
פה יראים ולבריות לשמים שרע איסרים העכורמסנר
 :' ]יס[ קפומימן

 ז: ?'בי ממ"ק %ן::ן "משימ'ע י"ר נ"' "ג,יג :יין זיע%'הן ו: אב'יוומשפט
 . לאויןבשני

 נימל[ קפוסילבן
~אל h h U h  כוהניא פ.' ,נן'. ההית אל י'יי'ק יין יישמתם נאי", "' 'שי'" צי" ' ויינק נין 

 ל4 יש יצא לא מידי זכאי יצא מידך אם רשע אצדיק לא כי תהרג אל צדיק )א( ת"ל אותושמחזירים
 , ממנו ליפרע שלוחיםהרבה

 ניסא[ קפהשמן
 איש תשקרו ולא תכחשו לא קדושים בפי צוה אשר לקיים מאלהיך ויראת . תשקרו ולא תכחשולא

 ראםתועפוה
 דלין מכט"כ 06ור טלין כטעח כיכל'ס )עדרו 1S'Dh'T כריכו תסדר )6 ור) מיכת'כ ;מכט"כ 6מי דרסכ") מסרט דלנינו 16מר61:י

 )מס כריכו 36,תך מטמע תסס )6 למרו מהסעיד כמכי)ח6 16)ס )ו ותן מסכך נדק ס%'קו דכתיכ מ"י לע"כ ),נ1ת1 כדינו)ט)דיקו
 מהסע הסט 3)6 תסדר )6 וד) סך ד0ווט מסמע ע"כ העט )6 ת") מגין ת36 עגי ד) 636 6") כרינו סטיר )6 וד) סס"6 )סיג6מר
 טס גס מפלס היגו דר3יגו טסמוך כס" ועיין נוטסטו )טעות וטיינו שין )וכוחו דטייגו כסרט"י מסרסים חטיר )6 וי) טך 6"כ6ניונך

 6)1 6)6 6") גרו) סגי תטדר 1)6 ד) סגי חס6 )6 0ס"6 )סי )"ג כלינו תסיר )6 וד) עט"ס המרו ס0 נמכי)ת6 מיסו .כסנוכ')ת6
 61"כ ממון מוכסו 60'גו 6ף )ככדו ד) פגי יסדר ט)6 זטכוונס טמיות ננלולי סם וסי' כלינו תסיר )6 וד) ת") מגיןוחי)וסשן

 . הירסיס כקרימנאר
, ו:ר6ס 3טכת"י כ6ן כממ"כ וסגכון מוכן וחינו מטסע תטר )6 3סו דכהינ עגי כ5)) וחניון 6ית6 טגלס0 3יר6י0 . טו6 'טר36 כ) נכ)))א(

 לפ"ר ס' דנרי0 טססרי ירך ע"פ 136 .דבליו כתב רכינו וסנט . עני )תיגת ונגהכם '670) 3גי ר"ת טסות כג"י כנדס0 כתוב סס'ט
 רכינו כ' t'"DDI )לוין 3כ' עוכר גר ס) דיגו ממטס טכ) מגמד מלסט חטס )6 ג6מר כגל 6%1 כריך 6:י מט יחוס גר מלסט העט)6
 ע14 )עגור כעגי ושט י"ג כ"ד ד3ריס וכסרט"י דגר )כ) טח6נ עגי טטו6 כמטוטו טו6 זס וחניון כע"ע ))16 ט6לון מססט )סטותס)6
 ענ"ז יתוס גר כממסע 6)6 מדבל 6יגו גססוק דטס לע"ג Yt1D עטו ופנס סוטיר )כך עטיר מס) 'ותר עג' מטסע לטעות sp:n )פי )לויןכדני
 )מנות סמטר6וי ח"3 מנותיך כדרך ססר"י וכמח"כ כליכו 6ניונך מטסע הסט )6 ט)סגינו נטפסוק D~D3 16% ניגס טטו6 עגי נס רס"'כ))
 3מנ1ה סו6 36יון ס" ד36יונך רע"ח מ' )טרמנ"ס 3סט"מ 631:1 3נוכי)ה6 מ"מ דופי תטי גל. מחטט מסט כמו D"D3 ))16 ט6כיון מטסעצטט
 יתירדו כ)16 טחו מזוטר ט'סיס נ6 6כ) 3)16 עסו סנלוסר יסרי) ט6ר 3כ% טו6 טנס קר6 לנעריך דיגו כעס )6 כמגות טו6 ט36יון לע"סכקומר
 קניון מטסע טטמטס )ומר 6ניוגך מטסט שעט )6 נסייע lhs )כגט ט)6 ס0מ"ג סכ' )"ת סאות מנין 0) ססר"ד המיטת )חלן מיגס"ח נס'כמט"ב
 )כל סת6כ עגי סטו6 כיון מדיין )3 ע) 'עבט ס)6 קל6 שסריך ),כייס )סטותו 6כיוגך מססט תסח, )6 נסרס 06 גמי וס"ט )לוין ג3'עוכר
 6'מדכר

 עוני
 פוסטר טיסים )SJh 6 מטסע תטס ד)6 כ)16 עלו סנוווסר 'טר6) ס6ר 3כ)) טו6 טגס קר6 6סמע'גן מטסטו טע"ה ע)

 ס)6 היתי מסים )ויכט )טטוהו כסרוסו ג"כ תטט 1)6 דגר )כ) טת6כ עג' טטו6 כפגועו סו6 6ניונך נסרג 06 מאב"כ 'ת'ר6 כ)6וע)'1
 6ר"6 3' )"ו סגסדרין ועיין )לוין שגי tfic בערור כתנו ובנוט סיר6יס רכינו מס"ס וסו יהירך שבסרס 6ת6 %1כ יסרך) 3כ))יטיס
 דסיי:ו ועכב") דרט6 טך ומג"ב טגסק3 טור 30 מטסט מעס 6תט 6כ) מטי h"h לעיונך מטסע כרירו בכיופך מטסט תטס )p"h1 6כ"ס

 D"D '6 6(6 Ot)ns )חורט מטט 6תט 5י כרינו 6ת6 )מעוטי כרינו ט"ו יסנטדרין פ"ר סירוס)מי כניקור מפט מסני וכמח"כ נרי3ומדכתיכ

 1ט61 מדבר דנמטסע מעניגו ט)מד לבל T~tp ס" )סגן ועיין רטע 63דס מט6"כ )כ"1 ין טוי ונכות נחורט סלחך DD עשיתךדחקך 15שנשיששא סירוסו לכיתך ז6' 3מ3ות 6כ'ון 1)6 ממט 36יון 6ניוגך מסרסי ונס )חוכס )תטוחו 6כיוגך מסמס תסס )6 ימסרטי מינם סמעיגן 61"ככו'
 , קכ"ו ט3ח וע" סו6 גמ"ח מחוכת 5סמכת6 טו6 רק חורט ט) נ"ע כנט (~httsi דנם נרפס קנה טגר6"י ftD וכ' סכת"כ כטד"6י)6
 ו3כ) . כ'6'

 טסותי
 סו6 סד"ז פכות )יון חיך הסכרך ומן . זס ע"ס כעקמך ירום דרך רק ד6יגט מב)) . 11 ירטט סוכ6 ע6 טס

 יט ג"כ סוס"ג )מעע סגמ' ~ר"ת סגם י") 16)י , לנראי ונלרס6 . ז") יזח וערכינו כטר"מ כמס"מ וע"ס . ככעסו 6יס נין olsaירכס
 6"ע תכן . לניסם גם סכו)) מ"ס ,1נ6 מקרץ ד4.. 16 . דוקך חיוגך נקע )מט ד6)"כ ס"מ דתרווייטו כסמכי)ח6 6כיוגך)דרוס

 . ]טגר5"ד[ . כ5") כו' כ' 6"ת תייק ת") מחויר4 טסן מגין %"עיחו3ס '") 6' וקמל זכ6' מכ"י )י1נ6 מגין נקי)א(
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 יראים ולברית לשמים שרע אשירים ה ענודכמכנך '176
 וכחש שנאמר לפי ת"ל מה תכחשו לא דתניא בממון אם כי מדבר שאינו למרנו ובת"כ *בעמיתו
 הכתוב בממון למדנו ויקרא פרשת על' להזהיר שבא ואחרי תשקרו לא ת"ל מנין ועונשו כעמיתולא(
 וגו' הגנובו לא 16[ ]ח"ו הנחנקין הן באלו בסנהדרין תניא ועוד . וגו' מעל תמעול כי נפש דבתיבמדבר
 מדות מי"ג ולמד צא אמרת נמש בגונב אלא אינו או ממון בגונב אומר אתה מדבר הכתוב ממוןבגונב

 איש בת"ב תניא . בממון כאן אף בממון מדבר הכתוב במה בעניינו הלמד דבר בהן נדרשתשהתורה
 . מקום מכל תכהשו לא ת"ל מנין אשה )ב( איש אלא לי איןבעמיתו

 ]מב[ קפםסימן

 חייב הכנוים בכל וחבריו עצמו המקלל )א( הרינין שבועת פ' בשבועות תנן , יעצטך הברך תקלללא
 מנין הרש אלא לי אין . הרש תקלל ליא דבתיב מנלן תבירו למקלל אזהרה 6'[ ])"י בגמרא ואמרינן)ב(
 אף בחיים שהוא מיוחד חרש מה חרש ת"ל טה א"ב שבעמך כל תאור לא בעמך ונשיא ת"ל אדם כללרבות

 . )נ( קתסיס( פ' ]0"כ בחיים שהואכל
 הוזקק 6/[ ]ס"1 מיתות מ"ד דבסנהדרין. מהכא ואמו אביו למקלל אזהרה מפקינן לא אמאי י ישאיי היש

 הסקיי לעיל אמרינן ואמו באביו אבל בחבירו אלא אמרינן לא המת ויצא דקראי מיתוראלהוציאו
 ראםתועפות

 מרסס ס6ותס מיתר כוי ת") מגין נוטרל ,קר ע) ונסכע ט:6גנר )סי נוח") חיקרו )6 . תכחסו 1)6 ת") מגין בסרט עונט )מדיו 03)א(
 וטיט כטיט 6טס 63סס 6טס . כליי 6יס 6)6 )' 6'ן סגיפ0 יר6יס ו") כו' מגין 6טס )ב( . ןסנר6"ד[ כ5"). יכתיכ בממון מדברת.

 מממעט טמין סימן 6יפ 6יס ססס )מדגו נעמסו מדכתיכ טסי' 5ת1"ט נני16ר ועי'"ט מ"צ בעמיתו ת") עס למרו נס ג6סס 6טס)ית6 )ספגי וכת"כ מנין 63סט 61יט 63יס 006 כ6סס 6סס ור") מגין 6סט כ6ן כמח"כ ג"כ וסייגו מ'ש תסקרו ז)6 תכחדו )6 ת") מגין63סס
 חטקרו 1)6 חכחסו )6 הניס )טון מדכתינ 'תסרס ררינו )גי' דגם וי") מטמכ מ6י 5"ע מ"מ חכמנו )6 ת") טטעתיק טיר6יס )מוןינו 5יס ממר וטילו %עסו יחד אפי'  לכעסו 6יט )קמיו 6יט 6מר ס6ס וכמו 6טט גנמעע וליוו 6יס כ) ור") מעמות D"D ס% 6h~bעט

 . 6טס וכין 6יס כין 61חי 6חד וכ) 6יט כ) 6יט.סי' יכתיכ דס6ס"מ
 מ"כ טו6 טכווגחו )ומר ודוחק וו") וכתכ ע"ג עמי חרט וסטם חעטס כ)6 עוני טני' כמסנט )סגינו )ב( . כ5") 6'[ ])"ס טעדות)א(

 מלקות חייג הכג'יין דככ) )ומר חייי וכחג רכינו סינט דככיון סטוע ולי עכ") כגירסתייו ככ"ח עוכר )מניס גר6ס טיט ויותרמפקוח
 3טכועות רס"י וכ"כ עכ") 3ירוט)מי 6'ת6 וסכי snl'ro נסס 5)6 )וקם בינו טכהכ סם כסר36"ן ד)* ת"נ ס:סדרין מסג' 0כ"1וכטרמג"ס

 כסל6נ"י סוסו גטגרט"ס ושי"ס סמיוחד כטס הפירו 6ת ומק)) . חון י"ס 6'כ"6
 גתיכ ירוחם )לחיגו ור6יהי כטרמכ"ס סיר*ס זעת 6כ)

 5כ16ת 16 טיי כנון טטמוח מן Tnh 16 ס6) יכסו כגון כטס ודוקך כ)16 ועוגר חייג כטס חכירו 16 עגמו סמק)) סכ' ססמיגי 0)קי"ל
 ס"ט 3תוי"ס עי'"ט תיפוך )6 כ' 3"1 פגועות 00סריס )ג" דומו הר6ט עכ") סטור וכי"ג ונכור ורחום חנון כגון מסכגויין שחד%6

 .  ופוירין רפלי)י  ופלמיס  נחס 6ל5 *ילו נמי  ותניחו מלמז  פסילי  סמקלליס בל לרבות6ת6 יתיר* 0ר5 יוסי ב"ר  פ:תס )רן 6)6 וד"ס ותכירו עלמו מק)) נכי )עי) יאי ר' ד*מר 60 )ת)מוד6 )ים )יח לפי"ז טכחכ סםובמסרס"*
 גני  דסיפרים ט"ו  צביו כמסלל  כמתניתין ככינוי

 מסלל  וכן 6ת"1 סס ומט"ב  ירוסס רבעו רמת  וימו עכ'צ  כטס 6ל6 היית ויינו 6ת5  יפקלליס לכל יתיר6 סר6  דייו6  ותיירו עימומ4ל
 כסרס"' יד63 ע' סעיף רע"ו סי' כיו"ד רונוכו6רין גמחקין ט6'1 משח סו' מן נסס גמי ר") כטס סיק));1 עד מק)) גכ)) 6'נו וקמוסכיו

 שסיס כגון כ:יייס דר"מ ו36יג6 י"ס 6' ג" 0גסדרין רס"י וע"כ ורהוס חמן 5כ6ות טדי גגון להיגוי יגבס סי' כמסנה 6' ק"ו0ג0זרין
 ט"נו סס מסרט רט"' דע"כ טס )גר טערוך כתכ סגמורין כטמות מיק)) כטס, oss~tn עד 6' 0"1 טס טסרט"י ומס 633ותמזי
 סס דגסש ט', ע"1 נו0)' מ"כ כטרמכ"ס רס"י לזעת מסעע מוס רכים כבסון סנמורין פטמות רט"י ומדכתנ סמ'וחיטס

 רס"' ומדגרי 1ו"3 יכס ך"ט מ"מ ד0נרידרין 0"ז טתוי"ע )מת"כ יעגט ומס טכ"ד )חוד סוי"ט סס 1)6 מקרי טמיוחד ססלדווח
 כדכתיב סמיוחי טס וסיעו ס' כחיג דס6 טמיו0ד טס ע) ד"ס סרט"י 6' ג"1 וסם עכ") טסויס טס טדעתו גר6ט ס' ד'גנמר6
 ע) דפס רסק 6' 3"1 וכסכושת )כתיכתו דוקך 1)6 3קרי6חו גס רט"י דכותה )דחות ויט כתיב )עלם 6' ע"6 קרוטין ועיין ועולס סמיוט
 נב% %גי זסס 0"3 ורנסנס דרגי טכתכ r"D 3"ד ויקרך דבר סעמק טחורס נפי' ושק 0"י ליו"ד 16היות 6ר3ע גן 40 . מיוחדטס
 ט6 המלגט כוית ;יגוף 6' כו' גסדי ני"ס י3"ת 63)"ף דתך 6' )"ס סטעו0 לגטנס גי' ו%" וט"מ סלמ"ס דעת כן 1)6 יימיומדסס
 מיומד'1 סמן צמוח 6)6 חטיכ י% מ3ו6ר )3דו יס טס טיחו כירט גימע ו6ס )טוי"ט רומס 6ד:י דטס יווכח טויתם טיינו כי"טדתגן
 ומעס עיי"ס מ"י יו"ר כמו סו6 סמיוחז טס דרת ד6)"ף סג") דס3ועות ממסגס ר6יט סס ):ר היערוך כמט"כ ד)6 וסוף עג") 3כ%ו6יג'
 מ"ר כטהוי"ט ודש כטרמכ"ס ד0") ס"מ מ"י כיו"ד סכחוכ 6וחיוח ד' אכתיר סס ח"י כיו"י סס במנועות נמלט טש, דרס"י גי'גימע

 טמע0"ח כמס"כ 03סנות 0ר%6ד דכרי ו3י6ר כסנרס"ס 3טכועות מסרט"י נ"כ והעיר ירוחס סר"ר תדגרי סט6ריך כ"ז סי' לטו"מ)סכרכ"י
 נגמרתי:ו כ"ז גמש קינו כי יען [ס כתכתי . קדוטיס ס' ת"כ )ג( . ג' 6ות ר)"1 ס" )0)ן ועיין ומס"ס ת"ס כב' ריס )סלן ועייןע""ס

 מוו דרגי נ0די6 גר6ס %נ ס4 ירסס כספר לרב"ט נודנר' st/rl כחג 0' 6ות כ", ס" למו"מ 0נרכ"י 6ו)ס מקודם רמנו סכ0נזטטעות
 ו6"ש6ין עכ") ט' מיומן 0רע מרי וכת"כ סכ0"ע גפ' ותמק טס סכתכ מיי ל"ע בעוין מספה"נ )מסוק וצין סערות פגועת פ' כס"קגרז'
 69)ח1 וסוף כו' )חמוס יס Dp"1 סי' )עע לכינו כחס וככר כגדס0 חסר וכחיב עד מכפן )ד( . כמופגר וכתכתיס רכיגו כדנר' בןלטניס

סככ6ן
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פס יראים ולברית לשמים שרע איסורים ה עמימפר
 השמר שנאמר מקים כל אילעאי א"ר רבין ואמר טאד נפשך ושמור לך השמר וכתיב , חייב טיתהלאחר
 במקלל ורבנן מאיר ר' דפליני אע"ג פי' הבל דברי חייב הכנויין בגל דתנן הא ינאי וא"ר וכו' ואלפן

 מקלרה קללה האי דילפינן ומעמא פומרים וחכמים מחייב מאיר ר' בכינוי ללס 6'[ ס*ו ]סגסורין דתנן ואמואביו
 במיתה המיוחד שם על אומרים דהכסימ 6'[ לו ]0ס כדתניא ]ב[כנוי דבאוהרה מודו רבנן דא~' השםדברכת
 אזהרה לענין נינהו מילתא הדא המיוחד ושם כנויין השם ברכת לענין )ה( אלמא באזהרה הכנוייםועל

 לקללו רשאי אחת במצוה אפילו עבריין הוא ואם לאזהרה כנויין בין לחלוק אין נמי ועצמו תבירובמקלל
 . קעי[ ]ס" למעלה פירשנוכאשר

 ]~ה[ קצסימן
 ולא במשפם עול תעשו לא קדושים בפי שצוה מה לקיים , מאלהיך ויראת , תהדר לא וגדול תשא לאדל

 הוה והעשיר הוא עני תאמר שלא דל פ,ני תשא לא ותניא . גדול פני תהדר לא דל פניתשא
 הוא גדולים בן עשיר תאמר שלא גדול פני תהדר ולא )א( בנקיות מתמרנם ונמצא אזכנו לפרנסוחייב
 במשפם ת"ל במשפם שלא אפילו יכול גדול פני 'תהדר לא נאמר ולכך )ב( בבושתו אראההיאך

 . מענינו למדדבר
 ]מא[ כיצאמיכמן

 בנערה ואמרינן בעמך יכיל תלר לא . במשפם עול תעשו לא קרשים בפ' היוצר צוה . תלד לארכיל
 ונשמרת אומר נתן ר' . בעמך רכיל תלך מלא ]מנין[ רץ שם ~מוציא אזהרה 6,[ ]מ"ישנתפתתה

 ר' לזה וקשה לוה רך יהא שלא לדיין אזהרה ההוא רכיל תלך מלא אמר לא מים נתן ור' רע דברמכל
 לכתוב הוזקקתי , מכאן רע שם למוציא אזהרה המוציא ולדברי בעמך רכיל תלך לא נאמר לבך על3רבו שחברי אעשה טה אבל מחייבים והברי טזכה אני יאמר שלא לדיין טמן דבריו את שממעים כרוכל אומר)א(
 בפלניא אלא נורא משתכח לא דאמר כגון בישא לישנא דמי חיכי נ'[ ]ט"ו בערכין חכמים שפירשומה

 נפש הוא בישא :לישנא בלשון ביה )ב( דמפקיד כיון הרע לשון הוי זה אפילו פי/ וכוורי בשראדשכיחי
 אם לראות פי' לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא מעולם אומר יומי ר' דתניא יוסי כר' )ג( ולחי"ל גנאיהאומר
 ליה קם דהא קיי"ל דהכי בעלים בפני אומר הייתי שלא דבר אמרתי שלא עליו שאמרתי פלוני ]אותו[יבא

 ראםתועפות
 דעפיגן וטעמך טיר6יס עמט"כ 0כחכ חלט כרס 7)6 מכלן ומכויר הלפס מסר עס"ס כו' 6~6 )ה( . ל 6ות נני*וי וש'"ט0נ~ן
 כטבועות רט"' ונס ככונן מכירו rh סמקה היין יפיס )6 6"כ יי)סיגן 6יה6 ד6ס 3סו)מו 'כחתי 63 וו"3 כו' סטם ונרכת מקיטס קלסט6'
 ועכל") גוסכ6 תיקף )6 נערגות )16 עטוף וחמרו נעגמו 6כ3 סטס 6ח כמכרך כסקירה סטה קניו מק33 יוקץ כתג וד"ס ד"ח 6'רז

 סו6 רכינו ובסון כ)) נר6ין דבריו והן עכ") כוי כבתגיך נ6וסלכ 7סוי כיון ססס דורכת מקלס קלס ס6י יופגן ד)6 1טעמ6 ראגוכדברי
 גמי דססס ססס מ3רכח ועסען 3)16 6)6 כמיירט חייב הגו מ"ב דתך סיון )ד"ה חי'3 ככונן וחצירו שמו סמק)) דמט"ס דר")מגופר

 ונניס. וווניל כסכת"' כ6ן וכמת"כ 63וסרכרכונן
 כספרי כ"ס )1 חייכ ס6תס )1 חן )1 קומר מון 31כסי65 הכנו 6)6 סי' כנוסתו )ב( . ]סנר6"ד[ כ5") כו' 1)6 ס"ט הס6 )6ת"))א(

 ת0מעון כגדוף כקטן ימנע") י") רניגו טכ' סה"כ ו)דכרי מבמעון כנדו) כקטן מ") 6קר6 י6סמכוס 3ססרי וע""ס 7rttftנריס
S"1T)S6יקיוש' מנס מ6ס 0) כדין סרוטס ט) דין ע3יך חנינ סיסי 6' מ' סגסדרין( gtt"D יסגסילין נגמרה מ"0 מסרי הסחיטך וסגל6ס . עכ") 63מיתו קותו ציון מגס מ6ס 0) כדין סרוטס 30 דין נציגו חניכסיס, נ"כ וסוסירוגו 0כתכ ר3"ג מ' נמעוך ועיין oc ס י7עיגן סוס ר") צנרי נ)16 )ומר ל5וגס פ0יס6 ומיססק' גיס )עיוני 6יפמ6סככתך )מ6י( O'DCD" 6ומר )ר") )'ס טיגעי' מ6' וגערן 7קר( 
 סו") )6 6"כ מגס מ6ס 0) ודין סרוטס 30 יין דס"גו כניוון כקטן 0) סי' 'דעיגן סוס )6 ר"3 דירי 3)16 ו6י כו' טויך חביב0יס6
 דקיק סר") )6קוומיס המרו מס"ס טסך מכיל סיסי ר"3 סימר וס ומס )6 1ת1 מנס מ6ס 0) כפין סרועס ס) יין 6)6 3מימר)ר'ע

 0) סדין ק1דס הסגיך נoh 6 )מקיימו מגס מ6ס 30 גבין פרוטם 30 דין עצך מניב 0יסbt/rvt 6 כנ7ו3 וסור כקטן נוימ6מיכתיכ
 קקי דין נין מיצוק 'סיס 61) טכתכו סס"י חו"מ סעו0"ע רכלי יתיי30 ונוססרוטס

 0) דין בעיניו יס6 '636 3נ7ו)
~DIID 

 ט6ס sc כיין
 73נריסס עיי"ס וסמחנר סטור כינוס צורך 63'וס סי6 7פסיט6 כיון וס0תht'cD 6 ע"1 המרו נגמרה ס63 ומט"ו סג"מ וסקסומגס

 שכ' r""o ע) ססטיג מק"י oc כטסמ"ע 7)6 וסוף סו6 סכי 7קר6 ססטיס 6ג3 ר") ינרי ע3 6)6 6')1 סטיכי השסיית 6"0ו)סמס"כ
 )טנמר6 ספוט 610 כן וו"3 כו' חיזוק יטיס 361 סטור מח"כ ע) נסריסס סכ' )טעמי וססמ"ע ע"ס מהמעין כניע מבקטן )סדי)סינן

 וכב"): כן יגו סע"ט יעת וע) ט' קר6 כ)6כו'
 ד)6 , כו' כרפי וקי") )ג( נסגר6"ך[ כ5") כמפיק )בן . )ס 6מל גחמיס ר' יסמם פ"ק וגירוס)מי . וכגדסס )סגינו כ"ס 6מר ונר)א(
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 ירואים ולבריזה לשע"מ שרע אשירים ה עגורימינך 817
 לישנא משוס ביה לית תלהא באמי דמיתאמרא מילתא גל להקל בערכין יש פ' רבא דאמר . טוותיהרנא
 וטעמא . וכו' ריי דאמר ליה מבירא יוסי כר' אנא א"ל כישא )ד( דלישנא חוצפא ב"ש אביי ליה אמר .בישא
 עליו לומר שונאו והוא אוהבו עצמו שאומר פ" וברזל נחשת רכיל הולכי מדכתיב ליה )ה( טבירא יוסידר'
 בעבדך וירגל דכתוב ציבא של מרכילותו גמי ונלמוד , וברזל נחשת ענינים בשני ומשמע בפניו שלארעות
 מפיבושת שישמע בשעה לומר ציבא רוצה היה ולא הוה מפיבושת בפני )ו( שלא ]והתם[ המלך אדניאל

 מתנה לתת שרוצה )ז( כגון דבה להוציא אסור וממונו הפרו עמקי על ואפילו . המפורש מן סתוםוילמוד
 6'[ ]ט, להקל בערכין יש פ' בערכין כדאמרינן . דבה מוציא ונמצא שקר על אותו וגינה אחר ובאלחבירו
 וימותו לקיש בן שמעון ר/ )ה( ואמר , הארץ על דבה שהוציאו בשביל אלא אבותינו של דינם גזר נחתםלא

 וראה בא אומר פרמא ]בן[ אליעזר ר' ותניא . מתו הארץ דבת על ה' לפני כמגפה רעה הארץ דבתמוציאי
 שם המוציא כך האבנים ועל העצים על רע שם מוציא ומה ממרגלים מנלן הרע לשון של כחו גדולכמה

 . וכמה כמה אחת על חצירו עלרע
 אדם יספר ]אל[ לעולס ספרא ררב אחוה ריסי רב אמר נ'[ ]קמ"י בכ"כ פפא רב דאמר . לשה"ררערלרווע

 שירבה מתוך כי למפר ירכה אל פי' , גנותו לידי בא בשבחו שמרבה שמתוך הברו של )ם(בגנותו-

 ראםתועפות
 6)6 כל"י קי") י)6 כ' .)"ח ס" מכלובי מאר"י ונטו"ת . ח7ס טס . טס בכ"מ עזיו ותמס כרנה י)6 מפסק ס"ס עט"י פנוגסלג)נ"ס

 ככ6ר נ' כ)) )מ"ר 6יסור' סי' חפ"ח וכס' עכ") ניט6 )יסנף מטוס כס )יח ת)ת6 כלסי דמת6:ורס מי3ת6 כ) סנתים חוקת מס'כוססקיגן-
 6' נלסון סס פרט"י כן כו' פי' ומפ"ר כהורך שיגס )ס"ר מסוס ט i'bs כענין ד6יילי יוסי כר' ספסק לפצו נגרי 3י6ר 6' 6ותמ"מ
 דמית6מר6 נוי3ת6 כ) )סק) נערכין יט פ' רנ6 67מר רבינו כ' נס רכס %נור )סנינו כויתי' רנ6 )י' קט דס6 ק"") חסכי רכ'גו1ר6'יח
 61"3 כו' כב"כ סכיי h~ht S~h )"ב מטוס נס )ית מרס נזפי hllhnn1 מי3ת6 כ3 טס 6"ר לסגינו כו' )"כ נסוס כס )ית 63fnSnפי
b:hסגיט דלין זובור ושי עע") מרס נחסי דמת6ער6 גו')ח6 כ) וכ5") רנינו נלסון סגיכר ס"ס יט ה,-ט ססס כ' וכלמת ס") כר"י( 
 מייתי נטרכ'ן 'ס דגפ' ג' )סי' ס16מר )קותו ס" סכ' סנ' )ית י"ס .נ' )"ט ינ"נ סתוס' גי' ססי' גר6ס וכן המס סיתס כך רניגודני'
 כוהת nh(o כי)קוס 6% כס"ס )6 מ65תי1 )6 רניגו ססני6 ססי' חרט סטם וכ' נגדפס וכ"מ )י גראס 5") ס") )ה( . כ5") ו)יטג6)ר(- נ ככתינחן תס"ח 6"ט Irl'~DI סיר6'ס גי' ר6ס 1)6 ניס"ת מניס טס מנ"נ וסנרט"ס פרד"ס רכיט כגי וסייגו כו' יוסי 67"ל 60ערס
 גחלת כוכתיכ ומסטיב מקיר :hlct סנחוטת גוריון 6101 לעות עטו )ונור וטו:16 16רכו 3סנ'1 וכ)6 כ6וס3 כפגת גר6ט ססו6 )צוררניגו
 עוד )י וגראס עכ") וכרו) גחסח עג';יס כ' cncnl ות"י עממית סכר,) כדמיון רעות ע)יו אומר כסגיו 1ט63 כ16סכ גפניו גראס מ"גק))

 לכי) טורקי כסגיו וס)6 כ6וסכיס on~p ומרסיס מסירריס סריס סס ס3ע)'ס טכפגי דסייגו סירריס סרי סכתוכ יתפרם רכיטס)וכרי

~ttrul
 ננדסס וכ"ס כ5") כו' ס)6 ומחס )ו( : עניגיס סגי ימסמס סג" נג'וסם 6נ) ענינים נטג' unenl כ6ן )סנינו סכת"י וני' ונרו) גחסת

 בודקי נופיכוטת ע) דבר ס5'נ6 מס 6מח סי' י6ם רכיו כןכרי גתקסס כסגטס 16"כ מ"ח גכ6ר נ' כ)) רכיכות איסורי ט)' חס"חכס'
 ונס)' אסור גווגי ככ) 5ינ6 דכע:ין )ומר 1:6 מוכרמ'ן דעכ"פ כיון 6:ות )דגר )ע)מ6 5י63 מענין יוסי ר' יקיף וסכי קטור גווניs(s סז6י ו6"כ 5ינ6 ע)י1 7כל בסקר לע"כ כוס Drlh סיטנוור כדי )לוד )ומר סי6 פנס ומ15ס מפיטמת טיסמע רוטר, סי' )Dh 6" גונתרס"

 )ומר a(b נרכי)ות )ס,סר סו6 דרני)וח :קע כע):ו6 ד)סימן )וגור י6פטר ),ס יסוכ כ' בסגט"ס 6' 16ת מנה"ח ג' כ% )ס"ר6יסולי
 נגגותו )ספר גסגס רק חנירו נכזיון 16 נסי,ק סניטר סלמת עכור כקג6תו נחכוין h3c טו6 סימן נטיו נקומר גהר oh נ)ס"ל וסרגגסגי1
 607 ויסקר 6מר 1)6 געכיך וירג) שפיטדת מך6מר סנע)יס כסג' ט)6 יסוף רכי) )זון ס" יוסי 3ר' מטס למר ירכיט )ר6ס וליעכ")
 6מרסקר

 5י~
  בהדפס. חסר  כדיוריהן טד  כו' כנון  לו(  סבטלים:  גסני ס)6 מקרי ורני) זרם) 6)מ6 וירנ) f/'trD גסניו ט)6 מ67מר 8)6

 . דנסמוך פרטך גן דר"ח סכריית6 ע) ננטרל סנ'16 ר") ודגרי )פגעו ד6ית6 ממס רני:ו נדנרי קות טינו' טיט חרס ססס כ')ח(
 וכ"כ הסור טוג6יו ככני ל ס"ד מסל ס"ו סר:ונ"ט 6כ) קכ"ד סי' ולסמ"ק מדקקיו כנוס ס' וסרי"ף נ6 י"ס 6' ט"ו ערכין ורס"י סססרסנ"ס פ" כן ירכט.)ספר 6) רכינו סכן וססי' כו' ג"פ בע' כב"כ י5מרי' טגדפס וגי' ר"ת )ס;י:1 )ית6 נכ"heD 3 רנ 67מר ומטכ"ר כ5") כסכמו)ם(
 כמטגנו מ"ט מיויק ססמ"נ דעת w 'DSt(s~t מנחן ונוגס טיס סו6 כו' ת)מידיס חמסם כדתגן נוותר קוטעיו כסי O"D5 Ssb עיי"ט ס' )לויןסס:ו"נ
 סרמ"ס כמס"כ ככטסי' funcnt ל" דם:י  מ6ן  סתם 6,כ6 7י):ו6 )מיהל 67יכ6 נד~כח6 סס מרייס סטרניס נמקוס סY'D3 63 ס61 סי' כו' ס,ססו6
 ךמסילמ טס )ג"כ עיניס כפתח רחיo 6"7(ith וכ"כ כיס טס :ו5וייס ססרכיס כמקוס צרני )קמי' ס'ךר6 דסס'ק 7ססו6 סס )נ"3 רמס 'דכס'

 'ו"7 6ות סס"ד תמיסת כוט ומ'וסנ וסוג6'ס 6וסנ'ס סס 7'ס רב גקס) ס" יסעעטס ים") מוכח 67נות ספ"ק)סרענ"ס
 'סוזי

 ע3 סתמת מ'יט6
)"wO66מר )6 סכן נרשי )6 בועט מוגת ס" טנחן מונס סמסגס )סון מזו"ק רכ'גו ו)פמס"כ , מ"ט6 'טורס ר' ט) טוג6ו סיס 63 רכ' דס 
 ךס)6 דקדקך מנ"נ מססי6 57"ע קג"ו ס.' 163"ח סמנ"6 כ' כפרס"י ססו6 סיר6יס וע)*סי' . נרשי סו6 לסקור סכמן מספר סיסטו6
 נמסך 61תרי1 ס"ד סי' )ס"ת עולס נריח נס,' כממ"כ ודש סס נמחלת סי' וכן כתני' חייטן יסודק קומר ססי' 636 כלוס מרכס63

 עיירם חייטי )יסיך6 סע6יס סיו דסהס סג") עס"י קוטייתו יימנו תכן סרמג"ס )סי' סקסס ס0:וג"6 ר)"1 מ' מנחס נקוען חיוךסמ:חת
 דסי';ו רכיגו למסרס סכ"מ כ' נו?") מכ"מ ע) סכ' פיעית נס)' מ"ח נס' )ססר"ח rttu וו") cTn ס"ס ממ"כ ומעתס פייס. סו6וטעות
 יותר ימסר )6 פי' לסנ"ס 6כן וו") טכ' סנגו"י כורת ס'6 11 דסטנס ו)סקן"ג עכ") קס"ד ד' ג"ס כס' סכי משוע 1)6 טוגנונסני
 קמרו כ' כ"ט כמגריס ומגס %' ע"נ ערכין כסגרט"ס יעיין וכס"ק יותל קלס רסנ"ס פ" ע) 76רנס ונממג"ת ח7ט. מטס עכ") וכו'מ67י
tfioפי' נ"ט תטו' ח"ו ח"ס ונסו"ת מסרט"6 נח"6 וטיי"ס ר6סו ט) כרכות )ו ינוחו דסכחי' ונסן )סכוחי' סרי טומעג" דססיר מ6ן hpll 
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ציראים ולבריות ישמים שרע אחידים העטימפר
 לו היו תלמירים ה' ח"ח[ סיג ]6לת כדתנן מותר ריבוי בלא מוכה סיפור אבל שלו הגנות זה לומר באלספר

 , שגחן מטה היה הוא זכאי בן יוחנןלרבן

 קצבמימן
 שמע תשא לא דכתיב לשה"ר אדם יקבל שלא המשפמים ואלה בפ' היוצר הזהיר , שוא שמע תשאלא

 בחבירו רואה אדם ואס . לה חיישינן מיחש מקבלינן לא רלקבולי אע"ג לישנא האי )א( ואומרשוא
 יוצאה אשה בטה פ' בשבת כדאמרינן לקבל ללא )ב( 'להאמין רשאי אמת שהדבר שנראה ועניניםדברים

 . במפיבושת ביה חזא ניכרים דברים אלא לשה"ר דוד קבל לא 6,[]ג"1
 קצםסימן

 משעת מעיד אינו אפילו שקר עד לאבירו אדם )א(ייבטיח שלא היוצר הזהיר , רשע עם ירך תשתאל
 רשע עמ ידך תשת אל המשפטים ואלה בפי היוצר שהזהיר מה על ועובר מעמא הויהבטחה
 . חמס עדלהיות

 קצרסימן
 . במשפט עול תעשו לא קדושים בפי רכתיב עול לעשתי שלא היוצר הזהיר , במשפט עול תעשולא

 חרס משוקץ )א( שנואי עול נקרא משפם שעוות שריין מלמד במשפם עול תעשו לא בת"כותניא
 בחרב ישראל את ומפיל השכינה את ומסלק השם את ומחלל האיץ את מטמא דברים ה' וגורםתועבה
 , לאוין להרבות שנכתבו משפם תטה לא בכלל' זה ולאו . נצח[ ליראתו יעמידנו ]ויוצרינו מארצם אותםומנלה

 ]יט[ קצהמימן
 תוכיח הוכח בלבבך אחיך את תשנא לא קדושים בפ' צוה מאלהיך ויראת . בלבבך אחיך את תשנאלא

 תשנא לא ל[ ]ט"י בערכין יש פ' בערכין לטו ומייתינן בת"כ ותניא , חטא עלל תשא ולא עמיתךאת
 מנין . מדבר הכתוב שבלב בשנאה בלבבך ת"ל יקלננו ולא יסרנו )א( ולא יכנו לא יכול בלבבך אחיךאת

 קבלו ]לא[ ואם )ב( . עמיתר את תוכיח הוכח ת"ל להוכיחו' שחייב מגונה דבר בחבירו ]לרואה[)המדבר(
 hSSJ ]/6 מציאות אלו בסוף בב"מ דאמרינן והא . מקוס מכל עמיתך את תוכיח הוכינו ת"ל ויוכיהנו שיחוורמנין

 ראםתועפות
 6ס"נ 36) גנותו )'די ט'613 ))מ"ר רכי חמס 3ס6 כתני' מייטב יסודק 67נור סכתינס יוסי נטפח דע)מ6 כמיקי יקוקוו" ז"פ נס'סתם
 טי6 מגגת ס'6 דמ5וס כיון סו6 גדע ד6יס פ)ונ' )ר' ספוני ר' )י' ממנח מז") רנימן סטיו כמו ומכסחו ג5דקתו ט5ייק 6ת יטבח06
 מסוס טו6 וסטעס נגוחו )ייי סי613 חייסיגן ו)6 )טכוחי' סרי סומעגי' דססיר מ6ן 60י סט"ס c~rt 3גגותו )טפר ינhSn 81ע)'1

~hts "נ5יקחן ת)מיייו מט"מ ס" לח"ו 7"6 כ6ן ס'ר6יס כ7נר' 7)6 סו6 1)כ6ולס 6ון כ) )1 'שגט )6 61"כ ר6סו ע3 3רכוח )ו 'נוחודסכח 
 יע)מש מיקי )" קרי יר13י טחת"ס כמס"ט סר6"ס רניגו כוונת יגס )ומר וים . וכג") מותר רנו' 3)6 ייוק6 ראגו כ' ולס"סוחכמתן
 בסון טסו6 מונס תיגח )סי"1 61"0 ראוי מיקרי )6 וחכנוחו סטייק זיקת מסור 6נ) יקרץ רבוי כב)) סיפסר מס 1כ) כ)) עיקר )טסז6ין

 : ודו"ק יערנות מיקי מפול כ3 ע) ק6י בסר )סגן מס6"כחסינות
 )6 ))ו-( 3טמט 3מס ס' 3ס3ת כד6מריגן 1)קנ) )ס6מין )ב( . "נר6"ן[ נל') כו' J"Dh ניסך )יסגף ס6י 6'[ ס"6 ]גיס61מריגן)א(

ט'
 כ5"),

 : וס 5חר ובחר בח"ו ס) מסימן וגס סוט מסימן כ) מסר ונגיפם י' )סין נסמ"נ וכ"מ
 סגמר6 קטון כן כתנו )6 רי"ל )16ין ומסמ"ג רפ"ו מ' )סרמ3"ס וססס"ר . רגייו פי' סו6 מדם וטר6ס)א(

 דנ'"
 וטתורס 3' ע"3

 רתע עס ידך תסת 6) סחומט נסי' רפ"י sttrt סיר6יס כסי י)6 מולן רטע עס ידך תסח 6) טס ופרס"' עד רסע חסת 6)במרס
 ט)6 סכתו3 סוסיר סמנטית וע) סיר6יס יסרי עס סרס"' )כוין ויס עכ") חמס עד )ו )טיוח טסנעיחטו סקר חניעת חנירו 6תטעוען

 : ויו"ק רסע גקר6 וסתוכע חמס עי יסי' יק"ס ובח"כ טנעחתו מע"י)טנטיח
 : כ63ורי מס"ס רט"ו סי' )סלן עין ט' מססט חטט )6 נכ)) ,ט 1)16 כ6ן סיר6יס מסייס ונמס כ5") סגלני)א(
 נסוף ר3יגו ונ,ס"כ , ומוכלת טניסאי סנל6"ד סג'0 כן כו' קנזו )6 ו6ס )ב( כ5"). 'ק))מ ו)6 'סערט1)6)א(

 סם כערכין )פג'גו וכנס olpn מכ) תוכיח ת") טג'רס6 )"ם ס" נתדפס סגם מכ"מ עמימך 6ת תוכיח סזכיחח")
 מסמע ימטוכח טת"כ 3ני6ול טס סק"6 וכחכ תוכיח טובח ת") ומוכיח חוזר סתמים וס' ד' סוכמתו ט6ס ומגין סג" ט3ת"כ6)6
t)'Db'עיי"ס טרורן כסוגיית ליף מחוכית יסת"כ עסו ססינ ח' ס" חר"ח ס" קו"ח סנרכ"י %6 שיש וכו' מעמיס ק 
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קראים ולברית לשמים שרע איסורים העמדממר18
 מתוכית )גן הוצרך לא פקכל כשאינו אכל נו והוזר לקבלו באומר הוכה . משמע סעמימ ק' אפילו'הוכח
 והוכחת מקביו כשאינו לחברו נמי מרב" במקבלו לרב בתלמיד מתוניח הוכח דמרבינן ואע* .הוכיח

 , שניהם ויבאו הם שקולים מקבלו כשאינו ולהברו במקבלו לרבתלם'ד

 חטא עליו תשא לא ת"ל בתוכחתו בשת לו שיש פי' . משתנות ממו אפילו יבול , הברייתות אלנהזדר
 הוא וזה , ולביישו ברבים להוכיח הפא עליו תשא ולא תתבייש )ד( שלא בצינעה תוכיהנופי'
 אינך' תשנא לא , מקרא שלמשומו

 שלא מלוני עשה כך בלבבך שתאמר בלבבך אחיך את לשנוא ~שאי
 יודע אינך אם . בחנם תשרתו לא אמרו שקר אמר אם )ה( שמעתי כך ותאמר ]לו[ תוכיח' הוכיח אלאכהוגן
 את רשאי להשנא ראוי שהוא בדבר נגדך און לשמים שחטא תוכיחנו מבין ואם לשנאותו רשאי אינך אומרששקר
 ולא ישראל שונא רובץ שונאך חמור תראה כי לעינימ,כדתניא הנראית שנאה אלא לב שנאת ואינה אזלשנאתו
 לשנאתו רשאי איהו ראו לא ואחרים ערוה דבר איהו ביה דחוא כגון מ[ ]ק'"ג ע"פ מ' בפסחים לה ומוקמינן ע"אשונא
 ה' יראת דכתיב לשנאותו שמצוה )ו( עוד ולא לאחרים ולא שונאך נאמר לכך לשנאותו רשאים אינםואחרים
 במצות ואהוה אחיך את תשנא לא דכתיב הרהרה הזהירה לא הגון שאינו שכאדם ומנלן , רעשנאת

4 4

 ראםשוערת
 3"6 מנ"מ ס"ס טמיר וע"ג ויויממ טימ,ול קרפ 63 י6ס נערכין יופיכן וכמתוכית אפי' סר6"0 לנינו כתנת ג"חוכן
 פ"1 וכטנל"י י"6 עסין הסמן 6נ) ויתרונו רבינו וחסייה חסר כגיפס ו)סניגו מטמע מעמיס ק' 6פי' סוכח מס -טימרו6'

 סוכח י3"מ ססי6 3כי6ור כ6ן כ' ראגו והגס . רכ"נ סי' וקסמן ף כלו' כסכת"י )סנינו כי6ית6 סר6'יס מטס סני16 י' 16ת ביעותמסז'
"Dh'עכירות 6ת6 יתוכח כ' טס %'6ות 6)ו 3פ' וסף' גסק"3 7מתוכימ מסמע ונעלכין מטמע סעמיס ק' 6סי' סוכח 3נ'ש 6מריסייף טס טסקטס ס"ז דיעות מסג' פ"ו ס)ח"מ כרטיית רכינו מייסכ 1נו5 . עכ") נו ומוזר )קננו 163מר סוכח וו") מטמע סעמיס ק( 

 סעמיס נסס 6פי' ומוכיחו חוור 6חת נענירס 67פי' מתוכיח דרסיגן ונערכיןחנוקות
 ונקרס""

 סנ"י ח" ע3 ס"ט סרמכ"ס מק!לי נספל
 כו' וחזרה ס)חס סעמיס מ6ס Dh7" יקיף טיח מן וכן 6חת )טנילס יומס !וס וכרחם )סחוירס פעמים מ6ט Dh" מססכ י)סיגן607

hD11למס" *)6 6חת גענילט מ"לי בנ"מ גס י)ע~)0 6חר %ומן 03 מתרן ס'ל6'ס 6ג3 , 6מת שגירס נ"נ O~D' שיריחו חייכ פעמים 
 עור בו וחוור )קכ)1 וכס6ומר נ' פעס )סוכימ! גריך 161 דבריו )קנ) ס6מר יומס סעונר מחוור סי' נו וחוור )קנאו כקומרסייגו

 סעמיס ק' tteh )1 וקומר ואחוור )1 )ומר עוד קריך קינ) 1)6 )ו ד6ומר )סיכך מחוכית י)סיגן וכעלכין סעגויס ק' עד וכן ג' סעס)ס!כיחו 5רי
 h'JID1 ודעמייסו כבנ"י סנר ממין שקעור דרג'ט סכ' סס כסכרכ", ו)6 רלי נס" רנ'נו כגנס"כ וכו' סכ6ס עד מקכ)ו ונסרגו ס'קנ)עי

 )מוכיחו 6ין )רכ ר6סתס סעס כטסוכיחו 6מת וכענירס 6חח גע3ירס טרכין וסוגיית )רב ח)מיד כריס ו6ס6 חנקות כעכירותדמ5'ע6
 סגחחומס עיסט וע)ונס עכ"). ט' 0ר6"ס דקלמי זוקננו ואין מקנך ותייגו טקו)יס 7ח3'רו טניה וסעד דרג ר6טוגס וסעס אחריזימג6
 )רנ תנקיד תורח 6מריגן ועת כ! וח!,ר ירגלו נקומר 0!כח כו' בנ"מ 67מחק וס6 נגשור כאן אומר סרב סברי עסיסמעיד
 6נ) 6חת נעכירס דס"ד וגרטה . י!תר )נוכיח S~h )רב תאמיד )ו מקנ) כסייגי 6נ) סעמיohn 0 6סי' )סוכיחו יריך יקנאוכלומר
 מווי וכ"ג mnh גע3ירט שיוכיחו מיינ קיש ג6 6מת נענילס סוכיחו י6ס 076 3ס6ר רבו נין )סיר6'ס 6ף חיקוק 6'ן ח)וקותכעכירות
 יר") תוכיח טוכח דכחיג ומוכיח חוזר סעמיס וס' י' סוכחחו ס6ס מת"כ )טון )סרט ים טסיר סיל6יס וכפ"ר נ' "ות )"ו סי'סעמודיס
 קינ) 1)6 סוכימו  גבתון 6מת  רסס  דטרכין כ0סי6 !ס 61'ן דנ"מ וכסך נו !מוזר )קמו ונקומר סעמיס ק' בסי' מטמע סוכחמדכתיג
 ט)6 )ד( . כ5") ט' 3ח)נויד תוכיח ממוכח כו' J"the תוכים מסוכם 0ו5רך )ג( . מתוכים דערכין סך גרמי וטפיל ויוכיחגו טימוורמגין
 חט6 עביו תס6 )6 ת") )טוכיחו יטול טתוכחט מסגת מתמיט טסו6 ממתנות סגיו בסי' יכו) סי' בת"כ ופק"ל כניפס וכ"מ כ5")קתנייט
 6ינו רנינו פין 36) . עכ") חט6 עם! 1נוט6 נחוס סגיו מנגין %6כ נוועיחו !06 סתוכחס 1גף3) סג כנר ממתנות ספניו 6חר כו'כסמר
 ק6י מקרץ ט) מסוטו 0וOrt 6 לח"כ ומסכ"ר מותר. rh יינייס:ו hh"( 6"6 ו6ס יתגייס ס)6 63ופן סי!כימ סתוכחס כתחיקת 6)6כן

 תסגף 6%דנתרן'
 6'י

 ויחק דערכין 6י)עיfip 3' ס"מ פסועו י,טו טמטב חרס כססם וי% סתורם גפי' 3סלמנ"ן ושין ט'
 ו)סר16ת כלב לסדקיתו טל6 מוסירו  ספחים )סג6ותו ממותר כמ' סמקר6 מסרס '"ו ס" ומסמ"ק , ד"ו רניגו כחגפ6י
1(OtJD סרס3"ס פירט ,כן )ו סיסג6 סג'ס )ו יר6ס 6)6 יסות "Db ט6יגו סכ6י0 ומגנן מסייס כמו כן מסרס קינו רניגו 6כ) סחומס 
 ס"ס )עיגיט סנדלת טג6ס 6)6 )נ סג6ח והנס מסכ"ר 1)פ'"1 3עיגן נמקות ולחוס לחיך 6ת תסגף )6 7כתינ סתורם סוסיר0 )6סנון
 סנ6ס וכמ"כ הסור ס)נ טג6ח 6ס" כסר כ6י0 מסה"כ מותר ג"כ )עינים 0גר6'ת ~(oe 6)6 סנון ט6'גו 0763 מותר ס)נ סגלת )גי)6

 כ5") סנטוס 6)6 טוי )ו( . ]סגר7%[ כס) כטתוכיחנו תכין ו6ס ט' נחגס חטדחמ )ך 5מר! כו' 06 עלך 16מריס )ה( . )שןסגר6ית
 )מון fiD1' )סרס ודוחק הסוגלו 6תס רסקי רסס טסו6 ומי כחי 3' נ' כמטני רס"' 6נ) רו5מ ס)' סוף סרמכ"ס וס"ס סס ססחיסונרגכ"'
  יפותל fftlD סג)כ יהנדס מירוק יט ע' ITCD הסמ"ג מסלס"3 נפקור במעתיק ו)סמס"כ כתוס'. ועיי"ס ב' ל'מ ערסן כפרס"יחיוג

 עמו ויתקועס כנקוי 16ת1 סייגך יפייט 3עיג'ס סגר6'ח 3סג6ס 6כ))סג6וחו
~t'rD 

 'ס עיי"ס. סרטם מירכו 'סוכ r~u '(16 )סיפחו סמ5וט
 גמי 1מ015 מיוגע )דידי' 60 יוותר מ6י ססקעס 6רי אנגורות ועיי"ט )טג6ותו מ!תל 3' ו' נתנגית לבנ"י %ט גס סרס"י גס נוס)יטב
 3ו "וטתרס סס סרמכ"ס cnell"( )סג6ותו דמותר 6קר טנ)נ טג6ס ינתעגית %ס סמעתיק י)סמס"כ ב' ק'"נ כספליט כי6מר6'כ6
 61ט עטס דכטוננ ד6ססר ססכר6 מכח כן )ומר סרמל'ס יסוכלח כ' מדם ותסס 3וס עמי ו' 6ות )"ו מערכם כבימין )בגי !נס' חור"1)6
 ד' כ)) חס"ס 3ס' ועיין עיי"ט 6'  16ת טמוע0 'גין ס' ס' חגמ,ס נמתגת וס"ס tahxi מ5ו0 סגו והזג מיד מוש סיס נו מתרסס"
  61יט ושט  5דס 6בל ס'  עטין ססמ"ב טכ' וכמו סיירי נכס"נ כו' שנקותו ט%וט 6ל6 עור ול6 סכ' רנינו דגם 5"ל מ"ת נכלר י"ר6יט

מקב)
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צא יראים ולבריות לשמים שרע איפרים ה עטו-פר
 איש יחדיו אנשים ינצו כי ביה וקרוי בשת לעבדים יש רבנ' בריה )ז( דקם 6ן[ ]פ" בהחוכל כדאמיינןבזנן.

 . f'p] ]פ' אחיך את בהחייאת למעלה פירשתי כאשר באינן במצות דאחיוואחיו
 קבלו ולא הוניחו אבל קאי וקבלו שםתבי:ש.]כ[שהוכיחו במקום להוכיחו רשאי שאינו למעלה אמרנוד4פשר

 וצריך וש' בג' לבזותו אתה שרשאי ק'פ[ ]יי למעלה פירשנו כאשר לביישו שלא מוזהר ואינך הוארשע
 עליו תשא דלא ומלאו . בשניה הבית שחרג )ח( בגיםין אמרינן חנם שנאת שבעון חנם בשנאתלהזהר
 באותו להוכיחו להזהר תירה אמרה תוכחה מצות כמקום אפילו וילדונן תבירו למבייש אזהרה למדנוחטא

 , חנם חבירו את לבייש שלא אדם שיזהר ק"ו יתביש שלאענין

 [aD] קצומימן
 מנין בת"ב ותניא רעיך דם על תעמוד לא קדושים נפ' צוה , מאלהיל ויראת , תעמוד לא רעיך דםעל

 תעמוד לא ת"ל להצילו חייב שאתה עליו באין רעה חיה או לשמים או בנהר מובע חכרך ראיתאם
 ת"ל להצילו חייב שהוא המאורשה נערה ואחר הזכור ואתר להורגו תברו אחר לרודף )א( ומנין רעך דםעל

 , רעיך רם על תעמורלא

 ]ם[ קצת קצוסימן

 לה ומייתיק. בת"כ ותניא עמך בני את תשור ולא תקום לא , בקדושים והזהיר צוה . תטור ולא תקוםלא
 השאילני לו אמר נטירה ואיד נקימה היא איע כרתניא מדבר הכתוב בממון 6'[ ]כ"ג בראשונה פ'ניומא

 היא זו השאלתני שלא כדרך משאזלך איני א"ל קרדומך השאילני לו אמר למחר רוצה איני אילמגלך
 לך הא א"ל קרדומך השאילני א"ל למחר משאילך איני א"ל מגלך השאילם שא"ל כגון נטירה איוונקימה
 נוטר אתה אבל )א( עמך בני את . תטור לא נאמר לכך .נטירה היא זו מגלך השאלתני שלא כמותךאיני

 בהן נדרשת שהתורה מדות מי"ג ולמד צא בדברים ולא קרא משתעי דגממון וטנלן . נוכבים לעובדי פי'לאחרים
 . ושיקר טמון כיחש ופרם לקט גזל עושק שכיר שכר פעולת בממון מדבר הכתוב במה מעמינו למדדבר
 שמווהרימ למדנו )ב( כליס או ממון שאר אפילו אלא בקראי כיריבי כלים דלאו כלים שאילת דוקאולאו

 ראםתועשת
 רבינו לזיינו )טנין ויט ]סנר6"י[ כ5") נסו כו'זקרען 'ס רננן יקסנרי )ז( . לח"ד סי' סיר6'ס כוונת וזסו 3טג6תו מקוס תוכמסמקג3
 זחיו מקרי סמכות 3כ3 7חיינ יסר6) כמ"כ ו6"כ נין חייב עני גסן חייבת סס6קס מפת גכIrnfp 3 גמזת 0ו6 6ח'1 607יוטס
 ט6יגו מי נמי ס"ס לחיו זקרי )6 סנוניות  חיוב נכלל  סייף דמי סיבי דכי לנסס" מסנל6 ס"3 ירניט וגל6ס טקס מק"מ 7נ6'נוולע"ג
 טנד ד)"פ ככתינס מגו כקסירס fig,(1 1כ) נכת'כס יסע נקטירס טיסנו כ) נ' מ"מ דג'טין ורם6 וכסך לחיו וניקרי )6 סמ5ווחמשים
ו6סס

~ppl 

 סממויימס כעתן כמ5וומ 6חיו 3כ)) וס'ע כקמירס היגו מיקרו הנירכס ע1) מע)יכס טסרקו ומסיר מומר ול"ג לדחיס ס6יגס
 3סנ6ון מקלח 0ס' ע) ותמיסג' כסיג7') קסירס 3כ)) 67תי Dbt"( כקסירס היגו קר1' קטן דגס טס זמטין מסך דמינן ודעוממקיימם.
hn'SDס6ימ סלל %1כ לגיטין דקטילס מסך וע"ס נ5"ע וסמה )6 16 נסך סגו ועקרי 6י נל"ן )ססתסק ג' י"1 )כוימומ נמי' סכי 

 : ]סנר6"7[ . )ע'( 3יומ6 5") 6ופ )ח( . ז' 6ות ר"מ סי' 3סק ועיין יסיכוסו ט63 עדיו מתוניס אגס *מליס נסנסך
 מ% כגססו 3ס5ייד טגימן כסורגו תגירו 6חר %ודף נריית6 טסנ'16 6' ןע"נ סגסדרין ושין בח"כ 5ת6 סןף עז כו' מרתף ומלן)א(

 מוטיט וקין דנר"י כדמגוג מגתן נוסס סמ6ורסס ונערס סמ6ורס0 )נערס מסקירת 3מייין ירודף לח"כ 3ס תש לעך ים ע)תעשי
 o5'h רעך. דם ט3 )"ת מן סמ6ורסס נטרח ובחר מזכור 61חר )סורגו חנירו 6חר )רוצף ס)מד תהוסין )כ16רס רבעו דגרי ו6"כ כו')ס
 כמנחת טס וכ' ט' תעמוד )6 סימר נגסי )ס5')1 פינ ~חס )מולנו תכירו 6חר )רודף ומנין ג"כ כ' ר3" מ' טמינוך3ס'

 סיין חיגי
 מעלת 3ס' ג,ס קזמג וכנר ס"ס 1%3 ג"כ עוכרין 6"כ מסקיס6 7עסען כיון 6ך עי,"ס. fintpcn .3גוי7ין דרו7ף ננוער נס"סנסגס7רין

 רמס סרמנ"ס מט3 סגר6ס כפי מס סכחנ '"6 ס"ק רכם סי' )'וצי ט16) 'ל ועיין סירים שרי נ"כ מיוסי 6"כ סחיגוך דנל')תרך
 קדוסיס סיר 3סתו"ס ור6ית' , 73"1 סס6ר'ך נ' 6ות ס"ט ס6'3ת6 סס"ס וטס ע""ס נמעון 6חי נעי )סעיד ח"נ 6'ן זס6 גל~רפורסס מעמוי )6 גכ)) 6'מ )ממוגו DIDn מס 6נ3 עלו o'hs )מטיס 16 גגסר עונע כגון טננוסו דנליס יוקח סו6 מעמוז )6 נמ15ת נסגסיר'ןיקמרו
 וסין עכ"ל 6חר מכמונ רק גימד מעקן )6 נגפסו )ס5י)1 6תס חייב סמ"ט מסרס דע"נ וכסגסדרין 3וס") סת"כ ע"י טס טכתנ מ"66ומ
 ג)מ7 נויהן דוס כגססו )50י)ו 6תס ח"ג ע)יו נ6ס רעם חיס 16 ע)יו נ6יס )סטיס 16 נגמר טונע רמת 06 ומג"ן סלכ )י' עג'ןוס
 גימל מכהן ד)6 טס נסנסדלין h"lu לניט נדברי כמכ61ר כו' )רודף ומגין סימרו מס ע hih רעך דס ע) תעמול )6 מיכתיכמכהן

 : )טעות מקוס וגחן כג") סתו"ס גגי6ור כהונ ועכ"ז כו' 3לוזף ומגין )ית6 סתו"ס סעס ונסלככנ"ך
 גסתיחס חפ"ח נאסר ועיין . ]0גר6"ד[ . 6ת3יס 16 ו6ו5") כפס זחו נניפס )ב( . כ5") כו' 6נ) גוער 6"6 טווך )נכי טסך)א(

 מעמס וננקור תקג"ו סי' נריק6געי וע"ן ייסח"מ ום סנסימן סיר6'ס נדנם דנליס *'כות ט' ח' 6ות מ"ח גשר סחייסנקור
ג635)
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 יראים ולבריות לשמים שרע אעירים ה עמיימפר 182ן
 נקיטה שזו צריך בהיותו עמו עשאהו שלא בשביל בטמון חסדים וגמילות צדקה ע( ימעם שלאישראל'.

 ויוצרינו . נטירה היא שזו עטך אעשה עמי עשיה שלא אע"פ להם ולומר להזניר שלא מוזהרים וגםהיא
 הטהורה. ביראתויעמירנו

 ]יפי[ קצםסימן
 בהר בפ' דכתיב לד הנסכר עברי בעבד בפרד תעבוד שלא . אלהיך ה' את תירא . תרדה יאבפרך

 למד דבר קרא משתעי )א( עברים ובעבדים בפרר בו תרדה לא באחיו איש ישראל בני ובאחיכםסיני
 שמעבדו פי' בפרך . חורין בבן רודה אתה אבל רודה אתה אי בו בת"כ ותניא בעבדים מדבר והעניןמענינו

 ותניא ליום. לילה ועבודת ללילה יום עבודת לנשים אנשים ועבודת לאנשים נשים עבודת)ב(מלאכה
 תאמר ואס לו[ צריך ואינו הכוט לי ]הצנן לו צריך אינו והוא הכוס[ ]החס לו יאמר לא בפרך בו תרדהלא

 . מאלהיך ויראת בו נאמר ללב המסור דבר עושה אנילעצמי
- - ן י -

 ]רפב[ ךזן
 ימכרו לא מצרים מארץ אתם הוצאהי אשר הם עבדי , סיני בהר בפי היוצר כתב . תמכר שלאבעבר

 'עמידנו לא בת"כ כדתניא לימכר עבד כאן יש ולהכריז לומר בהכרזה ימכרו לא פי' . עכדממכרת
 , המקח אבן על )א(בשמיטה

 ]יפג[ ראסימן
 בו תעבוד לא לך ונמכר עמך אהיל ימוך כי . מינו בהר בפ/ יוצרינו צוה , בו תעבוד לא ענדעבודת

 אתה אי בו , המרחץ לבית גליך אחריך יוליך ולא בלונטיא אחריך יטייל לא )א( עבדעכורת
 . עבד עבורת חורין בבן עובד אתה אבלעובד

 ]מם[ רבמיזמן
 דכתיכ אנכי ראה בה' רחמנים להיותינו הכתוב צוה מאלהיך ויראת . תקפץ[ ]ולא לבבך את תאמץלא"

 כשלבו אדם טוזהר לב אימוץ אצל פי' , ליתן לו אין אם שמצטער לך יש )א( לבבך את תאמץלא
 מוכה ויחזיקו הדווים כל ידוו זאת ואזהרה לאו ועל הרחמנות להסב יאמץ ולא לבו )ב( יסוב שלא לרחםנוטה

 ראםתועשת
 . ונכון יריך" "כסיוחו כמוט )סגיט כח"י ירסיס נס' תגס . כטוייחו , עמו עמס ט)6 כמכיי סירתם )מון ע) טס מעמד ומס מסנ5")

 : סמו סו6 ע0ס 0)6 כון 5לקס )עסות )ניגוע srtl 630 כו' ימעט)ג(
 קע"ד )נוין נסלנ וכ"ס כו' ענודת מ)6כט ממרסין מסיו כ'[ י"6 ]מוטס ותגר כפרך כג"י rfi מגריס ויעכייו מוכתיכ וטכסרך וקמי )לכודו ותיגו )1 קטם ססי6 ענוזס טמענייו הג" ונגדסס מכר )ב( . יסלק) נג' כסלוק מסורס זוס תכין )'ת6 נגדפסענריס)א(

 בת"כ וס מ65תי )6 וכעג" כו' מתפילין סליו גפרך ת:י6 כמגרים ס6מור מסרך פרך י3סיגן בת"כ טס כ' ס"ו ענזיס מסג' פ"6 ונסגל'ן
 ננסור מס ס)ח"מ )מ"כ סייעתם ומוס וס וכרו 63 וסיר5יס ~ססנו"נ TD hJhi מנסן חמת עזור 13 י6נור ס)6 עוד חטיי וכח"כוזע
 יגס )1 60ין כונר ממענידו סנ' )ו ס6"5 נזנר כמעכירו ס6' ח3וקיס עגייגיס סגי יפלך כפי' מסרק ית"כ דככרייח6 ארמיסד'
 מחמוס יכרו ומסמ"ג ססיר6יס וכיון ס"1 סל כסר סחו"ס נם' וכ"כ כדנריו עיין ממ)6גט ק5כס )ו גוחן טלין כיון )ו ט61 5ער ודקיסוס

 : )"מ 1ת1 )1 60"5 בדבר סנועכירו ID'h כ"6 נוסת"כ fnfi סטתיקו hs~ )61ת כו' )ו קטט ססי6 עטזס סמעכידוסקוסן
 ]סגר6"ד[: כ5") כו' 6נן ע) 'עמיזט ו)6 נכומעס)א(--

 עונז 6תס 6נ) ע,נז 6"6 גו יה"כ זר60 סך סס ,כר ס)6 סק"6 קס"ט ס" מג"6 ועיין נגזסס ולס כ5") כו' )6 נתו"כותגיל)א(
 תגיגסו מרוו"סו ונקנות סמנ"6 ע"י טסעיר עס נמחס"ט ועייפן ק5"ע סגה" ד)ע') זת"כ ממטמעותס קמיט כ"6 עכל לכודתסג"מ
 : סיר6יס 0כ' וכמוכמת"כ

 06 טמ5טטר סנ" 0)ס:'גו ונספרי נ:יסס וכ"ס כי) כו' לימון 30 סי' יחן 06 טמ5טער 6דס )ך ים כסררי ותגיך , חקפון1)6)א(

 וגגוס"כ D"D1 )לוין כסמ"ג כ"ס מטו סרחמגות )יסיכ 'Tnh ו)6 )כו 'סוכ ט)6 )ב( . D"D1 )זוין נסמ"ג וכ"ס יחן )6 06 יחן,
 גוחן סרגו פי' 3ככו 6ת דמדמן והסה"נ סיר6יס יידעת וסג"3 . )נו 'סכ ס)6 ז5") וסגכון אוסנ13" ס)6 סג" כנדפס 6כ) כ6ןס'ר6'ס
 וסול )רמס טטס כסרגו .6נ) תתן גתן תסתם דמתה טסם החיסר 6)6 נאת ענר )6 גיתן היגו 6ס לרקס גוסס )ט דלין סיכל נ%63

מאמן

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



-ab

צבנירכתכם ולברית לשמים שרע איסרים העמיד
 תאמץ אם האביון מאחיך , וקופצה והוזר ידו שפושם אדם לך יש הניא . ידך את תקפוץ ולא ,לרמאים

 כמותי. אביון שתהיה אח לו להיות סופךוהקפוץ

 ניסה[ רבמימן
 תטה ל"א ששננם :1' ינהום בזיזי אפ.,, משפם ים, שלא )א( ,רעש :7:מ-ש ג:ו:;מששמ

 . ]תטה[ )ימה( בלא עבר מעשה עשה שלא אע"פ בפיו ההפייה ומשעלתה בפה היא זו שהטייהמזה
 רה ]ייי[ ררשמן

 תטה לא דכתיב מזה יותר לזה דינים לבעלי )א( דיינים יסברו שלא לדיינים הכתוב ציה תכיש יאפנים
 לפניהם תסביר אם כי מחבירו יותר האחד מכיר שאתה בדין תראה אל פי' . פנים תכיר ולאמשפם

 ותניא , יחמא אשר חטא בכל חטאת ולכל עון לכל באיש תאמר אל פנים תכיר לא )ב( כדתניאבשוה
 אשר הטא בכל ת"ל )נ( מנין נפשות דיני ממונות בדיני אלא לי אין באיש אחד עד יקום' לאבספרי
 אלא לי אין . יחטא אשר חמא בכל חמאת ולכל עון לכל באיש אחר עד יקום לא בממרי )ותניא .יחמא
 ת"ל מנין הכהונה מן ולהוריד לכהונה להעלות יחמא( אשר חטא בכל ת"ל מנין נפשות דיני ממונותבדיני
 סופנו אם יחטא אשר חטאת לכל ת"ל מנין אשה לעדות )ד( לאיש אלא לי אין המאת ולכל עוןלכל

 ר' דברי להשיאה באשה )לשבועה( הוא קם אבל קם דאינו הוא )ה( לעון איש ת"ל מה אשהלרבות

 ראםרצעפות
 וקופן ומהר ייו יכססוסט גמי ר") כו' ואקסון )6 מסססרי נסמוך מהכפר וכן )גנך 6ת T':ht )6 עו"ג הרחמנות )ססנ )נ13 6חמקמן
 מס tt1DS' מ60"כ 6כס"' חוד"ס כ' ח' ננ"נ )סיר"ת וס61 סעסס ק"מ פ)6 6)6 ג)D~h 16 גוחן דיגו 06 נ)%ס 6נ) וס 3)16עובר
 מחגם 6י)'מ6 סריך )קמן ןס6 ר6י' וסכ'16 עכס וייסוך ע) חיי) )16 יסיר דלין דמוקי ד"ס נ' נ"נ צנועות סתוס' כוס"כ כ,ס61"0
 1)6 תלמן )h 16( 6'(h נ5יקס יס6 סכתניס חלק סוף נחסונוח סגרעק"6 ע"נ ותמס )1 תתן גתן דכתיכ סו6 טיני מסר מנ"ע)עם
 עסס 6)6 ד)יכ6 גכס"נ מיירי די)גו6 סנגרך סריך מ6י 6"כ ע0ס כ"6 )16 ד)'כ6 )עג' נגךקס גווני h'(b דס6 6"ס סג") ונסיחקסון
 רו5ס סי' ch )סיוגי )סייע )גו גוס ישמר 0)6 חלפון )sttrl 6 ס' סי' לסמ"ק כ' כן 1)6 עטת שסור ע) nleth 163 )תו) ז6ין לע"כ)חוד
 מ"מ ס" סגדסס כניקור מרט ס0ס וכ"כ תשמן hb עונר 6תס סז6ת מסמחטנס גותן 6תס ס6סי' תלמן )6 ת") מכרכו יותר מרויחסי'

 ,-- 160) כקינת ונס' . )כ3ך תהוון 63 ע3 ענר hO זועמות 3סגיס גחגס ס)6 %61פ מקויס גהגהס ע1DWltt 3 )נכו 6ת סיומן כ)דסייג1

 )טוס מתנם סלחן כנכנע סיכה מסה"כ מוגגו ומכהם עג' 630 סיכה רק IIePn 610 6% תהמן י)6 )"ת לסך כ' 6' סוניה 6"6וח
 : סנרעק", ד' ס3י6 ט)6 עיי"ס מ6ומס ממת מנקש 6ץ1 דס6 נקני עטס רק נניס סו' )6 סיסי'עגי

 יכו) אגו 6סי)1 קרוני פ' 6י0 נ% ס' 6יט עציר סרגי 6י0 תטמר )6 נזם") סססרי ז' סניף כגדסס כון נסכלי ומגס כו')יייגיס)א(
 עלגי היכות וגס עמיל פ)וגי 6יס )'ת6 0)פגי:1 ונמסרי "שיגי" טD"D ("5 ו"6יגו" מיוהר 6פי)1 יתינת נריר כ6ן ו)סמס"כ מונן ויציגוכו'
 ד)th 6(a 6ס6ר blh ק6י לזיין ז)16 0דנריס כסי' pmn ועיי"ס ס' 6ות סס עין כמקיר כממ"כ נסס,"hJb 1 אגו )עו,רו" ס)6יכו)
 סט"ס nvrnl כן ישכרו r(h )די,גיס יו5ריגו ס!וס מסורג סיר6יס רניט 3דנרי 6נ) . סמססט דין יטס כך מתוך 0מ6 סכ' )דרן)':61
 6' ק"ס ככתונות מים 6"ם ר3יגו דנר' ולפי , נוסיר5'ס עין סע)יס עין וסמרר מהסט מטס ג)6 סנר מטסם עסס ט)6 לע"ספסיו
 )עיור דילמה ק)"ו סי' סמו"י וסקסם מהפס תסס )6 גממר כ3ר סרי כו' סחיי3 6ת )וכות ס)6 ))מד 6ם ת") מס תקח )6וסוחר
 תטס )6 גס כ6ן ר3יגו )ממ"כ 6נ) עיי"ם מ"ט13 )סעי"ז יוד ינר' ונס' כמקח מסקסותיו טוגע ע) תו") המרו דנכס"ג )קיחסמסעת
 פי' י"5 דרום  3דרסיתיו סר'ץ  16לס , 3פס משמירס גרע ל5 מספי לססיט ציחר ליחת  61"כ מעטס עסס ט)6 . לע"פ כפס סו6מספט
 יכו) 6יג' קרובי ס' 6יט ג6ס פ' 6יט תקמר h!~r סססרי ואס מגון סייט  י"ן )ממנע 16סרס סו6 מטמע  חמס דל6 סססריר3רי

~sO 1 ועו"6 וצדיק מ1מחס סגעמיד 3סוסיר סוגרך )פיכך ייין ו6וט'כגו)עו,רוDDtl רטב: סי' )ס)ן ועי' עיי"0 סדייניס היגוי וס 3יק מססט סעס 6ת 
 לס"ט ר"ל ר3ייו סכן ס)'ט"6.וסססרי ר6"ד ספון ג"כ ר"ס תיגת ט"ס חכיר )6 סג'ס ר"ס ר"ח ס" )עי) ומס"ס כ)") כון 63ים6חד עי 'קיס )6 סופעיס כס' סקנ"ס 5וס ]רמ"ן[ ר"מ סימן . כו' ספני 6י0 תצמר Sh פגיס תכיר )י כמסרי (htim )ב( . כ5")מגיס)א(
  כ6ן ככתוב חכיר ל5 ש"ל D D"DI(Ot  תלירו )% כתוב וב:רסס עני פ' 5יס מסר פלויי 5יט תשמר סל% סייס תכיר ל% קמ"ר פ'  דברים3ססרי
 )6 כוס וגס עכ") )דיין כך )ומר ס)6 סויגו עג' ס' 6יס תשמר ס)6 סג'ס תכיר )6 )קמן ומ"ג כחג מס' עיןוסמ6יר
 ססמ"נ 36) פגיס חכיר )6 ר"6 סי' ס)6וין כמגין 0כח3 כמו"נ מסיטת 6וי) ורניט ק6י י6דיין )סדי ?מפרם זכרי'סיר6יסר6ס
1"bSסגיס. תכירו )6 דנריס 3ס' כת31 3וס"3 כ' ק!"ד 

 וכ"כ כו' זייגיס )סוסיכ )מנוגס 11 הסרס '"ו[ ס' [cc נמסרי וחויל נמססט
 ')מזו ס)6 ו)ח)מיד )עד )עי) חג6 )י' מוקי 6חי עד ע"ס יומס ו)6 )ג( . רס"ר rF'5 3סס"מ o")nlo מדגרי וסוף חי"ר סי'ס"'גיר
 יכווגת ספי' 63י0 ד"ס סוסטיס ס' סוסנ רניי יספר ועיין רי"נ )לוין נסמ"ג 610 וכן )6יס 1נ") ט"ס )ה( . 6יס )עדות 3") )ד( .תונס
 וכ' )כגוס גלמן 61'ג1 נע )'מן יג6מן קדטתיס 6גי וקמר 6' 631 )מי 61"י גחקד0חי 6סס למרס כ' יס"נ כקרוטין )מ"ס סו6סססרי

 ן,ינ

---
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 ירואכם ולברית לשמים שרע איפדים ה עמייכמפר184
 לעון אומר יומי ר' יהודה ר' דברי להשיאה )באישה לשבועה הוא קמ אב? קם אינו לעון אומר יוסי ר'יהודה
 ראוי אינו להשביעו ראוי שאינו דבר בחברו שיודע אהד עד מכאן למדנו לשבועה( הוא קם אבל קםאינו
 קא זיגור אחא חטא טיביא נ,[ ]קינג פסחים בערבי כדאמרינן . עלי, דמפיק הוא ביש רשם עליו להעיר)ו(

 טדרבנן מלקית ההוא איהו . באיש אחד ער יקום דלא לאו )ז( פי' לזינוד רבא נגדיה ביחידי עליהמסהיד
 בהן ההנין אין נפשות ודיני רשע דרשע בגז"ש נפשות ודיני מכות כ'[ מ"ג בסנהדרין איתקיש דהאהוא
 בו ויש עבירה אדם עבר אבל ועבירה איסור הפרשת בו שאין )ח( ודוקא . נוהגות שסנהדרין בוסןאלא

 נכשתם שחבריו מאכלות אסירי או לבעליהן שנאסרות וזונות והקדשות עדות פסולי כגון לאחריםמכשול
 והשומע ולפרסם להגיד לאדם מצוה ומצות תורה ואיסורי השבועה על נחשד להיות וגרם אדם המא אובהן
 בההוא 6'[ ע"י האומר בפ' בקדושין כדאשכחן באיש אחד עד יקומ בלא בלאו ואין . יחדל והחדלישמע
 בו שגער מצינו ולא אפקה זיל הרי כבי לך מהימן אי שמואל וא"ל אשתו שזינתה שליה שהעידסמייא
 תורה ספר אמי דרי לקמיה דאתא ההוא נ'[ ]ג"ד הנזקין פ' בנימין ומצינו . ביחידי שהעיד טה על שטואלמר

 6'[ ]ס"ס בהכותב ובכתובות בו. גערו יא הלקוהו ולא וכו' לשען כתבתיו לא שבו אזכרות לפלונישכתבתי
 איסור הפרשת יודע ואם . וכו' אשבועתא דחשידא איתתא דההיא ידענא )לא( לרבא חסדא רב בתשאמי
 נכשל שאינו אחרים לדברי יחוש ולא יאפין לא שהבעל בפי' ויודע בבעלה שאסורה אניסה או זנותבגון
 יותר ולא עלה דמפיק הוא ביש שם . איסור להפרשת יועיל לא שעדותו שיורע אחרי הבעל אם כיבדבר

 . למעלה שפרשתי כמו בלאו נמי ליה וקם באיש אחד עד יקומ דלא בלאו ליהוקם
 ]שב[ רוסימן

 תצא כי בפ' האמור דין לה שיעשה האומות ]ז'[ מן )א( שאינה שבויה , היוצר צוה י תתעמר יאבה
 תתעמר לא וכתיב וגו' תאר יפת אשת כשביה וראית דכתיכ , שפתות מעשה בה ישתמששלא

 ראםתועפות
 636 גע ע"י )ע)מ6 )סתירס )גי )6 ר") )טסי6ט filo 0063 קם 336 נחסרי ועו"ד ):גסס מוהר קידטס hlor 6מד עד ים ו6ססר"ן
qhטססרי ע) נקור יסורס 6ט)י כם' וד)6 עב") ג") ירסס ונמסר כסט'קת6 )ס מייתי וס דין ימסוס סקיוסס עליו טמעיד )מי )ססי6ס 
 6ין נסג'ס te~a' )קטן עיות )מעם 56טריך וכחס סי6 6סמכת6 טססרי זדנריסכ'

 ממייניי
 59") גר06 )1( יסות. נסמס ועיין ג16לך עי'"ס מתו

 סני' )סגינו 637 גגדי' וססמ"נ ומסכ"ר ססמ"נ וכ"כ D('bD] ]סנר6"ד כ5") ט' ססו6 מיסו נ6יס כו' )16 מסוס סיג )ו( .רס6'.]טנר6"ד[
 נערותו גלמן טלין )סורות רק ג6מר יקנס ד)6 ס)16 דעיקר משמע יקוט )6 דכתיג וד"ט מ"ר ד"ט סם רסכ"ס בסי' וסגה . פס6רכ
 ומסמ"ג כ6ן סיר6'ס יעת 16)ס נ"ר ע) רק נטמר וס 163 טעיקר רמ"ח )"מ )טרמנ"ס נאס"א וכ"מ זנריו 6ת כ"י יק3)1 1)6גייויי
 מעין 031' 3זס טט6רץ )סמ)"מ ח"3 מ15חך דרך 3ס' ועיין סס )מס"מ מסרד"מ ונתי' י' 16ת ,פתיתס מ"ח ננקר חפ"ח ג0' כ"כ כן6יגו

 דדעת טמר 6ססר מעסת 13 פסן )6ו סו6 סרי ס)וקס כתב hnhs' עטו טסק0ס ומס 3זס") שכ' fnD~t f~"D. סיר6יס י' ייטנסחכמס
 קותו ויסרו כדכתי3 11 6וסרס ע) ולוקס רכ') חלך מ3, ס6,סרתו מוס"ר נכ)) סי6 סרי h:ct) hc'3 מסוס ס6'0ור טעעס כיוןספה"נ
 יקוס ז)6 6וטרס )16 6י רק מעטם נו 60ין%6פ

~rtO 

 6כ) סמעסס ע) )מעין 6חד עוז כסינגל )טרוף סר6וי מסוס )ס"ר נכף 7ו"6
 קי") דס6 כוס שסה"נ ע) תמס וסס"ד וו") סעגוו7יס כווי וכ"כ עכ") רכי) תלך ד)6 )6ו ע) עורר סו6 סרי ע"נ סכחונ ססוסור6חר
 טפסק כס מגיסט עטס ד)6 הע"נ )וקס ומוה"ר עריס p'on ניס דפוס כטס סו6 מוס"ר דנכ)) D~pll עמו )וקין 6ין מעסת סד"כ)16

 מסרסתי כנע נ)16 גמי )י' וקס מסימן כקוף כ6ן סיר6יס y'cn 6מ 6ונור y,)p . Orll ג"ס עסין ומסמ"ג גערם מס3, נס"נסרגוכ'ש
 ]7)6 3)16 גמי )" וקט כקוף )כנ57") נקים 5חד עד 'קוס ד63 3)16 )'ס וקס כה3 )וס מקודם דסרי מיותרים סדנריס ד)כ6ורס)ניעלס
 0מס"6 מג'סווע, מרירז"ו וסרס"נ , סעמו7'ס וטווי טמעס"ח כמש"כ ורטיגו ר6וייס וטדנריס ק5"6[ ]ס" )מעלס מפרטתי כמו רם)[ת)ך
 6)1 תינות כתנ )6 ירסיס נחסר סר%ס 6כ) ע3" דמשק סו6 כיס o1c1 )וקס ע)יו וכשד קס ו6ס כתג סססמ"ג 6ף זנ6מתסערני
 מדרתן )וינוד רכ6 ינני" דעכ5") ור") קלמר ועוד מ67 כו' tpnth יס6 סו6 מדלנגן מלקות ססו6 מיסו סיקס וממ"כ דיעותמסי' רפ"ו כסרמנ"ס יקי )6 יכע ת)ך )6 ע) וס"ס Otpt ז% )Su 16 )~זוח ס)6 סיר6יס ייעת י") שסיר וש"כ לוקס" ע)'1 וסעיד קס"ו6ס
 נניסס 6יפ ע"ס ט' וווקף )ה( . ונכון ד%ע 6)יכ6 ו,טו כו' 6'תקס דס6 ומטכס מעכס בו 60'ן 6)16 ז)ק' 6מריגן Dh '6"סו6
 מייצוגיות נסנסת וכן 0ס סמו נוכר 630 6)6 %ן רננו כמש"כ סס טמכו6ר רי"נ 63וין 0מ"נועיין

~rte 
 ס"ס נסס י"ז כ' עיומ מסז'

 : פרד"ס כנרי סו6ולמת
 וו") 6)1 סיר6יס גיד טכ' ססק"l"DD 6 נשסענו מ6*ס %נם ורזייתי ננ7פ0 וכ"ט ס)יט"6 סנר6"ד סנים כן ס16נממ ו'מן)א(

 סניו וסרית מספרי וסול גטקס כ) תחיס )6 כדין ופינס שומות ס6ר תוך ססי6 כ) יפ"ת יין סייך לוכוח כו' גס 9ס6וגס)6תי
 לפג לי פזל*ר פי  שתיווך ר3ס'  ודפ . יסוךס יר' מתסס טיר6יס ע) )חמוס *ן 61"כ ותוס' נרס"י ועי'"ס גסמס כ) תפיס )36כ)) ט)! יסורס )ר' 6כ) כר"מ 6חי6 יסססרי ג' )"ס כצעס h'o ערוכס לגמרך וכק"ש עכ") כחומס רס'" וכממ"כ סכחוכט סכגעמס)רכות

 : זסס טחיגוך יהרי וכר 63 מיגוך וסמגחת טר"מ ס" סס שכ' ouDn ומא כירכו וס )16 ע3יצואן
סקנסס
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צג יךיפיכם ['~ריהט לשמים שרע האיסורים עשרלטפר
 . תשמיש לאחר פי' , יחידי מעשה לאחר אפילו וגו' אשר תחת בה ישתמש שלא ואניא וגו'בה

 ]יסו[ רזסימן

 אל פי' נדהים שיו את או אחיך שור את תראה לא הצא כי בפ/ )א( בב"ה צוה . תראה לא נדחה[]שי
 אבידה השבת דיני ומותר , לשמלה הדומים הדברים מטלטלים לשאר )ח( והק' אחיך אבידת לכלמדכתיב ליה [p~aD] התם ובנסרא . וכו' אבידה להשבת סיני )ז( להפרשת הבור לנפילת בהן כיוצא ועוףחיה בהמה כל ואהד שור אחד כ'[ ]נ"י הפרה את שנגח שור ]פ'[ בב"ק כדתנן . ועוף חיה בהמה לכלהדין[ הוא )ו( ]ושה וחמור שור ביה דכתיב ואע"ג אבידה זו הרי הכרמים בין רצה פרה הפוכים וכליו חמוראבידה זו אין בדרך רועים וכליו חמור מצא אבירה היא איזו אומר אתה מכאן הדחתם בדרך גדהים )ה(שאין . בהוה הורה שדברה מלמד אחיך נאמר למה א"כ מ"מ )ד( שור ת"ל מנין אויבך שור אחיך שוראלא לי אק אחיך שור . עשה מצות זו תשיבם השב תפגע כי . תעשה לא מצות זו תראה לא . תעשהולא בעשה עובר שהוא למעלה ומצינו . ריס וזהו ]במיל[ מז' )נ( אחד פגיעה בה שיש ראיה היא איזהתראה[ לא ת"ל ממש פגיעה ]יכול המשפמים בואלה האמור תפגע כי ת"ל מיל ממנו רחוק אפי' ]יכול[ תראהלא 6י[ ])"ג מציאות באלו ליה )ב( ומייתי' ותניא . וגו' ביום אחיך את חרא אל כמו בראותך מנגדתעמוד

 . קס"מ[ ]ס" תשיבם דהשב בעשה למעלהפירשתי
 נים'[ רוהכמימן

 זו מעזוב וחדלת עמו תעזוב עזב לו מעזוב וחדלת שונאך חמור תראה כי המשפטים באלה וכתיבמשנה מצות זו בדרך נופלים שורו את או אחיך חמור תראה לא תצא כי בפרשת דכתיב לטעוןויסייענה והבהמה המשא שיעמוד לארץ נופל חבירו בהמת משא ישראל בראות יוצרינו צוה . תראה יאחמור
 ]פטור פרוק לפרוק רצית אם עמו( )ת"ל עשה לעשות ועליך הואיל ואמר לו וישב הלך . תקיםהקם תעזוב עצב רכתיב חייב פעמים וה' ד' אפילו )א( ומען פרק 6י[ ])ל3 מציאות באלו ותנן , פריקהמצות
 ]ולא[ רבצן ולא רובץ 6;[ ])"ג ותניא . כרבנן והלכה בחנם נמי לטעון אף אומר שמעון ר' בשכר אלאבחנם לטעון לא אכל בחנם פי' לפרוק התורה מן מצוה ותנן . חיים בעלי צער משום חייב המשוי מן שכרושיקח בשכר אבל בחנם הבעלים וישבו שהלכו במקום בפריקה מפמר וכי חייב זקן או חולה היה . עמו[שנאמר
 לפריקה . הבהמה כל )ב( ואחד ל[ ]נ"ו הפרה את שנגח בשור בב"ק ותנן . מפורק ולא משאו תחת ,עומד

 והמור שור יליף בגמרא ואמרינן בהוה הכתוב דבר וחמור שור נאמר ולמה . בהן כיוצא ועוףולטעינה
 לא פי' . עדיף יצרו את לכוף כדי למעון בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב כ'[ ])"3 טנא .משבת

 . ותמייענו תלך אלא מנגד תעמוד לאתראה
 ]י"מ[ רטשיכמן

 מסנר תאבר אשר אחיך אבידת לכל תעשה כן תצא כי בפ' הכתוב הזהיר . תתעלם יאבאבירה

 ראםהועמת
  כבגסוס רמינו  פוצרי וריי , כו' פ)יייס  t5hs 4' ומייטי'  לב( .  סו6  צרוך  3ור* ר"ת סי*  כין  ולסמט"כ  מוסס כ"סכקנ"ס)א(

 נוס"כ ועיין סלמס חמק כסגסגת 1עיי"ט 1כסססרי חר6ס )6 57") כ1' מרסס כי ת"ר )סגיג1 עמס"כ 6' מג כנ"מ ססגיסכנר"5
 . )מידין ונפ'% 5") )מעלס ומיגו לח"כ רניגו וממ"כ נגדסס 1כ"ס נמיך ומפט מו' ס,"6 מס סניס וככר כמסרי כ"ס )ג( . קס"םסי'
 סו6 16ינך 6ומר ססי5ר ס" עין נמסר זעיי"ס סססרי )ס1ן כ"ס סער כגגי 6)6 סורס יסרס ס)6 מלמד כ1' מ"מ 16'3ך סור ת"))ד(
 כיין ס)6 )ו 15י3 וסול אמו  סיקס ססי5ס"ר 6)6 מומר 16 נכרי כ16ינ מיירי )6 16ינך 61"כ ס,"ר פ" כן סו6 סיומיך סתורת )ךכחרס
 ג"כ ר") 3ס1וס תורס טד3רס מנמד מסכ"ר גס ו6"כ )סעס 16יכ געסס מריכס עמך סעסס 16 כנך 6מ מכס מסססיס 3מכי)ת6כי6'ח6
 ס' 3ססר' סס ג"כ 6מר1 31וס") רכ"כ ס' סססר' כדררי 1כנ") סמיך נ"כ 610 ד6ו'3ך )מד% טחיך יכת'נ ממט וסיג )כעט 6ויכסטוץ
 יס"ע נסגסומ כמט"כ כו' דורס 3מכ')ת6 51") )'מ6 גכר' סוגל 6ס" ס1ג6ך דורס נססל' 61י י"ס 3' )"נ %3מ סתוס' וממ"כרכ'ק:

 : כ5") וס"ס )ח( . p'nuno מסעיה )סרעטת נכ"י )ז( . ממעתיק ככ"י )ית6 )ו( . כ5") גרטיס חיו 16 )ה( .סס
 כ1' 61חי סור 6חד )ב( . 6סריקס hp' 1סכ) מען 67ח"כ 1עען סי' 51"כ Opo o'pn ממ6 נמסנס )פגיג1 6נ) מען 16 שעןסי')א(

 . כ5") כ1' וטוףומיס
י6ס .כנד
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 יאוש לפני נמלה שנפלה סלע )א( דאמ 3/[ ]ג'ו מציאות באלו בב"מ רבא פי' , להתעלם תוכל לאומצאתה

 ואעזר להתעלם תוכל לא ומשוס לאתיר תשיבמ השב ומשום תגזול דלא משוס בכולם עובר לגוזלה מנתעל
 לו להחזירה ע"מ יאוש לפני נטלה . עביד דעביר ואמורא דיהיב הוא בעלמא מתנה יאוש לאחרדהררה
 שיתייאשו עד לבעלים להם המתין לאחיך )ב( תשיבמ השב משום עובר לגוזלה נתכוון יאוש]ו[לאהר

 . להתעלם תוכל לא משומ אלא עובר אינוונמלה
 נמי[ רימימן

 ועשית חדש בית תכנה כי תצא כי בפ' צוה אשר את ותקיים תירא אלהיך ה' את תשים* יארמים
 * המזיק דבר[ ]כל על אלא הכתוב דבר לבד מעקה לענין לא בביתך דמים תשים ולא לגנךמעקה

 יגדל ולא ביתו בתוך רעוע סולם אדם יעמיד שלא מנין אומר נתן ר' ג'[ ]מ"6 נערות אלו בסוףבדתניא
 המגדל כל כדאמרי' חכמים קללו רע כלב ועל בביתך דמים תשים לא שנאמר משומ ביתו בתוך רעכלב
 את אדם יגדל לא ג/[ ע'ע ]כ'ק ותנן בארור למיקס נ"מ למאי חזיר במגדל )א( ולא ביתו בתוך רעכלב
 חכמים שהזהירו שמה למדנו בארור מגדל 6'[ ]מ"ג בגמרא אחז"ל ועליו בשלשלת קשור א"כ אלאהכלב
 לא ארמלתא האי 6'[ ע"6 ]נ"מ כדאסר מותר רע שאינו בלב אבל רע כלב דהיינו לשלשלת בריאבכלב
 שמוזהרים למדנו . עוד ויחכם לחכם ותן סיירי הוא הזיק בר דלאו בכלב וההוא מותרים אחרים אבלתרבי

 . בנתיהמ היזק לידי המביא דבר בל להעמיד שלא ישראלבני
 ]קצי[ ריאאימן

 -קה כי תצא כי בפ' דכתיב ישראל בנות ]בושת[ על שהקפיד יוצרנו שם יתברך . בעל בעלת תשלהלא
 לא לאשה תהיה ולו וכתיב בתי בתולי ואלה וכתיב וגו/ רע שם עליה והוציא וכתיב וגו' אשהאיש
 לא פלוני ואמר לב"ר בא רע שם הוצאת כיצד 6'[ ]מ"1 שנתפתתה נערה פ' ככתובות ותניא . וגו'יוכל

 ר"א בעל לא בין בעל בין סלעים ק' ]ו[נותן )ואינו( לוקה הוא רע שם שאינו נמצא בתולים לבתךמצאתי
 וקיי"ל בשבעל( אלא אלו דברים נאמרו לא ,וקיי"ל בשבעל אלא דברים אלו נאמרו לא אומר יעקבבן

 ראםהועידות
 : י"ח 6ות קס"מ ס" )ע') ממ"כ ועיין )ב( . י"ז 16ת קס"ח סי' )עי) מכ"כ ועיין סגו6"ו כ5")ר6ס)א(
 ימסיר ודע , )מכס ותן עד כו' רט כקב SDI מן מסר וכגבס , כו' )6 דתגן נקרור כו' חזיר כמנד) כטוסות קטר 1)6מ))א(

 כ"כ מעקף ועטית כתיכ נסייף סמם מנרך מעקם זסעוטס J~uh מסירן ע) מנרכין 6ין 61"כ 3)"ת סעונר טו6 שיקרכמכססות
 מ"ע יעונר כחנו וסטו"ט דסרמנ"ס the"1 תטיס )6 ת") כורות )רנות מנין ננ 6)6 )י 6'ן תפרי מו"ס כ"ד 6ות 1UD כ)) 6יססחיי
 מעמיד כגון עטס כני וק"ת וו") קג"ב סי' טסמ"ק וכ"כ עכ") כרית סיItfv 6(6 6 מיומית היגס וו עסת ע) מנרכין 6'ן גססךיטמור
 סכ) כיון סנכ))ות )16 מיקרי )6 נולד (lce וסמור )ך דססמר סריט3"6 כסס כ"ז ס" )חו"ש סנרכ"י דכ' ולע"נ עכ") לעועסורס

 מס"ס )ענין ס"ג 61"כ ofptln עגימס )טרנס טגדרס סדם ע) ח6ג)ו )6 6נ6 סנכ)),ת )16 סו' ו)6 ערמו )סמור טס 6' מעגםס6,סרומ
 %מ כ))'ת מיקלי )6 סכגס 13 סיס מכסו) כ) )מסיר מ"ע סי6 )ך דסטמר ס"ד וסמ"ג מס"א נסיקהסרמ3"ס

 )עגיי
 דלין טרגי כרכס

 וד63  די 6ות מס ונת"צ ר)"7 ס" )קנון ועיין e~no כ' ויפש )ך טסמר כמו כתית 631 טיענ 763 )3ד טפרע סדנל ע) כ"6מנרכין
 עוכר ימים תסיס מ)6 )סו דמר3יגן סכגס )ידי ממניף מכסו) כ) מסיי ט6יגו כ) דטס"ג שפרי DS" מסרד"ף ע"ס חדר תססכמת"כ
 מעקס ועסית כמסרי סונף )o~cnl 6 ד)ע') סעסט עם )חגרו כדי נו6"1 דמים תסיס 1)6 כתיג דמס"ס )גנך מעקס דועסית 6עססגמי
 . 1ד1"ק כ)) ר6י' 6ין ספסרי ומתרי מע5מיגו כקרץ ילפות )עסות )גו 6ין ונקמת עכ"ד. )נסוף עז )מכחנ6 ונטר נר"ס נוי מ"ע)גגך
 3ס)ט)ת יקסרגו 06 6כ) כסרוח קטור 3ט6'נו כ"6 )גד) סרסור 6ין ו)כ6ורס כיתו כתוך לע כ)3 6לס יגדף ס)6 6מר גתן ר'ומגס

 מבמחיגן רוסס סיט 3ין )6"י )ילך ניזק סרוסך נין כך 31'ן כך טן נ"ך כ' נערות 6)ו 3ס"פ ורט"י סכי מסמם )6 נתן  יר' ומטנףפ"י
 nsa3(h קטירס ע"י לותו ottpi די t'hr נוטמע כ)3 קותו )סרוג ולמר טדייק סרי D(s~t כזיקיס יסיק כ)כ 16ת1 )סרוג מיסף )מזיק)'ס
 ו6ססר סכין 6)6 טמירס )ו 6ין סימר ור"6 כו' רג"6 כזתג'6 יר"ם ס"ט 36י' 6מר 6' ימ"ו 33"ק וכן כו' מדר"ג רייס טני6ווע"ז
 תסיס ד)6 ס)16 מסוס ור") חסיווס מדות וסוס )סטסותו ט6סרו י3"ק )ספ"ו 3חי' סרט3"6 וכממ"כ )נמרי )סורנו חסייות ממדתס,סו
 )סקסות סכ' ע' סי' ממעוריעט ק"ג תסס )סג"מ מאס 6ס) 3סו"ת ועיין 3' ע"ס דמ"ק וכמתני' 3ס)ס)ת לקמור )קיימו ס"ת כנימךדמיס

 כך 31ין כך ך3ין יססירוס מס ומיו"כ עיי"ס חסייות מדת מכעס 6)6 מווסר ס6ימ %ו סמויק )ס)ק )סמחי' 6ססר 6יך סרסנ"6ע"י
 : סג") רס"' כד' ט)6 סו6 טייק ס)6 ולין ססויק כין פ")וסנות'גן

ממהגתו

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



צר יאק ושייה לשמט שרע אטורט ה עביימפר
 מ""ייצן:גן ג:,ינ,,ג י עגיעך:נג;,!ן %:::ג כלניעי י,ןקבגןעני:ממ :ניי:ןנן %ו4 נ% ע;ן;' עג :ננ(: 'מ'ן. ע,י:ז, ע,מגש:ג
 י:: נגנו: .'):%זץ נו;משזגגט:יגש'י..'ןם'::ןנך

 יע1,::י
 (ג'ק: ]:' יג;

 יבי יה שאיז גייס בתיקת ייא שבעי:נץראי וטעטיועךעבהיז:ן חייב אמר ויבא נתייתמהכר
 אהל 11מ שמם :י כבה יחיתה ש;ו".וה מתה ק;מ ידו w~w ישך אמ "'[ נ:.ז ":ו הא מךןיש

 גץ(]ך,נונ(, גג 4'ן;1ימגיגצ1 נ:י :;.:ב רל'א'ל ..אי,נ'חומה ילבתיל !הנהה נכותמתמ'
 ג :הניצג ם :ן'הן:גן:::יך גגיג%'גזג"ן:: .ג ? ש2 ,י(די
1NDD(זלה"ה ג:ג כתעננש:מ :ן:4ו:גיגי 'הש ינהג גד 

 ג,בנך'",,""מנוע'ם:!טך'" :,'יג:לי::!:]: נונג,:י ע:,:;גיע1:הנ::ע %;';ג'ז 'אסהג'י:',י
 :ן:ן ג:יג,זן,

 גם ;::: ..:" עש,יתיש ]:ן גב .מגו 4, נ;עי:י,%ג:נ,גץעי,,,:;נ(ו ,;:;ע:ן,,::ע .,.ש.מ ב.:'"ישס',1:1 ,%ן ;קכק:ןנ'ן,:עע ל'[ עגק:!:ז": בסכנםנא %ט ן::: :%י, נ':%]":,יהוג ך, :הי(.ג יע'ג:ז':מענ::.גןט::: נ;ך:הג ;קנ י י"ןג"ג בכהנך דיג : Inwp יגן ןםו : , 'ע "עןג Ntye1 ,ם: גי %ך 4י:
 . כרהעות ספר בה דכתיב קאמר בגס והוא מביהו ושלחה דכתיבמפורש

 וקיי[ ויבסימן
 פי' פי' נהולה נעוה איש ימצא ב' תצא נ' בפ' '..יה אשו ,קלם מה.יא ה' את השלה. .אאונס
 ועל הממזרת על הבא 6'[ ]י"מ קנס להן 'טיש נערות באלו בכתובות , פירשתי כאשר בגט אשה שילוחשכל

 על הבא אחד ויום שנים נ' מבת פחותות ושנשתחררו שנתגיירו שנפדו ושפחה שבויה הגיורת ועלהנתינה

 ראםהועפות

 ;:; :ל :ך יעיי נ,י";י:"ג'" ית' "' DID "י:,:יין "'י י"יי 11DD ""י" יי:'י;י'בי,'"ש;;11'ל"
 5 ";:";,1 זג גנ(ן'י::גנ;'י"ן!עי!'ייי.ון,יי:נ":ג:"

 ג;ן:ענך~
 ן: ;ן: ץ',';:ן

 :;ךןשעג:!
 ;ג,::גן::ךננ:י;עיו:י

 ן;:ג;; :ו ,:1: .נ:,ז נ,ן:,ך;ג,
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 שהן אע"פ הנדה ועל אביו אחי ואשת )ב( אחיו ואשת אשתו ואהות .אמו ואחות אביו ואחיתאחותו
 שהיו לבתני' מתתיא א"ר היא יבמתו לאו אחיו ואשת מקשי בירושלמי . בי"ד טיחת להן איןבהכרת
 האונס 6'[ ])'ע בדתנן אמור -לקיימן אבל נתרבו קנס לעניז , ואנסה אחיו ובא ומת אשה וארס בניםלאחיו
 ערוה דבר בה נטצא אבל שחין מוכת היא אשלו סומא היא אפילו חגרת היא אפילו כיצד בעציצושוהה
 ימיו כל לשלחה יוכל לא )ג( לאשה תהיה ולו שנאמר לקיימה רשאי אינו לביאה ראויה שאינהאו

 , קאי והחזירבעמוד
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 6'[ ]מ"פ בהשולח בגיטין תניא אדוניו אל עבד תסגיר לא תצא כי בפ' הכתוב וצוה הזהיר . תסגיר יאעבר
 אומר ר' מדבר הכתוב לארץ מהו"ל שברח בעבד אומר יאשיה בר אחי ר' אדוניו אל עבד תסגירלא
 המוכר אמרו מכאן אדוניו אל עבר תסגיר לא תניא ובספרי )א( מדבר הכתוב לשחררו ע"מ עבדבלוקח

 . תושג )ב( גר לרבות אדוניו מעם אליך ינצל אשר , חורין בן יצא בהו"לעבדו
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 p'D~ סססלי מקטון סמנו6רו)ס'
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