
!צה יראתם 'לכחות לשפם . שרע ארציים העפי;פר
 ]קסנ[ רירסימן

 במגל ולא בידך ותניא וגו' וקטפת רעל )א( בכרם תבא כי תצא כי בפי הכתוב ציה ' תניף יאהרמש
 פועל בביאת להלן מה השמש עליו תבא לא להלן ונאמר תבא כי כאן נאמר הבא כיוהרמש,

 בכרם הזהירה כך ביד אם גי ולאכול קמה לקמוף שלא לפועל תורה הזהירה וכאשר . פועל בביאת כאןאף
 במשנה סמוכין דריש דלא יהודא ר' ואפילו . לזה זה סמוכין שהרי לבצור שדרנו בדבר לבצורשנא
 העשין ענין על טוסיף ו' רעך בקסת הבא דכי רעך בכרם תבא נו דבתיב ועדך כן[ כ"6 ]גוית דרישהורה

 , מזה זהולמדין

 ניצה[ רמומימן
 בפן דכתיב חברו לב את האחד ימס שלא למלחמה בצאתם ישראל את הב"ה הזהיר , יטס יא אחיילבב

 ורך הירא האיש מי ואסרו העם אל לדבר השוטרים ויספו וגו' וראית למלחטה תצא כישופפים
 הירא 6ן[ ]לו מלחמה משוה בפ' בסוטה ותנן . יטס לא בלאו עוברים היו לבב יראי שבו לא אם ונו'הלנב
 אומר הגלילי יוסי ר' ר"ע דברי שלופה חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד ינול שאינו כמשמעו הלבבורך
 אלמנה אומר יוסי ר' בגללן שחוזרין אלו כל את הכתוב תלה לכך שבידו מעבירות הירא הלבב ורך)א(
 המלהטה( בקשרי לעמוד יכול שאינו )כמשמעו הלבב ירך הירא זהו הדיום לכהן וחלוצה גרושה נדוללכהן

 חוזר. אינו אומר הגלילי יוסי ור' דרבנן כ'[ ]מ"י בינייהו )ב(ואיבא

 ראםתועפות
 סיר6יס ני' וכ"ג תוסב נר מיו"כ 3h1C'D כשי טוס כס"ת עזיו כסקינ) 6)6 ויגו לוחו תוגו י)6 ננכורות מנחר סריס )ים61"כ
 eD'? ו5") ע"ס 16תו נוקדכן סין מס וממ"כ נ"נ סי'סגדסס

 מוניי
 . דברים כס) כ6ן 61ין כו' גר קמרו מכפן ש"כ מס"ט 61"0 לוחו

 ומס"ס )1 גטוכ כחיב 607 סו6 ממון lh(th תוגנו )6 חDS 65' הכת"נ דס6 סר6נ"ד ע"ס כתגו סס ונצ"מ נ' פ"ע )%מ נחרוסריענ"6
 כין חוסכ 3נר )חזק יס 51"כ , קלמר סנרים 63וג6ת וככ"מ )לוין כד' עוכל קמרו 1)6 )קין גל עוני סנר 6ת למנגס סס נל"מקמרו
 סס וסי' ט' דנריס rhnh סי' לוחו תונו 63 וגו' גר 6חך יגור וכי ע%ס )"נ יקע ויקרץ כחומס כסי' ורפ"י ממון )6וג6ת יגריס16ג6ת
 דנריס 163ג6ת מיכר כ6ן יכתיב תונו 63 61"כ וממכר נמקם נוזנר זסס ממון נ6יג6ת סמינר חונו )6 כתיכ כסר כס' יס6סטס"ח
 . נסיריא ורס"י ות"כ כנמ' (1hlsn עמיתו 6ת 6יס תתו ע6 י"ג[ כ"ס ]נסר 0ס כתיג דנר'ס lfi(rfi נס 607 סחר )סס 6'ן וינליועכ").
 חוגם )6 ונכ)) כנדפס ג"נ נס"ס כ' וסיר6יס . כנר וסכ6 ניסרק) וסתם ממון נ6ונ6ת נס )סרס יס %כ כגל 1סכ6 ניסרח דסתס61י
 כרסס 1ד)6 כו' דכתיכ נממון 1)6 נדנריס )6 נ"5 )סוגות ס)6 סקכ"ס בסיר סולמן ריי ו,ס"ס ע"כ ינריס 6ונ6ת ויל ממון th:thיס
 תשעו ע6 3דנריס תונס )6 פי"ח נמכי)ת6 ופרסו ת3ח3:ו 1)6 חוגס )6 מיכתינ סו6 נממון 1)6 ניכרים )6 ימסחר אפי' ססחזי
 כין כינריס כין סו6 תמס י)6 רניגו כוונת 6)6 ג"נ סי' וננייח קס"6 סי' )עיD"D3 3 )163 לנינו 4' חסיי ת)ח3גו )6 יס6נממון
 קומר 6תס כ' ג"ח ככ"מ ומ"מ כדנריס נין נממון נין תעגון )6 ויחוס 6)מגס נכי כ"י ס" ו3גדסס Dp"3 כסי' רנינו וכ"ככממון
 וממכר דמקח וכטג'ג6 מעניגו ס)מד יכנר דמ"ק י"3 כמסמע O'tD רטנו )דגרי וסק שסיף ונולי כו' ממון th)th %6* יכריסכ6וג"ת
 ינכי צוחו חוט )6 פרסת ומס"ס כדנריס כין נטמון נין סו6 תונס )6 סתם 6כ) דנריט נ6וג6ח ס:ויילי ענין 6יט %ס נמדו ומס"סכתים
 ומס"ס ור") כו' ממון lh1(tb סמדכר תוגו )6 כתיי כסר כס' 7ס6 ססס"ח כוונת lor 3161' דכריס 6וג6ת 6ף ור") לגריס 6וג6תנר
 וד' ודו"ק 7נריס נ6וג6ת מדגר זממון כעניג6 מיגל סייגו כ16 דכתיכ תתו )6 61"כ ק6י דברים סנ6וג6ת )ימר יתורי ססנעין

 כדגריס ע6 ח)מ3גו ו)6 סייך כממון יוקף סי' כממון ת3ח3גו 1)6 כיכליס 6ף סי' כדגריס שגס )6 סכי לניט ניכרי יתמרסוסמכי)ת6
 7ק7וק 6ס.' קומר יסויס ב"ר ר"י כ' 7") דנכורות סגמר6 ינרי סר6"ס רכינו ג' ג"נ סי' כ:דסס ומגס קפ"6. סי' )עי) ועיין משן3)6

 כד6ורייח6יעכ") כמו נדרנ:ן ימחמיר 6זי) י)טיסחי' 6' י"6 סוריות עיין וז"3 ס)יס"6 ר6"ך סג16ן סרכ ע"ז וכ' ס,סריס מךכרי6חי
 מסמע וכן ח"ג מוסרים %י להוסיף טוטסות חמאס מ"ח כס:סירין ד6ית6 וכעין סחורם כנקור סדקךקו מס טיי:ו  מב"ס 6חידקדוק eh" יומר  נרע ר"י  סט ד"יס6 דרס ורט נזס"ל  טס שכ' ד'פ ס"ס *ו"ת סללת  נני*ור כרירת מננס  עפלי ניסר  מל6ת' וס ר6ס6נ)

 : D(S't סוסריס מדגרי מינות נס)כות'ו וססמ'ט )נ6ר 636 6ת6 )6ס)1ני ד)s~ns 6 כר"' כר"' ססעחיק 6"כ מסז' ס'"דמרמנ"ס
 קמח ט) הרמס מעף ס6תס כסעס ח:יף )6 וחרמם . נמנ) כן5ר חס6 ס% כירך סני' כחסרי )סגינו כו' ותגס ומט"ר כ3")נקמת)א(

 וכ' עס"ס כ6ן סור6יס כחסון סכ' ועיי"ס כחרמט 1)6 כמג) ג6 גיתך נוס") סספרי ע"ס כ' קס"נ )לוין ססמ"נ 6נ) ,נעס"ג
 ט6יט מס חרם שסור תגיף )6 וחרמט כ' מע"י ונפי' , מסמ"ג 6ת זכר )6 חרט וססס עב") וי"ו פס 6ין מסרי כססרי 6מגסלח"כ
 ס6וסרס יכסמסס ושסמ"ג סיר6יס פכרי וכר 631 עי'"ס ט' ס6וסרס נקמס 6כ) )נעליו סנ51ר נכלי סט:כיס )תקוט אוסר )6 דחסנכרס
 3קר6 מסורס סרי חרמם )שסור מסנריית6 ד)מ") ק"ק sffrt וחרמט 3מנ5 631 עמסכ"ר מיס ססס וכ' נשופו ק)"6 סי' stusועיין

 : עכ") חגיף )6וחרמס
 ]טגל6"ד 6"ח )ר"י חוור %'%נ ירנגן נעשרות ור"י 7ריס"נ 6"נ 5") )סמ"ג )ב( . כ5") ט' סירך וס ס)כנ ולךס"ך6)א(

 למגי יבלגן ענ'רס ע) *זר "ס' )ו' מס%ל ירכין עצירס ע) מוזר 6יט שומר וריס"ג סכת"י ג" וסרס וים , כגדסס וכ"סס)'ט"6[
ח3ו3ס
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 , איטרים ה עכ"דכרסנך190

 יוצאים ולבריות לשמים שרע
 אליבא תנאי תרי למיסר ואיבא כח תש פי' , שנה ארבעים בן זה הירא אומר הגלילי יפי ר * תצאבספרי

 ומים חרבות צחצוח והרתיע תריסן הנפת והרתיע קרנות קול שמע ותניא . הגלילי יומידר'
 . כלבבו אחיו לבב ימס לא משום בהא מודו ע"ע ומסקינן חוזר ברכיו עלשותתים

 ]טמא[ רמזמימן
 תמה לא כמפרי ותבא . יתום גר משפם תטה לא למלחמה תצא כי נפ; כתוב . תטה יא גימשפם

 משפם הסטה שכל מלמד משפם תטה לא נאמר כבר והלא צריך אני מה )א( ואשה גרמשפם
 . לאוין )ב( בבי עובר ויתוםגר

 ]רמז[ ריזמימן
 כל )אבל( המנין על שמוסיף בזמן אלא לי אין תעשה בלא עובר הוסיף אם בספרי ותניא . ונוייוסיף פז יוסיף ולא יכנו ארבעים תצא כי בא' דכתיב תכרך את תכה ולא מאלהיך ויראת . להכותו יימיףלא
 ת"ל מנין מועמת מכה רבה מכה אלא לי אין . מקום מכל יוסיף לא ת"ל . מנין בס"ד שאמדוהו אומד)א(
 רשע נקרא הברו על ידו בהגביהו הכהו לא ואפילו . תעשה בלא שעובר המכהו ק"ו להכותו רשוע לושאין מי תעשה בלא עובר האומד על יוסיף אם בפד אמדוהו כאשר או ארבעים עד להכותו שמינהו ומה ,אלה
 זעירא כ'[ נ"מ ]סוסווין תכה אלא נאמר לא הכית למה רעך תכה למה לרשע ויאמר שנאמר הכהו שלאואע"פ
 ]אמר[ הונא רב . וגו' הנערים חטאת ותהי וכתיב בהזקה לקחתי לא ואם שנאמר חומא נקרא חנינאא"ר
 קבורה אלא תקנה לו אין אומר אליעזר ר' )ב( ידיו קצץ הונא רב תשבר רמה וזרוע שנאסר ידותקצין
 על )ג( אפילו להכותו חברו על ידו יגביה שלא להזהר האדם צריך לפיכך . הארץ לו זרוע ואיששנאמר
 להמור ומחג לסוס שום שנאמר מותר ולהדריכו הבירו לייסר או ולהדריכה לייסרה מתכוון אם אבל .אשתו
 בנו את המכה האב יצא רשות כל אף רשות יער מה 6'[ ]מ; הגולין הן באלו בסכות ותנן . כמילים לגוושבם
 אדם בני לייסר שהם דרבנן מלקות מכמה ולמד )ד( וצא , מצוה שהם ב"ד ושליח תלמידו את הרודהוהרב
 רשאי אחת במצוה אפילו עבריין הוא ואם עובר ואינו מייסר שמתכוין למדנו חכמים דברי על עבר לאאפילו
 ומקשינן . וכו' מבמכה במקלל חומך ןה 3'[ ]ס"ס הנהנקין הן באלו בסנהדרין דתנן משנה כסתם דקיי"ללהכותו
 יאמר במקלל כן שאין מה כבעמך בעמך שלא בו עשה שבמכה מבמקלל במכה הומר זה וליתני בגמ'עלה
 מתני' סתם לכסא כ'[ aUDJ בההולץ ביבמות אמרינן התם תנאי דפליגי ואע"ג לקללה הכאה מקשינןקסבר

 תקיף דרגה אחוה שעורים רב כ'[ ]ע"ג נשך איזהו פרק בב"מ נמי ואמרונן כמתם הלכה כברייתאומחלוקת
 נוהג שאינו ]ראית[ )ה( דתנן עבדת שפין רבה ליה ואמר דרבה בגוהרקא להו ומעייל מעלו דלאאינשי
 שפיי מה )ו( ולענין . .שלם נזק במותר משלמין באדם אדם 6,[ ])"ג המניח בש' בב"ק דתק והא . וכו'כשורה

 ראםתועפות
 6'ן 61"כ מ' מסוק כ' 7נר'ס 3נר כטגת'גס 6371 ע""ס ל"ו ס' יכריס טססר' נס" עין סמרר וכ"כ ירננן יסו' ספוט )כסןח)ומ
 עסמ"ס מגס מ"מ גן 'ס ט'ר6 נמסרי ר'ס"נ %ס )סרס כ' יסכו) נח) ו3כ'6ור n~sKI. דרכגן טנירס ר") ירנגן ומ"מ סכל')מניס
 כן ס"31'1מ6

 '"ט כ1% '175 אכוסס כסעס כן 16 וככמו נחור טעדחן וס" סרק כ16תו כו' חסו3ס SD3 מ"י
. 

 מסונט סעוסט 6'
 תוברי תקנט סיס וכיון )1 במוחקן עד מטס 11 63 וסב מ"ע ע) ענר ס6 קסס עמס מיסור מפ" סירס 67נ1ר וריס"ג 6יסגטסו6
 יכט  ועיין סרק נ6ות1 ע6'גו תסונתז תתק% ס)fiett 6 כחו תם מיי ימסס o)c מ' נן ססו6 נמסרי h"ru חוור 6ג61'נחסול

 מס. ונטנרס"ס 6'קג"ב
 סי' כדמעי) מעטט עטט )6 6סי)1 3פס סטי' יסייגו מססט תסס ד)6 6' כ)D~h 6(6 16 מיטרק) 6' דכ) )ב( . כ5") .יחוס)א(

 מטסט חטט )6 וכת"כ כמטסט עו) תעטו )6 יכתיב 6ע"ג סגסירין מסג' סס"כ סרמכ"ס וע"ד טעמוליס דווי וכ"כ עי'"טר"נ
 מ"מ 16טרות כ' 013 טנ16 ס6ף דעתם ח"כ נפותיך מרך סמב"ץ וניקר ר"1 ר"ס ס" ססמ"נ כמט"כ 6' )16 6)6 גמגט 63מ"מ
 53"ע טטגיח רמ"ח )סי' 33י6ורו סעמודיס ווי ע) ותמיסגי עיי"ס. 6חת כמסרס 06 כי טמ5ות כמנין גמגס סגו 6ח7 ענין סו6 סטכ)כיון

 ק5"י ס" )ע') ועיין 7)ק"מ 013 וססר"י טסמ"ג דעת ר6ט 6% סלמכ"סרכלי
 . קפ"ו וסי,

 . איו )ב( . 16מ7 כ) ע) קבס )16,ן ספה"נ ורסון כ5"3ע3)א(
 נגמרי

 אעור ר' י67 ק5ן ר"מ נג7פס וכ"ט 6חת יד 1פי' ,67 3פגיגו
 ס"נ קג"ד סי' 6ס"ע וסו"ע תתס"ח סי' ח"ג סרדכ"1 סו"ת עיין )ג( . כיו"ר ייעור ר' כ6ן מט"ג וע"ס כ6ן 1כ5") כו'סמר
 סרי'ש נוונת טילי כטס ס' סי' ס"5 ממרכת  דעיס שסיסת ממד טדי וכסן מכירו 6ת מכמכט )טחמיר יותר טים סס וכלט"ב3סנרן"ר
 מכסן )ר( . עי'"ט 1nce ע) לסילו כתג )כן גסנ6 דטכי י6דעת6 3טעגס )עימס סירסו 7כ"ק מ"ג סיס"ס סכ' טעועיס סכרת)טלול
 ג") טגר6"ד כי ויגו מייסר סממכוין ומטכ"ר חכמיס דירי ע) 6)6 עכר )6 לסיקו דכ6ן טיר6ימ 3דכרי ד5"3 מ"3 כגוסס חסרעסיס

 . ]טגר6"ד[ . כ5") ותסי )ו( . כ5") ימגי6 )ה( . תיגו )"סר טגוחכו'ןד5")
6מי
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%י יראים, ולבריות ליםמימ שרע איפרים ה עמדמפר  רשע ראשנן נעשה שלא מוקמינן בשוגג בזה זה כשהבלו התם הוא רשע הראשון שהרי פטור שנימצה
 . ומעשה מכה פי' שעורים. דרב ותקיף , וכו' שוגג בין לעולס מועד אדם 6'[ ]ג"1 כיצד בה' כדתנן תשלומין בניוהם

 ]ימ[ ריחם'מן
 לא קדושים ב8' והזהיר צוה מאלהיך ויראת . יהיה לא בביתך בכיסך ובמשורה במשקל במדה עיי, תעשילא

 . שנוי . עול קרוי בסדה שקר שאם דיין נקרא שהמודד מלמד במדה במשפם נאמר למה א"כ אמורהרין הרי בדין אם במשפם עול תעשו לא . בת"כ ותניא . ובטשורה במשקל במדה במשפם עולתעשו
 ולשכינה את ומסלק השם את ומהלל הארין את טממא דברים חמשה וגורם . תועבה . חרם .משוקץ
 בהטונר ותניא . מורטם זו במשקל הארץ מדת זו במדה . מגוהצם אותם ומנלה בחרב ישראל אתומפיל
 ולאחר החסה בימות לאהד ימרוד שלא קרקע מדת זו מדה ל[ ~"6 נשך דבאיזהן ג,[ ]מ"ע הספינהאת

 שהוא משורה ומה ק"ו . ירתיח שלא ובמשורר; במלח משקלותיו יסמין שלא במשקל . הגשמיםבימות
 ק"ו שמן אחר ולוג דכתיב בתורה הנזכרת קמנה מדה שהיא לוג למשורה קרי להכי בלוג )א( מל"גאחד
 יהודה בר יומי ר' ותניא צדק. הין . לוג רביעית לוג חצי לוג ההין רביעית ההין שלישית הין וחציהין

 ידבר שלא 6'[ ]מ"ע בהזהב אביי שי' )ב( צדק שלך ההין שיהא אלא הוא איפה בכלל הין והלאאומר
 היה )ג( בדתניא . מעם .בו שיוסיף צריך שקל או שמדד ולאחר בלב ואחד בפהאחד

 שוי
 בעין ]עין[ לו

 מעשרה אהד דרב משמיה ממל בר אבא ר' פי' . ביבש מכי ואחד בלח מעשרה אחד גרוםיו לונותן
 לו. ותן משלך צדק וצדק קרא דאמר מנה"ם . לעשר כלומר)ד(

 נתחייב )ה( כדתניא משקל בשעה נאומיו שיעור להכניס שנהגו במקום חכמים גזרו . התוספתףזדלרררן
 לאחר מדותיו את מקנת הסימון 6'[ ]ס"מ המפינה את בהמונר כרתנן . מרות ותולדות .להכריע

 תדיר טודד שאינו לפי הדברים חילוף ב"ג שמעון לר' )ז( ]חודש[ י"ב לאחר )וז הטרם ובעל יוםשלשים
 מערב חוץ כמותו הלכה רשב"נ במשנתינו ששנה שבכ"מ כרשב"ג וקיי"ל לקנחה צריך הלכך יותר )ח(ונרקב

 וראםתועפות
 כ"ס מנ"נ 6חד סכה31 כ6ן וכמו כו' סין תורס יצ)'1 סקסידס 3)ונ 6חד טס וכ"כ מ)"ג )'ת6 3גדסס כו' נזוג מל"ג6חד)א(

 יכתיכ 3תורט סגוכרת קרנס מרס טסית )ונ )מטורס קרי )סכי rrrnh כ6ן מט"כ יתכן )6 )סי"ו 6כ) ס"ו גגיכס מט)' פ"ח3רנ;3"ס
 )ס דקרי מ"ס רניגו סי' וספיר מיותר כ6ן טכח3 מרנ נתיכת וגרניט כג") 3'ת6 וכניסם ))וג מטורס ס"ת" דמיי טמן 6/%זג

 כמטורס 6י ס"פ )ת רשעית )ת חגי )ונ כוי ק"ו רכינו טסייט ומט כו' כתורס טנוכלת קעגט מדץ טסט ועו"6 )וג טי6 וטרימטורט
 טין ס1% טמדות מכ) )6חד כונס 3ין ס16י6ט טע%ט סר3ט מטורוה )1 כטמכל כמ"כ מועט ד3ר טטו6 לע"ס תורט סקסידט6חת
 ור"6 3מ"ס מעטרט 6חד 6'ת6 ט3מט:ט רכינו מו3ר' ונר6ט 3' מ"ח 3נ"3 טי6 מלגט . כיתג'6 )ג( . כ5") 5דק סטך 1)16 )ב( .כו'
 מג") יקטט )סי"ז 36) מעטרט 3מטנס עמ"ס פי' וטוך לעטר כ)ומר ווס"ר )עטרט כגומר מעסרט 6חד הסירס סו6 די3 מממיט3"מ

 קתכ' 6% )עסרס 6חד דקתנ' p"s ייוהג" מ)'סג6 טס וטרט3"ס טחוס' כממ"כ 6"ס כמסגם )סגינו מט"כ ונסי טסי )סרוסי)ר36"מ
 מעסרס 6הי סס61 מתסרט 6חד 3מתג4 )מ"ט טטוסיף 6)6 מעטרט )תצת פ', וס 6ין )עסי כ)ומר דמט"ר גר6ט אוחר מעטרם.6חד

 רניגו )גי' מתנת ולט ג)יכר6 מעטרס 6חד qfnin .טו6 )יסרין )עטר דטייגו )עטר כ)ומר ע,"6 סתוססח טו6 )ישרין )כמט%'סר6
 מעטרס ד6מד ט"מ מעטרס 6חי ולדשנינו )עטרט 6חו 3מחגי' סו"3 6"כ קין 6חד טו6 סתותן ד6ס ר6כ"מ ס) ז'וקו וסו ו6דר3סנ"ל

 כהות ו3גדסס ודע כו' גונס"גו )יסרק )י' 3)יער6 סי' 6מד 6מר ר6כ"מ bn'h וכגדפם ממקס 6חד וסוף )'טרין )" מוסנף כו6ט3מסר6
 וכי דמתמ' כעין עין ע) פי' 6101 טכ") 63חד 6חד סי'גוקודס

 טמסגס 3גוסחח ורזייתי )'ח6
 ס3רי'י

 . כמעתיק . מסופר 3טעוח מ' 6' גכחכ ככ"י )ר( . דת"כ )סנרייח6 רוס; כדהגי6 רבינו ו,ם"כ קדוטיס פ' לת"כ וכ"כ תמ"סמעטרט 6חי סיר6יס כמוט"כ סכתוכ
 טכתכ ע"3 עסין נסמ"נ ועחן כ5") ונדפק )ח( . ממעתיק נכ"י )ית6 )ז( . כ5") ממח )1( . כ5") ספח )1 למכריע וחייב כומנן)ה(
 3סנסח וסוכך כרטנ"נ ד)6 סססק סי"ה נגיכס מסז' מ"ח )סרנונ"ס מעם סגתן טס ועיין סר6"ס רגעו מדברי וסוף כו' כרס3"נוקי;")

 כנר"6 ניתור ועונן עכ"ז לממס D'bttnh ים יומגן %' ו6ף )נדו יוחנן ר' ג"6 וס כ% סונרין סטין ot~ltnb טיט מסגי 11") סםמיימוגיות
 ס)כס 6ין 6נ;ר דרכת מהמיס ור"ג כרט3"נ ס)כס טס ר63 ד6מר נ' י"ס )ניס'ן מסר5ס"מ ונטגסוה , סגי לוקוס סק"ג חכ"ג סי')מו"מ
 מלינו )ש סל' כרט3"ג O((b 6'ן יר63 מלמיס כ6ן לאריגן 6'ך וכן כרס3"ג ס)כט )ומר כס"ס כ6ן 5ריכין )מט קטט וז") כ'כרט3"ג
 כו' 3ריימ6 6% 3מסגתיגו רס3"ג סטגט כ"מ רק ג;ו:ח 6ין זט דכ)) ודקי 6)6 כמוהו טוכס רס3"ג טסנט דכ"נו וס כ)) SD חבקטוס
 . מס טגר"6 טסני6 כ' ק)"ג כ"3 טרסכ"ס כמט"ב כמוחו ס)כס נמטנחיגו רסכ"ג טטגס דצ"מ כ))6 סך )") דר% 61יטתמיטהיסעכ")
 וסרב עיי"ט 3מטגתיגו כרטכ"ג ט)כס דק"") מסוס דמ"ע כרס3"נ דס)כס ח' ד' יכריחוח 3סיס"מ טרמ3"ס עמ"ס כ' תמיל סגרוסנט
 סייט ד)16 ע"כ 61"כ 3וס"כ 16 טיט טרי כו' %ימך טנכגס דרס3"ג 6ז ממנו גע)ס 11") כי טוו סיתר סור6ח לקונטרס טכסן ר"קטג6ון
 קומר ובגי D(Sti דיכנס יר"נ בכיו סיס דטריתוח ורט3"נ כנודע טקיוט דרכינו 36יו טטו6 ומטכס כווחיט דקי'") טט"ס י3כ)רסכ"נ
 finh 3ין ק6י כלסמ"ג ס)כט יכיי) כ))6 דסך י6 מן גסמע ועוד וו") כ"ז ס"ס בע"ס פ' )טל6"ס טק"נ כמס"כ המיד סגרדדעת
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 בשבת פעמים שני משקלותיו )פ( ומודד בשמע אחת פעם פדהזיו' מקנח חמני . אחרונה וראיהוצידן
 וצריך . צריך אינו ביבש אבל בלח אמורים דברים במה ארשב"ג ומשקל. משקל כל על טאזניםוסקנה
 קשה ל[ ]ע"מ לוי ר' ואמר . ירתיח שלא במשורה הכתוב הקפיד שהרי בגרעון )י( בו יהיה לא אפילולהזהר
 גילי )כל( ואת כמו קשה לשון ואל . אלה נאמר ובזה אל נאמר שבזה עריות טשל' יותר מדות שלעונשן
 'שגודשין במקום מוהקין ואין הדמים על להוסיף שמוחקים במקום גודשין אין 6'[ ]נ"ע ותניא . לקחהארץ
 יהיה וצדק שלמה אבן שנאמר הדמים על להוסיף שמעיינין במקום מכבשין )יא( ואין הדכאם עללפחות
 מעוות מדה )יג( בביתך להשהותו אפילו אלא הכתוב הקפיד בלבד )ינ( ומשקל המודד על ולא .לך

 ותניא , ]וגו'[ בכיסך לך יהיה לא תצא כי בפי דכתיב התורה הזהירה בהן למדוד רוצה אינו אם]אף[
 את שמכחשת גדולה וקמנה גדולה ת"ל מאה חצי סאה ליפרא רביע ליפרא יעשה לא יכול .בספת
 לאדם אסור רב אמר יהודה רב ואמר , הויה בשעת עליו יעשה )יד( שלא בה לפעות שיש פי'הקפנה
 ביחדה מדה מתורת שנתבטלה אע"פ רגלים טיסי של עבים ואפילו ביתו בתוך המירה או יתירה מדהשישהה
 קרינן ולא סועה שאינו חלוקתם ושיעור ושקיל ומיקרי השמשות בין שבת ערב דסתרםי )סו( דוימניןלדבר
 ועוכלא תומן ומקשינן ברביעא אינשי דטעג 6'[ ]1' המפינה את בהמוכר מפורש הקטנה את מכחשתגדולה

 ראםתועפות
 מק"ג יעת 6ין 16)ס עכ") 3וט 0מח)קין ס)כס ד"ט נ' ס"6 כחונות כט:;עתין כסחוס' ד63 ר3י 30 6מ1 6לסכ"ג ינון ר"6 למיט""
 דס' 3מעגתי:ו כ6ן ס0גוי לסכ"נ דטך טמסר0 6)6 )6 ותו רני 0) 6נע 6רסכ"ג ק6י כר0כ"נ יט)כט ג"כ s~rn דטר6"ט 6)6גרסן
 ק"ל ללל  כף מערכת  כלליס חמד סרס נס'  סוקר . המ"כ ס"ס לעיל ממ"כ  ועיין  tP'o רטכ'צ  סרך ססס"ר וכ"כ רני סל *כיו סו6*ע"ס
r~tpnע"ס . ומודד  לפ( . כממ"כ רוציי ול6 סק"נ ד' טסכי* כ"ג כס"ק וטייפ מסר)ס"קדכג"ל טל טתמט ("נגדסס וכ"מ ושמחס 1נ o)tb 
 כננוע b"D מרותיו מטיסך סמ0גס כלון ג' רכינו 61י)ו כטסת ס"6 מחיותיו וממחם נסכת מעמיס מדותיו מקנח uun סו6 )סגייפרטגס

 גס 61"כ ע"כ כסכה 6חת סעס סמן ס) מדותיו מקנם חגוגי יפ"כ פ"ס 3חוססח6 ס"ס מסיר 6תי רנימ ו)נ" סעמיס סגיומטקפתיו
 מהערס מהוספתך טס קמרו יין ט) מדותיו ד6י)1 סמן ס) מדותיו סי' סיר6יס )גי' כ30וע פ"6 מדותיו מקנח דסח:וממתני'
 )דין מקוס 6ין "סוסקיס מסקי וכן סופנינו טג'רסDS 6' וקיטו )יגר היעור 61ין הנקרס ס"ן מחנ:מ טשי ע3 דיוק קרוס ש'סמ6

 קו0ייח ויסג כוונתו ירתיח ע)6 ממטורם רכינו ורפיית כנדפס וכ"מ כס) נגרעון סרועס סוס )י( . סמטגס ע) טחו)קתסחוססת6
 3)י 61"ע מ0ו"ס סחות 610 סנלעון 6סל דר"ח וכמקורס י"ס D"D '3 3"כסתוס'

 . וכבמורס וגו' ע% תעסו )6 מטוס 6)6 תגנו)
 קר6 67ת6 כזס"ת טכ' וטסמ"ג ונ' 16"נ 0ס מיפך 31מנחת רג"ח מ' סמיגוך )ס' סגרי"ס frn ועיין ל)"6 ס" 3מ1"מ טכ"חוכ"כ

 סם ננמ' )סגיט וכ"ס מכריעין סני' כגדסס מכנסין )'א( . ע"1 16ח ועיין 0ו"ס 3ס דיט קג"נ )16'ן כ' מת"ס סרחמס מנעת)טתחייכ
Oi1bכונר ר6"5 6' י"ג כר"מ מכריעין ג"כ כיינו דמכנ0ין גג6ן )סג'ס 6ין '"a1DI 6ת ומכריעין זכות 30 טנ;6וגיס כף 6ת כונס 
 י0רsa (6 עוטתיסס כגנוין סטם כבטיס דנ0"6 6ס6 פט"ז נסמיל 6ומריס %3:;1 זנ"ס מטוס י"3 ר"6 ע3 0ס דס)ינ ורילמטעונות
 מכריטומ נסיכיות מעוגות 6חי,מן סטר חוטף טקנ"ס סח"6 וכס" גו60 נ"מ ר"י 6:;ר fan1 אוף סוסו גככס סכ61 יכר כ3 כוס"3כו'
 יוכ) מי ט36"כ קודקס גחטכ וט לעומת 6)6 3)1ף סוסו נככב טסו6 ל"ד פ6ומליס כב"ס כ"כ נד%ט סקנ"ס 30 ס~קס 6ין 3ר"6ולכ

 ס3דקס )רילח מט6"כ כר"ם ר3ס 0ס 61מר1 ר3ס תל.וס. :שסעיך מסג' 6) כסררי 5דקהך כ' ח' נערכן לנס וו"0 נשוסע)עמוי
 מסוס כרכס דריט 6% כו' 6) כטררי )זקתך 6)מ63 מס ערכין יסורס 6"ר וסכן )מ6י ג7ו)ט 3עג:;ס סי6 )גערי ומענירס עוןסרוסם
 ט"ו. 6ות כסמוך ועיין כ(") ככיתו )ינ( . ונסוקל )") ומתק) )יב( . כסרוסו סכתונ זכווגת 6)6 כריג"ח ס")דר"'
 וע" ס)'ע"6[ ]סנר6"ד גגדפס וכ"ס כ)") ע)י' עוכל ש' )ך נאי ס"ס קיימת 06 6' כר"י ר"' מסרסעיק פחות ייגר מקכ סחות ס6ס 'ע0ט 0)6)'ר(
 סר0כ"ס סכ' וכסה"נ דחחימי 6תר6 ע3 6ף ק6י נ' D"D דנ"כ טי6 1)6 מפרט פרד"ס רכיל . כו' דמיחרנר דוימגין )טו( . נוטנסמוך
 )60ר חותס 6% יאוסר סמסטר 16 סחסרס ס:;7ס )סטטות מותר תחתימי 6תר6 קג"נ 63וין טכתכ כטסמ"ג ויש ימתרמי דש0ס

 נמי חתלן ד)6 ונ6תר6 ליס ככ6 ע3 636 ק6י )6 סי6 זו)6 ממרסיס בסס ס"ז גמכס מסז' r~e מטרמג"ס וס61 מכיתת0מי0י
 סיר6יס 6כ3 כטע"0  כייקר כוו ספנויות נין דקתי וימגין )6 גמי דמסגדוי כ6חר6 6סי' סי6 1)6 כוס") 0כ' קדו0יס ס"ס1כטט6')הות

 6% ס"ס קאמח 06 16מר 'סולט כקר ר"' סססלי ונרי מקוים לכ' סר6"ס רלגו ומגס . )6 16 דחתימ' 6תר6 כין סחי)וק זכר)6
 0)6 קפינו )סטסוהס אסור מוסיף 6"ר ור"' כסן )מור ע"מ )1 כטיתקנט hnb קר6 עיקר 6"כ סוויץ מסעת עטיו עובר וס" )ךיסיס
 עוד מוסיף מ"ר ס) עניע סי6 ו6פי' 6"ר ר"י ומ"צ טיפטף י"ס נ' D"D נ"3 "רס3"ס גמע"ג )מסוי ד6ת' ד,ימגין נסן במויע"מ
 6י~ריך ינ)"ו מטמע וי"ו 633 בסי' קימר 6% ו6ס" מדק6מר תכנת דפס נ' מ' מגחות סהוס' )סמ0"כ 61"0 סי6 7מ16ססאע"ג

 )וסות ד6פעו גר6ט רגינו מדברי 6נ3 עכ") )מוד ע"מ ס)6 )טסות אפי' יסרו ומדרכגן י' 6וח 0ס 3סע"0 וכ"כ עיי"0אסמעען
 3סס )מדוד רוסס תיגו 06 6ף מעוות מרס כיהו 3סססוחו כסיקו מקורס כן 16מר סרב טמרי מד16ריית6 )16 כו6 כמוו ע"מט)6

 גדו)ס ואכן 6נן ככיסך )ך יסיס )6 סס ח") כנדסס עסמט"כ ינו' תיבת כסגים ומנסתי תו' ככיסך )ך יסיס 63 דכתיכ מתורססוסירס
 כריי כר'" ק6מר 67וריית6 אסור כן גס 6"ר דריי דנוי3ת6 רי60 ו6"כ ע"כ וקטגט נדוגם ו6יסס 6יסס ככיתך )ך יסיס )6וקענס
 )ד3ר ניחדס מדס ממורח סנתכע3ם אע"פ נר"י יריי ס6 ע) ססוסיף 6)6 כו' תג"ס 6"ר ד6ר"י 6ס6 0ס ננמר6 "ריגן וכש"סדססרי
 יסודס רב זנרי טו6 כו' ו6יסס 6יסס מסוס D"D )ך 'סיס 65 כדתגי6 סימן תסוף ומלכ"ר לסור. לס"ס כסמ"ר מקוס )יכר 061"במלכ"ר
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צן יראים ולברית תלמים ש"ע אעצרש ה עכורמפר
 בביתו ישהה שלא ליזהר אדם צריך הלכך . אינשי בהו ום,( בקיעי קטנות סדות פפא רב אמר נעביד[]לא
 . בלאו עליה תורה הזהירה שהרי כוכבים לעובדי אס בי ולשקול למדוד דעתו אין אפילו טעוורמם ושקליםבדות
 את והירא . כקוצים בעימ וקשה אנו עושין ישראל לדעת לא הלא ואומרים עושין אדם בני לזןוראיה
 יהיה לא ואיפה איפה משום מעם מה לך יהיה לא כדתניא וכבוד לגדולה ויזכה ישרים בדרך ילך ה'דבר
 באיש ומחסורך רישך כ0הלד ובא לך יהית אז וצרק שלמה אבן אבל ואבן אבן משום בכיסךלך

 . "6[ 1' ]מם):מנן
 .. חמישי ייי

 לרעך ואהבת * ואם אב וכ,בור מתא * וצלים לבקי . אבלים לנהם . עדשהחייבי
 שמח . ואלמנה ויקום נר לוי קמח ; עברך להשביח . הורה בנך למר .כפה

 . שיבה שני לכדם ; וצעיר רוח שפל . הבמים יראת יפריקה. מעינהבכלה.
 . הרחק שכך מרבר ; מעקה עשיית . זקן פמלדור

 ]נ[ רב ריבמשן
 אלהיכם ה' אתרי דכתיב אחד, במקרא שניהן על יאה כפ' יוצרינו צוה , חולים ולבקר אתליםלנהם

 ר' דרש 6'[ '"י ]יטעו פ"א בפוף ואטרינן . בדרכיו הדבק אלא לידבק לאדם לו אפשר וכי וגו'תלכו
 אבלים טנחם הב"ח מה הקב"ה של מדותיו אתרי הלך אלא אפשר וכי תלכו ה' אחרי , חנינא ברחמא
 את חייהם בית זו להם והודעת יוסף רב תני 3'[ ]יי מציאות באלו ואטרינן . טו' אות אחרי ויהידכתיב

 תולים. בקור זו בה )א( ילכו אשר גמ"ח זוהדרך

 [ ]ני רכב רבאמימן

 בקדושין ותניא . וגו' ואמד אביך את כבד ואחרונות ראשונית הדברות בעשרת כנוד , תירתןואביו אמי איש ~דיכוים ב" דכתיב מיל י יאמר אביר יתכבד יתייק 0איהיד ייראת , יאם אב ינטיפרא
a~a6"([ ]'ולא דבריו שתור ולא במקימו ידבר ולא במקומו ישב לא מהבא מורא. ונווהו כבוד איזהו ג 

 ראםתועפות
 061 ל ניסי: 0"0 תדק ס)ימס 36ן קיימת 06 כר'"6 ריי ר5"ז פ' דכרי0 3ססרי סנר"6 03גסות )סמס"כ 6א 6ן 0"ע נ"נגסן6
 כ0נר"6וכס,"ר כר"י ריק נדנר' סי' )6 נעקמו לנינו 0)6 36) רנימ טכ' יתגי6 6"ט 6"כ ע"כ ל 'סיס 6% ס"ס ולכן 6כן ט)ענרח
 עליו )עגור כווכח מסקלותיו )טוען ומסג' וגו' עע תעטו )6 וסרס"' )") כמטקסית דכ"ר %,ו סימרו כ' ס"6 ככ"מ ועיין . וכג')מס

 ון מכו ט6'גו נוסק) 3:ו)ח :עס0 ד6':ו מגוון נוסק) 610 עדיין ד6ז הע"נ 3מ)ח 0ט:ע0 מזעת סנמ' דגוו:ת תתיגי 1פט1ס טס"סמטעת
 סו6 עוני מ"מ וגו' ל '0י0 נ)6 'ע ו6 ס0י0 כנוו ר~משק) עדפן כמ)מ ס0סמין תומ'" חג) 0מ)ח נס טיסע) סיעור כמקח het'cעד
 דO~D 3"3 כהוססת6 ורטיתי )ק"מ. 1)עג"ד )נוס 61ש 0ננור6 %י גתקט0 עם )נ"מ %מס מסק ונכנסות בו' עו) תעסו hlsכלש
 נסנמ"יי %101 עכ") 6)0 עומס כ) ס' תועכת כי סג6מר חסרין ס0ן מפס נמנח ומסקנותיו מחפץ נותן יס6 631 כזרי"3 טסס6שמ
 עז) תעסו ד)6 ס)16 נ' ס"6 ככ"מ 6סי ד)ר3 ד6ע"נ 0:י מדנייך יזמיו hir הוש"ר ג' ס"ס 3כ"3 סנרס"ס ורמוס rvo גמיי מ0)'מ"ח
וגזי

 נמסי
 ח65 יכי 3קר6 ג"כ 0חוקסת6 רמזם מיק סטמכ0 מטעת ע"ז )עכור 6ת6 כמכה מסקרותי יטמין ט)6 ככרייתך טס סימרו

 ונוו 6)0 עוטת כ) לגסיך ס' יצעכת כ' מס סכתונ ונף ולנן 6כן כגיסך )ך יכיס )6 6ו0רת6חר
 עוגתו קס0 זס דנם )6טמעינן  לסימי

 וכמטורף נעסק) מהדס דנריס נ' כתיג עו) תעטו 63 ינססוק 6ג' וקומר . גן ס"ח ג"כ ),י כדר' 036 3י0 דכתיכ עריגת ס)עעוגס
 דכריס מסג' וקחו 1Ph נכ) היךוט סיסיי כעמן )תרן 6גו 51ריכין מעמק גו) סייגו כמסקן 0נמר6 כקושית וחן6 הד6 6כ) )דקדקים

 כמ"ש )תרן סם שכ' 'רחיח ס)6 ונמסול0 ד"ס כ' פיט יכ"נ 0תוס' תף dh )6 61"נ זנוים נ' סגי % )%) ינך0 עוייןד%"כ
 0יר6יס גתי' 6מטק) )תרז 6'ן וכן סו"פ נסרתיה0 סמן '6ף )חרס )מע)0 סירחיס כ' עפר תכן )מ") הרח' Y'b1 6מטק)כנמרק
 ונעגין )מע)0 סוכרתי 0מי:וך )ס' 0גר'"ס קושיית 'כוס )0 ו6וד6 )מ(צ ותרתי ננוסור0 סייגו ז6"כ מו"ס נגרעון סטין 6עעהמסורס
 כ"מ נתוס' וע"ן עכ") סריוה 161ה1 0מיעוס 6חי דממי)6 כיון 6תי )6 דגו) דמ)16 )3"מ כהיו 0ריענ"6 ג' קרקע מדידת 11נגודש

 . ס:ועת'ק . נכון 6) "וראתי" כרסוס )יז( . נטעות נעין ,הקיעי" כמעתיק כ' )טז( . טס ונמסרסיס 6% ד"0 6'ס"6
 : נעוס"י ננ'6ירי מסכ"ס קג"נ כב' קעי) עיין)א(

כהבכבדץ

---
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יריא%מ ולבריות לשמים שרע איסורים ה עמלמכלר154
 אב משל ירמיה לרי רבנן ליה  לב( ואמרי  ומוציא פכנימ וככסה מלביש ומשקה פאניל מנוד . 5כויעו)א(
 כיס בחסרון באן אף כיס בה0רון להלן מה מהונך ה' אח כבד ונאסר אביך את כבד נאמר דתניאוהא

 במותו מכבדו בהייו מכבדו ותניא . ויכבדם ממלאכתו שיתוגמל הבן שצריך פי' מלאכה לסמל התםומפרש
 בשביל מהרוגי עצמי בשביל פמרוני עצמי בשביל שפמוני יאמר לא למק.מ אביו בדברי נשמע כיצדבהייו
 כך אלא אבא אמר כך יאמר לא שמועה בדבר אומר היה . ניצר במותו , אבא בשביל כולם אלאעצמי
 העולם להיי זכרונו ]אומר ואילך מכאן חורש י"ג בהוך מילי והני משכבו[ כפרה )ג( ]הריני מרי אבאאמר
 וכבוד )ד( למורא שיעור ואין . דאהיא שכינה כקבה איקום אמר דאימי' כרעה קול שמע יוסף רב .הבא[
 עשה )ה( ולא במזיד בתורה האמורות כצות מכל באחת עובר אביו ואם . משובה זה הרי הזהיר כלאלא

 חייב ]הכפויים[ דבר וכל פרה להם המה 6'[ ]פ"נ נשך באיוהו בדאמרינן וכבודו ממוראו פמורתשבה
 עמך מעשה בעושה האור לא בעמך ונשיא כאן קרי אביהם בכבוד מהייב' והים . אביהם כבוד מפנילהחזיר

 ראםתועפות
 נסניו דיוקך גרפס וס מאון עכ"). פנוני 37לי גרסן )ו י6מר )5 6חי עם חונק סיס פחס פרס"' ח"ז 6' גתינ ילוחס לנינוג')א(

 מדכר' סמוע כן לקעור זכרי 6ת 6ני רולס תומי ממכון נ"ר ר"6 חגי ס"ס דסוטס מ"כ נירוס)מי מ"ת 6"ם וכזס )מכריעולסור
h~h3ו סס1סיסו סנרי"ף רס"' ועיין )1 עינת 3'ת6 סימניני ונרס"י נוס ס:תקסס נע"כ )6 7"ס תוס' 6' י"ג מוטס סגרם"ס ועיין 
 )מניט )ב( . עיי"ס כסרמ"ס רסק כוונת דנס ספגי נתי' רם"י ככוונת ר"מ סי' סכ"' סי' נורע וסול לניו נגד סהו)ק לוחו פ' יכרייכריס
 גרי"ף כ"ס סעוס"נ )חיי וכרתו סיר6יס ויוה"כ המעתיק. , ע"נ זגג וססוסר סכוי מקוס וג60ר נכ"' )ית6 סמוסנרות סהינות )ג( . Otsוקורו

 יו"ז 0טו"ו ע) )ס)6 חדי סנס וכ' סעוס"3 )חיי )כרכס וכר1גו וסר6"ס כנמרט לפגינו %6 ו3ר6נ.ן ל כוי ונס:ל'ק ג'ו סי' ומ"גורמנ"ס
 0חחמין  י16תן כמ"כ דקדק סס"ו כי קומר ו6ג' רגרחת6 סל גי' י6ס ו)6 3מ"7 סמחסרין עס"ס סמותמין קותן מתסס סקי'ג ר"מסי'
ז")

 ס0י"ן )סכ' סל נסמך 67"כ )חי' וכלוגו ו") ס) מר"ת  6ין ע"כ ס"ס ז") חינוני נמחי סכותניס דמ"רר סג") )ננד מחסרים ס'"
 וכסיד )מורץ )ד( . )חי' )מ"ד סנוחסרין סטך כ' ויפס )כרכס  75'ק וכר עס"ס )3רכ0 ,כרונו דכוונהס וע"כ סנ6 )סעו)ס סמוך 0ו6דוחיי
 כו' מורץ כו' וקמך 36יך ותכנע ותירק כמכ"כ )כיסוד נווריד )עי) סקךיס דרניגו כוס נכון סכת"י וגוססות ומורט )כינון סגי'נגדסס
 63'0 3ין 67ית6 עדיס6 שר6 דמקות מסוס הדח ססס כ' קדוסיס נפ' ומורץ 'תרו כס' כקרץ קדים דכיגוד J"Ph כ,ס וסטעס כו'לכוד
 דכי3וי מסיס דס"ט גריס ולי קךו0יס. ס' וכסר6"ס כ' )' קרוסין עיין 30063ין

 סו6 ומירק נו' ומסקס מ6כע כנון ועמס 3קיס 610
 כו' י37ר ו)6 3י,קונוו יסג )6 דסייגו תערס3)ח

 ונוקרני
 מורץ סקדיס סיר6'ס גס ולכן ט,כ ועסי מרע סור ט"ו )"ן חספס 610 מ63

 )מורק כ51 סוסיר י3מס"כ  וס~רי~[ היכת חסר ךונכת"י ממונח  ר,ר"1 וסנריו סוסיר כ3 636 סג7סס )מון גוס יטהר מ76 ומס)כיכוי
 עיי"ס ומורץ 16"6 בינוי 1w'c )מס טען 6"ד גני 060 ריס נמסגס חם 7)6 ו% , כיגע דמינו 1עסס נקום סו6 ופזרי, 3)"ת6100
 עסין וססמ"נ o'b~'o דעת ו,ס1 י"ח סגרן ר"מ ס" ניו"ד סרמ"6 כמס"כ , כו' וכנויו ממורקו סטור תסונס עמס 1)6 )ה( .3סר"ס
 מסך 'קסס ס)6 סרמנ"ס דעת )תרן ג' טס )סרנונ"ס מסר6"י 31גימוקי סי"פ. מפריס מסג' פיו כסרנו3"ס מפסק 0ס כסמחנר ד)6קיש
 )6ה"מ 7ט3וד 7קדי0ין פ"6 )מסנס נס" סחפ6* וכ"כ עי'"0 נודרכנן סו6 מסק 33' מוחו )6חר ימככד1 607 עפנוס"כ 6' סרב67"ג
 ר6ס )6 סכו"ם נדכרי מסר6"י 0ס ויוה"כ כדרכו נתוקדת זס כ' 7)6 ד16ריית6 ךסו6 כרור סיר6יס רנימ מוכרי OSth דרבנןסו6
 נ, 6ות קט"ו ס'/ ע"6 כרו"ח ועיין וכרסו 1)6 0יע"ד כדגרי כ' )ך )ך ס' )6ס 063) 6נרסס מוסגת כספר גס 03ופו ח"כ סיט"רכדברי
 נוס %נדו 5ין לסע געסס סע)'ס כדגל תי' מיס ס"כ ינמות סרתו ותקו) מספר 0גל6ס נשערי ח"כ 6ס"' ועיין ס)ח"מ קסמווככר
 ד)6 חיזן נתמיס סי' 3סח,יר ח'יג'ן נגני )ו ו'סיס סו6 רטת 30 וו טניה 16 מסרס '6מר1 :)6 הניסן כניד ומסגי נגמרה סקסווקנן
 ומסגי 6חר כקן כה1נ לנדפס וסגם , סרמ3"ס )דעת כ"ס רסע 6נ )כני חיינין ד3ריס כ60ר מ60"כ נוס ויתכנס יתסס תפונסותסס

 ohl 1'35 נרתיח מקוס שנו )גברי ז6פ4 כג")[ . 3' כ"ס ]3ס"ג 3סגס7רין משרך רעת תסולת וס" סר3'ח יון פי' ניס") תסוכם3סעס0
 סיע:ס גריך נס, h"lh כעיד אעגין גריס רניגו לגלי מסיוטיות וו") סיל6יס ע"ד כ' סס חדס יסטס )ית6 ס)ס:יגו וכמת"י . עכ")ט'
 7כ"ק מסינים טמרי וע"ק כי' סכי כעי עדות )ענין ידוקק 61ימ6 ס6 ועג") סריית סחורת סני ו)6 )גער' כסיקו כאח חסוכס36'1
 ו3") כו' ממת עד )מחויר מספיק 630 כו' )סדור' )" 6'3ע' מדק5מר 6כי0ן 3כ713 וח"3'ן תסורס סו' ססחז'ר דב) מסלע ר3ייוססני6
  ולענין דעלמי 55עסי וסיעו  סרבית חסונת וסי' לכיס D"D תסונס כסברס 7סגי6 כיון hlh כטד )עגין 0)עע)ס רמס hp' י)6נרוחק
 ד%  ד%% סומר ירבעו לר0% ול' Stt)D. בשייריטרור

 ידטיי
  7ט67י ימר  חיתן  ח0וכ0 סטס0  ר5ימ 06 מ"פ )6  16 סרבית שהזיר 05

 עד )סחיר סססיק 7)6 7מ6הר סגמר6 נפ" מיכרחין ו7כר'1 כרכית מ)וס שגו )גכר' 67ס'13 סררת תמונח ויפרס ועש ס)קח סרביתסח,יר-
 61"כ כרכית סקוס )6 )גמרי ד"ס" מס6 תמונתו יר6'גו הע"כ נחש חסו3ס סטסס )ך3ר רנ)'ס ומס חנוכתו גייר ונמר רסס 6"כסמת
 חייכיס דתיכף מודס רניג1 גס סרגיח מחויר 6ס 1)עו)ס 0מת  פר כסכיק ד)6 מסוס ממזיר ד)6 וס6 ס)קמ מט נ"י מחויר סי'גיד6'
 נדי)  סס  תימרו ספ"ט ממהות ממס' ר6י' ג") hntt~lbs סו6 כריתחן b~tb 7כיכוד רגיגו ניעה וכמסט . פרור כג") וככוךונמור6ו
 כנוד מסגי 6)6 מכבדן 6יגו כריתתן וסמככדן מיר6ס 6)6 משדן 6ימ כחייסס כסנוכנדן נחייסס כנדן מקיאו נמיחחן b"lhסמכני
  15"6 סמכ3ד  סגירס6 סמטת מו0' ולפגעו ר,וריית, מ"ט סמקייס כחיי0ס כנדו  מעלי נ7ו3 סטך ירנגן סוי יננויתחן מ"י ו6יסעקוס
 t~p..h ח' %ת סגו"נ כ' 7ס6 )דחות ויק ט' גכ7ן ג51)1 כו' סמכנד ג7,) כ' תספר ס,ף רנהי מתגי, 3%ל  למיינן  לידן  כ6')וצומחן
 וס6 ותא"ל לממס  וי0רת0 סנפ1ס יפוי )עג"ן ממחות סמס'  דכיילט צ"ל  וט"ב טייחן מימי מליתר  טריף  3חייס כ13ד מקססי'

 כדאית"
601 

יכ6 כי סמת )קרסת סכ'  סם  מסרס"6 ח"6 עיין גפק' )6 '7ע' 6י נ' )"6  לקרוסין תמ"ס 0"י  לודוס'ן נפיס"נו יסרק) סחפ6רת ראייתכך6ית6.מיסו
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צה יראים' ולכריות לשמים שרע איפרים ה עפימפר
 3'[ ]ס' פ"א ביבמות דתניא רשאי אינו מצוה[ לעכור )ו( לו ]אומר ואמו אביו ואם השובה כשעשהומתרצינן
 תשמורו שבתותי ואת ת"ל לו ישמע ינול השבת את חלל ואמו אביו לו אמר יכול )ז( מציאותובאלו
 עונשובתורה9( מצינו ולא שומעין[ מי לדברי התלמוד ודברי הרב דדברי רשע מקרי לא ובדיבור , המצוותעל רשע מקרי דלא . לתרץ ויש . עמך מעשה בעושה מעמך לי )ח( לתמוהי( יש , בכבודי חייביםעולכם
 את ככד שנאמר לכבודו כבודם השוה שהרי מכבדו כאלו הכתוב עליו מעלה ואמו אביו המכבדוכל

 * נ'[ )' ]קייסין מהונךה'

 ]יי[ רכגמימן
 קדושים בפ' דכתיב לטובה וידריכנו שיוכיהנו הגון שאינו בהברו דבר הרואה בוראינו צוה . תיכיחהוכיח

 'הומית 6'[ ])"6 מציאות באלו בב"מ ואמרינן . חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיחחוכיה
 מכ"ם תוכיח ת"ל מנין לרב תלמיד לתלטיד רב אלא לי אין תוכיה )א( ממשמע פעמימ . ק' אפילותוכית
 נ'ן ]כ"י בערכין דאמרינן להוכיח חתר מקבלו ואינו רבו שאינו או חברו הוא אם בו והוזר תוכחתוובמקבל
 תרווייהו מקבלו בשאינו ולחברו במקבלו ולרב תוכיח הוכיח ת"ל ויוכיחנו שיחזור מנין קבלו ולאהוניהו
 עליו תשא דלא בלאו למעלה פירשתיו שזיהם ויבאו הם שקולים בתלמוד לו שנראה מאונית לתונפקא
 רבא תוכהה כמה עד בערכין יש פ' בערכין אמרינן להוכיחו צריך כמה מקבלו ובשאינו t[O~Sp ];"חטא
 המרדות נעות בן לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר דכתיב נזיפה עד אמר ושמואל הכאה עד אמר)ב(
 כדוד ליהונתן ליה דהוה יתירותא וסביבותיה דאגב התם שאני לקללה הכאח כתיב הא נזיפה עד ולם"ד .וגו'
 בר' והלכתא שמואל גבי כ"ש כר"י הלכה ור"י רב פ"א במומה דאמר כר"י נזיפה עד וקיי"ל נפשיתמסר

 , ל[ מ"ט ]נטחת באיסירי כרב והלכתא ושמואל דרביוחנן

 ראםתועפות
 עיי"ס מ33) נסקי )6 כירך והמות 36תרי יתי,י) יצעי 6י )סרט סנרס"ס cneS"( גס ר6ייתו. :סתר 6"כ )נות ככור מיקצי סיין 6ססרסמ
 קימר נסקי )6 מתמות יודע סייחי 06 סי' ידעי 6' דס6 נסירים )6 סר36"י דגרי כסירוסו )תרן סגר0"ס מס"ס 6ך כ)) רסס 6'ן6"כ
(36O'tbS3 סמ5וס סיין 03"ג )פ"ר 3' סורס נס:"מ סרמנ"ן )סמס"כ 5") מסרל6 כל6 וכינרי , ממחרם 40 1)6 ע3ד דמסיר מסמע 
 טכ"ז כג") ד"ת נכ3וזס מיין ולו קניו מיהת )6חר דנם Y'Dht 61מ1 קניו כטד מסוס ט610 טיי"ס לכות נחיי 6)6 סגדו) סחיו)כנד
 מוסר"ר סניו) סגנון מ0רנ וסמעחי . וס כן רולס 60ין. 3טטס 3גס טמככד מס )נות ככוי מיקרי 60'ן ועת") סטור סנןו) 6ח'1נכ3וד
 מטוס כ6ן 6ין 6כיסס מיתת ז)6תר ס"מ מ6הווס נ,'רועף מ6, תעל סם ט6מרו 3' סתו ממגרס מסעיר דמח:יגו מי"6 י5") )'כ יסורס'יוחס
 ד)6 מלו 6חיו טס61 3ין מסכיו סחיו סס61 כין סר6סו:יס nr1S :;:;מ סגדו)יס פקחיו יוסף 53יר ספיר ד6)ת"ס כסרמנ"ן סגדו) )6ח'1כינור
 blh 3"6 נסכת ,ה ה)) h"1h פ ס6מרו )ית6 6' )"3 סס מטקת 1נ6)1 )1( . סכסמוך משסגר וכן ככלני )ית6 )ו( . ס' דרוס ח"3טע"ד
 מסמך )י' היסט )ז0 קר6 3' )מס )ממוס ים )ח( . 6' ו' טס וסוך בס"ק מירמות סגיפס ניר6יס וכ"כ חמויר 6) ט6") 16 סיטמ6רכיו
 וסונט ק'"ג עטין סס:ו"ג כ"כ רנתו וכדברי כ5") )ענוד )6חד טייכל לכד )מסית 6)6 ההירס כו' ע) )טנור מעסת כסעטס 6)6 רבעכו'

 ו3מקגס 3נירסהס נ"כ טיס )6 )'ת6 דנגדפס מטוס מפטר ט"ו סר6"ס רנימ ס0 יכרו ט63 וחמוס ס'"3 מסריס מט)' ס"1נסנלמ
 קרוטין ועיין סר6טוג'ס יסרי ,כר ט)6 עיי"ס מותר 16מר 16 טונג סט6כ דעכ5") כח3 כו' 636 כ13י 6:י טיח טס 7"ס 6' )"3קרוסין
 ס6כ'1 י6"כ זוטות ספג"' טס וסי קר6 56טריך )6 כח;ס תחויר ך6) 3כנוז' עסוק )ו טנורר תה"ל 6) וסייע סכ' רנ הוותך 6')"3

 361ידט ג'ינס מסג' 3סי"6 סמ)"מ וכ"כ עיי"ס )נוותו 6ף ומוהר עמך מעסס עורס מיקרי % תו ס36ידט )כע) ~5ער הנכעיסמחכוין
 16)ס נד'3ור6. עמך יועמס עוטת סיגו מיקרי )6 ולע"ס 3ח:ט תחויר 6) י") יסיר ד)דייסו ורעמיי טיר6יס )ינרי סוהר סו6 61"כסי"פ
 כו' סג6ס בו )ו טים 3מ0 6)6 כיבוד עיקר שין י"1 )יכמית כחי קרסטי כרכרי 6)6 וכמק"מ כספג"' ד)6 סו6 בקדושין סחוס'כוכח
(36Y'h 6ין כלוס ס! סנ6ס 13 )ו טלין י3ר )עטות or סג5טווס כיכוד OtSD גרידא )16 בסי' מידחס הורה ס) עמס 3ו 6ין :ו0 וכנוד 
 ס)6 כיי הח,קר 6) 6") וכן וכי"ג מנס"ק סירות )סניך ס6") 6)6 קר6 )"5 ד)ס6 סיסמים 6") )ח;ס )6 סיטמ6 בכיו 6") 'כו)ומ"פ
 סיר"ח וכן )ר"י ונרפס סכן ד"ס 6' ו' ינמות סתוס' וכ"כ סס סרסנ"6 עכ") )1 ':מע 0)6 56") )6"0 60 קלמר זט"ג מ)~ספינט)
 ס:6ס 13 )ו ם6ין דגר )עסות hc"( 67ף סס נקןוסין סמקנס ויסנום"כ סר6"ס רניגו )ד' סותרים ותיגס נקדו0ין סתוס' כוונת וגוסיכו'
 ועין דקדוטין 3דס"ת 6חר פי' )סרט יחק דמם"ס ספג'"' סי' 3ייסCtt"D :' 3 37ריו 6ת כסותר סוי )ו יטמע )6 60ס מורל נכ)) סו6 כ)וס0)

 : '"ג סע" ר"מ ס" יו"ד י"ס ועיין דכאן סיר6'ס כדכרי "סס סס:נ"נ ע"ד 0ס מדקדק מס קיוסיס 3ס' וס,סיר )מסר יסודק עגמיכ3י6ור
 ונמקי) מטכסך מסר וכגוסס . כו' )י 6ין פוכח גמסמע קרפ סכ5"3 ס)יע"6 ר6"י סג16ן !ע"ד כנ") כו' 6'ן מוכחמנוטמעות)א(

 סו6 06 כ6ן ומ:כ"ר נ' 6ות ומם"ס ק5"ל סי' )ש) ועיין רניגו ע"ס כתנו קי"3 סי' ונסמ"ק כערכין לסריגן עד כו'הוכחתו
 'וחגן ור' קאט עי 6מר וטמו36 סכ6ס עי מנר ר3 וכש) מטו3סיס כ6ן סיר6יס דנרי )ב( . לנו סו6 06 51") סוD"D1 6 נ")חנלו
 )לכוהו עביי סמ:ימ 6ת Slen ויע) וכתיג וגומל וימל )'[ כ' ]ט"6 דכתי3 דרסו 6חד מקרב וטכסתן נחמן רכ 6מר , גויסס עד6מר

 . )'6פ'ו( , ג"כ (ctr1 6.ת6 יקו' כמתנד ו:) ומן פיקס שורט גכה"י נ( . (i.eht) מצת 6יזס ומסרוח רקס סול סס1וס ככלי1(
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 יראים ולבריות 25מים שרע איסרים העכורכםכ4יש 819
 פניו ישתנו שלא בו תחמא שלא ענין באותו עמיהך את הוכיח פי' הפא עליו תשא לא ת"לי משתנות שפגיו אע"פ מוכיחו אתה יכול בערכין ' כדתניא חברו יתבייש שלא במקום לחוכיה "מים",צריך
 הכמה שאין לבושתו יקום ולא )נ( ויוכיחו יביישהו כן אם אלא טעבירה להפרישו אפשר אי אמאבל

 לרב כבוד הולקין אין השם הלול שיש מקום כל ה' נגדותבונה
 עליו השא דלא בלאו יותר פירשתי. ולמעלה.

 דכתיב מידו תיבע הקב"ה מוכיחו ואינו הנון שאינו דבר בחברו שרואה מי וכל קנס[ ]סי'חטא
 צדיק זה על שנענשו וטצינו . אבקש מידך ודטו ימות בעונו רשע הזהרתו לא בי ואתהביחזקאל

 מיהו שלא ומהוך תי"ו ועד מאליף התורה את שקיימו אדם בני אלך תחלד וממקודשי 6,[ ]גיס בשבת כדאמר")ד(
 לו מוב שוגגים העוברים והם ממנו יקבלו שלא למוכיח )ה( לך ברור ואם . התם כדאיתא נענשוברשעים
 . מזידין יהיו ואל שוגגך שיהיו מוטב לישראל להם הנח 6,[ מ' יין כדי בהמביא בביצה כדאמרינןלשתוק
 שיהיו לישראל להם הנח אלא חשיכה עד ושתו אכלו וחיכי התורה מן הכפורים יום תוספת התםכדאמרי'
 כלום בכך אין בהתראה שחפא עונשו מרבה שאתה אע"פ מזידין אבל בשוגגין וה"מ מזידין יהיו ואלשינגין
 מקבלו אינו אפ" להוכיחו שחייב למעלה פירשתי וכאשר 6'[ סיג ]נ"ק וימות לרשע הלעימהו נאמר זהועל

 ראםהיעפות
  סלית  כתיב כ*  להסס עי וכל"י 3160 6ף ויחל יכתיב נויסס עד וקמ"י )נסתך 7כתי3 קרס עד וכיו"ד )מכוהו זכתיג סכ6ס כד)מ"ר
 ור' יסמור) מרט ססס וע' . כו' כרס סככתי וסמו36 זרב כר"י יס)כת6 סמו36 נני כו' 6'[ ]ך' ס"6 גני5ס ד6:;ר כוי ס6גיוקלגס
 ר' ג20ךס )יתי' רכ כמקוס סיר6יס טכ' מס"ס נ"כ סו6 דח)מוך6 יטעמ5 ו6ססר נ' מ"ג עירונין סי6 ערוכס נמרק כר"י ס)כסיוחנן
 רנ ערם זסיי:1 תחי)ס סק3 סק) )ס ינקם 6מור6י .דסג' נסיךור6 חרס ססס עזי וכ' תרע"ו סי' מעכי יז נס' ועיין מיגעייוחגן
 (OD't )מון סו6 טSh (16 וויחר מכונסו גזיסס יחמיר ר"י סנרת ולח"כ מטכ6ס קלס יחמיר סמוך) סנרי ולמ"כ סכ6: עדדסו6

 מדנריסס סנר6ס ל"מ מ"ע כמס"מ וסרמנ"ם ס"ו דיעות מסג' נס"ו סכ"מ ע) )חמוס וסקריך כרס"' עי'"פ ט' י"כ כמזנרכז6סכחן
 כססחיס כד6יח6 מכונסו ממיר OD'rll כתכ ומס"ס גיזי סו6 מיסס כזי רעד סחסכ 7מס מוטעין דנריו וננוחכ"ת . מכונסו ממורס7סכ6ס
 6'נ"נ

 3יט ונזף ת"6 י'[ 3"1 ]נר6סית קניי נו וינער והמם 'נעלס 30 הרגוס סו6 גניוס וכקמח מסכ6ס תמורס דהמתי
 גוסס )סון oto~h נתחה נר% יעקכ 6ף וימר 6' ח"נ ובחיס 3רס"י ונכויר 'וסף 6ת וסחריס גרס סיעקכ יומר וח)י)סקנוסי
 ס6מ גדוי %'סס נור וסרס"' 03 ס' 6ף ויחר גק ססכי6 ומס . ניסוגהן ס16) 6ף ויחר וסיג נדוי סם סיס ס63 סינר ונר1רסו6
 סו6 רסוס יגל וון))ס סכ6: )ענין גס מכיוסו קע דגזיסס סדכר כרור 61"כ נטיסס וסיו גוסס סכיגס ספייסס דסייגו וילך זכהינסחם
 גנמר6 לנסדר 61"כ ס"1 כ"6 'ממוח סרמכ"1 גדנרי ועיין רסע כ6נרוף קותו נ%סכוה חנירו )ק)) )6דס גק3 דפתר מסכ6ט ק')זק))ס
 סינער נויסס כיי עד 61זור יותר גנני) ור"י סגי נמ' קלס עד 6מר Sbtntt סכ6ס עד זוקק נעי דרג )נוטס מבמעכס ספירהתסרס
 מסקי )יסוגנן נטלו) ס" וכןנסמוכיח

 )מסוק סלן טס כחג דמס"ס מכובסו ק4 יג;יסס מסרו נריב ססרס מלנרי מתנקר וכן סחמול 6)
 גנד כסקס יוחגן ל' טדנרי ומבחר כוי גויסס )6חר 6ף מוכחס מגות )סו סניר6 דתרוו"סו וטמור) ינ גני ימיי טסו6 יומגןכר'

 01וסי , ג6'סיר' כרנ סרמנ"ס מסקחרוו"סו
 מגשמך וכמדרס h'tlsn 6וקמוס ס6 מס סממי עד )י' 'וסר כמס ועי 6' ס"מ ד' נח 0'

 7*ין .יוחגן כר' ז)6 ים)"ם בינרי סס סכהנ סק"' תר"מ סי' 6ו"מ סגל"6 ניקור ועיין כרכ וסייט מיסרני) סכלות ובסכו) מס"ט פזריעס'
 רכ )נכי 6ף יוחגן גר' )ססוק סיר6יס ודעת כ"ו כו' חי"ר מ"ק גו"ב . ועיין ע:") רסנת סכ"נ ריס הריין ectJn נמקוס כמותוס)כס
 ייסופכן דמו") -יחירח6 חנינוחי' ך6נכ בגיורי יסמ"ס סכתכ דכ"מ סס"כ )בבססי 3סנסותיו )טחו"י ורשתי . כ:ר6"םוטמ361
 כפם*' מסר ד":וגתן כיון סס נערכין )מהרס"ב טח"6 וס ייצג כנר ונקמת עב") מג") נוסף נויפט ד6"כ 5"ע גסטי' מסרגדוד
 )ך יפ הכייסנו Y'hb סרסור מן )ססרי0ו סנדסס ובסון כ5") יוכיחו )נ( . גויסס עד )כס"ס 6חר נפט )סימר )ן 6ית מסכרך סכ6ס טזכ"כ
 )חכינו 6דס סכין במשיט )6 36) נרגיס )כייסו רטות )1 יט )מקוס ממנו כד3ריס דוקך יסייגו חרט מטס וכתב כו' ו)סיכיחו )3תטורמות

 OSth )יח6 )ך מיכת גגדסס )ה( . ]סנר6"י[ נמוריס 5זיקיס 5") )ד( . ר"מ מ' וסח':וך ו' )צוין וססנו"ג דיעות מסג' פ"ווכסרמכ"ס
 ישם מסק ק"ו סגמ",י וכ"כ מסטרי )6 תוכיח דסוכח נועמס עד כ6ן רניח ממ"כ כ) סכ' ועיי"ט )מוניח )ו נריר כ' י"6 עסיןססמ"ג
 3סוגנין ו6ילנס )נתוק צריך כמוידין 6ף כי וס") ע"ז ססינ טס נט5מו טסמ"נ ablh ק'"כ סי' ססנו"ק וכ"כ רניגו ע"ס ג' 16תס"ו

 טס'יר6ים ע3 ו)פ)6 ומסרס") מסר6"ס נכי6ירי עיי"ס )סת1ק חוכה ונמוייין מוירין ימיו 61) טוגניז ניסיו מוטב קוו") טוכס ע5טסת)נ;וד
 טירייו גו' סגת ארתוק 15 פוכ ממנו 'קנאו ט)6 )שכיח ברור ו6ס סס 11") כ6ן סכחוכ מחט )סיפך ספה"נ כדנר' סס סגוגו6רסגדסס
 מטוננ עוגמן .)סרכזת 6ין b(hn מזידין יסיו ו6) כו' ככי5ס כד6נוריכן כיותר ויעגמו כסהר6ס ויחטאו פג'סס מסיטינו סתל6ט 3)6ח1ט6ין
 ע) סר06וג'ס afnS מסותר סיר6יס כרכרי סרנים ס63 חדס ססס ע3 וחידוס עכ") )מותרס מותרס מסריגו עוגסין )לרכות 6ין כךהאזיד
 4ת שכיח שכח 6ית6 סי"מ גמד6"ר שגס . גרור וסת רנה נכס סר6סוג'ס %ס עם מתסס ססכת"י 6ג' ר61ס ומוס מרק"םטס

 . .6והו )תוכיח מיינ 6חס 6ין כוג6ך ססו6 )לסע 6נ) צומו )נוכיח ח"נ 6חס וכ%,ת לתורס עמך ולטוך אוסבך ססו6 )עמיתךעמיתך
 י65ו סרי מאדיס טעוכריס h"(,th . מקורו מעלט hSt ק7וסיס פ' שיסו קדרת נטס )ס מטי )' 6ות offn מיס נכתר י' כ33 מפ"חוגס'
ss)"טמימך )%) ינוס זו טכתוכחס 5"ס מייכ ד)כ"ע יקנאו ס)6 )1 נרור ספן וסיכך )סוכימו טחיינ לנינו 6מר ואיך עמיתך (% 
 סחר6ס כ)6 מוע6יס טיסיו )בתוק עוג otitrn סס eh1'(t זס") רגיגו דגרי ר6ס וS~rl 63 סג") דיעות גוס)' גס"ו סגמ"י' ע"ד ו'6יח vs' גש" ככחכ סעמודיס סווי ,יגרי (t'ble ומס , רבע גקר6 )6 נמ,יד טעגר 6חת דכ0עס וי"א )סוכיחו חייג 6מ6י יקנאו ס)6 פסניור
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צם קפאים ולברית O~owi שרע יוקרש ה עטיספר
 אלו ערנות נ'[ מ"י ביומא כדאסרינן ודק הוא אגלךם.ועון גדדך ודמו ימות כעונו הוא ביחזקאל נאמר זהועל

 טיחו שלא מפני הב"ה אמר חמאו במה זקנ-ם חטאר שריס אם 6'[ ]יס בזעת דאמרינן והא .הזדונות
 להם'הקב"ה אסר טקבלימ היו לא מוכיחים היו שאס לפניה גלוי והלא הביה לישי הדין .סדת אמרהנשטם
 .התם היו מזידין שהעוברים אע"פ פטורץ היו להם גלוי היה שאם משסע גלוי סי לפניהם גלוי לפניאס

 בידו ביש ליה ומוקם31ן אחיו בעון מאהיו איש וכשלו )ו( הנשבעין בכל כדאמרינן פטורין היומעונש.
 דבריו ושיתקבלו כדי ובנחת בנעיצתן לחוכיח המוכיח ועל , היטמרי לא תוכיח דהוכח חימשה אסללמחות
 לטימרינהו צריך חנה בר בר )ז( רבה ואמר הנר את הדליקו ערבתם עשרתם 6'[ ])"י נשבתידאמרינן

 , מיניה דליקבלו היכי כיבניחותא

 גלח[ רכנרכמיבלן
 בלל זה אומר ר"ע ותניא ה' א% כמוך .לרעלי ואהבת קדושים בפי הב"" ציה * כמיד ייעדואהבת

 האיך וא"ת ללבו, המסור דבר לאמר ולא לו לעשות שלא וכו' ואהבת )א( פי' בתורהגדול
 דאסרינן ,והיינו . %בך שמסור סיע ,שאתה יבר הלמור ממך פ" כמוך נאמר לכך אני נביא וכיאדע
 מכאן למדנו ע"א )ב(. פי' ואידך כולה התורה כל חציינו תעמיד לא לחברך סני דעלך h'SJ ]'6 פ"בבשבת
 שהוא )ג( לרעך כמוך ת"ל לכל יכול זה עם זה טוב בלב להיות הבריהם את לאהוב ישראלשמצורם
 מצוה כי לאהבו מצוה אוגך רשע הוא אם אבל . כסוך מצות ואוהב שסים בעול עצמו שמכניםכטתי

 . ונוי אשנא ה' משנאץ הלא וכתיב רע שנאת ה' יראת כדכתיבלשנאותו
 והיה בפ' וכתיב וגו/ בם ודברת לבניך ושננתם שתחק בפ' ייצרנו צוה )ח( ומצותיו ה' תורת בנך"ר ]ם[ יכהמען

 ראםשצעקת
 לסיגו ימיי ק 61יג1 )עי) ססזכיר סר6"ס מנכרי סו6 סכ3 כו' קמר ולי עד סס%ג סכ' מר, דב) סנמ'"' וסמן טן גיימר6סטימע6ו

stte6 ר5ס 67ט נוגמע מיסו כו' י.מר6ס כ)6 מוט6יס סיסת כיי )מתוק טו3 ט,יד'ט מס .י6ס')ו( pinc~ 5דליך ס") ספה"נ 6ג 
p'l~sשלנלי ססעס ססגמי"י וסו6 נכסויס חסי %כ נ3סגיגו כת"י )סגיו סי' )6 ונקמת על) כו' נסמע ס)6 צנר 4מר ס)6 7חוגס 
 1' 6הן כ' ס" ס"5 מערכת 7יניס אסיפת ממד ס7' ונס' סטנמיק כם"כ ירכוס סיגרי סו6 ו6"6 עד ססמ"נ מון % נאמת %6ססלנ
h'3p(עייפך 67י0 וט' ססנ%"י ע"י טסעירו גמינוריסס נני6יס מג flbln1 '6י' 16ת קג"1 נחו )עי) ועיי' סטיק 6ת 3סגייק סייכג' גפס 
 סמועס 'נין כמפגנת וסיין דכאן ייר6'ס יעת 3"סנ 5"ע 61"כ רסס גקר6 %ת 3סכס דנס רכיט )דעת סעמודיס סווי ד' סססינטתי
 : סוט רג גר רנס סס נסנת %6 בן דוץ נניעין כ"ס )ז( . י )"ט סליינין גסטעת S~b 610 רם סנסנעין נכ3 )1( . ס'ס"ס
 )6 מוס .ומ5טער 6דס ס) ))נו מנוסע 737 ר"3 ענו סמרר יכר כו' ושסות ס63 רטט ינאי יוסי' פי' מינת מסר גגזסס כו' ס")א(
 נ6מירס סי6 וגוייס מס6י)1 סרגו נעט"ס סי6 זגקמס תטול 631 מקוס )6 6ד)עע ק6י )רעך ורסנת , % '6מר 1)6 3מנירו יעכס'
S~ha'61"ת -רניגו מסייס וזס רע דיבור )ו יקמר )6 תס ל"ע יגר כסועה .יעסס ס63 קרעך ויסנט קומר סו6 סגיסס וע) כמוחך 6ינ 
 )כך מזס מיטהר תיגו פסקולי סייחי סכלה )ומר יכף ))נו ממסור ינר קמירת מנ3 ונר6ס סגג3ס ינר 610 עסייס ינם)מ6 6דעסטיך
 טסו6 6)6 כמוך )רעך ו6סנת ח6ס"כ כנפסו הכירו סי6סנ ס6דס 3ג 'קנ3 דקיך גפהש) 6סנס 61סנת ס" 6ין וס 1)פי' כו' כמוךנקמר
 -יוניי d~"D  לטלילס  מקנין מפסוק YOn סטינו כו' כסגת 67מריגן וסי':1 מעקץ מרחיק מסיית 5מ1 כמוך 6מר וספיר וסססד רססמרעת
 נ6זר"ג סו6 וכן סקוסנו מאוס סגך לסע 6% כשך 6יגו ד6ס כמעועי 6ת6 כמוך ס6ס"כ ומס מנם נשע) ולסגת רביט עפרם וגע"6סיס.
fDDn63כממסך רנתו .לנרי רסנת וכיתי )6 ונס מקוס כסוס מ65תיס )6 6מגס מיג") ילסס 7סו6 סגר6ס רניט ע"ד סכ' "יס כססם 1ד 
 . ע"ש עד 'וס"מ מן מסר  .וגגיפס ז"ל נפירם"י טיט  ייוור וי) סו6 מרוסק ג") )נ( . סינרים סי' .סכ"ז ג3"ר ושין e""D כו'סנריו
 קר6 ס6י רגעו סכ1ק מ"ע מונן ואיזו )"ר ייפ כויקרא 610 1ססוק גמזך )ו 61סנת ת"3 סס כתונ גס גגךפם כמק-.מסר עי כו' ורעך)ג(

 : ,ו' 6ות ומס"ס ק5"ס סי' )סע עיין )פג16חו מ15ס כו' הרע סו6 06 6ג) רניגו ומת"כ כמוך S~b פ)4מגו סכס"י ,גני' ,וסגפן גיסדטקיק
(  שמו  ק"ו ט' יסמק וכ"כ  קילס 6ח 6ותס 1)גגדתס סג6מל ומטת הורס גט ))מי %ע רניט סינל' כ' '"ג עטין לסמ"ג מגס)א(

 ס" שירסיס רכיט יעת SDI )נמך וסברס למ"ע ,ס כ3 סג)) י"6 גו' 'גסס"מ כסלמנ"ס וי% גמכס 6ח 6והס 1)מיתס זכתינ )נגיו
 "'ש סי6 )גניו %מי ת3:ניזיס 36ו ננמך 1סגגחס מיש סו6 7)6וייס %ות )נ' גמגיס 63חריס תורס עימד %מ מורס 1))מינל6ס
 מיפשק ,ס 6ין )ג'2ס 6ת enlh והמיחס 7כחינ )מנריסן תורס פינטזו סקנסס גיס לק"ו נף יסק מפכ"ל .61"כ וטיכס 6ת onlhו)מיתס

דדוייי
 ועוג )סמים סס1ג נעמוי ,1 מגוס סירפט והמטס סס כ' רנינו 6ך ינגיך cl(:on מיכסות יו6 )מכריסן  פרס  ילומד  ,כלל  סט
 י6:ג נסורוטיס וס6רגטגפריות

~lnSS 
 ג6סר"ם מורס ישמו רגיל דעת גס סרי 61"כ %ן )ממ"כ רומז סו6 יע"כ 3כ6ן כ33חיס .כו'

 'סו4"ס,)'ער36 5וס *eth1 עט עקדתן ג"1 ס" ,שיפק מ7ס סס גג'6ור (Yae .וטמר .%גו .הורס %מי .ועגות'ע4 .6קת "%שס,6
ק,)וניו
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 יראים ולבריות לשטים שרע איפרים ה עפימפר198
 ראםהועפיז

 בסי' וגטנט כ6ן סוכר מס )3ד )6חייס תורס ))מד מיוחדת מגוס )מ 6ין 6"כ )טייטס תורס טעמיו 57") כו' )מניריטס תורסט')לודו

 הכו, 11" ע"ה נתן ,11:'
C t h 1 1 1  

 :ב:2גי:ס:12י2י 3כס"נ%ךז4 ב: :%ן 21%י:1בבב זרען:: ס'" יו().י 11 ,י hth' וור'1 הויה בשו; כיל ,ן;),ין ייוי.ו נפוי ותש
 לי"ו:וס2:ייךיב 31ט1'סניע"זן7ימ: )סי' מכס"גכסיכגס ט'6 )'קים

 :תסט6רן :בס :ע::וי:"'2ןנס"יטכ')ךז"%נ::ן בן ,ץנ,ענ:ט2צ:ךץ"ז' ' שסיס
::יתן")מ'נציייתלן":טמיע

 ש"כ )1% מי ab'D3 O~Dt't)tt1 תינךנ7ו3"ט
 :: "י ז ה:%:א ע" כה ה

'DS'ג ן;נ ::,:נ: fo)sc~) ,;י:ג':*"'י,ו ::,:עמינו:2,רענ י%ה,רגןםם שעציי 
c~rnsס' ירקת עפם ועקב חכמתו מסג' כסן )טוס ע5לוו ססקד'ס מי רשנו )6 כזס"י ועכוזיו 6ח"ז p"o1 סחי:וך '"DDhs שמרו מככר 

 ftD % :וי16"יובי'וכמזו"נ
 ינמ2נסיור3'

 מסרס סי6 :ב וטו6:%ש'וס% בשוסו ננץ ד3ריסס טטכ'6 נטרוג6'

 קודס ת"ח יממזר סדנר וטעם . ומסוס ע"ס )כסן קודס שח"כ כ' ))וי ellp % נייכ hrtb ג" ינריס6 מסוס נוס גצנו 6י1נדו)

 o~ur - )3 יקי 6( י עעמי מתיי hlon י6ס שתים פיוצ"
 . מטיסן

 מיי"סעיס,,פי( מ5.
4 השירסק

 ר.גכנט מכלג מסניגיס סי6 'קלס דדרסען מסוס ססו6 סרי 7"ס נחוס' ועיי"ט יכסיף ht~c 6' )"ח 3נ"ק ר"מסימר PODIנכלי
 ~clu יקד סר6סע )עעס יה"כ 3י"מ1דייס1 יי"ש D'b" גיס יכסגסיייי):יי 6תי סג") )ס' 36) ככס"נ כקטון ר"ג 6מר .)מס מפנ,ניס ס'6 יקרס כדכחי3 מכסתן יותר טיוח סו)") ד6"כ קסס ו)כ6ורס ו)סגיס)סני

 זייני ייני סכסייס יני ייהר ךידסו ,"יי 1דמסי3 )1י"י ,6יי
 סריס עוקר וח"ק עדיף ס'ג' ח'"  ויפגן רס3"נ 3ס פיני  יוחנן רי יטמר 6ס6 6' י'י סורילת מבע 3נ6ר  )סמס"כ )מיטתו ור"משכס"מ

 וריגן רטכ"ג תס)וחיו27)יני :) )ססמיע סיכו) 6עי3ד6ט'רש )מ)) ג6ט )מי כקםט'
'oh)~r 3ססמיערכ) סיכת גקר6 )טיוח עייף 

 'hlc1'1)filp:ct~o ,%40ופ

 סטם ד'ד10 %ות בז' פ' כ ויקנכריכ,1ב וסיני :) עדיף סיגי נ - ק י

 h~t'TS דריט6 2נדיוק6 )4יקסות ך'טסכ'טמ י11מ .י%במנן

נגפת
 1'ס")

 6ין טהר מוסל  ח"חטו6 ס סף ה"מ כ"כ ס,6 סכס"נ 6ס ע"ס'1ממ,רסת"ןיקה-סחגוס5"כ )כמ"ג :נח63:זדוק6
 6ריס6 מס ' . ; ' )סחעיך וס") ריוריוח סוף ננוסגס )מ"מ ועכר") עכ"). ע"ס )כסן ר,הורס 3קרי6ח קודס ח"ח סמגוור ו")ררו

 ר 6נ) נטגיח eD~-"3'חורס ש:י%י4צ%ע2:ך:2י
 יק

!1 
 )ריחיותו דס6 רי'6 ד)6 כה3 קקכ"ד 'ס" ויטרי כמחזורז

 י%(:הזיונ נר  תנך :;נקנ ע:~~גגע ו:י,..ן2" ע "יין;:ו:ןננ,::ג,ו'
 :נ %ה;ס'שע53:ן~פ5גגנ('

- 

 הגוסו ": ט""י""ווי:"'י-ףי2
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ק יראים ולבריות לשמם שיע אירניים " עכויפכשר
a~vיב'יי,ה י",:: עג:;:."ע'ל:םך ע;ניא,י ]ך ::ג,בי'ע:ונ 4;;;ן,ן: 

 ט1 ;מס מ,וההיא ,זבו י::בגן:ם 7;:"בשי"' ייישן::ןץין::;י::":נין-י':: יי(י%
ק ע ו:נ:2 בנ,ב;:ונ;;ב ,עבא בהעםך:ז.ב:ב%  1;גנ 

 גן,ןן(נ:ך;ב:ןג :ען(גב:ן /.,? שהרנ,עין.ת1עאלג4אאם%שופ5,5
 נק רכומימן

 י יהי::י1 פ'ם,נבייעיןןי:ןי;,א:,ן,"ג1:
"2:11 
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