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 4 מנצן ונהנה גוזל ואינו ולבריות לשמים רע בהם עישה שארםאיסיים

 : ווין חמשה בו ויש '
 ' עשה חייבי "( * לגנוין חייבי ד( ; הנק ג( * הרנ ב( , מקילהא(

 אוו
 מח[ קעדמדן

 בסנהדרין מיתות ד' בפ' דתנן ואמך אביך לקלל שלא מאלהיך ויראת . ואמו אביו "מקלל ממילה*א(

4 מ9  % ג כחזני%ם ג%4לנן צנן מסי :י"ייגני ש::י 
 ותניא בשם שיקללם עד חייב שאינו ואמו אביו מקלל על לימד שמ ת"ל מה יומת שם בנקבו אומריומי

 ימיר המר אס כדתניא נ[ ]כ'ה בתחלת כדמתמה תלמוראהכא מתמה לא אמאי לשאול )כ(יש
 ר' דבי תני והא לקי לא אשה אמרינן הכי לאו הא קרא דרבי מעמא ופרבינן האשה אתלרבות
 שאין לפי לתרץ (ש . שבתורה עונשין לבל לאיש אשה הכתוב השוה יעשו כי אשה או אישישמעאל
 לרבות הוצרך כאיש אדם עם ומתן משא לה ואין ועוטרת רגילה בעלה בבית שהרי לקלל אשהדרך
 אביו ואמו אביו אלא לי אין אמו ואת[ ]אביו את יקלל אשר , ואנדרוגינמ מוממום לרבות .אשה
 יונתן ר' יאשיה ר' דברי קלל קלל-אמו אביו קלל ואמו אביו ת"ל מניין . אביו בלא אמו או אמובלא
 מות . יחדו הכתוב לך שיפרום עד עצמו בפני אחד ומשמע כאחת שניהם משמע צריך אינואומר
 באוב ונאמר בו דמיו .כאן נאמר בתורה האמורות מיתות מכל באחת אלא אינו או במקילהיומת
 בהם יהיה בי אשה או ואיש תהיו קדושים בסוף בהדיא כהוא דכ%ויב במקילה להלן מה בם דמיהםוידעוני

 תאור לא נשיא רחמנא ולכתוב וממיץ וכו' משניהם אב בנין דן אתה הרי מנין נשיא ולא דיןלא ב" יי 3עטךע 1:ש,א בג.. הוא הי. 1,ן נשקהא. :ךיאנ, נךגק,;יקו%גש
 נפקא קדש אלהים דאמר עקיבא ולא' לאביו תנהו לגופו ענין אינו אמ לי למה מ י ה ל א תקלל לאוהרש

 אאב מוקמינן בעמך והאי בכלל אנ-ו והרי שבעמך כל בעמך מדתניא ליה נפקא לא אמאי לתמוהיש נולאםו[* לאביו לי, למה תקלל לא תי לא )ד( רחמנא לכתובליה
 אפילו והמקלל קפ"ע[ ]ס" חברו במקלל לה מייתי ולקמן עמך מעשה עושה שאינו להתיר מקומותבכמה

 לאחר שהמקלל מבמכה במקלל חךמך ןה כק ]ס'ס הנחנקין הן אלו פ' במנהדרין כדתניא חייב מיתהאחרי
 מוזהר אינו תשובה עשה %א אחת. בעבירה אפילו' תורה דברי על עבריין אביו ואם פמיר והמכה הייכמיתה

 . )ה( עמך מעשה בעושה בעמך בתלמוד מקומות בכמה כדאמרינןעליו
 ראםוצערת

 ה" ריס )ס)1 סיין ר3יגו תי' 16331ל )ר3ומ 3מוי"ס ft"D1 לגרפס )ית5 טומטום טד מכסן )ב( . ג' 5ות ר)"ו פ' וסיין מ") נכיתי)א(

 3 1' י1 1:3סטכ":ק ::מ:%צ יג'"ויי% מ:%:,י: ,ן'תן
 סמדרס 5כ) מת"כ %ד טכ' תמורס כס" טס )סרמכ"ן וע"ן טכעמך כ) רעמך יר") תקור )6 כעמך וגטי6 ת'צ 6דס כ) )רכות מגיןחרט
 קפ"ע בסי' o51h סרמכ"ן )ס"ד לכיגו תמיסת מיוסכ 61"כ עכ") סרטע'ס 3ס6,51 עמך מעסם שנוטס גדרם רומצך ומסת כו' כן היגוכנגורך
 מתוקת כיניסס טלין סי"פ ס'"ח )"ח כטסות טמח ס)כ כ' וככר טס סיר6יס נילסת )סי הנעמך כ) רעמך גדלט סרגו התימול  זגס גתנפ ג'5וח
 סו6 מגוטמעוח5 עמך מעטס וטורס . מנעמך כ3 )רכוס טעמך ממי ת16ר )6 וגסיך ז)יגנ8 סג' רסוס מימור5 סייגו זדרטיגן 5דס דכ)כ))

 מסס6ל 3ו 5טר סכטר לעס דמסמע בכינוי סמך דקאר ועוד 5חד וכטס 5חד כב)) OOnD )כהו 6'ן עם חוס מעטת עוטף ט6'גו מ'דוד5'
 טסט מ16ר א )ה( . שי"ס 5יתגטו ומרו"סו מטמעות5 דלים ומר ימורק דריט מר 6ימגסו כססו אג' חרי זסגסו מיגס וגססן סמך %ויקרס
  וכסכרת h'(h . וסעור  מדרגכן 6כ) ססורס גז סייגו תקור עומס ס5יט רס"ל אפי' סס מיס סם ועיין מגיטם בייליס עג") תשרעוטס
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פי ירקתם לכריות לשמש שרע אשורש ה עמדמפר  שםוו
 ]ומח[ קעתמימן

 לא דכתיב והאחרונות ראשונות הדברות כעשרת הרציחה על היוצר הזהיר תרצח לא . אתר הרג,יהשמ
 דבר בכל נקראת ורציחה הרוצח את ירצח עדים לפי נפש מכה כל טסעי באלה וענשתרצח

 רוצח וימות הכהו עץ בכלי ואם ונתיב ההר רוצח וימות הכהו ברזל בכלי ואם כדכתיב בו נהרגשאדם
 שבהם השוה הצד )א( מביניהם אב בנין דן אתה הרי . בספרי חזניא . וגו' יהדפנו בשנאה ואםוכתיב
 הנשרפין באלו כדאטרינן ההורגו חייב למיתה גוסמין רוב דאמרינן גומם אפילו . וחייב טה המסיתושמחסת
 עיניו המעטץ נץ היא בהשואל בשבת דתנן והיינו דתייב. פליני לא עלמא כולי שמים בידי בגוסם 6'["'"
 6/[ ]ע"נ ומורה סורר כן בפ' ותנן וגו'. הגנב ימצא במחתרת ואם כדכתיב להורגו )ב( הנרדף רשאיזיינו בכלי ממונו לו לנזול בא או להורגו תבירו אחר והרודף , דמים שופך זה הרי נשמה יציאת עם מתשל
 בעל שיעמוד ויודע עצמו מעטיר אדם אין בגמרא רבא מפרש ומעמא . סופו שם על נירון במחתרתהבא
 אפי' כוכבים עובד ביל חברו והמוסר . להורגו השכמ להורגך הבא תורה ואמרה הולך להורגו דעת ועלהממון
 והיינו . ממרו להורגו גאלו יהרגהו מטונו על עצמו אדם יעמוד שאס כיון הפעם )ג( מזה רודף נקראבדבור
 ]ע"דתנינן

 6'[ ה'"י בתרא[ )ד( ]הגחל פרק בב"ק ואמרינן . מעלין לא אבל סורידין והסמורות המינין ל[ %,
 . דהבריה וזיבנא לחוויה דבעי גברא דההוא לקועיה שממיה כהנארב

 רציחה נקראת רעהו )ה( רציחת רעהו את ירצח אשר דכתיב כישראל שלא רציחה נקראת ואינהי חייב לדבר שיתכון דבעי פמור ישראל את והרג כוכבים העובר את להרונ נתכוון גן[ י"מ "סמןתק
 עליו שבא אתר להורגו הנרדף רשאי יהרגהו אם הנרדף ספק ואשלו . רציחה נקראת אינה כוכביםבעהכד
 סרב לבר ליה קטילנא במחתרת עלי ראתי כל רב אמר כדאמרינן ומורה מורר בבן )ו( באים שהורנימכעין

 , הבן על האב ברחמי עלי דרחים בגויה לי דקים )ז( שלשיא ברחנינא
 בהמה והרועי כוכבים העובדי 6'[ "ץ פ"ב בע"ז כרתק כוכבים ,העובד את להרונ שלא . הרציתהרזדלרררנ

 . מורידין ולא מעלין לאדקה
 שלישיוו

 . ואכו אביו המכה 4 ומכרה נפש גנב .וגק
ta~bינג[ קעו[ 

 לא , 6'[ ]ס"1 הנחנקין הן באלו ותניא )א( תגנוכו לא והאחרונים הראשונים הדבוימ בעשרת הכתובהזהיר

 כמו מדריגן לסיר 36) פטור רסע 6יס זסמק)) כ' ר5"6 מ' חיטך מנחת 3ס' וגס )קרס ~ור ט% 0י"3 מסריס )וטנ' ס"ססרמנ"סי ראםהועפות
 כ'ש ועיין כן )הצר מגנן 5"ע מיגוך סמגחת ע"י ט)יט"6 סנל6"ד וו") קס"ס ס"ת )ס)ן ועיין מוכרחין חינוך למכמת דברי 6ין 1)עג"ד .3טכת

 . עב") מרט חוד"ט מ י"ר ימ"ק כעוסס מורטטיקח
 רסקי )ב( . משגיבס טכת"י כרסון ל D"p )קין ו0ס%ג מט)סנוס 6כ 3ג'ן 6ית6 נמסרי %6 . טנועת'ק מהגייס. 51") סערות 3ג"יכ'ק:)א(

 גי6יח6 ארדף 103) ומ"כ להורגו רקתי גמי 6חר Ph7" יוקץ )16 יסוך סגרדף שמלכ"ר יקדק ot~lnst ווי נכי6ור . לכורםסנרזף
 מסג' סרח מק"מ ו3סנסח 1'כ)ח פ' )דרך 5יוס es' סונף סטטוס סירי6'ס דדעת מוס ונ"מ 6ף חודרך 6' ע"ג וכד' 3' ע"3 ו'3סנסדרין

 גידי ועיין כקמר מט6"כ מסינריו נשחד )סטינו 3יכו5 6ף 05ולגו מומר 3ע5מו 0גרדף . קטורנו חנירו 6תר דסרויף מ"י ותויקחוג)
 6ימ6 וכן כתג נניגס ס3' קוף וגסגש"י סר6"ס ראגו %ס קנס I"hs 0סמ"נ כ"כ כו' סעעס מוס )ג( . 63ולך 3' )"נ )כתוטתרעק"6
3ירוט)מי

 מס טמיר 0"ח פיח סג0דרין 5ירוט)מ' ילוסיס SItD' כקוגערם 06 עמודי טו"ת ועיין עכ") %ג דכ"1 ומולס סורר כן ס,
 קמ"ר סי' 6וא מטר"מ תטו3ת ועיין עיי"ס כנוטו עלו מכיי כממונו )סי דמיס )ו 6ין )מחתלת חון 6סי5ו 3'רוס)נוי ומב"ס 0סנמ'"'לנווטת
 מ"פ שמריכי עכ"ז ')חס )6 ממתו טיקחו רביכות דכגגד ממונו ע) %סו מטמיר 6יס 6'ן קמר ס5ריך נר06 יאין .ררינו עעס ע)ס0עיר
 עד כ"כ ע)עוח כו' מפ) כטיטרפ כקומר כו' מכמר כת61 דכתי3 חרירו 5סרונ סו6 רודף דמס1ר סלל 3ר"3 מסרתך ש"ט כח3 3חר6סגול
 מכעסה עיין )ה( . 610 המעתיק ורוססת נכ"' 5'ת6 )ד( . ס' פ56ס בפריס לחס כס"ס ועחן גססוח סכנת )ישי 63 פעמםססר3ס
 , כסרס"י דא %ן י"ס מס 0תוס' כמח"כ ריעו ויעץ ]סגר%ן[. %"5 כו' 6"ר כ'[ ]ע"3 כפו"מ 3ס' כד6מר'  6דס גגי )ו( . ס'ימספטיס

 . רנ סגריר  מסיס 9למי6 3ר ר"ח  מלסנינו ונסכת"י ננדפס  מיריים גי' *גל ס"ס  יסוסררין ח"ח נירוס)ע' וס"ס )סג'גו נגערה כ"ס סע6)ז(
 ס" . כ5") מגטנלא(
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 יראימ ולבריות לשמים שרע איחוים העכורמפר 816
 נררשת שהתורה מרות מי"ג ולמד צא אמרת ממון בגונב אלא אינו או , מדבר הנתוב נפש נגונבתגנוב

 . בנפשות כאן אף תנאף לא תרצח לא דכתיב בנפשות מדבר הכתוב במה מענינו למד דברכהן
 . אמור כבר הרי בנפשות שלא דאי נפשות בגונב זה להעמיד פוב )ב( בנפשות שיא "א . ישאילאין

 נפש גונב איש ימצא כי תצא בכי וענש . עבד ממכרת ימכרו לא דכתיב סיני בהר בפ' למכירהאזהרה
 אומר )ג( ר' לרשותו שיכנימנו עד חייב אינו טישראל נפש גונב ג'[ ]פ'ס הנחנקין הן באלו ותנן . וגו'מאחיו
 עימור ואמרינן עימור בעי לא קמא ותנא בגמרא ואמרינן . ומכרו בו והתעמר שנאמר בו שישתמשעד

 וחכמים מחייב ברוקא בן יוחנן צד( ר' בנו את הגונב ותנן . כרבנן וקיי"ל בינייהו איכא פרומה משוהפחות
 המקריב* ת"ל מנין משיהררימ ועבדים גרים ישראל בני אלא לי אין תניא כ'[ ]ס"6 המנחות כל פ' ובמנחותישראל בני בכלל )ה( והוי גמור גר דהוי חורין בן כלו אבל וכו'[ ן חורין בן וחציו עבד שחציו מי גנב .פוטרין
 אלא לי אין וגו' תזריע כי אשה ישראל בני אל דבר . תניא ג'[ ]י' פ"א שלהי ובכריתות 3'[ ]נ"י בהערלוביבמות
 הויא לא גיורת קאמר קרא רבי לא הא )ו( קאמר. קרא דרבי מעמא . אשה ת"ל מנ"ל ושפחה גיורת ישראלבני

 וכו'. מילי הני בה הייב עבד בה חייבת שהאשה מצוה % אמרי' כי עלה דאמרי' משוחררת בשאינה ביבטותושפחה
 אשפתה פריך ולא פריך אגיורת אתמהה נינהו תרומה מיכל בת ושפחה גיורת ביבמות עלה דפרכינןדוקא

 אכלה דהא היא תרומה מיכל בת משוחררת בשאינה דאוקימנא דכיון . נקטא ריהטא אגבושפחה
 מ טבת פחות בנתגיירה לכהן נשאת אם בחרוטה דאיתא דגיורת ואע"פ כספו )ז( קנין שהיא דרבהבתרומה
 מבני טאהיו דכתיב כיון וי"ל לה. פרכי' נוותיה דלאו ודאי ההיא 6ק ]ע"ח יוחמין ביי דמכשיר יוחאי בזר"ש
 לא משום יכול אינו שפחה לישא חורין בן וחציו עבד מחציו ההיא )ח( אחוזה לו שיש כל משמעישראל
 כל משמע בקדשות הכתוב שתלה אהרינא טעמא לומר יש נמי ההוא 6'[ 6% ]נסין ישראל מבני קדשיהיה

 ומשוחרר, גר אשלו וקדושה מהרה לושיש
 ובברייתות משוחררים שאינן מרבינן ולא דבמשוחררימ ריבוייא מוקמינן דבמנחות מהא , לשאולריש

 האמורה מיתה כל מיתות בדי כדתמא דבהנק ומנ"ל. . משוחררת בשאינה ראשה ריבויא מוקמיק)ם(
 שהיא מפני לא אומר )י( יוחנן ר' יאשיה לן דברי עליו להקל אלא עליו להחמיר רשאי אתה עי מתםבתורה
 ונאסר )יא( אדם בידי מיתה נאמר המעם ר' ופי' . חנק אלא אינה מתם בתורה האמורה מיתה כל אלאקלה
 , רושם בה אין אדם בירי האמורה מיתה אף רושם בה אין שמימ בידי האמורה מסעה מה שמים בידימגעה

 ]נם[ קעומיבשן
 יכה שלא והזהיר ואמו אביו אדם יכה שלא צוה אשר ותקיים מאלהין ויראת . ואמו אביומכה

 נואלה ועונש . בגלל . ואמו ואביו יוסיף לא יננו ארבשמ דכתיב תצא כי בפי תבירו את)את(
 סתם בתורה האמורה מיתה דכל דבחנק ומנ"ל . יומת מות ואמו אביו מכה שנאמרהמשפמים

 כתיב מדלא יונתן מדר' לן נפקא )א( אמו בלא אביו . בסמוך למעלה פרשתי כאשר חנק אלאאינה

 ראםתועפות
 ע"ז תגלף )6 מרוח )6 מעגין זס 6ין 61"כ עיתם היוכ 6'ן עדיין )חוי לנגניכם גמ65 ומכרו גסס כגוגנ 6)6 מירס ח"כ 6ין 607 סי')ב(
 כגי' וספר' סנירוסימי 3מסגס S~h כ"כ יוחנן  ר' ס) כגו 'S~tnrt ר' )מגעו )ר( . יגויס ר' )סגינו )ג( . כ"ז חסר ונתרסס כו' טובמתרן
  כתב כ6ן ורכים ומטוחררין גריס מיגים דמרכיגן רטי טוס ים סגי 3כ3 וסמל סכחנ גגי ז"0 6' ס"ו כתובן ושיקע 0,י 5"3 )ה( .ראגו
 לעיל וטי'  סט"ב ס"ת  סנסדרין ס3רייה6 כמטימוא 3מ5וט סו6 שיינו לי מבתיו מדכחיי גר  דגרניכן תר'ש סי' 6"ס סברכ"י וכ"כ לו'וי")
 ד6גוריגן מד6מר כו' גכרימוח וספחה י5") ג") כוי כיבמות וטסתה ומט"ר דמיוחר ג") קלמר מיכת קלמר. קר6 )ו( . מת"כ מ"1סי'
 יסרכיגן ו60 ר3יגו כתכ ד6ח"כ ו"6 כו' 6מריגן כי 3יכמות 0ית0 רכינו דגיי )ומר ולין ככריתות כ"6 )יח6 וכיכמוס כו' 6מריגן כיעלס
 דנ'ורח ולע"ס כסטו. )ז( . תעגין כ) מסר וכ:דסס כו' רכוי6 מוקמיגן וככריתות )0)ן וכ"כ ק6י ככריתות מיגיע ד)ע') מסמע כ4 סינמותעלס
h'hו' כרימות וכתוס' מנין וספחת סד"כ כ' ע"י יכמיה תוס' ועיין כ5") וככריתות )ט( . כ5") 6חו0 )ח( . כ5") כו' )רפט כון כהרומה 

 . כ5") 6דס טדי כוי וגומר טמיס )יא( . כ5"3 יונתן )י( . כו' תימ6 , 6ימ6 ת"סכ'
 נ"מ סלו נטיימ ריסיי וכ"ג )ק033 0כ6ס זעקעיגן טכוס ור") כ5") כו' 3יס ,לסיגן '6קי' הר' כו' 'ונחן )ר' )1 גסי 6טז נ)616מ1)א(

 סי' סבכות מקרי 3ס' גחכ ועסי"ו מכ"ח כ)3 6)' 0).כומ 3ס' וכ"כ )קלס סכ6ס מקמינן כמ"ד ס"3 י6סי' הר' ד' 6ות סףס"מ
 )3ט6 תסכע כי גסס כעני נסכועת סכתוכ ב"כ ידרוס ממעם רו"ח דברים נגעת קרקע קחו ד' כב"ק Stb1 למעור )ר' )סקטותכ"1

 )ט") ויקטר מ5ו0 )דבר סמיעוע ו6תי 6' כ"1 טכועות כר"ע ורייס כרו"מ וגו'נססחיס
~DIDtD 

 סמנת )לכוח 16 מדכמיכ 60 ע"ז
 )סרס"' וסגס כ"ז כ"1 מכוסות 0נמר6 עסוג'ית כ"ז סגתב6ר וכמו 'Ch" כר' )חזק קר6 י3ע' 16 דרס ד)6 ועכז") )0 סמעיגן6חריס
 דרסי ז)6 וסלס"י נ5י5יס כ63יס 3"ס P1elb 3' כ"ס ונסכת סמוכין דירסיגן מסוס 610 )קלס סכ6ס יסיקס tpnth .ז"h"p '6 0'כמוח

למוכין
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פה יראים ולבריות לשמים שרע אישיים העמייכפר
 אביו ותמכה %[ ]ס"ס הנחנקין הן באלו ותנן למעלה. פירשנוה ובקללה מקללה ליה )ב( ]דילפינן[ יאשיה ולר'יחדו,
 ]פירש[ ישלמנה בהמה נפש מכה קרא דאמר פפור,מנ"ל מיתה כאחר והמכה חבורה בהן שיעשה עד חייב אינוואמו
 נמי דאי לבהמה ענין אינו ואם יכפר בנפש הוא הדם כי דכהיב דם הוצאת דמשמע נפש דכתיב חבורה בהעושה

 מהו בן לחו דאיבעיא כ,[ ]ק"ו הנחנקין הן באלו לה דרשינן הכי )ו( אדם. נפש לענין תנהו חייב באבניםהכחישה
 ומכה ארם מכה אמר חנינא בר דימי רב כמוך לרעך ואהבת דכתיב מותר אמר חנינא )ג( רב לאביו דםשיקיז
 קע"ו[ ]ס" לעיל לי' דפטרי ואע"ג חייב רשע אביו והמכה . פטור לרפואה אדם אף ]פטור[ לרפואה בהמה מהבהמה
 הבן אין ל[ ]ס"ס ישמעאל ר' דבי דתנא כריי דקיי"ל )ד( לקללה הכאה מקשינן תאורלא לא בעמך דכתיבבמקלל
 ואע"ג . עליו תכסה ולא תחמול לא תירה אמרה שהרי ומדיח ממסית חוץ לאביו להכות שליחנעשה
 שאינו בו עשה שהמכה מבמקלל במכה חומר קתני מדלא לקללה הכאה ]ו[מקשינן כר"י דלא תנא לןדנתם
 בלאו לפנים פסקתי וכן . משני כמתם לקללה הכאה מקשינן אלמא בו עשה לא ובמקלל ]כבעמך[בעמך
 ובנו וקללתו הכאתו על הייב מקום מכל בן לו שיש מי 6'[ ]כ"3 כיצד פ' ביבמות ותנן ליד[ ]סי' יוסיףדלא
 מר )ה( למישקל לבריה ליה שביק לא פפא רב . הנכרית ומן השפחה מן בן לו שיש מי חוץ הוא דברלכל

 . מכשול תתן לא עור ולפני משום בושתא למפתח לבריה ליה שביק לא דרבינאבריה
 ראםתועפות

 נס מ0תי61 סמוכין דרט' )6 ד%ט וכיון וסונור תוי"ט 3' ח"ד כ3י5ס כמ3ו6ר 3"" מתצמידי פי' טו6 יט:וות, 6ר"6 מל"ט )ס"ה זגוכ) וו1עסמוכין
 )קלס סכ6ס מזמניך )מיסף ציכ6 ד)ךיןיס סכ05 ג3י )חנק מ:") )חנק קר6 יגעי י6סי' בר' דם") )ר"6 תקפי 61"כ סמוכין דרים 63ר"6
 3כסמ"י ורגביו יייו ר"6 מ65 61'ך סמוכין )"דז6יטו

 )חבק יקיף 3ע)נוו י6סי' דר' סיר6יס ע) )חמות סעמוזיס וו' נ3י6ור כת3 631מת טכ")
 נר6ט נו6"ו ונוכס מדכתינ נצמד סם מיות 0נרורי זעת ולי סנוור מזר בת"כ וכ"מ יוסח 6דס ומכס מיכתי3 מססטיס 3מכי)ח6 מכסגני

 ו3ס' עיי"ט ס"נ צימוד ס' )שדי ו3ס' סו6"1 6ות מערכת יסריס 6ס) 3ס' וכ"כ )ר"6 גס 6"ט 61"כ )קלס 0כ6ס זמקסיגן מטעס )6ועכ"ס
 קי"ע סי' ח6"ת מ"ת ס:ו"כ דברי 6טתמיטהיט סככות חקרי כע) ינדד ובעיקר , וצמו צניו ז"ס ס'" ס"6 יכריתות כתוססתך ס)מסמגחם
 פי)פו)1 כ) וגטרס ליעור )ר' ס"ס וכ"כ עיי"ס 6"ס יומנן )ר' ד5ף fip'1 י6ס" כר' יסטר רו"מ ידרס דר"ע )מוכיח ז)יכ6 סססכתי
 'וגתן כר' סנר זר"ע בת"כ וסונף יינמות h'"CD ירוט)מי טס 0סו6) ומ0חכס ממת טנע)ס )טנו"כ תסס ג' מערכס יסלע כרס וכס' ,טס

 בס"ס סס ומסרסי 6' ק"ז ינוכחיס סכין ס") )6 ע"כ סקו דסנמר6 ק"6 סי' קזוסיס 3ס' סהו"ס מעיר כנר 631מח קר5 )"נדנמרק
 ק)3 צניו כת3 )6 י6י ס"ס סיכ' )תמוט טתס6"י ימטכ"ט וזע . סס 3הוס' עיין )חקק קר6 ינעינן י6סי' כר' סנרי ורש יממט6)זר'
 5ת כ6חז סגיסס דמסמע ס"ן ו6י 6מו ו6ת קניו 6ת יק)) 6סר c'h 5ח,-יג6 קר6 נס כתיך סרי כלחד סג'סס מסמע 0וי ק))6מו
 גן 6וה ג"ח סי' טעמודיס ווי וככלור , ע"ס לווסגיס נכנוס or )ייטנ טכתנ נ' נ' מגיסט טטו"6 יכר' 6טתנניטתיס )%)6ת

 כגוסס וכ"ט מתגה רנ ננמר6 וכסנינו רי"ט )צוין כסמ"ג וכ"ט )ג( . סיp'nano 6 ומוספת ככ"י )ית6 )ב( . עיי"ט יתיק נדרך )תרןכתב
 נכרכי ועיין מטווס טנא כ:דסס . כי' )קלט טכ6ט מ'קסיגן )6 )ד( . ע"כ כבמט כנוכס ז6מר זפטור דומיה סו6 ונוותר סטור ר"רד6מר וסטוי סטטוס )טתיר6 ור"ד רמש סי' כיו"ד סנ"י כמב"כ 6%1 כ1' 6וס נוכס מותר 5מר כ"ח ר"י שדפס 6ית6 נ"ח זימי רנונדירי
 ז3רסע דק6מר מיינ מ6י וא"ק srtrl חייב רסע צניו וטמכס ס6מר הירסיס ע"י סס ססקסס רמ"ח ס"ס )יו"ד רחיד"6 טנ6ון )סרב'וסף
 כטעטס מס"ס hn~th זס6 טקסס 0י6 11 וכו' חייכ כו' כינמוה והגן דקארר ט6 ותו 6יסור6 6)6 )יכ6 )סרי"ף קפינו תסונס עטסד)6

 מקמינן )6 ד):ו"ד 6מר מעיקרך דרנ')ו 6"ס מבסגינו טכת"י )נירית 6עס עכ") דרגגן 6יסור6 דסיימ חייכ מליות מכת ר") מיינרכינו דקלמי זס6 כדוחק ס:6מר )6 06 ממגי נס)16 רננו זמרי דגר סוף כחג חיט טטס נס עכ") ק6' תטוכס ערס 1)6 כרסע וסכךתסוכם
 מקסתן ז63 ו)מ"ן ד6ע"נ ומדיח מסית )ענין ו0ו6 כר"י וק"") 5") כו' כר"י יקיי") וממ"כ . חייג רטע 6כיו סמכט )קלטסכ6ט
 סכ6ס דמקטינן ח;6 )ן OtD1 לנינו כתג ולח"ו כו' תוים אמרט סטרי כן קינו ומיימ כמסיח %מ חייב רתע צגיו ס:נכס )קלטטכ6ס
 חטונס כסעטס זיוק6 סט"ס כ6וקימתת ג"כ ור") כו' חיינ כו' 3'3מות ותגן רנימ ועו"6 סמק)) כמו פטור רסע קניו סמכם 61"כ)ק))ט
 כגמ' כמבואר 6מר ו)ק))1 )מכותו חדנר"י דס6 קמט כרוויי ד)6 תג6 )ן זסתס מסמ"ר 6)6 . )מק)) מכס גין ונ"ט ח"כ לגו )6"ס60
 )גן אסור ומ"מ מיירי תטוכס עסס 3)6 יתדכר"י וטסמ"נ וטרמנ"ס כסרי"ף 06 תינר"י 6"ט )קלס טכסט דמקטי:ן קמ"י 6ף61"כ
 טיס )מיסחח כו' מר ס')וו6 )י' )ה( . ציירי תטוכס כסעסס זתזנר"י כ' כ"כ נינועת טהוס' כממ"כ 16 . מיחס חיוג דלן %6נ כןנעטות
 טן 6)1 3ס' כד6מרי:ן נסס ימנ) סמ6 זס )טס יקיו ס)6 וקמו הניו ):וכס אופיס גוס") en'e וננזפס כ3") כו' מטוס מורסה סי'13עת6
 דנ6:ות סכ' 33)35 מעטת נני6יר ועי"ט 3סס יח3) סמ6 כתנ 1)6 סיר6'ס זנרי סעהיק תס"ח סי' וסריק6געי ט' ר"פ 3'[ ]פ"יסנח;קין
nrp~נכויי טכ' ט6דס נחורת כטרמנ"ן דס"3 ופרקט סחו)יט כ) מסר ס)סגיגו נסכלתי 15)ס סמ6 )טון %ו ו)"ט חסת חנ)ס ע"כ ים 
 63 לחריגי י6יכ6 כיון סס טרמנ"ן סכ' טרי"ף כדעת ט61 נגזסס 36) )קניו )סקיי )כן מותר טי6 )רפו6ס גוס'ס יחנוט יכיוןדס")
 ימנ) סמ6 סנךסס סיר6יס )טון 5"ט r~tDSI חזק סננת וטו") סרסו6ס בירך 6100 נומס טסי ביט חני) hnlts סכי )מיענד )נר6סנקיגן
 ספ6 רב כ6ן דמס"כ ניע סג") נ5)6) מעטת 33י6ור 53"ע וס סייח ופחוס 0רפו6ס נדרך ססו6 נמס טסי כסס ימכ) סמ6 זר")כסס
 6וח ~hniten Ort ונ0ע"ט וטסמ"ג וסרי"ף ס' סי' וסט6)תות כינוי סי' 03"נ גי' סו6 רכזו וני' כו' סניק )6 רנ סני' ופסיגו טיק)6
 גנו סי' %31ג . כוותך )פסיגו 3גמר6 6נ) ובסה"נ גע עלך וכערוך כנדפס כ"ס 3ועת6 )טניס כ6ן ונוס"כ . עי'"ס וו ננירס6 סחויקס'
 סגקו )6 ):וס סקסם *' כ"ח מכיוס 31עו"6 . מתחנפות 6חס"ע ס6וחיוח כידוע כע'"ן ח' בחירוף 3עת6 ג"כ סר") סו6 ומסוט כחח6כחכ

 )3ג"סכאב
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 םירא* ולבריות לשמים שרע איסורים "עמייכמנקר170
 . רביעיוו

 ולא , עמיהה את איש תונה לא , תונה לא גר , תענה לא : מ"ב . לאוין חייבי .הר'
 . ריב % תענה לא , כנושה לו תהיה לא . תענון לא ויהום אלמנה . ]גר[תלחץ
 לא * וצריק לקי תחיג אל . בריבו אביונך משפם תפה ולא . בריבו תהדר לאורל

 . תהדר לא וגרול : תשא לא רל * ועצמך חכירך תקלל לא * תשכךו ולאתכתשו.
 עול תעשו לא . רשע עם ירך תשת אל , שוא שמע תשא לא . תלך לארכיל

 . תמור ולא . הזם לא . העמור לא רעך רם על . השנא לא אחיך .במשפם
 תאמץ לא . ]בו[ תעבור לא עבר עבורת . תמכר שלא בעבר . חררה לאבפרך
 נדחה שור , תתעמר לא בה , תיאה לא )א( חמור . תמה לא משפם . תקפץולא
 לא / השים לא דמעם / תתעלם לא באברה תראה( לא )רוטור תראה,לא

 לבב תניף, לא הגמש תמניר, לא עבד תשלח, לא אונם בעל, בעלתתשלח
 ובמשורה ומשקל במרה , להכותו יוסיף 9א , תמה לא גר משפמ , ימם לאאחיו

 : יהיה לא ובבתיך ]בכיסך[ , ]עולן העשולא

 נימג[ קעתסימן
 הדברות בעשרת דכתיב שקר עדות להעיד שלא וצוה הזהיר אלהיך ה' את ותעבוד תירא * תענהלא

 במוטה כדתנן מדבר הכתוב עדים שבשני הדבר ונראה , שקר עד ברעך תענה לא ואחרונותהראשונות
 ממון לחייב שמועיל )א( אהד שהוא יודע איני עד שנאמר ממשמע באיש אחד עד יקום לא 6'[ ]נ'פ"א
 ובמעיד שחייב דמוטה טומאה בעד פ" מוטה בעד מודים הכל 6'[ ע"נ בשבועות כדאמרינן חייבין עדיםבבי
 דילמוד מדבר הכתוב בב"ר בתורה האמורה עדות שכל מדבר הכתוב ולהעיד לחזור יכול שאינו במקוםכב"ר
 ער והוא אלה קול ושמעה החטא בי נפש ויקרא בפרשת אלה קול שמיעת גבי דכתיב המפורש מןסתום
 חוץ עליהן השביע 6'[ ])"כ העדות ובשבועות בת"כ ואמרינן . עונו ונשא יגיד לא אם ידע או ראהאו

 אלא אמרתי לא אביי( )ואמר עונו: ונשא יגיד לא אס אביי אמר ומעמא פטורין בבי"ד )ב( ובפרולבי"ד
 . שאלה וצריך דהכא מעד דהתם עד ילמוד אם )ד( בידי ומפק . בממון זה מתחייב זה מגיר )נ( שאינובמקום

 ער והנה דכתיב ושוטרים שופמים בפ' עליהם ענוש עדים הוזמו ואם . בראויין אלא נוהג ינו א אומרר'

 ראםתועפות
 7"ס סרט* 6' 3"נ כקרוטין 61')1 ממק ס6כ ככור 6ין בויון דרך ססו6 כמ"ג כ) 4"1 ככודט ע) )מחק סו") כו' סות6 )נושתםהנגסס
 ד)מכו3 )סך כרתם" מידי 67") ס6 ומי ד)6 )ומר ויט עיי"ט )יקריס )יס דוחי) מסגי ולט"מ נרתחי' מייי )טכוס ולמר רתחד)מ6
 נרתחי' מידי ד6") 51") מחי)ס מסני )6 וקלס סכ6ס נ)6 )צוד נכיזוי דגס כחכ סי סי' סוף וכסט"ט )מחו) ס6כ יכו) )6 סזס3סס
 וכן כ)) חייב דלן גראס שכותו ומהום מוח) לניו 06 כמב מ"ח מ' מיגוך מגחת וכא' וסמורך סככוד שעדר 6)6 גויון ט) היגוכודרי
 טס. נלכט וכסיורי ר"מ סי' )י1"ו ., יוסף ככרכי ועיין סכו"ם מדברי סטיר u 6(1(s~t ברור כג)ט"ד כן נותנת ססנר6 מים מסורס וס מ65תי ס)D"D 6 כ)) s~htגמכירו
 . יסים % ונגיפך גכיסך . 5"3 ונסיף . 6ח7 עד יקש )6 . תכיר )6 פנים . כ6ן לחסל ודע ג5") . חר6ס 63ט%)א(
 חייכ עיים ]כסגי[ כטדי ממון )מייכ סמועי) ע"6 ניסו 6חי סכ' )ך טיפרוט עד סגים כ6ן סרי טד ס:6מל כ"מ 6נ נגס זס6)6)א(

 כו' ,ס סמחמיינ וס ממד לסיגו סני' ונת"כ . ס6י13 סני' נגדפס )ג( . כ5") כו' נני"ר וסודו ואו וכסרו )ב( . ]סגר6"ד[%").
 דנית %ט ע) ,hp' סיר6י0 רכינו כרכרי )מגיס בג") . ס6)ס ודריך זס0ם מעד דסכ6 טד יגמוד 06 כידי ומסק )ד( . כ6ן1כ5"3
 ולח"כ כהמון זס מתמייכ זס נוג'ד 60י)1 נמקיס ננ"ד דיוקך olh קו) מטמיעת סננסורס מן ג3מד סקר עי כרעך תענס ד)6מקוים
 )יס דפסיס6 נר6ס . דסכ6 חענס 636 יקבי ופטוט . DTS'1 נראיין 6)6 )וסג שיגו קומר ורכ' ו)סמט"כ כוס משתסק 6100 רכיםכתב

 )סעיד" נר16י'ן 636 נוסג "בינו 136 תיכווה )סיס ינ") כו' נוסג ויגו . )רני סריס תריך סג" וננדסס . דסתס מעד 7סכ6 עד7נ)מ7
 גרעך תע;ס )6 נארס 7כתינ גיס גוס ג"כ מסתפק %ו ה' חיטך ממגמת רגעו סמסתסק סססק ק6י 7ע"1 61"ט כ~' סדי וספקקורס
 סכט"ד 6ך ססו)יס עליס דנס שפטר 16 וס נ)16 6"ע כתורס ע"פ טד 6יט 06 6נ) סתורת ט"פ טד סו6 06 דוקק 6"כ סקרעד
 סתורס נסי' וסימתן . דכ6ן סיר6יס מדגרי מעיר ס63 ומירוס עיי"ט ק"ל %ח פסס 6ף וס כיבו טוכריס ג"כ כר"מ ע3יססקכ)ו
 ]כ5"3[ גכ"ד כקוס בו יתמיינ ו)6 כבוס ט6יגו דכר בסיקו חנירו ט) )סעיד )בסור סו6 עד גרעך תענס 1)6 ומבר , כטנ ס'דכריס
 עיי"ס ת)מוו גוריך סרמנ"ן דעת מגיח ס0 מיגוך וממנחת עכ") כס) 7נר סו6 כ' מידו קנו ג6 מגס 5וס )יתן ספוגי 6טר סיטידכגון
 ו6יג' נוחן סריגי )ימן טימרתי ויעיו וס)וג' ס)וגי 'thes 061 מעוקד יגריס סיו )6 16מר טסגתכט כגון סרמנ"ן דכותי שומרמגי
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פי יך4~כש ולבריות לשמים שרע איטרים ה עמיר _מפר  להן עושים לחבירו לעשות שרוצה מה כל לאחיו לעשות זמם כאשר לו ועשיתם באחיו ענה שקר העדשקר
 יתנהו קנס שהוא אחרי עליו שהעידו למי שהממון לאו' מניין ידעתי לא . וטמון מלקות וחנק הרג שריפהסקילה
 . ממין ידעתי לא כי ונראה עליו שהעידו למי לעולם נראה )ו( סוגייא . צדק לי יורו עד לי נראה וכן .שירצה מי לכל וחומש לבעלים קרן ליתן הרומה של בחומש מ"כ[ יתרומות ]1% כדתנן )ה( שירצה מי לכל)ב'(ב"ד
 וחלוצה גרושה בן זה יעשה אומרים אין הוא )ז( גרושה בן פלוני איש את אנו משדין י[ "' במכותתנן

 ולא לאחיו לעשות ~מם כאשר לו ועשיתמ קרא אמר לוי בן יהושע ר' אסר מילי הני מנא .תחתיו
 אמר לקיש ריש אמר ל[ ]נ' ה"מ מנא * ארבעים את סיפג אלא תחתיו זה יגלה )לא( אומר איני גלותשחייב פלוני איש את אנו מעידין ותנן . וליכא זמם כאשר נשנן לורשה לפסליה ולא לדידיה ולפמליהלזרעו
 פלוני במקום הייתם עמנו שיאמרו עד זומטימ נעשים העדים אין 6'[ ]0' ותנן , זוממיו ולא ינוס הואקרא
 פי על נ,[ עיי ותנן . עדות של גופה שהשקר באחיו ענה )ם( שקר עד והנה קרא אמר )ח( רבא אמרמה"ם
 נ' את מזימין ב' אף לבי סוימין ג' מה לכ' נ/ מקיש אלא כש"כ לא ג' על יקום ב' על אם יקום ג' אוב'
 נהרגין אינם שנים מה להוסיף אלא לחלוק בא לא שמעון ר' פירש אומר ר"ש עדים ת"ל מאה שאפילומנין
 מה לשנים שלשה Wt~DLIJ )י( עדימ ונ"ל מאד; שאפילו ומנין שלשתן שיזומו עד ג' אף שניהן שיוזמועד
 לשאול אין , עדים ת"ל מאה שאפי' ומנין כן שלשה אף במילה עדותן פסול או קרוב מהן אהד נמצאשנים
 כדתניא משמעותיו בסיעומ ודרשינן גי ו'בים שנים ימים דדרשינן ולענין ב' טעדים מאה דמפקי שנאמאי

 שהיה מעמא היית התם . להביאם צריך )יא( ואני בהן כיוצא והרבה שנימ זקנים שנינו וסמכך ל[ י"ג]כאדרן
 כל עקיבא ר' אמר הרבה אפילו יכול ימים בת"כ תניא והכי . קלה מדה היא והכא קלה שאינה מדה)יב(

 תפשת מועם )יג( מרובה תפשת אמאי ר"ע דברי ומפרש מסביר פי' בתירא בן יהודה ר' וכו' סרובהששמועו
 שאינה במדה טודדין ואין קלה במדה מודיין קלה שאינה ואחת קלה אחת מדות ב' הוה בלשון ומסבירוכו'
 אלא בא לא והלא לנעול או לפתוח הכתוב בא אחר בלשון ר"ע דברי מסביר פי' אומר נחמיה ר'קלה

 ראםהועידות
 6' דג"ו 33"ק טמרו 7)0יי6 3חד eb'(l 16 סקר עד ירטך מעגם 3)6 כי0כ6 כסג'ס fip,1 סו6 06 )סטתסק 6ין עוגו 1(hr יגיי 63 י6ס סךתעגין ניל"י כ)וס ט ימחיי3 1)6 סלמ3"ן )טון ומדוייק כקוס 'תחייל )6 ד33"י hlh סקר 3עיוח יומון מוטך טעכ"ס 3טקר כן ו0עייו 6)ו ונלו גיחוור

 עכר ד)6 ר") 6ין 3חי 6)6 מס כס"ס דמ"ט י") קס"ו סי' חו"י כסו"ת )סנוס"כ משו רצינו נדירי מגסתי וככן נחי 1)6 הרי גגי ט61ד6וליית6
1~ohs"Dh ס6 י'") סס'ס6 )"ק ינסר 6)6 עתר 3מד cfelJ (וכלסיגן ינד )6 נ6ס שונר מד יגס קל 

 טע~
 ממת סרק 5ד גיס 7גס דקרך

 ס"1 רעק"6 כחוס' ועיין טס ס6ו) יי ונכנסות סקמ"3 רמ"ח ס" יו"ל כט"ו ועיין חרירו ממגו נססיה 61"כ 'ט3ע )6 די)מ6 קר6קסת
 . כ5"3 מגין ייעתי )6 61גכי ע"ע גו' סוגף )ו( רניגו. ע"ס הג"ש סי' ונליק6גט' נגיסס וכ"מ כ5") ט' גוחן כו' סיר5ו )ה( כ"3. 6ותדסוטס
 ס' )ססף מקור יסתם 06)י לע.ו0סן 6ות נ' סי' גתים '6יר )ס' מרדכי ודנר' תרג"י סי' ח"ג ל7נ"ו עיין לנינו מסק ז3עיקר ו0. מסרונגיפם
 דיךי0 תס)1מין דחרומ0 דסונג לע"ג ו0ג0 . דנע)יס קסיד6 מסוס וךזוממין דקודס קסיד6 נסוס 7תרומס י3חומס )חלק כמגסופסיס
 3' )' כחוכות סחוס' כמס"ס כסרר 6)6 ממון כוי 7)6 מסוגו )מחו) 'כו) סגו )גיחו) סכין 057 067 רס"ו תרומות 3מס' כשלמריקכפרי
 ייוקגקו )ומר כסרס )דין קגס 7'ן )ימות טיס ור") קנס טסו6 קמרי כמסוגו כמסכ"ל ווממין געיית 0יל6יס מסתמק עכ"ז ור7"0
 . )מחו) 30ע"ו 63מת יוכ) 1)6 סדין ניס נס יסחסק סירוס )מסקת מס6"כ )מחו) יכת 3וי6י טויו ט0עייו )נל ט0ממון יעומקכסוגייו סרדין 7עכס'1 . )מחו) )חיי13 סר05 ט3ע"י 3יז דלין גומל דס"0 גמי ומיגר )מיק ניקטו 6)6 כ)) תויקו ס)qh 6 ממון מליס)סו5י6
 טרקו )מי סמון ימפ)מין גוחן סדין ד3וי6י מידי )י0 מסחסק )6 קגס6 1)6 0ו6 ממוגף זוממ'ן עריס י)מ"ד רנימ מדיריומסמע
 ע5מו ע"פ רכזן מחייטי ומס"ס כסרס olcn ע"ז 7תט)ומי סנרי 7ר"ע דרככן ע"נ ז"3 )מכות כמי' טכתכ כטסג"י 7)6 וסוס)0ססי7ו
 וסגכון )6 16 ירטו טסנ"ר מי )כ) )סקס שמרומס מומט ~סלת סוס 06 ע"ז שכסלת )ססחסק )סי6"ס סו") עניין 0פנ"' דהרי 7)סיע""ס
 61'1 3' 3' נמכות כש"ט כ)) כפלס ס"ך )6 דכע"ז סר6"ס לתיגוכיסרי

 מטרמיי
 ניגסו כסרת כני )16 וסגי כסרס כוסר6 קסנרי 6קןכ

 עניו טמכסרה 0י6 כ"ג ומיהת ממט כסרס קינו כ5ל0 )סו 7תי0וי חיכי כי )ינקו גמי נמדיר גוקודס סם מקמרו qht סריסנ"6 3חי'ועיי"ט
 ידעתי hs עמס"כ סקו יר6יס 0ס' 753 כחג יממגיגו h~Tn 51") סערי)גנ6ן )י3 יסודם ירוחם מוהר"ר סנ6ון ו0רנ 63ורך גריענ"6ועיי"ט
 סייט סס יטרמו ווממיס טנמ65ו 0ע7יס 6ת ירגיעו ו06 כו' פמוטו )סי ו0 610 כי יקמר 6סר ח' כ"3 ממות סרס"י ע" נוס") כו'מגין
 ס6ו) דירי גס' ורוויתי עכ") כפרס"' )לער"ן סיס יטיס וכתיר ג"כ lplne מידי 'ו65 מקרך 6ין חו") דרסת )סי ו6ף רפ"' D(Stt)סומל
 7מנ") 60ריך וניר6יס וז"ר טס טכתנ וגו' 0760 חע6ת מכ) יעסו כי 6ט0 16 6יס 3ססוק גס6 ס' )כונ 6ני"ק מסריס"ן )סנ6וןעט"ת
 )ימוד נילעס גמ65 ד)6 נעיגי מנומגס תסוגו עכ"ז ולפ )קמיו בעסות מיכת'נ )י0 דגסק6 וכחב )ג;קו0 נ"ך י)מ6 )ו טומט )מ'טט"ך
 13 טיס ממון דיסי0 עסו סלעינו )וס נומן ימס"ס כחב נ' 6ות רג"נ סי' 3י1"י ס6ו) וניי . )קמיו )עטות מדכתי3)ז0

 תונחי
6107 

 סתטקר כו' עכס סקר סעי )מ( . 6ד6 ל3 6מר )סג'גו )ח( . כ5") סו6 ~ח)ו5ס )ז( . עיי"ס חוכעין )ו סמן ממון יסיס דנ)6"ס מ0ןיתנע
ODIJ'7סך 6' ע' סנהדרין ועי' סקיס6 סך )ית6 ו3גדסס כ5") וגוקיס )י( . כ5") כו e~'pt ר' 37רי ,כר )6 כ6ן ורניגו 03 6מר ר"ט 
 )סגינו סגי' בת"כ קנס רניגו וממ"כ ג5") ס0י6 )יב( . וסיגי 5") 61גי )יא( . 610 גססיס 63סי דמי)ת6 מוס טגר06 )זס סקודסעקינ6
 תסספ )6 )ינ( . 5"י סי' 3ע') ועי' גזעית )6 עי כו' י!ט6ו) 6ין נון מסר 31גיפס . כ6ן )0גי0 נ") וכן תססת O~tr 3' ס' סוכל סתוס' וכ"גכ)0
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 יוצאים ולכריות לשמים שרע אישיים ה עשירכמכנוףע17
 בעדים )סו( הלבה פתחת ב/ ימים אומר כשאתה אלף ור/ סאה אלא )יד( עשרה אומר אתה ואםלפתוח
 דכתיב )טז( נהרגים הרגו לא אומר ר' ותניא , ננעלת לא וריבוא אלף אומר כשאתה שהרי בסרובונפרש
 למיסר )יח( ליה הוה דבהרגו ואע"ג עשה באשר כתיב )יז( מדלא קרא משתעי הרגו בלא אלטא זמםכאשר

 , ג'[ ]ס' פ"א במכות טקראי וילדונן הדין מן עונשין אין אמרינןטק"ו

 )א( זמימן
 ויראת עמיהן את איש תונו לא סיני בהר בפ' הכתוב הזהיר . עמיתו את איש תונו לא , תונה יאגר

 באונאת אומר אתה מדבר הכתוב דברים באונאת נ'[ ~"מ בהזהב ומייתינן בת"כ ותניא , ה' אנימאלהיך
 מה הא אמור ממון אונאת הרי אחיו את איש תונו אל אומר כשהוא ממון באונאת אלא אינו אודברים
 זכור לו יאמר אל תשובה בעל היה אס כיצד הא דברים באונאת עמיתו את איש תונו לא מקייםאני

 מפי שנאמר תורה ילמוד ומריפות נבילות שאנל פה )ב( לו יאמר אל גריס כן היה אם הראשוניםמעשיך
 יראתך הלא לאיוב הביריו שאמרו כדרך לו יאמר לא כניו את מקבר או עליו באין יסורים היו אםהגבורה
 )ר'. כדתנלא ללב. שמסור רעים פני )ג( שאמר רע בעין אונאה נך בדברים שאונאה ובשם וגו'.במלתך
 דם4ם לו שאין בשעה המקח על עיניו יתלה לא )ד( אף ]רי"א[ בהזהב ותניא( מאלהיך ויראת אומריהודה
 בתורה שאתך עם עמיתו את איש תוש לא בהזהב ותניא . מאלהיך ויראת בו נאמר ללב הממיר דברשהרי

 הוא בם,יד עבריין אמ אבל ה' ליראי אלא דברים באונאת הכתוב הזהיר שלא למדנו תונהו אלובמצות
 את הקורא בסוף במגילה דאמרינן והיינו , כדברים )ה( להנאותו רשאי תשובה עשה ולא אחד בדבראפילו
 יהודה רב שנדה 6'[ ]'"' במו"ק כראמרינן . )ו( ושי כג' לבזויי שרי שומעניה דמני מאן האי כ,[ ]כ"סהמגילה
 במדרש ראשכהן והיינו , עברינא למקרייה שרי אדרבנן דעבר מאן האי אמי ר' )ז( ואמר שומעניה דטממאן

 ראםתועפות
 מ6ס 6)6 חיגו 16 טטרס יפיס 6"6 06 מזורע סוף לת"כ )כון ווט כ5") כו' 6)6 6יגו 16 עטרס פר( . כ5") מועעתססת
 גטרניס 6'ן סרנו )םו( . כ5") סמך )סו( . ול' 51") וע' תיגת ע"ס 6)ף וד' מ6ט נוסכ"ר 61"כ כו' לכוך 6)6 6)ף 6)6 מלטיס6)6
 סכתכ )טיטחו לכעו . כו' עבט כלסר כחיל מדם )ין( . 16מר בליני ו)ס;':ו יומר יסולס ר' טס טכחוכ 6)6 כ:דסס וכ"ט כ5")לכתיב
 עמס hSI )עטות ימטמע דרים מנעטות סי' Ottp טחיו וסרי )לחיו )עטות ג6::ר כנר טרי 6") כ' ט' דמכות סמטנט נס" '"ס מ")עע
 טו)") דכטרגו J"Pht כ6ן סייס ומפיל נכי6ורי וכממכ"ם כ6ן 6'ן כנסרנ כסעור מיעוע5 6נ) מייכיס גטרג כפ63 לגס ומכח ימוטור"3
 D("S עסט כלסר 1)6 זמם כקטר יכתיכ :טרגין 6'ן סרגו כרטעע טכחכ כ' נ' נמכות כסרט"י וי)6 טלין מן עו:טין 6'ן למרעןמק"ו

 )דייק ר") 6ין )קמיו לנטוח ד"ר כמטגס כ' ט' טס רט"י ננט"כ וגס מקט 1)6סוקי כ:טרג )סעור כ6 זמס שכקטר דמיעוע6 מיכריוד::סמע
 טסיוס ,כי ט)6 כ' ייף )סי' סותר טו6 וגס )עטות תיכח סנוט:ט בסי' רס"י תפס )חוס ד6"כ סס טסג"י כמט"ב דמיוחר )קמיומחיכה
 636 3מע3ס סכתנ עלס כקטר 1)6 ומס דכ6סר סך וסייגו טיל6י0 וכממ"כ עסס )6 שעדיין נוסמע שכעטות רס"י כוונת 636 )לחיודתיכת
 רבינו וכ"כ קטלגו ק"ו גדרוט ד)6 מיעוטך דמזס ס") רס"' 6כ) כ;") כסרגו )פעור מיעוטך מ,ט ס") )6 דסיר6יס טיר6י0 ע) plmדכט6
 טר6"ס רכינו י)טיעת עכ") עטט כלסר ו)6 זמס כלסר מעע0 דוקין 6ין ספקו 06 דט"ט 3סרט"' ונרופט כוס") מ"1 נ' ;תיכ כמיסריהירוחש
 ממון ו)ע;'ן . ו' 6ות נערורי ""ט ע רסע הטע מנו"ע )וקין אין טרקו 06 טר6נ"י וקטיעת ניל"י עונס'ן דלין מעעס )ונפן ,ין ס)קו06

 טיכס ד6סי)1 טחן סדין י' 6וח )"כ סי' ריסון מסק טווי ככיס כמט"כ סיין נ:ן עוגטין דכממון כיון גר6ט )כקורט טר6"ס רנתו)סיטת
 ע"כ ד"צ נמכות כחי' טריעכ"6 כמט"כ לס") דיופטר סכרם Or 6ין סיטו ועדים י"ס נ' י"י ב"ק כתוס' כטר"' )טוס חייכין ע"זע"ס
 דגני וכיון טורט ח)קט )6 מ"מ ופס"ד עונטין ועוון ונכי מס"ן עו:טין ס6ין מסני סי6 גטרגין  6'ן  סרגו ימס  י*:ורען דמעתי ד6ע"גוו")
 6ות סמי ככית 1עיי"ס עכ"3 )5דדין סי' טססוק סמן 6טדורי כדין דטוי לע"נ )זמון )ענין ס"ס עסט כיסר ו)6 ו::0 כקער קי'")קע)6
 ומס"ס כגפטות טפעור עסס ככשר ת6::ר שסטות גס חייב סכן זמ0 )כקטר ::ט די") דמ:וון טק"1 ע) סירכם דיט כלור )יכר טכתכי"כ

 . )ן 5") . )יט )יח( . ס") כמלן כוט גע)מט רכים tDT גס ו6"כ )טריסכ"6 ,ס טייטס עי'"ס כיומון שיפעור
 ס" לגדסס וטוף . מוגה )6 נר קע"ט סי' ד5") מטכ"ט רי"נ ס" )ט)ן ושין . טמעתיק D~Dp. ה" סקריו ככ"י טוטוסל ד)נכגרתם)א(

 זוכותיך מעטט זכור )1 )ב( . ג"6 סי' נניסס וטוף כוי טזטיר עמיתו 6ת 6יט חווו )6 ק"מ סי' 5") והח"כ טסימן כ) ft"Dג"3
 ע:ור6ט )נ( . קע"6 )הוין כסמ"ג )טניס סריך וכן . מרס טס . כ5") כו' פס )ו יהמר )6 חורט ))מול 1כ6 גר טיט6ם
ot)eססחי0 נ:טרט"6 מ"6 זעיו כ5") כו' 6ף 16מר 'סויט ל' )ד( . ]סגר6"ד[ . כ5") רעים S'"p 'דרי '") )ח"ק וים טס טסייס ומט כ 
 חס"ס יסוי )קוות סלתט 6ף סיירי טס כססחיס 6כ) א"י כרכרי כת"כ כמכותר )יקם לוהט 6י;ו וסוך ימית )ו סאן כמעט היירייסודי
 סטייה נייסף סי' )1( . כן 5") כסמוך וכן כ5") )טוווחו )ה( . סס )ח"כ כסתו"ט וכ"כ יסה כיוינ6 כד6י' דמים כ)6 )וקח 06בח"ח
 סרט"' ועיין ט6מ5עי DO" חסר ~וכ:דסס . טס כסמ"ג וכ"ט כ5") כו' כלקמיען סמח6 גערת 6מר סי' טפחם כן 16 גויס כן 6מרסי'

 וכ"כ 6' ג"כ כסנסדרין itrh )עע:ויס 6טי דרכ וכתכ וכטירס מועט טט'6 הע"ס 6מ1 6ת )כוות דמותל 6ס6 יקדק וגעי"6 , טסמניבט
 ס6י 6'[ נוי נסכת 6נו' ר' ולזור )ו( . ר"6 י"ס ר"ן 6' ס"ד ונגדרים סוכט מס' ונסי)סי סקס"כ קג"מ ס" ))ג"6 ועיין הן ערךטערוך
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פזיראימ ולבריות לשמים שרע איסירש ה עמרהמפר
 אתך ואינו עברין הוא הרי אותך שהונה מת 8י' עמיתו ת"ל להנאותו רשאי שאתה אותך ההונה ממן)ח(

 יוחא בן שמעון ר' משום יוחנן ר' ואמר . אנך ובידו אנך חוטת על נצב ה/ הנה שנאמר ננעלו לאאונאה ושערי ננעלו השערים בל 6'[ נ"ע ]נ"מ חסדא רב דאמר דברים מאונאת להזהר וצריך , ונמצותבתורה
 . ויראת נאסר לא ובזה מאלהיך ויו-את נאמר שבזה ממון מאונאת דברים אונאת גדולה כ,[]כ"ח

 מנ[ קפאמימן
 וגר וכתיב )א( תלחץ ולא תונה לא וגר כדכתיב הגר לחיצת על מקומות כב' הכתוב הזהיר . תלחץ יאגר
 הלוחצו כי[ ]נ"ע בהזהב מדתניא אבל הוא מה יודע )ב( איני זו 'לחיצה כנושה( לו תויה )ולא תלחץ לא-

 ל[ וע"ס נשך איזהו טסוף ולמדנו וג( כנושה לו תהיה ולא תלחץ לא וגר תלחצנו לא טשום לאוין בנ'עובר
 לא ת"ל כתיבע יראה שלא פי' לפניו לעכור שאסור בחבירו לנושה מנין אמר ריסי רב אתא גי התםדאמר
 ולא לדין )ד( עצמו יעמיר ולא הדין משורת לפממ ]הגר[ עם שילך הלחיצה פ" למדנו בנושה לותהיה

 . ללבבו להכאיב וענינין עקופןיבקש
 ]ני[ קפבמימן

 לא פ" תענון לא ויתום אלמנה כל המשפטים ואלה בפרשת הכתוב הזהיר . תענון לא ייתרםאלמנה
 ולא אסור ישראל בכל אפי' זה ודבר רעים בדברים ולא )א( דברים באונאת לא אותםיענה

 , לאוין בב' עליהן ילעבור אלא עליהן להזהיר הכתובהוצרך

 ראםתועפות
 כ' י"ג כגלם מיסו . ]סגר6"ד[ 6מי ר' נסעות גתטווס כ6ן גס ו6ו3י גמי ו6מרינן 6ית6 טס ונסנו"ג ונניסס רנ6 6מר סם t)')DS כו'מ6ן
 טס טומר 6מ' טר' 6' י"נ גיס ועיין טכריין גקר6 קנני ר' 6מר כוט דיוקך ו6ססר ענליין גקר6 6מר 6מ' ר' %עת %מז טמקטטגני
 קותך טטתס ענין נמדרט )ח( . 6' 16ת טעין מערכת סמ%רס כ)')ה כס' ועיין רכ6 כדכאי ועיי"ט 5גוע גקר6 מכמיס דברי טמקייסכ)
 סגסת הציין )סונסו רט6י 6תס עגמו טוגט ט6ס טמדרס נסס ס"" ע"י כתב כטח מכירס מסג' סי"ד כטגנני"י 336 )סנינו כסמ"ג וכייסכוי

 ומכונר כו' עבריין טקס קותך ססוגס כיון סי' סכתכ פט רכינו יכלי ר6ט 1)6 סק"ד טס F'npJt 6' סעיף ר"ח מ" )פו"מרמ"6
 הכריס OJIO מ6ס יותר כוחך טוגס 06 מ"מ ססמ"ע טס טסקטס ומס 3"6 16ת טייס מיס כ63ר " כ)) חס"ח כס' וכ"כ סוסןכמעיר
 ומס"ס חגס ע) 6דס )הותו ססוגס טקןנ סיתכרר עד )עבריין טוחו )דין והכור ס3דק מ' עם כיכר )דון כריך הפריס סוגס ד6ס)ק"מ
 וונ,'"ס 1גו15ת נהורס 6חך ס6'גו 3סוגותו רסקי 6חט יגר )6 ע) פותר ססונס נודפי יודע ו6תט כוחך טוגס 06 סלוע רכל טמדרסנקט
 ממדוח נכרולי ועת"ס תונס )6 וגר %) )סוגך יכו) טטו6 טוגיחו ohn ומגין סי"ח ריס גוטסע'ס סמכי)ת6 11") ס6רוך מרדכי נססככ"ח

 . סמדרט כטס רניגו כדברי ר% טכתוכ טסי' סיח לרוץ ננ)"עועיין
 נממון ח)ח3מ 1)6 קמרו סי"ח מטסעיס דנמכי)חJttvfi 6 חרט סיס כתכ . 610 מט 6"י )ב( . וס מקרץ הסר וכגדסס כ5")ח)ח5גו)א(

 תגחן )6 וגר טכ' טכחוכ SD , חומן 631 תסחיט 1)6 קרי תרי דכתיכ כיון לסיגו יכוונח ולפטר טו6 מס 6"' קלמר 6מ6'ו6"כ
 ועיין דוריס 6וג6ת וש ממון 6וג6ח יס חונט )6 וככ% ג"כ ס' כגיפס )סמסטר לניע יכווגת 16מר ולגי StttD כו' 6"י 11 3ח'5טקלמר
 וע,'" 3ני16רי רי"ג ס"ס)ט)ן

 )פגים סגר עס טיל ססי' עד ממון ))חיגת ממון 6וג6ה כין 6יכ6 מ6י ש' סי6 מס 6"י 11 )חי3ס לנינו
 'דמ6 ו% נג' גמי ס)וח15 טר6נ"ד %ס טס כמי' סריעכ"6 כמט"מ וי63 כו' מ"ג 3' נ"ע נכף רה"י כממ"כ נגמרי זנינו ונ" כו'מחוו"ד
 סערו מכירס מסג' סי"ד רמכ"ס ועיין עכ"פ סו6 קורין י3ן וכמ"כ 3חי5ס יסייגו כפרך נו תורס )6 ענרי נענד מדכ' 636 כתיגסיכי

 כתסס )1 תטיס ד)6 ופי' כגוסס )1 חטיט ד)6 דומייך )מדחי סוSbl~' 6 גכ)) תר כחוג נגרפה )נ( . סרח ט" )סמ"ק חלטורןונטגטוח
 נסגסות יעיין עס"ס יעמיי 631 מן חסל וכגדסס קע"3 )לוין כסמ"ג כ"ט תורס יין ע3 עגמו )ר( . .]סנל6"ד[ . כו' כסוף)מדגו

 מ"ח. ס" )סמ"קחךסות
 י"3 לסיר 61"כ עכ") נמעסט 1)6 כמקמר 63 קותו יעגם 630 רג"ו 3"ת כסטרה סרמכ"ס 31טון . ]טגר6"י[ . )כקורס וכ"ג ממוןכגרפס)א(

 1)6 ממון כסוגית )6 סגדסס סיר6יס כממ"כ ו,כו עכ") פעוי סוי כקוטי כטס )דגר teh(1 6)6 כממון 3"מ תעגון )6 וימס 6)גוגס כ)כתג כ"י כ"נ 'וס כ) וקנס כסס מט"ח ס"ד חרייס וכס' כמעכס טיינו לעיס כד3ריס ע6 כמקמל סייגו דנריס lha(rh )% טכת"יג"
 כטלור ע)י1 תמרי )לוין ככ' עסיסן לעכור כו' לסור 'טר6) 3כ3 מסיקו וד"ז רכי:ו וממ"כ כדניס O'th א)6 נממון )"נו סי' לעיסנדנריס

 ס6ר יקז דלק 636 6דס כ) 3ס6ר 61)מגס יחוס כין חיקוק 6ין )ר"מ מן יטמע6) 3ר' ינין מטמע סי"ח מפסעים דנמכעח6 טעמודיסווי
 וגס 6דס כ) נסקר or 6(1 )16 ק6י )חוד ושמגט דכיתוס רכינו כתכ איך כטווס טכתוכ טד3ר ס") ור"ע תעגון )6 כתיג מד63 6דסכ3
 ס"ס יש"ע קומר ידוחק כתנ 6' 6וח סמועס יכין י' ה" חכנויס מסגת כס' 6ו)ס עיי"ט טר6"ס לכיגו ע"ל מטמכי)ח6 דקזק חדתטסם
 ד,"6 כסווס סכחוכ יאכל ס") ומר חעג11 )6 מרסון )ט מסיק דור בגייסו h'(h יורסין ומטמעות 6)6 תעגון ד63 נ)16 טן 6דס כגיכ)
 וס") סויג רר"ע המפרט ועח"סכו'

 6)1 מחפיש כרקע דס)כס דקת") כנוו דיעות מא' כססנו כלמכעס דעת 1":1 פתוס 6)נננס דווקני
דקליו
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רשאים ולבריות לשמים עיע איטרים הענדרספר114
 ]יעא[ קפנמימן

 עליו )א( תשתרר אל פי' כנושה לו תהיה לא הטשפמימ ואלה בפ' הכתוב הזהיר . כנושה יי תהיהלא
 ]שנראה[ לו שאין בשעה ]לו[ עצמך תראה ולא בו נושה שאתה עצמך מראה שאתה הלואתך בשביל,
 אלא העשיר ועל עטו שלו )כ( על הזהיר שלא לומר לנו אין עמר העני את שכתוב ומה , תובעובאלו
 דאמ עמך שלא לעני להלואתך קודם שעמד שעני ללמד נמי אי . ללוות העני שדרך בהוה הכתובדבר

 . ללוונו חייב שהוא אם מג/ הוי תלוהבכסף
 ]יטה[ קפדכמיכמן

 דכתיב במאי דקרא פשעיה לנטות רב על תענה לא המשפטים ואלה בפ' היוצר הזהיר 1 ריב עי תענהלא
 בסנהדרין )גם( דרעק ורבותינו . בלאו עובר לחלוק בעדותו והמתמיר המשפם ע"פ הדין לפסיק לו יורהלבסוף כי מל כאן דאין בלבו וסבור )א( טשפט לנטות הבירו את להקנימ אדם יחלוק שלא הכתובהזהיר

 לחלוק רשאי )ב( לא תחלה הגדול ידבר שאילו הצד מן מתחילין נפשות שדיני 6'[ ])ץ ממונות דיניפ"א
 לא בזה למדרש כתב יו"ד ב* לנטות רב על תענה לא קרא אמר פפא בר אחא רב אמר מה"ם .עלו
 רבים אחרי וכתיב לרעות רבים אחרי תהיה לא דכתיכ קרא משתעי נפשות דבדיני ומנלן . רב עלתענה
 ע"פ לרעה הטייתך אחד עד ע"פ לטובה הטייתך לרעה הפיתך לטובה כהטיחך לא כיצר הא )נ(לנפות
 ממונות דיני דאילו נפשות דיני אומר הוי לרעה ופעמים למוכה פעמים למיסר ביה השייך דין ואיזהושנים
 לזה טוב לזה ורע דינו לבעל רע לזה שהטיב רעה בלא וטובה טובה בלא רעה בהם להיות .אפשראי

 1 גזל שם יריה לא אפ" משפט להטות ורין ריב על החולק להזהיר פשופו מידי יוצא מקרא אין)ד(

 , ]יקה קפהסימן

 יותר ובענין בדברים להדרו מצוה תאסר שלא לדין לפניך הדל בבא היוצר צוה . בריבו תהדר יאודל
 בורזלה נאמר לכך בענין ולהדרו בדברים לקרבו מצוה לעשות סבור והייתי דלותו מפני דינומבעל
 בכאן מתורגם )א( לכך דין אונקלוס תירגם המשפטים שבואלה ריב וכל בריבו תהדר לא ודלהמשפמים

 . בדין אם כי הכתוב הזהיר שלא י"ל הלכך בדיניהבריבו
 ראםתועפות

 עמיתו 6ת 6'ס הרו )6 ג"כ ססחטר1 ?6ע"נ 'סר36 ככ) לגו ויבוס ל6)מגס ר4עיגו' Or דר"ע 6יכ6 סרמלס דעת )סי ומנס סם?נויו
 )סגטיגס 'ותר טויסס )חוס סחדס נדכר )ייון ע16 ויחוס 6)מ;ס nffn ונממוןנדכריס

 נממ~
 ט'ר6'ס רנ'מ 6כ) 6ןס כ) מלר יותר

 6)6 )"; לר"ע 6)ינ6 ויחוס נ6)מ;ס מיוחד מר,ל6 סכסונ ומס עריס 'טל6) כ3 טסווסרו סעיגוי סו6 ויטוס ד6)מגר4 סעי;וי דוסט")
 . )16ין נכ' עסיסן )עכור וזט"ר יותר )16 כו)סולף

 נגימס )'תD~QD 6 כו' ))מד 6"; נסמוך כ6ן ומת"כ יותל גרור סכת"י וני' כו' כסכיך תכרתו 6) כתוכ כגדפם . ערו תטתרר36)א(
 . ]סגר6"ו[ . י5") מעטיר ע) 1)6 תעני ע) 6)6 )ב( . כו' יוסף רנ יתגי 6' ע"6 ננ"מועיין

 יספסר נגדסס וכ"ט כ!") רט6י 6דס יס6 כ5").]סגר6"ד[.)ב( )חקוק נעסוחו מיד וסיכמת ממטפס כז' olth 13 כו' מכו 16מר ו6פי' נרסוס)א(
 סמ)"מ תמיסמ סעמו7יס טווי ייסב וכוס די"ג ד"ס 6, 3"ו כס;סדרין סתוס' כנוט"כ )עות איכונן ט6)ס דרך )ספוקי ע3יו pt%5 כדיוק כ/דרשנו

 לסור סמולך סחחע ס6ס )תרן כ' מעס"ח וכסן סדין 6ת ויסו כע"כ 6מן חכיריו יסגו וכי סמופ63 דיבר ככר ס6ס ח"כ מגותיךכררך
 רב ע) חעגס ד)6 טס סגסדרין טכתוס' סכ' כפי' רבעו ודעת . סקען מן ומתחי3ין וחוזרין כמקומו טוון מוסל סטוק וגס 6חר'1)עטת
 וכות טמטמי 'ח,ור ט)6 זס )16 וככ)) כתב ס?כ סגסדרין מסג' מ"י וכחיבורו רס"נ נו' כמס"מ וסרמכ"ס כד"ת ע6 כתיב נססותכדיגי
 )סון זס המגט עכ") כנוכי)ת6 1)6 כנורך וס גמnh 6( 65(o סמעס"מ f~D וכ' )גסות רינ ע3 תעגם )6 טג6מר חוכת ))מדכר"ג

 )6 הסטות סס וכתוב 3ית6 ננדסס . כיל 60 הגסות )ג( . ס' 6ות ככי6ורי תמ"י סי' )ס3ן ועיין סרמכ"ס ט3 יינו כמכי)ח6נכויר טרי 61"כ החוכר )נטות ריכ ע3 יעגם %3 ד6)ור וסייגו כמקומי מוכס 6גי הומר סמוכם כיתק חוכס ומהמד 6"ח זכות טמ3נודגססזת כדיגי מסלחו") טסו6 יסות טסגיס וסי' מוכן 61י;1 ריכ ע) תעגס 63 סגימר זכות )כף 6)6 יטס ט)6 )דיין 16סרט מ"כ מטסטיםסמכי)ת6
 מחלי אמר )מס 6"ג ישונס עמסם סקסית 6גי טומע )רעות רסס לחלי )"ח סג6מר מתדמע סגסדרין ליס ר,מטגס ניקון גףכסע"תר

 . גגדסס כ"ס כו' 6ין מיסו )ר( . ]סגר6"ד[ : 1כ5") כוי כסעייתך )6 )פסוחרסיס
 )6 . תסדר )6 פי' סהומט בסי' לט"י וטוס כ5") וכך )א(.

  מחלוי
 כממון יתדלגו יכף 6' 3"ג כליומין סרט"י וכן גיין 3ו5ותו ככור )1

 מ"ר סעמודיס וסוו' כדכריס )סירו סיר6יס כפה ד)6 וסוך r"D1 מן כסס"נו סרמכ"ס וכ"כ עכ"3 כריכו תסדר 63 וד3 וכגוןכו'
,.י כדגריס סידור 1)6 ק6גור כדין י3זכוחו מטמע כריכו מטדי )6 1ד) כחיג 601 כייחס 6י)ינו6 ס5דיקו מ6י סס סיגורו Sp '6"1מחקין
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