
 יראימ לשמים. אם כי לבריות רע נעשים שאינם אשורים ז עצורמפך 644
 נהה[ תטופיק

 ישראל בני ויעשו בהעלותך בפרשת )א( וכתיב הפמח את שיעשו לישראל הב"ח צוה * שמחלעשות
 אכילתו לא אבל אימוריו והקפרת דמו וזריקת שחימתו היינו הפסה ועשיית. במועדו הפסחאת

 את ואכלו דכתיב ט"ו בליל אלא. בי"ד הוי לא ויאכילתו במועדו אותו יעשו הערנים בין לחרש בי"דדכתיב
 של שהקרבן כיון ישראלים ולא עושים כהנים אימוריו והקטרה דמו שזריקת ואע"פ הוה בלילההבשר

 . ביה קרינן ישראל ~ני יעשו עושין ישראל ובמצותישראל
. ]קי[ תטוסימן

 וכל )א( ומלאכה חמץ באיסור פסח ימי שבעה חוק כל ישראל שישמרו הב"ה צוה . ימים שבעתלשומרו
 מימים למועדה החוקה את ושמרת הפסח הלכות כל אחר פרעה אל בא בפ' דכתיב בהםהאמור

 . בכלל עשה הכתוב לך הוסיף אחר במקום וצוה שהזהיר ואע"פ יסים שבעה חוק כל המקרא בזה כללימימה
 ]קיא[ רזיומלבלן

 במה קדשהו בת"כ ותניא קדש מקרא הראשון ביום הכהנים אל אמור בפרשת מתיב . ימים שמונתקדש
 הכרווב שצוה וכשם קדש מקרא השביעי וביום וכתיב נקייה ובכסות ובמשתה במאכל מקדשו אההו

 קדש מקראי אותם תקראו אשר' ה' מועדי אלה דכתיב סועד של חולו לקדש צוה כך ושביעי ראשוןלקדש
 תקראו אשר ה/ מועדי אלה כתיב לטה א"כ אמור כבר הרי מובימ בימים מדבר הוא במי בת"כותמא
 קידוש צריכין הם גם אלמא קדש מקרא נאמר ובהם במלאכה שאמורין מועד ימי אלו קדש מקראיאותמ

 סיד[ נס" המועד מלאכת בלאו למעלה פירשנו כאשר בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן לומר ונראהשפירשנו

 ראםתועפות
 סניף 6' ד)"ו )קךוטין 3חי' 0ריט3"6 16)ס טס 3ספר' כ"ס !3מו") 63רן ג1סגות סגוף מגות כ) כך ותו") 63רן וגורנות 63ר7תלויות
 onh ו)מדהס ע'ג'כס כין )ט1טסוח וסיו 6)ס 7נר' 6ת וסנ;הס סטונה 60רן נוע) מתרס on1Jel 6ונ;ר כס0ו6 3,ס") סירוס)נוידקרי
 6ת וטמהס מן 1)6 )ת"ת כמדגו דנ;טס ס"נ; 6חס ולמדחס סכסוק וג;7ס3י6ו עכ") 3חו") ובין 63רן 3י; סגוסג'ן ומסיין. )ת"ת )מדת60
 נסיטת" rh'5 וראגו ד3ל' 6ת 1סיוחס סמבות 3מ1'ן. מגס דסנ0"ג ונסיג ירמ3"ס מחקוקה וסול סססר, כס"ס )ננכס ע) 6)סדנר'

 : כן S~D )6וטרמ3"ס
 יסרק) עזת קם) ג) קוהו ולהטו סנ6מר nDDo 6ת טיעמו )יסר36 סקנסס 5וס 3סכל' )סנים גר6ס 0'ס וע' דכת'3 נגדסס .וכחת)א(

 ונען מ"ע )סנ. גיל רכינו זגס הלס סגי מסח פרסת ג' כנס"נ וכן מסגי סססח )סחוט מטס גס מגו וסחטך 1סרמנ"ס וכו' וכחיגוגו'
 ))גגות 'ס )מס )ס"OPD 7 )ריך חג' מער"ח 3ס' ור6'הי סני ססמ מעסייה נזכליו רניגו נילל )6 מימו נסע)והך 7סרס0 מסוקפניה
 נחסנו ס)ae5ct 6 ולס מחט6ח ומ"ט טחיטס bS3 נסר )נויל 6"6 6ני)מו ע) מטויס ט6גו 6חר ניטוה )סני ולכידתו 0ססחסחיטת
 יס ט) ידיגו סגו or ט) ד,מנו ופטום ס7נל ספוט רעתי וכסי עיי"ט )"ס3 )' ת"ד ס" כמכות סדר ונס' מכות )סני ו60כי)ס0סמיטס
 ג"כ י6כ) ונחס Ol~s וטרמיט ולס 3מט6ת מטר"מ י"ר פיוס ו)6 17ק6 3)י)ס 6כי)חו ומן 35) 3)י)ס ו)6 י"ן גיוס הפסח סחיטתד,מן
 טיג'6 סו6 טסמ"ע קרצן 163מ1 טנתמיינ כביס ע) 6' מ"ע )נ' נוין כ) )חסנ סקר3גות ס3כ) מכסס שיקסות כ' טס ממגות סדרונס'
 h"th טכ) נס 0ממויי3 ע) 6' מ"ע נ' ימגס )6 )ניס פסם נקרכן כן מכסן ע) סמ1ט)ת נ;)6כה0 )פסוח ססניי0 וסנ"צ כס סחייכסקרכן
 חסנ וכבן ססח עטס 630 סכרת סס סחסכ רפ"נ סי' ראגו ועיין.נ7נרי עיי"ס סק"ס גללת ע) ,חת נטיע וכן D"p )סקריננוחוייכ
 : 0רנונ"ס מרעת מטוגס כקרננית כ) עסיית 3מג'ן כ' רכינו יעה o~lb סניטות סדר סססר כנכרי ג6נ;ח וסוך סססח )עטותונ"ע
 מסר6ט"ט במנסת סס וכ' יגויס סככת )טמרו פ' סי' ס)1 כעסין נמגין כמב כנה"ג מגס . כו' גסס ס6מור וכ) ונפרכס חמןליסור)א(

 1' חוק כ) יסרס) טיסמרו 3כווגחו סכ, סיר6יס 7' ר6ס 1)6 עירס כו' כנאוה 6ת וטמרחס סג6:;ר מחימון )סטמל כווגהו6ופ

 סימר 6' ג"1 עירו3ין כר"ע ר3יגו לנרי ולס )מ1עדס ס61ת סחק0 6ת וסנורת דכת'3 003 למור וכ) ונו)6כס חמן 63יקור ססחימי
 ג3י 5)6 כסס ירוי 6מר )6 ר"ע 67פי' טר6'ס רכלי א"ע מגיח נ"נ )ימוך ס' )'מודי ונספר נגנך פקח. )ענין 6)6 וו חקם ג6ג;ר)6
 נוסוניין ו0)6 וממן נ;)6כס 66'סור )סרוסי מג") ועוג טס עירונין כמכויר סו6 )16 ודאי מ)5כ0 ואיסור ממן גם 6נ) סוOtD7 6פסח
 )ןרחיכס ס,ס פיוס 6ת והמרסס 1)") וגו' סחק0 6ת וסמרת מס"ס גיר6יס 7ט"ס סונור סייחי וב"מ .. עיו"ט 6ססח hp1 6(6' );סמע)6
 יוס עד וגו' יוס עמר (OP11h 3ר6סון ס)6חריו כפסוק כע"ס 6)6 )נד סרחט,ן יום ע) תיגו וס סיוס וסי י"ג[ י"ג ]תמוה טקטחקת
 ס3ס"ג וכממ"כ 3סס 60);ור וג) hlnl(o חנון נ6'ס1ר רגיגו וניקל יביס ו' )סמרו טכ' סכס"נ כיון וטס נערץ )חרט ועטריס60חז
 7גוסח6 3ס"ג ככוונת דחק ססהיס ריק )מרלי 3י6ור יסועס ממנייח וכס' עטר 6ר3עס );6ור לסגיו סנורסו )טנין ו0 טסוק '"6נס"

 טיי"ס 0)ילס קודס ססנדיקס וכסר6ג"ר י"ר 715 קורס ממיסו טס סי' ולכן עטר 6רנעס נסור מלסני ממרסו וסו6 )ו  נזןלוג0'מ,טעת
 : וחי"ר עסר 6רנעס מטור וסוט סססח מ)סג' מיסגיו ופי' עסר 6רנעס );6ור מספניו טמרסו ס5") 7סטוע דחקוכחגם

וליש
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רלג יראים לשמים אם כי לברוית רע נעשים שאינם איסורים ז עמורמנקר
 מקרא נאמר בכולם שהרי המוכות חג של ושמיני )א( ושביעי ראשון לקדש שמצוה וכשם * בידיטפק

 מועד. של חולו עם מקודשים ימים שמונת בסוכות נמצאוקדש

 נקיב[ תיהסימן
 בהו דכתיב חג של ושמיני בראשון מלאכה לעשות שלא כלאו שהזהיר אע"פ . ימים שמונה )א(שבות

 ביום הכהנים .אל באמור דכתיב עשה בהם וכהב הכתוב שנה תעשו לא עבורה מלאכתכל
 של בחולו עשה יש כך עשה בהם שיש וכשם ממלאכה שבות פ" שבתון השמיני וביום שבתוןהראשון
 במצות .ימים ח' נמצאו מלאכה בעשיית שאמורים מועד ימי אלו קודש מקראי אוהמ תקראו אשרה' מועדי אלה כדתניא בה שנאסרה אבוד שאינו דבר למלאכת מובימ כימים מועד של חולו רבינן שהרימועד
 מלאכת כל לכם יהיה קודש מקרא כתיב בעצרת מלאכתם בשביהת עשה מצינו אלו בכל הכפוריםויום הזכרון ויום עצרת פסח של ושכיעי ראשון , מראורייתא אי מררבנן אי בידינו שספק פירשתי וכברשבוה
 יהיה לחדש באחד והטביעי כחדש הזכרון ביום , )ב( קאמר מלאכה מלעשות קודש אימא תעשו לאעבודה

 . ממלאכה שבות )ג( פי' לכמ הוא שבתון שכת כתיב הכפורים ביום תרועה זכרון שבתוןלכם
* ]קיז[ וזיממיכמן

 יהיה להדש באהד השביעי בחדש הכהנים אל אמור בפ' דכתיב תמורו איל שניתן )א( יצחק עקדת .י לך ויזכור איל של בשופר ותקעת תשפמו ומיום מדיניו ותפחד מאלתך ויראת . השנה בראשתיעלו
 ה"ל שבשופר מנין וגרועה זכררן ל[ ])"ג פ"א בר"ה לה וםייתי בת"כ ותניא תרועה זכרון שבתוןלכם

 תןל מה השביעי בהדש ת"ל שאין השביעי[ כחדש ת"ל מנין בר"ה ביובל אלא לי ]אין תרועה שופרוהעברת
 לפניה שפשיטה מנין כשופר זה אף בשופר זה מה כזה השביעי הד'ש של הרועות כל שיהיו השביעיבהדש
 לפניה פשותה זו אף לאחריה ופשומה לפניה פשומה זה מה כזה השביעי חדש של תרועות כלשיהיו השביעי בחדש ת"ל מנין בראשהשנה ביובל אלא לי אין שופר תעבירו ת"ל לאחריה שפשוטה ומניןבקול כאן אף בקול להלן מה כמחנה קול ויעבירו משה ויצו ה"ל ביד העכרה יכול הרועה שופר והעברתה"ל

 יהיה הרועה יום וכתיב תרועה זכרון הריעה ש.פר והעברת ת"ל שלש שלש של ומנין לאהריהופשומה
 שלשה כיצר הא לגז"ש שכיעי שביעי ת"ל כזה זה של האמור ואת בזה זה של האמור את ליתן מניןלבם
 לאהריה ופשוטה לפניה פשיטה פ" , שכרים כג' תרועה[ שעור ]כתרועה תקיעה שעור . תשעשהם

 ראם תועפות.
 קדת דחם3ון נר6ס ו)כ6ורס נווכד sc חוקו עס גוקויסיס יכניס סמרת לסוכות גמ165 ססי:ון לסוף כ' וסגס'רני;ו סיר6יס ע"סר"כ ס" ס"ס וכמכס") 3גדסם וכ"ט כ5") כו' חנ ס) וטוזיגי וריסון ט:סוליס ויום ט,כרון ויום עטרה )קדם מ5:ס קי מסח ס)ומניעי)א(

 למונס קרם סרט ס" סקודס סמרי: עמס 3חיי3י סססי ו'"ו כריס נ,סכ"ר וכן סמיכות נחג 0"נו מרקם רכתו סב. יגויסממונס
 סכס,ריס. evt סנכרון ויוס טמרת טסך ס) וסכיניי רונסון מח"ו וגוט"ס מיעד ס) חוטו עס 0טוכות חנ ס) tnc otrt(o 'ג::' ר")'ניס
 . יפיס ח' סבות . יגויס 0גוונס קד1ס 3וס"3 כ' טסט קוס נמ5וח ספרו נרטט סנס"ג 6עס קורס סל 'ניס ממונס הסנון ע3 ג,סף0ו6
 סייגו יגויס סמוגס קרוס פירוס ע"כ ו)ס'"1 עכ") ססוכ1ת מג ס) וס:וי;' ורונסון כסורים ויוס וכרון ו,וס ועדרת מסה ס) trualרקבון
 סחם3 )נס"ג כמנסוחיו מסר6ט"ט ע) ו:ס)6ת, כירטס רכינו 37ר' D1~tD :מי סו6 וכן 0סמיגי 610 נבעי ס) וחולו לח"כ 0חסנ ':גיס0ו'

 דנסהסק ולע"נ חוס"נו סו6 סססגויני סיר6'ס ראגו דגרי וכר 1)6 ס0נח יום עס 0ו6 'טכ ח' כנוה וכן ימיס טנוונס קיום ס%3גסמסיכ
 גס )מגות סיר6'ס רכינו rcin קנו גו":ו דרנגן 6ו 67ורייה6 סו6 06 גחוס"מראגו

 דרוגי
 : 3:וק"6 כנום"כ נהורס 6סמכס6 )מס טיס

 . ימס טננוגס לכוה)א(
 ע"י

 גיוס גתיכ נפסח וכן )ב( : סססי ויש רי: )ע') מס"ס ועץ . )וס וס"ס תקולס נסיי וכהכפי מס
 טעמו7יס: ווי )מעלס. כמסכ"ר גקיס בכסות וכמסתם כגו6כ) מקרסו 6תס 3מס הנ'6 הכת"כ וקסס ק6נ,ר ממ)6כס 7קודס ס3' 3הי'הס"ו סי: 163"מ ס3"י וכ"כ קלמר נו)6כס )ועס"ת וקודם 3סס יעלס )6 משכס ג) )כס 'סיס' ק.דס מקרט ס,' ובוס קדם מקלטס6'

 76רנט 6)6 שנד וכו' נמ6כ) ר") סיגו ו") סרמ3"ס )מד כו' 3מ6כ) מקדסו כנוס ט6מר4. וחר"פ כח3 ו' כ"ג ),יקרץ עולס ססונס'
 נוס כ"6 )סרט תסטו )6 )כן כו' 3)6"ס סג' 1)6 י:1גרח וס כי וס )סרס 61"5 מבכס טכיהח ע3 מ"ע קויט מקרץ שקר)דעהס
 כסס גכחכ )6 פס"( ס) וו' 6' ויוס מנועות )ס" סבו 'מיס ו3ט)טס וו") כ' ס"ט 3ננ"ע מרקיע 'וסר 3ס' וסר0כ"ן ע""ם כו'0סוס'פו
 כ) סוקסו 3מוע7יכ0 )מז מעב 6)ס "( ד' )שועות יונס יר' מסקיס5 ט3הון 3סס 0:כתנ י"ס נוסמר סס ג):ודיס 6נ)הנהון

 דבר נוב) hlo b~b ממ)6כט )16 7יוס"כ מכהון כ' סטמוד סוף 3סרס"' כ' קי"ד 3ס3ה . נומ)6כס סכות סי' )ג( : 013 וססשעד'ס
 : משכס )ענין סו6 דס3מון סר6"ס רכינו )דברי סייעתי ע"ג סי' לחרי מרסס בת"כ וטמן כו' )ועיגיתס מיסמגיגן נל?הענותסמעכ3וה

 מסי' ,נפן כו':  )וכור כיי 6י) נט) )הקוע ט5והס מתורס :ו15ח ע) טעם מניתן (1so רביע נ37ר' וטוגה 6' ט"ו ריס לנסו גר')א(
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 יראים לשמיה אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים עפרזכפורף 4 65
 לו שממרו יהושע ור' ר"א )ב( מפי' תרנמ אונקלום אך היא מה ידעט לא תרועה תקיעה היאשהנכרנו
 המקוננים ודרך בנה סיטרא על מקוננת פי' סיסרא אם ותיבב נשקפה דמימרא באימיה וכתיב יבבאבקבלה
 יללה של גניחה )ג( והתרועה . גניחה של קינה נקראו והשברים . תרועה כענין או שנרים ג' כעי;לקונן
 קראק קש"ק קשר"ק בקמרי אבוהו ר' אתקין 6'[ ])"ד השנה ראש של אחרון פרק התם אמרינן ספקומשעם
 דסימרא באימיה )ד( דאית וקשר"ק תרועה שנפרש פירוש לאיזה לתרועה תקיעה בין הפסק יהא שלאבדי

 מיתרע כי דמסתמא צריך אינו קרש"ק אבל תרועה דהיינו ויללה שברים נ' דהיינו גניחה עבדאתרווייהו
 ומריע הוקע שופר לו )ה( נזדמנה ואה"כ שברך מי. כ,[ ])'ג ותנא מילל, והדר גנה ברישא באינשמילתא
 ברכות אמדר לחו שמע כי מעיקרא שופר ליה הוה הא מעקרא שופר ליה הוה דלא כ'[ ])'ו ודוקאותוקע
 בחבר אלא אמרן לא רבא א"ל לי תקע לך )ו( נחירנא כי לשמעיה א"ל לצלויי קם ka- רב להו.שמע
 והנראה . ברכונו הסדר על ושלא הסדר על שומעו תניא יחיד אבל בעשרה בתפילה )ז( בחבר פי'עיר
 התקיעה מצות היא זה שבענין פעמים ג' . קר"ק קש"ק קשר"ק ברכות סדר על עיר בחבר לתקוע לנוהיה
 . בזכרונות קשר"ק , במלכיות קשי"ק , ברכוה בסדר לתקוע הנהיג זצ"ל יעקב ורבינו המפיקות מכללצאת
 יצא ביום שעות בתשע תקיעות מ' שמע כדתניא יצא דבדיעבד בהפסקה להקפיד ואין בשופרותקשר"ק
 ג' קר"ק קש"ק קשר"ק. תוקעין שהיינו היה וכדין )ה( לכתהלה . בהפסקה והקפיד אבוהו ר' דאת"יןוהא

 הרויח אך הפסיד לא והמשנהו יצא דדיעבד אחרי גדול בשינוי סמנהנ לולשנות )ם( קשה אבלפעמימ
 וחוורין יושבין נשהן ומריעין ,וקעין למה 6'[ ];", השנה בראש בפ"א ואסריק . כהלכתה מצוהלעשות
 דמשדמ כ'ן ק."1 ענת מלאכה ואינה חכמה הקיעה שהרי השמן לערבכ נדי שמדים כשהן ומריעיןותוקעין
 בידו אינו כשתים בשנייה ומשך בראשונה תקע 3'[ ]חג אחרון בפ' תנן . למיתקע דמי שפיר שמןערבוב
 סןקהתקיעה פירש ולא עוסק שהוא זמן כל יו"מ הלול בזה אין מכשיעור יותר תקיעתו ובהארכת אחתאלא

 על בין המעכבת הציצין על בין חוזר פירש ולא במילה עומק שהוא זמן כל ג'[ ]ק)"נ בשבתכדתניא
 לאחר הלכך חוזר אינו מעככין שאינן ציצין על חוזר המעכבין הציצין על פירש מעכבין שאינןהציצין

 ראםתועפות
 וס ספק ומלעס 5"3 נס וכ5") ז6)ק6וו6 י' לנדפס כ": ימס ע3 קיגט וטתרועס )נ( 6': נ' 1מני3ס כנדפס וכ"י מפי 51"3 ע"ס מפ")ב(

 ט'עור ד"ס נ' )"ג ר"מ ובחוס' גהנ!:ט 3גלסס גודמ:ט )ה( : נגדפס ות"ס כו' 6ימ'ס יבשר Prhi'1 51") ת"ס דבת )ד( : כו'לסריגן
 3כ"% נחיהי6 .ופי' תקפ יחיחג6 כי שנ" htl~lhr ר' ושרפס מברכס ססיימת'  לסמן בגרונו נוחר כהירנ6 פ" גחירנ6. )ו( : סגיססתוו65
 ויפר! וכמתער ססי' Or לית6 כלרסס נעסרס 3תסילס כחגר פי' ל0 : כנמרץ לסיועו וכ"ס יסירג6 נורסין וים ר*תינס )פגי 'ורדסו6

 6ל6  קמרו ל, דעו") חך, סוגס 6)6 קינו לבור כלוגמך עיר תנורם עיר חבר ימפרן כ) כי כ' 1"ל  גתן נ"ר עיריי) ר3יפכתמוכת
 גר ר"פ )סרס )נו טריה טנור עיר הנר טפותריס ככנרי  06 ופוך לגור ססו6 .עיר חנה מ5ייו ל6 וסיר עיר תגר )ונור עילס למס.53כור
 ט' נמלן ס)6 רחמים גימ' חמין )סחפ33 לנ') סט" סוקן כנון עמעע גפ65ת .מגס 3)6 כר"מ עתפ)) סם" כ'ח'ך מ35י סוססער)
 כהכר 6)6 יגלו )6 רנy'h, 6 . תמיד )ערמו מתס)) וט" י"ח טיו5י6גו ס"5 ע) גממך סי' 1)6 מתם)) סי' %נור נוטמע סטי כרחךוע)
 חכר 6חר בסי' פי' חכר ערך מערוך 16)ס ע"ש כו' חונתס 'ד' )טו5י6ס סתיכס )סגי סיורי טכעיר וחטוב גי') סו6 ממט עיר חכרעיר
 סירוסך סו6 ס6י ונור כ5לכי סנ!חעסק חכם עיר חכר "פירס סער כג' כס' ר"ן ועיין כו )סתס)) מעיר ננ' ממחכלין מקוס הכורעיר
 ס"ק כנרטט )מלגס סדר 'ס נס' וטנרי"פ כ6ן. סיר6יס לנינו כפי' וס61 . טנור סייגו עיר מכר דר"ס נחרק דכס' %6ג סכ6 עיר7חנר
 טוס רולס ו6יגי סם זנרכות גוג!סנס סני ע6 דר"ס 3תר6 מס' )חמו ממרחק סט3י6 ננס סר"ן ע3 )דקזק כ' סטחר5סי3ת

 קוטלי
 נזם*

 יממתם עיר )חכ% יומס וסול עיר חנר סגקר6 וסול סט"5 סבו ס" עיר כחכר 6)6 סמ1סס'ן תסב 6'ן ר6נע"6 י3רכות נמטנסינג'ס
 עור'36 רכינו 6פר וע"ז סו6 6חר סגין בגמרי גנור דמיינו דר"ס כחרץ דנס' עיר חכר מסד"כ ס5כור נדו) ומ"ג סעיר נדו)7ס"גו
 סם"ן 636 וייקרי )6 עיל דחנר סכ' כ' )"ך ר"ס )מס' קט"י מס' ינרי גתנס)1 וכום 5נור fil~a עיר מכר ממגו 7)6 סג") גתןי"ר

 סי' כקו"ח סכ"ס מט"ב ועיין עיינם ט:חר חסות סו"פ 7כרכוח מסוגים כרורס ור6י' rnSs סמהס))ין %נור )6 6נ) נעטרססמחס))
 סוכר ד63 ס"5 סס סי' )6 6ס 6ף יחד טמתס))ין 5נור מכורת פי' עיר חנר כ6ן טיט כית כרכות סדר ע) )תקוע יכווין 7מך'ג6תק5"כ
 7נ!חנוירין סגי סכ,6 נ'[ )"ג ר"ס גתוס' ]ט,כ6 מערוך טפרי ט61 זכן ח7ע שר חנר 5)6ס"5

 ותוקעיי
 ~מ6 כו' כנחס עי נכמידס ל

 : ותעמל סיר6יס בסי' וס"ט sti1P 5מל מגולת סכ6 67י% מתחר וסיע נ3מס מתס))ק טס5גור נסעם נרכנת סיר ע3 קרקוע 5יס1ל%ין
 ס)כס 61ין מפכבת ספטקס מסוכר מסני וסו קשר"ק 6חר קס"ק )עסות 'ססגסינ עקמו קנסו דר' כ' מ"ב עפץ וססמ"נ . )כחמי)ט)ח(
 מגריס ג' 16 חרועס ונסתלקת כיש 6ת )גמור כדי נתסס 6)6 שגו )סאסקס ים דח נוסי' 6כסו דר' 3זט )י' גיחן )6 ורכינו עכ")כעותו
 3נישי.מסר"6 ועיינך. עיקר כ) סססקס נו יס6 ס63 )כתמ')ם5%ריך 6נ) כ7יטכד דטג")ו כ' %כן rlutpn ס' )גמור גדי אסות6'ן

 נדגר כ"6 סמגסג 6ת )סגות ר5ם סbStil 63  ט"6 סי' סט3ס נ"%) וכ"כ כ5") כו' )הגות )ו סיס קסס )מ( : ססג!"נ %ל מעמדמ,רחי
 3זס'ץ כ'  טי"ז. כב' ויסרי בממדר ר.מ631 גתג6) א"ר )ר"ט נחסונתו ר"ת ומגס עכ") קר"ק קס"ק קטר"ק סעס 3כ) מסליך טיסמועע.
 תקיסות ,ע3. מי6'  יותר  כרכות בסדר  pta~o5 סל6  סורחי  ,פסוקי  olcn  תייסיון ל6  נפמירס  קבסו ררי  שזנתך ע73ינן זניטיכר,וכיון
  ו5") יעקכ כסגו רטון ור..  למן ליללתס  פלינו  לעטיי מרויח 6ך ספכע7 )6 וסנוסנסו כו' וגדיןצסיס 7גוטכ"ר גל6ס ותסס עכס כישעלינו
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רלך יראיכן . לשכנם לבריותכיאם רע עכץדזאימרים,שאינםנעשיםמפר
 שיתכוין עד יצא לא ביחיד אבל בש"צ בד"א יומי .ר' אמר דרכו לפ" )יב( לעצמו משמיע משמיעלעצמו שומע שומע 6'[ ]י"ע דתניא קיי"ל יוסי כרי אלא כותיה קיי"ל לא כוונה צריכות אין מצות ג,[ ]כ"מרבא דאוגי אע"ג השומע להיציא ומשמיע לצאת השומע ושתכוין וצריך . יצא לא שמע הברה .קול ואםיצא שמע שופר קול אם )יא( הפיתום לתוך או הבור לתוך או הדות לתוך התוקע תנן . 1[ ע"1 ע"סבשופר כשרין הקולות שכל חובתו ידי יצא שכבר בחוזק תקע שלא אע"פ ויתקע יחוור שלא )י( יזהרשפיגש
 משמיע קסבר אלמא לי ותקע איכוין לשמעיה זירא ר' דא"ל כותיה זירא ר' דקם קי"ל וכריי ומשמיעשומע
 מיום ]העברה[ העברה דילפינן איל של בשופר תוקעין תוקעין במה ולמד צא תוקעין, כיצד למדנו , כונהבעי

 ושל . יוכלא לריכ%א קוראין היו לערביא כשהלכתי עקיבא ר/ אמר 6'[ ]ירי כדתניא )יג( יובל של.הכפורים
 בילדי דקאי. סשומ אמר )יד( אביי סניגור נעשה קמיגור שאין לפי אמר עולא במעמיה ונחלקו מסולפרה
 הוא דדיכרא דלאו ועוד קרן שהוא משום 6'[ ]ג"1 ותנן אחד שופר אסרה והתורה שופרות וג' כשניםומיחוי
 ר"1 כ'[ ]כ"1 .תנן , איל תמורו שניתן יצחק של עקידה הקב.ה לנו שיזכור כדי 6'[ ]ע"' לעיל אסרינןומעמא
 תקיעה מצות לוי ר' ואטר כר"י הלכה ואמרינן יעלים כשל וביובלות זכרים בשל תוקעין השנה כראשאומר
 דיבק פסול ודבקו שנסדק שומר 6'[ ]כ"י תנן . עדיף טפי אינש דכייף וטעמא בכפופים יוהכ"פ ושל ר"השל
 התקיעה את מעכב פי' כשר לאו ואם פסול התקיעה את מעכב אם ומתמו ניקב פסול שופרינושברי

 ראםתועפות-
hihיטקכ ראגו 6כ) חסר[ כט)כתס טד כו' כסיגוי סמנסנ ומן וח3"מ )סגות פו סיס קרס %6 6ית6 ]וננוסס בן כ' סר6ש רניגו 
 מתח כניקור עיי"ט תקיעות כסדר טופר ס3' מעיטור וכ"כ . כ.' יוסר )י( : מ"י יומר כרכות נסדר )סססיק hX כשכוין כן ס;טינ)6

 : ז' 6.ה ס"נ ס" 6כ בית סיפח נס' תניאו קג"נ ס" ת16"ח ס)כס עמק ונס' עיי"ס fipn סי' 16"מ כטס"ו ך)6 כ"1 6וחסדכיר
 63,"1 6נ3 )סגינו .3נמל6 כ"ס . דרכו )פי מסמיע )יב( : )פגינו ונ"מ %3ס טפיסס ונג07ס נע'"ח מטס נעלך טו6 כערוך ספ'תוסגיא(
 סנריית6 )מון כתב וכגדסס דרכו )סי )עקמו מטמיע מסתיע )עקמו סלוע סומע וכ5") כלו"ז סם וס"ס . כ6ן הכמכ"ל אוני' רס"פס"

 )כגין 16)0 6סר נ"ר ר"י נסי סס ט6ו"ו וכמת"כ 6ירנ6 ס)ינ ירט רמנו וע"ד . י65 ירכו )סי פוסע וסטוגוע ירכו 3פי Dptnסתוקע
 כעי )6 ד)65ת ס") כונסו ורכל 61ניי רנס סס 11") מעמיע 1)6 סומע )6 כובס נעי י)6 סי6 דס)כס סס ט6ו"ו כממ"כ ז63סס)כס
 טג6)סט 1:דס )טחיטט נחגס נעיגן ד)6 גתן כר' תג6 )ן סחם גנוי חורין זסחיטת וס"ק כוחי' ט3כק6 והית והטיסו ד פ ר"1 וסוסטוגט
 חלי ופסיגי ככווגס ס)6 נעכי)ס ור"ג רב דס)יגי וכססי6 כר"ג 7ס)כס רניגו ודעת עכ") כרב וס)כת6 )נימס טסורס לב 6מר'וטניס
 כמב"כ ס"3כטחיטס

 סלמני
 . )נעכס 6סס מחרת עכי)ס )ן"6 ,טכסר נסס ויס גוותרין טסם טלו נמהות סתם יט6גי כ' )"6 )חורין נחי'

 ס)וגח6 636 כ)) וגיירי )6 והעכור )065 כווגס כעי 6י חונת מלח.ס) כסקר 6נ) טכחונס יבר כעוס 61יגן )לכיוס בסל מתרתוטחיטס
 מתעסק 61עו %נ )כיחס טסורס סנטר מן גפ)ס דס6 תיש כו' כ)) רטמעהין כסגך טייכי ,6% ונרפט D'nDD3 סי6 ולמורקידת;6י
 ורוויתי סס סגר"6 וכניקור ד' סעי' ס' ס" 6ויח נסו"ע ועיין סס סרמנ"ן עכ") כו' כ3) )תקיעס מכוין ד)6 ניון '65 )6 )י"סכתקיעת
 סס חו)ין קי") 60 קסס י)ס"1 )ניחס דטסורט וט33ס סג6גסס נניס כרב יקי"3 כווגס 67"5 טס.כריס )פ"י סתמם 'רנסנס ימס'נס'
 והייו לכיס גמי )כ"ע ד5"כ נתרומס ו6סי' סי6 נועריך ונוגס מנרמס טוגת וטניס חכרחס 7חסס 6י כווגס יסריך )נ"י ד6פי3ו טניסגני
 כסרסי'ס רק 07"1 כתונות ועיין 653ת כיון סו6 כ6')ו דטו") ימ5"כ חימץ Dh" זיfintnP 65 יסודים יכטכס6וטו סרס"ס כסמוכוכנמרך לטי דגי.ק6 סס כר"ס מרועס 'וס נס' עסמס"כ זס )"0נ ויס עכ") כוותרי (h~p 63 %ס ו6כי3 בכסוסו %מ כת"ס מכודר מ3ס)ענין

 כגךפס )'ג( : כדנריו עיין סופר מס3) ס"3 שס"מ מהמירות ס"נ מו"מ גוס)' ס"ו סרמכ"ט דגרי ייסנ Or31 סו6 מטעש' 7)16כוותי, גקטיגן )6 כו' מתוקע h"r ס6מר ורכך ג'גסו עסויי דכגי י65 סרסייס כסקוסו ז6ף Shltt1 )6כוט וסכמו גי;טו עסויי גגי 06מסוקל
 סעכלס די)פיגן )וסמ"ר ומגס 6ר"ע דח;י6 )עי) כיתג'6 יונ) ס) גויוס"כ סענרס טעכרס יי)פיגן 6י3 ס3 נסופר תוקעין נוס"63ית6
 3"י יר"ט נגרייתך סו6 "ענרס טענרט 7סנו"ס נדוייק 6';וסעכלס

fh 6זגר"ט העגין 6נ) . וחה"מ נקוה 636 דהינו )עי) רניגו ססכי 
 רכיגו OI(O . נסופר כ6ן 5ף נסופר )סנן מס תלועם מוסר וסענרח סס זכתינ יונ) ס) גויוט"כ מניעי יסניע' כמ"מ יופיכן תוסרנמגן
 סמם יונה י' כ"ס ויקרץ כסרס"' ור") lt(hS )דיכר6 קירויין טיו )עדפיך כטט)כחי יקריע מס6 דוקך 6י) ט) כסופר גומל עודטוכדף
 עכ") ססוסר נסס ססגס וגקר6ס סיונ3יס סופרות וסר6יס ככס יוכ) 0סירוט קמרו וחנ"ה נ,ס"3 סס  יריב"כ י'י %נפר תסיסת ocע3
 )סיותו ומוחד מגו סכסוריס גיוס וטסוסל כו' o'j'ht קלני סיוכ)יס מוסרות פי' כי כמסג' נכון 6':נו וס וכ) כוס") כ' סס טרמכ"ן%6ס
 סר6"ס ורניגו S"1D ט6י3 סגת ססנס תקרץ )מט 6"כ יע)יס כס) מהותו טתג6ים וכ) מסנתיגו יעת וע3 נו כטרין טקופרות כ) 6נ3מסקי)
 פתת גני5ול כמש"כ 637 וטוך יו% ס) כיוס"כ יכונס כרי וד)6 נכסופיס. יוס"כ וס3 ר"מ ס) חקיעט נמות 7ס"fip 3' 3וי רינגיעת
 וכ' כו' קלן ססו6 ונסוס סניגור סס וו"3 כ"ג חסר נגדסס כו' לנור 6כיי )יד( : עיו"ט ח' 6ומ מוסל ט3' ריס סעיעור )ס,ס7ניר
 ורננן יסוים דר' דס3וגת6 וסונר ככס מסי חון ססוכרות כ) פוס) ססו6 ו") סרמנ"ס דעת כ"ט שת 5"נ ס" הסמ"ק חרטותכמנסות
 עעס ממתן כססס6 לנטו יר' מיתתה h'nh וכן פס31 סב) וכדיענד 'סורס כר' ססגט כרקס )וי ר' וסוטק ונזיעכי סתורם נמןסו6
 )כחמיקת ניס ולין מתורס מן כו6 דוללי כו' 6י) 0) כמוסר )סגי תקעו סקכ"ט 6מר וכלמסיק 6י) נס) 3חקוע ס5ותט טחורט מהותע)
 נ' כ"ו ר"ס כר"עוס' וד)6 טכ") מיינוו;' כטוסת ס:וכי6 וכגוו סיר6יס ומסר מסמ"ג הסכימו טרמנ"ס 1)ךעת נמור ופיסו) עיכונ636
 נמי מופל טסי' כיון ד"ת סס ככרס" ד)6 וסיף חקיטתו נקו) :מ' גותג6ס סוסר וגנ' כ' חוטט ד"ס 6' כ"1 סס דסהוס' ודע . 0)ד"ס
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 יראימ לשמים אם כי. לבריות רע נעשים שאינם אימרים ז עמור 0פר 4 85
 שלא ומתמו תקיעה דמעכב דהיכא לההמיר דר"י לישנא בתרי דקיי7ל יהודאי רב ו%מק )שו( שסתמולאחר

.
 ראם תועפות

 ז)רס"' סק"ד ע17 חקפ"ו סי' 16"ח עיין כע5ננו ס61 )חקוע 'גיתר 06 מסוסר טג6ס )מייר וג"מ כו' יתג6ס % חוט6 מסוס 3" ע"פ'
 סחי' סגרס"ם  עיין  סחוס' ע"ר  -b"tpk ססקטס ומס יי"ח  ו1ס 3ו חוקע 6חר 6וס יוק6 )סחוס' מט6"כ נו )תקוע כע)מו סהמ 6ףמותר
3טוב

~DD 
 )י מס בסיסר כסרין nt~lpo דכל  כיון טס יתיס' יסקטי ומס גיקב ו"ס כ' כ"1 ר"ס סתוס' כמסקית . ס0תמו ליחר  לטו( :

 טכסיו סתק'טס rb מעכנ פס:;3 גי1ת:י' רקתל' סתקיעס 5ת מעכב דמ5י יי")  נמלחמות סרמנ"ן כ' כנר סגס מעככ 5ייו 4 מסמעכנ
 נמיגו ססתמו n~sh ו)סיכך סם  רק- י~5 סקול סמק5ת סיקב מחמת סגוס קולו  עדיין 6ל5 יפי יפס סתנוו סל5. כלומל סתי:וסל5זר
 051 סתקיעס ,ת מעכב  וערין יפס מסורסח ס5ייס נו5חר ק5י מסס וליטול דלעמור לסכטיר ול5 לססיל מ)טרסת סוימי  ס5ותסססול
 ורטוטי  מיויס  סילו  ט5ין טר  יפססריו

 נמס:ס דמ"פ Dlno'  חטבו ומעיקר6 טכ"ל.  במיפר ס'5  נפלי  סתימי  סיותס  כטר הגקנ מתמת
  למרין  ססולות זכ) מס6 ע"( סקסו 1ססיר כדין סופר קע 61'ג1 סתסיטס  5ז סמעכנ מחמת filO יספסע ססו) טתקיעס 6ח מעככ06

 536 סוס דסיה ימ6' סתק'עס 6ת סמעככ מסוס 6'יו פס% 3מסגס דנו"ם עכ)") ו)פי"ו כו' סתימה קודס ד6יירי )פרס וכתכובמופר
 5"ל  יססול  גורמת דספזימס  וכין לפרט  סתוס' סיימו טפ'ר ו)ס'"ו הסכ1) גורלנת הסחימס 6"כ סתק'עס rh מעככ סיס סמקויסיכ'ון
ch5ת עעכנ היס 06 פ" 1)"3 י)חק ורני:ו סלרפס  בירייס וכ' כ"ו. 3י5ר סל,  בספנ"י  ועיין ק5מר ססתמו ל,תר סתקיעס 5ת מעככ 

 סר"ר סמסדר וגרי כ"6 סיל6'ס נודכרי מ6ימ )ווס וסגר6ס  )יח6 ס)סג'גו וככח"י D("S דסתס מירוס)מי ור6ייתו ססתמו קודססתקיעס
 מן סמסתייע ו") סינרות 3ע) נ00 ר5'ג סי' סס)ס ססנס") כמס"כ סעיעור כע) מרי 636 כן י3חק רכיגו סו6 וס י5חק זרכיטגגינוין

 סכ'6ר מט )סי 6ך נ"כ סתוס' ססכי6ו סירוס)מי סו6 סעיעור טכ' נוסירוס)מי וסר6י' סגסתס קודס סתקיעס 6ח מעככ ספי'סירום)מי
  ססירטו ומס ססחימס )6חר סירוטו דגותני' סתקיעס 6ח נועכנ oe דנוך6י נושנת'גו )פי נוסירוס)נוי סתירט 6ין סס כנו)חמותסרנו3"ן
 06 ד)ר3נן גחן ור' רננן 3ס דס)יגי סננריית6 סתקיעס 6ת מעכנ 06 )סרס 6)6 6יפ ססתימס קוךס ד5י' מעכנ סיס 06נירוט)מי

 ר' ו)דכר' ממכב  (ילי  סעכסיו o"Ph פסו) )עו)ס נמיגו ט)6 כין ננניגו נין סחנוו 61ח"כ סתימס קוךס תחי)ס התקיעס 6ת מעככסיס
 0616 יר"ג ססי' גדו)יס ור,יתי טר6"ט עמס"ס סס"ס יר"ס גסעג כסק"ג וד)6 )קע6 פלינ  לתן ר' 51'יכ  ברמב"ן עיי"ט כסר נמהוגתן
 )'ת6 ובנומכ"ת 3נו)חנווח ולנונ7ן רס"י סמס סנדו)יס טק"ג כ' סתקיעס 6ת מעככ 6'גו Db" 3מימ ט)6 וסוס) ו)חומרhp 6' עסר)16
 ומסקגת רס"י דכר' כן )פרס מע)מו וכתנ כמ)חמות סרמכ"ן זכרי וכר ס)6 טס כסג"י ועחן )הק) ס)'נ 7ר"נ כנו)חנמח סרנוכ"ןדיעח
 ך3"ח י" ס" 3ס"ג ד' ית63ר וכוס . כג") וסק"נ ספג"י %י ס"6 6וח קע"כ סי' סריני"ס )סו"ח חן )1ית 3הגהות ריעיר וכ3רסתוס'
 סחקיעט 6ת מעכ3 6'ן 06 ק6מרינן וכ' ססו) טתקיטס 6ת מקככ 06 כמ'גו ~hs וסחמו גמטסו נק3 ס')כך וו"ל'  יכ' h~lblt) )ך'ע"ד
 ססו) כמעו ס)6 ך131 סגסהייר וסו6 כסר כמינו )חומר6  יוחגן ירי )יסגי כהרי דעכדינן פסו) רונו דנטת!'ר 6ע"נ טסי S~h 3מסהוכסר
1'lDhtמ55 ו5בס  ליפי  מטסי 3ין יס חי)1ק מ6י חמוס ד)כ16רס עכ") רונו יגסתייר 

 חילוי
  6יגו מ0סו דכגק3 6"ט סרמנ"ן רברי  eDI  זס

 5ת  מעבנ  06 כמוי סל5 וסתמו  3מטסו גקכ טר6טוגה[ ונריית6 המ:נס  יין  ללפ'  סיללך יבס"נ מ"פ כטר י5"ל פסול ססתמול5חר פ"  סתסיעס 6ת גועככ 06 וסתמו גיק3 מקוךס סס סגרי"נ סס3י6 סר5סוגס 1גנריית6, 3מסגס CID)C h"tDt  קורס סתקיטס 5תמטכב
 ]ימעככ טפ' 36) כמססו כסר סתקיעס rh מעככ 6ין 06 ק6מרינן וכ' כטך[ סהקיעס 6ת מעכנ 6'נו [obt ססו) טסח:וו[ ])6חרסתקיעס

  סורס  oStnn סתק'עס6ת
  סנסתסי

  ט)6 כטר 3מיגו גחן כר' ופסק סג3ריית6 וה"ק ר"ג מחטקח סזסו יי") פסי)  רונו רגפתייר 5ט"ג
 בתרי רי'"ל  סבס"נ  בלבון  כין  רבינו כ' יפי ור"י ליסני כתרי  רטבריכן סבס"ג  ומט"ל להומרן  יוחנו ררי ולל"ק פשול3מ'גו

~)ats 
 ור"י

 hS11 עכ") ס))1 )ימגי כתרל כ6הת כ)ונור ככ'"ת )יסגי כחרי דק6כנר וסייגו יי"ל מ"ב  טיין לסמיצ  בב',יריו מסרט"ל וימט"ל בב'"תלו'
 טסעת'ק רכיגו וסנס עיי"ט סנכ"ג 7' נני6ור )נורחוק ס)ך סס )ס:ו"ג גכי6ור'1 מורח' וסר"6 ככף כתרי דקי") טכתכ סניססכסיר6יס
 סכס"נ וכמס"כ סנ0תס נךזס תקיעס דמעככ ר") כו' כמיגו ס)6 וסהמו תקיעס ימעככ יסיכ6 כס"ג ע"ס דמע"כ עכ5") 3ס"ני3רי
  סיר*ס רבעו כד3רי טכ'  סס ססמעג  לסון מירחי סר"5 3י5ר  וכן סכסזס  קודס התקיערי יעעכנ עיעור יניק3 נ"כ דכוונתו כו' טפי%6
 מט6"כ ססו) גמינו ם)6 וסתמו ~rh cD'pn מטככ סיס  ססתמי קויס טמתחי)ס כיון מ"מ סחקיעס 6ח מעכנ 5י:ו קסתמ1 יעכטיוו6ע"נ
 בלפו ר3'נו סיכר  סחקיטס 5ת למטככ סי' סו5  יסת0  ט)6 מטיס מסוגס סי' התקיעה עיכונ היר6י0 ר3יט ס6ננר ומס 3מיגי3ס":וו
 מסוגס דר") )סרט רני:ו 1ע1"כ  לו'  סחסיטס רלנטככ  יסי 6כ) ב3ס"נ )סג'1 כן כחוכ וסיס ס3ס"נ  למין רנימ  סעפיס  hilU1'סבס"ג
 )6חר סתקשרי 6ח מעככ פי' מקודס סכח3 ומתגי' סתקיעס 6ת מעככ 06 )סרט כתכ דרמגו עוד )סרט ויס גסתס ס)6מסוס
 פי' יתסיעס טיכוב רבי:ו לשב ט"כ  לרין OnD  3י  תויט  ד6י:ו היי:ו סתקיעס rh מעכ3 . דסי' גינו6 ן)6 היכ' וכיטסתמו
 ברכר4  טסיריך י"ג בית  ברד"ך ועיין  לעיל  סרמב"ן  וכפמס"כ fip' )וסס 1)יסו) 1)ענווד  בר5וי  י0תס  סל5 נוסוס סנ' )סי' 6ף 13מרו6פטר סל6סון )פי'  יוחר  מרוייק  אמסו0" היבת י3ל בי'  erh i'DPlnn"'  עריין לפזס כטלי  ססי' ממס עהס סיסיטס o)lrn ראל לסתס bStמסו0
Jffw~  ס)6 נין בנויגו נין וסחנוו גיקכ ס3כריית6 דר3גן כגו')ת" קחג' דנירי0)מי סרמנ"ן ט"ר  קטס ו)כ6ורס  ברליגי וסר"י ויסמ"ס
 מחחי)ס.קודס סחקיעס 6ח )וטכ3 ס" 06 קחגי דסכי ו6נור סכליית6 )פרט כ6 ח"מ ור'  כטר וi'pD ("6 סתקיעט 6ת מעכנ 306מיגו
 61"כ כו' )16 061 כ1' 6ס תיכח סייך )6 י36"ס עדיין סהקיעס 6ת ))עע3 ו6יגו גיקכ כמ)'6וח עכ"ס דיס סרי כסר 61") ססו3 ן0ת'.
 h'nb גמי כר3נן 7עמ6 רנגן  fitO 6(1 ר"נ כסר 61") פסע סתקיעס 6ח מעככ 06 וסחמו גיק3 דקת:י ימחגי' 3ירו0)מי סס 6מרו3מס
 וט"ל י5"ל  כטר 61") ססע ססחמו )6חר סהקיעס 6ח מעככ % ומט"ס סחינוס קוד0 עדיין סתקיע0 6ת מעכנ סיס ט)6 ש'וגיקג

 וכמם"כ סחקיעס 6ח מעכנ ססת'מס יסי' סס"מו ז)6חר 6פטר 6' י.הקיעס 6ת מעגנ 6עו ייסתינוס קודס סגק3  י06לס"רוילמי

 סרמכ-

  ןרך יו)5  סקול סמק5ת סנקנ גוחמת סנוס קו)ו עדיין 6)6 יפס יפס סחנמ פ)6 כ)ומר סתימס )6חר עכסיו התקיעס 6ת .)ועכנטסנקנ
 ססי' מתחעס ססנקג וכיון עכ")סס

 גן~
 יפס יפס גסחס ס)h 6(b סתימתו ס6חר 6ססר הי6ך סתקיעה 6ח מעכנ סיס )6 עכעיו נוס)

ירייס
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 הרל יראים לשמים אם מ לבריות רע נעשים שאינם. איסורים ז עמדספר
 נסתם שלא משום טשונה פי' התקיעה עיכוב רובו שישתייר בעינן ובמינו פסול רובו דנשתייר אע"ננמינו
 כשר פה הנחת במקום שלא פסול פה הנחת במקום ]זהב ציפהו נ,[ ]כ"י תניא )מז( כדינו שתוקעיןאע"פ
 בתוך שופר הניה כשר לאו ואם הטול שהיה מכמות קולו נשתנה אם מבחוץ פסול מבפנים זהב[ציפהו
 הרחב את וקיצר הקצר את הרחיב יצא לא שמע חיצון קול ואם יצא שמע פנימי קול אם' בו ותקעשופר
 אם לרחבו פמול לארכו נסדק בעינן העברתו דרך תרועה שופר לנעברת מתנא רב אמר וטעמאפמול

 ויראה בידו שיאחזינו כדי רשכ"ג פי' תקיעה שיעור וכמה פסול לאו ואם כשר תקיעה כשיעור בונשתייר
 דתם יצא שלא לאחר תוקע יצא ואם . ושהחיינו שופר תקיעת )יז( על מברך מברך ובי , ולכאןלכאן
 ואם היין וכרכת הלהם מברכת חוץ מוציא שיצא אע"פ כולן הברכות כל 6'[ ]נ"ע זירא דר' בריהאהבה
 'יתקעו הן אבל לבמלה תוקע ונמיא שהזינ מ"ע דהו"ל סמורות דנשימ ולתינוקות לנשים יתקע לאיצא

 תעשו לא עבודה מלעבת כל כ'[ ]נ"ע שמואל רבי דתנא ]דאורייתא[ אימורא בתקיעה ראין דכיוןלעצמן
 שרינן ותינוקות דנשימ רוח נחת משום הלכה מלאכה ואינה חכמה שהיא הפת ורדית שופה תקיעתיצאו
 אין לחנוך הגיע אבל לחנוך הגיע שלא בקטן ודוקא בשבת אפילו ר"א ואמר שילמודו עד )יה('להו

 משום רשות סומכות נשים 6'[ )"נ ]י"ס דאמר יוסי כר/ דקי"ל ואע"ג בהם מתעסקין אק ונשים בומתעטקין
 לאדם אומרים דאין לא לאחרינא אבל רוח נחת משוס שרינן לעצמן ידייהו באקפו לסמוך להו שרינן דנשימ רוחנהת
 : להנוך שהגיע ובתינוקות כנשים להתעמק שרינן לא הלכך ותינוקות דנשים רוה נחת משום )ים(חטא

 ראםתועפות
 61") כמסגת מ"מ 6"ס )6 יר"ג )רננן 61"כ סנסמם קורס 0תקיע0 6ת מעכנ סי' וזלי סנמסגס סניקכ עכ3") 61"כ שתקיעת 6ת מעכניסית
 6ין 0:ק3 מתינות 0וח)קס סי6 )פי סתימת )6חר ד6יירי גסרס0 06 11") ניקכ 7"0 כ' כ"ג נ7' 0תוס' )סמס"כ 56) כמינו וסתמו כר"ג וע"ככסר
 0סתימס )6מר מ"מ 0תקיעס 6ת מעכנ 6יגו סהימ0 קודס ט0נקנ A"Dh יתכן ספיר )סי"ו 6"כ כו' קסם 0קו3 6ת ומעכב כסטיעוח יו63מרוה
 נועכר ט6'גו מטפו סגיקנ וכגון גתן 7ר' )ר3גן Dh" וסתמו גיק3 מסגתיגו f'DS t'rh כוי 0נקנ סתימת 0וח)קס ט)6 )סי סתקיעט 6ח מעכני0י'
 סגדפס סכיר6יס יוחק כהר"ר 6)6 0רמכ"ן כמב"ג כ0ירוס3מי מפרס טליתו גר06 מס כסמ"ג 16)ס )עי) טכ5רתי 0נ0"נ דעת ווטו 6op'pnoח

 רניגו כמט"כ סכס"נ ן3רי לח"כ סכיך ועכ"1 סגקכ סגסתס קודס ההקיעי 6ה מעכב דס"גו סכנוסג0 סתקיע0 6ח מעכג Dh מסרטס0ירוס)מי
 )0גי0 5ין סיר6יס כיצרי S~h כבערס") 7)6 6חל 53וסן לסמ"ג 3דנרי 0ג'0 0עמו7יס ווי וגני6ור' שסמ"ג כדברי מניס סס שמסרט") כ'תכן
 )ס' נכי16ר1 51") 'וגס נקיר ר' 0ג6ון דכריס נכמס קימו וככר 11 נק,נ'6 סקריך מ"ג ס" ה16"ח יק6סו3י6 )0רנ 6נ מת ונסו"חכקוס

 כדרכו ונגדסס . כייל )מז( : o((a~o קושיית שייסוג ק;"ט פ' ח6ו"ח ס)כס עמק מס' ועיין )' 6ות 0י3יר מחח סורר 0)' פיט0עיטול
 ס4 0ט)ס נסכה") . כו' טומר תקיעת ע) )יז( : ס)'ע"6 0נר6"7 0נ0ת 0ו5 וסמוקנר . כר"ה5 610 וכלמת תגן כנרפס ה:'6 כ6ןמט"כ
 סיר6יס התקי"ט.וטח ט" 60נור וכ"כ כו' טופר הקיטת ט) כהD'h1'l 3 וכמהיינו סוסר קי) )סמוע 6קכ"ו 6מ"hs 0"' ומנרך כ'רפ"ע
 דעת ווטו ס1סר תקיעת ע) )נרך טיס ר"ת יעח מנקר רנ"ט ס" )ר"ת מיסר ,כס' כ"י ר06 )6 מזם והסס סוסר תקיעה ע))נרך
 )תקוע )נרך כר"ת טפסק כ0סלג י)6 ס0 סכ' תקפל סי' ריס 16"ח סנ"ח ע) ממס קג"ג 6ות כרכס ס' )ט6')חות ובס"ססיר6'ס
 לנסקר מלע"ס וכ"כ " ס" סוף דר"ח ל"ד הר6"ס סכן וכלר"ת נלע"ד ו)6 נע) )כרך סגריך נו"כ עסין הסמ"ג 7עח 7נ6מת כו'נסופר
 גפ' דאגן 103 סלון )'ח( : a""D )וססטן שסה"נ דנר' ס0ו5'6 )סנו"נ כח" מורח' סרר"6 ע) סס והסיג 0סמ"נ כיורת טן ס"נתסו'
 6ס')h"1ht 1 ו,ס"ל כ6ן וכ3"3 כגיסם כ"ס ס')מ7ו עי נח';וקות ונותעסק'ן מקרקוע ות'גוקות 0גס'ס מעכנ'ן 6'ן נ'[ ])"כ 7ר"0כהרך
 6)6 גסים תני )6 נות;" וו") סגס'ס כו' נהגן ענוטכ"ר סעמוד'ס 11' נכמור וכ' 6' )"ג נר"ס לי6" כן ר"6 6מר ס~סגט דע)נסכת
 . עב") גסיס גר' נקט רכינו כת"ס 'וסי יר' 7ק'") כיון 6)6 כוי י0וך0 כר' מעכסן נטיס 60 כגמרא ודייק כו' 0היגוקות מעככין6ין
 5ין כזובור מעכנין 6ין )חינוך ססגיעו וקט;'ס הסמ"ק עמס"ס. 5"3 ס"ס שסמ"ק הדמות כ0נ0ות כמש"כ 610 רכים יךעח גר,0ז0ג0
 סיiD'DS 6 מריסק ססקוטי6 6' )"ג ר"ה כגמרא 0י6 ר3יגו  7נירסת 1גר06 סס וו") )כתחיקה מהעסקין 6ין מכ"מ 6ך כידסמוחין

 מתעסקין 6ין 6כ) דוקק מעכנין 67'ן ותסנוט כיו"ט 561") כסכת מ)תקוע התינוקת 6ה מעכנין 6'ן קתגי ונסיסת כסגת 31'יט כיו"ט)"ס. עמ0ס ומסתר) תקעו )0ס )ומר )כחח')0 אפין דמתעסקין מטמע דמריט6 שס"ס יתקטר )סגת מיו"ט 1)6 מעכמן 61'ן ע)נומתעסקין
 ס0גיע כקטן כ6ן מס"ס ומסגי 3תרוויי0ו 6'ת6 7יג6 7מ7 ומסמע כיו"ט 561") כסבת 3גרייה6 וכיקחנ' גיו"ט a~sl 3טכת מ"ט)כתמיכת
 כקטן נועככין ד6ין 60 ערכין בריס דמיימינן וכמו )חיגוך ס0גיע (1DP סיירי נועכנין ד6ין 60 פי' )חתוך תגיע ס)6 כקטן כ6ן)חינוך
 וכקן כ1' כחו) סח) כיו"ט Dht" )כתחלה עמו I'PDDnn 6ין 6נ) כו' מעכלן  6ין לחייוך טסניע  וצקכן ר"י ספירט וכמו )העוךס0ניע
 וכן ס' )כחחי)ס בסי' סרי נתוך 57יכ6 סיח)מד ולי )כתחי)ס eh" מחעסקין עסין 3חיגוך הניע ט)6 דכיון )חיגוך 0ג'ע ס)6נקען
 מסי קי) )חיוך 07מע ו0רי"ף .רס"י וכננו 6יסכ6 מסרס "רלס 6)6 ביו"ט ונין כסכת כין סוס סיין ממץ -0רר"6 לסירוס כסמ"גמטנוע

 עכ") )חיגוך כהניע מעכנין ילין 60 7מיתוקמי דערכין 00י6 ומסוס 0תוסק1ת כנוו מסרט ורטיגו )חגנו כדי כמכת 6סי' עמוומחעסקין
 מבתקוע מעככין 6ין' )חינוך ס0גיעו קט:יס ד7וק6 ממין 0רר"6 למר וו") 0סמ'ע )פמס"כ כ"ל כו' hn'h מסרס טר6"כ hShומכ"כ
 'ר6יס כס' )פמם"כ 6כ3 עכ"ד כו' כרוס נותעסקין 6ין )חיגוך הניעו )6 6ג) כסכת ו6ס')1 ט')מ17 עד כסס ימהעסקין 0תסומסקיגן
 סף וכן כש"ג וכן יסגיס נספרים גרסיגן כן סל) סרמנ"ס ע"ד כ' ג' 6ות סוסר נוס)' פ"3 וכ0גמ'"' כן היגו ונגדסס כלת"י)סגינו
 ס"1 תקס"ט סי' ד"ח וססו"ע , כ0ר6ני"0 ד)6 רכתו דכר' יתר oc ס0ני6 6' 6ות נ0גמי"י יע""ט כ? )מיסך כ' רס"' 6כ) כו'ר6"ס
 0;6 סרגי . וכי סד"כ 6' 7"ך סכת הוסג ועיין פסעו ך)6 אע"ג . והינוקות דגסיס נ"ר מסוס חס6 )6דס .ך6"6 ל'ט( : כ0ר6יי"ססטק

7)יכ6
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 יראים לשמים אס כי לבריות רע נעגנים שאינם צופרים ז עכור ספך410
 ]קיח[ תכמימן

 לחדש בעשור הבהניס אל אמור בפ' דכתיב כופר למצא נפשך ותענה מאלהיך ויראת . -הכפיהם ייםענוי
 רחיצה ושתיה אכילה חסרת ענוי נקראים דברים ואלו . נפשותיבמ את ועניתם הוא בפורים יוםהזה
 דכתיב עינוי נקראת אכילה כי[ ]פ"ו אחרון פרק ביומא מפרשי וכולהו המפה ותשמיש הסנדל נעילתומיכה
 יצחק בר )א( נחמן רב דאסר עינוי נקראת רחיצה חסרון 6/[ f'p ]טס אכילה בכלל ושתיה וירזבןויענך
 כתיב נפש על בנפש כתיב מי שתיה ודלמא מרחק מארץ סובה ושמועה na~y נפש על קרים מים לועב

 ואביתר דוד כשברח דכת'ב עינוי שנקרא מצינו עייפת הנקרא ודכר עיף אדם נקרא רחיצה מחסרוןאלמא
 אוהד על דכתיב עינוי נקרא שם שנעשה מה וכל במדבר וצמא ועיף רעב העם אמרו כי אבשלום.מפני
 אמורה )ב( צוק רחיצה דאפילו למדנו ומזה אב4 התענה אשר בכל התענית וכי ה/ ארון נשאת גימעשה

 מיעוט אנל מדאורייתא אסור ברחיצה ליהנות ומתכוין נופו רוב ודוקא קרים מיס כתיב דהכאמדאורייתא

 ראםתועפות
 )יישב קמרתי כמוס' דירי ופס . 3' )ימוח ס' המויי נס' עיין  דע)מ6 41וטס מנוס סייגו כמי סכר 6)6. גוסי )6טס וזכות מנטו)'%
 ושירט )כתחיתך )ו מחירין סתרם נ)6 סיענור קמוט סיס כמן וס תגדר נוכסי) ים ו6ס "6מר 1up 0ש' צלח ס" יףי סרמ"6פסק
 )סרמכ"ן סגויומסות 3חסו' מכויר )1 גוקקין 67ין 0סו3ריס סר6סוגיס 'סוד ו)עג"ד ע"ז סחו)קיס סר6סוגים מתסו' מסעיר סקכ"חנט"ך
 זוז )מ3ל  ל~י (bp 3עירומן קמלו פ)6 גזומך עכירס יעמס ס)6 כדי קטגס )ענירס סליקקו )56 ד6"6 מסעם יס61 רג"ננו'

~bh מ613ר כו' וע.") סתוס' )סנוס"ם 6נ) סם טנת סכתוס' סר6טון כתיר1ן וסוט י*ת6גיס ם3 סי)קוט 60") כ,' סח3ל ע"' )ע"ס 630)לסור 

"ch1ס6'סור ס6ין כמלס SP ומס"ס ממור 6'סור מכירו יעמס 61) ק) היסור סו6 סיעסס מועט ג"כ למפיגן מטע ז)6 סיכר מ"מ יין 
 )6וגסין ורומס (ntsr עומס cht~nnt מחורת שסיתם מסוס כ"ח ועט6ס ר3ס 6ת וכפו מסקר מגסג כס מגסנו %ח ומגי' טסחס נח5י'המרו
 דקונ'6 טחוק ד)"ך )יחות יס ו)כ16רס . )הגוס ימי ססנ1עס ע) )ע13ר כודאי מ3י6חו דרנ')תו כקוכי6 )טחק רני) ססו6 נמי ס"ס .61"כ
 דלף טחוק מסד"כ )6גיסיס מסיר  רומים לזנות למס עימס וממייחס לחרישם  מחזרת ט' ספחם סי4ח)י' בג"ץ 16חס דסמס  סתוס')נוס"כ
 מיקרי בכס"ג  וגס סם וטבת מרס"מ לסיכיח יס  6ו)ס . )וי ט5מו )סרגיל לו סי' רל6 סוט מ"מ סםבוטס על יעבור מכריתומרגילתו

. 

  3עסס כסג'ס עברי 1ק6 דסט)מס עטט ודמ' לרת בי סיס רפסת טוס רשתי ת"ל נריפ  ר6מרי' 60 וש"ט סס סתוס' וו") 6מסספיר
  ו)6 טטלח נמח"כ מיירי גמי יסתם ניתך מי דיכחי חמוס  כו6 ולכ6ורס עכ"ל  פסתו סיביך כדי כסרתו  כמוריס  למתומר  ומקריביןוססלמס
e'Jo%כער D7W שע"נ פסע סהוס' 4' רקדי כתניר טת רמד3יק  ררומי6 נמסד 17ק6 )16  דססט מסע גמי וסייגו סס כפרט"י )תכניך 
 כסגים ענרי bnb' סחם ניחך מי מכהי 61"כ כדיר מגוס סיס ס)6 דר") סטע ניקרי מכח  דסיימ בסענ  דנם לסדינן סרי בסתנדמיירי
  דטם נסטר פח )סדכיק דמח"כ סך ך)"ן ן6"ט גר6ט 1)' 3וס גתקסס ע"כ 3חניגס וסנרס"ס כסרחו )מח"ג ומקריבין יסט)מס3עסס
 סנו"ע נדגר h(Ql וסוף סמ"ר )ק"מ  'וכ) ר6ל"כ.ל6  פסחי ר6כילת 3מ"ט שבח"כ  סייכס ביי יסם)מס 3עסס חט6 )כמגיס6ומריס
 סלריתו רמי סינר כ"6  בימבירס 6:וס ס6'גו ד6סחס נעכ'רס )עכור ס)6 חכ'רו 0י,כס כיי )רדום חע6 )6חר'ס 6"6 ט' בסדכ'קנוס6"כ
 כסרטו %נ'6 דסכח טפס רעכ"פ 1"6 סתמיר קולס כפרתו מלספי לשכוח מכריחו רמי רפסת נמ"ט Dllh דיגו ג"כ נכססת ו6ףלסרביק
 דל6 מרס"ת  חונן סרי . שסברי  נכון חילוק וסוך מסח דיכילה  3סמל1ס ליכות כדי לחסוי  לכסגיס 6ומריס 1ל1ס דפסת במ"ע 6מססו6
 )ן היכפת ולי לטבור 3ס רייס ססו6 סיבוט0  על יעכור ם)6 כדי גירו )מתיר )חטוף )סמת'ריס o'1tlhl )עכור סס3ועס נריר לגוססו6 טרגי )סי עתם כקוביים )מחק  h~a  טנטבם כמי ס"ג 61"כ )6 16 3ד3ר לגוס סוoh  6 טכס ל"  ומזכינן במס כ", מטיירה  בתר  16לילן6
 סמספי  לשטר ורקחי . ויו"ק ססח ז6כי3ח יומס ttD'CD ע"' נ6 0ס6וגס 3מסכ))

 'ום שותו %מן גריך קויס מרעו )6  דחס  בסבת 'וס לותו 61ירע  סליני ביום  למבירו  לפרוט סנסבע  ברין בסקי 0ם:ו"ט ט"ר למסעטס שסקי פמס"כ  סס טכ, ת' ס"ק ע"ג ק לחיטך
 דמויות רומיה וסבת לאווררו מותר ג"כ מרייס  טפריך יכר )ו גוחן ד6ס סט כסמלץ ורעת פרטון כתורת לו  וית:פ היתו אסומומסכון
 610.  רסיס לרכ'  רריכם ל"ד גמי ולמקור ג"כ ס"ק טס  סס"ך ואל יעסו סמים וחסיי מסוס בסבת ט%,תירו מקוס ומך'לת לרסוסהס6ער
 חבורו 'ענוד ס6ס טביעס גגי דסכ6 ססמ"ט דגרי לייטב טס סמספט ססטר כ, ועת 0כ6 מט6"כ עלמי ממודו לוס ס3עט  י5טרךוסמך
 ובכך 3ע5מו 60יס.ר עומס סו6 כקינו שוי 6"כ 3' )"ט כמבועות ערנות כוטעס )מחות הידס ס6ין 6ף געגסיס ר4עו)ס כ) ססנועסטן

 7)"3 ו3ע'רו3'ן י"ר כלכת סחוס' ומי%"יכ' רכס 6יסיר6  ס0ו6 טל.סטכועס  תכירו  יסבור סלי סכרי  0ל מסול סו6 קיעסס מוטסמשריגן
  ע) נטכס יס6 ססייסיר  כיון רס"ר ע"ס רכס '6יס1ר6 חגר" )יעיי  631  עפ6 6יסור6 דליעכי  מוטי  ,מחיגן ירו סל ב6  טס*סורסיעך
 6)1 ווסל 6יסיר6 סיעטס מוטנ )קי כעגמו ס6יסור עולס כ6י)1 וסוי סער13ח חיוט עביו יח) מימס 1)6 )מחות כידו יס כמו סוי 6"כ'יו

 רב? יח  .כסו ספסר תוסג 3ס טגסגו ניח וסל'ס ססתס מהליס וכי ד"ס % ד' טנת )סחוס' לסו  קס'ו מ6' ד6"כ ט"ד וק"ל  סם.דנר'ו
 ס6יסול ב6 )6 י6סי' )סנועס ימיל עריות וכ"כ -כו'  דוקק לסו  מבתירס  טנירות כל לי' סג6מר  חורקם 6' ל"ט במכיטית דס6)סחררס

 סל ייסור 6% סימנס מוטב  ימויין ומסיר  וטעמו סייסור  עוסס 610 יקעו 0וי ונכס"ג ערבית ממטס גטגסיס למחיה גירס סכין  ינוע3
 3ין חילוק כשריסס כר6ס'ת ממ"כ )") תיר1)6 1)ס6י  לו' רססע סיכך  ד7וק6 )סועי") כתוס' דקוטיית )ומר 61ין נעריות יסרגו סל6שכדי
 ע) סנסור דגע0ק כיון סר6טון כזירוקס נ"כ שקיימי דע"כ סס 3יו"ח סנרעק"6 תוכיח זכנל . ו"6 )6 16 ס6'ס,ר געסס ידו 0SDSיכ6

 עיי"ט: )תקן עלו דחנרידו
נטוסנ סכת" וגו כו' 6יטור6 מגינו כרחי5ס ס6סי' סני' כגדפו . )וגן רחינס נב( '5חק.: לב )סגינו גנמר6 6נ) 3סר6"ס כ"ס . רגנ"')א(
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 . יך4אים לשמים אם לברזתכי רע נעשים שאינם איסורים ז עמורספר

 מדאוףויתא דאי ג/[ ]ע"ג פניהם ירחצו והכלה המלך רתק מדרבנן אלא אמור אינו ליהנות מתכוין אפילו:ופו ר*
 משום או רעה )ג( רוח משום ידיו בעקר הרוחץ כבון מתכוין אינו ואס וכלה במלך ליה שרינן לאאסורה
 כדתניא. לכתחילה שרימינוף

 עד במים עוברים ממנו שגדול מי או רבו פני והמקביל פירות וסומרי כ'[ ]ע"
 רוחץ ובצואה במים מלוכלכות ידיו היו אם הכי נמי ותניא כזו מרחיצה נהנין שאין אדם בני כמהשיש הוי לא ימות ולא רישיה ופסיק הלוקו הפת מתחת ידו יוציא שלא ובלבד וממקיק חוששין ואיקצואלמ
 גופן )דן נמיעום . רחיצה לעינוי תולדה . מותר רחיפה להנאת מתכוין אינו אלמא חושש ואינוכדרכו
 על לישב אסור אומר ר"י ']ט"מ'6'[ ותניא וכלה במלך אלא ליה שרי דלא 3ק לע"נ כדתנן להנותבמתכוין
 מתכוין אינו אבל ליהנות במתכוין ודוקא' להמפיה ע"מ במופח ומסקינן הכפורים ביום הממפחת טיםגבי

 אסור נ'[ [r~D נמי ותניא למעלה פירשנו כאשר סותר גופו רוב אפי' אלא גופו מיעום מיכעיא לאליהנות
 מנשה רבי  והבי חושש  ואינו כדרכו רוחץ וב~יואה במים  מלובלכוה יריו היו ואמ נופו ככל גופו מקצתלרחוץ
 רצה שלא הזקן  שמאי על ע*ו אמדו חוששת ואינה לתינוק פת ונותנת במים )ה( ידף מדיתהאשה
 כהן הלכך שריא הנאה צורך שאינה רחיצה כל אלמא ידיו בשתי שיאכיל עליו וגזרו אחת בידולהאכיל
 ונוגנה 3'[ ק"מ ]סגת שמואל דאמר ורפואה הנאה צורך הוי בבקר )ו( פנים רחיצת אבל יריו נומל כפיונושא
 ריב"ל  ל[  ויגס ביומא  אטרען שבעולם. קלורין מכל ערבית בחמין ורגלים ידים ורחיצת שחריות צונןמיפת
 על מעבירה למהר נגובין כלים כמין אותה ועושה במים אותו ושורה ממפחת לו מביאין יוה"כ ערבאומר
 לידי ליחי )ז( דלא להמפיח טופח בו נשאר שלא עד המטפחת שטוחם נגובים כלימ פ" תושש ואינופניו

 כל דרחיצת דמפרשים מרבותי ויש . הממפחת ממים גרע דלא אמור הוי להמשיח מופח הוי דאימהימה
 3'[ ]ע"ע נדרים אלו בתחילת בנדרימ מדאמרינן מביאין וראיה בעלמא אסמכתא וקרא היא )ח( מדרבנןגופו

 מדתלי עליה. ;ולם פירות ליתסרו ולא תרהוץ לא הפרה לה למה ארה'ן אם עלי עולם פירות קונםדאמרה
 משם ראיה שאין לי ונראה נפש לענות בכלל הוי לא רחיצה דחמרון מכלל עילם ~רות בהנאת נפשלענות
 הפייות מן אלא הרחיצה מן נדר הוי לא  בן  אם תרחץ אס עליה פירות הנאת דאסרה כיון פירושו הכידהתמ
 תרחוץ דלא מיפר מצי לא ספירות . בה הנדר היה לא שהרי סיפר מצי לא מרהיצה . מפר בעל מציוחיכי
 בשילהי דאמר נתן כרי כבר האיסור שחל כנדר אלא להפר ינול אינו והבעל עליה פירות איסור יחולולא
 בהפרה נתן ור' רבנן דפליגי היבי כי אמרינן דאפילו וקי"ל. הנדר חל אא"כ מיפר הבעל אין 6'[ ף'נדרימ
 אין כשאלה  בין  בהשרה  בין  אלמא בנדים בהנאת שריה והדר איתתא דנסביה נתן כר' )מ( בשאלהפליגי

 ראםתועפות
 מסוס )ג( . מלטווס ק)ורין עד ט' גופו 317 ורוקק מן כ6ן סכתו3 מס ג) סיר6יס כסס סכתכ טי"ג סי' סס)ם נסוס") ועיןנוווס
 ני16ר ועיין מסוס  ו"ס כ' ט"ו  יומת  י:תיס' ר"ת  לסיסת סו6 . רע0לוח

 סגר""
 . נמיעוט )ד( . קמ"י ג)) ונג"6 סק"1 תרי"ג סי' 16"ח

 . תיטוינידפס
 לה"

 טיפת .  מס נסבת טיז רס"' 0ג0 . כו' סיווג) 67מר ורס61ס 0ג6ס )ורך סוי 33קר פגיס )ו( . ג5") נמיט 6חת  ייס
 ' לעינים  קי~רין סוי יפנים לל דרחעת גריס רבעו  ומוברי ממגיס לפסס סו6 עי:ש 7רח'נת מסרס"י מסמע כעיליו לת,5וגן

 דרתי)ת דומיי
 י' ט"מ ביומי דמ"ע  טס ספררכי לרטש כ'  יוהב  סוף למריכי ירט לבידי  וססל"ס  ~OtltP  מעירי ימי  סם ססרס"י סרביה  נתמין'ז"ר

 דרביבו פכיו  טל מענירס כ' כ6ן רכינו וכקמת כ' ק"ת נסנת כ67י' רסו6ס ק5ת 6100 עיגיו דו1ק6 עיניו ע"ג מעכירם )ממר3ריב"ל
 טיי"ט  לייפ'ת .ע"מ מט1סח יותר סוי גגו3יס גויס 7כתנ  סס לימררכי יסט סכורי ברברי  ימס רביו רברי מיסו  לטע'ו פייו דונטוסלניעתו
 לסרי, כ' רביויהלי

  ננויוי
 קטן כתטכ"ן סכ' מר"כ כסרר":ו 7)6 0יר6.ס רכינו ודעת . מסמ"ג וכ"כ )סטפ.ח nDID בו בסהר ילק סי'

 נ' ע"1 'ו:ו6 כ:וס' עו,יח6 כיוס"כ מותר כו' טות 3:וס' כי6ית6 )עינים רפ61ס ס0י6 מסגי שיפ"כ עיגיו )רמון )6דס )1 מותר ק3"וס"
  3:מס טיייו לרתך  (o7h ממותר מר"מ קימר סמ"ק  3טס תרי"ג r'c נ,1"ח סניי ע"כ ע"כ תוסס עינו נדרכו סך כרטטו תטעין )וג'ו

 Da כסגסות סרר"ס כממ"כ ס"ל ורבעו לו' תעגל  טטוס סניו לסור .סיטו גשו פגיו )רבון 336 כו' )עי;'ס רפו6ס ססי6 מפגיניל"כ
 נ"ע ס61 . סחיטים )ידי )'ת' ד)6 )ז( . ורס61ס 0ג06 )ורך ירוי rrl~1 ע"כ נגורס יפולס סוי ן)6 3יוס"כ עיג'ו )רחון hlc טוכיזוינו
 16תס ועומס.עכו"ם

 גמיי
  )ן ,מרת rtb(h תחליט, 3ר לר"י ר"י ד5'יל סגמר6'טס מכנרי וסוף סחיסמ מזי מתי ד)6 וע,"6 גגו3'ן סיס

  וסיין  פרען  )6 מרובין מיס 3ו 6ין 6ס 6ך )0ססימ טופח נו דיט ע"נ  6ף  סתירה )ידי )ימי 7)6  ימעוס לסטמת שופת גו גט,רט!, טד  ייתן מסיעור ע) רכיגו כ' r~nhl קחיטס ו6וחניגך גגוכיס  כליס כווין שהן עוסק למרת )6  'ומ"כ נטרד  סס ופרפת מקיטסו6ותטגך
 רחעס ממוס ופי כ1' לסיר ס1י )מספיח  טוסח סוי ר5י רננו ג' ימס"ס ס"ט שית  דרי:לן תילהב  שמלבן  נמל,כת רט"ר סי' לטימטייב
 וקריי מ7רכגן 6)6 )'תגסו ד'ו0"כ ע:וייס יכ) ר"ת ע"ס כ' התגן 7"ס 6' %ו 'ומ6 נתוס' . מדרתן )ח( . סקי"6 תרי"ג סי' מנ"לועיין

 סוס דעיגף וקרץ סחורכ מן ענוי סוי )6 3וד6י ורמיזתו ד"ס 3' ס' גירים )מק' יטגיס 3חוס' וכ"כ otncl י1יכינז לכר  כטלקס6סתכמ6
 י6סור 6.0 ומןרכגן כו' (ce עגוי מס"מ נוקרי 'וס"כ דגני לע"ג )כנגן חס"מ ד"h~D '3 0 )גדרים נפי' סר6"ט וכ"כ כו' נעומק6סמכח6
 .  סיר5יס רירי  סס ייניק בוס  סר5יוביס טייח בבקור נרחיב ספטמיס קסם  טיילתי ריס מע"ס ועיין D("S 0סנד) nls)b וסוסי,'י'
 נו ס"ס גדריס ועיין גתן גר' דס)כס ר3יגו ויעת וב)") כגדסס כ"ס כו' -גחן כר' 3ס6)ס עונ67  6מ6 רב דטבד  וממריבן בטילתלומף
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 יראים לשטים כיאק לבריות נעשימרע שאינס אימייים י עטיי מפר2"4
 בפירות מותרת היא הפרה בלא הפרה למ"ל )י( פירושו והכי הנדר חל א"כ אלא מתיר וחכמ מיסרבע5
 ויין ובשר אכלתי לא חמודות לחם כדניאל דכתיב גק ]ע"1 עינוי נקיא סיכה . רחצה שלא זמן כלעולם
 לבך נתת אשר היום מן כי תירא אל ויאמר דכתיב כעינוי ליה דח'טיבא ומגלן סכתי לא וסוך פי אל באלא

 דכתיב הכפורים ביום בשתיה שהיא לסיכה מנין 6ק ]פ"to~e 1 בשבת נמי ותנן אלהיך לפני ולהתענותלהבין
 הלב סיכת אבל לתענוג שהוא כשמן כהן למוך שדרכו דברים ודוקא בעצטותיו ובשמן בקרבו כמיסותבא
 מקצת למוך אמור ג'[ א"י כדתניא עינוי משום מיתמרי לא ההיא ורפואה מכה ע"ג שמן נמי אי מכהע"ג
 סנדל בלא יחף הליכת . חושש ואינו כדרכו סך.שמן בראשו הטמין ]לו[ היו או חולדו היה אם גופו ככלגופו
 שעשה מעשה וכל יחף הולך והוא חפוי לו וראש אבשלום מפני בברחו בדוד דכתיב 6'[ ]ע"י עינוינקרא
 דכתיב ומנדל מנעל בלא הוא דיחף ומנלן אבי התענה אשר בכל התענית כי דכתיב עינוי נקרא רודשם
 יצחק דא"ר יחף מכלל יוצא שאינו מותר בו להלך דרך שאין מידי וגל מצמאה וגרונך מיחף רגלךמנעי
 נפיק יהודה רב הכפורים ביום שעם של בסנדל שיצא לוי בן יהושע ה את ראיתי אני ג'[ ]ע"מ נהמניבר

 תשמיש מניעת . ונפיק אכרעיה סודרא כריך הוה הונא רב בר רבה בדיקולי רב בחוצי אביי )יא(ברהיטני
 ואם תשמיש ממניעת תענה אם פי' בנותי על נשים תקח ואם בנותי את תענה אם דכתיב עינוינקרא
 ושתיה דאכילה עינוי על אלא כרת חייב אינל בכולן שאסור אע"פ ג'[ .]נ"י ותניא . ג'[ ]ט"1 צרותתקח
 עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל דכתיב וטעמאבלבד
 מי כנגד עינוין' חמשה הני. 6'[ ]י"י ואמרינן ושתיה אכילה זו אומר הוי נפש איבוד בו שיש עינו*איזו
 להוסיף וצריך * העינוייז מן ולא לחו מפקינן דמייתרי )יב( מנפשות דהתמ ותרומה חולין נבילות מבליםעינוי מדי ג'[ ן.ע"י מרכינן דהא ממעם מדרבנן דהני ולהוכיח לומר ואין שבתורה עינויין ה' כנגד חסרא רבאמר
 יתענף יכול לחדש כתשעה נפשותיכמ את ועניתם ג'[ "א ותניא ביציאתו בין בכניסתו בין הקדש עלמהול

 שמומיפין מכאן מבע"י ומתענה מתחיל כיצד הא בתשעה ת"ל משתחשך יכול בערב אי בערב ת"לבתשעה
 שם; פ" """קצית גג גמהם,4'ישו"ק י. :שןעע בתירה נתפרש לא התוספת ושיעור ערב עד מערב ת"ל מנין ביציאתו בכנימהו אלא לי אין הקרש עלמהול

 עלצו-

 יבקעקח.שוג .,.'ין
 רב אמר רבה אמי הכוכבים צאת עד זמן מאותו וכמה החמה שקיעת מסוף פי' ההמה טשתשקע .טובים
 6'[ ~"י טמא שהיה מי פ' בפמחימ דתניא ההמה שקיעה היינו ולאו מיל ח"י ג' שמואל אמריהודה

 והארז יםרשג :גיןלם,:,'א "'י[ "מ'נ% :ח:ן2(~קחשמננה של זה פ" החמה שקיעת מתחילת פירושא דההוא )יד( מילין ה' מהלה הכוכבים צאת עד ההמהמשקיעת
 ניעת

,. ראםתועפות
 ..ירוי
, 
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רלן יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז עמיימפר
 מהשיעים אדם בני ראיתי כי בשיעורן אדם ויזהר טוב ויומ הכפורים ויום שבת כנימת קדמתי זהבפירוש

 . החיים בארצות עצמו יניח שמים וירא כדין שלא)סו(
 ]קכג[ תכאמימן

 קדם מימי היבבם אשר ואהבתו לנימיו זכר מצותיו שיקיימו לישראל צוה נצח יוצרנו שם יתכרך 'מוכה
 הארץ הבואת את באספכם השביעי לחדש יום עשר בחמשה אך הכהנים אל אמוף בפ'דכתיב

 במוכות כי דורותיכם ידעו למען וכהיב ימימ ז' תחתיו ושבו מכך עשו פי' ימים שבעת תשבו במוכות]וגו'[
 6/[ ל ]רכס דתנן מכך יעשה היאך חכמים פירשו , מצרים מארץ איתם בהוציאי ישראל כני אתהושבתי
 אמר )א( רבא אמר דרבנן וטעמייהו כרבנן וקי"ל מכשיר ריי פסולה אניה מעשרים למעלה גבוה שהיאסוכה
 בסוכה דר שהוא יודע אדמ אמה עשרים עד ישראל בני את הושבתי במוכות כי דורותיכם ידעו למעןקרא
 יאשיה ר' ואמר במכך עינא ביה שלמא דלא בסוכה דר שהוא יודע אדם אין אמה מעשרים למעלהאבל
 אמה מעשרים למעלה ואפילו לסכך מגיעות דפנות אבל לסכך מגיעות דפנות בשאין מחלוקת ג'[ ]ג' רבאמר
 דהוא קי"ל כרבא דרבא עליה וסייגי אמוראי דאיכא ואע"ג עינא ביה שלפא לסכך דמגיעות דכיוןכשרה
 ישפילנה שלא הקפידו כך אמה מעשרים יותר ינביהנה שלא גבהה על חכמים שהקפידו וכשם .בתראה
 ובא אמה מעשרים גבוה ואם . לה נמירי הלכהה יהודה לר' מפח וכפרת תשעה מארון יליה ג'[ ]ס'מאיר לר' מעשרה פחות השוב מקום ראין ומעמא פמולה טפחים עשרה גבוהה ושאינה 6'[ ]נ' דתנן כראוי מןיותר

 6י[ ]י" תנן . כ,[ ]גן מיעוט הוי לא וכמתות כרים כנון לכסל אדם בני דרך ואין מיבמיל דלא בדברלמעטה
 רבין אחא כי 6'[ ]'"נ בגמרא מפרש ומעמא בו מסככין אין הארץ מן גידוליו ואין מומאה המקבל דברבל
 הכתוב ויקב גורן בפסולת ומיקבך מנוונך באספך ימימ שבעת לך תעשה הסוכות חג קרא אמראר"י
 שמיה למלאות העשוי קיבול דבית פמולה בנקבות כשרה זכרים בהיצין סיככה ל[ ]'7נ יהודה רב אמרמדבר
 כמותן בינוהן ריוח יש אם המטה בארוכות או בשפודין סוכתו המקרה vg] ]'6' תנן . קיבול בית)ב(

 ולהקשות לשאול יש . מותר כעומד פרוץ אמר פפא ורב במעדיף יהושע דרב בריה הונא רב ומוקיכשרה
 ושחמתה בסוכה ראשון בפרק דתנן אהדדי מתניתין מקשינן 3UQJ ]/3 הישן דבפרק פפא אדרב פפאדרב

 פסולה הדרי כי הא כשרה מחמתה מרובה ושצילתה הישן ובפרק כשרה הדדי כי הא פסולה מצילתהמרובה
 דעומד כשדה מלמטה כעומד פרוץ דהוי פסולה מלמעלה ז"ל פירש"י מלסמה כאן מלמעלה כאןומתרצינן
 אמר למעלה מרובה שהעומד בידוע לסמה שוה וכשהיא הקרקע על מתפשמת שההמה הפרוץ עלמרובה
 רהב כזוזא מלמעלה קמן עומד כשהנקב פירוש מלתחת כאימתרא מלעיל כזוזא אינשי דאמרי היינו פפארב

 ז"ל יעקב רבינו פירוש נראה לכן אסור כעומד פרוץ ס"ל פפא רב אלמא כאיסתרא הקרקע עלמלמטה
 ומסתכל לממה אדמ פי' מלמטה כאן מותר כעומד דפרוץ כשרה למעלה כהדדי כשהיא מלמעלה כאן)ג(

 העומד על מרובה שהוא בידוע לעומד שוה מרחוק לו נראה שפריץ כיון פסולה הדדי כי לו ונראהימעלה
 מתוך )ד( והעומד בהרחקתו הרואה בעיני מתמעמ הפרוץ כך כצפור לו נראה ההר בראש עומד אדםפי'
 רב ולפי"ז באויר ממשות בו שאין הפרוץ כמו בהרחקתו הרואה בעיני מתמעט אינו ממשות בושיש
 אימתרא שפירש רש"י פי' נראה לא אחרים ממעמים וגם מותר כעומד פרוץ פפא רב דאמר למעמיהפפא
 ל[ ]ק"ג השואל מ"פ בב"מ נמי ואמרינן רזוזא פלגא אימתרא כפה אמרינן 5'[ ]ס"ו ובכתובות מזוזאגדול

 ראםהועידות
 מס כ) טס וחסר עכ") מסייס כ6ר3וח סכסוריס ויוס סכת  נלי3ומ  היירטט כסירי טס וס6רכחי 3,ס") 6'ת6 וננדסס כ5") "שעריס)טו(

 כר"מ כחס ססי' סטם נעורת ד3"3 סחייס ג6ר5ות תחת סם )מגיס לנורתי סיתיס וכס'ככר סנגדפס סךנריס 63ותן מנגס 61יןסנגחייס
 . כחסר ג)קס סכנ7סס גר6ס כ6ן )ס::ס"כ 6ך מחיים נ6ר3ות ונ,חפסט כטס )ר"ת וגסתכםכע"ס

 רניגו נדכרי דחסר חרס ססס וכ' 6חריג6 טענים 8ננר רכ6 6נ) רנס 6מר ,ס טכס . כו' 6"ק רכ6לנור)א(
 סינורי

 )נ:ע)ס ד6מר 7רנ6
 כרנת ילכ6 עלס 7ס3יני 6נוור6י 67יכJ"Dht 8 רניגו ועז"5 קנע דירת 5)6 ערקי רירת דירתו עומס 6דס 6ין 6:וסמכ'

 3"1 ס" חיותי גוב וכב"ח סס סרסנ"6 ומ" וע3 חוד"ס 6' '"ו ונסנה טסו כהוד"ס C""u . קינת כיח סט'ס )ב( . 3חר6ס יכוץק'")
 כמרחקתו מן דרגו כי כגרסם חסר כסרחקהו עד טו' ומעומד )ד( . כ6ן תו7"ס נ'  לתו  כיי"ש  1"ל.  יטקנ רכינו )ג( . ק"ע ס"וגמ"ח
 כן כניו ססטמטות מסקנר5 ו)6 ר"ח ע"ד כ' 7סעיטור ר"ת ינאי רניגו מסרן כוס וכקמח sn(ottn וחסרו סכ' כסרהקתו )תיגחס6'

 ס6ויר  פוייטת כטס ססר' כ)) גגון סגו ר"ת ע"ד נחיי סריטכ"6 וכ"כ כגיפור )1 ןומס סמר נרקם שמד 6דס מס) מרחוקמתנועע
 ססרון כמו נסרחקהו סרו6ס נעיג' נוחנ:עט שנו ממטות כו  טיס מחוך וסעומ7 סר6"ס רגיגו כ' ועת כו' מסכך מתמעט נך סרחקסט"י
 . סימיון נכ"ף כווט )6 ורך כו' Swin וח6 כסוכם גריס סי' ור"ת טכ' ומסז' הוי"ס 6' קס"ז ג"3 ועיין סס כמוכס ער"ן וכ"כגוז

3סת1כיכטמך

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



י יראיכן לשמים אם רעלברי%עכי נעשים שאינם איסיים ז עכורספך474
 שוים להיות קרובים ואיסתרא פרומות מאה אלמא אימתרא מעי מאה אמר )ה( פירות בהמוכרובכ"כ
 לפי שפיי ,"ל יעקב רבינו פי' ישר לכן 6'[ ]'"3 פ"א בקדושין כדאיתא פרוטות קצ"ב דינר שהואובזוזא
 באימתרא מלמטה לעומד קטן מלתחת כאיטתרא למעלה .למודד כזוזא מרובה כשפרוץ מלעיל כוחאפירושו
 לומר )ו( מזוזא יותר ורהב דק אימתרא אבל בשוה פלגא דזוזא כפלגא דאימתרא ההיא לדהותואין

 המחצה הוא ואימתרא הפשומ הוא שהזוז משמע דזוזא פלגא כשאמר שהרי הרהבתו כספו לפידמסתמא
 6'[ ""ן האשה במציאת בכתובות כדאמרינן הוו )ז( גוום דתרי מעמא מהאי לרתות יכול אבל הבשוםשל
 מומאה המקבל לסיכוך תולדה . הרבה מאימתרא קמנימ והם פשימי זוזי ומפרש ,זז מחמשים לה יפהותלא
 המקבל דבר )ח( למכך לתתשלא

 טומא"
 שלאו אפילו

 טומאה המקבל ברבר ממכך קא יאמרו שלא למכך
 אממללתא ושטחיה אזל במיא כיתונתיה ליה )ם( אישממימ אשי דרב עבדא מנימין נ'[ ]" בסוכהכדאמרינן

 קא יבשה לכי ררםיבא חזו קא והא מומאה המקבל בדבר מסכך קא ליסרו דלא שקלית אשי רבאיל
 כשרה עליונה מוכח תחת מוכה הבית בתוך עשאו נאלץ האילן תחת סוכתו .העושה 3'[ נע" תק . לךאמינא

 שתהת בסוכה ולא סוכה שתחת במוכה ולא ימים שבעת חשבו בסוכות כרתניא ומעמא פסולה.והתחתונה
 אמר לסוכה סוכה בין יהא וכמה כתיב בסכת יצחק בר ר"נ אמר ומעמא הבית שתחת בסוכה ולאהאילן
 הנשר מפני תחתיה או החמה מפני סדין עליה פירש 6'[ ]י' תנן טפה, מומאה באהלי מצינו שכן מפה ג"הונארב

 בדעתו א"כ עושה כן דלדעת וכיון מצילתה מרובה חמתה והוי עליו ינשרו שלא הנשר מפני )יא( פי'פסולה
 תלושין הטלין מחזיק טומאה המקבל שדבר אוזרי פסולה והיא להכשירה הוא רוצה מהזיקן וסדין עליו ינשרושאם
 וה"ה כשרה לנאותה אבל הנשר מפני אלא ל"ש חסדא רב אמר להכי הנשר מן בשפירש אלא לגזור אין זהודבר
 הגאונים. בתשובת כן ומצאנו זצ"ל יעקב רבינו פירש כן הוא טעמא רתד דכשרה עליו נשירת טינוף מפניפורש

 לתת לחלק ידענו לא לפירושם והמשקה המאכל וימנפו עליו ינשרו שלא הנשר מפני שפירשוורבותינו
 אהד נומל או מפקפק אומרים ב"ה מעזיבה עליה .שאין תקרה 6'[ ]ט"ו תנן . הנשר למפני לנאותה ביןטעם

 . העשוי מן ולא לך תעשה הסוכות חג דכתיב פקפוק הוצרך מעצמו עשוי שהמכך שאעיטמבינתיים
 בנמרים ממככין 6'[ ]'"ו דתנן ארבע על ארבע בהם שיש בנמרים ממככין שאין העשוי מן )יב( ולאתולדה
 שמואל דפליג ואע"ג כשרה הבל דברי ד' על ד' בהן אין אבל תקרה מירח ליה לית ור"י תקרהגזירת ל" אית דר"מ ד' על ד' בהז שיש 'בגמרין מחלוקת רב ואמר בגזרותיו כר"מ וקי"ל אדגר ר"מ יהודה ר/דברי

 ראםתועפות
 ס"נ דסוכס ס"3 3טר6"ס וסיין וכי") פרדסם כ"ס כוי )ומר 6ין וס מיום )ו( . כ'[ ]קנס כור לית srtsl ט"מ . סיריה כלמוכר)ה(
 מוו חו6 גווני יתרי )ז( . עכ") 1") יסעיס הר"ר 3סס כהוכ וכ"מ hrirn יותר ורחנ גחונם ס) מטבע י6'סהר6 6ססלסכ'

 כ5")'
 וב"ס

 6יסתרין מן סדינ ט) ס)עיס ס' גני כ' מ"ט 3נכורות כבי"ס מטנס בנסון סיע סו6 י6'סחר6 6' כ"3 )סוכה כחי, סריט3"6 11"נכ:דסס
 מייט סן )זרי מסרט  סן יה% ממטוט טגיסס כטכס  סזוז ))ן גרו) ס6יסתר6 כך וכי י' ססס3ע טוו מן גזו) עטס)ע וכסס סג!)פדיון
 3ס)ט מטנגנס 5חד מדיגס טל ססלע כ' סיס מרייס סלטי 13 'ס לורי זוז ודיי 6נ) מקרט כמסחר%  רעעי) כוו61 כ6ן וכז"6הדירס
 עכ"ר מקר מסוי וזס מרייס יל htrD'b יורי  111 לפלג, %יגעי דקרו סם סינורו וסו ייסחר, ססי6 מריס סלט לירי מ1 ס5י :מ)6לורי
 6מר כיס) ונפ'  ורולמ6 ד"ת 6'  ק"ן מגחות טס'  :רע:ןכ( ויוז )1רי ווו וסייגו %ו )ווי  גווני דהרי סכ' סר6"ס רניגו כוכח ג"כזהו

 )סרט דוחקייטו דנותי )י קסת סריטכ"6 )תי' כוו:הס  06 דמיחית  רסתיס' tsle כיי"ש מסקל ד"ס 3' י"rrrD 6  סהוס' קוסיית ג"כיתייסד
 נמלח:;וח סרמכ"ן )סין 5)"ע 1:ן ~'hrl  מן ס6יסהר6 גדול DCI'1 15יי סלט נ"ל 61'סתר% לירי ~hrt סי'גו רי))ז6 ססיט' עיי סו6  זוזךסגז6
 נמטנע סניסס )וסרט )6 61מ6י טכ") מ)רט טרי ס)ע דסו6. ר)ורי כ6יסתר6 ")עי) די~דעס  ~hrtr המרען סגי ולסוט סכ' סם)סוכס
 6סי דרג ענד'ס  דמנ'מין 6ס6 כ' סד' חלק סיכם בס)' שעימור 631ווח מסכך ט) נגדסס . )סכך לח( . סג") סריסנ"6 שכ' וכזזו6סח
 ד6פי)ו )סכך סכת"י ג" )קייס יט ססיר ttt'DSI טכ"ל  סטין מרסיס מסיי ססילס  סטלין  טירף מפזי  חחחיו oh D~'D  טמעען מס116"ל
 ימוך  :טין יוק, רייעו י") ניסו דכסרס עליו גמירת סיגוף מסגי פורס דם") ר"ח סי' בסמיך כ' רכיבו דס6 1"6 16)0 לסורתחתיו
 ע) חי)וק'3ין  6ין  סטין מר"ח ו,סיס 6בל מרעי דלסר סטין מרמח מסום דליל% תרכסו ס"ס השו"ע ולסה"כ  לסגן כרי  ס:1כוין לכל)יכר
 06 3:ווטד )כ3ס ס6סורין סכ' קנות ס" ח6ו"ח ס)כס עינק נס' 1ר6'תי ימי  סרך  טרוך וטין כ5") . 6יטמיט6 )ם( . ססכך )החחססכך
 ע"כ לכ"ע שממס  לטיטחן לסיר סין 3ל6"ס ו3יו"ע ט' מבימין כ' " דסוכס מס6 רסר' נ"ל נחוט"מ נחמס  )יוטחן מסו כמיס כ)יססגפרו

 י6מר1 3יו"ס  ססכך ט) ינוגח ויסיס יוטס ולכי 6סי רב stiht סיס P~l'P1 דייל חסו3ס ים  ברין ו6ס טכ"ל נזרו ל6 רנתוס"מ ס"תנחוספס
hpו)סמט"כ למנותו :וקנס מסוס 3ו  6'ן ד3כס"נ  מכלן )סיכיח כ' גחמיס דגרי 3סנסוח ווי):6 ד' ו3טס"ח עווו6ס סמקו) גדנר  מסכך  

 מערב )6 יע"כ 5' נ' סעי' נ' סי' שריס סי 3סו"ח o51e 16"3 ס"ס ס" מש"ח 6כ ניח יסופת ועיין ון,י,ק מכלן רייס  6'ן סיסד3טי"ס
 חבר נוגשתי )6 סענ;וד'ס ווי 3ני16ר וכ' מסח ר63 6מר bn'h סעיטור ונס' נחמן רנ 6מר נגדפס טסח 6ר"ס )י( . ע"ס סיסיו"ט
סוכת, סעטיי. )מן ובירסס לטל  סטסוי מן 3)6 )יב( סירס. 3חוד"ס עיי"ס כו' סי' )יא( עג"נ. טפח כגיד סססק)רננו
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יח יראים לשמים אם כי לבריות ר'ע נעשים שאינם איסורים ז עמירספר
 , כלים גזירת משום משופין בנסרין מסככין אין 6'[ ]ט"1 יוחנן ר' ואמר , דרב כוותוה )יג( הלכתא ררבעליה
 נעשו כרחיך רעל כ'[ ]'"י נחמן רב ופי' פסולה צידיהן על הפכן אפילו ד' על ד' בהן שישובנסרין
 פסולה גנה על וסיכך הקישות ואת הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה 6'[ ]'"6 תנן . מתכת שלכשפודין
 ואס ברובה לחו דבלול כשר סכך על ומעורבים הבומים דהם נ'[ ]ע' פי' מהן מרובה הסיכוך היהואם
 ואח"כ תלאן כדתניא עשייתן היא זו קציצתן אמרינן דלא לנענען צריך 6ק ]'" רב ואמר כשרה קצצן)יד(
 ו'[ ]י"כ דתנן העשוי למן עוד תולרה , עשייתן היא זו פסיקתן. אמרינן ולא פמוטה שלהן חומין ראשיפסק
 שפעמים בברייתא מפרש ומעמא כשרות התירן ואם בהן מסככין אין זרדין וחבילי עצים ותכילי קשחבילי
 ומניח עליה ונמלך ליבשה עליו ומניחה סובה ע"ג ךמניחה ומעלה כתפו על וחבילתו השדה מן באשאדם
 אויר פסולה טפחים ג' מדפנות הסכוך את 6'[ עיי הרחיק , העשוי מן ולא תעשה אמרח והתורה סוכהלשם
 אינו הזה מכשיעור ופחות נ'[ ]'"' כרב )סו( דקי"ל הצד מן בין באמצע בין אמות בדי סמול סכך בנ'פומלו
 6'[ ע"נ תנן . פסולה מצילתה מרובה חמתה 6'[ ]נ' תנן . סוכה כשיעור כשר מסכך שישאר אך פסול סכךפוסל

 מתוכה נראין חמה כוכבי אין ל[ ]ט"כ תניא , כשירה מתוכה נראין הכוככימ שאין אע"פ בית כמיןהמעובה
 לסככה )מז( שיכול למדנו ממש כבית ולא שמעינן בית כסין מדקתני . כב"ח והלכה מכשירין וביה פוסליןב"ש

 הבתים שכל אחרי בעלמא קנים דהוו משלשה פחותין אפילו בנסרין אבל סוכה שתראה אך כרצונומעובה
 שהתורה אמרנו למעלה . ממש בית אלא בית כמין הוי דלא פסולה סוכה נראית ואינה זה נעניןסכוגין
 נדתניא מדרבנן פומאה המקבל בדבר מסככין שאין . תולדה , מומאה המקבל בדבר מסככין שאיןאמרה
 אין גמי ושל שיפ" ושל בה ממככין אין קמנה בה מסככין גרולה גמי ושל שיפה של מחצלת 6'[]נ'

 ראםתועפות
 טר6"ס ר3יגו סיטת וטול עכ") )'כ6 3גויר!תיו כר"מ זס)כס מסוס כר"מ וטוכס כר3 ס)'כס דססק וגולן כ' טעיט1ל ילכ. כווחי' ס)כת6)יג(
 דטר6כ"י ר"ח ס"ס ס"6 טר6"סוכ"כ

 3") כו' oht )'ר( . )טר6"ס ירסיס כמסר ספק רכן ססכ'6 בק"ג ועיי"ס וכרג נגוילותיו כראגו פסק ו")
 קמות כ6רנע S~lD סגד נין נין D~nha גין מסו) וסכך ח") פ"נ סי' רנתי סתנ'6 ג' . כרנ יקע) )מוו( . סמסגס נחסון וכ"ס סק16133
 וסונף כו' כפרס נוכלן סחות ססו)ס סגד מן 3ן"6 6! נ5מ3ע סם!) סכך ני"ט ג7ו)ס ונסוכם וכחומלך סי6 ירנוות6 סווגתםניסו כסייגי סכ' טעיפור טסו6 בצנרות עתרת נע) דעת כן )6 ונירגנת עכ") כו' נירוס)נל 6'ת6 וסכי ו"3 מ"ג SD31 סדנרות עטרת 3ע) ססקכן

 חלק מעיטור סכס"ס וטסמעות מסעות נלוח 31") רמ"י )סנ6.ן מו"ר כ6ן כלנוער כמ"ג סר6"ס זעת Ollh )"ג ס" יסוכס h"eכסר6"ס
 רבתי 3תגי6 כ' . ט' כלזווגו נעונה )סככת סיכון )מז( . יטח,~יר טעיטור ינרי סוף מייתי ך)6 רכתי טתג'6 דברי נ3"ע סטגיחר6ס1ן
 ונסס ו") סיר6יס גע) כסס 6כ) כסלם זיעכם 6נ) מתוכם חמס כוכבי גרעין סיסיו רריך )כתחי)ט ג;סה3ר6 סרסרות עסרת כע) כ'וו")
 )כתחי)ס ו6סי' כג"ס 7ס)כס נשג' וגרפס טס סכתנ ס") סי' טס)ס סנס"3 )מון htol כטרס )כתחי)ס ס6סי)ו מג6ת' ו") לסריסרכינו
 נע) רניגו C("D %ס טעמו7יס טווי וכמב מכסירין )כתחי3ס לסילו ס3) דנית 1") לסריס ורנינו סיר6יס כע)וכ"פ

 u '"(1(~SI כו' Y'nD~t  סרמג'ימ  וטס וכ"מ גדיענד יוקל זסיינו 1rDnl ס)) כנית p~D7 6)5 כן רניגו כצנרי גחנתם )6טיר6יס
 6ין מותר )כתחי)ס 67סי' ר3יג! מפי יוגף מסורס 61"כ כר5וגי מעוכס 3סככס סיכו) )נ;ן:ו נולו ברור רכינו ססת' מסרי סח סו6מס
 )6 ותו לח"ו טכ' סס!)ס מוכס גרסת ולינה כו' 3גסרין 6נ) vtDh5 טו6 מוכס סתר6ס 6ך ר3'גו ססתגס ומס נ;תוכס נרסן חמטכוכני
 סר6"ס רצינו מצעת )6פוק' ר") כסרס 3ית כמין סממונס כוכבן כסר 73'ענ7 5ג3 זריך 37כחחי)ס ונ;סתנר6 סעיטור סכ' ונוס ,מיד'
 )מון כסרס ,יקחגי מסמסגט ומ"ר גריך 7)כתמעס ומסחגר6 סעיטור h"rDI גוחוכס גרעין חמס כוכיי 5"3 ~החימס י6ס" לסריסורטיגו
 דגרי )כ6ר סעיטור כוונת 6ו3ס ש"ע וט מניח נ3י16רו סס 1") רה"י וסנוטן סס סעיטור סט3י6 3ט!לוס)נוי Or סגורו יככר 61ע"גכזיעכד
 כתגן מסמסגס זסיינו משסור ופי' ים מוכיחו מלין נתוכס גן6ין )סיות סכוכניס גריכין למרס 670 סינגורו ס"נ דסוכס יפ"כסירוט)מי
 למרס טד6 3ירוס)מי סימרו סמם סר6"ס כרכרי לסרס סנ' תרל6 סי' 16"ח כסורח 71)6 7וק6 כדיע3ד יט,יגו כסרס צית כמיןטמעוכט
 יקתגי למתני' 67'13 7יענד אפי' סוס3ין 37"0 7ונוי5 7יע3ד DIYCn1 מכ"ירין 3"ס ככרייתי מךקתגי 6)ח ייגס 11 7סוכחס סל6"ס פי'וכו'
 טיסיו 6"3 )כתחי')ס 6ף ז7'3מ6 טוכחס )יכ6 כסרט מת!כט גר6ין טכוכניס סמןלע"ס

 גרביי
 6ף סי6 כך סכ0רס כ)וגור כסרס ומרי

 פס וכרו פ)6 יר6ס טיל1ס)נוי גפגיס 7ס1,עיין תמוכין וךנר'ו עע"3 כדפ'רסתי פוכחת 6'כ6 מכסירין כ"ט נכליית6 מדקתני 6נ))כתחי)ס
  סמן סנ"ת מס":  1ס  5תמסס, מטמיר,ן נ"מ כפרייתך מזקתני כו' תמרט סן6 3סרס 6ססר וסטך ונ"מ דנ"ס בחנוקת טכרחת6כ)3

 ליר"ם hp' כ' 6)6 )כתחי)ס דמותל J"Dh כו' סטר ר"6 דתג,6 6' ס"נ בטנת ביורו ך6זר3ס תמיסני ד'ע3י Dh" סוסכן 7נ"ס7ומי6 7יעכי 7גוסמע סוכחס 6'כ6 מכסירין נ"ט נכרי,ת6 מיקתני 6ג, )כ"חי)ס 6ף סי6 כך סכסרס כקומר כסרס די") סוכחס 6יןסניסגס
 )ר"ת ס"ל )כתחעס וגם %6ג מכפיר חי'6 יר' קמרו 3' ת"ו  נחו)ין יתן )כתמ"ס  )ותיר ססו6 ולע"פ סוטר ר"6 )שחגי ט"ך ח"כ67נור
 )כתמ3ס 6פ" זכ"ס י"3 יעכס ככרייתך וט"ג מכיר ור"ח תנור ספיר 7'עכד 6סי' ספוס) רני דכ)סי 6)6 כמחוכרדסוחעין

 ממיריי
blh 

 יוללין גסף'ס סלן eb" יסיעו כרגוש מעונם )סככם סיכון ממסכ"ר )מוכיח עוד 1ג37 , נוכטירין לב"ס קמרו סוסכן. 3"ס טימרוז)סי
 ר"ח ע"פ כס"ס סי' ס,כס ס)' כס6ו"ו ל)6 טנטמיס מן ת3') ס)6 ךוק6 ווירוס 67ין קמ"י סי' 3תטו' 6!"1 גוטר"ח וכ"כ פ"י)חוכס
 החס 7מ"מ מסוס ימיינו ויקרם )ס' סנ6ס"ט כ' נחג ק33ס ס" ינסנויס וס6 חרד"ל סי' וסעו5"ח %ס סוכס מסג' ס"ס טגמי"יסכינו
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 יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשים שאינם איסורים ז ענבר מפך 4 57
 במת מפץ 6'[ נפיו אר"ע פרק רבשבת ל[_ ]כ"ס כיצד פ' בב"ק דאמרינן והא )יז( מדרבנן אלא פומאהמקבלין
 במפץ ההוא במת שיטמא דין אינו בזב שטמא מפץ במת טמאים בזב שטהורים קמנימ פכים ומה ק"ומניין
 דתנן גללים וכלי אבנים אבלי דהוי מידי בזב טהורים לישיבה מיוחדים אפילו וגמי שיפה אבל סיירי עץשל
 דבר שבל ממהר נחמיה רבי במרחץ האיצמבא על או אבן של הספסל על ישבה כ'[ ]ג"ח האשה 4רקבנדה
 שהמפץ אחרי לשאול ויש . מדרם טומאת מקבל שאינו )יה( פי' כתמים מקבל אינו מומאה מקבלשאינו
 ליה דלית לומר לנו אין עץ כלי פשוטי דהוי משוס . במקוה מהרה ליה דלית בשבת אמרינן הלני עץשל
 בארוכה לה ומוקמינן חמלה ומסמאת חבילה מטהרת ממח 6'[ ]ע"י פ"א בסוכה ליה ומייתינן כלים במסז'דתך
 אית לישיבה הראויים עץ כלי פשוטי אלמא אשלי ומישדא אגודא למסמכינהו חזו לטאי כרעיםושתי
 משמשי ומשמשת אדם משמשת שהמטה אמסה דמי דלא להרין ויש , שנא לא נמי מפץ במקוה מהרהלהו
 לה מממאינן דקרא דמרבויא כיון הלכך עץ 5לי מכל השמיני ביום ויהי בפרשת כת"כ ליה ומרב"נןארם
 לשק רדמו עץ בכלי למהוי האפורים דינים לכל אירביא דהא טבילה למהרת אירביה לטומאה דאירבייהכיון
 דלא מפץ הלכך אדמ משמשי משמשי הוו ולא אדמ משמשי אלא הוו דלא הנהו אלא עץ כלי פשומי ממעטינןולע
 הומר להוריד אלא הוי לא דק"ו )ים( דרכים מק"ו אלא מסמא ולא איתרבי לא אדמ משמשי משמשיהוו
 קמנימ ופכים כנדון להיות הדין מן לבא ודיו להו יליף קמנימ דמפנים ועוד מבילה לטהרת להורידולא

 ראםתועפות
 3"30 טכ' מסין תוד"ס 6' ת"ד סכת כסנ"י עיין . כו' וס6 מדרכגן 6)6 )יז( . מעויני OtlD טסן כיון )טוכס יורלין סגטמיססוכם
 6יס ותטמיני 6יס ימסמסח כיון ען כסי פטוטי ט6ר 3כ)) 6יגס 7מסס st~fl 0ס 3תיס' עגיו סיקסו ממס TU ט) כגוסן ימייריסרס"י
 חסמים טסיך גמורם נוטס נין )חזק ים מסיר ות"כ כו' ממטס ע) סמ5עות מגיח סררי כיס מסני כרס"י )טדי6 ו"3 סרמ3"סכמב"כ
 גסתומ נוי כסס' 71)6 סד"כ כ6ן סיל6יס לשנו )יעת מ7עחו סביון מגניך עדיף וחמס עב") רס"י סיטת )פי כג") גרידה ממן וסין .חטוי
 וט) ג))'ס ט) כס6 )סונט סם סימרו 7' ט"ו מצורע פ' נת"כ ועיין גריס וכו' 6כגיס יכ)י דומיך 313 טסוריס )יטפס מיוחייס Dh"וגמי סיסי ט) יממן רצינו דעת וסגל . כיצריו טכ' סיר6יס בנרי ר6ס 1)6 גו' ססנ"י )יכרי elpn 6'ן סכ' נסגס"ס ה' 6ות )"יסרסר
 7גיס ממטגס ל"ר ורניגו טח1"ס נכי6ור עיי"ם thnlp )ענין כ)י ס6יגס סגי )לפוקי סמיומד סכלי יכחינ נ"נ דטסוריס לנג'ס וט)6דמט
 טס סמרךכי וד' "ר"ת" תיבת וגס נמחק "olcn" ותיבת 0ס במריכי י0 יע"ס סכ' ט' 6ות ו' ס" 06 עבויי כסו"ת ועיין טיר6יס7' סני יסוכם מס"ק וממריכי מברננן ימליט מטוס סייגו 3ס מסכתן 6ין קטנם נמי וס) טיסס ס) מחתת 6' ד"כ תטכס וכ"ט 3'נ"ט

 3מרךכי ),טא"ס רתחת סונור וקני כח3 ויפס כו' ירסס נססה 6)'ע,ל רבעו סי' h"rul 03 מטכסן 6'ן קלגס יקתגי ק6י ך3ריית66סיפ6
 דם") לע"ג 3' י"3 סס 3חי' 1סרט3"6 נוסנרתו 7"ס 6' ס' 3סונס סתוס' 16)ס כג") (t~a1D וסול סי' ט)מס רלגו 3") סירס חסרמנו
 טליןג"כ

 מסככיי
 טנוף ונוגוי)6 מתורס נון מפלס )ק3) ר6ויס )טכיכס דעט6ס קסגס %נו נמי וס) טיפס ס) ד6ף 3סו 7ס3יר6 וסטוע כס מסככין 67'ןקעגס נרי וס) טיסט ס) דמחמח ננססי6 סל6"ס לנינו רשויית ,כלו )D 6(r~t 373ריסס עיין מדר3גן 6)6 ס6מק"ט 3ךגר

 כ"כ כהטמן 636 3מת מטמן )6 רשפן ו6ר"ס מד"ס 6' ע"ו כסכת סתוס' וכממ"כ כנות bnp מדרס סנוטנה דכ) עג))6 וסרן גמתג"כ
 3כ3'ס טגיגו TP ט) מפן יקיזו גמי וס) טיסט sa כגוסן דכווגתס ועכ5"3 ר"ע 3ס' כי6מריגן קטגיס דפכיס ומק"ו )מירס כמיחדולסייגו

 וכ"כ h"pt1 תוס' ועיי"ט ים הכליס סריס וכ"כ ליסי03 מיותויס ס6'גס נצ טכסיס יתלעס 5ט"ג מת  סמ6 טמ6 הנעים .ס) מ"'סכויי
 כסיס מסג' 3לפכ"נ סרמכ"ס וכ"כ סג") 6' ע"ו 3י' וס61 ה"נ נסלק ד5"3 גריס %י ומטא"ס כמסלס"6 ועייפן ע"כ 6טס נגס 3ס')עי) כיסי מדרס מטומ6ח )3י מדרכגן 6)6 טומ6ס טוס )ו 67ין נע' וס) טיפס ט) כמסן דסכ6 ו6ור"ת Tcn י"ס 6' ס"מ כסבתסחוס'
 מן 6וחט ס6ורגין סמח35ת סו6ממסן

~t)$no 
 ממק"ט צינר מסככין סטן חעיס דג) סר6"ס רניגו מישרי טגל6ס ונסי עכ"פ כו' )ו ועסוי )מסכל ר6וי ו,ס סמטכנ כ) ככתושריכס טמרי חורט דין 3מירס סו6 ג,חטנו6 כו' וכי"א סגומ6 ומן היסס[ ס) ]סייגו סס1ף ומן

 סדין סוס אפיר נוד6ור"ח6 מק"ט גנוי ום) ססס ד0) סו"6 ו6ס נס מסככין 6'ן קטגס גמ' ום3 ס'פס ס) נ1ח5)ת גודתנ'6 סו6נודרכנן
 וכ"כ סר6"ס 3סס סמרלכי דכתכ ד)מ6' ונ") %13) טס סכ' תרהיט ס" נ6ו"מ סג"מ כיון )וס ו316' מדרנגן סאל"ט נך3רדמסככ'ן
 כסמ"ג וסו63 עכ") מד6וריית6 סנוק"ט נדבר כ"6 )סכך הסור דקנו 3ס נוסככין גמי מדריגן דנוק"ט ען כ)' פמוטי קותן eh"כחמ"ד
 גס 6וי סר6'ס 11 )להות נפרס ו6ס ימח5)ת סך כ"6 החרת ר5י' )ו י6'ן סר6"ס 3טס סנורדכי ד)פמ0"כ ור") מק"ו 301 מט53ותטס

 6זס סנ,סמסיס ען כ)י יס0וטי ר3יגו וע"ר . כתבתי וסנ"צ מיר3גן סאל"ט ניכר מסככין סטין כ' סר6"ס כסס סמרךכ' ד6דר3ססג") וספה"נ מנ"מ ע"י ~hlet סס 06 ענווה 1נסו"ח סג"3 וסרסרן )סחוס' מסה"כ 03 מסגכין מדרנגן 6)6 ס6נוק"ט דן3ר יודםסר6"ס
 כקיט. מסק רס"ר שמט"מ סני16 מגית 6ת טמוכר ס' סרסכ"6 נחי' 11 סכר6 ססווכרס וכנוו סחורם מן מק"ט 6לסומטמט'
 nbnivl )16 כתמים גוק3) אגו ס6נוק"ט סכ"י גחמיס ר' וכרי פ" גראס ד)כ6ורס 5)"ע רלט פכרי סי' סי')יח(

 כ"ח 63חורי 6ס" גחמיס ר' סי' מטמר 3' ס' מגיס וכמ"מ כתמיס )וקנ) טומ16ת ס6ר סמקי) מ6חר מדרס אומלח מקב)סגו ראפ" bp' מדר"
~tfne קלמר מכרס טינית מקכ) סוייגו יר"נ 60 ו6ס קנו") חוכו 6ט1 ג3ו )'גזורמ"ל "Dh טוניקת כ"6 נוגרס טומ6ח מקנ) תיגו גמי חוכו 

 מקכ) ג"כ גנעיס טומ6ח ג"6 מק3) 6ימ 06 ד6פי' גחמיס כרכי 7"ט 6' ג"ח דד' נתוס' ועיי"ט ק6י טומ6ס קשת ככ) דר"נ לע"כמנע
 כ5") טני)ס )טהרת )סק) ohntp 6(1 חומר )סוריד 6)6 טוי )6 וקש קטגיס יסכים )ים( . כ))ק6מר מק"ע ט6'מ גחמיס יר' וע"ככחמים

 כלומר קלמר טכעס טומנות ד)ןין ו' )טומ6ח כין ערג )טוניקת נין )ים וקמייח' כ' כ"ס נכ"ק מ"ט )סרס סריך ראגו וע"י 3גדססוכ"י
טגעסס
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 רלף יראים לשמים אם כי לבריות רע נעשש שאינם אישורים ז עמירספר
 ונראה דאורייתא צומאה ליה ואית גמי של במפץ פירם )כ( ורש"י , נינהו חרס רכלי במקוה מהרה להולית
 החיינו )כא( אשר ברוך אומר לעצמו סוכה הזנישה 6'[ מ"1 ]סור תניא ליה. קשיא בנדה רתנן דההיאלי

 דברכתא אכמא להו דמסדר כהנא לרב ליה חנינא אש'י רב ואמר במוכה .לישב אקכ"ו אומר בה לישבנכנס
 כלכד לזהרית אלא עליהן מברך אינו אומרים וחכמיב )כד( מאיר ר' דברי עליהן מברך שממחן זמןכל תפילין דתניא ביומא זימני עשרה ואפילו לברך חייב )כג( למיכל אינש דעייל אימת וכל , דקידושא)כב(

 כשנסתלקו בהו ומשמשי כרבי הלכה )כה( 4;למא מברכי דממשמשי אימת כל אשי רב דבי רבנןומסקינן
 שסמכה צריףואו כמין סוכתו העושה הכי למתני' דתני ל[ ]י"ע יוסף כרב דקי"ל דמו כאהלים לאואהלים שיפועי וקי"ל . במקומם אותם מהזירימ והם מקינומ דהיינו רופף התינוק שמוח ממקום ראש שלתפילין
 למדנו , בשירה מפח הכותל מן הפליגה או מפח הקרקע מן הגביהה ואם פוסלין וחכמים מכשיר ר"אלכותל
 בן שמעון ר' מפה אפילו ושלישית כהלכתן שתים גי[ ]י' בס"א דתניא דפנות הלכות ולמד צא מכךהלכות
 ר' דאמר 6'[ ]" לוי בן כריי וקי"ל .. כרבנן וקי"ל מפח אפילו ורביעית כהלכתן שלש אומר אלעזר)כו(
 לרופן ממוך מפחים מג' בפחות ומעמידו שוחק טפח עושה מעמידו היכן טפח אותו ריב"ל אמרסימון
 כשרים הדברים וכל . הפתח צורת נמי וצריכה דאמר דרבא לישנא כהאי וקי"ל דמי כלבוד מג' פחותוכל

 דמיתורא )כז( ואע"ג במכך אלא כתיב לא דתעשה העשוי מן ולא תעשה בהו מפסלי ולאלדפנות
 , משמע דמכך דקרא אפשמיה אלא מוקמינן ל"א העשוי מן ולא תעשה דפנות נמי דרשינןדבמוכות
 אסר ורבא כשרה אמר אביי פצימין לה שאין כשרה פצימין לה שיש אכסירה ע"ג סיכך ג'[ ]'"מואיתמר
 והלכתא ומותם יורד תקרה פי אמרינן לא פסולה אמר רבא וסותם יורד תקרה פי כשרה אמר אבייסמולה
 הבית בתוך ושלחנו במוכה ורובו ראשו שהיה מי 6/[ ]כ"מ בא"ב דתנן ככרש סיכה משך ושיעור ,כרבא
 מחוקת שתהא צריכה הלכה 6,[ ]ג' הונא רב אמר יצחגן רב בר שמואל רב אמר מכשירין וב"ה פומליןב"ש
 יכולה שאינה מוכה כל 6'[ ]י"ג וקי"ל כמאן. אלא ]א"ל[ בב"ש כמאן אבא ר' ליה אמר ושלחנו ורובוראשו
 ממעמיה )כח( דפמל לר"מ דחייש דלית דופן עושין ר,יים רוח בו שיש ובדבר . פמולה דיבשה מצויה ברוחלעמוד
 מעמיה ואי למיתה תייש דלא התם דתנן 6'[ ]י"מ הגם בכל בנימין כותיה תנא לן וסתם למיתהדחייש
 דנימא גזירה היינו לאו א"כ ברוה שעומדת מחיצו: דהוי בישום 6'[ ג"ד ]סוכי יעקב בר אחאברב
 אלמא תדורו בעין תשנו נ,[ ]כ"מ דתניא פתח צורוז לה שיעשה ומצוה , בגזירותיו מאיר כר' הלכהבה

 ראםתועפות
 ורט"' כב( . עיי"ט 6' י"ג 3פסמיס סנרס"ט וכמט"כ המקוס שבט )ו דיט צמיגו ד6יכ6 כיון הננקוט טטלס )ו דלין 61ף לס"טטגעטס
 6כס6 )כב( כנירסת'גו. ט0חייגו 3גדסס 6ו)ס 7' 6ות 3סע"ט C""DI קע"6 סי' סס36תווז כ"כ . טח"גו 6טל )כא( וג5"). ור"ת3גדסס
 ראגו מדעת )ע6ורס וגרפיט כו' 6ס' ל3 6מר וטטח"גו כטוכס )'ט3 כחוה דנגךפס ודע . 3סג'גו 3גמר6 וכ"מ נגךסס כ"ס7קייוס6
 ס6ר וג) ועצלת דססח 6ץ"ט סמכרכ'ן כמו ,ו"ע )וטוס ססח"גו סג"ז נתרך 03 )'ס3 כסנכגס עכ"ו עט"ס מסעת טסח"גו סמרךי6עס"'
 טוכיס'מיס

.6(1 
 . ונכון וסטמייגו חילת מסי כ0כת"' פס 16)ס )נרך ל6ויט טיתס עסייס סמסעח וטסחייגו 3סוכס )יט3 וס'יגו דקייוט6 6כס6 )סודנוסיר 6סי ר3 זימר )מסט גמטך וטסחייגו דתינח ג' חיט סס 'נשקור סם. וטר6"ט נכיס 7"ט 6' מ"1 סוכס ~rott זעת כן

 וסעוזט. סעו7ס 3כ) נט וכטיכגס כ' Itha י0וד6' )לב ק5ונוח סוכי נ0)כומ ס"ס ס" ריס 414 5י 3ר)'ן ויערי 3מח,ור . )גויכ))כג(
 עב") נסוכם )יסג )כלךיריך

 וס"
 עיי) Dfil" )כרוכ' סריך )סוכט מגס ישי) שמת דב) גךויות ט)כות ע"ס 406 5ד סס כמס"ט 7)6

 י"6 נרכות סתוס' וכממ"כ נסן יטוי6י רנ כדעת 610 )נויכ) מגס יעיי) טכ' ורטיגו כמוכס )יס3 ~רוכי קריך 3יומ6 וינ;ג' עטריונסיק
 ע) ותמתגי )סעויס טנוסעויט ושנט ט"ו) כ3 פוטרת ט3סעודט נסוכס )יסנ _סנלכח חס רנינו עיט מ"ג עטין וסטלג מכנר 7"ט3'

 ממסיקן ורסיס יר6יס חסר וכן . 03"נ וכ"כ 11") 3יומ6 וימני כעטרט ו6סי' טרענ"ס עמס"כ סס טכ' ק' 6וח סוכס מט)' פיוטטננו'"'
 סיר6'ס רנתו ד63מת עכ") )סעודם סמסעו7ס וסיגם 1)'מוד נון) כ) סוערת טכסעודס סררכן טימר יכרית ודש כו' ר"6 יני7ר3גן
 6)נו6 )כה( . )ית6 3גדסס וכן סו6 דט"ס גר6ט . נכיל )כד( . הון יסו67י ורב חס רנ')1 כןעח יתייגו )מ"כ) וכ' 0"נ )חסון 'טיגן
 7כ) ד"ס סס וסתוס' , כרני עכבי 6גוור6י יכו)טו סס 3נמר6 למרו ),ט דמקו7מ )חוי ר"6 ד3י )ללנן ר3יגו כורח 6ין . כריי07)כט
tppno)סטיס6 וורטיגו כו' חוקיו )טמור 7מכרכין ומיסתכל וע' כו' )טגיח 16 כ1' מוקע )טנור מנלכין 06 מברכי מ6י ר"6 י3' 3ר3גן 

 מסג1.ס מטוס ד56") סגי6ור ע"ר Shtnn סר"ר מורו גסס יוגט )ר3יגו טירקה גס' וגמס"כ כו' כסגסת)קו ספי' h(h )תגיח 7מנרכי)י'
 נג;65 ט"ו ס" ו3גיפס , סס"נ סי' נרוקח ועיין גחפט"י לס"ס ו.6ס 3ס) רנ'גו נקט 1)"ד במקומן נוח,ירן ו0וIDPnn 6 געקריס כס0ס6)6

 נגיסס )ית6 וכן ט" יט"ס גר6ט . העור 3ן )כו( . סוכט נמקות וס מניין סיר6'ס )דגרי סס ורמו נ"ע כסן היטו ר' טחנר נוסיטנ0"0
 7)6 תג6 )ן 7סתס )קיטס דח"ט טעמך נוטלי נססי) )כח( . מסר 3)ךסס כו' ובע"ג )כז( . יוח6י 3ן ר"ס נסוי סו6 ר"מוסחם
 361" תמום סמ6 7ח"ט'נן 3טמט מן )סוכס יופן יססי) דר"ח hnDD ד6מר יו"כ" רכינו וכווגח וכיסס וכ"ס כ5") כו' נניטיןכותים
 0)כט יסויט ור' ל"מ וקיש כו' ג,ירט טייבו )6ו 6"ג כרוח סטואית נוחלט תטוי מטום כר36"י דרינו (fin~p וק'"3 גר"מ גוטגטסיס יתיתי טיכי כי ~3יי ס") 63 ונוט"ט כר"מ ד)6 סס ינ'ט'ן מטגט מחס 6"כ 'מות )סמ6 מח סמ6 נין 3' כ"ח גיטין 6377 חקוק ס"))6
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 יראים לשמים אם לבריותכי רע נעשים אימורימשאינם ז עמרמפך478
 מפחים עשרה הארץ מן גבוהות אס למעלה מסמה דפנות המשלשל 6'[ ]ע"י תנן , בעינן דירה כעין)כס(
 עשרה למעלה שמלממה כשם אומר יומי ר' פסולה טפחים ג' הארץ מן גבוהות אם למפה ממעלהכשיה
 לא מוכה לענין מחיצתה אסיק נוד דגמרינן ואעור . כהכמיה )ל( והלכה מפחים עשרה למטה מלמעלהכך

 . שיעור העטוד מן למעלה וסיכך עמוד בנה הלכך וליבא בעינן ניכרות מחיצות כ'1 ]י'ו רבא דאמראמריקן

 לשלוחי פרם בביתך בשבתך דת"ר מנה"ם הסוכה מן פמורים תצוה שלותי 6,[ ]כ'ס תנן . פסולה סוכהגובה
 האזרה ותניא במוכה חייב לאמו שא"צ קטן 6'[ ]4"" הסוכה מן פמורימ וקמנימ ועבדים נשים . מצוה)לא(

 קמן ה"ד , גרסא שהזמ, מ"ע הוי הא להוציאם איצמריך אמאי מפרשינן הסוכה )לב( מן הנשיםלהוציא
 שניעור כל אמר לקיש וריש מקנחתו אמו ואין שנפנה כל ע"ג[ ]טס ינאי ר' יבי אמרי לאמו צריךשאינו
 כל אמרו מכאן תדורו כעין תשבו ימים שבעת תשבו במוכות רבנן תנו , אימא אימא קורא ואינומשנתו
 מעלן נאות מצעות למוכה מעלן נאים כליס לו היו עראי וביתו קבע סוכתו אדם עושה הימיםשבעת
 מיכלא מאני 6'.ן ]נ"ע רבא ואמר במגרס )לנ( פי' בסוכה ושונין בסוכה וממייל בסוכה ושותה אוכללסובה
 קערות היינו סיכלא ומאני מיאוס משום מפרשימ,)לד( מרבותינו יש בממללתא משתייא מאני מממללתאלבר

 אינם והני בעינן תדורו דכעין ומעמא דלישה ואגני קדרות מפרשים מרבותינו ויש אנילה אחרשנמאסות
 לו שיש פי' הסוכה מן פפור מצטער 6'[ ]י"1 רבא ואמר , לבדם להם בית אלא דידה בבית להיותרגילות
 ושיעור בצער בדירתו לעמוד אדם דרך ואין בעינן דירה דכעין )לה( וטעמא ינצל ובצאתו במוכהצער
 יתן השיעור בזה בקי שאינו ומי הטקפה משתסרח לפנות מותר מאמתי גשמים ירדו 3'[ ]ל"מ כדתנןלצער
  שעשה  ורופא מסוכתו לצאת רשאי מביתו יוצא היה הזה שבצער ענין באותו מצמער )לו( ואםלבבו
 במקום מתחילה עשתה אבל כן אחר צעף לו ונולד כה ולישן ולשתות לאכול שראוי במקום מתהילהסוכתו
 אלא בהכי מיפמר דלא מיבעיא לא מגנבים בה שיירא כגון בשינה או בשתיה או באכילה להצמערהראוי
 לא והאי בעינן תדורו בעזן דהא חובתו ירי יצא לא וסכנה צעי אין ובאכילה . בשינה וצער סכנה ישאפילו
 הוי לא ומתחילה צער בלא ושינה ושתיה אכילה צרכי כל בה לעשות יכול שאינו כיון תדורו כעיןהוי
 אביי מסיק עראי הוא וכמה לסוכה חוץ עראי ושותים אוכלים 6'[ ]ס"ס הנן , )לו( קיימי דלצערא כיוןסוכה
 ביומא נמי ואמרינן הוא עראי שתוה דכל קאי אשתיה )לח( לאו דקתני ועראי לכלה ועיול רב בי דמעיםכי

 ראםתועפות
 631 ססתח 15רח. Y'h 7' 6ו מחיג1ח נ' ד6'כ6 סיכל סר6נ'"ס ט"י כת3  סילס ריס  ימררכי .  בטילן  גירס כעין hnSh )כט( . יסווסבר'
 ' מס6 )ס מטי כ6ן טר6"ס 6נ3 ת"כ תר"3 ס" כ,ו"ה סרנל'6 ס3י6ו עכ") ג6ס טוכס ערס 3'[ ק)"ג ]סכת כר6מרען 3ע)נו6 )נוי bihגסנו

 סיסיכם טוסן ע) 6)6 טטויס תס6 סגין כגניוס ססוכס 16פן ע) )16 תדורו כעין בחסכו כ' 5"7 סי' כתסו' וסחכ"5 תדורו כעין חסכוותויל
 מיסרי וסו) סמרדכ' כטס י' סע" חר"מ ס" כטו"מ סרנו"6 עמס"כ מוס טסט'ג עי'"ס כו' י'רס כעין דתסh~rD 6 תס6 ענין63יוסו
 נ)6 וטיגס וסחייס הגיבס זלגי כ) 03 )עסות יכו) סריגו כין חשרו כשן סגי )6 וסקי נעגן משלו כעין דס6 סכ' )~ן סיר6'סרגעו
 כעין סני )6 מי3' )כ3 )נדת ס'6 ר6ויס ס6'גס דב) מפו צרור רניגו דססחי מ16"ח סוף רניס מיס 3טו"ח סוכיה ס)טון ofnt טכ"53ער
 סוי )4 סג6 .ו,י3 ערס  כעין סוי )6 סכי  ז') כרכיו כ) נס )עטות 'כ1) 6'ע hvnl מד6 ככ) oh זמריכן סוכות גב' 6ף סכן וכיוןי'לס
 ס) סססק מוס lrS' )גו וקין )ס3כס גקטיגן דסכ' רייס מיס גסו"ת סם O"DI ג11 ו)6. ג11 )6 י"ח נפיק 63 )סכי twnht לירםכעין
 ע""ט כסמכ"5 י)6 סו6"ס 3סס כסמרוכ' סחטמיסין )כ) ר16י סיסים דיריך אכריח נ' 16ח ג"ג ס" ח"ג שוי נ"מ 3ס' גס סחכםי' %כ יחס טס )ל"מ רוקם בעטט ומבגסות טס עכ"י )ים ייתיגן ו63 סו6 יחיילו סחכם וך' 11 כבורקס סמסכימיס ירכים סיל6יסלניג1
 )ס סיטטס ומגוס )מד ומ,ט עסויס bon ענין כקוס ק6י ססוכס חסן ע) נס תרוס כעין 7תסנו כ6ן ס") סיר6'ס דרכעו 6ג'ורולס
 6)6 57';1 סרי בז' ספחת טרח )ס סיעסס זמיוס וע'  כלטונו דסדס  דרנעו כרקס  סטיון 6חר 6ו)ס  לסלן. סכ' לסיטהי' ומזיל ססתחררת
 ס1י )6 6מ6י tlCD-* תס6 עגין כ6',ס ססוכס  טוסן  טל ג"כ  פיקנטי טרורי  כטין  ריטטו ס") ורניגו גימל ו6ם עיכונ6 1)6 נעלמךמסוס
 לסמלת* דיך טל blh. 5ייו  טכי5ן רכייו ררכרי 6ט"כ טייחך טיכוב6 5.ט ד)ס"ס *' " גסייס  מיכה ו67י וס6 וס"ס )עגין ג"ככיכו63
 ומלוי רירתו  לטין  ירוכס  לייפוינטלתי

 DD' מתירס ר'  כמטיסי דכס"כ ג"כ סכ' ומגק ד"ס תוס' 5' כ"ח ר"מ ועיין תידי 63 ותו כטלמון
q,,pכחכמים  וסלכם )ל( .  ורוקק 1137 וכדורי .  חרורו  כטין  חפבי לסוי  bS7 עיין יוסי כר' סססקו ויטייור ור,3'"ס ור"פ טי1רס כרב  

 )עוסק סרט סני' סס 3סוכס 6כ) מרט )ם).חי סרט מבע") וכ"פ.ססו6 טס ס6מרו 6' י"6 הכרכות כ"ס מכוס. )ם)וחי )לא( .גר,ר6"ט
 ססי' גיבית יסרי"5  ן)6 וחוס' כסרט"י . כמגרס סי' )לג( . ]סגר6"ד[ 3גדסס וע"ס (sr~i כ1' 6ת6י מסרט נסוכס טגסיס )לב( .כמרוס
 . ת"י בסי' וסוף לר"ת סיטר ס' כסס קס"כ סי' דטיס חנויס וכס' מן6 גמיר'יס טיי"ט כו' מסרטים  ללר( . לעיוכי נס,כס וסוגין)מיסך
 פעער  06 סרט  ~oatnt סר6ו' תסע נסכם רי"ט סי' סרוקת וו") סו)כ'  י"ס סם  סתיס' כ"כ  כו'  נטיכן דירי  דכטין וטטמיללה(
 דגרניטמ6, סירתך מסוס ) 3ק' מסום 6' כ"ו יסוכס טימרו כמצטער  6יסן ציותו כ' %  ורבעו . 6מ תירפס ו6ס  )לו( . כו' סחטמחתת
 )לו( טכ"י.  כן מבמט ל5יימר6  וימין יכ"ט מוטטך  לצוי  .סססתו 7' סע" וחר"פ חר)"ס נסי' סס1סק'ס ט3 ד5"ע נ' )' סי ס)כס עמק ונס' זס סיירי  דטחס דלפידי"ל

  ע"י
 6טתיס )16 )לה( . הניט דגרי סונף ס3קע וכסככי 6)ס רניפ ניגרי כ"ס 6ון ))ועכס מע"כ

ק6י
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רבן יראים לשמים אם כי לברזית רע נעשים שאינם אסורים ז עכורממר
 עראי שינת ישנין ואין לסוכה חלץ עראי אכילת אוכלים 6,[ ]ט"ו ותניא סוכה בעי לא פירי ג'[ ""ט אחרוןמ'
 כל סי' לשינה קבע שאין לפי אמר ורבא ירדם שמא גזירה )לפ( אטי רב אמר פעמא מאי לסוכההוץ
 יום ולילי , אמור ירדם שלא ליה דקים ברכיו בין ראשו הניה אמילו הלכך לרבא וקי"ל קבע מיקרישהוא
 המשה ונאמר המצות בחג עשר חמשה נאמר )מ( יוחאי בן ר"ש משוס יוחנן ר' אמר מים הראשוןיו"מ מלילי חוץ קצב" לדבר אין אומרים וחכמים 6'[ ];"י דתנן כרבנן דקי"ל בסוכה לאכול חובה הראשוןפוב
 מכאן חובה הראשון לילה כאן אף רשות ואילך מכאן חובה הראשון לילה להלן מה הסוכות בחגעשר
 הראשון יו"מ בלילי אגיל לא ואי חובה קבעו הכתוב מצות תאכלו בערב דכתיב מנלן והתם רשותואילך
 ועושין לסוכה מסוכה יוצאין נ'ן ]י"י דאמרי כרבנן וקי"ל . לתקון יוכל לא מעוות נאמר ע"ז תשלומין לואין
 הסוכה מן פמורין ביום ומרדמים גנות )מא( ושומרי דרכים הולכי 6'[ ]י"1 תניא , מועד של בחולוסוכה
 תרורו כעין דתשבו ומעמא לה בלי ובין ביום בין ממורין ובקלה ביום בלילה המוכה מן פמורין כלילהביום
 שאדם ענינים וכלבעינן

 רגיל.
 וליתבו סוכה וליעברו ופרכינן מסוכתו לצאת רשאי מדירתו ולצאת לעשות

 מרצה אמר רבא בשדה דירה לעשות דרך ואין דירה כעין פי' בעינן תרורו כעין תשבו אביי אמרהתם
 גשמים וירדו סמוכה אוכל היה 6'[ ];"ע תניא , מפסדת שהדירה במקום דירה לעשות דרך ואין לגנבקורא
 אותו ממריהין אין וירר גשמים וירדו בסוכה ישן היה סעודתו יגמור אלא לעלות אותו משריהין איןוירד
 6'[ ]"' ר"ג משום ששת רב דאמר שבעה כל טובה מעצי להסתפק ואמור .. השחר עמוד שיעלה עדלעלות
 בן יהודה ר' ותניא ימים )מב( שבעה לך תעשה הסוכות חג ת"ל שבעה כל שאסורים מוכה לעצימנין

 ראםתועפות
 11 ג' וסר"ן לסוכם חון וס,תיס ערקי lh(~'o סו)") וסכי  15כ)יס חיגת 6חר ערלי שינת כמנגס טו)"3 דוהר )זקדק וים גו'ק6'

 וכן סחינ1ר וי"ו כי6 טותין 16 כמו plnno 61"1 סיגו וס1תין ס) 0ו6"ו סר"ן SI~)D  "051כוו "ר6י סתיית כמס כגמרן כעין hSTn מסלע ותכי קנע ;חסנח 6';ס ערnitsh '6 עם 6חת סעס טותם י6ס ס"ק ערלי ס,תיןודק6מר
 י~

 ויסרי  ונשטיר . רכינו )ס"ך )קרם
 . עור  סיום כל נחסיות  סטותין טדס גגי  כגון  סיין טל  סטורנו לובט Slh oh  פטמים ג' 5י  סתימ  כטפותי נמי טרקי פתיית כ' D")rסי'

 ק3יעוח טוי וזפי 0ר3ס )סחות רו3ס bh 06 ),ננ6ו סתייס כססותס סייגו . ויין יו") גן 6ות תרפט סי'  ניי"ת  'otJp  יטטרת וכ"לטכ"ל
 יין eh" שמסקס כ) סותין גכס"ג 177ק6 )עימר6 וסותין ע) גס סכמס;ס ערקי פינת )סרס ים ספיר )פי"1 עכ"פ ר3( )3חס קוכםושיך
 קבע 61' סיין ע)  סטודתיי0ו  י?סי קנע' )6 3' )"ס  גנרכות סינרו נ,טעס ס"1 ע) קמעות סטן סר6"ט כךעח דם") גרפס רנ'גווזעת
olh0'סתת זב) 1,טכ"ר סק'"3 מס 33'6ור'1 1") סנר"6 וכמב"כ 6דס כ) 6))  יעחו נטפס עלט סעוזת 'b~D 66 סיר' גו' גמי ו6מר'גן 0ו( 
 חון )16כ)ס ומותר סוכס 3") ךסיר' כר63 וקי") סכ' ס"6 סי' סוף סוכם 03)' כ60ו"ו hisl וסירי )'ין מחחינסו מחתן וכחן6 סוכת3ע'

 . 3סנ"6 ו6310 כו' )6ו 6ס )סוכם חון מותר oh )גרר 3' 5ין כ,' וסכר ויגס 'ין ס) ק3ע מחיית מיסו כו' ק3ע הכיסח Dh")סוכס
 סמיגיס מו' ססו6 כ) וס") 6' 3"ו 3נרכות דר"נ 6)י63 6"ט 63 ,ס דתיר1ן טס יונו6 דר63 תי' ע) סקסם דכ"ו )סיכם 3חי' קמ"יו3ס'
 - קנע 6כ')ת 0מיג'ס מו' צפירות לסול ודהי ו)די7י' סכינים 1' )כ) קריעות זים סופר וע"כ נחן 3תוד"ט ועיי"ט כרכות ג' 6חריו-מנרך
 ופחות ערלי לכיסת 07וי מסוס שיינו ע"כ נע3מ6 עחומר6 רק סוגם נעי 7)6 ע03 ותגי נותכת ג' 6כ) 7ר"נ חתנן 60 61"ב 3סוכסחון

 וכלנות ס"ו סוכס מסג' r~e )סע0"מ כמלך סטעס 11") י עכ"ז כירנ6 סירי מטעם 1)6 סס ור"פ ירמיס ר' סתירת וכמומכני03
 טכ") וכס"ט )סעוזס 6תסנ'ס דסתורס fJhn )ן'י'ס כמיגע 1' סוכס גע' )6 סרי 6י חף כסוכת ח"כ 'ס" )6 )ר"ג 6נו6י כוס גכוך6נכ'
 ולכלת נקרץ י60 ננוס נרכות נ' 7נע'נן ר"ג 6מר )6 671' נ"ן למסגת 6' ךמ"ך ככרכוח ספ;"' ו)פנוט"כ סג") סקס"' w~alpוסטו
 וס") סלמות נרכות נ' 67:ול )ה"נ ו"ת סכ' נתן 7"ס 6' )"ז דכרטת מלס"ת C""D Oilh קלמר נומס 6כי)ט ויקי כתיךומנעת
 לחרת OPD )נרך גריך DDIU ססו6 הניכרך )קוהו כו' )עורס 'ומג, 61"כ ',מנו 6"כ כוס טעוגס דנרכ0 ס") 6י סמיגיס ו' ע3דנוונוניס
 וחי17" ספג"י כסנרת ס") 7)6 נסזי6 מוכח כו' סוף )7נר 6יןולב

 כיד סי' יר5יס )ס, ר,סמודיס סוזי גס  דס"ת ,כל ס)6 טסג" ;)
', י0"ת ,כר 1)6 נ' מעין 6מת נרכס )לייי' )יכ, נרכות נ'  קריך סי,יניס ו' דבכל דלר"ג ג' כ15ת גתכ  ירננן וסקי טס שירסיסטמס"כ

 )כוכם סריטנ"6 ונחי' נסגר'"ס ועיי"ט 6ס' ר3 )פגים . 6ס' רנ )לס( . סלט מעין 6חת נרכס 'ט )ר"ג ד6ף נסדיק טכ' סס37יכות
 סמן )סי 6מר דר63 יריס סנוף ג"ר0 רכס 6מר pvg 3"(1 ס0ו6 וגר06 כו' ךתגיhlb 60 6 36יי S~b ירןס סגוף .גוירס רג6 טנורל
 יוסף ר3 6מר 0ני' ויטרי ובמחוור כו' 7תגי6 60 6)6 רכ6 6") הח"כ דגריס )") Itt'DSI ירדס טמ6 גוירה קניי 6מר ונגךסס )סיוסקגע
 מעיר" עוטומרי 51") 0ו6 7ט"ס ג"3 . ופרן"'ס גגות ומומרי )מא( . 'נוסדק גז ר"ס )פרייו . י1מ6י גן ר"מ )מ( . 'רוס סיסגירס
 ו3נדסס כו' 1טעמ6 כקיטס ונין גיוס 3ין סטוריס וסרדסיס נוות וסומרי 5") סס נ)י)0 ונין ניוט 3ין סטורים וגניוס כיס מסכ"ראחר
 דסוכס מ"כ ונתוססת6 ס"ס סו6 סס וגס כו' 1טעמ6 3)י)0 וחיינין כיוס 0סוכס מן סטוריס כיוס וסרזסיס ננוח וסתורי דרכים סוככיכחוד
 '"נ ט"ו כד3ריס פסוק וסוף נגדפס וכ"ט ק5"3 -יגויס שנעת )מב( . פיוס ot~tel 3)י)ס 0סוכט מן ססוריס ופרוגרס ננות סומרי6ית6
 סס מךכתינ מירוטו %כ )ס' ימס פגעת )ך תעטר מסוכות חג 6ית6 וננךסס )ס' כסוכות חג ט:6מר רי3"3 פכרי נסמוך מקמרומס
 וכן 3ס' סוכט qh )0' חנ נוס 11"ם )חג סוכס 6יתקס מפכות חנ וכתיכ )ס' חנ סרי )ס' תחוג יומס סכעח ט"ומסוק

 סניי
 נ6ו"ח 0טו"ו

 )"ר כ"ג כויקרא ססוק ו0ו6 )ס' ימים סיעת סס1גות חנ ח") כ1' מגין ר"ת מנוס ר"ס להמר טני' לסגינו כגפורך 16)0 תרקח ס"ריס
 3ך חעסס ססוכוח חג כמטכ"ל ר"ע גינרי כחוג סימן ס' ריס סוכס 0)' גנלג ו)פגיגו כטויו ע"ד סס )מק"ג חייס טגחיכ ס0עירנמו

מגעת
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 יראים לשמים אם כי לבריהם רע נעשים שאינם איסרים ז עמוד מפך480
 מה להי הסוכות חג שנאמר המוכה על ש"ש חל מך החגיגה על שמים שם שהל שכשם מניין אומרבתירה

 ליה אמיר לאשפוריה מגדים בה תלה אפילו אלא לאיסהפוקי דאמיר סוכה מבעי ולא לה' חוכה אף לה'חג
 אגוזים בת ותלה המצויירים וקרמים בסדינים ועיטרה כהלכהה סיככה 3'[ 3' ננגס דת"ר מינייהולאימתפוקי
 של האחרון יו"ם מוצאי עד מהם להסתפק אסור וסלתות שמנים יינות שבלים של ועטרות אפרמקיןורמונים

 עלייהו הל דלא השמשות בין כל מהמ בודל איני דאמר והוא תנאו לפי הכל עליהם התנה ואםחג
 אסורים ביו"ט נפי ממקומם למלטלמ ואמור באכילה אסורים בשבת שנפלו סוכה עיטורי ,קדושה
 זה כל . למצוה באכילה אמורים שהוקצו מפני למקומם מחזירם )מג( ולמה למקומם ומחזירםכאכילה
 מן עצים נומלימ אין דכים[ ]מ"ג כתוספתא הניא . ירם בממכת ז"ל הגאון יהודאי רב של ח"גלשון
 דבמסכת לשאול יש , מותר זה הרי אטול שארצה זמן כל אמר ואם הג של האחרון ביו"ט אמילוהסוכה
 כל מהם בודל אינו לומר יכול שאינו לפי תנאי בה מהני לא החג דסוכת אמרינן כ'[ ])' המביא פרקיו"ט
 אין וכדחנן אמרינן למוכה הממוכים בעצים לומר יש אחלא דמתר ליבדל לו יש כרחו דבעל השמשותבין

 נמי אי אהלא מתר דלא לדפנות בסמוך התם וכדמוקמינן לה הסמוך מן אלא הסוכה מן עציםנדטלין
 בה יתבינן ויתובי אמורה שביעי ספק שמיני 3'[ ]מ"י מוכה אביי אמר יוסי תרי לן דאית יאנן ,באימירייתא

 שהוא נראה הסוכה על מברך אי המזון ולברכת ולקידוש לתפלה שמיני למוקרי דבעי דכיון סברכינןולא
 הלבתא והכי בה יתבינן לא )מד( מיתכ שמיני מפק תשיעי זו, את זו מותרות ברמות ונמצאושביעי
 ליה מיבעי מוכה מצות ימי נפקי וכי , זמן כן ואחר מוכה מברך דהלנתא 6,[ ]ג"ו סוכה בשילהיוממקינן
 מלאכול גמר 6'[ ]מ"מ וערבה לולב בפ' כדתנן מצוה משום )מה( אלא בה לישב חש שלא ולהראותלמפסליה

 מקום לו אין הג של האהרון יו"ם כבוד בשביל ולמעלה המנחה מן הכליס את מוריד אלא מוצתו יתירלא
 שרגא קטנה במוכה 6'[ ]נ"ע דאמרינן קמנה במוכה הנר את כה מדליק לוי בן יהושע ר' אמר כליםלהוריד
 : מעתה מוכה מצות בה שאין מתחזי ובהכי מיכלא מאני בה מעייל גדולה ובמוכה מממללתאלבר

 ראםתועפות
 )ך תעלס מסוכות מג ~pu 6ר"י ר"ד 6ת6 כי 3' י"6 סוכט ועיין )ס' יפיס סיעת כשוכות חנ ח") כחוס רי3"3 נדללי 36) 'מיססנעמ
 )סרס סיר6,ס רכינו ךעח וסיס . כסחוס' 7)6 קצווי קר6 6חי תרווייסו ר3ייו גירסת תסי מקיט כתוד"ס ועיי"ע כו' )חגיגת סוכטנוקיס
 וכממ"כ מי"ג דס,כס ס"a"blo 6 סבכיך סטיו סוכט מסק פ"1 וכטרמ3"ס 3דפגות ו3ינ מסכך 3ין ורי3"3 ר"ע ונטוס מסח דר3ס6

 כע) 3טס נו65תי כך טדס:וח מן כין מסכך נון כין 6חד ען 6סי' מטס )יקח 61סור וו") ס"ס סי' רכת' P~l(bf ס)"ט ס" סס)סטס3ס")
 1 סייס בסרי תטיבי ד)6 נ6יסירייח, 6"ג רוק, )דפנות ססמוכין נעליס ר3י5ס דפ"ג סתוספת6 לתרן רזינו כוכרס ולכן יכ")  S~rסיר6יס
 )'עו) ימותר ע5מן '3ךמ:וח )התוספתך )ס מוקני n(ch ניט מסני נרוסן 36) שסכך בעיי דיקק ורי3"3 סטת דר3 לס6 )טמפרסיסמסד"כ
 דנ;5וס סוכס 3ע5י דחפינו חד6 חרתי ]דסתוספת6[ מיגי' וטמעי:ן כתב נ' )' )3י5ס נחי' וסרסנ"6 . נדנריסס עי'"ס עלטן סתגט%
 לגי 16מר כ6י)1 סו6 סרי 6טו) 7)כס6ר5ס )מי נויגי' וסמעיגן מותר קתגי ולס"ס )ס ססמוך מן 1)6 גויין 3ס חגי )6 יס6 תגיסמסגי
 )6 וטכ6 וו") עבט וכ' מוספה6 סך ג"כ טט3'6 'עויי"ט סרי"ף ביעת כמהחלוה טרגו3"ן כסיסת וטול עב") טסמסוח נין כ) ornנוך)

 וע"כ יעומק סוכטמגי
~)lDh 

 נון עלס תפס ניביות גן '5חק ר' וסרר כו' תגבס 3ט ומסגי וקחנ' ק6י דחנ
 מסוגיי

 טדעת טנגו וככר' מזו
 ורנ6 דשניי מס כסרס"י 6)6 כסרמ3"ן מסרס 6י:ו טר6"ס ורני:ו , נסוגף סרנ;נ"ן פי' טני6ו סט כ3'5ס ונ;טרט"6 ונ;סל"ס עכ")ט,ט
 דסתר מסוס כס"ס תסס יכר) כרמו עג ec~1 תנקי Dlr נוטני )6 ס1כס ונע5' סוכט )ע5י טוכס גויי גין )הלק 6)6 6תו)6

 61"כ 6ס"
 ע"כ סננמר6 33ריית6 מט6"כ )ט כסיכוך )ס מוקי )ס ססג,וך מן כח1ססח6 חג' ד)6 6ף סכן סנעט )כ) tiptrl ע)ייס1 קרוקטחוס

 ךסמו6) מסמיק ירכס פריס ר"ת מוקי )ספי כו' סחוס ו6ט סרסורת 3חנ סחנ כסתח וטווין מסייס ע"1 ור"ט ר"י יפ)יגי ע5מסמרוכס
 כסוכם סו") סוכס )נכי נעגן 6חת זסעס יכיון נ;טגי )6 6טו) )כס6ר5ס וחומל המחוס כ' סס 33'5ס וסריגן , דע):ו6 )סוכם 6ת6ןסיפק
 6)6 ננטט6ווס נפחס )סר"ר טס ככורים תוססת נניחור ע"ז מעיר וככר דנ'5ט סחוססת6 כמטבועות ן)6 וטוש sr,)p חג6: נטו קוטג'631
hScורכינו סימן פ' סוכס 3ס)' 3כס"נ וב"ס כ5") )נוטס ססוק5ו נופג' 63כ')ט 6סוריס ובמס )מג( . כג") )נגס נחי' סרט3"6 דגרי וכר 
 וכ"כ )נו5וס ססוק5ס מסגי 63כי)ט למוריס 3ס3י4 סגס)ו טוכס עיטור' סכ' קעור כ6ן 'ס 31גדפס סס )ית6 ו)ס:'גו יו"ט כמסכתכ'

 כ' 7סוכס ס"ק וממרדכי כו' )ובקומן מחזירן טמועד כתו) גפף . )טלטלן שתר כיו"ט גסנו סגי' סקור ו3ט3ס") ס"מ סי' co(oנסנס")
 63כי)ס ו6סוריס )טקטקן );ותר נחו) גסו מנקומן )טקטקן ושסור נ6כי)ט לסור כיו"ט 6ו 3ס3ת סנפנו סוכט עיטורי מסק נס"נגוס")
 :ס)1. ממקומן )עבט) ומותרין 3חכי)ס 6סורין כיו"ט (ISD טק5ר סטנם") כגוטחת כת"נ ע"ס כ' מ"ג עסין וכסמ"ג עכ") )ניטוס ססוק1ומסני
 '"ו סי' ס"6 סוכס )טרסטט טמוא) ונתס6רת סק"ד טס וט"ו תרוקח סי' וב"י ט1ר נעיין כו' 1))וכ )מקומן ומחוירן .נ6כ')ס 5ס,ריןגחו)

 61"כ 6)6 חינה )ית6 נגדסס . 6)6 )מה( . ]טנר6"ד[ כניסם וכ"ט כון ית3יגן 1)6 נוחרת 5") . נויחה )מר( . סס"ו סרס ס)'וסעס"מ
 מסוס 6)6 טיט )6 עכסיו עד טיטינחו טנ;ר6ס סירוסו ס)סניגו סכת"י ניסחה )פי 36) מאוס נסוס לגו עחס טיסינתו טמרנהסירוסו
 6דס 'טעם ס)6 ח' יום 6)6 3ס )מרון 6"5 סיניים 3ס6ר כסוכס )סעוד פריך ob סי"פ סרס גוס)' פ"ו טר6כ"ד ממ"כ )עין וג"ח;מאוס
 6נ) ס:דסס סיר6יס :trD1 )סי וטיסו סס נרנו"6 וכ"מ מע"ע ע"ס 7"1 כ' תרסק סי' ריס גמ"ח וטן"מ סוכר. פסס עומס סטותגס
 מ5ט ססח )6תר )6כע גמגע וסיס וו") קס"ס סי' סגר"6 נגסני ר3 מעסם 3ססר וכממ"כ גב' סימיס כסקר כח"י סיר6'ס גוסחח)סי
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