יסס )קיים 1rDb7 כיון h)'h גנו'7טעעגו
 מוכן 61.נ1 מטס קיןום ועolino 3 ע) k~'SD עגמך מסר 6'ת6 כגיפס . סמ' קזוס ע) עקמך מסור )ז( . כ' 6ות ת"6 ס" בע')ועיין

 167רייח6 %ע 7סו6 כיון וסגורכן סגכנ7 "טס קידום ע) )כלך ושיגיס סקס 6ת סמקדסיס סי' ע' סי' נליק,נס' ושין נכוןוג'"סכת"י
 6"כ כוככיס עונדי ו)6 וטוגו סס3רכס )גרך 6"5 שיו סוערו גח נם oJc זכר כ) סס"1 ס" תרוקח 1)סמס"כ עכ") 3ג"י נשוך ונקיטתידכתיכ
 מטרק) 6פי' )כרך ללן ממסיקך 6"כ כעיין 6'לטיט6 ד)6 ומורס סורר 3ן מ"פ כסגסירין ~סמפרטיס 0סס קיךוס ע3 ~וס כ"ג 6'ת3י6

 : Ortp ע) מנוס קינו דנ"נ נסטיסות ס") סרמנ"ס16)ס
 כ5ן bnth ונגדסס כו' בכיך כ6נרטס 0נריוח ע) ס6טינסו ס"6 6ת ו06נח ד"6 נסמוך מיס וסוף ילטסבו מגוק7 דיוק ג")ובבסנו)א(

 סכריות ע) ס6סינסו 3ססרי סימרו דרך ע) ג"כ סו6 כו' ידך ע) נות6סכ ס"ס סיסת 6' ט"ו נ'611 וע"ס צנריות ע)1)ט6:'13
 המעבה וס ומטוס , דור (h(OtD תסוי ו,ס , יור )6)ף הטי ס,0 6' )"6 נס1ט0 כמ"מ . ומוככ) )ב( . עיי"ס סיס 6" כס' ססוכרס"ר
 מרננן נוכנף גיס" ט61 רכנן דמיקיר רכון hnlunn ל' סוו רנן 77קי3 כ' נ"נ גטנת סגר"8 סנים סיר6ט גוע)ח ע) 'תירסס6:נס
 מת:ו,ת6 כ"6 3י' סוו ד)6 רנגן ךןחי) מנאן ינתר 6100 רכגן כגין )י' סוו רוגן ךרחיס ייטוס ספיר 6תי ונוס כו' סוס סכי 3ר )6וו6י
 7כתי3 כו' חכמת ג)6 כנוקרך נוכרח חכנניס סגסגת מקורסי) ידחק סר"ל ש"ט כ' ל סי' סיף )סמ"ק נפגעותיו סרל"פ oSlhרננן

 וכנדות ח" ועיין עכ") יר6תס מסכר גך1)ט h'(O 6ס3תס סכר 61"כ לח"ח )יר6 כ"6 נווזסר 6ןס 6ין 3'ר6ס 6נ3 כנווך )רעךו6סנח
 ברע ')רז 6זס טיסגס ס" ג' סי' בסמ"ק וו") טס י)"3 ו3ח.ס' מ"0 זנרכוח פ"ט (ffin עיין . רע 31י)ר )ג( . טס ספחמסרס"6
 סוגות מכ) כריסו וגו')6 וסחר 6נ) כקיאו קונו מ15ת נעס"ת )ספוח )ו ויט טנור6 נקות עסוה חקות )נוען סכ) )עווכ תקותוסאסקס
 עטך סנו"ס רנינו ני' נס )סרט וים סמק,ס ע) מקק שגירסא נספרי כדגיגו עיך וצלק 3נך 'ס6 ס)6 7"6 ומלכ"ר עכ") סנעו)סוטג16ת
  זכלכות ס"ו ונתבססת, גססך נכ) ד5") סו6 וט"מ וגיבס וכ"מ )בכך גב) )ד( . סגושס ע) מוצק א"כ ור"ח מע)ס כאופי כעו' ירךסו6

hn'bלנוחיו ע) גפפך תן  סונור מן*  לן : 
 bD'nh 7סנ;יך גסוס )3ט)ס ס"ן )נמ3י6 תירך ס"6 מ6ת לתימון 6וסן סי' כ' 1' גדרים 3ח"6 סמסרס"6 . תירך סיח 6ת7כתינ)א(

 ס)' נסוף סרנ,נ"ס ע3 מסיג סס ככריו ונסוף סמו מ)0,כיר ס' 5ח תירק כ,6"ס Sih סנועס היונ גנקוס ר") חטנע וכסמודקרך
 6)6 כמסקנ6 סכי ק6י )6 והמורס דכסונ'6 וגו' וסגורך ס:כ3ד ~Oc 6ח )יר6ס סג6מר )נטוס ס"ס )מו3י6 6,סרס סכיטנועות

 ט"ו 6וח )"י ס" )חו"ח וס3רכ"י 60 כתון"ס 6' )"ג )ר"0 סמכות כהייוטי 3ע)נוו סו6 )ממ"כ סוחר וטוף ת'ר6 ס"6 מ6ח67וסרת'ס
 כ)) 6רס  31גסמת כיי"ש  סכומות ס)' סוף י.רמכ"ס כזנרי )סניס כתכ כ' סי' b~D'5C מסרס"ך סנ6ון )סרכ סלמס כגזן וכנף גוסמעיר
 לרמו נקי רקר5 היפכך וסגורך סוכנך תפס 5ת ליר5ס סרמ3"ס מס"ס כ' 15"3 נ"נ מה" וכשע"פ סרתכ"ם רכרי לייפנ כ' 5' 5ותס'

 קר5 טל סכווגס 5כ) כו'  לבינויין סדומס לעו  למון 15  כעייין לפסיקי  גמחקין  ספין סמוא 1' סיייו  סמיותד'ן ממוח h~fi נעסה מוניךטפילו
דמן
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 -רמה לך4ייכש לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסיים י עמיספר
 ]כ"מ דתניא היראה היא הלב שבמחשבת מצוה לדבר בהגיעו )ב( מערער אדם שיהא למדנו המקראומזה
 לקיימה יכול אדם שהרי ה' יראת היא וגדולה . ויראת בו נאמר ללב הטמור דבר מאלהיך ויראת כ,[נ"מ
 ' תירא אלהיך ה' את לקיים עליה לבו והרד המצוה את  אדם  לג(  וובר ורגע שעה שבבל  ביום פעמיםאלף

 ]יד[ רזךמיבמן-

 דכרניב לפניו ויהפללו בה )א( ויעמלו התורה אח ישראל שילמדו צוה מאלהיך ויראת , השם אתלעכור
/.-, 

 זו ולעבדו בספרי ותניא נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלהיך ה' את לאהבה עקב בפרשה
 ובי ולשמרה לעבדה עדן בגן ה"א ויניחהו הה"א ממש עבודה אלא  אתו או  תלמיר  וו אומר אתהתלמוד
 זו אומר אתה תפלה זו ולעבדו ד"א עבודה קרויה תלמוד כה עבודה קרויה מזבח שעבודת ובשםלב.  תלמור(  זו )ולשמרה מצות[ אלו ולשמרה תלמוד ]זה לעבדה למדת הא שמר שמירה ומה עבד עבודהמה

 תכון וכה"א תפלה זו למדוו הא בלב עבורה יש ובי לבבכם בכל )ג( ת"ל ממש  עבירה  אא"אתפלה

 ראםתועפות
 רבינו );צנרי טס סח"6 ור6ייח עכ"3 6יס כחיי דbltD'a 63 )יכ6 )ע, גבנון סם סגר"6 וכ"כ סלטות נס' כמבו6ר הירי ס"676ת
 ומס  סם  קרס יחיי  דירי  ו*יתמייתי' גו? דיריו ~tttsr סלי  ירוימ ר' ט"ך ל"ת סי'  למקור :ר כס' כממ"כ  ודל* י"ן נתיב סוףירוחם
  סססמות לתלן דר"ל  פסוס דוקי מחיי?  לסיין  רסיסו  למותקו מוסר תון  רכלסון סק'"6 קע"ט סי' כיו"ד טס"ך ע"ר h~no סססכ'

 טלליו  מילל  לן  פ4ן מס ס"ת  רט"ו סי' כי"ר כמכייר  נמות מ,' מון  למחין ר:ייתר  ס:ייייס נכלל c~O  לססנ"?  כיס יוריםס?:כרים
 ס3'ס"6 ר5"ר סג6ון ו?רכ קפ"ע ס" )עי3 ממ"כ ועיין כתימון ב"ז מגיח ט' 16ח Dt~e ע33 סנחכ"6 געיגי ו)פ63 הייכ ככטיין 7גסוהגירו
 פ"ם לשכיר סל5 ממגו סיטי ידרס רק וחסכ ?מ"ע כל ככלל הכמגי ס' ירפס מלות סיקר  1"ל רניגו טע,ג :;6ד דתעוס רכינו ע"דג'

  ?מעהיקיס  סטטוח כעתי ונריר סייס רניכו כרכרי כ,? מסלסל pfil~' סירבת מלוח שיקר כ' ל5 לרוע :1":נ 6כ)  כן דרסו סח1"ל ו6ףלבטלם
 מנרי סנר6סית ס"6 מו"מ כ' עזן )גט)ס ?יריי מיי  לי1כיר ס)6 כוס ג"כ ו)כ)1) );סס'"ח 3'ר61 מ"ט  נר6טי:ס יקל  בכתןמרקרס
  וייתלם לכהל? ס"מ  לסי5י6  סיר6יס ג"5 6לי כ' ה' נ:דריס מגורס וכפ, כ'[ ג' ]מ63כי 1ג1' עמ' 'hr' 3כס וורהס -סכוק ג"כ 5"3רניגו
 מסוק )' וגריס וט' ס' י:6' יזדכרו 16 )יפסוק וכר  6ין בילס"י  כין  מולס טכ"ר ?ירפס ירסיס  כספר סיוכי  וגו' :דברו 5י  יספי?טס

 וסמקניהסמסטר
 ווהטני ס' )ירקי וגו' ניכרו 6ז סססוק )וס 6' מ" נר6ס כ' מטות סתרי"ג ע3 סמיוסך ירסס מספר טכר6ס ירסס ס'

 גכורס מפ' 3ך יסים 1)6 ו6נכ' תסס )גו טס תרי"6 סמן תירס הכמנין ומסוס  כו' תרי"ג סב  ולתוסבי  )ירקי :;3ות טנ' עם תרי"6 בגי'מ3, ובסוטני )ירטי ומגח טכ' טס )?סיח ממסרס ודברי מגות תרי~נ 3נ" סמו ו)חוסכ' ס' )'רD"Wtt '6 סי' הסין'ס כספר ועס:;ס"כסעו
  כ)3  מלות מני 51ל5ל5'רוף תרי"ג כגי' מ)5 ילהוסכי לירחי מלת ייחמת מ5ר תמו? עכ"ל לחיך וסס:יס לחוך  תריקו  :רמזו ע"כסמעגו
 וסהיס מסם )גו 5יס  תור?  כמכין  סיוף בכילל  תינות נ'  כמנין מלות נ' דכל5ו לרמו ?51 ספינות סגי  כין  ימפס'ק ס' 7ת'נ,ת 7ר"3וקגר5ס
 )ידו שגירס ןכר סנ6 ועי וו") הכ"כ נ;' סחיגוך וכממ"כ מתעורר ד5") גרפס . 1DIPI1 )ב( . כוס מעוון )סוגו וקן טמעת גנורסנוסי
 מת 1)6 ע"ז ומעוכר סמעסס רוע כפ' גקס 3סס 1'ס'נ 6ךס גגי );עס' ככ) מסגיה סי:קנ"ס לסרק כ16ת1 )בו 36 וקחת רוחו )מעירח,ינ
 כין ר") מגוס )נבר כמגיעו מהעורר 6דס סיסי כתכ ורטיגו עכ"3 ככיון oc" 11 ק'וס מעת סי6 סגו יו עטם כס) סעית כ6ות1 בכך)כ1
 oli~C :;3ק"ס לחור יסוכ ס63 סיריוס )נו Sh וגתה רוחו )סעיר הייכ עג"ן פכי וטסם כיוס טסיו סמ5וס זכר וכין כק"ת עסו סנטוסדכר
 גוס ומ'1סכ מ13ס סכר גוע) סו6 וע"ז תירי ס"5 *ת קיים ע5?ס %ו וחרר סריס ית זוכר סרו* ורגע סט? ינצל יכמסכ"ר תיר,ס", רקת מ"ט טבירס סבר  ס)6 כוס סמקייס olrn טעמך וסייגו מסוס כטוטס סכר 3ו ג,תגין ענירס עכר 631 ים? ב' )"י כקזוס'ןועו"5
 עסס )6 6ין עטס )ו מס'נין 6הה :0131 מעומס סס דחפן- נ;ס6 ע"ז מקמו oc מקרוסין ונג:;ר6  'מן  כילול ל, יכל ייטיר  כספו, ,לי,יגו מכירתי מס כלפי טוו rpl-, ש"ל נכייס לתורס 6"ת מרע סיר  ד5מריכן סי ל'' תיקיי ~bPC דמ"ר יורי or ויסרס", b"noקה"ת
 6הת כ"6 מקיים קינו ענירס עכר כסs~b 63  6ין תירק ס"6 דקת מ"6  נ( . סמ5וס  פל נ"ע 6( . תרתי דנוק"ס OCtDC) rtfn זרוק,63
 וכנידרס מס"ס סכ"ו ג' נ;6מר סעקריס כמסר וע"ן סימנס וג'35 3י7ו עכירס יבר סנ6 כנון סתם י:,סגי עד מ5וס כע1סס דמיך)6

 עס"פ 6' מ'סוה"ט
~ch 

 רפוטך סעקריס SttDD ותנין כו' מלקמר  ממלי ולעל לידו  טביב וסול 6:;ר ועירך ר' רסעיס כעלת סלך )6
 תירן: ס", ,ת  קיים  פליימ  לנוי ותרד ימנת 5ת  זוכר מסוי ורגע  מטס מנכל 5ית5 יכ:דסס חירק ס"5 יה  לק"ש כדי זוכר סי' כ1' )ק"מ כו' זוכר )ג(  סס. ס:;דרסדכרי
 בתורס טיילים סיייי ת1"ל  לכסון המללגו  וקף ולעכרו סגתוג  עשון מסוכי ו?ו5 כ? ויעידו סגרסס גי' סלימ"י יגר%"ר כ' 3י ויסמלולא(

 סעדנו ס"ס מסרי  טיין  לבנכם סימו כתס"ל  וכלס כדיבור ג"כ סי5 ?תלמודוטנודת נלי וגס במטטס יי* בסס"? וסבורת כלע, טיירס  ותסקס ענודס סי6 כ6ן סימור רבי מ"מ *' ?' ט"ו  וסיין בתוקיתי ר"פכתו"ע
 וסמנטי

 זענו וסך )'ג;71 6י:ו  מכץ דכם6ינו ג' סי'
 הןט ססס במסאב  בפריס והנסתי ג"כ ?ירסס כיוממת סי5  סג;וסגר  )ב( .  עכ") סו6 6חר ענין ק6נ;ר )ו5י ידע ד)6 6טע )'גרס 6''"ט

  וסמ"ק ממם ענוןס 6)6 סיגו  16  ופריך תלמיר יס ולטלרו לם5ימר למיל סכי מסוי דל, סי  לבבכם נכ) ת") )ג( . כספרי וכ"ט סס)סג'ס
  לבבכם בלל  יתסרט  תסיס זו ולענגו 7כסהוזר עוץ 6מ ולמר 4ם. נ;יוסנ סגר6"ד %ם 6' כלוח )פמס"כ מגס כדסכ:, כו' )נכבס ככ)ה")
 תכיס )6 וגו' וגיכס נסכר )כ סנ6מר גמימת חסיתו סטין כ' :;"נ סנהדרין כווסתך מעיו כסמתס3) סמקוס DS(' :?יבם  יעלי?ססלכ

מענויך כן יסרס 67'ן חרס )6 וגו' נסכר 3כ עו"ג )סקכ"ס )כו י:6דס מקריב ונתסיס מסיס יסייט לע"כ כ)) rSDn סס מר.מ, 6יןו)כ6ורס

----- -  
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עכורמפר456
 ומה יש~בינך הוא בתדירא ליה מלה אנת די אלהא אומר הוא ובדניאל וגו' כ% משאת לפניך קמרתתפלתי
 מאי אומר יעקב בן ר"א וגו' כעיליתיה ליה פתיתן וכיון דכתיב )ד( תפלה זל אלא בבבל דניאל ענדעבודה

 ראםתועפות
 )ננכס 3ג) יתסרט YtD תגמוד זס ויעכךו ס6:ורו )עי) נו0"ס הנטמס'גקר3ת 6)6 קריכס היגס ס)נ ןסס קרנפת סייגו ממםגענודס
 ס7ק7ק מס מ'1סנ ונוס גסמ1ך רני:ו סכ' כרסניי ה)נ כו1גה העיגן נקרכגות דנם מ:ו0 ענודס 6)6 6"6 סקרו כפיר ס% נכווגחדס'יגו
 ס)כ 3כווגת ססי6 ע13דס טוסו דטו)") חספס זו 6ונור סוי נ)נ ססי6 ענודט 6י,ו תעלת כריס ענו"ס ז' 6וה 7' דרוס Dh"'כס'
 יכלת 16 חרון  16  יבור 6ו עמרת ככסנוט פס! נ6דס סכ0יר נכסגוט סקכ"ס פפסל ו:מ כל  יורן בר ירע ס"1 וי"ר במדרס  יו"פלבר,  בתפלי לי  ב9רבבית  נס  סייך  ס)כ  לוו:ס מפעל סס"י לפכי לקרבת  כסלמס  סילב סי' בלב יסיר  ימרו  רבריי9 לק"מ  יפל וטסיע""ס
 )פגיו גקרנ כסס61 ונטיס ,  מזמין בן פסל ג9רבת  רכמיבסמס ס)נ )קרנן כממס קרנן נין )חלק דהכווגס וגדכס ג0כר )נ 63דסוסכ0יר
 סבב כנוו ס3וריס ככסס סוי סקנ"ס 0) תסמיטו 7כ)' יכריס כס סוס'ף 36כסגיר' וי' כוומין כס סס)י  hs  6יס  פל )בו דסיי:וכתפלתו
 וס"ן 13 יכיס )6 טווס כ)  on~h ימיריב  כן  כמו  מומין בן רפסי) 3ס:וס המקרס כסן דטי'גו סמקרינ דין גן טגקרכ עייןוממ')6
Sknno3כסר  16חס ימזריב ס"ס  פכור )3 לסייגו מומין טכטיר ס3ה )קרנן )נו 0מרוי 'tr'h רתולין פ"ן סיפ'יי  כמי"ג ורועותיו גסיו  
  ס0)"ס סכ0"ס סעמודיס כמווי וד)6 3)ודרט 6)כס;דרי כר' סגטכחר מן מנוס ו6דרנס ע""0 מהר"ס מחרוכת סם 0סני6 %חס"
  סחו)ק הווסר בטס סק"ח נ"נ ס" מנ"ך ועיין  t~rpi 3'6ורימ תסי עיי"ס טי0"0 ע) ונס סמררי טל  להמום  פס  כב' פ"1  מתורסטמיר
 6דס יכ6 )עולס סוגל 6"ר ולר"ח 3' ו' כפרכות נמ"ס סס )טעיר ור6ית' %', ל"%  בברכות כמ"י  כי' יכחידו תסוס )ר(11 . סמירסעל
 יירש  הפלחי הכון סג6מר כא"ע 6ף 6מר  יוחנן ר' כו' סמ:תס  בפפלת  6), (OJP )6 נג'סו מסרי סמנחס כתפלהוסיר

  לפליי
 כפי מם%ת

  sp 1)6 סנוגחס חסי)ח ע) ר"ה ססוסיר וס עה )צנין וריבוי וגו'  קקי ח0מע כקר ס' ס:6:ור מחרית נתסכת  5ף ימר רכביי  טרבמיתת
 עי,"ס וס מור ע) ג"כ כקבס 'קר כלי 3ע) )סגנון 0ס עמויי וכס' מחרית 1)6 ת"ע סטוס.ף יוחנן דר' ומ"ט וערנית מתריתתפלת
 ססרי יכויס נןו)ס הנוגחס תסכת כ' ערכית סחרית מגחם טס 6)1 מירג1ח ג' נסדר ינוע כי כסו מחוסר וס  נוטמר וו") סכ'3ס"ו
 ודברי חוכו ר' ד3י' 6חר רגכ"י דכר' )סיר )ו הי' r",ell רמות ערכית והח"כ חונן חפזת טחרית והח"כ כתפס"מ 6)6 געגט )66)ל
 רבריסס  כל סי' 161 רגלני דכאי 6חר יוחנןר'

  בררי
  ל% רגכ"י ע) מוסיף יוחגן ור' )עולס 3ה ישר אחרית  6ף  מוס.ף סרלב"י 1ש"1 ל%

 Tnh וכ) ר,מגחס נוחס)ת מהכריס 6)י  6שר6יס  סמלסס סס 3י6ר  סו6  וסני טכ"ר  לטולס כס יזטר ערכית תפיי 6)6 ח31ט מסיף פמרקזע
 מון עוד מוסיף  'וחגן ור'  גדול trb' מסק  סוס יוחמת  יבפלי  ס)6 המגחה כתפוח 6יס 'וסר )עו)ס 6ר"ה ח)3ו ר' )חסס"מ ונוןמוסיף
 נוסק יוחגן ר' וכד6מר ח0)ומין )ס 'ס ת"ע נ,מן  6ף מ"מ  מנפי  סחפלל  1)6 ג6גק 16 טכח 06 ר") כוי כת"ע 6ף ולמר )תס%מ6הר
 וענר תפזות כ' עכרו 6ס  6ף  תסלימין ים נתחרית 6ף )ומר מוסיף ורגנ"' סת'ס בערנית מחפ)) מגהס סתפ)) 1)6 מעט 6' כ"1נרכנת
 טרגית בפכ%  ימרבר ו6") ):ו") נקר כקר וקרס ולנסס )ך לערך נקר קוי' תדמע 3קר ס' סניגור )מגחס הט)ומין יט מ"מ יומונס

 )ן לוווח 6)1 ד3דנריו 6מת והן . טס 3י6ורו חוכן פ"ב  וקלפן  לו  ,טרך בסר וטו", יהתל  סל )מגחס וסנ'  זולי תשמט בקר ס'ימר  וטלימ  ליחרית %'  סתימ בכתרית  כמתפלל נוגחם נפכח 0מד3ר ודלי 6)6 )תס)ומ,ן גריך ודייגו  רסות פ"ע  רס"ל  סחי: בספריתממתפלל
 קטרת תסלחי תכון מבקמר סמבתס  תסלת blh מוקער 6ין ר30"ג 0ס %מר  ט' ס"ס לחרי פ' ת:חונו6 7כמירס )כקורס 7קטס מס)תרן
 ע) וגו' )סגיך קטרת הפזתי תכון זרי  דמך  למדי%  :רשי י5"ב ט"ב  ייפו ויגס סגוגחס כעקות וימי ,זובור טרב מבתפ כפי  מן,ת)סגיך
 חפנת ע) )" דריס  יות:ן ר' דלף %"ס סי  סטו:ווי  לסגומ"כ  6ך ככ"ל ח"ט  טל פי' דרים ג' ו' נ3רכוה 'וחגן ר' ולילו ק6' סמגחסחסלת
  קי") ו6פ"ס רסוח ת"ע קי") 7ס6 סס)כס לנר ויו%  לתסלימין %נ רסות ת"ע  י6ס מכ"כ  המימין  דבריו  לרטפי בימת 6כ) ג"כסמגחס
 61"כ וסימר חוד"ט r~D '3 וניווון  oc ונסל6"ס פטר ד"י 5'  כ"ז ברכית  בהיס'  פיין  ofnc  פחריפ  מהסלל ערבית  ותפלל  וליפסי
 מסק וכן קפח ס" 16"ח סטור טכ' וסרמנ"ס סר0נ"ס )סיעת 6יגו 3'16רו עיקר נס כו' ערפיח 03כח טמיכר )ונור 61'ן מס"כניתר
 סקס 3מגחס יתם)) 0חריח וגס סרבית  יתפלל ולי בסטי %ל% כ'  )6 ךסנה"ג טס סטור סכ' כה"נ nptcl )6 ו6ף 7' סש' ססססו"ע
 ס)ס נסחרית מתם)) 67'נו ערסת ונס  ייכתת סתם)) ו)6  במיס ל5 6נ) )תפ')ותיו ת0)ונוין cf פיוס ענר ס)6 כ"ג ר") סטור פסלמס"ל
 לפירי  פיס רמיחס מ"ר מ"י חטאית סמים  סלחם לפמס"ל 5ייי  מעליסי  ור%י'  מכו:מ  )רולי תסס"נו כי נקוטייחו מח"כ נס , 33"חעיי"ס
 נמגמט נגס נ' כ"1 3חעגית ך6מרינן מה6 סקסו התם  7"ס  פס  ובתוס' מלרות  פכית, ובערנית  פברוק  מכיס, לי רבמלתמ %' יןגפבת  מ"י עס"' נ' 1' 7כרכוה הנמרץ  בני,יר  )' סנר6ס וע"כ ות3"מ.  סיוס סטוז בפירי  1)6 סי,נחס כתסכת h~h (OJD )6 6)'סו וסי'פפלופ
 ריותר יו,  כלוס  לעו  רמכתס מברוס פרבית  לנבי  6ך  ומוסף סחריפ לגבי  פכרוי סכיח6 כמנחס נס דכדכת נת'רו3ס וסעדו הכרות0כיח6
 ו6תי סברות 0כיח6 דנמגחס n~oDni וסיר  6דס יי%  o~tb  o5w5 ,ר"ת  ולכן  מס תטייח יתוס'  וסיין מבמלגז בטרכיח  סכרוחפלימ

 )וכמנחס  יותר  הלרות דסכיפי ~JVD  וכטרביח ,  פלרופ פלית, לש רבססרית לסומיר  ל"ל להתרית מסד"כ  טליי ס,סיר ע"כ חפסקמ)מיטכח
 מתמלל %מר  לכ' תפנית  סליו סקיכ) יחיד סונר רב לנור 67ר"ו כ' י"6 נתענית )מיטתו וחי) לטות ת"ע דס") עביט סוסיך )%6מ
 סס וייסב הטריפ תפילת  מתפלן כמי וטריפ כליסה נבי) נערנית ס63 ):והר חעגית תסיסת )עיין גקס 6מ6י סמסרסיס tr~c1 חעגיחמפי%
 h'na ומ"ג ע""ם דער3'ת חעג'ת הסקת )מ'ח0נ )" פסיקי ל% מב"י  רסות ת"ע למ"ר רס"ל  למחי נקט דנו0"ה )סס"6 גנו"6נס'

 ור' 'ותל מוסרה נר'ך י0ס חונס ט610 נחכר 6)6 )השיר ר6ה 63 מ"מ גורך סוס כסנ') 636 )נטוס )ו 6'ן ד3חגס 7Y'D~lנרכות
 ג"כ InD'~S  יופין דר' %"פ  חינס ת"ס למ"ר ס") יוחגן דר' ע"נ 7"ך נרכ1ת סכחוס' ענורס רנ ו)ס'טת נח"ע 6ף ססוס'ף סו6יוחנן
 ס" 7נרכוח ס"6 ר%כו )6דמו"ר זיק רמח עיין רסות ת"ע דנוור כר3 ג"כ ס")  'וחגן 177 ר06וג'ס וט6ר'  מתופ'  פיטלי מי  לפיו6ף
 ססוסיף כו6 ורג3"י כלל  יכרית  ליס ד0ס )טוסיר יוחגן ר' 6ף ר6ס )6 נ0חריח ונו"מ ירסוח נ%ע 6ף )ס,סיר יוחגן ר' סוייף עכסג'

)סוסיר
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 רכם יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם אימירים י ענירכעפר
 . )ה( המזבה את יפגלו שלא פי' עבודה בשעת הלוק לבם יהא שלא לכהנים אזהרה לבבכם בכלולעבדו

 1[ תזמימן'
 ו), ג"כ '"6 ]טס וכתיב תדבקון דכו ס,[ י"ג ]מס וכתיב תדבק ובו תעבודי אותו תירא אלהיך ה' את כ'[ י' ]יביס דכתיב המקוס בררי האדם שידבק הקב"ה צוה . ישםלהדבק

 ותניא 1 בו ולדבקה ק'[
 הוא אוכלה אש אלהיך ה' כ' נאמר כבר והלא בשכינה לידבק ל24דם לו אפשר וכי 6ק ]י"י פ"אבסופה
 והדבק וכו' חולים בקר אתה אף אליו ה' וירא דכתיב ח~לימ מבקר הב"ה מה המקום בדרכי הדבקאלא

 , אחת מצוה כאן הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומצוה מצוה שבכל ואע"פ )א( ותלמידיהםבחכמים

 ]י[ תהמימן
 ה, מצרורן את ושטרת ו/[ מ' ]יגויס דכתיב המצות בדרכי ללכת ישראל את .הב"ה צוה . המקום בדרכיללכת

 ראםהדעפררז
 רט3"ג דנדי סתירת וכנידון . כו' סנ6מר ומגס יסחר 1)6 הכקר בנקר cnlh )ססכיס נרי, סיס6 דסייגו סודית נתסי)ת 6ף)ס,סיר
 מ"6 37רכות 3פ"6 סמים )חס 3ס' ורעיתי )ייסב סכ' ואסק"י סס 3הנרס"ס ען 7"ס תוס' 3' כ"ו' 73' יעייי; 'נחנן דר' )ססי6טנמדרם
 ר' לנור טס 6יח6 וי)6 ס' מדרס עיין 11") סכ' 6"כס7"ס

 כפירוס 'טס כיון )6 פכמת"כ כמ7ומגי קצע )ס ים סערכ תפלת 6ף תנחומי
 )ס יס ת"ע ס6ף S"D ור"ת ס)י)ס כ) פ,:וגס )ומר קנע )ס סלן מעיקרם דק6מר'סתס וכמטמטו כסטטים 7סתס קבע סי' )י סירסס)פי
 נו)16 )6 סערכ תפלח סס ט6מרו ת"ס ר"מ כירוס)מי מפורס סמת"כ סכ7נרי 6טחמ,יטתיס וכנחיית עכ") ופךריס 6יכריס כמוקנע
 3סו"ח ורזייתי , ברור וסוף ע"כ ס)')ס כ) סמ,נח JriD מת6כ)ין פסיו וס7רי0 ונכריס עיכו) כגנך טו' ט'6 עון לר"ת כוי )ת)ותסכמס
 מיקנת 607 חוכך 16 רמות ת"ע 6י ס)ונת6 3סך גסקות6 )'כ6 )כקורס ס6י7;6 ו)7יג6 סכה3 ו' 6וח מ"ו ס" ח6ו"ח סגדתם 6נניח
 סוי נו"מ עיד מעורס 5)י )6 יגס 3י)6 3ס6י )3' )6 6' 61סיי נמור כחול וסייגו כחונט )סויף ע)מ6 נסוג h)7'hos ת"ס כפ' טססרי"ף
 מנע מעין 7ננרכח הפסק לס"ה ס"ק '16"מ D~tro ע) מהמס ח, נקות a",f~l כו' ךס,כת כס"ק סרי"ף וכממ"כ חונם ה"ע )נ"יכמו
 עמ' ערניס מומר ומגי עיי"ס "ווי )הני )'ת6 נמונה טוי1הו ס6'7ג6 דם") ד)7ידן י") סOr 6 )סנ"י ומג") רטות פח"ע מסוס ת"ע.י)6
 גסונ רק ורמיקס )ר'"ף דנס '") פו"מ סג' ס' ס" סג") ט)"5יכרי

~nSD 
 כנ"' 6'ת6 607 ממס חוכס געשת 63 36) כחונס )סוויפ

 כו' מהטגין  6ין רנו דסי' רר"ס ספ'ק ער"ן טט3י5  טר:)3"ן DS'~ וכטיל כו' הולס oj*hn לסו ת"ט מחור ס"ן 6ין זוכך ר)"וק"ת
 37רכוח סתוק' כד' סכ' )סמ"ג כ"6 7ריט מיס גמל גס' 1ר6'תי עכ") ממט )חוכס דמי )6 חונס ע)י' 7סויגסו לע"ג ח"ע כ"ס6"כ
 סע:ו'ס טת' אסיח כיון 7כווגהס פכח 6ס ו"תפ)) 3"יוי חכג1יס סתקגנ מיגו )6 מסלת נ' 7)6חר סס סתיס' סכ' טעס י"ס 6'ב"ו

Slen~S'וסו, חכמ'ס דנר' ע3 חרר ד)6 חסנן סר 
 ו6סי' נדנריסס סתוס' סזקדקו וגסו נ' ט"ו 7ני)ס סש6 זססו6 מעמס כמו כמרי

olen3סנס") מכ"כ מ6ד נצמגו וינליו עיי"ס נמחיי כניטר כוי לפידוח פתי ססכח סיכל ס"ס 61"כ דר") כו' כמגיד כט3 06 8חת 
 כי6 כעומק 5סמכת6 ל36"י ידרסת כ' עוד , מונח י5"3 סס"ח כ' . ממונח )ה( . כךנריו מנוצר וסוף כמסיעות דמי") ג"ג סי'ס:)ס

 סס כי )מספרי נסור יסויס 6ס)י נסי %6 יחסנ )6 16תו 7סמקרינ. מקרא ל כ"ט כ,נחיס נסק") סקרנן יסס)1 ס)6 )כמגיסד6וסרס
 קוטריך דסכ6 י") מע"ח[ סי' )עי) לנינו ]סני16 )מסנ) 16סרס מסתס גסק") רע יכר כ) וגו' חונה )6 ג3י סוסטיס סי כנספריולע"ג

 עכ"): נעץ גס)עבור
 וסעוטס בה"מ 3תו כמסיק נ' bt~tp ננתונוח )%ט כוט וסכווגט סנו"ט ד3ריס מומסרי )טון כ"ס .ות)נוידיסס. נחכמיםוהדבק)א(

 כס"ס hto וס ונוקרב 13 3731קס בצקיך ס' 6ת .63סג,ס בופור 6חס כ'"3 טס ככתו3וח וס"ס IfD11n תדח וסמס;ס )ת"חסרקמטן6
 ס"ן כגןריס וכי"ג כמסרי כדרמת כ"3 י"6 37ריס עק3 3פ' סססיק )מ"מ ור") 3)"ר 6)קיכו: 1)") כהי שקיך סו6 דע"ס גר6סנגריס
 עס"ס כן גילם סס כקסר' כו' ננ6ס3ה 3מו7 6)6 כו' 6קר6 6דס '6מר ט)6 13 ו)ן3קס נקוצו )מסוע ס"6 6ח )6ס3ס תגף סרסרו6'

 סמור 06 גי 6מר )וס 7קו7ס ור") ס"6 6ח )מסנס סגת31 טא"ס סו6 דרסם ו6ותס קורס טהו6 ג"3 י"6 77גריס וגו, ס"6 6ת)6טכ:
 כסכי) ע"6 בחרת מגיס )סוס כווגתכס יס6 )6 ס' נסוח דכסתסמרון_ h"o Stfll 5ח )ברוכס 6נ,ר ובח"ו ונו' nhto סנטוס כ) 6תתס))רון
 סמוקים b"r 6ח ו6ס3ח עסיס כו' חלס ס6קר6 גסני) חורם 6)נו7 סריגי 6יס 'טנור ס)6 זו דרפס קבעו )6 ובכן יותר 1)6 ס'6סנח
 ו6מרינן , תך3קון וגו סג6נור מעטיסס קמי גזי 3חכמיס )ס37ק מ"ע כתג ח' עסין ומסמ"ג . וגו' ס"6 6ת ד)6ס3ס סס0וק ),סכתורס
 מסרח"ס סס וכ' עכ") כו ו)יכקס סג6מל חרור מיני ו3כ) ומהן כמטח נין 3ויוונ כין ונת)מידיס נהכמיס ס7נק גוי דכתו3ות לחרוןגס'

 ממטס נ6 ומסגי ממעסיסס ))מור )מ"ע כ6 סס6הד קסם )6 3ו ו)ד3קס סג6מר כמסוק o'tDnt כו' תד3קון ונו טג6מר וו")נני6וריו
 מ"ט 61"כ דסוטס מססי6 והניק סמקוט נכרכי ס6ךס טיינק מ"ע כ6ן כתנ סיר6יס ורבינו עכ"ד חיבור עניני 3כ) 36יהס)סתחנר
 מקורס רבעו כ3'6 ו)שמתס נ' ק'"6 ככתובות ככסיל ר") ונח)מידיסס הסמ"ג וגנוס"כ ממעסיסס ))מוד סייגו נחכנויס וסדכקלח"כ
 בסי' גפרס"' ירכו 6חו ורטיגו ודויק ות)מיייסס כ6ן מוס"ג ודש וכת)מי7יטס סנדסס גי' יותר מדוקדק ועס'"ו 77ינ,ק ססוק,סס)סס
 ולע"פ וכסמ"ר עכ") סקנ"ס טעסס כמו חו)יס 3קר מתיס קטור חס7יס גמי) כדרכיו יזנק תךכק1ן יכו ססי' סי י"ג דנריסמתורס
 סווכר ךסיכן מונן 6יגו )כקורס 1,") סלו ההסס סיר6'ס כליון ס)יט"6 מסרסייך סנ16ן סרכ כחב ננוקומס עמס המר ומגוס מגוססככ)

 בתורסנח
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 יראים לשמים אם בי לבריזת רע נעשים שאינם אימורש ז עמוד כמוסך458
 אחר עשה הכתוב לך הוסיף במקומה עשה נאמר ומעוה מצוה כל שעל ואע"מ בדרכיו )א( והלכתאלהיך
 . ו"נ[ ורע ]סי' עשה בחייבי חמשי בעמוד לעיל מירשתיו וכבריוצרנו דרכי שהם ערוסימ להלביש אבלים לנהם חולים לבקר רחום להיות מיניה דרשינן 6'[ ]י"י ובסופה שכרלקב?

.

 ]שנד[ תם טימן
 שינהג המדרש לבית או )א( הכנסת בכית או למקרש אדם בהכנם צוה מאלהיך ויראת , מקישמורא

 מקדש שנקראו המדרש ובית הכנסת בית ומצינו הב"ח מן פי' המקדש על שהזהיר ממי אלא יראאתה ממקרשי לא )ב( תיראו ומקדשי תשמרו שכתותי את סיני בהר בפרשת דכתיב וכיבוד מוראבהם
 ואמרי' מדרשות ובתי כנמיות בתי לרבות מקדשיכם מקרשי )ג( מקדש מקדשיכם את והשימותי בת"כדתניא
 יצחק רב בר )ה( שמואל ואמר שם הדחתימ אשי בארצות מעם למקדש לכם ואחי )ד( אחרון פרקבמגילה

 ראםהועפתם
 ונ)6"ס מ"ע טמס %כ טהכמיס 30 מעטיסס 61"כ נמקומס ע"ס ג6מר ומלוט מלוס ס3כ) ולע"ס סיר6יס h"rDI ממעטיסס ))מז כזיטס:ו"נ כיצרי ור") 3מכמי0 וסיפק כקורס ממ"כ כלפי כ"כ זר3יגו לק"מ רכינו זכרי )כ6ר ו)פ:וס"כ עכ") )מ"ע מוריס ניקור מכותנתורם

 : כו' סכתונ )ך טופטף רניגו ע,"6 )עטותס 6;1מלווין
 כסס"מ וטלמנ"ן כו' חומס נקוף קנביס )נחס נותיט )קגול ערומים )סבכים בדרכיו וסכת ס3ס"ג 11") . . סכת 51"3 ע"ס . ומוכח)א(

 ס,סו כו' ערומיס )ס)כיס סנמר6 כסי' ותוגרס 73רכיו ))כת שכ' שכקנוי: כווטו וקטי מן 6הת משט סנס"נ מס"כ יכ) כ' סר6סוןטורס
 כ"6 )זרית רע כסס ט6ייו 63:תן טמ15ת 73רכי ))כת גס"ע )מ"ע כזרכיו ))כה סמנט גריס סיר6יס רניגו ומךכרי , כדרגיוטס)יכס

 3ס" ר3יגו חטכן מתיס )קנול ערומיס )שניס 7ס'טט ננמרl~cnr 6 ומט , 13 ר3יגו TnlDn טוס סעמוז ככ) .נ7ינור תוויות)סמים-ושגס
 מטרן הובס אנקר 36)'0 ועמס . )'תן תירט סח"3תו 3:,קוס מעכס 16 עח3ירו )וקח ס6ד0 ממון מביסורי טר3יע' 3עמש קנ"יק:"ג
 מיגי' זרסיגן ונסוטס ומטכ"ר , ממון ו5טגט נו,) 61י:1 כנריות )טמיס רע כחן עוטט טניס 63יקוריס חריטי שעמוד ר"ך ר'"ע כס"ר3'גו
 דכווגת קומר ולגי כן זרמו עק3 סי סוף כמסלי 6)6 רהוט סו6 מט דרסו )6 3סוטס דטס ק"ק חזם ססס כ' כו' מואס שכקל לחוס)סיות
 )ס)ניס בכביס )גחס otSln )3קר וסובך טחולם מס 3כ) רחמן ט6יס סיטת 16מר וכקינו גויותך )חז כו' חו)יס )כקר רחוס )טיוחראגו
 : 3ס"נ )רעת כסרמנ"ן וז)6 ג' נס" 6נ) ונחס מורס נקל מת וקרר ערוב ומנוס 7' 3ס" ס' כדרכי מכת 5"כ סגדסס ושירהיט ,ערומיס
 מן ת6 ין,  מדרווין ומררן כבל"ל קרוסת לי כ' וי"י ס''  לקיית  למק טסמ"נ סיס . )גפניי 16 ננסכ"ג16)א(

 ר"ן עיין סחורי
 סו6 מ"עינקיט דמור6 ודע כ' קנ"6 ס" ונריט עכ") מס"ת )6 מסמע סי6 מזנריס0 3יטכ"ג קיאת ס"ס תפקע נמקי מתגם נני נ' כ"ו)מגיוס

 ע"י
 תורס יגר '") גזר מסוס ומיסו מעט )מקדט )מס ו6ט' סו6 זרען 3סכ"נ מורך 336 סכמירט ניח מסג' rrrt ר"מ

 ניתן 06 נסופק ופגי מק"ו קג"ב סי' 63"6 כ' r"'DDI עכ") מיר3נן תנקי מטני )6 3יס31ן Otre~t גדר otcn )יכ6 ז6ו טתגו לח"כסוי
 עג") 51"ע )עדות זמסס) ונ"מ מקדט )"י )ט"6 כן תעסון י)6 ימקךט יומים )וקם 06 וסטחתס גת'5ס זרך נסמ"י 6ו מ3יס"כ6נן
 וכ"כ טס טר"ן כדירי עי'"ם מטותן . )6חר סג~רקין מ5וס כתטלניט' 16ת1 עטו לכסכ"ג סר:ו3"ן ע"ס נ' כ"ו )מני)ס נחי' סרס3"6 כ'וכן

 כ6ן :k-ltOt כן 6יגו סר6"ס רגעו ואז eio קלוסט תסמיס סקודס קרון כ"6 קיוסס תטמיט' מטוס 13 6'ן זכטכ"ג ספ"ו סי' ח"נס6ו"1
 מן )טגוה קעור כך טטקיט מן )סגות סנסור וכסס כ' סק7ט 3ן'ן ל"ז מיי )ע,) וכן וכיבוי מ1ר6 כסס סיגכנ )מקיל ונסמ"ןכמכ"ג
 רכיגו זיעת מכוער כו' גגג,ין קזוסס חטמיטי טנריית6 סס וכ' סקזס וס טנס )נרסס )תפקס סגתייחדו מירטות וכתי . כנסיותכת'

 מס ככסכ"ג דכר ו)טרוס )גחון סקטור ט6ומר נוי ויט כ' כ"ד ס" מ"6 וס06כו) נטוס תסמיס ו)6 סו6 קזוסס תטמיס וכטלפןדנטכ"ג
 סס לסכו) ומגח) כך סו6 התורס זמן ניון הכמיס דססוו 56") סר6"0 ותעניגו %כ )מקזט קזוסתו חכמיה דססוו כיון נזין 153רך60י;ו
 סוט קדוסחן 6ין רניגו )דעת 6ף מיסו עיי"ס יט6 סתורס מן קיוסחו ד3סכ"ג מ3ר )ו מ65 ס)6 טכ"ד סי' הגרפס סיר6,ס ע"רכ'

 מס, סר6"ס ר3יגו סיטת SD )תפוס 6ין 1)סי"ו סוט קדוטחן חיבור דחן טרי קדושתו חופר )סי סירתו DS' 6הד כ) הכלויס ופירטוכגוססך
 טכסו סרמכ"ן סטקטס סר' ווכ';6 דח)ופ6 נטכ"ג מ"ט 1,"כ סד'ון )טס 6'ן וטגנננמו טגפנמו ועורות ס'כ) 6כ;' דמני)ס נתוספתםיחגיר
 כחכ ו' סי' ר"ג ונתטו' מן6וריית6 קזט' דכו)ן לע"נ וסע,רות ט)סכות כנית )סר ו3סמ"ז נסכ"ג סוס דכר )כ3 )6ו דנ6מת טססר"ן
 בסי' מסרי 6רי6 )6 יס6 כתי ט"ן טכר6 ניס )מסת' 6פ" ננו6"ט ו,ט"ס )מכור מוחי 6'ך סרמנ"ן ו)קוט"ח 67ור'ית6 נסכ"גיקיוסת
 עו"ד כ"ג ס" ח6ו"ח זק6פו)'6 )טר3 פ"6 ו3סו"ח ע)'סס מתגה 3"י ז)כ )סגות יכווין )35ור "וברכו ~hs ח:וייין 6מריגן נעלמוכגוקיט
 נס' דכת.כ כת3 יכגוסס וזע וכ5") 3גדפס כ"ס כו' hs תיריו ומקיס' נ'[ ]ו' פ"ק שנמות ותזיב תיר16 )ב( . C~D ילגם כיסט67
 תסמרו סנתוח' 6ת נסר מרטת נטף כת"נ קס"ז עטין ססנו"נ וכ"כ ס'ג' נסר 3פ' זכתה כתג 3סכת"י כ6ן 6ך טס כת"כ וכ"טקדשיי
 ר6ה קר6 נוסך )עע סיני 3טר פ' דכסוף קיטים 3פ' דכחי3 ממס 1)6 טמ6זמר מן זגקטו דס"ט ת") כ1' סכמות וחגים תורקוולוקדט'
 6כ) נ6ר5כס ננסחחוס 6תס 6י עסיס נ' כ"3 מני)ס וךרסיגן עביט )ססתהות נ6ר5כס תחנו )6 מסכית ולכן כתיג וגו' תטמרוסמכותי
 ססוסיר ממי 6)6 )ו )ססתחות יר6 6תס נומקזס )6 הירטו ומקישי לח"כ לוס"כ ע) זרסו טמיר ובכן נס%ק ס) 6נגיס ע) מסחחוס6חס
 6ק ]כ"ע טעיר כגי 3ס' כגזפס . לחרון )ד( . 6ית6 כת"כ o~th )ית6 3;דסס נוקד0יכס נוקרס' מקזט )ג( . סק3"ס מן סי' סמקדסע)
 דפ' ;וסח6וח טיט ימני)ס רפ"נ תוי"ע וע"ן לחרון י כמגיס 6ית6 ק"ו סי' )עי) ונטכח"י טעיר 3גי ס' ומניט ג' ספ"ו סי' 3גדסםוכן
 3מגוס"מ 1כ"ס יוחק רג כר סמול) )ה( . סס נ6ו 6סר כ6ר5ות מעט )מקרס )סס ו6:י כ5") טססוק והון , דמגי)ט פ"נ סו6 מעיר3גי

סי'

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



רל יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עכורמפר
 הוא מה והמורא בכללמדרשות ובתי כנסיות שכתי תיראו מקדשי את תורה כשאמרה למדנו ]שבבבל[ מדרשות ובתי כנסיות בתיאלו

dWJ 

 . קדושתו חומר לפי מבבהו לפי אה4 כל חכמים ופירשו במקרא מפורש
 כנגד מכוון שהוא המורח שער כנגד ראשו את אדם יקל לא 6,[ ]ג"ו הרואה פ' בברכות תנן במקדשמורא
 אבא ר' אמר נמי איתמר וברואה ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא ג/[ ]ס"6 רב ואמר הקדשים קודשבית
 שם שאין וכמקום וברואה ולפנים הצופים מן אלא אמרו לא יוחנן ר' אמר אמא בר חייא דר' ~ו(בריה
 בזמן אומר יהודה ר' כרואה אלא אמרו לא יומי ר' אמר נמי ותניא שורה שכינה )ז( שאין ובזמןגדר

 כר' אלא כר"ע הלכה )ח( ואין מקום בכל אומר ור"ע מותר קיים ביהמ"ק שאין בזמן אמור קייםשביהמ"ק
 וררום צפון ניהליה דשרינהו התם דאמר ואביי ורב יותנן ף רהא )ט( כוותיה יוחנן ר' דקאי קיי"ליהורה
 לצד פי' ומערב מזרה אלא ודרום צפון יפנה לא הנפנה )י( ראש קלות מהו יקל לא ופי' עליה פליגיבולהו
 יקא )יא( במנעלי ילא במקלו לא הביה להר אדם יבבם לא 6'[ ג"ו ]טס ותנן וברואה ולפנים הצופים מןהבדל
 מידי שריא הכנסת בבית רקיקה )יב( רב ואמר מק"ו ורקיקה קפנדריא יעשנו ולא רגליו גבי שעלבאבק
 במגילה אהרון בפי כדתק .המדרש ובית הטנמת בית ושל , הבית הה של ראש קלות למדנו אמנעלדהוה
 ואין פירות גגו על שוטהץ ואיז מצודות לתוכו פורסין ואין בתוכו מספידין אין שחרב הכנסת בית 6'[]כ"ת

 אע"פ קדושים מקדשיכם את והשימותי שנאמר )יג( משום קפנדריא אותו עושין ואין חבלים בתוכומפשילין

 נ ראםהועפות
 קיים ט3טלק סיסיי כנ") טורס סטסכיגט וגזמן )ו( . רתנ"6 6:;ר מגוסס ןרח3"6 3הס )ו( , )פגינו וכ"ט יגחק 6"ר ונגופם קע"וסי'
 3נית' טרתס )6 יקכיגס 6מריגן שס"ק 7ניומ6 רקבון כנית דוקק 7טייגו סגרס"סוכ'

 )חקק כח3 ו' 6וח כ"6 דרוס ~tffe נסו 6ו)ס סגי
 ססמ"נ כו' קיימתן יסויס כר' 636 כר"ע לכס וקין )ח( . עיי"ס סני ככיח גס סיתס סכינ': וססר6ת סכינס יססר6ט סכי:ס גנוי3ין
  יטיין עכ"ל רכס וכדססק  כוותי' וקי") ככ"מ 6וסר ר"ע כחי' סרסכ"6 וכ"כ כמכ"ח יס)' 3פ"1 סרגוכ"ס וכ"מ ל"ע וקי") כ' קמ"ןעסין
 ע"כ מומר קייס 3טנ;"ק סיין כווין הסור קייס ס3סנ;"ק כומן ד6מר יטודס 7)ר' כת3 6' כ"ח כנוגי3ט -h"tDi וטנא . נ' מ"  קו"חבנ"י
 ניטודס 7טנסנט טכתנ עיי"ס ק"מ )קינו קייס סכ:מ"ק חמן גין )חקק להן DS"5 קייטי 67' )63 )עתיד קירסה )lnhl 6(~s קזוססזס")

 יעכס ימס קסם ועזיין. ע""ס )63 )עת'י קי7סס )6 ר6סונס 1קיוסס סו6') 3הויכנט ג,רו י)6 ס") כיט"ג teb' סו6 נעומקדננדרנגן
 l~Phl כווחיס ק6' גניי רכ ונס כ1ותיס )ם( . רע"ו סי' )עי) ונוס"כ סק"ר אר"י ג' סיז 63ר)ס"ח ועיין (S~D וקילס )סעתסקידסט ר6טוגרי יק7וטס Jffn נוס"י סג;ע)ס 'וחגן ר' 6מר נ' ק"ו 13נחיס וגיאו סורס סטסכינס 13מן רק אסור דגיגו ט6ומר יוחג ר'ע)

 3גךסס כ"ס כו' 7ס6 כוות'ס stttp 63 ככ"מ ס6וסר ס"3 7כר"ע ו5גנליגן ע)יסס )סגות סי' ומעכל מורח )3ני 670 רכ6 טתסד6מלינן
 כדחני6 ר6ט )י( . סם )נרכוש ד"ס מסגנות כממ"כ פ' שכת"י וכ"ס רג6 סיר6יס וג" סנ' )כוותו ט6' כווחיס 3ין סעד וטמעהיקוכ5"3
 סכל מנוט יר6יס כמסר טי6"ס לנינו 7כל' סני J"pD אר"י ג' סי' 6רגט"מ ונסי מנדפס כ"ט כו' ט3וסיס ימן כ3ן )גד סי' כו'טגסגט
 7' א"כ סניי 1up 6ות נסנ"מ מס3' ס"1 סטרית סר ונס' עכ") סיכ)( 31") (D"D 3נ) )נד ס" ומערב מורה hSt ודרוס בסון יסגסוו")

 גו"י יסגס )6 סגמנט כלתגר נ,ס") מכ"י סי':ירסיס
  סיר6יס ט"ד עיד סס וכ' )שיסך 5") 6י)י ע"1 וכ' 33) )5ד פי' ומערק  מורת 6)6ו

 כ"ט נתרמי)ו ו)6 כמנעלו ו)6 )יא( . עכ"ל סו6 ויחי67ס כן ישגו מנוקר סר6סוגיס כ) וניסרי דנפמם ס6 סייגו ר6ט יטק)1ת מניןוו")
 סירוסים 3' כסרע"כ עיי"ס דכ)'ס רסכ"ע וססוגן6 כמו וסי' וכסוגדתו כהוכ טס וכח"כ ד3מסנט ורע קןוסיס פ' וכת"כ סגדפס3יר6'ס
 ד6סונדחו נר"3 מסר"ס 7עח 61"כ עכ") כו' נ6סוגדהו מכית )סר Q~h יכנס )6 סרו6ט :' ננרכוח כי6ית6 סכגסן )ניח כיסו OD)י)ך  מומי  ילן ,  שויו מקא וגס ימיו משרכת קסתפי)ס )סי סכגסת )כיה לרוך נסכין )ילך ומומט ר"כ גסי' נ' ג;ר"נ )מסריס IDP תסניןונס'
 ננטכ"5 שכגס ימותר סכ' ו' סע" ;קג"6 סי' 16"ח וטס"ע מ"י תפרט ג;ס)' 3סי"6 טרג;כ"ס דעה כן ו)6 )סרס"כ כמו הכגסת ככיחלסור
 גל' 6נ) נוס") מנקט יכיס נו ~כגס ט63 נוח)ין טיס ענ;ס"כ סכ' סק"ח טס סמנ"6 י' )טנין ים l"'DUI ונ6סוגיתו ושתרמיזו3נ;ק)ו
 6ין מיסו סל סט סלר"ס ומנסות סתסכ"ן מטס יו6 טס טי"ג צנרי וטל עכ") מלסוגיתו גלע 7)6 גרפס וכן דסרי כתונ 6"מ3סס
 נרע ז)6 כמי"ג וד)6 כשטו"מ )טכריע טמנ"6 סכ' ,ס מס וש"כ טנית )סר כמו שסור שסוגדתו נס נשמת סתםלן ולעה ננ)וי כ"6)חום

 שר"מ כסס ס6ו"מ נוסחת ךסנס סמנ"6 כדגרי )סרט וסג") )בטרנס. סכגסת ככיב (hl~'b מווין זסגיטס 6ס"נ ונרע מנ6 6גסמשסוגדתו
 ס)6 למחות סיס כ' וטרף 1ו"3 '"6 בסי' טכ)כו וכ"כ r/D( טרפם כניסי כ"6 )חוס 6ין מיסו טרר"ס עמו וליס נוס") סו6 סליסכ'
 h"Q )חוט 6ין ניסו סס סתסג"ן ע) סרר"פ 3סגסות ס)סגינו גוסח6 6ג) טהסנ"ן ע3 טרר"פ הוזק ו)סי"1 על) ר6ס ננ,)וי כנסג"ג)כגס
 ו6ססר מנוגס ככיס סייגו סכגסת )כיח כיסו עס 3י)ך מומט ססי' 7מט סתסכ"ן צנרי נסרס סו6 ו)פי"ו '"ו 3כר טכ)כו סעת'ק וכןנגי)וי
 6) עמס"ס טס וקקי עכ") מותר מכוסס סו6 06 תסכ"ן ניגסת כחג וי") סס י"ג נסגסוח וכממ"כ מסר"ס ס6סר לרוך לסכין נסיי4'
 ג"6 3מ1ס 6'ן 6"כ טרר"ס נוסחת ססעת'ק מס י)ס' דר") נטרי כתונ 16"ח כסס נכ"י 6נ) הג' מנ"ך כווגח מנ61ר ועתט )כטכ"נ נסכיןתכנסו
 hD'~D שנוסט נניס כ"6 )חוס 67'ן )טניס )טרר"ס מי"ג גי' אסי סרר"ס נכנסות סי"נ כני' 7)6 ור") נרמס וכן סנ;נ"6 כ' וע" 1ת)"מ כרמס3ג')ו'
 6)6 סרר"פ מגיס תגס ע) .61"כ 6' ךק"כ סכת כסרס"י כניקוי טו6 ולסוגדתו מ6פהדתו נרע י)6 מכיסט ככיס Dh" )חסור סו"6טיחך
 . כמנ"ל כוונת וסו מנית 3סר כ"6 מכנסת )נית 6פוג7תו וס"ס ננוסס ככיס כ3) 6'ס,ר ילין )מלוק נ6 7כרר"פ 16"ח כסס כס3"יע"כ
 דס6 סכחכ מ"מ h"o (o'S )נוסגטח 6חרונס ג,סנס כסי' ועיין נ"ט תהדס כתב 63 רנינווס"ס

~'hs 
 ופוגרתו כמגעלו טניח )טר נכנסין

 כט6ומר סת)מוד נמכו6 ועיין מטוס 3'מ6 )סנינו סג6מר מסוס )יג( . רג6 6מר 6' ס"ס )סג'גו . ר3 )יב( . עיינה מ7ר3גן 636 סריגוי")
סג6מל
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמדכמכוך460
 אין מירשות ובתי כנסיות בתי במגילה התם ותניא נפש עגמת מפני יתלוש לא עשבים בועלו שוטמיןשהם
 ]בהן[ נכנסין ואין בהם מםיילין ואין בהם נאותין ואין בהן שותין ואין בהן אוכלין )יד( אין ראש קלות בהןנוהגין
 בהם ושומם בהם קורין אבל אותם ומרביעין אותם ומבבדין )סו( הגשמים מפני בגשמים ולא החטה מפניבחמה

 לא עשבים בו עלו אותם מניחין בחורבנן אבל בישרכן אימתי יהורה ר' אמר רבים של הספד בהםומספידין
 של ומורא ראש קלות פירשנו . רשות של השבךנךרן ראש קלוים כ'[ ]סם ומפרשין נפש עגמת מפנייתלוש
 וכל חכטים ששנו ראש לקלות הדוטה ראש מקלות עצמו אדמ שישמור עוד ויחכם לחכם ותן ואהד אחדכל

 . טמנו מחמורשכן

 ]צח[ רזיכמיכמןן

 לזה זה הוקשו שהרי לשבת לתת צוה כך למקדש וכיבוד מורא לתת הב"ה שצוה כשם ' שבתמורא
 לכבד בלבו אדם שיחשוב )ב( שבת מיא ומהו תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את )א(דכתיב

 , השבת על שהזהיר ממי אלא ירא אתה השבת מן ולא הדבר על חרד ולהיות ולשעור השבתאת

 ראםתועפותי
 ס) 3מ טס )1ס"כ ז3רכית ספ"מ )סתס6"' טמסגיות נפי' ועיין hn)xb טי6 טג6מל מסוס וכט16מר מטסכצק נמורס ר6י' טי6ט"מר
 6נ) כמקומו סמפורס מקרל סטוטס ךרס6 6יגו מסוס לכסון 6' ע' מככורגח ימוכח כ' וו 6וח כסגטות סכ"6 גסיר"6 וסגרן")טנוחנר
 ומקרסי תסנוורו ס3תוה' 6ת ת") מגין קי'ס נסנו"ק טסן כומן כ' ו' גינמות מס"ס טו6 0)'מוד לעיקר י") וס"נ טי5 י6וריית6מ"מ
 סוס וכסמ"ר 3סכ"ל  וירין  לעולס נמקדס ס6מ1לט מולק 5ף (O)la נטלת ס*נמלס ממירט מסתיללו

 0' שית 5יל  ועיין 3ע~5 מסמכתי
 ו3גיסס כסן 5וכ)'ן 6ין נכת"' 6ית6 ק"ד סי' )גם) וכן נטן לזכוין ,6ין סני' גגיפס כו' נסן 6!כ)'ן 6ין )יד( . טכס סי' !שיןמס"ס
 )מון מן ר6ם דקויות פ'רוס6 וכוססו נסן 6וכ)'ן 61'ן נרענן 1)6 כו' כסן 6וכ)'ן 6'ן כ' סס כמג'נט ורס"' 15כ)'ן 61ין סג" טס"1 ס"טס
 כ!' גפן 5ונ)ין ולין נע')ס !סיחם 1טימו) סח!ק כג!ן ר6ס ק)!ת נטן ג!סנ'ן 5'ן כחב 0"1 תסוס מסג' ש"6 !סרמנ'ט 6!תט סמק')יןק)!ח
  6ף 5לו כל לזמר ורקס לזס"ל סס  סיור ע"ר סכ' לכ"ח לו סי' מס ירטתי  ול5 רמ"ד כגי' 7)6 וסק קג"6 סי' ריס 16"ח סעוס"עוכ'ע
 סיר6'ס זגג וגראס סנרס6ות. כניקוף דחקים סרנים )6 61'ך וט .)תגר הכגיסו ומי סנ"ח עכ"ל סרס"י וכן סו6 ק"ר נכ)) וסחיטהעילט
סנדסס

~p'u 
 כנטיות 3תי ככרייח6 )ע"ס מירוט יסוף נרסס וממרטין דממסכ"ר רטות ס) חסיונות ר6ט קטות וממרסין רבינו כ' ד6ח"כ

 קער סוי )6 7חסכוג,ת גראס !6עפ"כ 7"ס כ' כ"ח 7מג')ס ומבס"ת לטוח ט) ח:ניגית זכיינו ר6ט קמא נסן גוסנין 5ין מדרס!תונתי
 (rtJot 6'ן קמרו סמחח')ס ,ו 61ג") 11 .סו' לס,ת ט) חטג!גיח סו' 7נר"ת6 פ"ר יפ" רכיג1 )פ"י 61עכ ש'"ס ומחייט לכיוס כמוכ"כ
 עוכ6 מ')ת6 ד6ווס6 רכים ט) חט3ונוח סוי ראגו טע' חסכונות ים" וי") כו' 3סן טותין וין 3סן טוכסין 6'ן אמרו ולח"כ ק"לנטן
 חסכוגות ק"ר ומסרדין מסר וכגןסס סג") טרמ3"ס 3פ,' ומ"ג 11 6ף 1! )6 ס!י 61"כ סס סר6"ס נמס"כ קתיס מלכעס כ'ותר גנ6'וטוי
 סגכנסו סמענ) חוני נכי 5' ןי"י רחענית וסייט קג"ב סי' לקו"ח  עסף מכרכי כ' . טנסמיס מסני לפו( . ע"ס סס י% תם  רסוסט)
 ו)6 הפרס וטס וסייס נ,ס טגתקסט )מגיוס נעייר ועיין עכ") %ל יף סו"ג כסף מ"6 כטונה 3כ,י ועיין ט6גי טגטשס מסגי טניסקטל

 )תענש: ננו"6 כס' 3וס יכריז )ראתזכינו
  טטפת  מן ל* לטפת  טמירת  מט  כיוקרת מ!ר6 ונ6מרס בטנת סירס נימרס תנה 7"! 3י3מ!ת דס6 ד"ק )צנין נ"ע כו'דכתי3)א(

 )"כ דס6 מתיירא 6תט מטנת hS ופרסיי כו' 6"מ ממקרס )6 נמקךס ס6מורס מורא 6ף ססכח ע) סטיסיר מנוי 6)6 מחירה6חס
 סי' 1)6 ספח )מורא סיקסה סי' )מורס קר6 למייתר כמטוטו סנמרhr~s 6 3מט 67"כ 1ת1 סכת )מורא סיקט נציגו ירט ואיך לוורהל"
 טגמר6 ד' טט3י6 רטיתי ו' ס" כסמ"ק 6ו)ס ס)יע"6 סגר6"ד עכ") (DSID נוק7ס מורק 6ף )עעס םמירס טבח מט דטס )דרס6זריך
 6)6 נוולה כ'ט נח'כ ]7)6 'ר6 6זס מטרח )6 סכת מס 3מקדס ומורש  סמירס !;לפולס שנת !גמרה "נמרס ;המלס 3'%) ד"וייננ1יח
 סמירס נתמרט רס"ק ומפרץ לן סגמר6 גירסת מסט לגיגו  )פני טנס גרור 61"כ כו' מקלס 6ף מסגת על  ססוס'ר ממי bSh ס'[6ג'

 ס6מורס סגוירס דמיינו )וס נ,ק טלמור ו6ת ל!ס 3וס ישמור 6מ ליחן S"~S 3מקדפ ומורש סמ'רט יי*מרס נסניומורש
 יר6 6חס מסכת )6 נחנת התמורט מורה מס אח"כ ט6מר! !נוט נתנת נס נ6מלס נמקדט ס6מורט ומורה נמסמס נס ג6נורס3ס3ח
 גני יכו) ד"ס נ' 1" 'כמות סחוס' וכנוס"כ טעו)ס 0נר6 סי,קוס ע) דמעיל סכ' )ן ht'cDT 6)6 מורא 3י' כחיץ ד)6 כסרס"' ד)6סייגו
 מנח נס וס"נ כי' כן )ומר סתרך )6קניו

~D'CD 
 מסגי דדמ6י רפ"ד נוירוט)גוי רכינו )דגלי סמוכין מ)6 חךט O~OI מקניו יותר )ן

 1ס)6 ט61 וחילוס ס3ת מורא גמש )6 כנס"נ 16)ס טנת יר6 שתיות י3ר6טית נר6טית ק, ריס טטוריס 33ע) וכ"כ עזיו סנחסכימת
 ננס"נ נס כח!ftk" 3 רגיגו נגושות ו6ומ מטנר"'ג ע16מס 7גל 1)6 דנריו ע) סעיף ו"! )כמ"ג סמקת מגין ע) מיוטדיס רנימ לנריק)

 סן יטבת tnftlrDh כ) נטמור ילקט ~ות כת) )פס"ג כ1' טבת מולט ומטו )ב( . טס 3ני16רי רטבן סי' ליס )ע') ושין פנתמורק
 סמנת כינוד SD חרו )סיות חייגין נחו) ג4- 6ס ומסוסקגי , סז6ת סיר6ט מאות ע) נס עונר 6חי כטיחטר וקוטי נ)"ת וטןכנ"ע
 סט,"נ נו"ע טור דאינו סיתחיינו )נכיס מינם hpD11 כדיגי 601 כדיגי' וטh'o 6 עת טנכ) c7pno )סמירת טוקט 161)י1כיו"3

 : 0)'0"6[ סנר6"י])טון
5וס
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 רלא יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איפרים ז ענברממר
 ]צז[ תיאמימן

 שבת שמירת לתת )א( צוה כן השבת על שהזהיר מי מורא לתת הב"ה הזהיר כאשן . שקתשמירת
 שמור אחרונות בדברות וכתיב היא קדש כי השבת את ושמרתם תשא כי בפרשת דכתיב לבועל

 בכמנך תשמרמ כי נעים כי וכתיב הדבר את שמר ואביו דכתיב בלב היא ושמירה לקדשו השבת יוםאת
 . בשבת מלאכה מלעשות שישמור יוצרנו שצוה הטקרא מזה גם למדנו לב שמירת שפירשנוואע"פ

 ]צט[ רןיננמיבמן
 לשבת וקראת דכתיב אקרא ואממכה ישעיה דאתא עד לה גמירא גמרא .)א( שבת עונג מצות ירערנגה

 אמר אחרת מצוה לענין ל[ ]כ"ג בסנהדרין כ"ג ובמרק כ'[ ]כ'3 פ"ב בזבחים אמרינן נמי והכיענג
 אל יבא לא בשר וערל לב ערל למדנו בווי בן יחזקאל סתורה למדנו לא רבינו משה מתורת זה דבר חסדארב

 ראםתועפות
 וכמ"ת נ3נ טמירט דסייגו רניגו וסי' טבח סימור ]מ"ו[ ס)1 טעסין כמגין טכ' נס"נ כטיסת וטו כו' )3ו ע) טנח טמירת )הת)וס)א(

 ,כור מקייס 6גי נוט ס6 לדורס ט)כ סויירת טרי סמור קומר כט0ו6 נפך יכו) )קזטו סתת יוס 6ח ,כור נחקותי ס' ריסכת"נ
 ועו"6 ט6מוגס סיקל סי6 טוו טעו)ס חייוט ע) מופת )סיות ):ו גיתן מסכת כי 610 3)3 סמירת זסי' )י וגרניט ע"כ נפיך סונטטתס6
 )נוןט )נ סמירת טסילטגו fDrbl ר3יגו O"DI ו5ח נ6נוונתס ס)נ ונגוחט3ח נטמירס סטנת יוס hb סמור ססכח 6ת וסנורהסטכחו3
 n'h(lo גקיס ךנס נ' כ' 3נרכוח סמרו ומס"ת 60 קייננ6 )6 60 )6 ד6י נסבת )))6כס בועטות טיט:,ור יו)רימ סקוס 0נ1קר6 מ,סנס

 : נסכת ניכעס מכעסות ט'סנ,רו דטייגו )קדטו ססכח יוס 6ח סמור דכתינכסמירס
 וכיר סנתורס. , 0:ני6יס ע"י נוסורסין ו0ן מד"ס ומגיס מס"ת טנא נטפת ג5מרו ד"ר מנח מסק רם") טרנ1נ"ס כ' טנת עונג)א(

 71)6 סגת עוגנ ]מ"ח[ העסין נעגין זחסינ ס"נ כטיסת 61וי3 0רלנכ"ס ע) חיזק ורנתו ועוגנ כינור סגכי6יס ע"י וסגחפרטווננוול
 'SD3 ס)6 )שסר ):זן סיי . כל"י ד"ס פרט"י 5' ק"ג וניכרות פ)'נ' ונקמת ס"3 כ0רנונ"ס דרכינו כ' 6יפכ6 נתר כ6ן 167י) הדסכרסס
 עטס כ"6 0וי )6 עננ )סנט וקררת 607 מס"ת ס3ת 7עוגנ מגין יזעהי )6 יהוסף ,כר 3ס' סם וכ' 0טכ) תיקון נסנ') מנתעונג
 )ס גמירה נמרץ ומסכ"ר , 0חורס מן נסוי דם") ו0יר6יס 3ס"נ מיסרי זעיר 1)6 כו' ר"מ סי' כה6:"ח הסר חחס ועיין קכ)0מדגרי
 קבס )ו37רי ומייתי )טתע:וח ס)6 )מזגו דמכם יי"3 טיוס טכס כי טיוס הכווטו דר"ח קר6 נזייתי h~ph 6(1 ו6ס:,כי' יסעי' hnh7עז

 מד"ס טסות סרמנ"ס כ' ערג מנות וע) סיר6יס ינרי מס סטנים סיום הכווטו עס"פ נסרח ס' טוטם רניד נססר וכ"כ )סתעגנדחיינ
 סככות מונס כס' כ' וכהנס סיט י:יריס JUD כרנונ"ס עיין 3טנח )סתטגות מד6וריית6 יקטיר ס") סרמנ"ס נס חעגיח ליסור )ענין36)
 ס" כחסונכ כ' סרס3"6 יגס 7"ס לס"ט ס" 'ו"ן נכ"' וע"ן ע""ס כדוחק ות" 6יין'ס ד'ז" )סר:ונ"ס )סקלות מכועס עג'ן)נס"נ
 פט וכ' טרסכ"6 3טס לרפ"י כממ"כ נטנת )סתע:וח סו6 67.ריית6 תיטיל דס6 ג"כ טס סכ' סקס רמ"ח ס" מנ"ט ועיין כו'חר'"י
 11") כ' 7י"ן נחק )מס' קלות ח,ות 3ס' כמס"כ ויל קכ)ס נו37רי )6 פיוס מ6כ)ו0ו )ומר יט ד"ת שסור נסנת דתעגית נוט"כטסלג
 משגו )6 מלתיס6

~1DhS 
 ש"מ )סתענוח דמותר ר6" ו60 קכ)0 יללי רק תורס ניכרי קינו עונג )ט3ת  דוקרנית וקרן 3ט3ח )מתענות

 וס6 סס נמ"ק וטריט3"6 )סרמ3"ס יר3גן סו6 נסכת ועוגנ מס"ת סו6 נסנת תענית ו6יסיר טס ד3ליס 3' ועננ תעג'ת 631נוח עכ"ינסכה
 תענית 'סכ עמס"ט יננת p"e סמריכ' 11") כי' 6' ט3ת סיח)) ומוטם 3ט גנעו גסס פקוח למטוס סס ט,0כ סר3'ד כ' 3םגח ת"חי:ותעג'ן
 ונכרכות נננ6כ')תו כתעניתו ע"נ 'נחר )ו ויט סח)וס ע) וו6ג )נו יט6 )6 161 טיתטגס מוטב כומר . לסכת Dh" רוס ונץ כו')חוס
  ךי3ת פ"ק 631נויס עכ") וינוני הגח טר6ס חלס ע) 6)6 )סתענות 6'ן rte ור"מ 3ס3ת סתע:0 כי יען )חענית6 העגית6 )'ה'3מסיק
 כת3 מ"ג ס" נליג6 מסר"י הטוית 335 3' )"6 )כרכות ר") כו' ננסיק ונכרכות ממרדכי וממ"כ מעמיס ס)ט0 נח)וס דוק' ר6"ס פי'כ'
 ד3ר"0 סיירי 3ס3ת )סיוח סם) 3ר"0 ויסרס 3' )"6 ד3רכ,ת וסך כו' סקו 3רכוח כסדר 0ר6נ"ך וכ"כ בח"ח )תעניתו תעגיח )'תי3סמן
 ע"' 36) )תעניתו תענית )'תיג וגריך נונונו יגסרעיס ot~rin )כך )סתענות טסוגרך סחטך ע"י )1 סגורם וקפי  ויל לפפי פל  גז"ד )וקורעין
 חעגית6 )יתיג תקנתי' מ6' ל בי"ג נתענית כנרסחס סי' ד)6 1)") כו' טו6 ס)1 עונג ססתעניח עינג מנט) וקינו )עטות )1 יט נוסח)וס

 סמק מגסן ר"6 7טרכ דטנח p"D 0מרדכ' ע"ס ת"6 סי' ס6ג,ר )וס"כ מיסו עיי"ט טס תעגיה )מס' גחי' מטריטנ"6 מוכח וכן)חעגית6
 רעיתי  לי ו6גכ' רמ"ח ס" ריס קו"ח טלו ס)כס 33'5ור טמ"3 כ"כ מדרננן 6)6 היגו ד)כ"ע מסוט נסנת מעוה סס עד )0תעגותינסור
 סר6"ס וראגו 1 שי"ט 6דנתרי0 631 סעי מילי'  ירלטיל גן pne סרר5"ס גס סס סמרדכי  רמי"ל  סר6"ס  לפס ר"1  סילחובנמררכי
 לרכיך מעטות ופניתו :כיסס הנורו 'ען סנת גר נוגות מגס תכ"ט DS" ז)ס)ן )טעם" 16ע טמ3וח נמגין  יכת עוגנ מ11ח כ5ןזחסינ
 גמרך  'טעי' hST  hrh  ועי סכת נוכ3ו7 0ו6וגר

  לפכו  פס וסר6"ס מ31ס מוד"ס 3ן ב"ס  ולמבע כיסכה 6קר6 61סמכוט )י' נמירי
 וגוס סכת עוגנ 3כ)) סוס סגר 6ת ומהניק כ' סכת נו0)' רס"ר סרמ3"ס וכן OSD )3רך גריך ופכן ס3ח דעוגג מגוס 3'י 6'ת 3טנח גרדפדלסס
 qhl בס"ס וט קודות כ' סכ3ר מסוס 0ו6 טעוגג מכ3) ט0ו8 נר סדוקת מדין ועוגנ כשד 3סרעי טס טפסריך S"D3 סרמ3"ס וכרס)6

 דבעח ונ"ט  לסור  ךנ)6"ט מנעה סו6 3וך6י סגר דסד)קת גונע"י מתוקן Or סכ) רסיטל  6גכ ילש  יילו  רלין לר כ'  ס"תסכם")
 h~pD רס"ן סי' r~ns )16"מ ספה"נ 16)ס . מן טכח )כנוד נונע"י טמכין סי' ISh סכ) נוסעת ומטס )6כו) ערוך סורחן 'סי' סנרסדוקת

 ו") סרמכ"ס כמס"כ סו6 וכעונג סככוי נוכ)) טגר וסדוקת כו' עוגנ וכן טו6 ד"ת ט3ה זכנוד כ"ח כסימן נדק 0גמח )פנש"כ טס")כ'
Or~e
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינס איסורים ז עמירמפךע46
 כתבי כל פרק ובשבת אקרא וא0מכיה יחזקאל ואתא לה נמירי גמרא יחזקאל אתא דלא ועד לשרתמקדשי
 בראשי )ב( גדולים ודגים תרדין של בתבשיל דרב משמיה יהודה רב אמר מעננה במה אמרינן כ'[ ]ק"מהקודש
 רב אמר אשי בר חייא רב ואמר עונג קרוי לאדם הערב מאכל דבר כל אלא ]אלו[ דוקא ולאושומים
 אך מועם דבר פי' דהרסנא כסא מפא רב אמר הוי מאי עונג הוי שבת לכבוד ועשריו מועם דברואפילו
 ארץ במתי על והרכבתיך ה' על תתענג או דכתיב אכילה הוי דעונג ומנלן עשאו שכת שלכבוד ניכרשיהיה

 עצמו לענג לאדם ומצוה גופו בהנאת עונג יש כך באכילה עונג שיש וכשם אביך יעקב נחלתוהאכלתיך
 ומרוך מהתענג הארץ על הצג רגלה כף נסתה לא אשר דכתיב עונג נקראת היא שגס גופובהנאת
 ה' על התענג אז ]שנאמר מצרים בלא נחלה .לו נותנין השבת את המענג כל 6'[ ק"מ ]מס אומר)ג(.ר"י

 וקדמה ימה ופרצת ביעקב ביה- דכתיב וגו'[ אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במתי ע%והרכבתיך
 , ונגבהצפונה

 תיגמימן
 את ומלאו ורבו פרו כתיב )א( בראשית בה' ורביה פריה על תורה הזהירה מקומות בארבעה . .ייבופרו

 לא כ'[ ]ס'6 יבמתו על הבא פרק ביבמות ותנן בה ורבו בארץ שרצו ורבו פרו ואתם וכתיבהארץ

 ראםהועידות
 כ6ן )0ני6 ורשתי . נ3י6ורי נ' 6ות תכ"ע סי' )0)ן ועלן לסמ"ג עכ") כו, י") 61"כ 6' נרס"נ סהו"ט ט3י6ו סנה מ0נ' וס")ס"ס
 מינסק p"Dn ט3'ע"6 נוקערמ6ן מקיר ר' 0ר0"נ ע14 )י וכתי בחינין ונ"ר סוטרין נ"מ טנח כפכות מ"נ ס"ד נמעסרות ת"סנעגין
 6וכ) סיט ימיו כ) ס,קן' סמקי ע) עליו למרו 6' ט", 33י05 )סיטתן ט0ו)כין )ונורד6סטר

 מניח סימנס נ06 לחרת מ65 כו' ט3ת )כ13י
 סכ)כ)ס פוטר מט"מ 3חו) 0ר6סוג0 '6כ) 0ימגס נ06 לחית 'נ;65 6ם )ס3ח סכיג0 כ6טר כ)כ)0 נ3י ולכן 0ר6סיגס 6ת ו6וכ) הטניס6ח

 631 גס6ר0 )מנת 0כ)כ)0 סכין וכלסל יוס יום 0' ברוך וכס"ק ק הו) ע) וחס6ר סינונם נ05 למרח ימ65 16)י כי ממעכר )טבתט0כין
 סרע"3 וסירוס  סכת דכ)כ)ת ג;טג0 סך ע) 6' ד)"0 )כינר 0))"ח קיסיית )ן'סכ יט ונוס עכ") ));עבר קנע0 ע"כ קמרת ע)0ח)יסס
 גני נהו) eh" )'ט כ67'ת מר )ע) כ6ן ועי מכלן 16 6וכ) סו6 נווט ד6נ,'ר0 סס דניכם סוגל דופי )ס3ת סיח7ס פירות נ;)6סכ)כ)0
 סיטרין 3"ס סכת כלכות ד7וק6 )"ט3 6ס:ר ס;") ולסי )מעטר טוק3ע )לכיוס כסיחד0 מני חו) eh" סנת 6רי6 ג;6י 6"כ )מעמרקטע
 מ"י וכעזיות קבע סו") )6כי)0 סימדט דכיון כ:;עסר חייכת )כ"ע סול  כלכלת נ;ס6"כ סלט 'חוך )0 6ו67 0ימנ0 ג6ס 6חרח ימגגס6ס
 נ"ט נס  3גז'ס 37ם75 סוטרן נ"ט דוקק 3)1)ית  עסיין וכמו  משיימין וס"ס פוטרי! ב"ס נגלית סיין כתר טנת יכ)כ)ת סך קתג'מ"

 ויקיקו וכ5") 3ניפס כ"ס סוג;יס וריסי גדו)יס )ב( : ממיינין 3"ט גס חו) כלכלת דקינו סוטרין 3"ס יוקל מנח גכ)ג)ת ס"גנופיהן
 דר6מו סק"ח D~p סי' )קו"ח מפרימט וכ' מטסיו 6)6 לריסו וכ5) סוס 6דס '6כ) )6 6:)רו 13 כ"0 ד33ינ0 מסוס סוגים ריסי)ומר
 3חו) ותו כרענתן יט" תמ)ס 0מסונח כמי56) ונמגוג 0נרוע 610 כירק 0ו6 שינעו סימטת וננט ס)3ן וסול סכו סמטוכח 610 סוסט)
Sshשסוס )6כו) יתח') כסבת Ich~n hSI סמנ"6 כ"כ 3' )"ט 33קכות כש"ט כן עוטת סו6 טט3ח כנוד דמסוס כיון כרע3תנית6 תימוי 
 מ6' 61"' קטג'0 ויניס סגי, כ"כ ס' ו6גודס 31רי"ף וסומים )מהוה ורקני סנח מסג' סע"ו סנ0"נ וגולחת . ס6נוןס %ס סקי"ז ק"עסי'

 קעג'ס. כהניסנ;ע)'ות6
 Dp('D ס7ניס טמרו גי גטן ננרכוה מישו נדו)יס 51") 0י6 ס"ס וקווי 6'[ )"ח ]כע"ג מבכיס סורחן ע) עינין סלן

מסליי
 610 :נח מחעגוני 0מט0 חטשס ל"מ ס" שו"ע ש"כ מסבת p"en המס"ס שין ט)יט"6 סגל5"7 11") 6זס ס) גוסו כ) ומגרן

 מעים )בני 'סט ותריין קעג'ס יניס כ' טסס 6)6 נ' נ"1 כרנות ועיין כן נדנים ונס 5' ס"3 כננ"ק סובין נרמסי ח,") כיוונו )ו5310ס"ג
 ונרמסי ניו)יס )דניס נקור :;ט"ס ח"ד סי' מס0 3מט0 ועיין עכ") מ,0 )"ג ע' כגיטין 6ך טו3 610 )ו0 נס ולוגי 6' כ"טכשעילויין
 ריס נטוט"ע ושין מלותו וסו סיהעננ נ~;0 076 )כ) סדנל נמסר ו)סס"ג , סי6 מט רניגו 3י6ר )6 תגוף 03ג6ה 6"ע )עגנ )ג( .סומין
 7נס לסטר .)טוח )1 סעוגג 3מ' 67ס"ג 3' ק'"ג טנת סחוס' "n"DIO רס"י דעת י") )סחו וסנט כו' כקפ'נתס סמתענני0 3חוריס ס"6ס"
 i~ha סירוס)נ;י מדגרי 3תוס' ועיי"ס 3גסיס )עיין 1יס ע"ג ככרוגי6 5וח סטגר,ענ"ן וכג;זומג' ו)"1 כין וג,ט חסור סחן וע"ס )1מ5ו0

 : ס3'ס"6[ ]0גר6"ל )6נ;ו307"'
 יט 6י)ס גח יפ' 1' ט' טס כ"מ.נ( 6' זכר6טית 6( ססוקיס כ' טנא כ6ן ראגו וסגת נ"ט עטין 3סמ"נ כ"0 כו' ותנן גח ופי 3ר6סיח 3ס')א(

 הסירס מקומוה 3י' כ"ס סקרן 6ח ומ163 וילו סרו 6' ט' סס ס6רן,3( ע) 1371 וסרו 63רן וטרח י"ג ח' 6( גח. 3ס' ססוקיס 3'עוד
 דבר י:61 מסלפ"6 טס וכ' עכ") )כנען ו6ף כתש 3"ג 6כו)0ו וררו פרו ועוי כהדו )6 7"ס 3' 3' 3הניג0 07תו0' ור3יס.ודע סריס ע)תורס
 כ' טס 3חנינ0 וטנרס"ס מטרס"6 כהמיטח עד0"ת נ;')61'ס כ6נגי b"twt וכ"כ עכ") .51"ע )3"נ 1)6 ג6מר0 )יטרף) ס"1 לסריגן 607חניות
S"or3;ס"' ונמ)"מ ננ"ע ד3ריסס טסגיח רס"ל עיי '(עי'"ס כטו"ט' 37ריסס ייסב מנכים .מס (ס 63"גו סטו"6 וע' h')DO) רן 610 מגס' 
 סקנס"ח ךנרי ר6ס )lh 6(D 0נרס"ט עכ"פ טרס"6 כתמיסת 7סג70לין גמר6 מסט סגע)ס כתג 0תוס' וע) 0ירוט));י ניסוכ 0נע");)לעת
 ו3מס"כ . נכון 0ו6 כשמנ"נ; סירוס)מי כפין 0ט1"6 ממ"כ ופו"מ יניס 3סהי סמ)"מ 37רי טדח0 סק"3 ס"6 )06ע"ו מ)61יס 6נגינס'

 מסיגי סייגו )3"ג ו)6 ג6מר0 )יטרף) 3ס'גי ג6מר 1)6 )נ"נ נ6נ;ר 03נ0דרין 67מריגן 607 6' י"6 תענית ו3נכו"6 כק"ג; 1טס1"6כמק"מ
 מס"ט סם סס6ריכו o~np ט6')ת6 ר6"נ דללי 013 יתיילל סס סג0ורין 3סרס"' כו6 ונוכרח ע)'1 נ"נ Db" מטוו סיגי עד 6כ)וקינך

ו3סע"ס

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



רלב יראים לשמים אם גי לבריות רע נעשים שאינם איסרים י עמודממר
 ואספג לב( ונקבה זכר אומרים ובסה ,ברים שני אומרים כ"ש כנים לו יש אא"כ ורביה מפריה אדםיסמל
 התם ותנן קי"ל לב"ח מתניתין כסתם נקבה או זכר או דב"ה דאמרי ואית 6/[ ]ס"ס בברייתא תנאידמליגי
 אע"פ בגמרא ותניע ורביה מפריה ליבטל רשאי איני ילדה ולא שנים עשר עמה ושהה אשה נשא 6'[]ס"ו
 לו עולה חו"ל ישיבת שאין ללמדך בארץ אכרם לשבת שנים עשר מקץ ויחי לדבר זכר לדבר ראיהשאין
 מ"מ עדיין ישראל ארץ נתקדשה לא אברהם שבימי יאע"פ לארץ חוצה בעזן לתלות שיש סי' המניןמן

 מגיע וראשו ארצה מוצב מולם והנה ויחלום כדכתיב קכועה היה בה הסולם שהרי בה היו הבוראחפצי
 והלכתא קיים לא אמר ר"ל ורביה פריה קיים אמר יוחנן ר' ונתגייר כניס לו היו 6'[ ]סיג ואיתמרהשמימה

 כר' וממקינן קיים לא אמר יוחנן ור' ורביה פריה קיימ אמר הונא רב ומתו בנים לו היו ואיתמר יוחנןכר'
 . )ג( לא מחד ותרי לברא ברתא אפילו כבנים הן הרי בנים בני ע"ג[ ]סם ומבקינןיוחנן

 ]כי[ תירסימן
 והיה ב% דכחוב לבם על תורה דברי ישראל שישימו הוא ברוד הבורא ' צוה , אלה דברי אתושמתם

 תמיד לבו על וישימם תורה דברי שיזכור שימה פירוש לבבכם על אלה דברי את ושמתםעקב
 הלא ושמהם מצות מקיים בלבו והושב תורה בדברי אדם שחושב ושעה שעה וכל בלבבו בהםויהנה
 אלה דברי את ושמתם בספרי תניא , עת בכל מצוה שמקיים והוגיה תורה לומדי של גדולתם למדת)א(
 אב בנין דן אתה הרי מנין מצות שאר ות"ת המילין אלא לי אין תמילין אלו אותם וקשרתם הורהזו

 . 1ב( וכו' שבהן השוה הצדמשניהן
 ראם.תועפות

 טופררו נ"נ מסיו מעט סיגי קודם eh" 6)6 כסף סומרו יסרק) סיגי )6חר זעכסי! נ,.כעי )6 ס"ק זר6"ג מסוט דעתי ולסיומע"ס
 כוס") מלרס"ל ע"ז כ' עמוקים עיט וכס' ננטרל כמנקר 6וטרס מ6ותט סיגי )6חר יסרך) גפק' )6 ומשש !רנו סרו onhl מיכתי3כס

 C1DI"' גינטו ס"ו 3ני נתי דמסיקר6 כו' ס"1 ק"מ 6מר יוחנן ר' ונמג"ר נכרי 03יומו כגיס )1 טע 6' 3% 3יגמוח וגרס'נןולק"מ
 6)6 קלמר 6פ"ו חי!כ כגי )6ו לטכם וי") 6ס"ו מיסקד' )6 37"ג מסמע ז73"מ 61"ת סס סקסו ותוס' !רכו סר! )סם ויקמל7כתי3
 כ' וטטת6 כפרס"י ורנו זפרו ומקרם פ"ו )ס!ן נסו ס"ך מגעו חי1נ כגי 1637 6ף נכריס hnlh כו' ממס ע3 נקר6יס סנגיטסכ)ונור
 נעגמו סטנים וכננו ס"1 )מון נב" סייך י!67י 6גכרי י0ו0 מייי כ6 )כנען 6ף 3"ג 6כו)0ו פ"ו )מון מ7סייך טוכסה 1! מט 6"כ3פ"ו חיי 7ע3ד )מוכיח טו6 סתוס' כו!גה 7ט6 בתירוץ סועף מט ייעצי ו)Y'1D 6 )כנען 6ף כחי 3"ג ttsl)e קר6 ס6י זט6 תסירת!ס'

 מ0רס"6 ודגרי כ' סס חנינת )נוס' ס)מט דגרי ו3ס' 3גנק"ע משרס"ל וקוס"ת )כ"כ ולק ג6מרט (ihlct ס"! 6מריגן ולס"סמיבמות
 )כ3ס דרכס סדין פטורות סגטיס 61ע"פ גיט)ס )6 מע3דיס מכ"ג סניט)ס D~Db 61'יכ כמס ומסות טת"כיס ענךיס דט6גיפרוונים
 טגמג6 טפסת סנוורת לפעוטי 6ת6 טו6 זסך )ג"0 ועכבך מס6"מ אפסר 7גין דם") כיון מנכור עירס ע3ר0 נקיף מערר 31י)מעוטי נוקריי סו6 כט3 6ס קר6 )נו") כ' י"ח תנ11רס כנננר6 קוסיית )יי7י' 'ס6ר ו6"כ 6ססר מסז' אפסר דזגין )כ"ס ס") ע"כ י6"ככהנ י"י 6ות ט"ו מערכם יוסף סורר ו3ס' עולס ס) נו3רייתו זי)פינן 3גמר6 למרו זנ"ס טענותיו . וגק03 וכר )ב( . עכ") סייך )36ע3ייס
 וג"כ סו6 פסס סס" סו6 ח") 7"0 6ן ג"1 סס כמרפ"י עיין )6 ו3מחכ"ת עכ") 7ג"ו 3ססחיס סינורו כמו קר3 ד6יגו סמיטסקודס
 )מסיג גת"ע הס' כחי' טגרק"ס וכ"כ יתעורס עקריי 0!6 כסג ד6ס )ססי6 עמן וס ואין 6)6 7"0 3' 1' סס וטתוס' 3' )"י 3י3מיסרס"י
 גוכם אסנור ולין גדכ0 טכסיס נוגפך מיחיד סו6 ו,") ס)מיס טימן סינור 67'ן )נועוט' כת"כ גירס 'OD כס3 067 ו0ו6 ובי"ס 30"6ע)

 נוס6"6 לסטר דנין s~w rh ר"ע Dh" זטכ6 סע' נוסרס"6 וע"ן סס ,וסף ט3סורת 0מערכ0 37רי כ) )ט 6וrrttDil 67 נרכסטכסיס
 סעף מערכת סנעורס כקינת ו3ט' P(Srt 3ריימ! תמנת כמו ויכר גקכס גריך סע!)ס לכיוס סו6 מו"ר דמעות כיון דמסה3ר6 ודניןמודם
 p("b ס" וקטי) טכ") מלרס"פ כסגרה ס6ג' דס!"י רק דנין דלן זוכתי 3כ) 63מת דס") סרלונ"ס דעת דבו ברור וגר06 כ' ס'6ות
 ורכיט )סריס תו)דס כ' )6 רכינו 0נ0 )ג( . 7' 6ית עיי"ס 6פסר נוטלי 6ססר ונין 67ין כמ"ר יפסק 0רנוכ"ס כדעפ נ"בכחכת'
 רב וכ' וי!)'ד 3וקג!תו 006 י60 גי)ךותו 6סס טגסt~erh1 6 סס 'ימות 3מס' זדרסיגן יתיך הגה 6) ו)ערנ . ת!)ד0 . וימר יםובקעת
 3י!"ד מכ"ח כנוס"כ רפינו ייעת מוס ר6י' הכקורס ס"ט עסין 0סמ"נ סני16 וכת 3כן גסטל 7גוי6וריית6 לע"פ קלמר 7מירננן6)סס
 ס6ו"1 )ס"7 סד"כ ע""ם ידיך הנח 6) !)ערג ורעיך ,רע ננקר מסוס 6ט0 )יס6 לתורס נון מנס ס!"ר נוגות פקייס ז6ף רכ"חס"ס
 ע) )הנוס ט6ריך י"ן כ)) 61! מערגת ח"3 סכ3)יס ~D1plli ממד ס7' וכמסר ז"1 רניגו סס סטכי6 סה"נ ס" )ש3 ועיין ססס0ני6

 : C1w3 כדרכ! נמר)יס צנרים שי"טסנ"ח
 )1 %6ר ח"ח נ' כ"ד נ3רכ1ח h~anDD מח63ר ס)'ט"6 %ר6"ד וו") נידפס כ"ס עת נכ) סמכות rh :מקיימים כי' )מדת60)א(

 נסג"6 טנר"6 רניט דגרי טס )טוסיף ויט מגוס מקייס רגע 3כ) ,~pu חורר סרסור h~fic 1( 633 )סי סמטונסות 3מנ!6ות)עמוד
 ד!סגוחס מ"ע גס נתקיימת סר6"ס רענו וכלכרי 3פ"ע נוגס סו6 נס סקולנו ות'נט תיגס סנכ3 נסוס (osl כנגד דת"ת ז%ט פ6סריח
 נ' סי' מנ"ל r~tvt 7וסמתס 11 נגוס עקייס בגו 671י 3ע)נו6 למירט רק ס)3 מחסכת כ)6 .')מוז oh 6ך ת'כ0 3כ3 ס)'נווד נוגות)3ן

 ססי6 !5") 0תפי)ין ע) מוסמהס כלי"ג n1Tlc נ' י"ג נברכות ועיין וגע"ק ננק"ס 6יגו ת"ת מגת מגס נו' כ)) )'נווד )"ס מגיןדכס6יגו
 סכינן כנוף מכוח סרס טכסן מסוס סגד )ב( . טג"ס סי' ועמס") עכ") מפוטו מיצי יוגף מקלק ובן )סס מי6סמכי' נע)נו6ךרס6
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