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- א .מס%ר,קטתי
 '. קהת ייקמת דמעזמן תפיליז ספי'מ 'לכתיב הכשי"ם הם מ'א

' : מעיפים ה'וכו

 לדקרק' שצריף רפי ה' לרבר וחהר שמים ירא מאד )א( להיות צייף הסופרא
 אחת: א,ת יתר או חסר וטאם נדולה ובכוונה בםתון ולפתיכ ויתרותבחסרגת

 סייס מייגם %05'6 תעיצי! ג0יגת 3דיגי הראוי כשי תיקון איוח עשה שלאאו
 סצית כלא ששי1ים מחט,אם ונם היכים את גוזל היא כי נשסתו אתמפ"יר
 יאכד אחר וחוטא אומר הכתוב ועליו י לבטרה ברכח יום בכל ופברכיםעשה
 חראוי פן הוא כן על - ברםיק ח. מלאבת עושה ארור ונאמר - 5נס הרבהמובה
 הלרה כעלי בצע שונאי ' אמת אנשי מהוגנים סיפרים לטנית בייו כח שישלסי
 שססנימם כגוו יפלף פרף ובכל ועיר עיר בכל רברו ער וחרדיכם אלהיםיראי

 טוביכנם ומזו!ורה תפילין ס"ת שכותכ מי יכלם . מו'ס פסו'6 וכורקיםשיחטים
 4 גיהנם שר סרינה וניצל וסבופר כפול שכרו הוי יכלתו כל כפןוכשרים

 רכוזיב משונכם פטולים נכרי אי קטן או אשרה שכתבן ומזו,ות חפילין ט-תב
 רילפינן וכיון כנתיברה אינו בקשילה שאינו כל ודרשינן יכתכתםוקשרתם

 אחר שערות כ. שהביא רהיינו ססש נרור דוקא שיהיח בעינן 6נוסס מגןמקרא
 או. שנותיו רוב שיעברו עד לכתוב פסול טטפיק~ש אנל שנים י'.נשתוא,בן

 : טרים סימני בושנולדו
 תסיפהיכ:ם ל!רז וצריף )ב( עש-יתן תיקון בברם פסול, ילכותבן שפמוינלנ

 ז קטן או אשח ירי על תיקין שום לעשות של4יילענשם
נמצאו

 י6ו סס כי * מסומט יו0ר וייעתי , ספ'ט ,-נ0נ כ~' סמיס יו6מ6רנ6(
 דנ3יי
 ונ6ו ,

 מעול קעסס ד65 ג6מר 61פיז , 35טיס 3רכס ומנרכיס , יוס גכ5 עסס יסר56 נ5מגטיין
 מתור ור"י עסס י53ירו1 , ר*0 דסוי י*6 , תס6 רי6 165 ע5 סעוגר , י3ט)ס גרכס מ'מ ,מעסכ
 מתיך ; וו'י רכ'מ סעיף חסיריס מסנ0 גספל סכמ3 מס , פס )שעתיק ור6יתי . ענ'גמסומט
 דן-יס עי מנקס ושין , רוי5 וסין , י0ום ססו6 13 ס"גו סרול ספיו0 סרו6ס יר"ס וכו' סרגכק3
 מקו5קי "סורי נ0נ 6ייס 5נחו3 סיווע ופומן ליק וכי , עו)ס ס5 נרומו סססכס)ו

 מ0ינס ,
 פסיפריס , ומוויו0 , 0פיצין , ס'ס וע5 , 'מ ס0 ס~כר יסיות סעיכס ומק3) , ס)1 ס6יגו3ט)י0
 ו6ין 5ועק'ן סשלו 5פייפ פן לנו ויסי' ,  וסריוייס סקיוניס / ןיסר56 , וערס קס5 יסמנו ,כ6)ו
 , נ*י ר'ס סי ננמרוסו , ייס6 ור' מוקי' יר' עונד" 0וי פוק , 061 סי" 0עיס מס , גענין6גו
 רת5כ" 3סמפ ומסקר , פסו5 סם'פ דסוי יסו ו6מרו מ0ינת6 מנימתי6 )סגי רסו , פרסופ ססע וסוסעמ צקר6 רסוי וי*ו יתרון ע5 ו6ס מיגי' ותרון ע'6( רףמזג

 סגכ30 3ס'ת יעסו עס ,
 לר'5 5עו5 סנפ3תי 3מס נערס יסמגין 6פסר יס ומכמ , נסס 1כיו65 ס6פוריס סחסרוגותננ5

 יפי 16 , ס536 35יפ 6ופו 5יקמ סמ'0 סמטיעגין תס עי מוסר פוכמ0 כ0נ סס רי'36סעי1
 יכויין סגגרכת 3קדוסס נכת3 61יג1 רכיון , רנין כס יען , ינסכ'נ( 5יכ0 סיוגר0 צ6ס0וסכניגנ
 סגע נירי ו6ין ן רוי 35י ע5יסס סענרכיס סנרכוח עג 6מנס , ימקוס עמקיס 5טצטצו , 3וצכקי
 0יקון 6ייס ימ65 כמ65 ס63יס ונדור~ת ר' ימגן פו5י , צלניס 5ערי 5סוריע רק , )0קן8וסצים
 5יוסר פיס ונ0נ , ס'ח ס" יי53ין מסר*ס 0סו' , כו' יול1 ו5ליך ג3( : עכ'ן , ר3רי1יוכסרו
 סיריעות י0מיר וסן ן סמסקיס יגרור סן , "סס ע"י סס'ת מיקון סוס צעסות סי6 ,ויכמפיר
 סתפרס צתפירוע )סתיל  נק5וע 6פסר מס , תפלס "ס וג1יעגר , ניוין  נ0פירוס ימרו5סנלס
 , 1סצ'ף 6401 נקו'ף ננ~ן ן עגמן ס"ותיום 3גוף סגניעות גררס 6ס ינן , עו3 יו0ר סו"ס6סס
 פית גץ וסדניקומ סגגיעופ סיו 06 6נ5 , מיכ~ת מק רסוי מסוס , סס'0 כסו5 גדיענד"כי'
 גמדלן נכ)6 דכסויין גסו'ת מנ) , 3פ4ק נייוק, צנתסצס, פקני ריס , 2סכסר 1יתקןוימויר יגלוי , סנודס מס כמשי%,פ כסיפו יווגנ "ס וק , 3ויעגך כסגס 65 ספרירס וסתסס ,י6וח

 יעיקן



 , ב א.קטת;-רסופר'-,
-

ני'

 ששין כמקוטורן יה'ה נחכנם יקורין חידה שיי-זכם ספרים שאותן הוליס ישראל, ס*רי  שפווועכו-ס חוחזקו ואמ ן 'ננוו י"-א כן נם ?ש.מכשיייס עכו-םכיד ס"תל ואסנסצ4ש י םיבהבן)ג(בשרים ואיזיוהע עכי"ם ניר תפיליז 3טצאו.ד
 פ אותן ביזו סטתמא אסרינן לצתוב יורעיןחעכי-0י

 להרנילן שלא כיי הרבה רםיחן םכדי ייתר העבוףם פן הרם סית איןלוקחין ה.,
 גני,ח( שצייכים ב0קים )אפ.5ד לק;ית ח.יבים ייתי במעט אנר ורגורן לגנבן.

 יהיח אול' ייציי ניציי עסו ילרבר לעם'ק צריץ 1ס3 טודי הרנח רוצה חעכו"םואם
 ואין בודו םניחו או ביעתו ע'0ר אח-כ ואם ייתר ימאט רםיי בכיי עמיסושווה

 לסקיכ:ח יישליככח העכוי.ס יכעים שם4ן מדאי יוהר בויכ( לו ליתן רעכוים לומר'
 עאכוד

 משיס הטמאימם ועוף חיח בהמה עור על יסויוית תפילין ס"ת כותנק איןא י מעדפ'ם ט"ז יבו * הייי וייז ישיטום ע5.י וכרתניו העררננ
 עור על ורא נפיף המותר ם0ין יררשינן בפיף הי תורת תהיח למעןדכת'ב

 . עיר על אלא כעכירח 14סרת ה,והסא שאין י*3'ס חווהמא כפני טחור אפילורג

 נחורות יאפירו תי0' שלהן יטר'פות ננ'לות עיר אפילי הטהורים ועיף ח'הכהמח
 וחו4ש תו'.ם סירה עליו וכיתכין וה לאנין עור םקרי שריל עור ונם .ועקורות
 כץ ואחר בחטרז עיר ואה.כ הח,ה עיר ואחיכ העיף עור כץ ואחר גא(השובהר

צריץ י נבילחעיר
 , 13 סווון 5ס 6מוי , עכי*ם 3יר פ'ת נמ65 6פויגן ממר6 , כו' נסריס )ג( 4מיקוי'דיע3ו(

 יגנוי %ס1"פרי
 , ח.מס. 6 ס: סנ'י וכ' , דכסריס פסק וגתכעין . כסק,ד'גנוו 3ם'ת וסט;ר ,

 ן טי" גת53'ספיקוקמ )סס נכזנין. ס"ין ),. , .כת3ן עסייין סגויגו  ש6ין "פילין 6נל ,  13יסתי6ך . , יע5מן 0'ת 5גסוג עסויין ססגויס , ג90ת ד,ק6 / יגוי 61מלינן רממעוינן ס6 ד6פסרותי'
 . גקוגן "י" , יסוער6 3סו 6ו5יגן 65 וכח3( 6'קרי די)מ6 סייסינן , 5כתו3 ווורע /יסר56עין
 י קכס סעכזפ ס65 כחנ, 6מגס , 5מיק טעס עור כפ3 ס'ח סי' סימס כ5 ו3יס , דפכסירנעפן
 ס0 כת3 3ע5ו,ו סיס'ס דטגס , )ייסנ וכיע'ר , מן%ק1 65 סממנריס סג5 נמס , נסגי 5ח5קמנ'י
 : כו' ספריס 5יקג:ין 6ין נמחנימין מדחני , 13 קורין נכרי 3,ד סנפי6 דס'ת יסוניס , ס'031י'
 דסייגו ן 5קימות כס6: 5קיחס ססי6 ס'ונ , יסנויין מת תודין 6ין גמו , פודין 6ין סני651
 ועת ומ'פ.ס4ס , יע'ס ק6מר 3ע5מ6 ד'ס.1 5יגג1 דיימ6 רק6מר ומס , 3ו 5קרומ נ5ומר ,י5רכן
 6סנ רדנ 5כ1 דעסמע סג" ייתנ , 'גג1 גוי גיד סגמ65 דס'ת פוסקיס וט6ר וסרפ'ססלי'ף

 י 65 6י6י סיס'ס דקיוק קוס ו6מגס , גקטינן ונוותי' ,. ד'גגו כמ'ד ס'5 יגנו1 דו5תסדמסני
 , יגגו חגי י6 ו33היימ* , דכסריס מודיס כ'ע ד3תייי1ן צחיק )סטור כר6ס 5כן , פודין 6יןתכי
 : ס'ס *ן6 , ק*ם דוק6 י16 , יסרף סכת3ויין ס'ת גקטיגן ד6מר דרקנ נת3 נוס3'י 3ס'ת6%6

 , 'גנז 5ס 6ערי גוי גיד נפ65 ד6עי לעסוס חו'פ גקט יגמ ן כטוה6'ס וידעת , ~1118ית5תפיייו
 ססיס , 1מו11ו4 סכייק מסוס יוקחין "יז נעמג'"ין ד0גי ספיר ו6פ' יגנ1( ע'ד 5יכ6וגחו'מ

 . ! : דכסו1ם , י5רגן דסייגו , 5קימיס כס6ר5יימק

 לסין מס יטעתית וי6י"י ,. סימ*ע גקס 36רכס סמנן כ'נ , כו' כעיף עורו6ם*כג6(
 סעוף סעול 6כר , ןג'5 5סקגס סמ5וח ו3טעמי , 11'ג מו 0י' ף 03 סכחגכמסיגס

 4וסשוס קרוייע סרהסוס %פי , גסעס מעול יותר חקי4ן 5נמי3מ עסו3מ , נגסרו סק,פ6ע'פ
 ז 4ק*0 8טי עסוגס "יס 4עור 4 1ס יעעס יייוד ויס , ייסוי טעון דתו ע*כ כי , סעסיינט~ף
 ד.1 מקניס 04-61 ז סשון0 65ויי 6511ס גסמט 64ין *ער גי ,. כמונמר ין יכגוס"נ~%ס ינטי ן ק4ציג ?יי 5סצח סי0י1 עוד 4 ס~פפ1ס קיות עייו ויגיד , יוחר מס31ם ססעוף*שזס
 ד%44 ס*ק ו*ין 4 ע'ג ,' זשו5ס %"ויל יצ* סי6 , טדין 4ן סטנ וכסייש , גדין יגי6 :עס'1ם



 ב הסופרקמת
 מהני חמוררה רקרושדה ולשמרה לשמח םעובדין שיהיוחעורות צריץב

 לכ! חפוררז יקרושח סוקני לא קלח רקרושה לשמה אבל * קלהלקרושה
 וסזווות תפילין עליו לכתיב מיהר מית לשם חטעוברקלף

- 
 לשם יאססיגיבד

 עליי לנהיב אסורחפילין
 (גלי1 לבתיב ומיתר חמורח מ-ת הקדושת סשים ת ס.

 אף עליו לכתוב אסור מזוזח לשם נעכר ואס - כתפילין קלח רקרושתהמזוזה
 נ ם-ת וכ-שהפילין

 מזכר אני אלו עורות המיר לתוץ 31( חעורות כשששים נתחלה יאמר לכ(נ
 לצאת וחריצח לש;ווזו( אסיר לחול )אבל שייצח מה כל עליו לכתוב נשרואז לטיי אלו עורות אשים זה ולשם לבתים ועור ופזוזות תפילין ס..ת לשם1נ(
 ארצה שאם מתנח ואני ס..ת לשם סעבר אני אלו עורות כך יאמר החששותנל

 1 13י זה ולשם בידי הדשות יהיח לבתים עיר או מזי,ה או לתפיל.(לשנותם

 אף מני וכייעכר לשמה שמעבר דוקא בשפתיו כן עייוציא צריץ לכתחלהר

 ישראל[ ע-י לכצוא שאפשף מקום כל לשםה העיבור בקיושת סדקיק :ץה
 כרי חנכרי ככו ניופי מעבדו אינו שהישראל[ ואע"פ ייגס 3;י נכרי ע"'ולא
 גבו על[ עומר ישראל[ אפ'לו עכי"כם עיברן אם שפ'סלי הרסב-ם ליעוזלחוש
 שא'ן בסקום אכל קעב.ר ינפשיה ארעה~ש ר:כרי משום לשמח עבור לייאומי

 אממ שמכשיייכם פומקים ישאר חראךש על לממוץ יש שכיחים ישראל ברניןק
 יאמדינן וכוי ט"ת עליהם לכתוב אלו עורות לי עביר לו ואו:ר ע-נ עוסרישראל
 לעכוים כן שמצוח ורוק*ש 91ר סי' סית*ע קעכיד רישראל אדעתא ממתמאוכרי
 וגכמש קט'ס סי' :ד'מ ע ג'3 לעכו-ם מהני לא ישראל סחשבת אנל וישמעבפיו
 לו שאומר סה מהני ולא המיר לתיץ חעיות שנותן ברגע ססוץ להיותצריף
 כשנתנו חעינור כתחררץ קצרז יאל4 חיש לו ימייע אפשי אס מיהו . לכןקורם
 סייעו ל~ש אפילי רבדיעבר - נוהגין ובן וכוי מ.'ת לשם עושה שהיא ויאמרלמיר
 מתחלרן כלומ לו אמר ל~ש אם אכל מגר'ס פיי ט"חלה לו ציה *שם כשרכלל

 לשמה העורורז לו שיגמור ממנו הישראל ביקש עינורו באמצע אל~שעיבודו
 רק נכרי ע"י ננשרים כשהם ףםכ-ש 5י5ית 503;ומ 0י"'ס מהני לא כן גם ס'יעואפילו

 ו יפסילין סהני לא לשסה וחהליקןשנירר
 כ,ומעכדין..

 5ט -ו6ין טטסלתו 6טו ססחיטת , עפי מע5י סמועס 50 ו3מליוייסו , נסחט פס5 עדיף מיס50
 ססיד יטוך )3( : לנס ג6ני' ועיי, סלפ'ע ענ'5 , נני5ט חיס טסי עדיף , ס"ועס 3סטסוסי יסייי גס קסס וין ססו6 פסטע *( ט36יס סמתס נין , 6דט נירי גין גני5ס 6נ5 , עו3ר יגנדין

 עייו ססיג סי'קע*ס עסדו'ס 3יסוד0 ונגורע , נעיס 6וחס כסיפיס נחננעעלסיקגיס
 , סםיד נמ יקני 6ח'כ 1י1נ5 , סעול עיחלנך 0כגס 56מ , 0ו6 ק5,ס 5"ו סעיס ימוךדסנתי~ס
 , נן י6על עוסס ססו6 טעסס ד3ני סכחנ ס6טל 0ניור קמל 3וס געסך ס0עע'ו נר6106עגס
 , סעינוד 3סח5ח ס.6טל 656 :חנו 65 פוסקים ס"ר וע'פ ע'ס 1עיס 3ממי0 נסמגיחן גסונתנ
 עס'נ וגמסו' , נ6עס לוסגין ונן , סעט'1 כ"ל , לו' מו"ע ס"מ 5סס )ג( : יסיד נסנוהגיוט"גו
 , ס*ח ע5יו 5כפו3 כסל 6יגו ח;י5ין 5סס 0גענד דעיל וסעליגן מ0 יכ' גרגם 3י' סו" ס'סס"
 סו6 כס3 גג( , 3לילס 6מלי' ד65 ס:סל סו" ו"*כ , ער"וכייח6 סוס 5:עס עיגוו ססיקסתעק דיפ טלדגי 3סגס*ח 6ינ6 וסי" , ח:י5ין )סס סעי3וך סקלף יי0ו , ס'ס 5סס סע'3וד 0ק5ףסיסו כד3ל סו?רל פל 5 6נו עינלמיס , ס*מ סמ*נ כ;כיתנ כן סס , עס:י5ין טפורס ס'ח קרוססכי

- - - --  סיתנס 
 * ע*ס ע*6 סוף ק'ס 0גת עס'ס ין מספע 65 *( מהרס'סטהגאי(



 י- ב הסופרקסת
 חיישינן ולא כעי~איתיות מטרצע מנקכים חעירות יסמן ענ1"ם ע"י בשמענהן1
 יבירישראר* פן דמירתרק סשום אחהיו סימניו וזייף שכ*ש.חחליפם אח"כ.

 ו סבפגים היאש על :כתוכ אלא ב0רגע שמן שאומר.שכא כוי1.ש ס6ער נווך סחדק נעשו ח3קכים מ8ני,שאלו אי נםימןים יו שיש ע'1נטב?עת
 העיר שסכווצים מרם-ימ בי שייצא בם,ר א' בעפצ" מעובייבם שוחיו ץ ציז

 מאליו חשיער שיפיל עד העורבם'ר שיניח ל'זחר יצריץ סס איתווסחויקין
 . . : ריפתרא רחיי סשום עליו יכתיכ לא לכן קורם 6וצ,א ו"ם נדירה ע"4לא

 נקר*ש עיכודו אחר שלם העוו* כיצר ורוכסוסטוו; וקרף נויל הן עורות ג' יר(ח
 עורורז שני ש:היו עד לשנים בעביו העיר שחלוק נוהנין היו חנם' ונזמןנייל
 נקר*ש  הבשר שמ0ולם עכרה יאחר קרף גקי*ש הש,3י שםםול הו*ש דקאחר

 השיער בסקים הנייל. על ס"ת כותבין שיהיו כ6יני למשדק תלכיהדונסיסטית
 ואעייפ השיער במקום סטות חריכס על ימזוז" הבשי נטקום ענהקלףותפילין
 למעט אל*ש נויר4 ולאנאמר בשרה הקלף על[ ס.ת כתכ אס הלים היאשכץ

 אמרו ל*ש כשררז הנויר*  עו[ או הקרף עכ[ מ,1,רה כתב אכם וכןדובס1סטום
 רין .לחבם יש איתם חולקים שאין , שלמ וקלפים * ל0צ,ה איאדוכמיסטוס

 שבמקום חעל'ונוה קליפתי שמנרדין שמרה הבשי לצד על'הם ובותביםקיף
 העור חולקימם חיו אם ואפ.' ולהחן'ק' לתקנו שצריץ מה כרי איא אינושיער
 אלא נשאר שאין ער היבה .רים נו הנשר 1סצר לץ ססני לנרר צריץ היולשנים
 ע:שיו כותנין ואן, ס"ת. לבתחלח על,י תבין וכ סנייל נטי מובחר זה יקלףהקלף
 יאמנם 6ייות פעון ו3סעמ כפמס ס5 גטיעס 3ספ.. י"כ למזחה כשך וגם הנויל*ער

 דקרז קליפה ש1ם ישאי שלא סבשר טצר ה,טב לגרור ליזהר חסופריםצריבים
 נחימ קליפה אפילו ולהפריש'בסחט לקלוף שיכיי סה והם'סן חכתינהבסקומ

 . נ דיכסוסטים נקיא זהוחשערה

 ויזט ישפוסלין מווזרז או ם"ת שיער בסקום זה קלף על וכתב אסשינהמ
 ו פסור עלסא לבולי ותפילין ונס 6י"סכשירין

 מ2רש כשני שהוא לפי פסול הקלף על ומקצתו הנויל על ס"ת סקצתכתכי
 אע"פ חייז צביישאר של עיר פי' וחצ.1צנאק חציונויר[ עשה אםאבר

 תקי ע'נ.י שאהר :מ,ם שוחמ:1 סח'א
 לבן נלוע א,,1 ס.שת'ן נסיד

 ויש שסכשיר מי יש )ה( מאד ובחירברבנותו חלק חוא זה וע"י לאגשקירין
מי

 .סנפנ כ'ס. סי' סעסועיס נטע סו'ת 3פ' ו6ימו ו6פנס * גפניס( )נמ*ס , נחסי6סשנ6
 יס'פ ס16פל סגיס 5דדין סס יפ65 , סים*ס סופינ ססטמיס , 3רירס 3דיני סיטנסספעיין
 * וכסר גוירס פסוס נו ן 6 ,ו5תפי5ין

 , יסכריס עפיד ס6גי 5וגין דסני דינ6 פמס דוס סס ססינ , תכי5ין 5סס ענסיו פעונד ,פפייין ע5יו 5כפונ עפיד וס6ני , ס'מ יסס ענס'1 פעונד , ס'ם עגיו יכפונ עתיד ס6ני טקיףסיק סי6פר , ס"ופן ניס 5סתגות גכון 6ס סס גס56 6סר ועי
 גפסיטות סח5'ט י'ג ס'ק 6ז6 נפ'מ ויעוין * יע'ס גלירס 6ין ונד16' נרילס 8סוס גוויס

 עווופ ג' 3ר(' : דונגן סף 5סעס דעי3וו "6 ס5( פפי5ין פס5כופ ס"6 סנכ'8 סופ3'ס8קפו'
 נד6פריגן , נחקן סי6 סייגו , גזי5 ופי' , ט' ח' ס5כס תכייי( פס5' פ'6 סכמנזס נ'נ ,סן'גו'
 סוסר, נסר6ור ודונסוקטופ , סני5ף  ייופו סס פ5 סמי15ן 5ר  נסר6 וסלף , פספיין ד665נגי
 יכסנו גנוד.ס' ססס 1פ111ס ססתטי5ין ויפי' ד3ו ססתו 16סימ ננוד וספיפן י יסווי1ויס נפסוס סייכס  פ5 ונותנין , צסר יון נלי  ומוסטוס , פין ,רוך כיו , פסוס גפר6  נלסון  רוךני

יעפ 16*  גן , ספכסיר פי יס גס( : ויניס עטוס יסי., די3וסס גיסוס דסיינו י  סימפרגיסו*



י- ב הסופר קסתי

 זן י לאה~יר ונכון לקלף הנתב בין דחיי'ן טשום שפומרםי
 . ולכתחלר?; בדיו אל~ש תו"ס ם"ת כותבין שאין מסיני יסשוה חלכך4ינ

 . שע,ד של או זפת של או שכנים של העשן טקבצים )ו( זה בעניןלעשיתח
 המובו!ק מן מצוה ,יוה שמן ועשן קיהנרוס( רוס.או פלאם )בי"א בחסוכיוצ~ש
 הרלת אותו ולותתין דנש יבמעט )נוסיע( בשיףא'לן איתחוגובלין
 בנ(' שורתי כתינה אתסובשעת ופיבשין רקיק( שיעשה ער איתו.ידנין
 שמצודה;ן הדיו וזחו נמחק יהי' תמהקנו שאם בו יכיתב בו יכיוצאעפצים
 .ל ת וקנק עפציס במי שלשתן כתב ואם י סתו"מ נו לכתובהמובחר

 לו~טורץ עכשיו נוהגים וכן בשיים נמחק ואינו עומד שהוא)קיפפערוואססעי(
 מוה כן אם וקנקנתום )גימע( וקומוס עפצים שכי לכתחלה אפףחריו

 מכם ;, צנ מימ שאר לסעט בריי כותביס שיהיו מסיני רמשה ,~)אמרהההלבח .,יעטו-
  צבעיל;,ן מיני  בשאר אהרז אות  אפי' כתב שאם נחם וגיוצא והירוק האדוסננין
 נתקלקר% זמן ואחר שחור בד.1 מתחררה כתב ואפי' פסורים ארו הרי בזהבאו
 במאר זה על להשגיח וצריף נ"נ( סעי' ה' סי' )ע"ר פסור נמי ארום ונעשההדיו
 ' 1 יינם מסתם נעשה אם איסור ואין א"צלשסה דיו עסק 3מו י בס"ת רקדיו נעיני, רלא ו,"א בדיו שרא כתנ"ף שם שום לנתיב "ם,ר וכן - ט,בא שכיחכי
 . ג. מאזכרה אות ער הזחב זרק אם אברם * ימזוזות בתפילין אפי' מגויספוי ובשי  ההחתוו כתכ וישאד חזהכ מעכיר האותיות עלש זהכ עפרות זרק אםע

 השס;נ את כמוחק דחוי סשוס הזהב להעביר שאסור רפי )ז( תק)הלו
כ"ת

 מסוס.ר 5מסו5 ס6ריך יונס נגי גס' 36י , די1 ע"ג מייו ור6ייתו נחסו' מיגן מסו'יועת
 כסמתיסן סקיף מען ממפרד סס5נע סופו כי , טרונס ~מן מתקייס ס"יכו מפני גס ,מוינס
 וסו , 5סכסיר ג'כ נח3 5'3 סי' מ'ג 6'ס מסר'ס 3תקו' מ65תי וסגס , מיין 65 נעינווהין ו;יי דסו' טסוס דמס , דיו ע'ג עדיו ר6י' מיגן מסו"י סס3ימ ושס / ססס ממיקת גווסו6'כ
 סוכס 5ן5נ נ3י רנ6 כד6מר ן *( מו5ו 6ינו 5נ6ותן 1כ5 יג6וחן דסוי עסוס , יסתיר ר6"עזד
 נתם"סופוימ ר6יתי 6מ'כ . 5ס6ריך עקוס כ6ן 61ין , ג'כ 5מיק דיס נל"ס 5פע'ד וסמנסג'1

 %6 וס סנ6מר כו' 35ועי0 ועורות נ*'ס 3ק5פיס נ6ס ס'מ ינמונ 6דס מיינ , 3פ'ג ססדמיתמ
 , ט'מ ס610 י'י 16 , סכמ3 ס6מולי כחי15ן 5ד ען כוונתו ו6ו%י , כו'ו6גוסו

 5נ6יס ע~רות 51'י
 דיו 3עיק ד5נתמיס , פ~סקיס וס6ר סרמנ'ס נ'כ , נו' סעסן עקנ5יס )!( : 5ני קיףדסייגו
 6ותס ועסיפי נמיתי נע45י ו6ני , כוו צדיו עתס ססופר'ס נסגו 6% סדוע תמס ו6ני ,סנממק
 , נתוכ0 גתפי גומיע קלת גס , ודגס מיס פעט עס סיט3 סיט3 וג%3תי , קיסנרוסס%קחחי
 גועיע ק5ת עס וג'כ , 3עיס עפ5יס סורס 6ני ו6ח'כ , סיטנ ונסיי3סי , רקיקין עסססועס'חי
 נס כות3 ו6ני ,. מ6ד יפס דיו וסו6 , עפ5יס סמי גןס דיו סרקיקי! סורס 6גי נתינסונסעת
 סרינ'ס 3סס ס3'י כח3 , כו' סוס3 יסעניר ס6סור 5פי ( )י : 51קיימ1 %נמרו יונגי ס' , ס5יס'ת
 , פסו5 נדינננד 6פי' סספר ס16נרומ 3ני עיסי / כסר 3ד'1 ונח3 ס~ס3 וגירר ע3ר 06 1'סי'
 ,"ס ספ0  נס'ע ימס,נח3 6'כ , יפו'1 יעקנ 3יסועת ססקסס ור6יחי , עכ'% דעימ1י4מגומרטסוס

 כיון 3ע5מ6 5יסג6 656 פוסיח מ5י5ס סתסי' יונס נגי כוונמ 6ין "( מהרם'ססהגאון
 ן כתי; רוסס ס1ס גס6ר 5" סטימס רדין כסג וידוע , סק5ף עי טומ קמונם טימס ע5 656מק%ף עי ס'ע נגתנ 651 5קיף סדי! 3ין מפסיק סק5ף ע5 סטומיסססטימס

 ע,,: ויכתו3 סק5ף וני נייר יד3ק 06 6טו גקיף סי6 6סר ד3ר ע5 5כתנ ס'ת נע65 סק5ףעי
 רמנ'; סיטת ועיין נכ6ף 6'ס עסרזס 5דנרי מק1ס 6ין ע'נ , טימס 16  גייר יי ומס ,וונפר
 ן 5; סו6 ח5י5ס ו5סון , סגיגס עסוס פס1י שי! נ3,5 גס סכ' סס 3סוכס 1ניטנ'מ ,טנל'ן

 : ע'סמוס56



.

: 
 י4 ) : :(קששיששמה"ן ;:(ין.1 זי ;

 יישמלרקרק פמז,די כתבז:על4ש'שימים ואם ,4במתמ צבובין ; ובהוירע מ"ח4ך
 ונמתק תי5ית שפ(מזה ואבםפיב14עות-ונרה ) )במ,יעה(1 ושרממישטח , ן.

 צינץזשרטם אתנ 1ייכתש"4 הםים שתו ישימטבחהש'חשרטוט
 2 שצוכא טפני כי 4בי4צא בעיפרתישרמט ול4* השודורנ יישהוקשישוו?;בלא:ח"-טוט4ר5וטגויו אינו;יורג ואם ישלטוט בל4* רכתוב ע שיוד אע"ם , צמו4יבבם השב( %בועלךז.ולכחמ241 'שצי'ץ .וי"א י .ונוזעל כנא.שיט"

 אחרימם אצשי,לםציא אם פסיכין כה5..בשמאל ואם בימיט שיכועב צריףטו:

 גרירס' מסני ג'ל 6והיי6 רוג ע5 ןה 6ס '6ד ועס%ע , ס1ט3 תעניר 6איות ע5 וס3 ורקי*ס
 מייק מי: )ענומר עמוי דצעגין ,ו6סלט6 ; %ע*%י43ש נע"%ל לעחן' יפינפמ5ן,עשוסטג,%ס

 6ותיופ נסשר' ד6ף ת נ6מ3פסיט ינס ומשנס;ס3ג, )- ננטא סקל.3,6.פימן.שתנןת:ססס,31ין
 כמנומל קתוי 6ותיות גסל3ס נן יעסס 06 , 3קו5מם יסעניר 6מ'כ ילטרך06

 ופסוי
 ע5יו 5סעגיי (6תד אהנסס סכפיס דפקיו בטעס ו' ת*ק 5'ג גתיץ סמג'6 5וע'סל5'תי,יעל ויפע'י .

 מסוס דמגעיס טעעש סיינו , ל36'? דעסט 5פ"י וס,ינו ן 4פנ)עי דעקוי עסוס 5סעסקו5ענס
 י6 וד6ו 6מת דגתי3ס ו6ף , קלת הנועל עכ-פ. דסוי קסוס ספג'16יםי.נ1 ,%פרס 61'ןד4עינ1
 טיס 6'ל טסקי( 3עמ5'ת לע?ין 61'1 .ד3)נונן סעונמר פן 6ינו גסס מ'מ נכס-ג 5ן6,כפת
 ס'))ו כמנופר דמתוי פסנס ססער 163כרוו3ידכ5 )היוס 6ף 5ל/יסודק גס נן נמד 5ועלמקוס
 נס6ר 536 ענופו ק5ת עכ*י לו5ס סיסי1 סרו 61יגו )6') ר3כינן הולס 164נוותי3נ)צס1הס6
 63ותיות 656 תינות 3ס6ר ענותל ונע' 6פפל י5* ייו 3תע3רת הנוקר סייך ן65 6פסרהן3ות
 "ינ))ויסייך גס6ל ד6ף ' מנו6ר,סס סנרי3'ס 6פת סן * ענוקל יותר סנל6ס פטין גוגגסע5ויות
 1קענל4"51פום , עג~פר נוס סוי ו65 ; סןתקן סץגו.ער: ין)ג 3נע' ן6פלק וס6 , נגרידס,5תקן ייכ5 טעיופ נד' גס מת דג6 9ס. .טסני6 ססו,סלס3ץ6 יפו פנופלן"3צ דסו? ,פס)ס סגלי עיעיכתו3 וימוור צגרידה סיהקן וף גכ5 טעיות נר' 3גע' "מליגן 65 דמס'ק סכת3 קויפום 3סעגרע,מגופר
 17ק* סויוו כעגותר ס*וכרות:;ופ-הוי 54 :ע3 קן5פפ 4ס*3רת ועודס צרץ3ממ ס6)ד6תי" 5'5 וע'כ ' ג'כ סריג'ס געועסס מגקר. ע5!קקוס. גמו.כת'נפ ל*ג 6ונו:8גוער,)ד"י

 3*וררופ :
 3כסינש "ו קו5מס' 3סענרת צן מיכפת 65 תוטת 643ר סמ 61'מ י3טלג, עויס.5חגפוסדגכויסו

 663 מספי2 דלסט6:דסוגי* 6ף כי 5זיג6 יהע'ד .ו5יע .. פקןיות נסלנפ 6פי' סגלן עקוטע5
 סמ,סקיס;%*%. ולת*ס 3נרידס 6ף, תיסון 4סגק,919 )6 עעיות;נמסל)תן י3י' סלי3'ס.נדעת

 ס5ימול'סיסיו ווסו , סססיק 5עי6ות 6אקות,קענות 5נש3 וי5ערך עסוס טע6.68פסמ.רסיינו
 65 6כתי סגרר פקוס עצ דננת3יס פסו4 ;36ג ., , ל עס6ר:'סספר קענות 4*ועיות תיטתסך3ס

 ! - : זדו?ק תי3)ת 3ס6י מנשמ מפוס נו סיסו' שכרס '.

 ד-.ליפ 5מ0 נ'פ מ*ת , סכת3 ע5 1ס3 עפרות סי1לוח עתס סגיס ן65 6ף 1ס. ע5 ,דיעירלוני
 י 3וס יסי' שס עציסס' 5סע3יר ס5ליך 63ופן סריו יסננ קפ%ס תי3ות סגעסטוג6

 , 8ספוק6. 1צ6סול יסספ?י ס6ין וזיוע . , 65 "1 ענוערמסס
 צם'ת גג?וס צגיוס 6'סור ס1סי

 :. . . ו *( 56צי. ש'ע ס6פסל5ר5תקן.וכעת3עקוס

 .ו6י,- . .....

 6ס6 5יכ%ר' עו 51'ע 6רס'י יסקסו סטמ ג'ע511נ 4)ס' ועיין "( סהרם'םסהגאון
 :' ד%ול*ים6 סוס5 06 613"ו ול'י ל3נן רם'גדפ*גי 4'6 כ' גגיטין.3,י

 ולננן יסויס י' ס*נ י'צ.ו5דיב?'
 .וכ5יי

 יוב*ס כוותי' פוסקיס דיס גרמ3'י ורס*יעסק .כ'.סג*5 כל*יךגיטין 6'5 מ"תרוג ילי3 ייפ?'שיי דפ5יגי ד6מל ילצ6 , פייגי צסיטתי' סדל 3ע1 6ו גצו35
 נסם 6י6 פ5?5י 65 נעי סתס תום' ס'5 5,י 656 , לס'ן על 6ונף סךעיסו עס 61*כ .,יצשקופו
 קי'ג ד6ד*ע פלק 5עיין סיס ומס י 65 ע5ל6 ס6וי 5 6 , ו6נוסו 3עי וסום מ5?י 1ס צסדי6ידגתי3

 מקושו'ע כ6ן יין .ע,נ;
 ו4,4ין8,*

 * ,ו![8(ץ



 נ י ; - , ב.קסת.-הסופר.

 כימ-ן כתמ ואם י ימין חוי דיר" שמאך[ יר יאיטר יכתיבשבימין

 נמ-

 פםול
 ו"כם . כשרים כשטאל כקכ ואם )מנ"א( בימין 'דיו,כהוכ נשתי שייט חו*ואם
 ביסין מלאכתי ושאר בשסאלם שביתכ או כשמאל מלאכתו ושאר ני0יןבותב
 - )הים"ע( יריו כשתי אמילט כמו כשי גתכ אכם ובר-עכד למופר יקנלו'אין

 אפשר אי אכם) אפילו ופסלו וכתכ בשפתיו תקולשם שהפס באחר היחמעשה
 -.) ע אחריםלסצוא

 1  בן )והגין  ואין ב.וצה)ז( ולא ,נה של בקילמס לבתוב שיש  אוסרים ישטו

 ן מגיפימ ה' ובו י  לש:ה  לבתוב  שצריךב
 ן

 ל,ום  )ב( אביביתב  זי םפר ם"ת לכחיכ כשיתח.ל הםופר שיאמר צריץ )א(א
 רשכש  יאמר ת ופווו כתפייין וכן י חספף לנל ופספיק תורה טפרקרושת

קרושת
 8ערו וכן , קגס 50 קו5פם 5יקח ספ31מר ען פ5וס יוגס נגי נס' נתנ , נן גוסנין י6יןנ1(
 גס ( * הסעיס פן יס ס1נס פס עפגס %ג1,ן 6ין 0נן 5מ'ת קוימס עמגס 5'קס קגס 0~כחס19*5

 ממ)ס יעסס ו6ס / מוקיס כך נ5 ט5וייס סקגיס 6ין נערי)תיגו גי 536 , חוכ1ת מקענוירס
 נסגו *ב ע  סיגוייס 3גמס סנחנ 'ס" 1ס וע'י , 0ורס נ5 ע5 5תק)ס סי5טוך כרחך עןקתעסיס
 ס61 ח'ת יגוידס ירינות מק סוי דסרי ן סקיקס מ00 נו 6ין ד:דחי , גי5ס 16 גלון נס1יכסו3
 יע0ות טעי עדיף ע'כ , פ5גגו "00ות 5ע0ות 5ג1 6ין ו6גו , %3פ'  פ65גוסו 6,0 מו0סטירס

 :, ענ'ד כ6יס ע%ימ0 וסוס תיופסכח3
 כדיעי5 3ממסג: 5י' 651.סגי 3פירו0 גן 0'6פר הייג1 ס0'ך כח3 , וג~' 0י6ער 5ריךנ6(

 ,  בופי3ס  6ף 3פיסו  סגי  ר3ריע5ך נחנ י.גס 3)י גס' ונס , 3כתינס ס'ס גממסנס 6ףשייע3ד די 5סמס רנעיגוד ו5סס,3ריס סויס וכמי3ס דעינ~ד עד3ריו פ0תע , ענ'י רע'6גס"
 6ף פסוי ו3נקינס 3ממ0גס  6ף רי3ריעיר  לופררבעי3ור  לירר 6'6סי9י'6 3ס*פ36ל

 דננת ינ6ו)ס הסמע וכן , 0יו 3ס'ע 51'5 ויפ, 0גי6ור מוס' גחנ"ג6ןן וגן , נעמ:נס3דיענד
 ג' פ'ת נגתיגת וכן , בל3י  סמיסב 3עס די ס6ין מעי5ין נכתינת 5*3 סיען *ח נ,,ו 0כחנסטור
 .:  3סספיו  סויליל טו3 רס לסב  ו3עי3ור , ססיל לו  עפס ל6  ו6ס ייו'  כמיפר  סי6ער5ריך
 ס?ות סי:  ספמיס כ' סקפס גיקל נוגס , ע?םע'ג לפ'ר רן  ויפר  13ס רי גפסויו סססלידפ 6מ'י יסלמ ס6ס ססס.,  9רוסת לס6 סגו 6וכרופ  וול  לויר  סומיף 3טט י ס'פ ידוסת לסס)ל(

 על  3:מ  יפייך  ס:סופר כ61 סי0ל סדלך 5פינך , מו5 16 קורס סס 6ס סספק נכס סנפןבסורס
 ססלכווס ג:גו  3ן ב6פת וסגס לסוסס( גס יוע,ל ווס ס3תי3גו  בסמלמ סבהוח נל ססידסןס

 ס1עקיס עסר'6 יכגפ1ן סקור0 נספר.פ65נת ר6יתי ו6מנס י סגתיגס נחמית ס0מות גס5ס1נ,ר
 לעו 6ינ1. לו'( סיכן וכי ד'ס ס'ו 3ע'1 )וסתים' סס%'ג רכוונת )ס,כימ ס6)יך ס' סי'51'5
  רלריך  לססכיעגו סייונס 6לי ,  :ט'וספ3ין

  לסולי"
  רסב6 ,  3פ.ו ס6וורופ יתי3פ 3ימלי רו69

 כי כ16ורופ ול מם*פ יפי3ס  יחמלפ ססירס 3פס רי סיסי' ליפר 63 ל6 6נל 1 3יסס3ס יי6ין
 3פיו ססוגית פ: נ16נוות מס)י ימ סר6'ס רירעת כ' סלימ  פנוסגס וס3י6 , פס)י ל6וי

 י)ייי.. 1ריי 0יסי' כרי - ס6וכקופ ע5 3תמ5ס 5יער ס61 וננון גר6ס וו'5 וכתנ סט'ו ע5 ג'כ סמו5סיופף נוני געי .ע'ס 6ני6 וגס / 13ס  סט'1 פל סולסימ  ע'ו פי' דנ'ס ות0ו' ס6'ר ו0גס סס'ת3חחית
 רך.61יג1 נ5ססו6 , סי6 ק)ס 161 קו5פס  6ט1  הייובי5'ע ינוי "( מהרם'םסהגאון

 רך י:" ע5יו נ6טר יקדשתו מווי כי ~)נ6ן 5נ6ן כטייחן גנןיג;נר
 דקגס 6ע'ג , 3פיך ספימר פן רסוס )51ס סי 3קגס 5כתינ ט:נ 61'כ , כ6לן ק0ס יסי' ו6ןגקנס
 ,מדנר טפי ננריף פ'ת נפיך 6סור 6יגו )מימעס

 ז נתפין פסו5 ע'ט ר56"ס גסיך סמוחר סע6כי
 סן 3קגס סופלי9 גתי3ע ע5 5סלסנ 6ין עכ'פ 6גי , וס 5דחוח ויס , עור 651 וסנ ע5יססע5ס

 . . :513ס



 ג ו. -הסרפרקסת
 יש מלבו שתישב אע"פ נשפתע בן היצי4* ל4* ואם טוו41ז *1 "8יליןקיושא

 א8 כ!תנ דאינו יכת!נ ר4* לנם.ם וכ,מנא ן בדיעבה אפ" ולפס.לם יהחנהר.
 מהא* ,ומר דיו עלין יודרן של4" וכוז'5ן קגרס*עזאיל. הקילמס לנסות טיב .ב. - . *בטונח

 טהפ כל- לקרירז שם כל ששת1ן: קירמ וםווית בתפילין יוהר ובן *ויפסיר
 : ירו על 3ניזה לירו יבא שרא כדישבתנ

 ,לכתוב שאמיר מטח שיעם'ק אחר. ספר )פ4ו שיה?* צריד מ"ת כשכותבנ
 תיכיז כל לראות צריף איני ום"ם וונח( )בני חכתנ סן שלא אחח אותאפ"
 תיבווש ושלשה שנים לוקה'ם הסעתיקים כדרץ אלא חהעתק סתיף עצמחבפני
 . כתהר41ז חר3לו יותקכפי או אחתבבת

ל  יש, )הי"ן( חכתב טן שלא בתב ואכם 
 פסולם לע רבי'עכר ויקא מ:וח( .,הך"ר הרחק בשעת  שרא גי  רייית*ומר,ן
 שנורות אם וסוווות ות~ירין "(  שיכרעב ק)דם בפיר כרוז-בח ש'קרא צייף1.ם

 אם וגם בפיו וצ.גה כר שיקיא רק הכתכ םן שיא לכתוב מותר בפיוהפרשיות
 קדושת הנל שמישץ מפני ב*יו בת ת שיקרא.ףל טוב )ב"ח( הכתכ סתוףכ!תבן

 : אחר אותו שמקרא פה ער יבתוב לא אבר - שביתב איתער
 שאם,אינו לקרות 'ורע שהוא מ' אלא יכתוב רשאי אינו חכתכ פתוףאפילור.

 1 מרגיש יאי;ו בקל רטעות יכור חא!תיות קכתוב ש'ודע אע"פ לקרותיורע

 אפיר4 או הבת.ברה לצורף לריו כשצריף הבתוב חאות טן דיג רימור מוהרה
 לנר!ן4 שרוצח י סהר שתיבש כדי צריף אם לאיבור לזירקח.

 הספי
 )שיף(

 רוצת אם אפי' ליקה אסור חשם ומן אסיר יונח( )בני חולם רבר בו לכתיבאבר
 ואפי4 יחקל יש אז להיורה הראף סן יותי דיו לא.כשזע לאם אחה שםלבהינ

 . : לי' ומותרומעלקל לו  אלאחצויף 4סתתרתיראנתויש  םשום לאברון

 : סעיפים וי ובו * חיונן האוהיות ה'קרן דיןד
 5תמונרן ושלימה תמח ומיושייץ נאח כתיבה צריף.לכתיב לכתחלה )א,א

 8מ אבל כהראשוניכם וקבלה ומדרשים התרמוד מדברי שלמד,ההאותיות
 : שעזבאר במו האות צורת הפסיר א"כ אלא מסל' לא.שינח

 גר6ס5ססעיר 5סס 65עס סכס ו5ם'כ "וכרוע 3קמ45 8שר ו5ס , "!כרס כ5וג!כרצקרס
 ועפ 3בל%  ונכ'ג , סק!דס מ65כפ גע5 01ייס . יוסף 3רכי  נע5  עכ*5 וטרן סע!ל ייוןגפסע

 עג*5 וס*סרוגיס סר6םוגיס ני נגד סי6 יסיד6ססט'ו
 נק:נופ וק 51'5 פגי15ר.ו,פן מוס' סאון ס5 פפ?ע סעסקע' וס סיפן , ונון5כסס5סנ6(

 5פץ3ש. נמ!ד 5עפוו סרהס וספסכי5 , 8וסוס 5שסי ן מספויס.6סויסעק!ע!ת
 .. . ' . . 1 ג,גופ. יעייןספ!פי!פ

 5מקי וסו5( ד%עיקו 5הסצ ונ5ע'ד ן נ' 0"ק חו5'6 סי' %ג'8 יפיין ( * מהרם'םמחגא!ן
 3"געס צ;*ס נו5ספע פשס כסו ס'מ פעע- סיינו קנסג פסוךיכס!נ

 .ס4ח גק 'יג24הגץ ד6ין ,ספ , עפס גסרס פג5ס פסעע ל" וקוי קעי' מני5ס ו%גפ, ו'ג(י*פ
 ש סד5ק 1סעפ 1עא3 '5נ%נ עיפו ל'% געו עיוס)יס ססולס כי רמי ססס רפסקיגןפשס

 נסיזס1ש14 געי  5ופ ן נסל ס*פ סוו ו5* גסי עעס, סופליס סיקין חופס .!סס פ פיסוססופליס
 טיגו בפוך 5כג4!נ 5ע5גפ סחירו עס1%, 5גסינ יפג!1 0*ע יס יסו1 גדסק סעת וסנס , וזפגעו

 קוי0ף 5טמו וג5ס "עס נ5 5סוג'5 שון פדיפ ועץכ , ענג*3 עד'ף א ענ*פ ענ5 ,סוסליס
 ע גג35זו 1פ1)!ופ 5חעי4ן 1גץ געג5ס נין גס'מ ניןנמינס



 ר ' המושר :קסת
 כידר א'נ%יץולהיי,.הנקוף44יעליינרי,ע*ויוה , האותיורז תמהת היא .זוב

 אסמסם רכתתלרע רבנערה אחף :עיקץ כיו"מ כטו עוקעים ג' כה ציירולפיכף
 סשסאר ואחר , כמשי"ת , 6כולח ואשלאו האר"ף בנג הנוגע מים'ן אחרלמטה

 שיהיה לכועחלח 1י1'ר!זו-ע"ר , כשרה ננע כנגח,:וא0 נונע יה" רא והוארכחחלח
 ו,קודוה ה"בה עקופ -הג ולא מערה כיפי קצת עקיס שיהא לבתחלה צריףימון צי של הנג וסיף בקצהו ור4י גגח לאיצע לבתחלרז באל"ף ווגעת זו 'וייררגל שתה4* ~החם,ד וקנרה , כועוח ח*יכ,ם'קצאי,5לני שרמעלה עוקצ,ה עםפניח

 להיויז צריד יכן הסוד עפ"י הפיכה קש:ה כרי"ת שתמו:תה פעם'םחתחתו:ה
 תלויח.כננה.בנוף ניוי,ר נ"כ שתמו:תה ופ.עמ,ם ז"ל האר"י קכלרו עפ"יבתפ.לין
 חם,פ וע""י למטה'-; ימין רצר קטן עוקץ שיהא-רה צריף רכתחלח ילכןהאך"ף
 מאמר )תש"י חער'ו:ה יו"ד ,ועל חעיייז עוק;ן ב)נד מבוו( ,ה ;יק'ן עויהאצרי?
 אן כוה הפוכדק י,"רהעליונרה נהב אס * קע"א( סי' סחית ונ"ב פ"ב ס"סררבי

 1 יתקן כנקר לתקן אפשראס
 נראירמ ואם ככא"ף נראית תהא שרא לויבעה אחריה של כהנ ל'זהר עריףב'

 לה'בראשח שיחא לכתחלה וצריף ית,נוק אזימראין ספק ואס פסילה ף ככ'.
 כמו'די(זז תפו:תח כ' למטח ענ עקב רה יהא הקבלה ועפ'" קטן וזנ יוטאלמצר
 ועשב רל"ת כמו שיזהא רמעלה זויות ירה שיח4ש צריץ ע"כ יא"י של גרוןהין
 כנ' הבי"ת ורוחב אורף ויה4* )ד"מ( י, שי ראשה כבקים שיה4" רם2דהטוכ

 -' יין 1 כעיב~קולסס חללח ורוחכ)ןולמטים
 למטרק מעט ויורית לכתחלה תהי' ומיןדקח ירנר עכ ראשה שיחא צריץנ'

 לשירז משוכרן אל4י עקומרז תהי' 45ש שמאי4 וירץ שטאל מירף יותר-
 יהידז הגימ"ל שניף בידו שקנלה מי ויען י רכתחלה ררית כרפי יצתומוגנחה

 ראשי בס ובן בואוו בסו טקצהו ייא הראש כאמצע ימין רגל ליבשוך ז,י,,ןבטו
 נקיאו שעליהבם התנין וע"כ לזיי"ן דומין 'היו נץ שעכנ, שכאות'יהש0אל
 האר"י קבלה "כךז'יני"ן

 לרי נמיכוה' תה4ן שמאר( יירף כמשי"ת כן אינו ,"כ4
 נו"ן אצר ולכשינתונו, סחחם'ד קבלת כן כי תנים"ל ראש אצך "ורץרהטשיף
 ,ובשיבתוב אצל'זה זח ראשיהן להסם'ף ברי חנו"ן כפיפת בתוף יבתכנהבפיפה
 . ימין לצד מעט הצרי"ק צואר לעקככם טוב כפופרה צריק אצל פשיכרהכ"ף

 א.רז שים יעקם לא צירף ברי אכי( חצדי"ק לראש הפשיפה כ"ף קצתשיקרב כדי
 לימק'ורא לא סוטים ורא פשיטים בעמידה כולם שיח'1 סהראשונים קכלח כןני

 .. , . ן 1 אי מ של
 מנגה-תרמרז ארובה רגלה חה4* שאס קצרה ורנלח ארוף ננה שיחא צריףד'

 שתק4* צר'ף ולכתחלה רל"ת התינוק יקראנה )תפסר'כשלא פשוטהרכ"ף
 ש"אל מצד נגה בראש קטן תנ לה ושיהא ימין לצד קצת בשיפוע פשיטההרנל
 מלאקיייד? חדה זויות לה *יהא רי שאינו ב?דו שקבלה כה ויש ההעוקקריעת ע"י וחפסול כרי"אן נראירץ הה4* שרא ליכעוה של"חורידז כהנ לי,הרוצריף
 הוא והעקנ כגורים יאיי'ין ב' כפי טגב,כיתםינתה עקב שס לח יהא לכתהרהארא
 ן היא"רהנ" ט רא כנגד הואזה- יעוקץ לטעלה פניח ער בילט ימין לצי קטן עיקץ ג"ב ויעשה אחד היי"ו ראשנגי
 יעשת באחליח וגם שסאל סצד לסעלה קטן תנ לכתחרה לח לעשות יף צה'

 לא שגהיכה והנקודה כרי"ש עגולח ויא גרי"ת- סריבעת שתחא קטןעוקק
 .תהא



י 'ך:,:' מסופרניתי  פינוניי5?ינבף"י( שארם בכיי כלגף חלק של4שמהאופיניהםהחא:סמוכרהלגנה
 נקהץ אש:.נג1עס וגנה סמש . ננעח בוויאם עני"בוםה:נשק)רא שעל ס"ת:סעל
 בצ4.; זנהסיפף י-ישל4ש הנג ננף,"טצע הנקירה ור4שיעה4ש. 'פילה חשערח5חום
 שוע'רףיי אר4לאובא'ןחיקין ןקקנה: וצריף פסילרק באמוע עשאח וואם 'שמאל
 רקר? תה4ש שח)קירח : בידו שקבררע מז ויש %תהלרז 4פי' להבשיר. ישאזי

 , השקורת ותהי' אחרת( קבלח בהט שיש ב"ה השם-חוי"ה סההי'ן.שר חוץ ;חהי"ן לפכיש" א,רל"ר?י,י"ד ה הה"א 'כי.תמונת לסטהכעין"1?ה קצתסימולה,ענה

 ך י':;2 .:י, נ תדסח-לז?י"ה פן שמפאל' רצי ולא ימין רצד לפטח .עקיטח , :"
 שראתרמה- קצר ראשה צ"ל1'

 של4 5ף11שרש לצרייסין עגולה' שתה,' התיניקייטוב; קר'את ;'ן ע"י רייץר אר51ה'של4,הדם'% ורג1רה יר4"ש.
 הזיי"ן שראשואע"פ תרטר?ל,י("

 ירא חכיפ לא אינוק וומא ימוש 'ש מיים צהד*ז עד5ר(2ש"
 שהיף: ; ז"ל הגה"1 קכיוז ועפ,י רמטה חררז שתחא מעט.עי סעט והולףסתסעט ועפיוה" פ,מיטרן'צשוה?.י הגלוה צוך( הסיר :זעפ,י 2םיפשיקראנהץיי"ן'ותפטוה

 ףוזו"דשנתפייין'וכא.בםןזעך'פ(ס:( כל בראש סצה'שמיל קמן עיקץ רה,וה.
 מרובע ויהי' לו' תהג(ה 'שלא צי4,ן עובד;מנ' צ"ל וראשה הת':וקקריאת יתפטוקוי פשוטה שרא,תרמחימן אדוכה. רגלה שראההא צייףלוהרזץ
 שם4ל' בראש!ינל קטן: תג וגס רנליו1 כ! ע'נ . חגוו2רית צי'ר _לכתחלהח'

 אנר4
 זיש,ן; צ.ן,.כב' רנליח .וב( ;לכתתלה ימין רצר עגורג ראש יהי' רנרם'ים,ן-.

 ו:נתפילין;וקו'החםוירות' כםו הימנית רנל צ'ל זייל קבלתחארש ועפ"ילכרוחרה
 יראש(( ס2ף בשם )פניא' השמאר*!היידק רנלי י,שעל ץב יחי" ה.טין רנר(,עעל
 ' רננהתבזס4לה רהיקים זיונין בי .שמ)שה יהחנו האליה כלר-יואם בננה. יאריףולא

 יש"ין. :אכל(:אם'עשארקןכתעת ת'ק.ז אין;לה ובהפילין חטוטרת חוי הראסשום
 יומה ובן ' '* ;בייבעת אע"פ-שאינה בריעבד בשה בה האריף אפי' טרה הטבלא

 ה' סימן לקמן עיין בה"נ )ובתפיר,ן פסילה ננחל על וחטוטרת וזיי"ן ת רל'עשאה
 4ד בשפר, תי4ה בספר בן נמצ4ש אס ום"ם . ע"ד( סי' כה"ק )ג"ב כ"ב(סעיף

 ינן בטפראהיוס )כ"כ אחיונ. צ'א לה אין גביהן עי4 יחטשרת יאיי"ןבתמיות5'
 צוהרן שאין.לים ובתנ בזה חי"ת על הנר קורא שסחה שה וטיעח בספהסצאת*
 מגהשפא% כפייהז וט"ן ימין פצר ה5יבה בו'הנו"ן ג_חברן אפ . ברוש%.ח'"ת

 :4 ויאחרת ג" לףוציא .אין בזח וגם נראה ומ"ם -ישי65ול % בזה ע"גוהשטרת.

 א41%) : %4" לםטרז ל4קה םעש הש4 ' ש4 ההשןףץ1 שיהאצריףט'
 3לדגריהטצק:ני4 כוי"ן יה1: שקאר4פקה. ןראש יכקזחל": הרבח כפיףץחן'

 בתפ(לי11 ישלה בוי"ו תמי' 1"ק האר"י אכללפדקגווש נץ שעש5ג 4אתיית בכלנן
 המשז כתףי עייו וה1שיג ואי) ילא,יהא ענוק*יי:'ו יה,ץ יכתחלח; יסיו יאשאבל
 עוץ ל4שהזמרוגיפ הב' קטורא,ש רתנין יה4ן שורמ ה, היאשין יאששאס

 כלם זה 4מטעס . הףעית על סעבירין' אץ שאטךי לכה דיטר הנ' כיאשליושימם

 ואין מעלוהו בלפי פנ-הם כילכם ת שכס, ישיט יצר.יק בעיין ים'ן שבצרהיורי"ן
 יח ם תנקטזך עליחצ"לי,

 כלוהנשסאל4 ראשח ליגשורה יצץ.ף לכתחרה
 פ(חדסדן סרלה קצר זה עוקץ ויףיי לשטה יורר קפן עוקץ נסו שיהי'למטה
 גד% "ה14נלקטדור4ש להבדכצירתח. לבחחרה קצת ב18ף יה" גלח 11לחייח

---........- 
. ; 

 ., פן.



 א הסיפרקסת
 קריארע ע'" והפם.יא ליא"ו תרמרה של4ש ארוך ולא קצר ויני, לרי"ש תרמה6ן

 פועילש וכשמאלי פסולה היפנית רנלח ואצ"ל תשמאלי עוקוה חסר ואםהתינוק
 יו"ד שכם ,ה בלא רנם משים כסרר! שלא הוי ולא ומווזירה כתפילין אפ"תיקין
 כתו"ם תיקין ~ועילם ול4ו כלכם עליה י' שם אין חימיני רנל חסר אם אכלעליה

 . 1. כסירן רהוישלא כתבייתרמשוםאם

 זויורע שים להה ' יה ול4ש צד פכל עגולה צ"ל שח'4ע חחסיד קכ4ת כפופחב'
 ענולהה חי4ש אם כשרויה פלםערףה כאחוריה זויות לה עשה ואם לכהחלח ).

 מנרים( ופסילהו)8רי למי"ת ריפה זו הרי ופלפעלח פלסטח עשה אם אבללפטח
 . . : פסולה למטה א4 למעלה וויית לה שיש דכל אומריםווש

 שיטרה בסיף אותח ימשוף רא רכן ירי"ש תרסה עולא קצר גנה צ"ל פשוטהץ'
 אם פסילח זי אנל כשרות כריעכר פיים לפיששן אין חאותיות שכלואע"8

 ארוכורע צ"ל'כלהפשוטורה ולכהחלה כו:לכתה קיראה אינו ול"ט דל.חתונוק
 פשיטהזויורע לכ"ף יעשה ל4ש זהה ומטעם כפופוה יהיו נכפל4 שאםכשיעור
 פהה כפ כ;'ף שתיעשה אותח כופפין שאם רי"ש כמו ענולה תחי' אלאלפעיוק

 כמו למעלה זויורע לח עשה ואם פשוטת וזו כפופה שז4 רק כיניהםשאין.חילוק
 נ פט,לחרל"ת

 ז,יורע שמארן ולצד ימין לצר  ענולם וראשח כוא"ו אר4ף צוארה להיות צר'ףל'
 כפופרע כ"ף כמו חי4ש חלם"ד תמונרץ כי חוא"ו ראשרה שהזא כמולראשה

 לצד פאחוריה ענ4לה ותהי' לפ.'ה חיטכ גכ18ף עב זננח יהי' זה ומטעם ו,ועליח
 כין זויות לוה יהי' וציארה גופח חיכור מקום שמאל לצר אנל בפ51ה ככ"ףיפין
 3, לח צ"ל הסור וע?"י , לכתחלרה וכייז כ"ף לצורת כרקית שיורר הו""1סיף
 נתב אכם . חחויס( )ספר קטן 4שפאלדה נרילח יסינה צוארה ראש עלתנין

 בשערע להכשיר' וש ו, כעין לסעלה הוי ולא פשוט קו כעין רק נכה שעלחראש
 אבם בתפילין וכן אחרת א להיצ א"צ כשבת כס"ת כן נסצא אם דחייניהרחק

 1 ברכה כיא יניחם רואחרים איןאם
.' 

 שתיחן שחרי היכולת בכל לכתחרח שוים שיהי' וריף סת4מח ים"ם פתוחהמ'
 מי'כם אי~יעשות ולכן סתומה מ'ים וזו פתוחח ם'יס ,טז4 אלא ממי"ןנקראתע

 יתרסהה שם4ש בסתומה יעשה שאם ים'ן כצד ולפטח לסעלה ענולחפת4חה
 4אותן כשרואין מ'ד ניכרות צ"ל האותיורע כי )ועור ול"ט דל"ח לתינוקלסם"ף
 ימי בצר לסטח יייות לה תהא אל4ש קצת( בחן ש'סתכל ער ולא קקהנראיח

 חמזנרע שתה4ש כרי לכתחלרק עגולה שם שעלשין יש למעלה אבללכתחלה
 מאריביככם. ענול.אלא ננ עושין אין זה ומטעם , ווא"ו כפ4פה פהוחהככ"ףחם"ם
 ויש כפופח רכ"ף ג4פוה רומה שעי"כ מושב"רנחתון קצה כננד עד בשוחאותח
 שיגיע צריף והחרטיכם הראשונה כסכרא והעיקר מרובערל שם אותחשעושין

 ו, כמו חי4ש לכתחלח ותפונתו לסתום שיחשנראוי כרי התחתון מושב גד כ,ער

 החרט.כם ראש וכין הננ שבין הפנם יהי' לא ולכן הרבה ולא כצת מיטהעומרת
 ל4ן אכלם לכועחלה נצרי~ין ענולה לעשיתה שיש נתבאר ככר סתופרהס' י כעקם,מיות ספנה רסשוף שיצטרר כ"כ גדול.

.
1 

 הנקידרץ שיעזר זהו בי ק1לסס כעובי לסתימה מהוץ עובר יהי' וננה ימטה
 א"ו שי; אלא השתוחח כפו 1, ב"ף תסינתה נ"כ סתומה מ"ם בי פתוחח מ"םשל

אם כדי כ,ה חראוו מן ,וראך העל'ון צר הרהיב ואם - ס'( ס" )נ"ב.מת"קסוהשעח



ח ,הסמהיירקסת
 אלק"ממ ש6 כנ1ן קיוש '3ש4 נזה יש.כיוצא 04 אכל טינ נקל לתקן עפשףא6
 שהרי לכתחלה היבולת פש1טה'כגר לנו"ן שיח 'שצ"ר למי ב~יי"ן ר11,'שח יגאן

 בענין נ"כ ציל והמשיטה פש1טח, וון כפופה שמ אלא נוני"ן נקראות שת!חן.,
 משיף התחתון 1םושבוק הראש,קצף ויה" נ"שי"תי כ18פה תחי' תכ8פנחשע6
 כרי אה~ף קצרז וציאררק תדמה,רבית שלא הראש מן יותר היטב שמאללצר

 כל וכ! . ימין לצי טלטטה עגורה ותהי' רמערח כם"ש ראשח אצר איתרהמם'ף
 נ פשוטח תחי' תישטנה שאם לנ(6ח ענורות לכתחרת צ"ל הכפ1פותחאותיות

 ראוירן .שתה4י כשיעיר אריכה שאי4ן אף כסי',יי"ן צ1רתח תואר פ"מוטהן'
 לסעלה' כם"ש הכפפנת א6 כפי8ח נוןלהעשות

 הי4ש ואבם טה ,פשו בב"ף '
 ו פסולה ק קוראהזי יל"ט.ואס רל"ח וק לת. סראי[קצהח

 נ"ף פנ"אותיות היא.סח*כרת גי לבתהלה שוח גנה מלמעלח שתהא צריףט'
 למעלד? וגנה .זויית'ה בנ' ענ1לה שתהא יצריף בסופח 1' עס רב1קה בפ,פח.

 הרגוקח ו' שר ננו שיעור שתוע ק.-פט בעיבי רסתומה חוק עונר רכתחלהיהא
 ..:. . . 2בסיפה

 שגתנארלמעלרץ מטעם לסעלח מעט שפניה יוד כעין חראשין ראש יה..ע'
 חיא חב' וראש אצלה אות רהססיף ש!ונר נרי בעפיץה והי' וניפח ט'נאית

 ו"לם האר"י קגלת עפ"י אברי שם, למעלח שנתבאר מטעם בה עומד זיי'ןכמו
 . ) : ישרהז ויי"ן יכשךזי שבתפילין 'העיינין קסל קוין נ'יהיו

 מבפנים ימין כצי לחערח רכתחלח יויות לה לעשות סהחס!ר קכרח ב19מהפ'
 רחעת שצריף הכפ1פות כל כמו מסח1ץ' ענ1רה תהי' למטה אברומנחוץ
 בלכן שיה4ש כהי זויות רה תחא שם סכפנים אברן. לכתחלרה למטחעגורית

 ן . ' ש קבלה-פהחסיד כן בי ב',סנפניסצורת

 ענול" צ:י פשוטה'ף'
 למטרץ היא שהכפופח כסן לכתחלח שין לצד לסעלה

 רמערדה היא שהכפופה .נסי למערה מר4בעת לעשותא החסיר קבלתאבר
 נ תפפפנח אם כפופה פ"א להעשית ראויה שההא כשיעור לכתחרה ארוכהוצ"ל
 שנתכאהימעלה מטעם תעלה כלפי קצת כ8וף יהא חראשון ראשח בפזפהצ'
 הב, ייא,עה לעי?ן הרמה 8ן רמטחל ולא צוארמ כאמצע ירביק ויבע:ה..

 ראשה אצל אות להססיף כרי "רוף קצת וווארח רסערה ש:חבאר סטעםזיי:ן כבי
 עליה 1*1"ר כמופה נון כמו חיא נ1פה גזואר כ1 חי"ב לצר.שסאל משוףופושכףה
 (תקן. בנקוש לתקן אפשר אכם .צ כזח הפוכח העריונה " גתב אס - פ"ב(סי' מהרכי מאמר )תשו' הכפופות בכר כפי לכ"חלה (פין כצר לטטה ענ1להותה"

.' 

 ח18כרץ י' כסו יסין ראש יה4ש שכתפילין חצרי"ק בנש ו"ו* האר"י קבלתועפ"י
 חראשינמש 6דכוק למטח תרף ורנלה כ818ח של כס1 תהאראשת פש1טה .ץ' * נו"ן'כש1פהושפאר4

 , 2 כפ81ח לעשותת רא-יח שתהא פכרילבתו(לה
 רצ4, קצת באלכסון התלויה ?מאר למשיףינל ויש התלויה שם"ר רגללצר היטכ עקומה צ"ר הימנית ויר'כח לכתחלה שמאל בצר גגה על "טן תנ צ"לק'

 1 בה"א כפו רינה באפצע הוא ומרנל מראוי עתר הננ משר אם : )8"מזימין
 קריאת ע"י הזפטול לרר"ת תדמה שלע לסעיה סאתוריח ממש עגורח ההי'ר'

 ע"י *תפסול פשיטה לכ"ף תרפת שרא קצר ויריבח התינוק.
 ג חת"וק קריאת'

 לפעלה שנתנאף מטעם למעלה ש8גיח י' כעין יה" הראשוניפ ראשיר: נ'ש'
וראשה



י
 . ליר הספר קסת,.

1ראש"
 העהמיין כל חאכ"י:,:ל( קכלת ולפי ,ממזכ4השם יקסעם זה"ן 4שן הנן
 ווין נ' יהי'שכתפילין

 כנ-

 שמאלה לצד 6אמצעי ראש לרכק וצריץ יוסהתע טי"ן
 חג' כל יח:1 ואז לכועחלה  שמאל לצר' חר ארא לממה רחכ מגשג יה" ולאלפטח
-'

 , .. והרי',ש-1 הקי"ף סם, עלרגל'אחת ראשים.עיםדים:לסטה ' :
., 

 . ו"רז ו כםו ,-נל,חים'ן עם נגה ,נ,הי, אשו.ים 2ה קכלהת'
 וש ורגללזנסא.יר[

 סק1ם .וגל . חהפיבה קט)וז דל"ת כמו שעושין ייש - הפ4כח ף כעיןשעיש,ן
 אסם לכתמלת)פו?.טגרומ( זרז ובלל . אחרלהמנהג חלץ כיו.ף ר21פתשהחלעה

 ן ,. .*, וקדף ח"א גס4 ר'נח באמצע וחרנל הראוי סן .יתר היל"ו ננ בשץ.

 1411לי וחצייקוהשייין העי"ןוהפ"א ער"ין כנ1ן אחר צילנ4לם הא1תיית כלג
 ם"ם דכן ש'. כימץ'"רע פסולה נונעורז שא"ה וג"חת באות )1נע,ת צ"ל התי"ו .)

 השעררז כח4ט הק: פירור ואפ" )נמרי וממ4כ1רז מודבק1רז צ"ל וסמיףכרנימה
 נגע4 ליגע,ואם להם שא.ן והקי"ף הה"א סרנל תוק אות'ות בשאר וכן בהםפוסן

 י.- : כ(שי!'ת..פמ4לין
 א1 פק)ירן. שה"4* כענ'ן הרא.' כשיע4ר בה אין שמא ספק בה ועיש אירד בלר

 חככם לא שאי;1 לתי:יק מראין פסולרז ,2היא בענין עליח צ,רתח איןשמא
 שמאיןיהא1רז ל% יר4ע אס אבו[ כשרה ןקר1תהכהךכתה יודע ואם מיפשולא

 , כמשי"ת מועלוז התיניק קריאת א'ןכהלכתח
 .טאינ1 ה"% ול"ט' ש:זכרתיניק.דל"ח מקוכם כל[ י"א( מ'ק ל"ב מי' א"ח ,ם'יוח

 אא1תיגרן ל1 לכסית צריף ואין , היטב חא1תיית 4סבי! י1דע אנל[ העניןמבין
 ו לככיין ניחטן שלפניג חאותיות אכל רכה( )אלי'שלאחרי1

 צריץ ש"ס סקיקק בכל כפופת וצריק פש4טח רה",רזלנו"ן נ"ץ שעטנ"ז א,תיית.ו
 .וכל4.אחי הא1רז בנ4ף נ1געיכמ )ב( ש;הי4 וצריץ קטמם תנין כג'לזייק

 נפרר
 לתקנם וצריץ וקכזהפמילים שעגעין א1 חא1ת בגוף נונעין אינם ואםמחב'ר1
 תנ כל שפרד' חא'א-?. לנ4ף סג'עים אחר כל( שיה'4-התנין צריץ. וגס)הרס"ע(
 בשם 3סנ"א. י*י"ן עי"ן ילא זייני"ן אלא יהיר שלא בא1ת דינוקה במקוםמחניר1
 עשרז לא אם ובריעבר כאםצעיתן כ"א בסיף,הא1ת ירניקן ולא הזכרת1רז(ספר
 ליברזהננם לחוש ויש 3ץ שעפמ תיע לא אם פוסלים ויש כשרים כלל תנוןלהם

 של4ו משום נזוה ואון ת'קין מ1עיל בתו"ם ואפי' ולתקנן תורח בשללחחסור
 .. עליון צורת1 חאות זנוף ל ה1אכסדרן

 שיזחר4 רק בזח חשש וא*ן מקוס1רז ככמה תנין ע1ר לעשות הסי"ריס ונהנין
 צוררן התקלקל שלא דקים תגין הואייושיעש4 על או חי' על גשעישין כארי

 ן הי4"ד אוחוא"ו
 אשורירז בכתב ה1ל[ של דברים לכת1ב דאין י"א; רפ"ד( ס"ם ביו"ד )רם"אח

 : התורה ב1ש13תנין
יקר4ק.

 לק 65ומ פמו3לין סחגין כס6ין 3גויפס געל 5'מ ס" סלמ'ע גססו' , כ6ומ )נ,ף גיגעיןג3(
 סוי סגיס כסכסנס.ו5ם 6ג5 כ55 3ד)יכמ סייגו עעכנין 6יגס ססחניס )סרע3'ו( 6ף גי ,געע5ס
 נוגעין.3גוף 6יך)(. ו*ס , נקי5ול יססו סעתן9 וסמג*פ , 5פקן ו5יס ןפוסג., 'תרוח65יפ'ית
 וגליך גין סס ק;ס51יפ סיינו 7י'5 י'מ פ" ייס9 ינל,ן  %4111 כ'  לך  יפפוג ,  כסולין)ךש.יפעע
 וין , עכ'5 דג6פ59 כ55 יספגין ממק גלע 651 , כך פח,ך נסס5ס סס'ק 6ין סע)ם גגפק)ס
 5סס עסס 65 6עי' נריענר 536 ק5ו נס')נ סג' קגסון.מסל"ס דעק סקי'נל"ס

 נ~
 )וספע נסליס

 עמוגליס 61ינס סגין 5כ דגסיס נךע'ע פפ,לס וס6עת, , גוגעין 6ינס 6ס גתסי0 סנק3 מקדקוק
 . פ ססעעקס קגמ סגיתי ויסך ני5'ג תגיז 05 מפין יותלמע

- 

' 

6גוי



-מך , ז:ה קסת'חסופר ,'י.
 ג, ל'ן4%5ט ונו . גמנהן ק י,יי,ה
 אורץ תידבק :"ט5א ש4יפע."""יה נן% ם4קפרץ, ח'יץ 9ל( שתחא צייףא

 טז4 ז4 הרכח מו*יי1רז יחיי 51א הש5יה '3חיט יהא'ביניחם אלאבחברהה
 4ירץ .3סלע תיבחיתיבח בין ויח" צראית'כשתש אחת אע" שלא"חאנ4
 שחרחיק שינח ו"ס מאחה )ראית ת'כ4ח שתי יהע שלא בו4הר יקרבם ולאקט.ה
 ט'פש ול4* דלא"כים לתימק גב"ח( כשתים נראית שההיבה ער האותי4תין
 אורן אזזח נחסר )ט*י(יאס פסור כאחת לו שנראי4ה עי תיכחה שתי שקייבאי
 שאכט אע"8 ח?11ר4ת נין למעלרה אית4 ותוה התיכה בתחלת או התיפהבסיף
 בשר ט"ם התיבית שתי בין כרל ריוח ישאר לא חשויח בתיף חירה אורהנטי4
 - ביחד למ"ד אל"ף בתכ אס . תיגות אשתי שהף עכשיי ר1אים אנ4 )א( עכ"פשהרי

 ז. כשר אינ1 י כיה : ..'.
 ע4כף' שהדי4 כ"כ קטן שה4א נקכ -וכר( נקניכם ני יחא שלא שלם חקלף יחי'ב

 דיד מחמ לא אכל )פ"מ( סשי חשםש 4נד מכר שאינ4 )ט"ז( ער וטותמו עליו.
 ~ם השמש נגר אפ'ייניבר'הנקב מבשירין חש )ב"ח( גומי"ן עםעב

 ,ייחיה עכ"פ ש?שאף וה4א כשר חם"ם א4 חה"א בתיה ניקב שנכתכ לאחר אםנ
 3ר( על מגין מ"ט נייל היקף אחד מצד דק נשאר לא ו"פי' )ט"ז( נוילמוקף

 ואכט )פ"ם( פסור ה4ט ניקכ.כר( אם אכר . בהכשר תחלח שנכתכ כיוןהאית
 . ן יעגלפט1ר אחד מצר רק אפי' לקב הי' חכתיכה מתחרח.

 דחיימ קטנה אורץ טל,א גקתזי אם ה"א של קיטינ4 רנל א1 חפנימי רגר ניקבד
 קצרץעובי4'אם נפסק וח"חאם ביטכמהר"ם5 )בוי פט4ל לאו יאם כשיי'

 ', נש"ל"ר)ב(חוטדקכם4קא4יץררקהכשר_8.
 ועמם אםהע"'טאע)יא אחת.םחאוח"וזחפשיטעדכמן"ו,ון1מת נפטקה

 , 8 פם4ר ראן ואס בשור רקריז "רע םט"וולא
 ציערלכטח*ווה חרקמזהר)ר( למטרז נשארע%4 )ם"חאטאחראהפטק1

 כשמראקחנטאר
 יטתע"

 "קראו יצרפם החלק נטזה החימק ירארז יטאם
 פר,דתרץ קפין כל אכל להריא פרירתן יטנראח פנקכ .ח"נ4 שלוף ל4 יןוכאמת
 טי ירא זח,טמיתהטזקדאף.בת"ס לעמן עכ"פ מתמת;מקלצרפם להדיאמכר

 . 8 משוסזחשלאבסירןי

  האירז טרות נשאר עטר4* ר4אעט אמ 04 אבל נטפק יוקא ועעיק דמהמ האי
 ורנליהר"ץ יחשיץ או"ד"הקןק מחאל"ף עראהאלהפ א4שעפסקכרףקעו
  חאח*ז טאין יואחאז ,מממ ,טהוי ץ4 א1 יר.ש קטחהע1ק אע"פ ' פסא%ומימה

,כתישמו

 אבל?אם ואח"בנפסק בבקאטה רוקאבןנמעמ לשנפסק*%ת רסכשרען חאחי
 יביצא הפ"אטח רנלהכ"ף אואם בו עפסק יטסנקכמתחלח,לטנמזבהיח

 בת .י
 ל61יפ6ט)6(

 )ו-

 ומוף סינוס 3/ קילנ 06 5יעוד 6פסר דע1ס נסג יונ6 וגגגי סס'1 נ'ג ,
 פ6גר 3פ'ס ריגו' מומ )ג( : 6חרס ס'פ 5ס51י6 סי6 יס 5סיירי5 יס בר"ק יגסעס6פליס נסעלי וכח3 רנסל פיגופ נ' סס0 נ?נר ס18ס , ונ5כ"ך ע6ופ,וס ג6סס ס'6 ס6'פן)ס

 )ס6נ5 סדיו 50 סחויפוס ט11ק סענח סגס*ס נ'ס ס~י'ס ס3סי ה 3י גס*5 , ' פ'נ ס"עיוני
 *סד סוט לס ספיפ פן נס"ר "6 5עטס פ5פע5ס סו*'ו 3ו3' ס5 סוגו י5 יגיקפ סקסמיוסק5ף

 ףן נ1ס צ6פג3ו קנפ נע0ק סו*'1 גקני175פ דסייגו סע6יו %ר עגש וס19ע סניגע עידק.63ד
 יגיייני62/



 ה הסיפרקסה
 לנריד מותר 4מ"מ )מנ"א( "ם'ל מהחלהי קלף היקף ב5י הקלף ימ1ף סניענת

 ג כסרר! שיא זה סשיס הוי ולא כתו"ם אף לטטה נותקצת
 רוק~ש היינו פתחלח ההפסק כשהי' דפסלינן והא . חעוי( הר"י נשם )מג"אם

 הבטףז ע"י רק נראה ,ואינ1 סאר דק מדק ננויל אפהי' אבל ההפסקכשנינר
 סנכירז אם אלא ניבר ואי:1 מהויק וה,א הכתנ מצד רק עוכר,םכחיץ 4 ואיידקה
 1 אידלחייש באצבעימאחוףחטיל האית : .י

 אףר רק כעיהם ספנמק שאין תטצא לאורז אות יטמ[ הנחל כל לטל אם )נ(1
 נויל היקף ן א אס וכן וצ"ל( זלטן שניא1ר סהו' הגא1ן של )בש"ע נוילולא
 יש הקלף ס1ף ער המניע ארוף שסנקכ שניקב כנון מבחיץ לאיזהא1תבלל

 ' : אח"כ :עשה אפי'לפסול

 בכתיבדז רוקא 3עשים האיתיורה שיהין כעינן לכן וכתכתכם כתירה כתיכיא
 שינר1ר כטוה לתק.1 וי!כל א1רן א'זה נפסר אם דהיינ* חקיקה ע"י לאאבל
 נשכם )מנ"א חיכורה חק רחוי מש.ם פסילי זהו בתמי:ת4 האית יישארמציריו
 תיכ1רה זחק וכללא . מהני רא בקולסס.אה"כ עליי יעב1ר אם יאף וסם"ג(סהית
 בטיפרז חא1ת נפסל הכת,בה מתהלת אמ כף היא ( שית התש כל מירי)יצאת

 ע'נפ"מ ף הרי' כשם )מ"א נפסל כ16פי רק כרא4י האית חהלת אח אף יתייהד'1
 וי ואי, ירה ה. כלי לנר1ר צהיך מ מ' קכ'ה( ס" אה"ע ינפ"ח ליכ רס"נפת'"ה
 אחת מ:ת'בה עשה נ שהוא נאית דוקא זהו יאמנם לבר פסל ש! טה 1י שיגיכמה
 לני4ד צריף א.נו שנהה בכתיכה ו:פסר כתיבית משת' סו-כב שהוא נאדתאבל
 ט'פרז ?ליו נפל יאח"כ בהכעגי הא1ת כל( וכהב סתתלה ואם ש:פסל מחאלא

 ויגמ1ר סצורת1 תאית שתתבטלא כרי ער אלא לנר4ר צריף אינף אז' ינפסרשדיי
 עליו האדיק צ4רה יעריין מקצת אלא נ1רר אינו אם אכל נהכשר כהי בכתיאיתף
 טאר ליזהר הסיפרים וצרי5ןכם ' סהני לא זה י1תר חא1ת למשיף ירצה אםאף

 השאר: על תקיש וסהם סקצתן פה 4ננ~ר הזנ1ת חקבדיני

 כאלכס1ן החילף אסצעי כק) אל"ף של התהתונה אי העליהה י' נדכקח אםינ
 אלא ין"ר צ:רת שישאר כדי לחפיירה כנרירה תק:ה אין הי!ר צירת1.חבטל

 האל"ף כלם והשליכם כתיכח בעףות ונה על יו"ר גרבקה אם שס( )פ"מ כףהרין
אין

 סמטייס עי 3ריי סו6'ו 1יפ61 ט3מון טטיית ע5יו 5ר3ק גיע*ר ו5כך וסייס , יסכסיר סס51יור
 סנעסס 3ס*ס נס6ן וסס , ע'ס סי' פס'ק גג'נ ס)6 נ, ני' י:ג!יי נ5 גיטי 06 )ג( נ עכ'יונסל
 סחל סגעסס גיון סוסססס ייכ6 מ*ג ס6ינו סת5ך וכסג ססס מן ססמס5י י!'ך סי גקו$ד3ק3

 וג5עעס ס ו6ף , ע5יו י' סס 6'ן יס קון גמסר ד6ס 5ועתר'פ יסיכקסק 61פגס ,סנלסג
 6ין וירס"י , י' סי6 עחס יגס , כלס'י ס)נס וסמ6 6כסר 6י ע'ג סיסי' נו6סו ,יגי.ו , 3'גפיגו יסוי , מ*ג סיספ 3עיון 6'כ כתי3סו סמיס כמי 511 ס6וע נגמר סץתס ניון פ'מ 1ס קיןועסוח
 רק וחק! 6עפ'כ וסעיס , סכס מן וגר י))חוק 6סול 61'כ , קייס סיעיני וג5 סיספ רקקפיד6
 נל6ס תג יעסית רסי,נוסהון

 ססמ6י
 סי6 רק סקפיר6 ועיקר 6מס ס)קג( ת5ר מ*ג 6ינו וסי6 3)יקג טחירין ס6'ך ססקס0 מסגענ סנ'י ס5 ר6סון תי' סה6 מך6 , מ'ג ס6ינו "ף כסר וגיס

 כסר ו6יגו סכסינס מחמנס געסס מס כיס5 )ק3 דחף 6עח .ססגי ח" ו6ס'ן , "מר 3"וסחילנק
 פפסיר ו6ינו שק!ן גיי 6ף נכינח6 סי6 סיו'י 1,*נ , כרס"י סיכס ספ6 6ח'כ געסס 6ס6,6
 קטן נק3 עסס סגיר רי3:י ופת'ך . יגולד4 סס!פר וסהמי5 6מד 3ק5ס וח3ירו פורגק 6וחגסס סס" תפיוין 3וין סגס56 סמייס 3סמר כועכ : עכ"ר כסוגן גכסגס סנ3ר כי!ן ע*ג ס6יגופס

 4 ע'ס 5סנסיל דיס סס וסעיס ס1ס סנוד נפקוס פקנס3פ,וס



 הסדפר,-.ה.קסת- ן.

 ואכפ י האר"ף כל לנר1ר צריף אלא יבדה עלי1נה 4191ר לגר1ה אחע דיאין
 יאח"כ נהכשר חאו"ף כל נ5תבה ואם י לברה א1תה לנד1ר די תחת1,ה י'נרנקה
 נהנשריוכל ילבותנה ובהה אמזה לקח1ק די עליהה י* על אפ" ויו טיפתנפלח
 של השמאוירז קויה רק אם אנל ( )סנ"א באל"ף וייר,עצ0ה ה גש:נעה דיקאזה
 . אם התאיי"ן ורגלי הפ"א ' יחצרי"ק(העי"ן השי"ן יור" . כשר נ"ליף נ1געתיו"ר

 : באל"ף כמו נ"כ דינס ר.ביקס מפק1ס יותר הא1ת בנוףננע1
 לה1סיף א1:יים2 יש כפ"ם( וע.ין )א"ר בשכ2 אל"ף של היו"ר גדבקה ואםינ

 היא(" מ( '1תר עבה שהרנל ג"נ רש זמאל לצד היו"ר.למעלה ולהרהיבדי1
 ,ה שאין וי"א כ2"ו( 0"ו סי' אלי' יר ושויייז נ' ס" י1סן; זכרין )שרית כלום בכףאין

 על לכ1תבה " ולחז5 האל"ף כר לנר1ך אוא.מיתי הכתונה לי1פי ונאה ישרתיקון
 להעכיי צר.ץ הנרד.וא,ןסקים

 לשסה האל"ף שארר האית'ות שאר הקולסם'על
ן

 י : : לנא לעת'ד וקדשה לשעתה קדשה ראש1נח רקר1שה
 שעוה אמנטף )אבל )סנ"א( לחתעריין היא אן" )ט"ז( רי1 פת נפלהט אמיד
ן

 אוש~לדק עלי* כיוג שם שאין אי כש'א ת ונרא ב' חלל היף מיתי( לקה ום
 קצרז רז שמהם. אד ( נשסה-ר"ץ )מנ,'א האית :'כ-ת ואינה אחרת א,תלת1ף
 כחסר1נ1 פכלת י שהאית ק1'ן ~הוא קיצה אלא מם:ה םחם-ת אינה 4פ: חאיתסן

 4 פטילדז ה,טכ ויני1יז ?האיה אע"8 א1ת של ניפה ה.א נאל4 הטיפהשנראית

 טעה אם וב! )פ"ם( 1 האיד7.כתיקי יזהי' ועי"כ הרי1 מ11 ט יגריר תקגה להוא'ן
 לנריר צריץ אל% רל"ינ י'שאר הרגל לנר1ר ק1עיל אין ריית- נמק1ס ה"אוכתנ
 צר1 איג1 הא1רז כי אככם 1 יינתכ 1.חזור צורתו שהתנ:ל עי ה"ית מנוףנם

 בי"רז א1 רייש במקום דלית יכתכ טעה אם וה"ח * בהכ"1ר שנכתב כיוןלנר1ר
 י כהק דחא משים הא1רה לתקן התג למחוק הק)וה א'1 איפב4" ובןבמק1מנ'ף
 שב21כ קודבם לוגא יכתי'ש ח"יא ולתקן רי1 לת,ם-ף טזתר אבל )טיז(תומת
 ימחק הייא נמקש פשיטת ץ' כתנ אם , )פים( כלררן שלא הו' דאל';אחה')
 קשמאלם רגל 'כתוכ זאהוכ רל"וג שנעשה ער חיל מןתקלח

 יבתול ואכם *
 : צ"ע בח"ג בשם איע ואם . בוהרגל שיכח1ק עד כ4קני לא השנאן רנלהחלה

 הדבקזלפיתדעיע כגרוד מיע.ל א'ן פתוחתהו:סתמת גדנקה פהיהה מ"סטו
 יכהב ואח"ב כפ)פה נו"ן בצורת ותשאר החרטים כל ק?נריר תקגתהומח

 4פצר בבתינדז פפ1ל ונעשה כת'נות בשתי שנכתם שת % וה"ה . נרד שסח

 . 451ש 151פד יהדסור 'ש רל"ת במע ,טעשאה ור"'ש . ר4יחה יגי1ר ץ צראין

 ייקוהר,ץ חפ דבע ישום רי"ף בםין ו'נת"נו יע,אר מ'ר4נר נשינר1דסני
 יאסבתנ'מתסבוה לב1ש( לשס )מניא ,שנ'הס הלכי4וקץ.לנר1ד נפטילנעשה
 שגם_ יהננא1ןהדץ כשינ%ד לף סני .רל"ת בעין תג ב1 צשרז טעה יאו~"כרי"?
 !""ושס4(י נש8 גסנ"א י כוה.תע"ב :והפחם(יגפ הי"ש ויכתבלקמ1 ייחזיההתנ
 ער,ויש4,21פר לנה1ריחפ ציוך לרי*ש עודגטה עד ץ',:עגטה שו ננל סשץאס

 4פ4ר ישבם סיישם 1' ס" .)צינ למחוק אלקיף'יבול שלרז ואפ..' ו*רק"צוררנ
 ג ופי שעיר למטה :ההנל (האיוץ ,4
 ייתדטצדגשדפל ~הב'ה"א(כםק1ם4י"ת אשטעה 5*6 מ" עה"נ )תשי,כז.
 ונסו2ננ.עי שלה זזרול ו4גהד בא41ן"ת 4:ת'קן .בה.עבר הה"אי.

 *טג44-'

 סעט. רק 0ממ -נשא
 שבזאד,י'קקהשהם .םצד 3אהץכןמתג לו' ב%חוע .יףעייםין

 פ%קב נ1.חלוחב:ע2ר,21 אף רש' עג בד כבש'ו'ק שאן לו כשר 'ו, נם חטיטרותנ
%:::ב



 ' . ה הסופרקסת,

 חיות לע4)ית,ממנה ראו-ה היהה בי כפסיל נכתנח לא ח"א של הוליע2כשנבתב
 .סרן אל4י סן)ה. לגרדח תרין מן אין צפסול הרל"ת נכתבח שלא יניוןפשוטה

 4.1ם פק,ל שננמיח אחר בין )ר(  שתגמש קורם ביז לאות אות נדבקהאמיז
 כתינח היהה עצטה שהאות מאחר תובוח חק מקרי ויא כשי וחפרירהנרר
 צריץ א1ת,ורע שמ של רקהתנין נדבקו ואפי' ם"קנ'( ל"ב ס" )סנ"אכתקנה
 נרבק דאם י"א )ט-ו( שנקתמח כם"ם ורינה נרידה מהני לא הרביקית ע"יח"ית צורת נשהנה אם וכן לחביתה רבוקה האית אירץ כל ואם כ"ז( מ"ק )שםתיקון
 יעי"ש משוס בש* נורדח אינח אפיל4 לגר1ר שטיתר בא1פן הא1ת קונגמראחר
 ואפ,' )ב"ח( אחררן לה1צי4* צריץ אינ4 בם"ת. כן נסצא אס ולכ! לנרורראוי
 רביע אובח שא'סור רק הקגח יש הרין  שמע'קר כיו! לנ1רר4 אפשר שאי נתבש
 אחר או ה*רן שננמר קורכם הננ*ער[ נעשה אם ספק ואם חיים( נררץעלית

 ן פמ,ל 5סדרן שלא כתנ! ואם הסרר על יכתוב )ה( צרינין ומזוז1ת תפיליןיח
 כ'( סיק ח רפ סי' )שי,ץ תקנה להם אין אחר[ א411ע שחסר מצא אם ולכןן
 ואח"כ ההסי1ן שם ויכתוכ החמר1! מקום ער למעלה ססמה 1ד לגר יכיל א"באלא
 ?'* תיר[ והם יש אך,ו-ז אית ,חר אם אבל ' הנרר סקים על שגרר טהיבתינ
 לא ת'נח באפצע חיא אם אבל בהחלתה או ת'בה במוף חיא אם אוהה ירשיגו
 למשוך יוכל יאם הריא"ס( בשם )ב"י תיב1ת כשתי נראה יהי' דכשיגרידסשום
 מל4* לאביתיף שכחב כנון שלפניוח"ות

 ולטשווהנ' לםחוקהוא("ו שיוכלם
 ש5~הר* א4 ש)פני! א1ת לסעבות "כל אם וכן הררב"!( בשם )מנ"א דמישפיר

 ג הא1ת שינוי משום בוח שאין מחנינמי
 למשיץ *יכ1ל 4כר4מה ב, יש חראשין ק1רם אם ט"ם ואמנם )פ"מז שנייההינה רטאנק דיש אבאר הסמ.ץ ובסיסן אותיות נ' 9וישה רשיעור דם"לרר"וז לח4י ראיו ימחק)א יהירה אחת תיבו[ בתב אכמ ב"ח( ב"ה בשם )סנ"איט

 זאטם )סג"א( איתי1רע נ' 8" רשיע4ר דט"ל לר"ה לח4,ו כדי הראש1ןימהוק
 א*[י1ת ט' כשיעיר ישארכשימחוק

 שהו*
 ימש(ו לכ"עוופס4רם פרשה שיעור

 יוכי* אס שלפניוחא1ת
 חרנר* 'ו[יח ימ ימשץ שאם קו"ף א1 ה"א היא ואפילי

 , כמש"ל ה"א:זה לחכשיר אין שאפשר במקום אבל כסדין שלאתהי' צסיף ועאנש יסחוקה4י ראם אחר בענין אפשר ראי משום בו[ לז ליתבסופ1
 1, למח4ק מיתר השמרו פעם'ם ב' כתכ אם )8"ס(כ

 כו4צא בל ובן תינמןחף ש,הי" הוא"ו אי הרי"ש וימש1ץ ישאר וחוא"וחשני וחשמי הראש4ן סהשסי
 לוח נלל ףם*זה תקן-ק מעני( ועאינח אחרת תיבה שנק[ חתיבח הי' ואפיל4כות

 : ן 'הניל -י
 1ס' ע5 ס*ס י'ו "" וסרן'פ , נס'ע כ'כ , כו' 0'ט פקרי 651 כו' סגגערס 6סו נין)ר(
 מ5 ססדר ע5 יכמ31 )ל נ גקטיגן יסכי וכ' סט'פ פסק טקייס קג'ס סי' נ6ס'עולע'ס
 פקןרס נס3 ו406) טק%5ופ נתנ 06 5י פ0יטס גג ן 6ות צ6ו0ו נסדרן ס65 סוי 65ונדוטס 1פמ*ני11י לו'1 כמ,5ר"ק ד6ס 5י כסיס6 וויי סי'.5'ט( סוף נפס'ו )גדסס ספ'פכסנ
 נימ ק'ד כ0נ 06 גס ן טל נסדלן סיס 6,ס כ361 ט6ין דל5 )סדמן ס5מ סוי ו65 ס6ומעסייס
 6פלי' 5עויס דססמ6 כ*רז 0ג6 דכו' עסיט6 מקודס גז 61מ'כ 15'ס יו'ד ס5 קח1 ססט56י0ג
 שוג י , 15516 כסדדן י(וי פקודס כ0נ וס0'כ גונעין סיוד"ן ו6ין וכדומס 6ייף כח063 5י פגעי' 4. יסילן סי6 'גי ע5יס 6ופ דסט יטומ61 סנן כי סקודסז 3סי' )כע'ס י0קןדיכ*
 ? וננ'ן נד6טלן .'0והו6 ר )סדדן סי6 סוי ד65 "פר" 5ק"6 06 סו" כ'ס ןס סנסו6יפי



ש' ה . הטן"ף-'לקסתי

 : גיי האיתי1ו, ימקוץ י5כי שהר ם4ד שפס4 אף .ה%ת %זרוז שנשאי בלהכלל
 נ כפורן שלא זחלהכשיי.ילאיהו?,סלןיס '.

 ' שהיה או שתחת'דע בנג בם9ייה. חאו"ף א4"ני האד"ףגנג ;: אאל-פ רגל ננע בנון ' עליה צותת ואי1 כתגץח שיא, גתובת אוהש אזת בלכא

 או הה"א רני
 . האוון צ4רת צריף:לכטי אלא לבה במחיקה רי. אין אל4' )שבכל נוגעיםהקוייף
 התימק, ,שאפיל4 .ו"ר עי"ן שכתבדע שי"ן א1 נוון יו"ר שבתב גדי"ק כנון1ויתיות הלושרזי*תי אחת א1ת שהיתה או כשנ"ת( ה"ת להף רלא מקרשולכתוכ
 כמררן שלא הזרוחקנכמהוי לפמו שגתכ ואהר . אותם8סיליסכפש"לשרא

 הי4 שחם'לא וה"ה ככותב הוי לא מהביתה כשמשריהח על.ה צורתהשהאות דביון דם) ש8יה לפנ'הם שבתב אהר ההביקית האותיית להפייר אנל .ופסוליס
 גסררן שלא כתכן מש4ם ליכא ניברק ה'חה האית ת רצוי רכיון לתקנם,בילש לפניהכם אם:כ' אף ס"ם תיקין קורם אע"8:'ט4סיי'ן קכירם ון'יט רל"הותעיק האית נ1נעין.כניף התא,יו ורנלי . והעייני"ן יהשינן"ן האלפ'"ן שעל יירי"ןמקצת
 1יידתן להרי4ש 3יבר אין אץ לזרז זה נונעין *ון למעלה דה."ת הוטיא אםוה"ה
 .. . (כיה מורג)(.9הי"רע התינוק שאין להיביקם - סות ,ייני"ן שגי קל4* שההינ1ק פאעי

 )ש"ע שפסולהכפש"ר( דל"ת בם1 לסעלרז בזוי1ת פשיטה ץ' אסכתנכב
 די"ת. כק,ן שעשרה כי'"ש שדינדה בהי"ם ת.קדן לה שאין י"4שמהרייש(

 והטימיות זיי"ן דל"ת הי"ת בתכ אם ( מקיי עלי' רצירתה כ0ררן שלא זהמשיס הוי ולא ענו)ת לעשיתה רע ף להום ריכול :וייא )ס"ם( כולת את לנרור*צהיץ
 ל4רור כתו"ם אף . תקנרה יש )1( רז כות הילע2 גסוף ההט'כרות עוה אםע'ש
 דז כזה הרל"ת נתהלת ההטוטרית ורגר אם אבל ,יי"ן שתעשה עד הרלהןמן
 שי"ן.בד* כתנ אס קכ"ה(' סי' נאהייע ו8"וז )פ"ם י וסזיזתז בתפילין הקנה להא'ן

 בג/ שתשאר אהת 4 לנרוד תקגה "ין ג("ם יקרות י41ע שהתיניק אףראשיסם
 לדז אין יבתהם ה"ת הוי דאל"כ ילהשיימרז צורתרז לבמל יץ צ' אלאראשים

 8 בסיין שלא ייה" סשגסתקגה
 ול"ט רל"ה שעימק כף' גל ניבר אסרייוסן קצו2 . שגסהק4 ותינות שתיתכג

 שמשמרו' אלא אינר עליו ף .קיס כשר..וסה הסת9 שעכשיי כיון כסררןשלא הוי ולא הכתנולהרש להטיב עליוזם ק4לשק להעמר מוןה לוזהםיכל
 רושכם הק 4שאר ול4* מהקלף כוההריו ק38ה אם *בוק ייתר ועסמקשלא:

 ל*4ורז הכתיבה בתקלת ואבם . שוא,4ירי5 ,הוי היי *ל'איסוסא,מאה6ה6
 המץלושף :,לי(טץ דץ ק4יע פי,נחהואץו ש34'ינף פ,ם( פסדרן של* נזב איילטק עליהבם להעביר זץ וצו ואדוק לאו קיאטע .4111בהה ללכן %קה אל8 שץרהרע
 ס6ס 3פסיטופ כ' סג6וזפסליס51'5 56 וגס"ע , ע'פ נסס ג'כ-ספג'6 , יגאקגסעמור)1(

 וסנ5)ס!'. , 5עס ידפפי ו65 קקגה, יט '*ין תחויוין , עקאס מק:עוופ עק ו)י'ן י4*פעסו(ה(
 קנקי. ~גפ 5מנכ6ופ עעסס עוסה ק6עו ,ןן. ס*פ סוי ומ'נ יעפיס ויס סק9י ק*ספ'ע שיקפי6

 סהג-פ ג5 סימק9 ג4יגן וגם סדג'י ר4" 9 פפיס רפסוו ו9ח ~וז) ג) ססק5 סיסמש5עחו,שגי

דס6געיגן:ס4פמי
 גפסוי ג5.פנעסס

, 
 3.עק(קצ פסו5 ר6'ן 4יגו וי 3פסע, גופגס יסך5'פ:טגי

 גגי עם0 41סע4 6ע'נ , פק* ע'י וס'י סס,.שכדוגס גשל סי' נסגמנ 3ע* 6י דס6 .סד)זפ
.סמ6י

 סו* רס*ן סג גסי,פ 95יזונס6ס דג* ,. סו  גסו גנ59ס סריזפ ע4פ , ועס6סגלופ וי'זו,
 שוגזפ "יזפ 5סג4ר גקפו'.עסונסדע9ו ס וו2* :. פ44עג*5 פגזג9י' 03סו' "ספע וכן ,כסו

ווייין



 . ת הסופךקסת

 התחתון הלק לכסות צריף , לתינוק להיאורז. וצריכין נשאר 1, ומקצתארום
 י - 2 התינוק יצרפו שלא ארוםשהוא

 הח"א אייר נתיץ ז1 שיטח של הלם"ד ראש יכ)ס של4ש רכתחלה ליזהר ישכר
 באה"ע )רט"א נבנס ואם נניעה בלא א8-' ממ;* שלמעלה שבשיטחוהחהת

 כה"4ש ו)ר~יה רל'.ת לתוף ש)כנס כגין האות צירת שהפסיר בענין קכ"ה(סי'
 )לכוש( לבטה הצרי"ק והאריץ היא"1 וסהק וכרומה פרא פצית כתב אם -פסורה
 )טג"א( ת-בית כשוזי )חשבת רסערה האות נאייד שאינו עור יכל להחם'ריש
 נתיכו הסטיץ חא'ת וכיתב חתחתון רנל ססשיף הכתיבה בתחלהע אסאנל
 יאכם ב'( כלל שישן )פרח אחת ת'כח טםש הוי רהא מיתר ארצ_י נ.י פכ,ה
 להיאירז ,ש נ_י פ כוה ה16ף נגר בתוכה רסעלוה ייו"ר רחב סרסטה נ4"ןכתב

 לכת:ב אפ" לתקן א-ן קיראו התיווק אין אם אף בשס כן אירע אס ום"מלת'נוק
 10בלע אחה אורק ואכם לקרד אי היריעה להחליף ט-ב זרכו מסוץ "סקידס

 : פסיר )ז( והנו"1 הנינו"ל לתיף ;בנס אחר שאות כגוןבחבירו

 סגיפים: כ"א וכו י השם קרושת דיןן
 בכר* תו"מ או סיית קרושוז לשם שכיתב הכת'כה כהחלת שאוטר אע"פא

 רשם כותנ שח41ה לימר צריץ נסחק'ם טאינם מחשס,ה שם שכ,תבפעם
 ססיפק שהו4ו ונשם הסופר( הי"מ בשס ויצא פ' סוף שי )סנחת חשסקרושוז

 י"4שן ' קרוש הוא אם השס קיישת לשם כותכ הנני יאסר לא או קירש הואאס

 בפיו חנתיבה בתחלת והוציא היאיל[ ישמן האוביורק שכותב כשמחשבדסני
 רהקר ייש לש:דקשהואכיתנ

 בדיעברו
 כותב שהוא ה'שב רא נם אם אבר"

 עליו הקיל0ס העבררק "ח"כ מהני רא השס שנפסר וכיין פסירל וה הרילשסה
 בתשובה( הס' בסוף הקורש מלאכת בס' ועי', קטנות הרכות בשס )בל"ילשפה
 1 תורה הספר כר* נפסל הו4ש איוח -ורע ואינו רקרשי ששכח אממ שסואפילו

 ונזכר השכם קוישס ילא בסתס מהשם אותיות ג' או ב' כתב אם יונה( )בניב
 מ"ו.וי"ו( סי, יוסת וכרון בשיי'ה הוא וכן )שם כשר וקדשי יהשליסיכשרצה

 השכם לכתיב לו שהיוה כגון אחית ת'בה נכוונת הראשונות אות'ות כתבואם
 הוספתו םהני רא השם כאן שצ"ל הרל"ת ככותכו ונוכר יהורה לכהונונהכווין

 ' : לקרע4ו השסלשם-

 מומין בעלי כטקריש דהיי אינופסול[ קרושח רשס אחריס אלהיס כתבשםנ
 יונרה( )בני מע'וה איוה שס אירע אס למוחקם ורשאי קרושיס ראינןלם(בח

 ילרוסרץ בערקיס יה',מש כגין יחיל קורש לפרש להס שיש שסות ה~קדישאבר
 לחוש יש פר הס קדשם אס ידענו של4ש בספק ואפ" חול הם דמםתמ4שאע"נ

 2 ימחוק ואסורימ קרשםשמא
 '"כשכותמ) '.י

 ן כיס מ-*מ יסכסיר 3נו מפו' 6' מל6ס'ח'סי' מג'ד 3מסו' ט65תי ונן , תיהון סוס 53י0'י'ן

 13 ומין ז סנרירס מועיי ע'מ סק~רס( נסי' )מ"ס 3סגס )6 )מס ה'קון ג)מ כס5'גן 7טגןוניסי

 כווגתהרסש , עכ'5 עסנ'מ 51'ע יסייס , כ-ס 3סס סמג'ש כ'כ פס51 ני( : מי'תפסוס
 עגיר נק;~גח פגממי: ו6מנס , גפר ס6ות יורת  נססנס 5פ 06 וסי'ת ס'6 למוך גגנס3יע'ד
 ג'נ  סי.ך נם . 3מל5.ס'ט סנרנס למ'ך סר"ס למלק דיס ח*ל סלס3 6' סי' 6י'מ מלסמר6סימ
  3סר וריסק , סיטין 03ני  ססס נלון מיסן ויפריר סניסס 3ין יודיל סרי6ס סנל ס6ומ 5ירססינוי
 3ימס טמס 3מטס ססס ניון סללס.,  3מ(ך מי3לע 6מרס סמיס יסגימ'י סגו'ן מ3ל , גריר5גופ6

 1 כר6נ'מ ער'ל  וכמול, ס,יס לייס יי:חליס ר')י ממסכמימ



 קסו(.קטופרל-
יב' ו .

 :,אב?,יקלד ישיבע לא שיאונלבשלימו 6לף,ישראלל, אפ-' כשניתנהשטד
 אק,וץחסיק י%'9'.גר.עקל ןש:ך( קן?( ם" בא'ח "פיק נ1י כם?ש פ:מקאו:'א
 להפסיק מותר וה אח. ,רה ווסית קר.י כיהנ הך יאם משיס4ד יפמל אינווהשיב
 צייף 441י ש,כם יכרהב ארק:יכשיחזיר שלומלכלץ 01ש,כ .וסףז )ניקוק,בימהם
 אפ" רי ספסיק לח אבך4י"ס )פ"מ( קיישת"4ם כיחבגלשס ,טריא לו9רלחזור

 לא השם: לכחיב הקילמס כשטובל,ן "י,,ו י.1;1, שקווקז2,..,: למקח ארה בקרגשה לבתחלה ..
 דשס4ש משיקם השם לכהוב מיד זתח:י

 ל"יש שצריץ 6שום ו4ש חכת65יגשר !צא 1?4 שער או ריי ריבוי עליויהי'
 קורם אחת'מלקתוב אית לחקיח יכיין רכן השם שיכחוק טרם הקולמק שעלהריי
השן

 ונאותי
 תנ או אות יחפון_אחר , כן ואס:לא;קשף ?כתיב יחת'ל האודץ

 )יט"ך4 השם את וקהב ו-סלא,ה ד'ושצריכס
 אכ~

 "ו",אחררע מקודם קכתוב
 יבר בק אזן.לכח-ב ישם מוכנה וו ביוז'שדיו א.קור אחר דנר א.,וה על הולשל
 שלפני באות'ות א-יטנול השהם שיגתיר רין)ק!רם ך צר ואם )מני"( חולשל

 . _.. ן. 1 השם י,4מור על,ין שהמלה'ם השס,
 הנטפל יאפי' שאינס.נמחגוס שמ)ת ש"י בין המיוחד שם בין השם אות?ת1

 נילם שיהיו צריף מאהריו*רשם
 נתיי

 יששח חוא קיל סהם !צא ולא ח'ט'טה
 העל,ונוה השורוה כל )מגןא(.שומתוק 'תקן ?,1זק, אפשר אם ינריעבדלכתחלח

 שההיינרה ;ר אותן ים"וץ .ואח"ב :מחקים שאי)כם מהשסות שם שם איןאם
 העליומת נוורעז ש.שלשס כ-ון לתקן אפזמר אי אם אנל חיוצא השס עם-שיוה!
 משומ לסועק אפשר שאי ימווזה בתפילין וכן נריעכד רכשר '"א לכח'קשאסוי-
 שייכ?4 וכרופוה ר' ד' ב' האחרון אות העליינורע גשייית יש אס כסדרןשלא

 אף פיסלין ו-ש בדיעבר כשר ואם.ל"ו ש11ת שיהיו כרי איתן ימשוךלמישכן
 שכיוו כי על.~ה,מאד להשג;ח וצליץ ס"קנ"ף( ל"ב סי' ה-טנ באר )עייןבריעבר
 חיץ שניעמשדחשבם ובשירה אחת רקומורה "וד. כתכ לא ואס )פ"ם(טימא
 שאינה חראשינה אחת שירה ו6שביל ה*ם  עס שיה אחר שיטיט יעשחלש.טח
 או לשיטרה ח*ץ שייצא שלם באית דוק4ש מיירי זה יכ?( )פ"ם( קפירא איןשיה

 ! בה לן לית א-ת מקצת אבל דויונדככילו טשים אוח רינ 'אפ

 נשיטרה השכם טקצת אבל הש,ט,ן בין אותו לרק ה בולו חשס לכתוב שכחז
 תלויומקצתו

 . תטי: אמנמצ.ש גר-וכדלהכשיר פאחריג,יש* לשם .יה:טפ~ן קי"ג( סו' נתשף וב"ה )מ", פסיל4'

 ועל ה,תזלחה( כשהר" יטפחק )דא"מ מקופה9חק על השם לנתיב 9ותרח
 מתלוירץ עדיף ימוחק וגורר בשהריונת,בש( שנרד )רהיינו חנרדמשבט

 ו םמוחק עריף ונירד. יתלוה לא סחיקהק או נרירה ע"י לוזקן כשייכל לנן)ש"ץ(

 3המט שנקרא והטחורים הקיוש;ם השמות מן אחת אות א8ילו למחוק אסירט
 של* וכ"ם אלקיף של( ך, כנון סאחריהם הנטפלות מאית'ורץ ילאהקב"ח
 . השם קרשום שכנל משזםאלקיכם

 אכ?-

 לם"ר בגין לפנ,הם חנטפלות אותיוה
 . רמחוק מותר וכדומרהסלה'

 אגע"י מאליו וםחקםקצתחשם אם ' יונה( )כני
 אלקי כהכ לו-אבל'אם ששייד מה איא לשס נטפר לאנמקרי ר"וו סי' )הרם"עי - : למחו"הנשאר אסור אפ"ח אום"ד שוננארם

 וכן ג4מחק נטפללחשם מקרי אינו ועניג שייכיוע לו שא'ן פ"א או קו"ף לווססץ
 יו"ר הוסיף אם יכז חושש יאימ הת'ספות אא 'מיחס אחרונה ה"א בו שנכפלחשם

בתחלת



 ,, ו' הסופרקסת.,

 שנכפלוהה' (ננון באסצע תוספת אנל הראשינה את מוחק הש6ל"הית
 נכתנח סהן איזו נרע לא אנחנו כי כ,ח להחטיר ראוי היאיע נכפלח אודאשינה

 . .. . בכוונח1 שלא.י

 לכן ליי~ ס" )חרם"ע השם מן למחוק אסיר שחו 6ל דקה אחת נקידה אפי'יא
 נשמיד המכוין'תחתי' השם כן אחיז לאות דבוק פשיטה נ"ף או נ1"ן'אם
 אל4ש חשם באות הרבוקוה אחרונדק נקורה באותח המכין שלליגע יזחרהרנל
 אל חשמ על ששח נטף יאם אפדים( )שערי ה.שם מניידת יהתרחק טשהיינית
 מבחוץ חנייל היט5 יחמם יעשח ביצד עמו חשם סן קצת יתקלף ן ט בצפורןיסו

 : כלן מחכתב בו ירבק ולא בנקל השעוח יוסר ועי"ז חנטיפחנגד
 יונה )כני עתה מקום ומכל חשם בזיון שזהי חשם את ג"ב לקרור של4" נכוןיב

 חיריעח לן אותו קודדין שכם יתרון בטעות הס1פרים נחנו מ"ו( סי' אל"ויר
 חמטלירז על וכותנין תחתי1 מטלירז ומניחין כולו פס,ק אי תינורז איז"העמ

 לתקן, צירף איוח בשניל לקררו שרוצין אל4ש מיותר השם איו אם אבלהחסרין
 היריערז' 9ן השם כשחותץ ודיק4ש ג'( ס"ק ערי.וק סי' )ש"ף אם'ר אחרטעירה
 המטלירז על4 וסתחלוה כתב השם חי' אם אנים אסףר 1פז נקב שעישהבענין
 אין ועכ"8 תיקון לצורץ השם עככז המטלירז לחסיר סיתר בנקכ דבוקחשחי'
 תונ"ק( בשט רע"ו סי' )ב"ח סח.קה לידי ואתי בו יגע פן דתיישי,:ן השםלקלוף
 עצרה ואין תבינה ואין חכסה אין ני זריוותו על יסס1ץ אל זו'יז אומן שקיאואע"6
 בל בעובי מקדיר הדיו לפעמים גם . והנ1רא ה;כבד שס1 מח"קת מחששלננדה'
 הקלף שונחתירה בענין השם את וקלף עבר ואפי' עצמו נ*ום פונע נמצאהקלף
 לקלוף או ולקריר ע"1( סי' מה"ק )נ"ב מקימו עלם לכתוב אסיר יינח( )נסינשאר
 חירץ דמתחלוה ראסור פשיט4ש מקימו על4 ישאר שם וח מלאחריז לשםחנטפל

 ו קד1שח עליו אין מחשם כשנחלק וע,ה השפ מחמתקד"ס
 אנל* נהכשר ננתב חראשין ני השני קוררין השם בע-ודרון מיפרים( )סם'יג

 העטוד 3ראש ובתנו ושכח.והזר העמיד בתחתירז שכם כתכ אמםאבלם
 בשאר נכם הרין וכן העמור בראש השם שיה" כדי הראשין מקדריןשאהריו
 ריאשין הי' ואכם אריאל( נחלת הנהית ע8"י )שם השני ימחוק בפולותתינות
 מ'ק., ייייז ימחש פיתר קיישיק .שס נ !גמ שוא קייש של שס יש.דו,ד
 נכתכ4 שמית הרנה ואם ו?'ק.ן לצירד שלא אפי' (סרי ולגניז לנוז אנל רוקא..

 ' דמהוי משיכם תקון לצורד שהףא אע"פ למיחקן אסהר תורוה בספר לשמהשלא

 1כם:ומר
 אהיח אשר אהית נ"כ נירסין ויש צכאות וטףי אלחינכם כצר"י()כשהה"א אלחי אלוה אי4 ושסאדנזת החוי"ח שם שאינטנמחקין אלוהשמירזטו
 4שרץ ורחוס חגון האמיז חחזק האדיר והנור4ש חנביר הנרולם כגון חכינוייןאבל
 1 פעוליתיו שם על אלאמשמיתיו שאינן תיקין לצורף ל10חקן ומותר קודש כתבי כשאר חן הרי חסר ירבאפש
 מתירין יש יו:ר:( ובני לוצלין מהר"ם )תשו* י' חסר אלהנ4 שעדהוכתי אכםטז

 נגיו חשכם קדושרז על4נ"1 חלא דל4ש משיכם ולכתובינ"ולסחיקנ"ו
 ימנל* משימ מחמירין ויש והב( )טורי יו"ר שחםר עריין נשיככם ל4ש,מהשם
 י אלרזשלנו אייו שפיר בכרלרשווםשםן4לאלדזבורוםתפרשיםסקים

ואם



.
4נ וי קטתיהטופר' -

 ראין ולכתיכי"ם הם"ם לפחיק םותר לכ:ע ארקיס משס שכחהיוי'ר ואםגא(
 י )ט"ז( חשם לאחר סחנטפל1ת טפי 4נרע אלח לפרח להם"ם בלל ושייכ4תפו-וש
 : תקנח ל1 אין ו' חסר נסצאשסארידה אם:

 ש"ר כהכ אס אכל[ נפהק אי:י יה שפ שכהב א4 מהשם יח מאלה'ם אל כת3יז
 ברוטב"4ש סצאתן יכז דגפשי' י1נח!מפכיא )כ"כהבני צ"נ'טצבא1תמשר"י

 נמחק השם נמר שלא כל אל4ש צ"ב יוקע ולאו םצבא1ת( צנא איה4ש בם"םיגס
 כ" נסירזרינכנ שכיתנין וה*ם ב,ח מחמירין ויש מאה" 4חנא"ה מארני א"רוכן

 ע נר1ל לצירץ ח41ש 4ום למחק1 םותר נניהן על ווא"ויורי",
 מחיקה ררץ וח ו4שין לתקמ נרי למחקו מ1תר )ב( השם על דיי אס3שפףיח

 3ח1*ן נצרא,המתשכם נקב 4שמ3מצ4ש עשק( )באר ובן תיק4ן דרץרק
 היי וך4ש כחלכתהה נייל מ4קף שהה4ש כרי חאות מן קצת לנר1ר מ4תרש)פסל
 ע נחכ'שר1 מעסיד1 זהשתא כשר אימ שעתא דההיא כיון םתקן אלא כ10חקח"ו

 כץ אחר ואיצ )"ור( לנרר1 ל1 יש חשכם באיתי1ת לחברתח א4רה .ניבקהיט
 נ1נע אס בנגה נ1נעת שכרעה שס של הן'א - לקדש1 עלי! הקולססלהעביר-

 שנתנאר וכוק 1 ולתק חרנל לגרר או לסח1ק מיתר כחיי.ת שנראית ערממש
 ח"רן רחוי משים היבק נ)רירת ר' 1ל4ש הינל כל לנה1ר שצריץ הקירםכסי'

 הרנר[ לגר1ר יתוער[ אם א"כ אחר( טעם ע1ר נתב ע"ח ס" סה"ק ונ"ב הים"ע)

 ום"ם למחיק -לנניע'ב1 אסור ושונ הייא יחי' סחננ כיין_ימיפריר לסטהממעלא
 כל* יכן לפעלה ממטה הרנל לגר1ר ליזחר צריץ ל~ן ח"ה סשום פסולעדיין
 יש מעט רק נ1גע יאם )נ( בבזרע ליוהר צריץ השבם מן למח1ק שצריץמק1ס
 ארן כמ1חק ונראה שם שח4א נ'כר חעדיין כיון למחק1 מיתר אם בדברלספק

 1השם

 ועתח יו:ה( כני ג לםעלח הדל"ת יתלה דל"ת נו נתן ולא וטעה יחודה חכותבכ
 חקירא,השם יקרא אולי לחוש יש וע"כ דנה ש4ס לתלות חסיפרים 3חנושלא
 ד"ה ורכת1ב הה"א למחיק ט1ב י1תי עיל התלייה נענין פורנל אינ1 כי ה*אכאשר
 רמילת4ש 4לרווחא השם קרושת לשם וכתכ יולא כיון מח-קה איסזר כ,חיא-ן
 אכם אכי* . התלייוה הדי"ת ואהיכינרוד חדכקים נין הדל"ת 4להכ:'סרנר1ר כי אחר רשאי וראי וא! נסחק כאלו וה הרי 1ח1 לפעלח חרל"ת בהחלהיכתיב
 רמרה עריהן הרליית לתלות אם4ר יה4לח לכת1נ צריף וחיא חשם לכת1בנחכויין

 ייי
 פוחל ג3( : ר' 3ס'ק ועז5 ן ט'11י'1 סי' יוסף ןלרון נס"ח נ'נ נו' סיו'ד סנח ו6ס)6(

 , סריו ס)תיי3ס רמיילי 3עפיטופ פסמע ענסורס / עפ'ס 6161 סרמ'6 כ'כ נו' ימסקו!
 כ5 ימהוק דפיילי סנ' פ*ו ס'ק 5*3 מי' 163'ס ר"נל6י'ו נ3'6ולי ל6'סי 1נ1 , 3ימד סליומרד
 ר6יתי 161יס , דסויופ*ח פחוקן 6ינו עריין יס6ר וקסס  רעסלמיכמ מיחק 06 דורשיס6ופ

 ימס נריו וס"גו נו' 53סוגו פותר55קק ססס ע) ריו )סכך 06 )מנ ס6מר גרוך4סגס'מ
 כדיו רלס)סיס ה'ח דהוי מסוס 3סנסר סי6 ססס )ס6ר 6כפי סי6 סו6 תיק, עס קסס51ג16ר6
 ן יד':וזן 51'5 , קקודס.מסט'1 נמי' גפ'ם עריין 5מס סריו ת'מס וסכי' , ס6!תיופ)מגס15

 גס6ל פפמ 6גי , סיל'פס יסיק לריר 6!6 , 3ססו*פ כסל סיסי' 5עגין ססמ עחקן 6יגורוממת
 ססס סגס רפיירי יועתו '"י )וו , מונופ מק ע'י )עסס סס סף )הווקן דססיר ססס קריסחענ.1
 רת גיגע ו6ס נג( : פחקן דסוי דפי וספיר , נימד סכי מוסק נ)לונו וגסיוקק יח סו6עדיין
 ו6מ . ו5חקן !עסוק מותר נינק סנפי3ס מתמיפ ד6ס ונ' פסגק )'1 סי' כיע'ע 3חסו' נו'פעט

 ויג16וס , ע'ם ענזי יג)ו סתפו סלימ'ס ד3רי 6)6 ))ו 6ין ו6ח'כ.גדגק0 נסנסל )כמנטחח)ס
תפסשותד*ררן



 ד הסופריקסוז
 יחודוה ובתב לטעה וקרש4 ג)ד( השם לכהיב ל4 היןה תלייה לי יטה טחיקהלי

 י"א מהרי:ל4( בשם בי נרל ש1שן )פרח אחר1נה ה"א 1םוחק טהרר.'ת חייאעושה
 דלא וי"א )הרם"ע( אחרהה ה"א יפח1ק יאח"ב ה"א מדר"ת יעשה מתחלהדרוקא

 ( אחר1נח ה"א תחרה מ4חק אס אףשנא

 לכתחלה שם לכת1ב ואסץי וגי,זו השם סקים ק1צץ *מ עריי כת,ב שהי, כליבא
 נא'נירץ שם לכת1ב שלא נוהרין ילכן כ'.ין ליד' יבא ר1כל נספרשלא
 * כתיבת1 לגפ1ר שלא שנ1ם בטלה אפי' נזהרין1'ש

 - : אחד סעיף ונו * ווריעה להפץ עשלאן

 יהפכ* לא שתתיבש כדי היריעה לחניח שנא* ומיזות תפילין ס?רים בוהביא
 ון כז דרץ מ"ם הכתב על אבק יעלה שלא ברי שטתכיון אע"8הכתקרפמח

 )ט"ז( נ1פלוה או )רםב"ם( כגי עליח ייפי1ש לסעלה פניחכתב יהי' איאחוא

 פ טפץ כו.1ן איכא ץ "פ לא דא. הכתב ,הפיץ אפשי דר4;והיני

 ב ג,2ים ס ובוכ4 ' הדפן רוחב דיןדן

 ענץ פיר"ט ארכ4 על יתר ~קפ1 ולא טקפד על יתר ארכו ט"ןלא עישין שןא
""הינחוט

 חמקי
 מטישר ארץץ 1עלול- ,טינפור ראהר כל4חספר ייעות

 .ארכ1

 ממחימ סגי3ק פייר' 616 3ככי %חיק דן6 מסמ)נ 'יטף ס3ימ ססעמיק סרי6'ס ד3רי%פסטומ
 ע 3יר דוק6 דסיינו !מפס מפ"רח גם' ונ' , נ)נוס סו6 כן נו' וקדסו גד( ! 51'ע ע'ססנ0יגס
 יפגינו ססיפר ו"ין 3ס'6 כן )ע65 06 6נ1 , סקרסו 161מר יע)יגו 61:0 כגין , ססופרסקדסן
 קי3ס יכווגם ססופר ססי5י6 )וניון ססיפר קדסי 65 סמ6 ס'6 מריית !)נסומ ן ר" ירמקגס6ין
 !סוך 3גקורס עחס סיקדס נמס מסגי ין6 , כ6חד 63יס וגי%ולו קידוכו 6יעייס 6ין6מרת
 יתעסס 51'ע וסייס ע*ס ענ'ד ססיפר קדפו דספ6 6סור ימחיק וגס ס'6( טתס"כד"ח
 למוס יס "ס יו'ד חסר %6יס סס סנת3 נס,פר סגס6י %: עי י'1 סימן יוסף ~נ)ןץ 3ס,*תור6יתי

 יעימס דייג6 וכסי3 5סס כפירופו 6יסס חינ0 ינ0ונ גמנ,וין 6צ6 ססס יסס סס,סר קיןס 45פן
 פ5מ 3פס 5קדסו יסס כסיגיוב סעס כ5 1ריך וגס סכמ3 מן סל6 יכחוג ס6ס~ר ר)ידן כ5י5ככי

 ודמ,' ע0יקיגן י6 ריעותמ ו6מ1יקי , סיו'ד יכמ31 ססנמ 6צ6 יקדסו נתכוויןש%הן.%מ"מי
 65 סמ6 ד5ימוס וקסס כו' ס'6 עד5'0 עוסס יסוד6 ולח3 ססס 6מ נ,' נע'ס דחני36ס6
 )ססנתנוון

"(6 
 רגריו צס3ין 1%11ני0י ענ'י סנ'! תטעס יסני 0'יסינן ן!6 ע*: 6!6 )יסידט

 %כ,וג'ש ר6י' ת'ס לדמוס יס )וגן דס סס 61ימר צפנילו סססיפר ד%יירי  ספ'ם תפרם י66מ6י
 ססי' נסופר יעק3  ;נ נסי-מ ססוי6 יסרסד'ס תחסו' יוי ר6י'  סס 3%י6 נע1%5 יססו6לע"ס
 רמעסר ירחס כ0יפר קדסו סי6 ד)ימס וסקסס צעמוק וסתירו ססס יי0נ יסיס תלת יכ0ונ5ריר
 געוד פמ'ס סי6י/ !רמומ יכו5 ס'ג 6'כ 5סס גתכיוין פ65 ידע דס:פר עיירי ןתסרסר"ס ן$גר

 ססו6צ ע5 )1ס ו0עס לסדלן סצ6 דכוי 8ס:ס סדצ'0 וצפס1ך סו6"ו צתמוק 0קנס סי'י6 3הו'ע נן ס" 06 ו' מי6 6דני פ0 נ' דמס ק51מסו ספיעס פס גסגנס פיי6ס גדנריו ס0רטיח'
מן סיפן כפס'5 ,י( גסרלן סן6 י.וי ית דנוס )'נ ס" נ"1'מ ספנושר מס סעס יפי61יססתיטתי'

 3עימ6 6דון פילוסו 3ו6*1 6ווגי כסגכח3 גי 6מ0 ן ד כד.ן וצעע'ר *( טחרם"םמחגאון
  פגיס ונספתקגו , צגפרי ספס טסל גמגמ י0'ם ניס ס6ד 6רוןמ6

 1 )פגיו  נומנ רסכיר נסדרן סלי  וסוש ס'(דיס סס סננת3 ינ6ן 63שדסות



יר ה הסופרכחת
 מרא, ייתר אל1ץ 'ה" שאט ואניהו אלי ות סצות מ*4ם וזה4 ( יאף )נימא,יחיכ1
 ששהטפהיכם בגייל ארכ1 הי" יכמה כף כל נאה יח" לא מדאי יותר עבה.אי

 ביניני יר של אג4רל ביוהכ אצבע1ת כ"ד והם הליהות שהי4 כסו יקם"נ()מררכי
 שתו כאורץ והן כיףחק זי כצר ,י כינונורת שעףרות שכעה רהכ והוא)רמב"ס(
 עשוה אס יכן כתיקפי ארכ1 שיי", יהיא וותר או א81ה1ת ובקלף בריוחשע1רות
 ז סצטרף דא.ן .יי"א )רסבים( בעעי שיהי' וצריץ מקזבצת(ישיטה להיקף דטצמרף י"א וחרא"ש( )תיס' הספף שכת1ף יחעמ4י )א( במציהזה חרי הכתכ יהרחיב ששה על יתר או חבתכ ומיעט טפהים מששה פהיתבנויל
 ו;ו*דע בשיה הע1רית 4מרנע מתהיל כהיק18 ארכ1 *יהי' הספרשיעשה עי איכם יתכיין כי?ר יונרה( יבבכי חם4ראע ברברי ועיין הרסב"ם )לש1ןכ

 בשיוץ העורורז גוללי ו"ה"כ אהר לכל אהר קצכ טפהים 1, מהן עור כלר1הכ
 היקף שיעשדה עד 4סהרק בעירורץ 4ס1סיף יפה מהירק אהד כרץ מהןועישה

 ז הכרף על שיקיפ4 בה4ט 4םידד הע1ר ר1הכ שה4א טפהים י'הכרף
 בקנרה מחן אצבע ויהלק אצכעות נ" א1 ס. ארכה יהי' שוה ק:ה יעשה יאה"כ3

 ורביע אצנע חצי שיע,ך גו שירע כרי חלקים ולארבערה ולשלשהלשנים
 יש אצכעירץ כסה ש,רע ער זה נקנה עהי כל ויםרוד החלק כזה וכיוצאאצב;

 : הכרץ נל באורף אצבעית במה שירע ער ע1רבכל
 רפ בחן יכיתב, הכתכ שיעיר בהן לבריק נ' אף ב* אחר1ת עור1ת ליקח ואחייכד

 גי למעלרץ גליין טניה שה,א לפי אצכעות י"ז היף ש"1.ץ יד4; ורכראחר
 השיט*ז סנין ן ו עבה אם דקה *ם חכתב לפי היא חדף הרוהב אבל ר,ולמטה

 ו שימה כמלא ישיטה אן'טה למ3שבין הכתנ לפי יביא4שברף
 כאצנעורז היף ר1הכ יסוד שירצה סדה לפי בו שבורק שכהבהרף ואחרה

 ברף נבתג כסה יייאה הרפ'ן חשבין וידע בו שבדק הכהכ מאוהו שנללבכרץ יגיאי יפין כמה ויח'ןב ליףי רף שבין אצכעית כ' הרף רחב עך וייסיףהקנה
 אכם ומחשכ סמני שכוהכ המפר לפי 4משער כיירה התירוה ין , ני שביקוה

 ה,צי** יאט בכרף בי שכיתכ הכתג מוה הרפין מנין לפי התורה כל לוערהח
 ייכריש היפ,ז מגין שיתמעט עד בכתב ירחיב התורה טן ייתי. שהרפיזהחשבין
 שירכוה עוי הכתב ימעט הרפין סן יתר שהתיה ההשבףן הוציא ואט אחרכיף

במנין
 מ'ע ):נ')1 סמופל 63ין פייוי יפסוסד'ס נדון 06 16 5וער ד6פסל גיע'ד ועוד סי'6(ס'
 רמסרסד*ס רגנר~ן יסודס 3תי3ת 5עים ונן , 6יסיס 3תי3פ סס56ס סס ססי' ינלון ל6י'6ין
 ג1יר סף ססס 4סס כומג סי' 06 וד6י מי6 נפס ססס יקדס ד5ריך ניון 6מוסס 5סע.ך 'סספיר
 פן יסיסור סססס סנ6 6נן , נמ3 3עעות וק גסס 5סס גס3 י6 וו6י 6י6 , סקיפו כמןס6'ן
 ( ותזנ קידס 65 ען יותר ויק5חוס * 6סופ פ5ס 5נווגס פופו 5פי ונחנ סס סוסו קס.פרסנס

 ע סקידס ו6ופל יפנינו סססופר דעיירי 5*515נן
 סנסיך וכעמ,י , מט~ל עג*1 כגיס וסט*1 , סלע'8 סעסיק גן , סספל סגם,ך וסעימדנ6(

 פיר8 ורן מ5טרף 6יגי ס3תס5סו סל6טן עמור 538 ס%ורי0( נסועי סו6 נולןססמר
 ים סעוסין וסעטוו סנסופ 03ייופי סטס 3ייסונפויט סגדקסו 3ט,לים ומענס , סגייס33"ר

 גסיטס וגס , 3ג'3 ויוגר6*ססס , לניס 5סון עעוליס )מ3) 3פוס' וק וס.פס,צחס5תס
 יגס , פלטיקיס 0עפווי* סגי 11 ויסיטס ג5גיי %ז , ס3ו סעעודיס סגי גסדי6 כת:נקוגיח
 פסומ סכי רנקט 6פסר 6ר , ועפוד טפוד כן ל'ן יסיר יסון עגור 3סרי ס'11 וס5 סר6'סיוסו
 סו" סיפחיתי ניוו 6, עהוד לק יו כי' ס,6 ס3ע~יס פס'ת לסדי5יך

 ז סומי:ו 1עפור סט6שו עעוד גין מיייס 6י( עעייי9 ס)י ונריךי6-,: סגגפ ס-8 3ק*י 116 נג55



 ח חטופרקסת
 חדף רחב שירעו א'מאחף חחשכ1ן שיבא ער יף אחר נרף וי?ר4ק הרפיןבמנין

 ו חכיץ באיוז4 פתחיר הכתכושיע4ר
 ועלה. שברקנו הרף כפיי1חב כשיימ4ט רפין דפין ע1רועיר 'כל ומחלק1

 רז חאחר4 הדף ערם י1תף ר' אף אצבע1רה שלש כע1י וכשישארהחשבון
 שבאחרונה יחוש ואל השאר ויקיץ תפירה 4כרי אצבע ר1חב חפנח יניחשביריעח
 ועיר עיר םכר שקיצץ התוס' כר4 כננר שנלל הברץ עלם אחרית עיר4היתוכף
 לעשירן ה'.יצח וכן הדפע מגין רפי ס1שנ4 שהכתכ וה דבר לחשנ צריץואינ4
 ארכו ויצא מהשב הוא חוה הררץ על סששה פחית א1 מששח יותר חספרר1חכ

 1 בחשבין 'מעה שלא וה1א יוהר ולא פחות בלאכהיקצו

 לכתיב כרי א1ת'ות שלשים חשיררה( טרפי )חזץ שימה כרם א,רץז
 נרארז הרף 'ה" שר~ן כדי קצרח ולאוזהי' פעמים נ' רמשפחוהיכמ)ב(
 במתכ מ:ימשירז עיגיי )נ( יה'4 שי~ו כרי זה על ייתר ארוכה ולאכאינריז

 רוק~ש והיינן הר"ח( בשפ )הריית השימ1ת בראשי ומועה איוכיתכשחשימית
 ע'ניו ואין וה משיזור י1הר ואפי' וזניי לפי הכר גמה בכתינח אבל דקהבכתיבה

 1 ניהגין ונן נסח שהכת'בה כיוןמשוממית

 יייעח ל4 נורמנח ח'"ת ער '1תי ולא רפין טנ' פח,ת )ה( 'י.יעה ע4שין אין יר(ח
 רבר'כם כמה רם'ן וה' מר' הנוי רעיקר ;טיב( נשניה ורומשה בארורנ ר'שיהי4 אל4י נשניה וששה כאחו2 רפין נ' שיה'4 בענין יהיקנרה לא דפין מ'בה

 .אמורים

 דסיינו 3סמו עור וליו13 סספוך( כגם'ק3ע'ס כו" נונן טפם4 ס.עיר דסיינן כו*מ 3סס ))ייעו)י 3סגסס נ' , כעעיס גן צמספמותילסנ3(
 סגי'יכי גסס 3כח'3ס מג) רקס 3נהינס רוק"

 יין גסס ססכחי3ס גיון ת:וטטות עיגיו ו",ן פיסקימ וגחר כט~ר וג'כ העכח יוחל 1"פי'סגוי
 עגתיס. ג' )גחו3 פ~חך נטס סמנת'3ס 56מ ))יס גסתגג )מ י)נסורס י סס'ך טל'))והג'ן

 צמסו)זוסינם עעמיס מג' יותר )נהו3 סתוחר )סתע 5" מ53 מטכמ יוחר ססו6 "ף5פספת.ת'כס
 פסעוי)ן גפ,גס עטותס נ))לג"ותינח 3ג' ד5עויס סרמנ'ס דעח מועפ גל6ס יגן , גססמנחינס
 תס טפח.ונת3ו סיעור כינירן ס)מ וסטול וסל""ס עסחוס' 6גצ עיסחס כקזע דעת נל6סינן
 ג'פ נסיעור יותר ר"1 )ווכם "רוכות סיטוח 5עכית ימג גסס דעגפיגס סל'ח 3סס סר'הסכ'

 כ'3 נפ'מ סכירוס סיסו פסוט "ע'ר כו' עסוטטוח עיגיו נג( : גוסנין ונן מותר5מסכחותיכס
 ססקורפ דסייגו כו' פטכח יכמות י6 ו3קטן רו"סו ס:ס6 כדי כרף סיע,ל סס ס6פל ח'סג'
 רו6סו סיספ נרי "רי56 נח5ח 3פ' ספי' נמו 1צ6 עסוטטוח עיניו י::ין ,ג6 ססיטוח ר6סייר6ט
 פי3ורי ס5 ספפרים סטפס פרס*י לו'  עוסין 6ין לר( ? סרף נעסופ ססופר  סיר6ס נעונצופל

 סתכירות יסיו ס)6 ק5רות יריעות יעסס 65 סצנך מד6י  יומר 3סם  לס"ין 3ס יפיןסיריעוס
 לסוק~ת ו65 נ' טסף  ו3ליפויי * ע*ל פר"י יותל 5סרסיקן ס65 6רוגות וימ עד6י יותרפקור3ין
 על סיעפירלו ער  לגלול  לטורפ  לו ויסי' כסגיללו  סתפר ע5 4-עעירו  ספ15ס פפכי עד"ייופל
 י*3 סצ' פ'6 3פ*ם רפין פג'  פפופ לס( . : סגלילס 3סעפ לספסריו ע5יע סעור ויסרעספפר
 סגיס "מד יעספ סמ6 6ותס מויקין 6ין חפסס וכנ צס)יס 6ופס  סיליין ססס סל יריעס6יס6
 יכחונ רו5ס 6פ ו6פי' כצ5 יח5יק ג" מעסס סצ דנ1יעס 6רי6י 3גחיח וסי' , ע1ל ס5ססו"'

 נ' ס5 יריננס יעסס סמ6 דחייסי' כי5 יסיוק י6 "כ'ס ס'ת ון6 ועןוויח הפי5ין סהחךנעמוד
 וקנס , עכ'דכו'

 3גער"
 06  סנס  ו3סרט רחוקס חסס" ססי6 631עת חסס6 סך גונר י" דידן

 פפוע לווגסו יל6 19'פ  ספחך סעפיר ע5 ללפ31  6ף סיריעס לפל1ס  65מור חסס6 יס"יגמח ד5" 5פרס יס גפ'ם גס ונע'ד סעוסקיס כע*ס 3ריננ3ר נסלס ס)ח כעהודים 50 ירי,גסיעסס
 רס"י 6ינו וסל6 סלסס סל  ו6'  סליס סל 6' יעסס וני סי' ספוס לסון  סו6 יטסס וסמ" יסלסלמס

 : יספ'מ 5ס  ריוחו יפסר פו'פ  ספופר ע5 ללתו3 רולס  ג"פת 00 "גי י"5וק 5עס61'כ



טו ה ' הסיפרלטה
 בפסוק שאין אע"פ נשכם( יריעית שאר עם ותופרים.איתו לבדו דף א,תועישי, אחד ק פם אפי' הספר בס,ף אכל מנאחר1נח חוץ שכספה ודריעית ככלאסורים
 שתחזיק כרי למעלה ממטה איוכית אותי,ת יעשח טית הש כם.ין תיבותהאחרוו
 ד, 4חתתיבה

 פסיקש. הרכה יש יאמ )ש"י( הרף בסוף שיסיים גרי שיטין ח' אי
 ' אששר שאי משוכם זה ובל חשיטין כמנין אחת תיבה ש,טח ככל לכתיביכול

 : אחרבענין
 ות שעייי ברי הרף' שבסיף שיטח כאכצע שיגסוי צריץ התירח את כשינפירט

 - השיטרה נטוף סייס ואם השיטדה נמר אם משא"כ התירה ום ח הגל4ירעי
 ו םבשירין ויש םאיות( )פגים הםית פ.סלין יש שבע()באר

 _: ח"ם ובו י לרף דף ובין לשיטה ש-טה בין הגליון'וריוח שיעורמ
 משטוש דרץ שאין לפי נ' ולסעלה כאנורל אצכע,ת ר' למטה הגלוין ש'עירא

 כל בתו(לת להניח צר'ץ כף לפ שנים ורף דף כר ובין לסטה כס1 למעלה-ר
 נין יה-ה ביחד היריעית כשת81ר ונפצא תיירה יכרי אצבע בריחב וס,פריריעה
 שימח רוחנ כמלא לשימה ש,טה יבין "צנעוה שתי ר,חב הם5ר נכל ורף רףבך
 0תחלרגשיכה מש הח י-תחיל כהנ ברא פ:,יות שישן ד' יחיפוי חומש כלוב'ן

 אצכעוין שתי ועור העסיר על4 י*לול( כרי ומיפר נתחלתו ויניחחסישית
 : והרף חעם3ר כיןשישאר*

 שהצריכוחכ0יכבם לספר ספר שכין שיטין ד' קע"ח( ס" וולקא, )השכייץב
 לא אי אבל אוגרע ף אםחום חיינו מיה4 לעיכ*ב ולא ח,4שלמצוהבלחור

 סכרלא יחימש חומש בלי בין נפק דלא בחל' ס"ת מיפסלי כלר[ רו,ח4פ,סביק
 ס,פסר[ מוחשרה פתוחה רפרשרה רייחא אפ" שבק לא אי הילכץדפרשייר?

 רליבא שאיסר מי יש )שם( היא בלחור רלמצוח וכיון - בריעבד אפי'ס"ת
 ' או בתחלה1 או הרף באמצע שיטין חר' אל4 שיהי* בין מילה4ש כהאקפ:רא

 . דמי שפיר לכתחלח אפי' כץ ובין כף דבין בתהלת1 וקצתן כסיפו קצתן אובסופו

 כיין ש ויייא קע"ם( ס" מה"רץ נ"ב ועיין ומסיים ד"ח י"נ רף ב"ב בפם')תוסו
 פנויורן שיטין ר' ריוח יניח אם אף הרף בס1ף אחר חו0ש יסי.ככם שלאהסיפר
 הדף באמצע חימש כל גומר שיהא צריף אלא הב' בעמור ה*ני בחוסשויתחיל

 $ באמצעיתו נ"ב חב' חומשוסתחיל
 שייט.טין עשה אם פירוש )טור( ולמעלח שלמטה ריוח מפני הכתב ימעט לא ג.

 אחף אצבשר? ט כשיע*י ולמעלר? העליין משירטוט הגיח 4לא הרףבכל
 כל לקלקל לו אפשר ואי היריע1ת כשאר רניל שה*א מח גפי שלי כתכשיכי:יב

 ברחוי שישאר'נל,ון כרי העליונה השףרה ככץ למעט וריצה שעשהחשירטושן
 י בריעכר חנליון על יקפיי לא אלא בכתגמנ4מר נראה יהא יעשח(שלא לאזה

 כאמצע שירטום אם כנין לשיטח שציןשיכוה מ8ניריוח ילא ופרש"י()גסרא
 י ר!יה איעי ספני הכתנ ימעם לא כ.ניהס שיעיר ברי ייוח שא-ן שיטין שניהרף
 עצ"ל( סתימח 8' כ:ון פירשש )טיר( לפרשר? פרשדץ שבין ריוח ספני ולאר

 בשף לחתחילי כרי הנתב ימעם לא צררין סב' וכתובדק כאטצעפתוחח
 בלי כשיעזר יייח לי שיחי' מתהלתו וישניח הסופר יוררז איא י!נה(גבני

 וחיימ קט:יר? א1תיורה לכהיר הטיפהים ג1הגין נן לו איע ו4ס באותליזליחוק שיצב4יי
 אין יכן רח:ן וטמעפו.( האיתיורן שאה כאירץ מניחין א,היירק שלשאיגן

טסעט'!-



 ט הסופרקסת
 4כורץ אל4 ג"כ כממבין איתיות שאר שכוהבין שבקולמס הק~מס עוביטטעטין
 ואימרים כף כג' לצסצם אפשר אי דכלא"ח האי ביל" *ינ4י נקרא שאיניחושבין
 או מטעטין אם היינו רהרח,ב שךא וכן הכתב לסעט שלא הפיסקים שכתבורוח

 אחר קזרסס אסיוקח'כס וכן ,2ינייהניכר ימוהו חאירה ירוחב אורץמרחיכין
 פרחיכין יכז קצת ירי"לין סיפכין וע"ו ש.נוי מקרי לא בלא"ה אבל בעובימשתה
 רשויה ח4'ן רהעב.ר שלא וכן מסש חשירח כס,ף לס'ים כר. השורה בסוףקצת
 מרהיב'כם אינם נ"כ יעכ"פ כ"כ סחכרית" מש,נה שא'נ4 הניכר כא81ן שהואנל זךקצי .הרהיב טחוהר הוצה ייצאת ישורה נבנסת ש,רה יהא שרא כסיפ4כשיוי העס4י לעש,ה לספר היא נ1י שייתר שאימרים שאפשר כסק,ם אית'ות ב'אפי'

 סרובעינ2ם לחיות שצריבין אותייוז להם יו וכן נוי בהם שאין הכפיליםאותיית
 ואם סהיטה מ"ס ולפעמים ת' ר' ק' ל' ח' ר' א, חם שמרחיבים ועיקררוקא

 יהא ושיא מצזרתה האית תשינה א שי עכ"פ לרקרק וצריף נקבר קבלחדבריהם
 זנ;-4םח: נו,'ן במי קצר כ' או ב' וכן 1א,'ו כמ1ר,

 לרף ח1ץ ישלש היף כהיף שהיס יכתיב רא אות'ות ה, כת היבה לו נורטנהח
 הרף הוף נ' רכהיב כיי טקים אין ואכם ררף ה1'ן וב' הרף היף נ' כיתכאיא
 אע"פ לרף היץ שתים ממנח רכתוכ ינול איח'ות נ' כת והי?ה חרק הטקיםיגיח

 ואפי' ררף חיין יכתכנה לא א4ת'יה שתי ארא כה אין אם אכל כפניסשמי;וכה
 הנליון ער יבתכם לא כ2"ע וזיבה כמו ונראיכנם נדירה טתיבח הם אות'ית ב'אם

 ן בוהיש"ד(יישטתירין

 טהשיטךץ נשאר ורא ייהר או פחית אי איהיירה ע'2י בת ת'בה לי נ,רמנחו
 הדף בת'ף חצ.ה לכתיכ יכ4ל[ אס רהרסכ"ם הרף בר;.ך כ4לה אה לכתונכדי
 רשיטח חוץ אית'וה מכ' ייהר יכהיכ רא נזה נם א"ש ולהר כותב לרף חוץוהציה

 ז להחסיר ויש)שיף(
 המובחר מן רמציח איא אינס בסתם הם'טניס כשני הנזברים הרברים זזלז1]כל
 לכועב כסמוף לרף חוץ שלימה ת'נת בתנ אפי' ,בנייו4ה( כשר שינרקואם
 של4" רק כה"ג רכל"ירה .ש ה'ביה ב' ואפי' מקיבה תיבה ריה,ק כפידעויטה
 התיס15ת אמלקריף הקורא ירע שלא לרף רף שבין חגל'ין רוחב כל הכתביגזע

 שניכר נל( אבר[ המוקדם שברף שיטרה לסוף א השני שברף ש,טהלתחלת
 ז בדיעבר כשר בסיף בין בתחלה ב'ןמקיטה

 דבראשיוז ב' פיר4ש העמוזי בראש שם"ו בי"ח לכת4ב מרקדקין מיפרים ישח
 לף שסר ש, השירח קידם בשלח בפ' אחריהם הבאים ה' אתה יהורהיו"ר

 כתכ רא אם בריעבד נמיה4 ככ2ם ואעידה 1' טיבו מה מ' ושיטרים שיפטיסוי4א
 וו"י אותי. וק4יין ו' עמיד כל בראש לכת4ב קצת שנהגן סרק אבל4 סעכבאינו

 קרק'ג4 יידי בא.כם כף דטה4ף כן לעשירע שלא לבטר[ יש )א(העמורים
שמרוו.בים

 וו'יס ינסו3 כסיכריס סגסוי מס כחנ ס:ר'ס מרדני גסג?ח גחנ י, , כ,: )גט,יסנ6(
 ק)קוי 5ידי 63יס לך ד11סוך גו' 6גט)יגסו חי)י חי,סר 6י וס.ת גי): ג.כע):וד'ס

 כו'
 )סמגס ס,כייס חיקו; גדכסו כעמ וסגס , גוריס סופזוס 6ותס קר6 מיימיני 3':גכח וגן.ענ,)
 עקנגג נסקזעת! 13,*1 עע,ז כ5 )ס"חי5 מויכתו וסועס כס1פל עיות קימו גי61 יס~ר"נמק,'
 סום הן )ם סעח,יס ו"חר וס 3גג3ול קי)ר ו,6 סומ,3 )" סכו6 1"ער סנ'ן סגס*מ תרגוימ'ע
 ני"ס )פקין געעוד קיכף וגס מקגר וגוגומו תוחינ גר,וח, מר1ה,ח נכך3ק ני געין גי"הני

 : ויגס סו ס!6'ו ענ,ר החחיגס 8ורסנסןמיי
ת:'ט



מו י הסופרקסוע
 של~ן לביין שטכל מי וא?ילן יונה( )כני כרת *לא אהעיית ומקצריםשסרחינש
 לעשירה יראנ שממנ4 מפני מעשוהו לם14ע יש בא1תיות ףלקצר לחרחיכיצטרף

 : נפשם כאות באיתי,ת וידחקן וירחיכ4 לכווני יוכלו ולאנמוהו

 ט' ובו י דקרוקים ושאר השירה וצורת ופתומה פתוחה צורתי

 :מעיפים
 ,א1 סתימחפתוחח א1 סתזמדה וכתכפת4הוה ברייחהפרשי1רה טעח אםא

 אלא תקנה ל1 ואין ל 03 זה הרי השיי1ת צ1ית ששינה אל שה הפ בכק,םכיי.ח הפסיק ולא כדרכו שכהכ או פ-שה 5י ן שא בכק1ם פ)4י והניחשתפסיק
 ובןנהנז ב'טארטעיירע בם1 ו להק דמוחר וי"א בו ,עטעה חרף כלם אתלפלק

 השנ:( לחתיך לו אין כי כשם יפנע שלא ל0ח1ק ל1 אפשי "ם לתקנ1הכיפר.ס
 כשח,ור שאפשר כ'.תר לכיין לסיפר ייש ,ט"ו( כס'טנ"ת ביריעה נקכיס גשותיל
 חלק חניח אם - י( )כנ כטנומ:. ליז:וי דלא שנס.ת כאיתן א1תי.ת שיעשת תנוכ

 מטלית 'ש 1ח5'( ק-ע "1 תפר שם ש שי כג1ן לכת,נה י רא שאיני מק1םבאסצע
 ככיעדה חלק תמק1ם הניח שלא" שניכר םטליו-ז ער כ1תכ שא.נו לנויתחת'ו

 , להקל דיש אפשר פרשהל;שיתי
 שמיס יירא והרא"ש ו,רמב"ם כין טחלוקת יש סתיסה וצורת פתיחח בצירתב

 בא(צע שלפניח פרשה יסיים פתוחרה שפרשה בענין ויעשה נילם אתיצא
 כט' סנ' יכייעכר אשי נ,'פ דח"נ4 איתיוה ט' כרי חיק בסיפח 1.שיירשיטה
 הטיק וכפרשהסתזמה שתחה'ה שיטה בר::ש קכתיכ ל 'תה ת טנא1ה.,ת
 ויתחילי א1ת'1רץ תשעה כיי חלק 1יניח ש'טח בתחלת שלפ:יח פרשהיסיים
 ול~ש לפתוחר: לא אווררק צ4יה לעשווע יש,ה ילא עצסח שיטח בסוףלבה1ב

 : להרא"ש כין יהימכ"ם כ'ן כשר היי ובחכילסתומה
 פתוחח כפרשה שכתב כיה ם חרטכ מרברי 'ס4ר לא ככץ לכיין יוכל לא ,א:נ

 השיטרה בסיף נמר אנבם א1 טעט אר~ש נשאר ילא שלפניה פרשה ים ס"נ
 השלישירץ השיטה סתחלת בפרשה וסתחיל כתנ בלא שנייה הי:יטה טניוז)א(

-וה"ה
 ססכח "ירע 06 51'ע יוגס גגי 3סכר נתנ * כנ'יס כפיטס))גימגמ(

 5ניר,ג,תי, ססירית עענין סמוס סורס 6פס ניריעס 1;ירעעססיכר
 ס6יתס גיון נ0ער סו , כתיחס כר;ס סו6 כ6)1 פגר6ס גך גסגי% סס'פ %כסו% ססט"סריס
 וסיות וס ג6ועו דעויס כיון עס,) )טע)ס 16 )עטס 6מת סורס מכמונ מ' נעעוד סנמ "סויפסוח ע'ס( קע'ט ס'/ נ' מ%ק מחירות פגיס נתס,' )ינ'ג נסכי עכפיי 65 סו6 גך עעודיס כג'ריעס
 ה;ורוח סעסס 16" )ו סיס סירות עגין גתנ 00 סנ% גן 6ירע "ס גפסו5 יס פחימספרסס
 יס סויס חסרס ג0)ו ונר6ס ס"0ריס סנדכיס נסורוס נעטס )נד עגיעיס ס"יגס עדדמוקיס
 ססורות ריוח ססרס.3 6י" 6' סורס עיעט 6ס גר"ס וכן , ססורוס מנין )רסס דע"ע%סגסיר
 סופ ג6)1 ס61 תתחיי דפ'מ , גסל סעטוד'ס יס6ל סוס געעע סחסר סעמוד סמורךעד

 עק5תס 6רוך ק5מס 6סל סרכין ועגין ו1זל גענ קג'ס סי' ג' מצק 31חסנ'ן - ענ'נ נ'י3תסיומו
 נ"ע)ע 6מד דף כ'6 ס"לוך 6ין "0 1כ1 , פרסס וס ס6ין גיכל סו6 וכנל , ססליס מ)מייסגי עלוונל סכר סי' נכךס~ס יכס% סיגו 6מד )5ד סרנס סס וס6רוכיס ח' צ5ר כרנס סס סקיריס06
 %סכסיוו 6עסר סיוטוט פ)ס סס סי' נ6 פ6ם 6%6 , כרסס סכסק כעו גל"ס סיס גכסוג למוםיס נ1ס "רונין דעין נין ק5ר חמד דף 6ס 6נ% , כסל סו6 וס גס נסירטוט כסנ וסו6 קלריססרנס

 יס וגדיעיד כלסס 11 ס6ין ניכל סירטוע פוס סס פ"ין גיון 1ניס סילעוע י; סכו;יועסנעקסק
 יסגסילו.



 י הסן2"קסה
 העליו;" שיטה ם;'ח הדף שנם,ף ::החהי;ה בש,םה כן לי נזרמ: אמ והיה עש"ו(;

 )ילהרא"ש טח ש ניניהם פנ,' שנטצא ב,!:"ה לכתוכ ו.תח.י הלק הרף רא;טשל
 הר'יח 'ח לה כר' ה,ט'כה טן נשאר לא אם סתוםה פרשה יר[:' כו;'טה( ח,'זת

 מראש ר'יח טעט ייניח פנוי הכל 'נ'ח אהת כה ה הש'טה בסיף ויכהיבבש.ע,ר'
 חחסי חשכין עי. כאן ם 'של כסיף איה'ית ם' כרי שם א'ן יאן )נ( שנ.יהשיטה
 רחרא"ש דגס ,ואפ?ף סתימה 5ר,ןה עיר לש .חר יעירה "יה'.ח כ' עדטשס
 הרי!ח כשיעור ש:ייה שיטה טהחלרן טניה כדה הש כסיף נטי ו"כם כן(וזו.

 נפצארז הויפת,חה( וה )ולהרא"ש שיטה נאטצע הכתופה לבתובוטתחירם
 תהלתה סתוטח יפישה לעירס השיטח נתחלת תחלהה חה פה שפרשחאים.

 : עיקר הם שיכר'1 ומהכו ייאח-ינים סטכ. ועל-, - רעיל" ,ן'טהמאטצע
 נין )'ט"ד( לפיסלרה אין דבר,י לפ' כתוכה שאינה ת ס :מוא אם וט"כ,ר

 'ממ)ך: בסח שי)וי טצא ש או יהסתימות הפתוהיה כצוירק 'טינז'ז:טצא
 כתימה אי פתיחה שצ"להרן:כ.'ם

 וא';י
 כר"גכר לפסיל א'ן עניו כבך כלר פיקה

 ש"'ן כסקיכם אל" א"כ נ,ה אי-רית סבר,ת לגדיךים 'ש טקיםית שבקצהכ'ין
 שחילק נריי( א"ה ':פ,'י כר;.בח היתה ס"מ שא'תה "ל ם ררךכ על ק ח';נכיצא
 הרטבים יבי.י לפי כת,בה שא':ח מ"מ כש:םצאת רוקא ה.י:ו ום,ם הרכביםעל
 טעורז שהוא 'ד,ע אס אכר4 אחר כייל א.זה ע?'" '2נכתכה ייימי ה 7'הלייש
 נרארה 1 על ה,לק פיסק )ט'ם שא.ן בטקים הרםכ"מ טרברי ושינה ;םם,;הכ,פף

 שו*ש בכץ כהוכה הה" התיררז שבר[ צ"יי מ"ב ה-מב"ם דעויה לפ'נכהב. שי*ש הפר,סיורע צ'רת יסכשי.נן וה*" ובנייונה( . כריעבר אף א הרפסורה
 לפתוחרז פזטים אחח צורה שיקח רהיינו ;ה ארן זרה ם,הריח הצוריתיהין

 : הט"ון פסול ודא' דכ:ה בהי'א'"ט לסתומה ,פעט'שכי.רכ'ם
 ורוק*ש פסיר[ כשיירה הבתכ ש"ר שיהכ או חכהכ כשאר ה?ירוץ בחכה

 : )נ,אריחעלגבירבעה , ה ובלכר,2פכיר ל" ,טגהנו סמה כפ'ויר שינה אם אכי 8.,יוי בלא כהכ כשאר ה,טירהשכהכ
 ושאי כררירק יא'בייה 'טיטה '?'כית ב'טלשים איהה כיחכים הים ;ט"וז1

 מקיטייז כ"עי הר"ח טמחו יחחה אחר ריח נאפצע סמחין אחתשיטית
 נגר ובתב הנחב כננר ריוח עטצא לשל? ה"קה השיטח שהמצא ערכאטצע
 ,ממרק כל תסצאת אחר רייח נאסצע יש כל"חטה ש"תהאדנו ומרההר"ה

 : בימבע'ם,מימית וכיתכ'סא!תחהלוקהרעהק'ם
 בקרשר~ת קר"כתיכ שהיא טלה שכתכ אי סלא התסר אי חסר הטלא כהכז
 וכ"צ*ו ובעפירימם כסקים וכטחירים אי ,ס)לנה בסקים "2כבנה יךכוזכ בנקר.
 אי? אישרמפי '2חעתיקו כטי הכשיים בהפ 'ש;הנו דבריס עיד ו"ט . פכולנהן

כמו
 כף 16סווח ט' כדי כס 6ין ו5כ נ3( : ענ'ל ס'מ 61גד 1כ!ס1! 611 1מקן 6ככר 6י 06יסגכירו
 כע"1 ענדגרי 3ס33כסיטופ כמ"ס גע) ררטמ מעו, )ס' ורמיסי . 1;1 ורכ'יס" ככ'וכ'כ
 , כלסס סס כ6,ן נמקיס ,ס מ'רע למ כ:יי,ף מממ" 1פוס1מ גידיט ס6י; דנלס מ,ה )"1ד)6
 )1נלחס ענ'י 6וסייח ט' )כיעור מ' גמק1מ וכניה 51ייך כ,,ויף נתיסיויה_ח :1ד,:, מ1ייך

 6ייזנ ד6ס וסיעתו סכ,ט)סט'1 63מח 7:-סס 11 כנגת, וימקג)ה' ;יוהנ"כ( וך ,ן75עה;
 סי' כדת6 מקר'ס 3חסונח ועיק , כמ!מס סמגונ ניק יק'ט דכסמ כרככ 3ן 3הק נהך:ככן
 ע'ג1נינס,'עוער סך'ס )ג( ססומסה: גנווח )(סע,כ:מי ךמכוס כסג'ק )גי כגימעיו
 גכסונ יס )ן כמו עססויס גדווס ס1ניגס )ק)6 , 1ג')ט כגי כי6 1מריס , טנמיס ג' כיעויס)גיגס

נדמוק



יו י רטיפרקסת
 במנין נחגו יעיר והטשינלת )ה( והנק4יית )ר( וקטנות נדילירה כאאייתבמי

 וע4ר סס' יותר ורא נקורש סיני נם ה' ומימן מ"כ ו'"א מם"ת פחיה לאחשיטין
 ביבשה , הכאים , וחתחלתן שיטין ה' הים משיית למעלה השיטי! ב,אשינחנ'
 , אוזריה , ותקח , וההחלתן , שיטין ה' פהשירה למנה יכן , בטצרים , מת ,ח.

 , ואעידה , והתחרתן , שיתין ששה הא!ינ4 משירת ילסעלה , ייכאי , "צא4 ,סיס

 , ויבא , וחהחרהן .  שיטין  ה' ורמטה , קהר , רהכע'ם , כאחרית ' הררף 'אחיי

 אשי , הואה , אשר ,לרכר
 : פסר רא שינה ואס , לסצוה הדברים אלו וכל .

 ה18סקים ו:חלקו מ:ו,י.ות נוני"ן ב' לעשוה צייף הארון ייהיבנסיע של חפסקאח
 פהרש")ש כמ"ש דלא שי ומנחה יינה בני וכ"כ ען'ר סי' מה"ק )נ"בבענינם

 שיש להלבדהו?עעשה ווקעיקר כטי;א,ננ'ם( וטל ונ1ן ב:ס'ע  של נו"!להפיף
 יש תשר,טו7 ריוח בשיע1ר שממעט משום ואי חפרש'ירז שכ.ן בייייחלעשיהן
 כרי ריית חשיטרק באסצע ג:טיע ויהי לפני 21היא ה:ח)ה טן כלוה אחרילהניח

 לרוההיל ואח"כ אותייו; נ' אי ב' ריוח ואח'ב המ;4,רת ן ה)ו' ואח"כ אוהיותס'
 ריוח יניח יעיו'אף( אלפי כלירה ואהרי מתוסה כרין שיטרה כא1הה כנסיעויחי
 שימרץ כ4.והו7 א,ו;..ת ט' ריוה  יאווין סנ1וית י ני' ואו,'כ א,תייח נ' או כ'כמו

 החששית כר מיי'י ייצ" ובוה ינ1, ה.!מ ייהי ורעזת ירחיל ה'?גיה השיטחובראחן
 לצורו4? הסביכם יינה יכני י' לצירה הט?.מ וי;ין) כאי"" הב.4! הצירית)שתי

 יטח?כים  שהיז? ה:ו"ןכךייח "הגיה.ן יש המנ.,רין ה:1:י"ן וצורה ע"ע~(הראשונד!
 עי2רה רא יאם ן :ה ): ,:.. לא; ח;ין כר קזמהפכים ויש [ כזרו לאחיר ראחוררנלה
 כשביל הס"ת ;4פיסל כיה,'יש;ל ררא יננ"י לוברין מהר"ם )ת,ט4' נוניין חניכלל

 ן בד";כר להכשיי .שזה(

 ארא כאן אין שמניקר וכיין למסזיח אט יש י רקי משום פס4ר חסנימר טפרט
 חכי?ר כוינה שוראה ניון ,ט"ז( פטיך מ"מ הניק4ר ססנן המיר4 ואפי'סקרא
 לחכם ;כית פה.כי כס!.'ף יהוי כיתני !ח לשם וכיראי למסירח חישששאינ4
 עשו 1א""כ כהבשי* כהינ כבר הספר הי' אס אביי קע"ב( מי. 0ה"ה ונ'ביהודח
 כשאי כט, ג-ידה בי מה:. טע0ימ סימני או נקורותבו

 טעיף-

 ב4 שיש ספר יכן
 ני!"ורה אם שיט לנר.'. יב;הישו;י:ח )ט":( מיר;וי'א פמיר בי..פימיקפסזק,ם
 בין רפכק רהנ'ח ::'ן ורכהי,לרץ ויק:ה א'1 ב;ה דנם יו:ה( 1ב:י י."אמתחרהכף

 כר4 יבריעבד .ו ר נין: חלק אויר "תי. להיבה תיבה סבין יותר רפסיקפסוק

 יונהז בני 1 לכ..נחלק אף מעט הפסק שטניהין ויש כשיה פרשה כשיעור כושאין
 : שיסטיכו מח על יהם יש כי בהפ לנעירואין

 סימ נכירת וס"לו , כ)וי הקיס סי6 וס,ג')י: כלהג ס6ריתסי5 ור'% , 3%ינס ע'ג 6רימגרחוח
 :  לריייויזו מוולילןחי4  %ןירימילי  ירימי*נייינ: גוח3י! 6ין ס16יגו6ניסירת

 %ס5' סי1 הר.לתו'ס )6101 סטיר ?ן  יה'6 סעהקה :סי - כמי 6% סיגס ו6ס כו' וס5קודותלר(
 סס יונס וננגי ר)פסי' יס3ר6 יע'ד מ.ין נס:ך גן גהנ 3.1 וסט.,ר' עום( ט' ס' סי'ס'ח

 2 סעיון עק,ס כעת 'רעמי 11ש "סיימ סעיי גס' תכמו להנ ולן / 3יס עיון י1 ס5ריך נחג3קי15ר
 י1סרו יי)כ 33ני וג' , וססכוכות סעי1טיח 61ות"ח , ס1כופין כפין גנ,ן , וסתמוג.חגס(

 סתניס יעסו רק , לך ע'י ת15רח1 ס6,ה יס)ס סי6 , הסוג:ס ס6,חיומ סעוסיןסס1כריס
 סק51עס עו3י ננ5 סעוסיס פיו נהו וי6  ססערכ כחיע דקימ סיהיו כק51פס נסור ססססעקושיס

גי; ו4פי : על'5 וססכיס סרעס גייס31 יסגן ע15רחי ת:ת)ס סס5ועער



 יא הסופרקסת
 : מיגיפים ד' רבו - הורה מפר הפייח ייזיא
 הפילין כסו תטהירים ח.וז אי כהמה בנירי אל4ו ס"ת היפרין אין יא(א

 לוזיפרהב:ירין אפשי לא' הרהק יכיטעק י"ר, לס')כם'יש
 "פשר אם מיהן כה קורין העחורים סליב 'ש וטכ בוי זו היריעיוז ' אפ ן ,כבטשי אמותפר"

 יתפיף ול" תקננח עדש בה קירין אין כמשי ותפרה ע:כבר אע"פ כניר'ןלתקנה
 : כשר רכק ליקח נ"מ בו ליקרק יש יכההוה 'מ"ם היזוקלתוספית אל4* ש"ינ4 כיון כשר רכק המטלית'ם לארו צ וא. ישם( שייי ג"כ מניהיןיותר לה,ק התפר מאחורי מטרית הםניהין ואותן נועס( אמרי ב,טם )כנייונהכשר נסי ש'יר לא אמ ובריעכד )חר"ן( םבהוץ ויתפור הפור יהי' השאר ינלחפיר יהיר: שלא מעט ינמ81ה סעט בראשה ינ.ח אל4" לכיפה מראשה היריעהכל
 יתפור רק  מעלהעמוריבם יסחרפה טתייכש הרבק רבים הרבקיטיםכשיהי' ני העסידיבם סכיב בדכק היר,עורק לרבק ואשיר מהרי"11 נשס שי.ף )אצנעות שתי להדף העטור בין יישאר כג'יין ויתפרנ4 חעט,רים עי יכר,ףובסיפ. כראש1 נליון ששייר ומה ו כסופ ואהר כיאשי אהר ריכ עטי שני בס"ת ישיםנ

 :דוקא
 אישש בחמ"ו סחיבררז ועריין ליר,עה יריעה שבין תפירה רונ נקרע אמ3

 רוכ רלעינן וי"4ש יעה( 4בני כח"ב ועיין הטייז )כ"ג כשר קיימא שיתפ'רות
 : ק"ם היריעה הפר ףאו.

 : כו קורין אין עמו סינחת היא אס אפי' עםו הפורה אינה אחת יריעה אסד

 : מעיפים ה, וכו * ישהנומומ3ה ושלא ם"ת הגהת דינ'ינב
 שנאמר סשים יום משלשים ייתר להשחותי אסור סיגה שאינו )א( תירה ספרא

 ן טעות בי שיש כרורה בראי' כ"אהסנרא עפ"י ספר שום להניה ואין יננוז או יתקן אל4" עולה באהליף תשכןאל

 1הוגרז ושלישי שני יכן והניה א' טע1ת נסצא ואם ( ,וטא ס8ר' עפ'" יי:ה כני, בסיטעה מוה,ק היא כי שיניהנו ער ני לקר1ת אסוי טיג..ה נ, ב, ש)מצא ס"תב
כנתיים

 61מ'כ סס'מ ני סנומגי, 3פ0 נס56 ססכל נסוף 0קודס פי6כמ נם' , נו' מוכרין6ין)6(
 סי6 סעיקר~'ע ניין סעסוי פן 611 מצס0 ססס 13ס יס 6ס עית סיר נ5 ימרעמ3ריס

 כומ3'ן 61ין סספר גס'ף 6ות'ומ 6'1ס 5סנימ ססיפליס )סגי וס תטעס ר6.יי יססיגסנמי3ס
 וסמכ,רס סע5וס קייס 0כתי3ס נגפר דמיגף 6'5 5ןס רגס כ' ~עיר סיריעיח כי ג~ר ס 6סרנ3ד
 ' כו' סיליעומ 6פ" גנ( : ע'ס דמופ'ס מסס ן0 תסוס סייך וי6 ס)3יר כנוד תסוס 6י66יגו

 ס6ע יכוכימ סמריך יונס נגני 536 סעפידי0 סני3 3תסי וממרס 6ס ת'ס 3סס כחנסרמ'ת
 י0י5י6 ס6ין ו6פסר פסויס 6ינס ני* תפוריס "יגס 06 ויגן )*נ תרינ4 מכירס 5ויניןסעתור'ס
 3ססירו5 נ'נ מיו3 ס6י, גיו! 3עסי נמפר 06 עג'ס ויכ'1 סעעוריס חכ'רוח מסיו, עגירפחרמ

 ונח3 סרמ'6 עי 013 תמס פר3נס 3יטי ונן . 3פסי 113 1י סנסכוו ניויע~מ תיירי מסמיג'ג ססרפ'* וסת'ס , ני5 עייריס 653 סי6 6פ" 6מרמ ס"מ 5סס חין 06 יסקי 61?:רסעמודיס
 :י כסר 5ס15ר גפס סס ו6ין נסיריעס כ5ן נמערו 65 "פי5ו סעתודיסריעג.ן

 6100 סטעות 1)סנמ טעות נו סמ65 ס'ת יסוד6 ימס נימ 03' גח3 , מ,גסס6יגול6(
 פ65 651 פסכס סטעוע סיפ65 עד 3מיכיס 5ס5ס 5ליכ'ן 5כממ5ס סמרת וס*קו)חער)ס

 51וק4 ס'מ סני וס סס סיו ס65 ספי' 75תיו )גומס וסיי0 נון סים ת)מ )סתיו ריס)ר6ס

 , ןס דין נמ63ל ס'ס 0י' 56י' יד 31סו'ת 4 ע'0 ס'ס עס,ס נסס ,קו~מ יס יס] , )ג)יססיתרומ
 61ת)סץ



יק יכ הסופרקסת
 נמצא4 אמ מטקו גוחנין ובן רהניתכילי א"צ יחר טעיית היוג' שלא עדבנתיים
 *נכון' אפשר ת'יס כ שהוגהיה אע"פ טעיות פ"ה כח שנמצאו ער חרכיהטעית
 אפילו סיסהוה מנית אותח שחניה' נירע שאם י"א כקיציר( )שם י כירולהניהנו

 2 נהונ והכי שנסצא סח סתקן אלא להניה עיר א"צ טעיות כסחנמצאו,אח"כ
 אוהיות רינ היה ואם יננן ד' היו ואם 'תק( ירף רף בכל טעיית נ' בו שיש ס"תנ

 טאותו אהר דף א2" ונשאר רף בכל טעיות ד' כו יש וחשאר סונהחספר
 מתחלרה אס ורוק~ש ( ורא"ש )הום' 'תק, זח הרי טעיות ד' כרא הסשוכשהשאר
 יריעה להחליף רוצה והוא טעיית בר' נכתכה אס אכל טעיות ר' בלא בץגבתבה
 במרש ' מה:י ל~ש חדפים בל יררץ על לתקן מצלח שכ" אחר רף שתהאאחת
 אכל שיטי ביני נך כל רתלית גנאי שהוא לפי חפר הטרא שבתב אסיריםרבריס
 הנרירדן שאין לפי יתקן טעיות כמה ורף דף ככי 'ש אפ,' מלא החסר כתגאס
 מקום יהא שלא קצת ושלאחריו שלפניי האות ירחיב וכשגירר התלייה כמוננאי

 : כשת,ם נראית א שה ער כתיבת הפסקחנרר
 : לרףרף שבין בריוח לא אבל חשיטין כין להלוהה ינול יבן יוהר או תיכח ורילג טעהד
 אף לתקן חסופריננם נחנ4 וע"שי בנימין )משז:ח שלש או שיטין שני ריינ "םה

 אכנ* הרילוג לחכ)ים גרי הכחכ יטעט ונכם שיטין כסה לגרורלבתחלה
 אסנם היריעה יסלק רק כמנוטר רמחוי משיס לתקן לכתחרה אסיר משלשיחהר

 : ס"ת לפסול בירינו אין קן יה עבי אסבדיעבד.

 : מעיפים ה' ובו . תפירתה יאחר הי'עה 3קרעהינ
 נכנם אפן' והייח תפררה שלא אע"פ לכתחלח ב1 יקרית סיתר לבחבגכ.ם יל4* הנליון רק )נייח( נקרע אמ לטטה או למעלח נויריעח שנקרעה ס"תא

 לתיבת ת'כה כין ,סנכנם 'ה4רח( לחם )נית יק שיטין ב, של הכתב תיף נםחקרע
 הקרע ואם הסיכחר מן למצוה שאפשר סה יחקן לבתחלח 4ם"ם חשיטה ביןאי

 ויכולו שיהפרנ4 ער כי לקרורו אמ4ר אהת שיטוק של אפילי חאותיות כיזח1רץ
 יהפ4ף ל84 ש'טין ג' חיך נב.סהקרע ואכם שיטין ב' רת.ף נכנס אם אףלהפיר
 אמוריכנש רכרים כטה ' יהפור )טי ה' ור' בנז א*" לבר חשיטין נתוףשנקרע אל4* הנל,ן נקרע לא אם אכלם )ב"ח( הגליין גם נקרע אם היריעח יחליףארא
 הגייל ניכר אם אכל ככן 4מנ:יא ניכר עיפיצי שאין ישן כסיית נ' תוף יתפורולא
 יאמם . ב"כ ניכריה התפירות ואין לננית הנ'רין ונס לכנית שהם של,4גקי8ים הרין יכן )כ"ח( ויותר )נח"כ( נ' תוד חכא קרע אפילי חופר מעיפץשה4א
 ראנבמ יי"א )טור( ענין נכל ריתפ1ר י"א לשיטה שיטה כין אן לרף רף ביןהקרע
 כישן יתפיר לא שיטיז ג' ת1ף נכגס הי( הבהכ ננד כן נקרע שאי4 ער כ"כגקרע

ט"ז
 2 ע'ס 5ר31 3יטוי פטעס וסמיר י1מר 16 לסריס סגיס חור 5)מעו3 סמעסס סי' ססי%6יס
 יגו% ס)ס פסיק מפ)ו חסו סס" 3ם'פ קע'ו סי' מ'6 3חסג'ן )0ג , נו; 0%יימס יבו%ג3(
 י5מ5ס גרי סיטין ג' מ1 3' 3פגיס יגרוד חמד 3סיטס צספיק 6ינו ו6ס , ססיטין נין%כמ3ו
 ; כרסס כדפוח נןס ,נסמר ססיטין 3'ן 8ותס ותיס סיטס קגמ גס6ר וס 03'קון ו6ס ,סכ0יגס

 יספ 'ותו רק? ס'6 י6ס גחוס יס סיטס מומס נמלי רקס סי סגיד עי סגגמ13 ססיטין )מי3מ06
 נסיפס ססס 6י6 ענ.י )ס6ר כרסס %סס ס6% עוכימ רקותס סכחי3ס נססוי 3נך %סק%מססר
  ת'גומ יותמ וללתוג  וליתימ 6חח סיטס )נרוד וס ססק ידי %)6מ 6עסר 6ננ , סמסל1ן(קי'ית

 : ע'ס עג'ר טו3 יותל ג'% )ון: סיעס 163עססתיו')ס



 ינ הסיפווסת
 חקריאש בשעת כן ונמצא ת?ר אם כריעכר יתפור שחייזשלא מקום ככרש1ו,

 1 בי לקרית שיש אהרה ת ט' שם אין אם וכייש אהרה ס.ה להוציאאין

 היריעדז ו7רכק טבחיץ קלף עליו לרבק מוהר להפרם שמיתר ומן רכל י"אנ
 כטקיכם אפי. כרכק סת'רין ייש כשר רבגן ל;ה וצריך נועס( גאמרי כץע"י
 שלא יוהר וזןןרעיס ובכל חדהק בשעה עליו לכטיף ויש )ש"ףי לת18רשאסור
 הקו*יעח ע"י איה שוס נחלק יאס תהלק אל צירתה תשתנח אי אחת ".תתהסר
 חכתנ תוף חטו"פ יההב לא ש י~הר וכן סאחוריו כקו שפד מח סהני ילא8פלה

 - ג רכתב חיץארא
 פסול טשלא' על ומקצה. היריעה על אות טקצת כתב אם אכל כ"מ( )חכלאי עדי הא,ת סי שיכר:וכ וכלכר היכוק הקלף ער כיתבין רבר א',ה נחסר ואםנ

 חאחר מצד הדיי שמקצת אלא היריעה על כולו האיה נכהכ א8" אלא 'גורולא
 'גר( ,טנכתנ יאיה ,מכטלאי נויל הקפת מחני לא הטלאי ע) גם עינר האיתשל

 על 1הנכתכ יה"ירן מלא' נרא עצמה כירייגה נויל טיקף להיית צריץ חיאהיריעה
 עע[ שם )א( כ,הנין ואין ' יריעה בלא עצמי כמלאי נ"כ מ"נ 'טיהא צריףה:יאי

 והסהסייהפכלית
 זרת הרי טלאי כי ג ערי כרר לכתיב שלא שלו בס"ת לעצפו

 1 ברנח עליו ותכאפשוכח
 צריץ יהיה אהר כענין לרנקנה אפ,טר אי אם גליי)יתיה ינס הס"ת להקן מיתרד

 ל)ן מגו שהס"וז אע"פ אחוי נענין לתק;ה אפשר אם אכל חכי בלאולניגזח
 פבחו*ן להנ;ן א'סור ראין לתקנה הנליונית יחתוף לא קלפים ה על לרכקוריצח

 : מניילין טהס"ת איג"8כקלף
 או אחק אלא מטנו כלו שלא אע"פ לחחליפט ובא יריעוה מפנו שכלו ס"תח

 רףמירע שמחליף אותם שיחין אפעוי שא' לפי שלשה להחליף צריףשהים
 סררכי ככיאיר )כ"כ רימורה שישה לפחות שיהיו צו'יץ לכן ראחרות נטריל

 אחויע יריעה יהי' ואם יעון הוא הספר דבל שנלתח ביר'עה ורוקא ע"שיבס151
 אא שתים או אחרה יריעה פטלה , כו;יבה כהחלת אם אכל טנוטר הויילהרשח
 יה~* מחזיר שהיא ומה י שנפסלה יריעה איתה יק ייתר לסרק וא"צ מנומרכא(

 נ אפשר אם יבתכם ראשון שהסיפר ופיב ש,'ץ( ; הראשין מתכנטרת

 נ סעיפים כ"ד וכו * הבתימ ווז'קוז החפילין כתיכת דיןין=
 לטיעררה ער נכיר בל[ לי מד?ו שהן פרשית ארבע שיכת.ב תפילין מצותא

*
והיח

 ל6ימי לק , י5)י 1316 וכעמ , מ3'י סו'מ 3טס י:ממלוגיס ה3י6, כן , המטיימ י,ע סס)6(
 ססמע ססג,עס ע5י רק :ן :תנ ק.מ 1)ה3 )'1 מ" סנ:5וטי: )טע )ס' ד3ל'יסס,3"ו

 דה'י3' עוס )יס'1 ד)6 ס3ו ת'כ 11 גקיו;י" ג;:, ג;עס ז"'; ני,ן ),נער י)ר"ס סטוטליט""גהנ
 יקדיר )"סיי ס),סנין גמו כהקנ.מ ע1 )גק,3 )ס",ל יס "יגוק ס.1ל יגס ,;)) , )נו (0יוקיז
 '(קל ויג'( )גדוסט0

 ;1)ו"
 דים ל' סמ סעסי))י6 )טע 3גט' ,"ף , ו' סי' ג))ס") יה'('ר )':ג,ן

 סיי'עס וזת )ומיק עוסס סי6 י-)ר ר'ת מטיס ר:3'ח דממר נ ע: )' ר,' י;):גח,ה ; ימ' וויח;עומ
  ססוו)סי לעכז-ל וג'וןג1'

 מטיימ ייסנ'מ סחיג'ת )קריר יוג.;ר וס)מ  יעס  יטללסיי רל ילו .י)ז
 י6ין יפעד') מנן , )כינס רח" 5;י6 ו3' י.,;טויח ע! ט0 ני);וין ן רת' ין'ו י:סס על;4)כ;,,נ
 כניר שסו)ו על ולמ סעסס מקוס עי )" מו;זז נ;;(נין )מין יסגי ג5ס טע' ;:ה;'ל 'ן) ל"יסיטתו רוק" סיי)י סטטלימ 117 סס 11*) 0נך י);יסו נ,י;." וו: ד"ן )7'ר; 3ינ רהן' י', :,ט תערסנ'.,
 יזי.דנןקגין 5:יל וכו' סמחק מקוס עי היס "ס דנ,מ)י, געליגן ל ';7'ר, מני '"תו ג'; '1;וה',

 לי'םו  ועוות סשר  כמ י1לסהיל וע),5 פ:וט, ג:וגיך  :טי(י  ע: גסשתי



.יט יו הסופרקסח
 יחיה עחיבשעריף שמע ופ, ממצרים ה' הוציאנ4 יד נחיזק ני עו ני"ניאףיפה
 נתורח הק1רמת תחלה רכתוב הזה כסדר לכחכם יצריץ חארק על ער שמיעאס
 ופש"ה יהי4 וייהן צה ורר,טינן יהי4 דכתיכ משום מדאורייהא פסילים שינהואם

 קרש פ, רי אש כ4רם רבפסר4 קרש פ' נ?סר אמ דהיינן להחמיר גם,ספיקי;פ"ס(
 ' ס עה"נ )תשו' אכר * רצרפם אס4ר קירם נבהבח אם יירע יאינו אהריםמתפילין

 נכתנ4 שכא ואף לצרפנבפי טוהר קירם שנכתברה שיורע קדש פ' רו יש אס (4'
 , אחרת לפרשה כ"א לא לצרפם השנוותפרש,ה

 וי"4ש קרא ראקרמי' סשזם ראש רשל קודם יי שי יכתיכ דלכתחלרה י"אג
 :'יא האר"י וכ"כ יר משר חטורה רק1יושתו פשום קידם יבהוכ ראעשדשר

 יר השל4 יכתיב יאחןכ וישחר4 לגמהי ו'תק12 השלראש שיכתיכ הכוונות4ס,
 בשים ביניחם יפסיק ודא יצופים יי ישל ראש ישל פרשיייז הו.' כל לכתובויוהר

 1 כללוריכור

 ליפיתן מצוה וכן סהלה נמחקים יהע שרא קצת נסת כתיבה ינתוכ לבההלהנ
 לכתיכ הקנלה,צריף עפ"י מכפנים זהב מצופה היה בהם"ק שהרימבפנים
 ; קטנים רלתי"ן ד' כמו כ"כ נרילה דאחדדל"ת

 פרשרק ככל שיטין שבע יי כשל יכתיב הקכלה ופ.'י הש.ט', בטנין נהנ4ר
 : פמל לא גוינה ואם פי.שה נכל ש.מיןוכש"רר,

 8' כו יותרלכתיב חיגכ לשלרא,ט קלפים מ'ני נ' עושים ה:ריוים הסיפריםח

 ולפ. גרולרן יותר שהיא יניאף כי ' וה לפ' פמנ4 וחרק קטגה שהיא.שמע
 יתמלאן ובזרה טאר וק קלף עישים ארוכית שחן שמיע אס יה'ה יפ'קרש
 שעושין אע"פ וה מתקנים שלנן יהסופרים ירכוש( תפילין ניי יזה4 כשיההכתום
 נריונירק 4פניחין א' באורף הפרשיית שר הקלפים כל עושין ארין כע1נ'חקרף

 ז הקציחז חפרש"תכסוף
 כיףיצד"ק כעףעור 4רמטרת לם"ר '4ל ננח וא(כדי למעלח חלק להמת ןריף1

 מ,טה4 רהמהרק צרז אימ ונתחלהימ'ף ס4קפ'םמ'ל הם גס ת4 ,טפשיטת
  ועצריף ""א רלצח-ז "תר קצר" להמח נהנ4 הסופרם אן לאעלחז נולו,קפת

 בסוף שזרח ליזהר צריד קלף כ"כ לי חאכםיש י"א יכ: היקף לגול[ כדי4רזחלוש
 1 היקף לנולכרי

 אס יהירק שהיא בתורה יכתיכח אההונח ספ' חיץ פהוחיה פרשי.ת.ת 'יעשה;ו
 מתחייון שם'ג 4פ' יחכ"י לי קדש שפישת גהשי ולכן סתוסח ה ש.עש.שסוע
 אית'ורז ס' לנתיב כרי חלק סניחים יהכ"י יבסיף לי קרו4 ונסוף שיכאזיבראש
 ופי אותיות ט' לכתיכ סכרי פחות הזא סניחין ואס חלק טנ:חין אין שמעיכסיף
 ט, לכתיב כרי חלק לפניח 4מניח עריונה שיטה באמצע מתח'ל,ן שטיע אםוה"

 להרא"ש 4בין כיןלהרמב"ם פת4חורק הם פרשיורז ששלשרק ינסצאאיתיא
ופרשה

 יגע5כ 5סכימ ס5ריר סרריי נסס סלחנ 6'מ נסס ס3י6 3ג'י , סו' יע'ו סי ננסנוי)6(
 65 6ע6י סט"1 יסעס , וכ,רן ס5' סיגנור פסוטס פ5די*ק 5מטס וכן , ס5ת'דע5ופר

 ככי ס'5 ר65 סמרועות עם' 5י' דפספע עסוס ססוט ו!פעד'נ , 5כסת5ס עכ'פ ומוס 3ס'עסני6
 51די'ק ונ'ף ס5עוד 615ר גנתונ מסיס דספרי 56ני נע65 5סניח ס5ליך כעעס י'6 נ'סכרי
 6'5 ~ס טסיעור י,סר 5פורן ס5י ר6ס תסתע , ענ*5 פסשט 5ריך נעי גתפי5'ן 61'נ , טססס

 נח3 נוגמ~ו~ס וגספיק סר6'ם דנת גס טסוס.נ1ס וסג'י , ננמ' ני' 6יתתר ד!6 ני,ן ,יסניס
 נפ סו6 וגס 6גסל ק5ת סגל6ס יעי ו6אנס ,סגי 6יגו *'ם 0' וקגס , סנע' ג5ס,ן נש'עש6יח

*שו



 'ר הסופרקסת
 ורכן פה4חית ככילה סכשייין ויש הרמכום לדעת סה4מח היא אהרתח21רשה
 פרשייו-ע כש"ר שיטר; בראש שסוע אם והירק פרשת אף סק4סות בקצתנהנו
 ייש ' הגראו"ו( 4ביאורי זמ"ם בסחה"ש ועיין ק"ו 0"ם הרם"ע וכ"כ הט"ו היציא)כן

 סט מחיה חלק שטע פ' ס4ף שסניחים דחיינ4 לכ"? לצאת סתזטרקשעישין
 יחר 'ה.וה ובציי4ף איתיית סט' פחית *מיע אם והירה פ' בהחלה ונן ותייתז

 חסורית4 )יחס להרא"ש בין להרסכן'ם בין לכ"ע סתוטה יהוי איתיות ט'שיעור
 ו חראשינות על לעז לחיציא שלא סנתנ שזם נזה לשנותואין

 הפרשייר? בסי הטהירים ועיף חיה בחטה מעוי להיית נ"כ צריף חכתים עירח
 הקלף להשים יש שלכתחלח רק פ"ם( ועייז )סנ"ה מקלף נם לעשותןורשאי

 י העור4ת כי שסעברין לוה( בל"א )שנקרא עצ'ם של קליפיתנמי
 וצר'י

 שיהיח
 4 עליהם לכרף ג'עוייכל לשמן עיברן שלא אף כשרש ו;דחק בשעת אבל ראפשר והיכ' לשסימעיכר

 עאף )נ( רוקא וצ"ל יר לשל אחר וכית ראיט לשל אחר טעור כת'ם ר' יעשהט
 4 מרנק סרזכקיס אי "( יחר תפזרית כחתוכ4ת סהני ילא  ספשאחר

 כתפרם ברו4עים שיה'4 סמיני רסשח הלבר; יר של נין ראש של בין הפ.לין1
 אית4 לה4:ם שיהי' גרי ארכיברחכי סכיון ריביען שיהי' רהיינ4ונאלכסינן

 בקירוב 4אלבס4נ4 חומשי ותר, אסתא בריביעא אמתא כל חז"ר שאסר4אלבסון
 משניחין אין כעי"ה ועכשיו חשקל )סחצ'ת הבתים ונם טישכן טקום ליכעוצריף
 הת;תור4 ועל .התייריה על סשגיחין 441( טר4בעית שיתי4 הכתים רחש עלכ"א
 י4תר אסהי64 להק4יף אין הבתים ניבה על4 אבל . וה על להשניח סאריי;הר4
 ויעו4רה לרבען צריץ רינזען נתקלקל זסן ואחר טרוכעית עשאם ורחבןסארכן

 4 פ.חכהר4 נריל אחר יהא שלא בשוה ראש של הבת'םכל
 השחירן אם אי חשחירן לא אם 4בדיעכר שחיר לעשיתן סציח הכת'ם עיריא

 כמ4 הלם"ם שח%רום בתיס רנם וי"א מ4שיריכם יש עכו"ם או לשטהשלא
 : ייש,לחחסיר )סחה"י( כרצ4עית כסי פסול כדיעכר אף ולכן שתוריתרצ4עית

 ארסם בתשו'גשטת יע"'ם אדב: חח נספר )כ"כ חתפילין חשחרת בעניןיב
 כל'ה0פישרו מידי _חריצוה41איץ היפיאיר( בעל הגאון חחןשהסכים

ישהיר
 6041 כיון פוקדס ססו6 6ף כ'ף ו65 5די'ק רק גקט י6 ו%נן , 3תכי5ין 1)6 גמ111ס 6)6 נן6מו

 ססו6 5ו"ר סיינו מכי)ין גסי' ג6; 4*י דסנימו וסח ,נמוו1ס
 עול )נ( 2 סנ'5 סס'ח עי מו5"

 3פלמ4 סר6יסי פס פ': יסעחיק ורמי0י % גירו)ג סדור גדו)י גח)קי וס גדגג סגס כו' ממסח'
 סחפי5ין 6ודמ 11'5 , 64י*ט סי"י' פ'נ דס4ס 36יר  סיפר פסר'מ כג6ון דוליגו כסל סנהנ"חד
 6ר , 6חריסס 6ני)וסג ונן / ר3ק ע"י :פחו3ל'0 חעי)ין 1פוס)יס חוסלין נו)ס לגוחיסנ0
 צסכגימ וג5י נ55 פגעי-ין ידי 6מ ס%קח' וס4 מח ניניסס 1גרמו ומניגו גסוגי 13 גמ)קומקלוג
 יפ4יגו 4סגו.טגפרי גי סיוח עכ'פ 6מלח' ז6ענס מ*ו גיי~ח 6ס3ח 13 סיס פנר6ס נממ)וקתלססי
 63יכסוגו פכיון מרו1ע %פסוח ירס יתמן  יסס ס'ס לי י3יס גימ 3ין ייס וס  סגפיק ר')דנק
 פ"ע גמ65 6פי' 61חד ממל כ5 3י; מויר ויש" גספלד0 גי , )וס וס סנחיס ידגקן )ס "סגיינו
 ר6סוג'ם וכויקיס גס'ף נן גפ65 ס)6 ,6ע*כ נדנק י~ס וס תרנקיס ע"ג , מר1נע מיגגוסדקית

446,

 קלו%3סלסיל תכור1ת 51פע'ד , נדנק ד13קוח עס חפויוח ססוס *( סהרם'סטהגאון
 , יפימקיס 3ס'ם גמקופוח גניון י~ס ו5ריך , 5כסו% קרו3וד13ק.ח
 : 1' ס'ק "*5 ס" 6ס'ע גס'ע ע*! קן/ מתיסגמינסני



כ ידי הטרפיקסת
 בח"תאש רק שחירים יהי4 והת2ילין כלל ממש ב1 שאין יטחיר כצכע יק'שחיר
 ע"י הקלף סן להמיר שיבילין אעיפ לקלפו שאי'א גלאנת במין והמשחירןבעלמא
 שטשחיי ,מנינו פ,פרי שחרשו מה אכר[ לפמ1ל4 ביר,נ4 אין מ"ם רקיןפירורין
 י . שז נייר כמי וצורת1 ההפילין טן צר מכל נשליטורה לקליף שיכ1ליןנטיהה

 ! פמ4ל,ה4
 הס,פרים טאר ז-ר* ( א' מי' מה"ק )נ"ב עכ"פ לקל1ף יבול איני הטיחה אם ינםינ

 אינכם ס"רים שקז,-ץ כמי לא בעצמן מר4בעים הבתיבם שיהיולתשגיח
 העכה י, בט.חח איהכם שמשחייים כמה אחייכ אותם מרבעין רק כ"כמשניחים

 טרה מיעיר יא,נ. כעצמן מרומעיז צריטימלהיירץ חנתים מ נמור פיסזל[ו,ח4
 ט,תר רבעינן שחוק פיל עצם זדה טיח לת1ף ליתן ואסור . מרבען ה,רהשהטיח

 ?כפיף
 כדי ההריץ נינרשיהי' יחי~י ( )ג ישרח חגיע לא ואם הת?ר עי שיגיע צריף לכית כית שכין חריץיר

 י לכל ניכרין ראשיה י, שיחי,
 הנאיניכם לינףי לחוש יכ!"נניש שיעזי לו אין וניבהן יריחנהבת,ס אירףטו

 עככם ומחה"ש( )פ"ם אצבעירה שני מרוחכ קטנים לעשיתן שלאשאוסרים
 :חת'תזרא

 במין ראש של הבהים כעיר שיעשה כזסיני למשדק חלכדה תפ,לין שר ש,ייןטז
 א, העיר סקסטי כ,יטתשייין

 מ'מיני
 וא'

 נ' של[ יופנידו יטין שר סשסאלי
 ימנ"4ל( נפמי איני היפף אם מיחז ראשים ארכע של חטניח שמאל ישלראשיס
 1 נפסל איני לכן הבית על כריו כתכן או בדפיס עשאן ואםעיר של מקסם לעשיתן יש 4לכתחלה . רעלמא 4שמאל 'ם'ן כהר כזה אולינןובאיטר

 ,טבשייין היייחין וכן התפר מקים ץר יניע למטה חורח דהיינו שייין של חריץיו
 יצירי 'צנכם אל~ן הרבח השי"ן ימשיף ולא השי"ן בשיל ימטח יינעצרין
 ו חתפר על גראח יה"חשי"ן

 פי ל:סירץ יסטיה עיר שישים וקיינ4 ססיני למשה הלבה יהפ.לין ת'תזראיח
 הרכה רהפ.יין מעבי"א - תיתירא הנקרא נשר של רף ינראחכעיןהבח.ס

 המעכרקא כי ויעשח אחד מצר ארוף יהא הת.ה*רא שיעור יה.ינו מסיניילמשה
 ,סיה~ו כרי הת'תוו.יא רוחכ כמו רח5ח תהא שלא צררים סש:י יחתכ:הכיצד
 נקרארן כף שם ועל הרצ4עח ע31רת חמעברתא ובאיתה התיתורא ריביענינר

 ! 4מעברתא תיתזרא יעשח יר של כתפילין גם *מעכרהא
יגר

 פתי15ת ד' וגתולו 6חד ניפ 656 1ג1 6י, 6'כ 6חד עיל דנק ע'י "וסניס 6גו 06 מפ')61'כ

 6'כ דמי כגפרד דסדינוק מלי5יס ד' עס גתיס ד' כ6! ויס "/ עול עוסס סדנק 6ין 061דפסוי
 5פעסס סד', וס נונועק )ג1עי 5סכגים 5ריך 6ין ע'כ ופס,יין )נולות פג' )עסו ג'כייסוסמעי1ין

 1תן ל5 6גי ניס ע5לגו 5סכניס )1טיך 161 דגק ג61 פרונעיס חעי1ין ויעסס 6ופן סינ6עד

 )יסועות ליפיין סיסנ עכ'5 5עוס5ס ו'5 תרגומי קניתי כמסל נפקותי עועד 6)י כןס6יני
 1ו'5 6רס מיי נסער כחנ * כ~' נינל סיס" וסו6 נג( ? סמפיך נס*ק ועיין ג*ד( ס'ק'עקנ
 סכוסין כפו 651 ער1נק'ן יסיו וי6 3זס 1ס פרודוח נתיס סר' סיס'1 5יינ'ן סעל'פונ'5

 6עי5ו יסנסיר 06 ד5*ע מוין נפו מיפנ'ס עוסין סיפפיס רת דנק ידי ע5 סערנהיןססופרי"
 פמוגל סי' כ156 )עסס סדנק דע*' דקי'י מס יעי פוודות סיו סגי"6 ס1 חפייין וכן ,נדיענד
 כגר דנריעגד 6ף 61'כ יתד ספרנקין לק קיף פחחיכס )עסיס 1ין ססחפ יוס ו:י מעסיסססרי
 )5 "ת וטמין סנתיס וכספרגקין נעי)ן עג*ע סיכר ע*ע )מטס עד עניע ססלין פין 606עי'

סנית



 יף הסיפרמסת
 טשר כרבן לא אם ;מ"מ( קטן בקלף וכררנה רתחלהה טס81ח פרשח נל 'נלל'ט

 והלכרה כשר נקיף ארא מיכורכן מקפירים ייש אחריט לל אין אםכדיעבר
 שער לכריף וגוהג'ם הטהורים חיוה או בהכה שער עליה וף שיכ- טסינילטשה

 ש.הא ונהנו שער על'1 ונורבין יהו!רין כשו' קלף עליי מורכין יאח"כ הפרשחעך
 בשל כירץ עגל של טצא רא יאס ענל עין 'גל רבגן- כרי )מם"ג( ענל של זהשער
 צריף וה שער קצוז נקי שיהא עד בתחיה היטכ השער ורוה'ן שיר של אופרח

 לפרשת בצרהפונוה שמוע אם והיוה פ' אצל שיצא וטיכ לבה'ט היןש.רארז

 עליון הנליוז ייה" כביתה םעוטר פה ;ק ;:תה" לילה בביה פי':רק כל 'תןכ
 0ונח יהא הפ' יראש הבהים פח לצר תההון ו;ליון ער'ונה שורה ש;הות'הלה
 אפ'. כשיים אוור כקרף פרש'ירן הארבע כר נ:;ב אםכא י כהלכתן לפ:יו מי.ח'ם 'היו ולקוראכ לפיתחן נא שאט חקיו-אימ,ן

 )ע'ין ב'1יהס ריוח א'1
 שר ' ובית כית בל כין טץ.,חה אי וק,ט ,ם,ו;'א ובלבר ב: ס' ס'ק ומג"אנ"ו

 קלף וכורף לתחלהן ככופן א,רון וג,ךר4 א' נקרף פו'ש'ירק ה4:יבע כותב'ר
 קלפים ארכערה על כתנם אכם 1-"ש שי כטו כנ.ת וככ:'סם ענל ישעיעייהם
 בתיבם הארבערה על עיר 'בסה( ' 1פ יט'טלה והוא 'צא בת'ם נ(:רכ;היה)יהבם
 ויזהרז אחר בקלף חכל ש'הא נדכק לדביקס והמנהנ אחר כבית נרן:יכעיהיי
 מנבילירן יאפילו הטהורים ועיף ח'ה טכחמר: שעי2וי דהיינו כ'טר רב;ןליכול

 : שלהםוטריפות
 ו פסוליכם טמאה נהנורהעיר עליהבם שטלה או זהכ ציפן א'( סי. סח"ק נ"ב יעיין המש:ה ל,2ון היא ,כןככ
 ריחירע משהי סוכב יהי' יוהפירה ותוט צר בכל תפירות שלשוה 'תפורכנ

 חיט ויעביר רברח הםעכרתא יךא הבית נם לתפור נתפירות ריוהרוצריף
 כיון מעכנ א'נו אבמיאהעביר ובד'עבי )ט"ז( ובירה בירה כך בין"תפ'רדה
 אף מעככ א' כקלף ככהזבים כ"א במעיף לעינ4 1אבל קלפיכם כר'שכת.כ.ם
 פחיף אי תפירות יו"ר יק עשה לי! ואם "ה( טש או חיט העביר לא אםנריעבד

 )ט"ז( נפסק ואכם א' כחוט יהיי אל' הפירית שי"ב שאומר מי 'ש . נפסל אינונפוה
 גר"ה ראז קש,ירה סהני ל4ה החוט דכש)פסק וי"4" )נ"ח( רקושרו ריכיל4'"א

 )פ"ם( התפירה רנםיר אחר חום למשור יכיל קצר כשחחיט אב)4 קלי"משהחוט
 : ש)פסק חוט ורקשור סב-א'ר4שונה על לם2.יף 'ש אחרים ניר'ז י: אי1ואם
 הטהוריכם וח,רה בהמה כניר' ותפרין הפילין שיחיו סס'ני לסשה ו;לנההכד

 הבהטה בעקב שיש הנירין לוקחין )רמב"ס( . שלהז מ:כילותוטריפותואפי'
והיה

 ססיכר סיס" כ'6 סינל גיכר 65 דיס 6פסר 3ג65נן רוסס סעוסין רק גנ!6נז 16 3טיממ3'ח
 3ס'ס וסנס : ע)*5 1ג'ע 5טטק עד לגיגנ כחיין ס'כי' נעי)ן פכיט6 וילחחיס כ3ימהמתח
 תמו3ריס 6ינס 6ס וגס , "' נעור חמסינ 6י)ו דסדנק סו3ייס תדי)מינ! רגמוני תו63סקודס
 כמססיח כי עידי י5"ח ו5כן נע5י5 )ר6ס כ6סר סרי3וע סמחקיקי חסס מיכ6 3דנק יהררגמיס
 יקיו 3מיס סקר' !ס געגין 1עסימן )יונ'ר סי' מרין )6! ו6ין "' נע!ך )עסס הד3ק ע'יד"ונ'

 תמס ענ'נ נסמר יסי' וסריגוע , דגק גי)יכס יסי' י6 ס5דד'ס ימן , 3"מ,ע רקחר,גק'ם
 )סלימ ו"1 , "יס מיי5יס :כיו ס5דדיס ימן , ח,כ !ס סנחיס ימכודו 6,1 , 3חהיעש"י:יקיס

 )קיס כר' עי עור סע51,ן ו3מוכריס , 6דס חיי 3ס' סס כ' ע1ד . דכ'ע 16ינ6 גדיענדעכ'ם
 רנסע,5ס וס'ע וג"' 6ימ6 דגסדי6 , כס,ייס 3חיס )ד' )ר"ס סת:" )סנין חריייס גו!?וכען,

 2 עג') ט6יל 3'ח כג6!ןזע5 )' זכ'ק , יד כג געי: ס'ל עיעוי



כא יר הסדפריקסת
 יטיוין כ?שחל שיעשו עי 3אכנימ טרכען קשיבם הם ואס לבנ'כם שהם,ח;ה
 גידין רסניו-ז יא"ן ' ש,י בגירי וטיכילהפור הטרין ינחן אאן ישיזייןאיהן

 אין ( ב. סי' מה"ת )נ"ב . חם טמאה בהמה של שמא רח'ישינן משוםטעכו"ם
 א'זרה נרע לא יבעיה ממש נידין דוקא נעיגו מסיני ל0שה הלכה 0צד כיעיף בנידי וכן תדחק בשעת אף מקלף דקירה רצ4עית שהו4ש כטל"ררוי"שרקתור
 0ותר שאינו הנשה כניר רתפיר מותר אם וצ"ע "נה( )כנ' . גירים קרויםמהס

 ןבפיף

 : מע'פים ט' וכו 4 הרצועות וד'ן התפילין הוקיגי ד'זכמי
 זדה-אמם אצל זה הרא,1 מבהי בתים 14ני של חפנימיית מהיצית נקרעו אסא

 דרש'ס הם יאמ יישנן ט"סת נתקרקרי רבבר 0שום פסייימ ישניםהקפיי'ן
 מן,הצרדיכם שלמים הכתים ינם קייס הכתים מישכ שעיר זטז כ4כשרים

 וכחרשיכמ כשיים כישנים רהיפיך 1'"א - 0כפנים מצת שנקרעו אלאיל0עיה
 ייש נקיעו 0ועט דבז0ן כ'ין הווא טקולקר רעור ם'לתא דא'נראי טשומ.פסולים
 ככל ושר"וי' ראש*ן זח כננף שלא זה שנים נקרעו ואם בשניהם רפסוללחתם'ר
 ב' כשנקיעי איא להכשיי שלא להחם'ר ויש ישנים ביז חרשימ בין כשייסענין
 אם אבי צי מכר ממש בעיהם שלם אחר בית שנשאר רחיינו זה כננר שרא~ה

 לר3'עי הפונרה סצד ו,ח רא?ון לבירה הפונת טצר זה אפן' ,ח אצל זחנקרע4
 1 ריסיל יש מ"ם שליטות יפנות ב' ביניהם שישונטצא

 כח'כם הר, כשעישיכם הסיפיים שינירים מיה יפסול י2.ש יכ"ש )מררכ'(ב
 )מ"צ'רע' שלס סכחוץ נראדן כדישיה" מכ?נים החתן מקום ו0ה?יםיבילט נכויין שלאיה., כדי לבירה בית בין- חעיר מן חותכיס בדפיס איתם וגיתנים)

 ש?"' הסיפריכם שרגירים מח אבר דלעיל טעמא חני שייכי דרא ואע"גהשקל(
 הכירה צררי יטשכו ועי"י חוט ע"י לבית ביה שכין חהריצים ביפוסשמיתחים

 ,2יימם שיח'ו עד הכית צדדי רמטרה חיתבימ ורכ, חנית אטצע מן רמטהיותר
 איב4ש חבית בצ'די ררוק4ש ליתנצל יהם אפשי 'חר 0חוברים חבתיםונשארי
 בירע הוי לא דיפן מרא רבית כית מקרי לא שרם הריפן דאין רבייןקפירא
 0עיי שיהי' רק'רבעינן עליו לירז שם הי' רנמרי פת4ח הי' אש" למטהמשא"ב

 הי"ל4 צדדים טשני חיהכיכם ויק טחונרים נשאר4 לסטח גם שבאמצע וכייןא'

 : אחדעיי
 :י כצי זו החפייירק שהי ה" אם להר8ב"ם התפילין תפירית נפסקן אבםנ

 רכיים ב0רה פמולים אי4 הרי א בנגר שלא ,4 אפי' תפירית נ' שנפסקואי
 כשייבם קיים הבתים מישכ שעיי ,מן ברם בהדשים אברם בישניםאמורים
 סשה )ירכי חסכרית ישהי רתוש וטוב כשרים ובישנים פס,רים רבהרשיסוי"א

 1 כסיית במו חרין הפרשית נקרעו ואם ל"ב(ר"ס
 )הר"4ש הטתיריכם ועיף וחיה כהטרה מעור שיחע צריף הרצ4עירע עירד

 1 מקלף ביו מעווא בין וכשריהלשמח מהשמשח'רן סהני רא לשםרה שלא ואמנעכרי רש0ה מעובחש שיהי4וצריף - סי"ט( תקידמ שכסימן השער )בטעם הענל מעור שיה'1 וטיבטזונשהיים(

היכחיאו



 טו הסופרקסת
 *ניכם מצר אכיש מבח,ע שחורורה הרצועית ש.ה'1 פסיני למשדק הלכחח

 נצנעו חטטיו שכרם יאמר* שמא מאדובם חוין שירצח צבע מא':היעשה
 שגקרא טם4ש דג בשומן חרצועות נמשחן אם ור'( נ' ס" פחית )נ"בותאדיטו

 השיחור ע.קי גורכם אינו טשימרהאימש'חה קפיר4ו בזח אין כראהןפיש
 להצליל4 רק הי4ש טשיחרת וח"י חטהור מרבר נעשח חור הש צבע עיקרבי

 י טמ4ש סוכו חוא אם קפיר4ש אין ובור: וליפות חע1ר ולרכף לחו,האוקצנע

 '"א )סי' לעיל שגרנבאר כמי כש. שזמ! ליקח לרקרק 'ש רלכתתלה נראהים'ט
 2 הת?ר שאח1רי מטליתים נכיס"א(

 ול4ש לשמן ע"ג ;1סר ינרורי קטן עו רעת כן גרול4 ישרארש שישחירן צריץ1
 ואכם בדיעבר א2ילו פס,לים כם עכ4 אי לשסן שרא חשחירן ואםעכויים

 ויש מרבכוק( )דנול סכש.רין יש וברהם( )סנן ישסן והשה.רן ישראר4דור
 אבל השנילשמה צד ישחיר אחר1ת רצ,ע,ת לי אין ואם פנרימן )2רינחמירין

 2 הפוכחר פן למצוה וחייק שחור דהיינו לכר ונויהן לה.וה צריף כתחלח)

 יי"ר וכמין ראש כשל רל"ת כטין קשר ויעשה המעברהא הוף הרצועה יבנ:סן
 יעשהחקשרימ ול4ו ראש שכשל הש"יין עם שר"י אות'ות להשיים ירבשל
  היו"ר ואחרכץ הרל"ת יעשח כף ואחר סהפילין שעשוההשי"1 לאחרא)א

 ו השם אותי1הכסרר
 4ימרים יש אברחם( )מנן פנים מצר לתפיר סתירים יש חרצועה נפסקה אסה

 פסול4 עלמא לבולא ולקשור בג'רין ריק4ן אומריכם ויש בחוטיןאפיל4

 יר וכשי" )א( הראש סמנח שמקיף סרת אוסרים 1'ש תמה קשיירהדנעינן
 אצכע עד שתמתח ונדי הזרוע עכם התפלה ל4קשור ח,יוע שתקיףכדי

 תקנה להם 4ון , ויקשיר כריקית נ' אצכע איתה על ממנת ויכרזץ"סצן'רע
 חרצועה שכורץ נשביל שהוא חשורף 'תרון וכל 1 בהפין-ה ולא בקשירהיא
 וחקשיית התפטיח אין פמנה שתליי מה ראש *בשל ה!ריע סביב *עמיטנכה
 ממצית יתבטל של4ש כרי המתירים על לסס1ץ יש הרחק ובשעיע , בחפיסרין
 ונשאר מרצועה קצת נפסק ואם מנרים( )פרי . עליחם 'ביף לא אבלהפילין

 : גסב,ה וצ"ע סקום בכל לתפור דרשאי ייל טכשעורה פחיתר!הכ

 ומן שכל "רין ימן לעולם נריקרה צריכים אין ככשרית שה,ח,קו הפיל*ןט
 אף מתיכן אית נמחק שמא ה1ששין וא,ן כחוקתן הם הר, שסכםשהיפייין

 סמחמאלאלפרק4ם א;ן יאם מןה,יעח שמתקלקלים ספג' לכייקס נכין ום"םוקבו
 אכם יכן , נתעפשי שם4ש יחוש שיש שניכם כשכע פעמיב2 נדיקחצריבין
 שיויע.לברקכם מי לו אין ואס נמים נשיו אס וכ! בריקוו צריכ'ן החיפו'נקרע

 : שלאיתנםלםמצותתפילין בריקה בלא כץ יניחן רהפרןולח,יר
י,ז

 5ליך וס פ*יעול 1פעיס סת:ל 6סל ד3ו% ססק5 ס%ח5'ת נחנ , )1' סתקיף )די יד ווסינ6(
 061'1 כלינופ נ' וג1יו ו1נרוך ס6"5עית 356ע עך סל5ועס 5מתמ סירוע ססקיף6חר

 נף ותחתח טפקיף)4ן נדי נו ס,ס עסני פס ד6י'כ כייכום ו' עיסיל,ע ויגרוך יפע5ס'מןיו
 :  פליל ופגורס יר5יטס  ופסיום כזש סי1וע סויב  סלרילס עו:: ק"יגי)י~ן



 כבי טו קסהי'הפפר __
4יי  צ מעיפים ה, ובו ' גחפ'לין הפףעגיות חנתת דוזבט1

 ואחףיו החיצדן נכירה משפאל קרש יהרמכ"ם לרשו"י לגו;יס הנהתן יירא
 ז דעלקא ושמאן ים'ן כהר ובאיטיאולינן )סנ"א( וממע החיצין קמח,א) הך' ו3ק'יק שסוע אס וח" הנ' בבירץ )לר"ח )א( לימי)י החיצין ביחשטהוא ארביעי צבית אסש0יע יה', טש~ישי נכיה גשמיו שני כבית יביאף כייהיה

 ש"לם .ף כשי לכן בה4ררה כתיבים "שהם כטלר לייהכם צרלו לר"ת אףמ
 ה יה כי יאחי , שסע ו.כהיכ , שמיע אס יחיה 3רשת חרק יניה אחובקלף
 יצר)יאם.שמיע

 שכור;ןרץ אחיינר? שיטה בסיף אותייה ט' 3די חלק יהניח
 שטע שפישף כיי ?)סיע אסוהיח

 34ראי
 שלאחיוף? שכדף העריינה שישה

 ש-ש-ע %3ף להניח יייף וגן 3היירץ פחוקה שה:א כמי פחידה פרשחאה'ה
 "עי'4:ק ימיטה בראש '"ט'ע אס והיה פישת להתחיר( להניהניס יביאף כיוהיה

 ט' כר' חלק יפניה -ט:יהין פהומרץ ועש,תה לחלתנים אכל 'ג?ארפהשיוה
 יהאו? בט,4 א(ת-ית ט, ררי חלק לחנ,ח להם א'ן עךייור? ששח כיאשאא,יח
 והיה קרשה נסית יניחו קלוקה במתוקה ולהניווניכם . )כ,"ה 3יוחיה

 יחיח וכצ~י'ף שמ-ע אס יחידה 3החלרץ 41ן א,ה*ויק מם'פחחע יי,יכ,חי
 כשיעוי

 טז
 צא'ת*ית

ז י"גקודע  ;!זויהכ? ייי יצשא ש,זיס ויי4ש י יהיטכ"ם ריש"י ךי"נף'1'4סן
 אליכ4ש 'ןהכם כאזהן 3הוחהס יי3ויי י  ,רתירסם  ויית קפיייו ויניח שהי
 בךאש יש סקימ כי , י:עימ" כיצ)עא קמ וחשאר חיכתי ירי יויא אנןדחךכהא
 רחכים חנופילק" )ת,1 שלא יכלקה חשקל( שטהצית כייזע יכן שתיחפיליןלהלח

 א'ז כי סש3*אצכעירמ יהי וה,הייא,סחסעגיהא

 מקי-
 כיא?ם כ-עש

 שניהם.יחר ולה:יה ה"קיט לכיין איניייע יאם , אצנעיר? ארכעשיעור
 ואחר יתפךה שמץ קריאת בשעך2 עליו ייהיו עליהם יי3יף רשויי שיגחנו(טיויח

 י שפיע אס יה,ה שמע בהם ))קיא גלא.כרכה י*ת של יניח .החפ)ה14
 תיר( פהם שוהאחר אחד כבים ועתיה"גיהו ינידו לאן

 להנ"חבביט יאסוי
 נור( זרע של4 יחן שיא כיס לבל4 וסימן כימע שני טשח אראתפילין
 י"ת לשנם רש"י שר כין ררכיף לין התפ נעפי אמץיית של סיטגים יעשרה.אל י"ת( סיכ(ז )עמם ופישעח 1"כהיכם הרצועזרץ יהחליף וב"ש.,טאין)חרמ"ע(
 סי3חק.כמ יסימהכם עיו טכ.עת כהט שתחי' אחף4ע ססניימ ו"מם יס4יאי4וא

 1 ~ולת ל4ש יניוצ4" גיציעיהיחן או בונים שר ובקטנןננרלן

 הואשד4 אס יאיןיודעין רצוערה אטמנמצא ה'( סיסן אויהי )תשיכתייח
 יר*ב4ש שיוב4ש בפקיסית אבל . ש'רצרה לה.יחס'לאיזר? ס)הר ר'ח1עו.ך רש"י ,מל ?וגיה שגי לףניח נוחניס טקים יאותי אסם י"ת שלי איישייי

טמקים
 גיתל סססי תציוין יסס קי" עיגר ד6ס סעלס מ' 1; ס" 36רסס נוים נסו'ת לו' וצו'ס)6:

 4ץס; וצלגווופ ינפיס עול 1)ן ל'פ ;) נין יפ-י קן גין סירנס פתיגין סיוס ע)יו5)ת,ג)



 מז הסופרקסת
 רש", הרציעהיבסשי( שווה הולין אלו כמדינות כנהיג לבר רשיי של(סניחים

 : ר"ת בשו4ואסור

 : סעיפים ו' ובו 1 ראש עשל יד של תפייין לשנוח כותר אםלן
 שי( ת"'לין לו אין אפירו יר שקנ לעשיתן ראש של תפילין לשניתאסורא

 יף כשל וליהן סהם רציערה ייקח ואפילי ראש של תפייין שתי לו וישיי
 ראש ושר4 , קלוה לקדושוה חמזרוה סקדושוה סורירין שאין 0פניאוכיר

 חניהככ( לא שעריין חרשים היו ואם , בתוכו בתים ד' לו שיעשה לשנותטותר רח,י לשו- יר סשר: אכך( , ראעמ בשר* שר"ו ש44 שרובו חסורהקרושהו
 וטולדק הי4ש מילתא לאו דהזמנרז יר לשכ* ראש משל* אפילף לשנותטיתר

 ש אחר כבית ונראיס אחד עור סכסחעליהס

 ן יר לשלראש כשלי אפילי לשנותם יכוך( אדם לבעןם אפילו פתחררז עריחם התנה אםב
 חאחף ראש להפומ אסיר להקשי סמוף יר שי( רצועח נפסקה אם )טנ"א(ג

 למטדק  יקעור הקשר בו שה.וה והחתיכוה יד של קשר בו ולעשיתלפעוה
 כריכוו-ז בו יעשה ועתח והיוי'ך הקשר בו שחיח כיון סקרושתו דטורירוסשום
 כריכורן כלכף לאיעשת א,י בף כל ארובח הרצועדה אין ואט פהון"ש()ן,ין
 וישאר שנפסקח רצועה החתיכה לח,8ליף יובל אכבם ואף 0נדים( )5רי חירטבי4
 רק איויהפוף כן גס קשר בו לעשורז סיטב האחרון שקצה רק רצועחיורי

 ; לקשר קרובה שהיתה נסקום ברצועה הקשר לעשות דוקאצריף

 :! יתיור אזטני' ורא שעה לפי בי, צר או בי' צר ולא אוטמ' זווי בי'לפיצר אסוי זיפנ4ש חד* תפילין בי' וצר לעולכנם תפילין בי' למיצר ראזמני' סזדרד
 צר אפילו ת2ילין לשם כים עשה ואם )פנ"א( , זיזי בי' למיצר שרי לעולםשם
 לשבם דכר איוח בו והוסיף כיס היה אם הרין והוא , אמור לפנותו רעת עלני'

 ו! על רעענרה .ואם שהיר,ף טה שיטילי ער אס1ר לפנוהו ע"ר בי' וצרה5,לין
 2 שרי ענין בכלסתחלח

 רברי עליו לכתוב אסור לקציצה אי יפזועת תפילין ספר לשם המעונר קלףה
 קךדה לקיישוק אבכ* היא לתא ם הערושח לנוף גוונ4ש בה"י רחזסנהחול

 1אבם פה')תי )נייב למזוזח וסתפילין רתפילין סספרהורח רחיינוכותרישנותו
 על4 יכתוב מותר אם רפפק יש ונפכר4 תורדק ספר לנתיבחתחיני

 לנתיס לחקלי בווה והמורח . כיח וצר כ(~וסני' חשיב רשסא ומזוזותחפילין המ)תי
 חסיררה מקדושה הוררה שיי:.ה :ה ד'ז ש:ין: כיין סשהכש לא תפיליןעליו

 אין פווזוה עליו לכועינ אנל טוכרח אינו לתפילי( תורח סם2ד קלהלקרושוה
 :להקל

 . טותר חול עליו ישתם* שאסיריה העיביר בתחלרז אנממהתנה )א(1
סיהו-

 ;:כסנ נע עניו ס)נמנ קין, 1,ט51 ה,מל 05 ()ט6) סחייס נס' כסנ ; ג~' סחגס 05ל6(
ו,1,,4



כנ ין הםופרקמת
 הוי ונט ? הולם רברי בף אחר לנחיב אסור עליו לנת1כ התה'ל נכי "םטיחו

 4 חולדברי

 ט סעיפים י' וכו ' הטוווה נקתבח וחאיף בסחיוק
 ע4 ש10ע אם והירז שמע פרשיות שתי כותבין ,  ה0וווה את כ'הנין כיציא

 חצ במו מלמעלוה וריוח מלמטת ריוח לה ועושה , אחת ניריעה אהרדף
 להניח צריף אין וכס81ת שתנרף אחר א1תה לגול כרי ישייר יבתחיתה ,ציפירן

 1 לאות"ת ג"ל חקפת כי' רק ,שיף(בלל

ל : שתפיןפטלת אעשע"ח ישי כשרח,כתבה רין כנ, אי בב' כתבח אחר,ואם ניף צררלכיחכהב  

 וקנח לה ואין פשלח אחת א1ת מלכתיכ ,מכח אפ'לו הסור על שלאכתנהנ
 2 לפרשח "רשה הקרים אם לו0ר צרוףיאין

 כעיר פסילדה ר,עגד ראפיל1 הפוקקינ:ם יוכ ודערה רש0ה עיבירצרינהד
 ישבה מעוכר לעור יסתין שאם חרחק כשעת ומיהו , (שמה סעוכרשאיני

 לשסה סעובד שאינו ע,ר ער ו'כתב:ה חיסב"ם ער לסמיי יוכל חסציך;חכטל
 ו כשרה אחרת לתפציא ו'ונת,.ל מיר ה0צוה ויקיים ברכה בלא ייקכענההנטצ:':

 ואממ , סחכיתח ארוכרה אחת תהא של4ש שיירז שימ,ת'ה בל( כותבח
 ייתה קיצי שתחתירז ובאותה שלפניח סגאיהח י1תר "חרץ כש'טההאריף
 שהוא איהל4 פירוש כקיהח 'עשנה שלא ובלנד , כשרה פניה שלפני0כאותח

9 כזת ל0טח ורחב למעלהצר 4 כזה ל0טח וקצר  לטזלה רחב כזנב א1   9  

- עשאה אס כעינורואפ"או  4::9 : כונכפסולה או כקיבח אחר -.-ר 

 ול4ו בר4שהשינחהאחרגה 'כתוב עלהאהץ , שימין כ"כ .ועש1תה ג"נוי
 : ייתר כהינתונ

 פרש41ז לעשיתי מצורז שמיע אס וח,יה לפר,מה ש4ע מרקגה *כין ריוח1
 ו חרמב"ם לר?ת רק רכ"ע אליבאסתומח אינויכולילע'ש.ות* נוה.דהאמש0וע ו' שיטח -להתחיל הנו וכי(ן* סתוסה.
 קריוח כננד וטד"י גיתביז שטבח1ץ אי4ש מא1סרה בה ,לחיסיף אסיי,ה

 * זו . סגחוץ נראה שיהא שר"י שס ננר בקנה נקכ ימניחין , שוית הפ-שסין

 אותיוו9ע שהבמם ה' אלהינו ח, ונר ב1,"ו בסיבס"ו ניןיו פבחוץ לכתיב.טהניבם
 ה0זיזרז 0כתיכרז חאותיורה איה 1,חפוף , כ.ת"א באלפ"4א להס,הסטיגירה

 רכף שום להוסיף אין 0בפנים אנ4 בו שסתחלף האות ננד "ות *יגיז4י,הרי
 : פרשיות ב'על

אם
 טותל 6ס גע ע!יו ולסגו םי נו יסססטס נסנ6ו 6ן סמו'ע ,סס סטעיני גיף ויסמ)ס

 סוס. עגט יעסיפ ס"ין וסגנ)ס , ס).ספי)י, ססוסיח ו!נין יניק הגע ס5 סוס סק!1 6מ'ן טן))

 ; ע'פ !סעו קהונת ג4קע לג דוס עוו1ס  מס'כ עלין  ללחינ,י,תר סעומר פני , גייין )ו !כיות )לנט סנלוך סיעול גפי גט סל גסגיטו ילו ס'ח "י  ותועיתת;:יג'ן



 יח רסופיהסה
 פך4טרע גגין)4טנכתב קיו,ח עישי~טהס א'ו הפילין,טנרו או סשירויירהם

 והורץ פרשרה כגריין יטטה לכהיכ 'יטיף לא הדף כסיף תירה נספרשסע
 ספף גלו1ני על א,תוה כיתכין ו:"ין , כסירן נכתבה יהשקא נכ ער "ף 4עמועאם

 ! קלח יקדושה חסורה טקדושה כילידין שא'ן י8יהירה

 חתערן חשם שכנגר הקנח נקנ היי רחרץ כאד שיןהיו ג"ן ל"עיו ואיחיי
 שהם כשאין היריכם פשכ1ש מחפרק וטהק שהשט מווזית וכטה בכמהוננלח ניא* כאשר טחיקה'השס ראיפור הנשיקח ידי על ח,'1 'גאו של4",כוכירה

 1זביניח

 :ש טעיפים י' ובו ' להפירתה עמהר כנילח כתיבת דינ9יפם
 כספרתירדם הקלף ע% א. הנויר4 )יל( כיי1 אל4י ר?נילרה כיחביז איןא

 שצר)ץ אוסר.ם י'ש , לשגה עיכיר צריי שלה העיר יאי: שירטיטיצריכה
 : לההמיף י';ט )רט""' לשס"עיכיר

 )היפידן החה'"ז והל'ית חית";ן יחכיטריח נייי( .היקן: ליגנין הירה כספר .רינחנ
 איןיפסדע= בריעבר )ים'הו ייהרית יי'כרירק בצורתן האיהיוח ניפית.יכל
 הקורא וסראה תיכ)ה כאסצעח חס4"ר יי ב השטיט רא8ילו ויחיות חסריתסש1ם
 שיים ש'פיתיח רהי1ת וצריץ , כה פיטי הייית וחמ אגר"ם( )סנן יצ4"( פיעל
 בסל? במו "ויכחכוה סורם טם'1 ת'נה גל ילהוצ'א הכיב סן צריץ.כ1הכה)נס

 , בראשה הלק יצייכח , בסיפה כיל עמיל לה לעיטיק שלא נהנו גמלתייגה, ויהנ* , "ס,רדה עש"ןמהידית יאם , סהומ)ת "רשייתיה כר יעישין ,ת)רה

 , צריכח שאינה אוט-ים ויש , כה יהקיפהכדי
 יכיחבמ צריי הטן בוי עיייהנ

 כי:וי--
, 

 וראיכשא-
 גבי שתרס.על[ , שירות

 טגיח אלא ,כתכ

 חר-

 וצרעך , פמילרץ כן עשיץ ר" זאם , לכ"ב כהכ כין
 , העו~י טצר ואה אהר טצר איש בהחלהו היה רייהכי?-ו*

 יחר"
 , כאסצע

 ירץ יצד פף,"ניה4* -דיאהר

 וא-

 ו'ז-4ל -יח יגמיה , יירם וכז , השני מיר
 ף'ףלף4.(

' 

 עייר-
 דויזמ4ש' גיא':ו להאי)ל וצריי , הרף בזה ויסיימ הן5ני מצף

 ל0ערמ באגכסין כיקשה "צח הכפיף ראשה ייהי' סניימ( ופרי )מן'ז ,ביהיביה
 : נ"ייאחח( י,אריי "יסריס)י,;ט

ד

 .טגיל-

 אינדמ 81עט'ס כיג1הה הרעש1! גדף נח 3תב אי וכז , ניייה שהוא
 כ5תבק י"'ן , א,חכק פנקרןז אין לכתהגדה אנל[ ייבו'ע, כניג?מלח
 ! גי'ויב,הי"

 ?' נ ס" י' שעי אפי.ם )עועיית

 מ-

 הפן בני עשהת .גהיב המ65יים שייהנ11
 יי)1 . נתיי'הב"1חיי=

 סעיף-
 האלפ"א ב,ן כטסוית 3טנו לא יטחר, , הדין

 שר הם)יי1ה ב'הכ" הייכ שעי( יש1 כן וה)י הכו?ריס אך . נייייסביה"א

 , שיטין 'א י אךא א'נו המ: בני ועשרחאיוכ'ז י8"
 אהמ שיט,ז כי"א רילאימ וצף'י

 גןן סאר גדוך4 ריךח או לבסיף -רקד? הלק יישאי ג. גס".4 יט",ל הרמל
 שגרף עלמי ואף , לסראית.הר,ם נריר)ת איה.יח ביהכין ירכן לשיכ:רה,טומה

 הססור יבערי חקיגעי כשיויניקטנורע
ועשותס



כי 'ט .יקקיפיקקת  כ'ין מקיס סכל ,לעשחעם
 ש*שי"

 אין כ2"ע טיי"ר כיף בתינים המן בני
 גסדע מכתיבה זה ירף רקדה בכתיבה כתיבים. הם אחרים שהרפין אףלהקפיד
 כשיכתוב העמור תואי יושחה שלא ארוכים הסנירה יריעית בעואין סקוםומכל

 וגם - כינונית כתיבה לכתוכ טיטכ הר*ין שאר ומל יכ:עכ קר31נכתיבה'בינונית
 הקרוש שהשכם שנמקיכם סי2רימם סקצה נהנו כאשן- טלעשית לטנועיש
 לעשווג יחין גדילית איתייה איתלתיי שמי תיבות נסיפי אי תיבית בראשידמוו
 נ לכתחלה אף כחם 4קירין כן חכתיכירן רפסול א'ן סקום ומכר4 , לכתהלחכן

 טפק מקוש בהם שיש בטגילרל וית.',וק החסרות אל4 נ"א( סע'ף )שם1
 א'יב( סרר .י )עפ , 5ח אי 'ב . כא'םומנהנינו
 ואחד , יתראיה יא"י חסרים ערבעה רק , ויי'ו לשני סלא'ס כיום ,אחשורוש

 פסוק ב' )סימן אחשיי;ט כמיי וסיסנסל'טלח'ר , נכתיבדה חיוי"ן שניחסר
 י"ב( פם'ק נ' )מ'(ן אה'טירש המלף בשםכ"א(

 ייאמרחמלי
 לאסתר אחשייען

 )טימן יי",ימ אחשייש תמלף ישס ייכת4י ו'( ?סיק ח, )ס,סן ולסריכיהמרכח
 '-טלי וישס יו"י( פסיקח'

 א'( פסיק יו"י  )סיסן קרי אהשייי;ט כתיב א".ער?ץ
 : וא.'י( חס* אטן ו,( פסיק ב' )סימן , היסה "תאמן -

 ה, מיסן , ונמלמהראיתי
 * כיא"ו טזא איהי פסוקי"כ'

 ,אריי

 חס-
 1 חרי'"ט אחר יו"ר

:. * 'ירי"ן, בשני בי!,וריים ז , 8כ,ק ח, מימןביהיר,יכם

 1 וא"ו חמי נבה י"ר( פכוק ה' )סימן חמשיםנביה
 ? וא"ו חסר הנירה י'( פסיק ב" )סיפן ; הנלהה אשי ,הנלה
 1 יא"1 מלא הי1,טכ י1"14 פסיק יא"י טימן , המלף ניטערה)1שכ
 אחרארי"ש חסרוא"ו ה~כרנית א'( פסזק וא"ו )סיסן יבריהיסיסהוכרנות

 1 יא"4 וטלא יו"ר םלא ר,( פמיק ו, )סימןגיצונה : ן אהרהני יאייומלא
 1 וא"י םר4ן 6סוקי"נ ו, )מיםןלות

.
 :-,ן .)

 , נשנייורי"ן ח.חורייכש א'( פס1ק )סיסזה' כאהיוקוריימומררכי

 חלט*שצ תינ41ן ושאר , בשליורי"ן י"נ( "'פמיק )פ.מז עתיףיםחיחוריים וטוי*
,י 1 ביא"ו מלא ה4ר4 ד,( 9סיק ח' סימן ונר1רה1לף  '. 
.. 1 ביא"ו ה43ר4מר4א כ"ף( פסיק )ס*מן'"ט , רהממוראברמהגורל
 : הנו"ן אחר יו"ר כלא וישנין ט'( פמיק נ' )מימןוישנרן ן יא"ו חסי חפייכם ר"כ( פסוק ט' יסימן ו:כתכ האלההפריט

 1 ויור וא"ו מרא ד,( פסוק )סיסןר,ותכואינה
 1 ביא"4 נורא ויבוא י4"ר( פסיק א, )סימן בית1 אר4וינ1א
 : ו: חסר ושלן ט",( פמוק ח' )םימן חקיוששן
 1 י' מלא וששין י"י( פסיק ח' )מימ1 ריה4רים4ששון
 ( ע, פס4ק ס' ימימן היאתאפוף

 ונהפיי
 ן כוא"ו סלא

 וטשיוה פסוס,י"ם( )סימוט' לאכיוניכ:ם ירעה51.סת)ירץ איש מנותומשליח ? ז, חטר ימשלח י"ט( 5ס4ק ט' )סימן ליעהו א,ש מנות4משרח
 נ 1,הלא

ומתנות



 יט הסופר:קסת
 : 1' המר זבבאח כ"ח( פסוק ט' )סימןוכבארק י י' מלא ומתנית )שם( לאביייש,מהנ1ה
 : חמרוא"1 ויבי נ'( 5מזק )סיטןיזד שלוםודבר

 , : רבסוף באל"ף יו"ר( 8מוק א' )סימן כנת4שחרבו;4ן

 2 כיא"ו מל4ש יישב ב"א( פם,ק נ' )סימן קצף חמלף בשיוריושכ 2 לכסוף כה"א ( ט' פס1ק ז, )סימן המריסים פן אחרחרכו:ה
 : 1' מלא כלשונ1 י"נ( פסיק נ' )ומיסן כ"כ( פסיק א' יסיסןכלעו111
 ן 1' הסר כלשנ, פסזקט'( ח' וס'פןכלש:י
 1 1' מרא ר::א פמזק"כ א' יסימן הטלי ברכייכא
 ; ו, חסר ל);5ל '"ג: פם,ק )ם'מ;ו' לפ:,ולנפל
 ז ו, סן4ע לרונ ( נ' פסוק יור ,סיםן אהיילריב
 : חתיייי אהר י.'ר והסר ו יא מלא פסוקכ'( ב' מן ,סמ:'תח
 : חסריא'1 טבהלי: '"ר( פסיק ה' וסיטן ידה'פ.כםכנהל'ם
 : חה'א אחר וא"1 חשר מהדו קט'( פס ח' וסימן , א' ,סיסן כ,ש וערמהי. 1 וא"ו כלא ס:ות כ"ב( יפסיק '"מ פסיק ט' וסיכן , לרעהיבנ1ת

 : אי'ו ב סל4" נער:תיח ט'( פס,ק נ' )סיסו לטיכנערית.ה
 : חסרוא"1 ספרי ט'( פסיק ח' ט, ,ס חפלףס5רי

 ועת'ר כתינ, ההי"י אחר כיא"י עתורים י"נ( פסוק ח. מן ;ס הזוה 1ם לעתירים
 ו עהריכם "רי פסיק )סיםןנ' וקיםאק , ן'רקריב

 : קטנה תי"יפרשנרתא

 : קט)רה של'ןפרמשה"
 2 קטנח ,וזייי'ן וא"ינדילה ,ויזתא
 : וא.1 תסר כתוכ הסנילה ככלם , היהורימצרר
 ( כוא"ו מלא רהוב וא"ו( פסיק ד, )סימןרהוב

 השי"ןינ וא"ואתר חם" שנוה פמוקח'( נ' )מי0ן עם סכל"שנורק
 : וא"ו חמר הבא י"מ( פסוק א' )סימן ושתיהכא

 : וא"ו המר תר ט"י( ופס'ק י"ב פסיק ב' )ם.מן נעיואהי
 ו וא"ואחרהל:',ר חסר תלהו פסיקט'( ו, )סים;הלהו

 ' ליהיר בתיבות וכתב הסיפר טעה' אס שערים( בפתחי וע"ש נייג סעיף )שסן

 סמינ!נ הו,"ה של4 שלם שמם באן שיש חדל"ת ונין הוא"1 בין ית'רתה"א
 הימי רנלש קצת ינרור ונס , בח"אחיתירה אשר הנקזדףה לנד1ר לוהקןיש
 כבראשו הימיני חרנל כקולמס וימשוף 'חזיר ושוב אות מצירת שיתכטלבר'

 יא' שפסילם תוכות חק יחירה כן יעשח שאסלא כת'ק1נו דל"ת ססנולעש1ת
 אית'וי תהלה ימח1ק ולא , י"ם כמקומה ויכתוכ שאהריה ימחוקתרל"רהכץ
 בלא.1'" לתריא נראדה אות'יתהשם 'חיו ר'"ם תחלח 'מחוק לפ.שאם ,ד'"ם
 וסהי , יחיהנראהנם1חקהשם חה"א רנלי כץ אחר ואסימחיק .ערכיכ
 . ככ. ל מ י"ם עדיין ש'ה" אף הרר"תלכר אפ'לי תחלה לא'מהיק נם'טיגפא

 זיז ח המחיסה התחלת אלא כשם שנרא'ת התינח מן עתה רח,קיס י"םאית'ית
מן



כה יט הסופרקסת
 כשאף עומרת.בערכוכ שת'4ש יכעיי הפוטעית חאא ששאמ~מ"א
 טעוץ ואכם נטעות שנכתכ אלא חשמ מן אינו בי חיא ניאח 'האותייה
 כף. אחר לפחוק חוא יביעש מקים טנום רי"ם אפילו או 'ת חדל החיחיסחק
 . בטעורע הח"א שנכתבה כיון כרלע השם קרושה כאן שאיןיע7'4ש

 ויכת91 מטלירץ וישיס לקרח4התיבח יבול יחחמיר חנ"י,תיכף'יתיקין ומי
 ( בת'קונה ליתודיםתינת

 : פסולח פ,טתן כחיטי תפרחאס
 ומפנ* , משילשויץ ,סיהיו יגלבף ' כ,ורה חיטיגירין נ'אסהטילבח

 תפירו'רן ג, ויעשה כילכם 'די לצאת צריף שיגינ:ם פירושיבם בישי,מ.
 . וה מצד הרכיעי בחלק אחת ותפירה , נאמצעותח יג' בסיפה ונ'בראשה
 מוטכ. יותר לונידין איו יאם , חאחר שמצד הרביעי בחלק אחר2יהפירדה
 נירץ לו יש אבלאם , הפירה כלא םלהגיחה פ'2הן בחיכי הנשארלאמוף

 1 מכפמם ויא סכהי'! התיח יהתמירה כגידי! כילחיהפיר

 5 סני יכסשהו וכפי'ה היריעה בראש ץמיור להניחצריף

*444**4י*י*4,4*ש4*14***11*1*4)*יאו*****ן*44%

 חשמותקונטרם
 6י;הש,י * יסי6י 3גי סן3יי 3' 1];יס ' '6" סיייי' 'גע'י י' וייגי 6סי 6"י ' סטמניאמר

.' 

 פקוס גסס סיס סנקולס סכ"ות ע5 ק,נטלם 56י1 ",ח 3י
 תנסי עי 5קדס ו5ריך , נ;הל טסס ו"י~ס , ת51 תסס ו"ייס , קדס צסס "י~סטכק,

 ,ט :ן:::ץדי::ן:,:2:ע ,:יגן::יי:.ג:: :ב::~:::ג'י2(י
 ססיש 3ת1מכחו 1סיל יס" יססופל י כיי5 עלמת 011' , סי תנלת יספר סע5פתיתס

 יסי'.ינ% יעען , כ"1ו ססח,וו קן שה,ם 3ל: 115, ס,דס וחיקון ו'1-י,ס , טעיס"לשיס
 1 ~סטוס כגננו ססס 3ע נק יסעפיקר:וי

 בראשיתמפי
פסק,דש,ע

.ה'
 2 תע ומצי , קומ סל6סח , ל55כיס יס"תס ; "כיס עועכי -

 2 ,קוס בויות16סיס א'רמ
 ל

ל,ף
 , ס"1סיס י63ונף 6סל ר'( יל,ג5מ,ס , סחיסיס נח'חי"י
 : חייס30ט

 : קרס , ה%,טיס סטוןיממ,חסהמ"ע
 : קדס ' ת5סיס גילסניו'ט'

י'3ויין



י
 השמותקונמיס.

..' . . ייי . פטק38ש8

 יכןנן%ס. ספק-, גי( ממהןויחע%
 ו

 :' ז. ינ6עסע :יםצבעעצ:;פס(ל6ו ב* -י'ם

 עוי

 %,יוךןיין',נן",',!,ן)-

 4%( ,4ן 4י!, 4( 'גןבג

 2 קוס , 56שיס "י,יו6ת 6מוסיוקני י'א.
 1 ; : קדס נ16טס,ופתסס0געמ5י ב'נ . .5יא צ קרם , 6יסיס 6ותי ססס% נ0%ו ויסי, י'נ.

 2 קדס , נם1ננ1 6םס 16סןסנםי6י'נףנ
 ז 16,ס116קו60יניס16גיסי'נג""8

 . ג.,ףנ566סיס6ג1גןס6לפיגס4םס54ס,קלםק'ר

 כ'ס ת' יויי1ןגוגייסיי561נ"ם
 פפוי

 11561ך',א5 151ן 5'צ(
 2 6ע , גססנע61

. 

 2 ,קל6 0%6 6*ץגסו16סי
 :" 6נלסס.,סגיססקנס סיסיייי016י6גינם'ג:

,- . 

 : יססגיסה , קו5 גלססה , נשל ו16טי 6נוסס15סינ'ג

'בבצ:;י,:%ן4ן מ ,ל*נ
 'י )

 י : קדם , ע0"01יסכי0ליסנקט

4נ
 .':נב6ימין"עב:ז:נ,2? - י'א

 'יי,וייבבמ:.ןנ,;ןנ"'"'ץ; ן4"
 : 16)קרם ןפקוסחקר96

 ' קום 'עע16ע?16סע_
 ,טג:ךוזוםגשןש

 צ ,ט% עיך 6יף' ני י"כ'נ
 נ שוספסקדס 6יעס', 6ס"ג%סמ פס",ונס "0"םפל י."ד

-שששחאאשאשששאשאח"אש--4-חששאאששאנששששששששאאאשאש,ששש,ששאששששחששאשששאשאשאש48שש

 יי6טגס , טקוס סב ססו6 גיח סת; 0ס61 נפ0יטנת נתנ נסינ פ6יו נענ ,ספק ( 6ג
 רעם וסתס,ש"פ , קרס 6100 סרגס,,סקיס'רס'5 סוףר0,טגי6גפ61כם

 נפיווכיעסף נמ'0 1 מפי6.ס קג1ס6י0 0יס 1ם 6ס קרם, 16 גים גוטס,ס0ססורס
(טקי0*ס.,פנ'י.

 ,מתיתנות מדס0פיתכנס)קיס מסולס00ו6 עע'י )י*נ,ס'( 1עיי 0ינתנסעגמס ' ד6" נין614י )פו0ס5'ס,פסוס6'( יקמן למנ ג1ע מנמח ונ)י
 56 גג'0 יפיציקי6 וז קר0 סו6 6י מיח 06 1סעוקי 6')6 ות'כ , 0יטק נסוי 65סנ1
 סי ככיססויססמ.סת הרעתיסגט,יעסום , מקוס 006100 ,כי , סוי סו" 16 ף ,קנעם
 , ישיסעיתנסי  ס'ן'יט,  ו'פספוסלסוףו%ע*

 וטסטני
 ; גנג'נ ססגיק91 נג  פיוי ""ק



כו השמיתקינטרס
?מוק
 ספק , 65להיס 61.5מסחס"ט'ז
 : קרש , ס'וימגססוב'ר
 נ סכק , "יה'ם'יפרעס גתפירי6סא'
 קרס , סום "ג0יס"!נע;'ו
 : הו5 , 61ייטמייטכס'א
 : סיעס נחר פ'4ן יס,תלי %ס :: י0,קרס כמ ע5)יירף1
 :מכיתסוסיס,טוייא

 2 מו) , סמ)סיס 6) 6דנת1:גיםי

 : טיסיס ירס:עק חסר וגן , ינ,'611 ו,;נ_"(;1ש" .4, :2ג,יןגוצם.
 : מינ ,,ונחי"יס'ס

 : קרס , חקיג 1"מנסיס
 ; קוס , 6וסיס לימ 6וחווומנ6
 ; מי) , 6יהיס יגו עססק,ס
 : מת , יסו56 מיסיך6נס
 : קדם , עמר )ר'מנ

 : 6גסיס,חונ ))ועסס
 : קדפ , 6)כיס רוח פועי1ית,ת

 יייכקו*4*ג2נ2וש
 ו קדס 6)הי1, 5ייייי 6(ס5ים

 81 ב: ן. כ2 יב 1ש נ32ם

 פש סכ6שר53ט 6ע1? סה,חנלאדס יכזכי , )זצ6ו16ימף
 פסוט ק ע61מויסס נק ע)פניסס נין 1 געמקיס ס6ינסמסתיס
 ; קדוסס גסססוי:
 ונד)קי",זנןויקר")?'ס16נ~צס', 6)סיסה5ניעס,וינ6

מיסייס(
 ן קרס 6), קנה 61 6קגיס

 יעל*1 ח!(%י פ' כ'ר );' )קמן תן תעעיס,קרפ*6)כתי6ס
 :טתייס

 ( 16,קדםתספעי
 : טחו נג!מוק טפל תן ' קרס ח!, 6ערי סתענ6ס
 2 קרס , ה) תסעו יפל עיחף

 נש י ד;בר נ12'2
 : קדם , הו6 י6ילס התספט )יי

 : קדס  תשרן, נסע: 6) מי"סל
6



 הששחקונמרס
 : קדס , קוו13ט ";סיס4סוי) , -,, ...י*) פסיקפרשח

 2: ק4ס , סרס 56סיס 3ו66שרל'ני
 : קרס "יסיס, ק"טספע'עס .'ל-ג
 ן קרם , סת)נקו165כיס 6סר טינן3סרכיכ'ג.ז' : לקרס 6יסיט6וסנסס)'ר

 וד6דוגיש ו*ומ קלס,וססגיסא,וג, ס")סי6,הרססוןסו*.56ס'.י'ז*'
'. . קוס,וססנימו%ובו6סק

 י' .
 : "דס , 6יכי6 קי4ןניכ'ןפזא
 : תוש , נקרגי םיסי "'ן עיניסי*',:ל'א
י ? קרם , 6יו6,עסכומטוםטץל'כ

 5 קרס 6יסי, )6 5טדיס39"1,'ז
 : סו) , יוע:ס )6תוסיס

 3)" קנ6וגיכסכ,*ט
 : ממק 33( ס""יסי%ו,ו"ערל', 2 קומ "),

 2 חמ , עמרי 6יסיסיסיןל'ג!

 , .סול5 עיסס 5תכמגו , הקורס ת)":ם 1)עי נהינ מ6'ל 3ע5 ,טכק)ו(
לינחמ

 עי.
 י(' )מתן*ח, %טים194 סלמ3 ל6יתי כיל )פגחת רס , דימ 14למ65

 %(6לון, יש סו3ל מ סל"ס 6חל חנס "מנס ; יז5 זון" חמלנ% י"ר ס)ת:ךיגוסס
 עעעום'וטי4 ו6יחיק5מ ונן , ע'ס גסינס יי1 י5תו ודג"טוג*3ד'ס לט 3תיס'נסנים

 1ס1" : ד3ו6חו %ליגיל ר6יחייגיז* : כי6יןגידי%סכריעלילסוע'7"מסי6קדס,ינ,גהגקיסקי"סכק,
 5סלי"ך סקויס, 63 6סרל3ר , ססירס גטרת

 ~15 ומר , סייס עד סמ~סריס כ5 גהגו וכן , ,6מויס 5סגיס סנהס ס5מססיטס
 1 סמירס ת"יל3פתוחסכ61ח,וגסוף סיס ,ונמ4563סיוט גתינ ע6יל 3עי 63ו,טקווצ

 טיירענס"מף,וכ 4י
 6סר סג6וגיס סס עי פירסו , 1 ר סעתיק 1ג0 , גטתנונתו עסס , ס15ופיקוגיס
 : עו ו6תנס ' , דכ'ע 56ינ6 פתומס לעסזת נ'ם , תעמס סמתס 65 וגס י,ס; ע5יסלתמ

 ל6זניג. ר6ין ןכסלס,ר( נתק*ס )כונ6 נ'ס טיתן מלס1ני 3סי'ח ההסי' נ6 לנריז
 ס ע 6 ןחה ס סק3יס5"ג היס דכ'ע,סנך 6ייו"ח'הי(ניי

 פ6 קף ,4
 פ*יי"ן: 6%1 ריק6 סתותס יעמוח נליך יסד6'ס )פי* , כי,וגיס כ61 ונן ן, ניי
 ן ואלק מט גיי סת'קו)יס גגי ו)וגר כסועריס ני סגטנו .ח%ס %5ים ו6ין יליפ3%ו

 י--1
% ש 4 א ם44אא. מ ש  




