
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 

 בב:ע;ים ענדם פ" -י'ת בג

 ראםתועפות

מ!1111ע1111מעא
5שנעעצא%542נןשןך-11יםם8מ8שש%
1%עןש111ששםב25נע%ענש%משאש%ואשמ

------- ----- 

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



 יראים ולבריות ישמים שרע איפהם ה עפימפר00ב
 6'[ ]הי"י חרש פרק וביבמות ,עליך

 מוי
 עושה )ב( אינו אם אבל אביו לדעת העושה בקפן יוחנן ר' לה

 מצוין ב"ר אין ומריפות נבלות אוכל קטן ב'בסות כראמרינן שביתתו על טופר אביו אין אביוידעת
 ומוטך לאביו לו שנוה שיודע אביו לרעת העושה בקטן בקמתם דמוקפנן נכו דקרא ובתך ובנךלהפרישו
 להן קנוי שאיוגופ שכירים כוכבים עובדי בעבדים מדבר הכתוב שאין עוד )נ( עושה.ומנין בעשותו חפץשאביו

 ראםתועפות
 מס"ק ס"ד ס" ריס ג6"6 ססמ"נ סכ' וכמו ס6' כמחקק סעפי כסליחת )16 ד6יכ6 סרי עכ") לסרס ממחוסרי ס"ד כדיתי ינוחדומען
 וכן 1hb מחסר מכנעני וענדו סקסן 3גו מולכת דע) סלמכ"ן כטס כן טכ' )"כ מ' 3חיגוך ועיין כ)16 דעונר סחייך נסס 6' וכמ"ר6'

 סכ6 )16 סי' . ינום ד)מען ע6ו כר, ד)יכ6 י"ס כתב סם )סה"נ ככיפוריו וסמסרס"3 ס' כן ממות י.חומס נסיי מסרמנ"ן %מתגר6ס
 ענדך ינוח )מען ס") זרדינו 3ס"נ )מון סיר6יס רכינו סיגס ד3כווגס י") ועסי"ז )וס 15רך 6'ן סרמנ"ן ו)פמס"כ עכץ וקץ עכסמ%)
 6ין 6נת %עת עומס *פ 6ס %) )ב( . 3עסס רק טלהנו נסמס מסה"כ ולמתו עכרו סכיחת ע) מווסר נ)16 ג"כ ססו6 כמוךולמתך
 וכתב עכ") ט' מווסר *גו 6פ1 דעת ע3 עוסס סייגו קמן כ"כ סו6 6ס 36) נוס") 6ית6 סגדסס מרסס כוי טכיתתו ע) מווסר36'1
tffn  סף ססלנ מדברי מסמע וכן התסריטו 6"5 כן לעסות )ו נוח ס36יו )סכחין דעת נו סטין דקען S"D7 מוכח טעמודיס מווי
 כח"כ גס . כן גר6ט 6,ן ס)פגיגו כתש סירסת מבסון 6נ) עכ") C""D רס"' מסנרי ס)"ד סי' נ*"ח סכני דקדק וכן קמ"ר)לוין
 דכוותט סס סכה סנמר6 כקוסיית מספיק וס 6ין ונקמת עכ"ל כן כעטותו )ו גוח סובכיו יודע לניו )ןעה פי' b~p סי' נסוףבונדסס
 סו6 )יסרך) )1 סגוח 'ודע ו6סי' סס וסרס"י עכיד זנסטיס )דעתה נכרי סס דממי עד סרי מי דיסר6)  )יעתר דקעכין נכרינכי

 כעמומו Ten מלכיו ומתוך )סכיו )1 סנומ מיודע 6ניו )יעת סעוסס סקסן 3,הכה"י כ6ן כתב ימס מ6ד ומס כוי מחכוין %סו)סגלת
 תירת )ית6 כנדסס כו' עוד וממן )ג( . נ' סי' קו"ח ח"ק סר~נ;  3טו"ת ועיין כוכ3יס מעובד מן 3סכדי)ו סייגו כו' ומתוך דמס"כעוסס
 ססכי6 רפת דכרי סממך ס" חיט סרס סס וכתכ בו, ככריתות דתל6 3עכדיס מדבר 6י:1 ססכהוכ ומגין כוס") סס כחוכ גסעוד

 3נריית6 מסרי מלות מנע סקנ)ו 6)6 רמזנו ס)6 דמיינו כעכדיס מדכר קינו ד;עכי)ח6 כרית כגי דסי' למד "61 זכריתותכרייתך
 ע3 סמ5ווס עכדוח )סס ועכלו סמך עכןיס ססס כרית ככמ דמ"רי ודקי 6)6 נטכח נתרכס לעסות סתוספס ולמס )ערד מתירדכר'תות
 3"ש") כגדסס סירלוס כ' מבריתות רפס מסכ"ס ותחר . עכ") פסר6) קמי ונוסן  מכיפולו  כנע;יס עכדיס סי' רניגו סמסייס ונסוטכיתתן
 וכ"ס גו' למכדן שרות גותגין 6'ן כס"ק גנני וחגן מג")ו6מריגן

 מתיריי
 )יס מג6 והעריגן לגיגו סכחכ מס חרס ססס סס וכ' עכ")

 וס כסימן כ)סגיגו סנת"י נגוסת עמס ושריס 63רן סמרור וכרוך עכ"ל כ6ן נעתקו וכמשת )סדכריס קימור )ר.ס *ן מת'רין עדכו'
 סס סמנ"6 וכתן טכיתתו ע) מגוום רגו 6ין מכיר ססו6 נמור גכרי כ"כ מ"י ס"ס 16"ח סכו"ם מגס . כיפור 5ריכין סדנריו6%
 ח"3 קמיו ס" כ"כ ס' ס6נודס כמט"כ וסוך Y')D עלס קנין קמי ftw'(1 כיון מן16ריית6 6:וד 6ין רכו מלרכת עוסס טו6 ט*פ'סי'
 מרדכי וכמנסות עכ") למחות 6"5 מעגמן עוסין ו6ס עכרי דגססייסו bnP7b סחות 16 )תגס סמוטכריס ומפחס עכד הניחס רגיגווכי
 דנססייסו bnuih גנוי סחות 16 )סגד סמוסכריס ססחס 16 מרי עכד ר6"ס וכ' כוס") פרד"ס ע"ס 6)1 דנריס כ' כסוסו כתכי כ)ס'
 כ11 סס וסקריך כ' כ' 6ות סס וסד"מ ס'"ד מריכי מנסות ד' טכי6 ס"ד ס" סס ומכ"י כו' נמסת עמו והין סקסן ריוח כסני)עניי

 ר' ~Sh, כ' [oints] קינג כו' וסם") . מר"כ נמוך נ"ר מתיר ר' ,fig סר"ס מתפתת 51") סו6 דס"ס וגריס טכ") ר6"סמחסונת
 משנס 13 )עסות 16 נסמתו 6חר לחמר שגס נכרי מסוכר יסר% ו5") 5דק כסן 6ניגזור )סר"ר 51") סגי 6חי ככימין נ"רסיקוסו
 מסמע כוכבים סעוכוי מכיתת )רנות תמהך כן ויגפס סג6מר מסוס מ)6פס סוס כססת )עטות מותר סו6 06 ונסרס נפתהחרת
 אקנט כוכגיס נעוגדי דוקק כוככיס סעוכדי מכיתת )רנות ספמרו מס ודקי כ' 5 וסט'כ יסרק) תחת נעורו מלטכס סוס )עסותספסור
 לכוסו יכת ו6ימ מסר6) קנוי גוסן 8ין טחות 16 יותר 16 סגרי טכירי סמן ססכורין 6)1 6כ3 13 קנוי מנוסן ססק)6כי כקווין 6)1 גגוןגוסו

 מדגר פינו ססכתוג ומנין ג") דגנד5ס *;י קומר הג"3 ומב) . עכ") )עסות תסור כו' כיסרך) סגסגס כדרר 6ך משכס מלעסותולאנש
 דסכת ממסנס רקס ועוץ מכריחות ס"ר וע"ז נסכח"י כלן וכמכופר 3יסר6) )סס קנוי גוסן שין סכיריס כוככיס נעוכן 1)6 ור") כעכןיס6)6
 'רסיס 6יסמס' מג") 61מרי;ן 6)1 תימת ושס"ס 3ות6 וכ;דסס ע"ס ;1' )דחוהס "ס  6חרו;ס ור6יס כתכ סכלן 6)6 )ענדן עורות גןי"ז
 מדכר סכתוג ס6ין נניס סרג)יס מלין ס" מט גוג6 ו6מר':ן ועו"6 מכריתות סמ"ר רנימ ע"ד )סקסות סנוסדר מסרר"נ סגס"סוס61
 ממקומו 5"כ סתוסגין שמס עני סס סינורו מסוס ו6י דכריתות רפס כסך ס5"ע וכ6תח )'סר6) )סס קמי נוטן טפן סכיריס כוכניסנעוכד
 כוכגיס דעונדי דסו"6 לע"כ ראות )חסט )רבינו טורך ולמן סכ"מ ער) כעכר כיכמות וקמרו קמחך כן ויגסס וקמתך עמך דכתיכ מוכרע610

 6חך ר"ט כדגרי 6' ע' ככריתות סנים דסנרי"ס ודע סכי. למריכן ד)6 דטריתות מנר"ת6 )וס ר6יס 6'ן 61"כ כעכדיס ס"ס )ומןסכיריס
 ע)יסס סקיכ)ו סי' סתומכיס ולמס דעגי )מרסס סים ו6ף גכרי תיגת מגיס )גוס ידעתי ון6 כו' סהוסניס 61מס עכד גכרי א'גנת
 דעס וסוף סבת מסג' סס"כ ממ"מ ססני6 סרסנ"6 )דעת 636 1"6 %6 שכליס ע"ז טנס 61מט עבי סי' ונכרי כוככיס עמדת )עכורס)6

 )מיחקס. סנרי"ס וכונת ענו)ס ח65י נסני מסוני גכרי תפת 5") 1*3' טס סרמ3"ן )זעת מט6"כ ס"ד סי' ריפ נסונף סמחנר ס)ר6סונס
 כיון מ"מ ירקיעו טכירו 6'מ נ"מ[ עטיו סקיכ3 ]סנ"ח י6פי' נססים ועיין סכתכ ס"ד סי' ריס )16"ח נחידוס'1 3סגרעק"16ר6יתי
 עכ"ל otnlnh~l ססו"ע יססמיעו 51'ענ מלמכס )6ותס סעס )סי מכירו סוי מ)6כח1 לעסותסמיקת

~hsl דלין דמסוס במסיסות מיסי 
 ח)ק סוף י"כ נחיב ירוהס ורכינו נוס סעו"ע סקריך )6 %ן סק"'3 טס סמנ"6 כמט"כ גוסנ מסיו% כזמן 6)6 גוסנ זענו עליו גךכ)דין
 מסוע כך ער) כעגך מיירי וגס וסנר תמהך כן tt(ce יכהינ ער3 6ס4 6)6 סג% עכדו יוקל 1)16 סכיחתו ע) מ5ווס עבדו כתכי"ל

 מווסר ורש לסגות מהויינ ענד סאתו חייגת סס6סס סמטת גכ) סחיינ וטנ) סם) ענדו גין )ח)ק כיקר 1)6 עכץ. סע% ס'ניכרות
 61תי . ע5נוו כמ)6כח )6 6כ3 137 3מ63כת ע)'1 מווסר רכו למתך בן ויגסס 6ס"כ סעייו ער) ענד מחל"כ עגמו כנארח eb" כ"כעליו

קו6

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



קא 4ר4פים 'תה ולבר לשמים שרע אשורים ה עפי13כפו*
 מלאכה עושה תושב נר אומר )ד( יוסי ר' 6'[ ]ט' כפרה מחומרי ארבעה פ' בכריתות דתניאלישראל
 . ותנן , מודו ואמה בעבד אבל תושב בגר אלא יוסי דרי עליה פלגי לא ורבנן בחול כישראל בשבתלעצמו

 ולומר לרתותה יש אחרונה וראיה , טתירין וביה וכו' לעבדן עורות נותנין אין אומרים ב"ש נ'[ '"י ]סגתנמי
 . מבקיבולת יותר בשכירים לישראל קניןשיש

 ]קכז[ רכזמיומן
 במועדים ולשמח לשמוח אנכי ראה בפ' צוה אשר ותקיים מאלהיר ויראת , ואלמנה יתום גר ייישמה

 ובתך ובנך אתה אלהיך דף לפני ושמחת ההיא בפ' וכתיב וט' אלהיך לוי )א( ועשיתדכתיב
 אשר והאלמנה והיהום והגר והלוי ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת וכתיב ימיםשבעת לך תעשה המוכות חג וכתיב בקרבך אשר והאלמנה והיתום והגר בשעריך אשר והלוי ואמתךועבדך
 אלה 6'[ ]" פ"א בשבועוה יונה דרי מו;יקש מנלן כתיב לא השנה וראש המצות בחג שמחה .בשעריך
 אינו הסועדים בכלל שהוא אע"פ הכפורים ויום לזה זה המועדות כל הוקשו יונה איר במועדיכם לה'תעשו
 וחייב להתענות אסור )ב( שבר"ח מזה גם ולמדנו נפשותיכם את ועניתם ביה כתיב דהא שמחהבכלל
 בתענית דאמרינן והיינו . וגו' מועד עלי קו-א דכתיב מועד מיקרי אב דר"ח התם כדאמרינן בו לשמוחאדם
 פ בברכות דאמרינן והא . חיזוק בעי לא ודאורייתא דאורייתא דר"ח ולהתענות הספד לענין כ'[ ]'"יפ"ב

 לשמוח יכול ]פת[ אכילת שבלא קאמר פת באכילת אכיל לא בעי אי אכיל בעי אי ר"ת נ'[ ]מנטשאכלו
 לשמה תורה והקפידה , והם פסח כעצרת נוהגים שהכל הכלל זה היית עבד בי והרת במפדי )ג(תניא * יין ושתיית בשרבאכילת

 ירויח מי אין ואלמנה . יתומ נחלה להם אין וגר. לוי להם מצוי עניות ד' באלו ואלמנה ויזעום גרלוי

 ראםהועפות
 קטם יכריתות מסוגיך 6נ) מס טימר במתך 3ן וססיג עלמו 3מ)6כת בסי' מנסר מסוק ט163ת1 דוסנר כחולן ס' רט'י כחיטתס61
 כסל36"י ירוחס ירמיזו ולפטר 0ר6טוגיס וכ) סחוס' טכח3ו כמו)%ס

 )מוך מסו) ג"ש מסו) וענד )עכי ע3ד 3ין )חנק ירי ס)6 ס")
 ר3ו כמחנכת ט3יחתס ע) מוזהר ר3ו וטגי0ס ער) )"ט מסו) ד)"ט ירוחם לדיגו וחס כ6ט0 3מ5וח טמחויי3 ענדות )סס טכ) )%66
6(1n)hlns 3סס מרדכי סגסוח מחיר סמ)6כוח )כ) סכרו ד6סי' מק"ט מג"6 רמ"ו סין מהס"ס ו3ס' רמ"ד ס" 33"י ועיין ע5מס 

 כסכה מ)6כ0 עוסה ניח נומר יוסי ר' )"ו מ" ע"ס סף 160"ו )טון כו' סומר 'וסי ר' )ד( . ודו"ק טס טכתכ כסרמכ"ס ד)6סר6"ס
 סנירס6 0:דסס וכיר6יס S~ns כיטר6) )עגמן בסכת מ)6ן:ס עוטין 0חוטכין 61מס ע3ד . ס6נוד ד3ר יסייד סי' . 3ויס"מ כיטר6))עגמו
 163"ו כמט"כ 51") טס סט"ס ו:ר06 )ע5מן כחוס"מ מ63כ0 עוסין סחוטכין 61מס ע3ד כחוס"מ )ע5מו מ)6כט עוטס נ"ת 16מר יוסיר'
 ניטרי) ס") דמ"ק סס ור"ע )ח"ק ר") גג"ת 6)6 דר"י עסיס )"פ וריגן ומטכ"ר סס 3נמר6 )סניו טכו6 כמו כת"י סיר6'סוני'

 . ר"ט סייגו ולמס נענד כן יוסי רן 6מר ו6י 3מו) כיסר6) אג"ת תומר יוסי טר' )נרסתי:ו מוכרח וסם סחוסכיסs~nhl עכי יוסי ר' כדררי גהר )6 ננמר6 ולדגיגו גחו) כיסרי) יסייע מויו ו6מ0 3עכד מ3) ס"ס 1%1 כי"ח כיסרי) ס") ור"עכחוס"מ
 הנוחס כחיב ו3ע5רת כמחס 3ססח :6מר )6 מס שפני כעס כחב ר6ס ס"ס מסרס"כ מ651ות 6נדס ונמדרג כג") מס' מנועותמג)א(

 נד' טטניגו )ס' כקט . ימיס סכעת 6)סיכס ס' )סני ]וסמחתס טמח 6ך וסייח כחנך וטמחת דכתיכ המחות ג' כתיב ובמג כו'6חת
 )0תעגות ד)6 מיומך סו' ר"ח . 6י כד"ס כת3 3' מ"ט ככרכום סתוס' כו' )מתענות לסור סנר"ח )ב( . כו' נידון סעו)ס נסנססרקיס
 כתב ועפיה מאית מגילת נט)0 )6 ודלי ינו136 כו' בר"ח )סתע:ות ט)6 . %1 ד"0 6' י"ג נתענית 0חוס' וכ"כ תענית כמניסחגרון
 וס6 עכ"). לסור דפינו תענית יונינה דכט)ס כיון וגרפס חע:ית. נתגירת סחוס כך נר"ח )סתעגוח לסור ה"6 י"6 גתיכ ירוחסרכתו

 oh"( 6כ) תענית ליסור )אין )סס )בקיטו סי6 קרוכס ו6סמכת6 )מועדות תמוך כתורס מנוכר )ומר סייגו 610 ד6וריימ6 ר"חז6מרינן
 דר"ח כתענית )לסור סו6 ונגוס ד:ו6וריית6 גרפס סיר5'ס דעת 6כ) ככ"ח. a~twt תי"ח ק" נ6ו"ח סנ"' כ"כ מדרכגן 6)6 מאסרד)6
 דברי ססני6 עיי"ט תג"ג סי' ר"מ ס)t"tho 1 יעה וכ"ג הכממס דחייכ גמי כחכ סס:0 ר6ס ומס"ט בו )סרוח 6דס וחייב מועדליקרי
 סוכרון יום 6ח )סטון ו,מגיס הגיס )סמחס מועדים כר"ם ס6ומריס )ענין ר"ת טקסי וכסר6"ט יר"ם ס"ק כמריכי ועיין דכאן ממיןר"6
 כ6ן ר3יגו וממס"כ . h~llal S~r 3מג"6 תקיע ס"מ ש"ח )סו"ע וסיין כ)) ס3"י מדגרי צעיר )6 נדס"ת סס כנרכוח וסגרם"טסוס
 ושין עיי"ס 5"כ ס" )מע"ס סס63תי יסורס לסיגו )שרי סמעי"ט כדברי טי6 מ613ר יין וטתייח נטר 63כעח )ממוח יכו) סח שכייתס6%
 bsttel טמסרס סמעי"ט ע) )סטיג ג"כ סכ' קמ"י סי' ח6ו"ח ס)כס עמק 3ק' 1ר6'תי . מר"ח עדיתך דר"ס h"p S~p סי' ס"6טו"ת
 3ו )6כו) ומחוייל 6' ע"6 גססחיס טמחס ככ)) יריתך סר6טון יקע דביקי )יה6 ו)דעחו וטמחת דכחי3 דקרם נסמחס ח)י6 סי6דיונך
 )51% חייב ישן מחורין 6ין ס,כיר 1)6 33סמ"ז טעס ד6ס סרמכ"ס מסק 61סי"ס 3ו גוסגת טממס חוסנם דס6 ושי נ' 5"סכססחיס

 6מ)ס ועיקר )שכיסס חטיו ח)קסו מסוס סמחס מטוס כיו"ט פת )6כו) 6דס דחייכ סר6"ס וממ"כ 3טמחס כ)) חס ד)6 ודשי 6)6 סח3ו
 הגיש )ג( . עיי"ס עונג nsas וקרית מ"ע )כס' גמי ד3עינ'ן כטית מכ"מ נ' מ"ח 3פסחיס כד6ית6 עגנ דטייגו )כס זיעי ר") )תםסו6
 סליקו וטמחת ד"ס 6' י נחמגס ור,תוס' כגיסם )ית6 וסקסידס טדכו'

 דעתו
 . 6' 6ות ומס"ס תכש ס" )ס)ן ועיין ע""ס סססרי

ען
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 יוראים ולברית לשמים שרע איברים העמידמכנר%0%
 במה . ברגל )ה( ובנותיו בניו לשמח אדם חייב g~p] ]'6 פסחים בערבי שמחי':/,כדתניא היא )ד( וכמהלהם.

 ואנלת שלמים וזבחת כוי בבשר אלא שמחה אין ק11מ המקדש שבית בזמן אומר בתירה בן יהודה ר'משמחן
 דבר כל אלא בלבד יין ולא אנוש לבב ישמח ויין שנאסר ביין אלא שמחה אין ועכשו וכו' ושמהתשם

 אדם חייב פסחים בערבי כדתניא . לעשות אדם חייב לו הוא ששמחה שנודע דבר וכל האדם אתשמשמח
 רב תני . להם בראוי ואנשים להם בראוי נשים אומר יהודה ר' ביין משמהן במה ברגל ובנותיו בניולשמח
 האדם אח המשמח דבר שבכל למדנו . המגוהצין פשתן בבגדי ישראל בארץ צבעונין בבגדי בכבליוסף

 . שמחה הוצאת מחוסרי עניים עמו ולשמח לשמוח אדםחייב
 ]קצ[ רכהכימן

 בעולה אלמנה אפילו לו חרשה אשה שנושא צוה אשר כל את לעשות "ירא אלהיך ה' את . טלהשמח
 יעבור ולא בצבא יצא לא חדשה אשה איש יקה כי תצא כי בפ' דכתיב בצבא לצאת רשאיאינו

 ולא )א( כרם נסע ממקומם וזים שאינם ואלו 6'[ ]מ"ג מלהמה משוח פ' בסוטה ותנן . וגו' דבר לכלעליו
 ושמח אחת שנה לביתו יהיה נקי שנאמר יבמתו את והכונס ארוסתו את והנושא חנכו ולא בית בנהחלל
 ומען מים מספלון ואין יבמתו להביא לקח אשר אשתו זו אשתו כמשמעו ביתו כרמו לקח אשר אשתואת
 אלמנה לרבות מנין בתולה אלא לי אין חדשה אשה איש יקח כי בפפרי ותניא , הדרבים את מתקניןואין

 לו הדשה שהיא הדשה נאמר למה כן אם מכ"מ לקה אשר אשתו את ושמה ת"ל יבם ושומרת )ב(ארוסה
 בת לישראל ונתינה ממזרת הדיום לכהן וחלוצה געשה גדול לכהן לאלמנה פרם )ג( לקח גרושתו למחזירפרם

 שבשנה )ה( למדנו . דבר לכל ת"ל ומזון ומים זין כלי יספיק אבל )ד( בצבא יצא לא . ולממזר לנתיןישראל

 ראםתועפות
 . מכלן עדס"ת יעיר טס פתן מ5סס ונסגרות וסתגי6 מד"ס 6' כ"ד כרכות ועיין כיהו כג' el(f(l ותותיו )ה( . ]טנר6"י[ וכמס5"))ד(
 סידורך נקט כמסנט 6נ) 6סט כיח כרס דקרך דורסם סידורם נקע ורכינו . כ5") כרמו וס יעיט . )קח כו' וחגיו 3ית כו' וח))1כרס)א(

 51") טו6 ס"ס . קרוסת )ב( . סמלך ויד .טס וככ"מ סים דיעות מט)' ס"ס כמכ"מ ועיין 6טט כרס כיח דמחני' ירוטך קר6יעדך
 מספרי וגי' כ"כ מ31ן )וט ולין מ"מ 6טס ת") מס סימרו 6' יו"ד סועס עיין מ"מ )קח 6טר לטחו 6ת וממח ח") כספרי ומ"תגרוש
 מרע )קח )ג( . 6"ט כ6ן )סנוט"כ 6כ) מ"נו יוסמח סלנ)יס למנין גכון 61ימ מ"מ וסמח ת") 6'ת6 וכגדסס נכון ע) סו6 ר3יגוטכתכ
 דמיכתי3 סססר טנסוף סס ונ6וריס 3טגטות סי' כו'.ו)כן 61)מ:ס גרוטתו )מחויר פרט טס 6ית6 וסכי )קמ תירת )ית6 )פנינו כמסריכו'
 שיגו גי' oilh . ס)) ר3יגו מסי' וט ט3י" סס עין ו3מ16ר מו"ר פי' וכן כו' )כסרג 6)מגס מיניס ממעסיגן )t'lho 1 ומסמעטסתו
 6353 )ד( . סר6"ס רניגו גי' טנא סל%  טס  לספרי 53ור יסוד, קטלי ימסר על ותמיט:י כו, לסמ"ג ל%ללו:ס סרס לקח מתמרת3ססרי
 . סדרכיס ויתקן 6)6 ויין כ)י )ית6 6' מ"ר מוטט כנמרק 36) סס 3ססרי כ"ט ויין כגי רכינו וממ"כ כ5") כ,' 36) כ5כ6 י65 )6יכו)
 סחיגוך ע"ד כ' ע"ס חסונם ח"3 6טע"ז ת"ס ונסו"ת . נסוסו קנ"ע נ)) 6ךס ונכינת רו"ח מ" ח"6 סרדכ", סו"ת עיין כו' )מדגו)ה(
 ר6ט 1)6 עכ") כן פסק )6 כחינורו ומ"מ 3ע)מ6 )וסירות קנת סמס:)ע סמלות כיוגין סרמנ"ס ווסת סיס 3ד3ר 'חיך סו6 )יעחי3וס")
 ]עיין ממחט )ט טיס סיוךע נכפי )סגוחס ח"כ 6סט 6זס סנוסOilth1 6 כטגס וו מלוס גוטנת כ,ט"ו 6ף ג"כ טכתכ ס'ר6'ס ראגודגרי
 נקי סס טכ' ס' כיד דכריס ט%ד סהומט בסי' ורציתי . ס)'ע"6[ ר6"ד טנ6ון טרי )סון . כוס"ו גס סנוסנ נמורס לעס ע"נ ס'נו"ק
 מדרתן Dht" 6י:ו דזס סר6סוגס ססגס כ) 6סהו 6ח )כמח מ"ע קינו קסתו 6ה וסמח . )65ת ~fhn 6כ) מעטים סו6 פטוריסיט
 J"Dh 6סהו 6ת 1)סמח הכיהו )דנת טו6 ייכו) רסוק 6)6 6יגו 6טקו 6ת וכנוח דפי' ט6מת 6נ) 6חד מנוע 6)6 )ס:,הס נוחויינ6יגו
 וצגי . עכ") סרי 3עננ, רוטט ס6ס מסמע עניו 'עגור ס)6 וכזו:וס ?גונך ע) 6)6 סתורם סוסירס :)ד)6 כו' מהנגוס נגער יסרס)סכ)
 סדכריס מן )6חד '65 ס)6 )סדיך טס כתב טו"מ ע5נוו )נורך )סחורס )ג6ת )סחתן סמ"ק) סס סרדכ"ז ך6ף גן )פרס ךח)עס עצוחמס
 כמסר וככופר )ג6ת רס6' 36) י3ר שעמק כנ,ס"כ ך63 סרי עכ") ועמס 3)16 עובר )65ה סו6 יר5ט ו6ס )65ת מלניט 6תככופין
 כמב"כ וס,וטר ו3ס")  סר5"ס  ורדינו רי"ר טרי  מסג"מ ירמ3"ס ש"כ כו' %חת טוס קטתו  עם  רתתן סיסמת  ס:לייייו תקפיץ מןסחיגוך

 Or 6(6 6ין . רסוח 6)6 צגו 6טהו 6ת וכמח דסי' סלמת 36) כו' מ"ע 6':ו ולמח כ?ע"ך כתכ 6"כ ופיך טר6סון (3TlnDטקדמחי
 כ) טע) מסוס טו6 כמעוגו סססמחס טי)י)6 מחמת ימ"ח otlnlhn סס ד6:וריגן זונקי כתכ ד"ח )כחוכוח 3חי' וסריטכ"6 . כמחכיותטננס
 לסתו 6ת וסרוח Dt("D . וסמח 6חח טגט )כיתו יסיט נקי )ד3ר ים" י"ג ס" סוף דכתו3ות פ"6 טר6"ט )כון 16)ס . ורמח 6מס"כסטגט
 6ח מוטמח נעם? ננווסר טו6 %6 כ)16 מווסר 6עו )משרט )65ן ד63מח ט3"6 סס ממ"כ 6ך סס 6דס 33יגח מנוקר וכן מ"עטו6
 סרי כף רחוקים ממסעות ))כת עומר טפס כג מחתו )65ח טחהן טגמנע מ613ר הקפ"6 מ' ד3ח'גוך טח'גוך )דעת וס 6'ןלסתו

 מאתו )65ת מווסר ע5נוו ממתן כ' ודע . ס'"6 %"ח 'טרמ3"ט דגו"ס סכ"6 כ"כ סרמ3"ס ע) 636 סעסס )3ד ג"כ 3)16 סו6ד)סחימך
 )כ) ע)'1 'ענור ד)6 סרמ%ן מסקנת סרמכ"ס נען )סלן סס סכתנ לסתר )טמנ')ת וכ5") . נעטס 6)6 כתו עגו . מנחו כ)גסחורס
 ס)כ 16)0 . לתורס נס" וסלמכ"ן מסרס"' גרפס וכן עפו טווסר )6 ס5כ6 )נורך כספגו 6כ) סרמכ"ס )דעח ס5כ6 כרכר טחםדכר
 מיס יסמיק וס)6 ויין גר' 'תקן ס)6 רק כו' 'עכור ו)6 ע) סוכירו )S"rnr 6 ס6ף דע כ)ומר כו' ודע סרמ3"ס דננ"ס כתכ סססרוח
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קב יראים ולבריות 25מים שרע אימורהם ה עמידמפר
 שהוא דברים בכל אשתו את ושמח לביתו יהיה נקי דכתיב לשמחה חייב אשתו את אדם שנושאראשונה
 שערי ק"ו בצבא מלצאת שנפטר שמחה מצות על תורה הקפידה כמה וראה . שמחה לה שישיורע
 צריך הלכך לארץ בחוץ בין בארץ בין נוהגת זאת ומצוה ללכת חייבים ששאר בדברים מתבטלבמקום

 . הזה בזמן שיזהראדם
 סו,,מיי ני [כמו/1D~D רמח[ ]רם? ושי ריווח?תטיייל

 מעזוב וחדלת משאו תחת רובץ שונאך חמור תראה כי משפטים בפ: דכתיב פריקה .שיסייעהו לפרוק או בהמתו על משאו למעון שצריך הברו את שהרואה ישראל את הבורא צו" ' יפייקהטעינה
 . שנאתו בשביל יחדל שלא להזהיר הוצרך בשונא אלא אוהבך למעוסי לאו ושונאך עמו[ תעזב ]עזבלו

 עליה צוה מעינה . יצרו את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב כ'[ )"כ ]למ כדתניאועוד
 * עמו תקים הקם מהם והתעלמת בדרך נופלים שורו או אחיך המור את תראה לא דכתיב תצא כי בש'הכתוב
 דכתיב באורחא רמו ומונייהו דאיהו בדרך נופל דכתיב קרא אמר דבפעינה 6'[ ])"כ מציאות )א( באלוומפרש
 עזב שנאמר חייב פעמים וה' ד' אפילו וטען פרק מציאות באלו ותנן . למעון תסייעהו פי' תקימהקם
 עמו בעליו אין עמו בעליו אלא לי אין תעזוב משמע פעמים מאה עזוב 6'[ ])"6 בגמרא ואמרינן .תעזוב
 אבל ההמור לשם אלא )ב( בעליו אין פי' גונא האי כי עמו תקים בהקם נמי ואמרינן . תעזוב ת"ל .מנין
 פרוק לפרוק רצית אמ מצוה ועליך אואיל ואמר לו וישב הלך כדתנן . סמור לסייע רוצים ואינם ישנםאם
 פ" לטעון לא אבל לפרוק התורה מן מצוה חייב. המשוי בעל פי' חולה או זקן היה עמו. שנאמרפטור
 וטעמא כרבנן לן וקיימא בחנמ נמי לפעון אף אומר ר"ש בשכר אלא בחנם למעון לא אבל בחנםלפרוק
 והוא )ג( רביעי בעמוד למעלה שפטרנו וכשם , בחנם פריקה בשכר טעינה ]לך[ לומר רחמנא כתבינהוהלבתא למאי שכן כל לא בע"ה צער ליה דאית פריקה טהייב בע"ה. צער לה דלית מעינה אמינא ואנאפריקה נעי ולא מעינה רחמנא ננתוב ]בהנס[ תרווייהו דעתך מלקא ואי קראי מסיימי דסכרי התם מפרשדרבנן
 טעמא דחדא ומעינה בפריקה פמור הוא כך פטור במציאה הברו משל מרובה שלו ומלאכה הקברותבבית
 שאתה פעמים מהם והתעלמת דכתיב ומשום כמציאה כבודו לפי ואינה זקן הכתוב שפטר שכן וכלנינהו

 ראםתועפות
 )16 ככ)) טגיטס )5כ6 15 )0 ו0י5י06 דגר כ) Slu טסחורס גס כי )סחורת מניתו מ65ת סמהן מותר ע5מו וס 16% מ"מ וכו'1מי1ן
 מוש טרמכ"ן גס דט6 סרמכ"ן משגת סרמכ"ס )תרן ממח ט)3 כקוס תועי) )6 ד3סי"ו וחמי0ני עכ") יכר )כ) עזיו יעכור 7)6וס
 כ)סון כ5כ) ,65 )6 3( . טדכרט ככ) 7נר סו6 יגס יכר )כ) עסו יעכור 1)6 גכ)) טטו6 6( . )צין ככן עוכר ס5נ6 ד)'5י6חכוט

 כו6 61"כ ס5כ6 מעגיז ט)qh 6 מבכות )מרי )16 610 יגר )כ) עזיו יעכור ד631 מצחר 610 טרמכ"ן מעת 6)6 מ"י ס1טסמנמרך
 636 ויותר יותר ו)ס.סיר prn5 כ6 תסגי סט)16 ).מר כ6ן ס"ך ס)6 מגות חתי מס גמגיס וס וכנון כ5כ6 י65 ד)6 טר6ט1ן ע)נוסיף
 פנס סמכמט נעין כס' סויר )סחיס. סרמנ"ס מגלו )6 מדוע טס סמח 0)כ )טירון סתח)ס 6ין 61"כ 6חר ענין ואוסיף ב6 שגיטס)16
 ע) 37רים נוסף כ6ן ונכת"י D~DS )מנוחו ר16י 5ו' חדי )SD 15 עוכר )5כ6 טיו65 כיון כוט סועי) מס ול"י רמח ט)כ ע3 כחכסו6

 חייכיס טט6ר כדכריס כ5נ6 מ)65ה מנסטר וכעל  3יינו'יס סיאט כ6ן וים )'ת6 וכגרסם ומטס עד כו' כמט ורקס סכתכ טגיססטיר6'ס
 הכות סדר סע) 0מ5אן וכמגין ו(") מ.וי)נ6 ס)'ס"6 מסרסייך 0נ6ון סרס 36י וכתכ . כו' ומ5ו0 מתכם) כמקוס ממחט סעדיף ק"ו))כח

 ל6 6סס נ6ירס כתיירי ע"כ י"ח כמסוס י0)6 מ6ד תמויין ודכריו כו' )כ"י היסס יעכור ס)6 י"ס מקוס . סמ)חמס מן לוחןומחזיר'ן תמיני מגס כקגייגס סמחיס כרס וגומע כגין ונוגס מקרס )ריוח י'ח דין טס טכתכ כדנריו D"D סיט גריס כלכיס 0)' ולסניטרמ3"סי
 גריך ומ"מ ולחוור מכסן דכרי ודמוע כמסר עד )ירך יסריך ומסמם טמ)חמט מן לוחן ומחוירין 'כתכ סירי חנכו 1)6 3'ת וכגס)רפט

 כוס סייך מס וגס ככלן מיוחס סגין גנ0 . חמעו0 סגס 3קגייגס סמחיס סהר מס עוכל תמות 61"כ כמנחמס 63;סי וטון מיס)סססיק.
 1)1)6 גס6ס. ד)6 ונון כ) וטון ניס )טססיק סריך 6דרכ: וטת )כ"ך ע)יטס 'עבור ס)6 לח"כ נסיק דייקך חמוס ויותר סגס.פיעור

 )היות טמיחנ:ט כסעח 50כ6 6גט' 63וגי )יכר מיחמת כסן )פסוח י"ג דין 5") וכך הקורס ~יגור חייך מקרט דיאטת קומר איתידמקתפינ6
 וחסו כרס וגוטע וחנכו כיח ונוגס חדס0 6סס גוסך )טיוח י"ח סנו)המ0. מן קוהן ומחוירין )כיחו וטכ טסך כרס וגוטע כגין וכונסמקרס
otnnc("1 כ5") כו' דגר )כ) ע)'טס 'עכור ס)6 "'ט . חמימס הגט כקגייגסPDS .("וכלט  חתן מערכת דיג'ס לסיפת חמד סדי וכמסר עכ 

 . עיי"ס oth~tt יסרי זכר )6 כ"ש ס"וחוסי
 ככ"מ ססחוס' ו6ף כ5") מחמור 6)6 )טס כעליו )ב( . טכיגתייס מס וחסרו לח"כ מסמוך מ5י6וח )136 וט כק"מ מן יהגוכגדסס)א(

 636 3חגס ח"3 טס)ע מן כס) 6פ" כ"ח 5ער כסריקס י6'כ6 כיון טכ' כסר"ן ד63 6101 כ5") כו' וטס כ0ז קס"ח ס" )ג( סיר6'ס. דעתויטו סחוס' כן3רי ט63 .)פרט כתכ סס ספג"י 36) 3מטרט"6 ועיי"ס חולט 16 ,קן סט61 חייגו טסו כעריס 6ין פ'1 6כ) ד'יט כ')"6
 וק מכגדסס קיצור כ6ן 'ס נס )'ת6 ונגדפס מיותר hlO 3מ5'6ס שחר סטור חיכת כ6ן וממ"כ כ"ח ס" דצ"מ ס"נ 0ר6"סכמט"ק
 ט6תס סעפים ו0תע)ממ כתת כטעיגט ועוד מ'ג"סו יעסיגן O)tPPI נסריקט טכ6 גמ' מפטל מתערס כו' וקן סטרנו וכלסר ססטנ"

מתעכס

-- -  - - - -
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 יראים ולבריות לשמים שרע איסורים ה עכורכמפר04ב
 לפי אינה רמי והיכי חדל שאתה פעמים נמי דמשמע וחדלת כתיב ובפריקהמתעלם

 רבא כדאמר כבודו .
 נמי חברו בשל ושוען פורק שבשלו וכל מחזיר נסי חכרו בשל מחזיר שבשלו כל כק מ' מציאותבאלו

 , וטועןפורק

 . ל"מ[ ]סי' תראה לא נופל דחסור בלאו למעלה יותר פירשת' וטעינה מריקהריני
 ]יה[ רלאהיימן

 גי[ ]6% שוורים וה' ד' שנגח שור פ' בב"ק ותניא תירא אלהיך ה' את ואתחנן ב% כתוב י חכמיםיראת
 אתין כל דורש היה העמסוני נחטיה לה ואמרי העממוני שמעון נ'[  ]כ"ג פ"ב ובפסחים 6'[ ]ל'יובקדושין

 מה שדרשת שבתורה אתין כל ]רבי[ תלמידיו לו אמרו פירש מיד תירא אלהיך ה' לאת שהגיע כיוןשבתורה
 ודרש ר"ע שבא עד הפרישה על שכר מקבל אני כך הדרישה על שכר מקבל שאני כשם א"ל עליהןתהא
 בשור דהתם ]קיי"ל[ כר"ע אתין דריש דלא בב"ק תנאי דאיכא ואע"ג . ת"ח לרבות תירא אלהיך ה'את
 בבכורות שמעון ר' )ב( ועוד . רבים להו והוו שטתא בהדא העמסוני )א( ומשמעות ור"ע ריה"ג קיימישנגח
 שמעון אדר' שמעון דר' להקשות ואין . מאת חלבו אסור נפקא אמרינן ]הגמל[ את גבי נ'[ ~יפ"א

 ליה תבר מים התם די"ל קשיא לא הא . דריש לא שמעון רי המנחה כל את גבי )ג( במנחותדאמרינן
 ובמנחות . מקום בכל את דריש דמשמעות לוסר יש נמי אי . הגמל את כתב מלת מפי את למפתכדאורהיה
 שמעון אדר' שמעון דר' לתרץ החקקנו הראשו' ובם' , אהרינא לדרשה אם כי ,1 לדרש דריש לא את ב'בפרק
 דאית תעביטנו העבט גבי ל[ ]')"6 מציאות אלו פיק בב"מ ל[ ]ס"י האשה מציאת פ' בכתובות דאשכחןעצמו
 תורה דברה )ד( א"ל איש איש גבי ג'[ ]ק"מ ומעלה בהשותם ובזבחים . אדם בני כלשון תורה דברהליה
 לאו איש איש ונבי דקרא אורה" תעביטנו העבם דגבי שמעון לר' דנראה לתרץ והוצרכנו . אדמ בניכלשון
 דברה אמר ולא תעבים העכב בכתובות דרריש למפרע מברתו לומר הוזקקנו יהודה ולר' . רקראאורחיה
 ולא הסול דריש יומי דר' מברתו לומר הוזקקנו יומי ולר' . לשמה שלא מילה לרבות ימול המול התםדריש יומי ור' . אדמ בני כלשון ימול המול יהורה א"ר 6'[ ]כ"י מעמידין אין פ' ובע"ז . אדמ בני כלעדןתורה
 יומי ור' שנים שמעון ר' ליה דרריש איש איש גבי השוחם פ' ובזבהימ 1 אדם בני כלשון תורה דברהאמר
 לא ימול והמול איש איש יהודה ר' דריש נ'[ ])"נ כותיים בנות פ' ובנדה . אדמ בני בלשון תורה דברהאמר
 נאשר דקרא אורחיה אין אומר וזה דקרא אורחיה הכי אומר שזה זאת במברא תנאי פליגי אלמא .דריש
 דרבנן להו אית אחר ובמקום המקרא בכל )הן דורש אחד במקום יומי ור' יהודה ור' שמעון דר' ראיההבנתי
 המנחה את דריש ולא הגמל את דדריש שמעון ור' . אדם בני כלשון תורה דברה להו אית אחרובמקום

 . פליגי דקרא באורחיהאלמא
 דתנן כמותו משנה דסתמ ועוד . נינהו דרבים עקיבא כר' דהלכה ם י מ כ ח ת א ר י מצות יפייישנהזור

 מהם שלמד ולומדיה התורה מחכמי לירוא אדם שחייב למדנו . שמים כמורא רבך מורא )ו(במצות
 נדתנן , אחת הלכה או אחי פרק ממנו שלמד כל מורא בו לנהוג שצריך מהם ילמוד וכמה"ורה
 , כבוד בו לנהוג צריך אחד דבור אפילו או אחת הלכה או אחד פרק מחברו הלומד ]פ"ו[באבות

 ראםתועפות
 קס"ח ה" 1") טלמכ"ס )חסונות טרדכם כס"ת ועיין סכ' )ממעלס ט6' מתעלס מן זלג כ6ן יט טגר6ט וכפי כו' כת"כ וכסריקטנוחע)ס
 . 0יר6יס גדכרי מנוקר וטוף )מ"כ 61'גט וקן כילי 60 חי3 סלמס מעמיס וחדלת כתיכ נמי סריקט דנכי יאק 16מר כעגיי וסי טסעכחכ
 ססירט כדיגים וסרס"' כו' ניתנים דרים 63 6ת תג6 וטסי סנורו טס דכ"ק כנערך טסט . נגיסה וכ"י כ5"3 טענוסוגיוממעון)א(

 גס לח"כ ומור כו' 31'מי ר"ע סנ6 עד דסירט )נפרט יפליגו וגרסה 6ת דרים 1)6 סירס סרי טעמסוגי טמעון 61"כ גממינוטן
 מס"כ ועיין סומר )לסור ער3ט נ3י מג") 0קטס 6ח ירים י)6 )מ"י נ' ג"1 3קדוס'ן ו0נרס"ס . כמקים 6תין )ילוט טעמסוגיטבעון
 % 6טר ט)נוג0 כ) 61ת גני ל[ ]י"6 למגמות )ג( . נגדסס חסר כו' an(p דסתס ועוד עד כו' ועוד )ב( . י"ג 6ומ 0% ס" )עי)נוט

 דככורות. 3תוס' ועיי"ס כ3") כו' 6ת כפ"ר וכמגהות כו' דריט טמכון דרן )ומר כוי 6ט מ)מיכהכ טסי כו' )יט מסתכל רמס כו'טמגמ0
 למנין לנינו מס"כ קס"ו סי' 3עע ועיין 0"ו ייעות מ30' ס"1 ו3מ3"מ יתל ור' מודיע 6' כ"י סוטט ועיין כו' ינר0 6מר )6 מ))ד(
 שגומע סוסון )ה( . וכי"ג )תרן ומסורת )מקרך 06'ט

~llpol 
 ס"ד רסס שמוע 3ן דר"6 מסרס ורכינו כ5"3 כלכות )1( . )הניסו 'מן

 ולכי כו' טס כתריס נ' רט"6 מי"ג סם כן )סרס וכמח"כ סו6 טקדוס רבעו דעת Dl'p וקינך ומטס רכך כמורל על 6)6 6מר 63עי"כ
 )ררנ"ט טו"3 ד6)"ט 610 דסיר6'ס וחיק" 3ס 6מר דרגי כו' קמרו 63טתו ס' מסנט h~e3 )סרט כתפו וכן כו' ס"ט וכתר למרסוייף
 מניע ס61 כמט מד רכך כמורק ר"6 מט"ק )פרס 0ו6 רני דיבלי 6ע"כ כמורק מסייס וס ומט קנויירי כככוד דט6 דנך וככור)ומל

 ,י, 53"ע רנינו דעת סגים 6' 6וח טלף מערכת סמגולס כשת וגס' כחומו מסגט דסתס סר6"ס וו"ס סמים כזוורך רכך ומורק רכיוע,""
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קג יראים ולבריות לשפם שרע איסרים העפיספר.י
 לוסר יש כך אחד בדבור ממנו חכמה שקנה זה זקן פני והדרת תורה שאסרה שכשם תורא גלמוד )ז(ומבנוד

 . טפחך יצירנו אחד שמו ואשר . אחד דבור אפילו ממנו כלמלתירא
 ]כב[ רלבמימן

 אלא עיקר מצאתי ולא )א( ן 1 א ג ה י א ד ו ה י רן של בהלכות מצאתי זאת מצוה . יצעי ריחשפל
 . רוח ושפל עניו אדם להיות שמצוה למדנו מאד עניו משה והאיש דנתיב העניו התורהמששבחה

  רן ]אבךת[ ותנן . וגד ינשא גיא כל שנאמך מנביהד חנ"ה עצמך המשפיל 3ל %[ י"ס ]:דוים הכמיםואמרו

 ואמרינן . ה' יראת ענוה עקב וכתיב רמה אנוש שתקות רוח שפל הוי מאד מאד אומר יבנה אישלויטס
 עקב דכתיב )ב( לסולייסה עקב ענוה עשתה לראשה עטרה חבטה שעשה מה סיג[ [h~P ירושלמיבשכת

 . ה' יראת חכמה ראשית וכתיב ה' יראתענוה
 נוי[ רלהסמן

 )א( ותניא . תקום שיבה מפני קדושים בפי הקב"ה צוה טאלהיך ויראת . וקן פני ולהדר חייבה מפנילקום
 מצות שבע שיקיים אך נוי אפילו פי' במשמע שיבה כל תקום עיבה מפני אומר יהודה בןאיסי

 סבי מקמי קאי )ב( אבי יהורא כן כאימי הלכה A~SJ ]16 ואר"י העולם אומנע חצירי דהיינו נח בנישנצטוו
 דמ"מ קשיא לא תושב גר דהוי כן[ ]ס"ך בע"ז ולמ"ר . נח בני עליהם שקבלו מצות שבע שקיים פי'דארמאי
 הוא מצות ז' המקיים פי' אשמאי זקן אפילו יכול תקום שיבה ספני ותניא . שכן כל לא ולהדרו מפניו"וס 6'[ כ"מ ]מגיס אסור בפניו להסתכל טוב לא רשע פני שאת דכתיב ולהדרו מפניו לקוס איסי אמר לאדמים ושופני עריות מגלה ע"ז עובדי )הבית( בזמן כוכבים עובדי כנון מקיימים אינם אם אבל תלמודא להו קריארמאי

 ראםתועפות
 מטר"ל כתכ כוס") )"ס ס" כגוסס 0עמודיס טווי כמס"'כ 6)ט רכיו מדברי ומכמר ננוסס )יתD"tD 6 כו' ומכנוי )ז( . כמט"כת"נ
 (ns(ht להוי ומורל )חוד וככוי מורס וטכ6 ככור יטסו'6 וקן סגי וטירת כתיכ ייטייל )סקסות וקין טרו6ס ס' כירוס)מי יפטטמו36
p"D3דש6 יס") )רכיו %6 כון מסכל )יס טיסוק )מ") חקוס טיבט מסגי 61"ת כ' לרכות ד"ט כן ננ"6 גכ"ק וטתוס' עיי"י יקיוסין 
 עכ"ל וחוי ומורא )חוד וכנוד מורא וטכס ככוד דט0ו6 3") 6חח ס)כס ו6סי' 6חי סרק אפי' ממגו סלמי מונסק סריגו נרם וגייריגמי
 טרי"ף וו") , ס' דרוס ח"כ חדסס מנחס נס' ועיין נ5"ע דס"ת טיח ס0 )ב"ק מל"ג ונספר ט)פ;י:ו כת"י סיי6י0 כבסון מנ61רוסו6
 ממגו יר6 ס6ס טכינוד גס מורה נכ% יס מ"מ נמורה טיךי וטעה )סדרו )כיכוי ס61 חקוס טיכס רמסני %61נ מס )א"ק יעקככעין
 ומכסס ומ)כיט ומסקס מהכי) כיבוד כ' )"6 כקלוס'ן י6מרי;ן ד6כ )כיבוי דמי ד)6 ור") . עכ"ל 0יר6ס מסגי וכיכוד מירור )1 טעזעטגודלי
 גכגס מסיר חכמם סקגט דוקן וסייור קימט מט6"כ 0מור6 )כד )כיכר h:'trh קר6 כעתן )כן טמורה כנדר סגו ריסו ומו3י6הכגיס
 ס"6 מחכירו בלומד ד6כוח כמיס הלמרו מרי טיר6יט דעת SD1 טרי"ף. )תי' טתוס' דירי כוונת זוטי )סכ' קר6 'כעי 1)6 סמולנוכניר
 קטון קתגי מס"ס טו6 נמור יוכ )6 דמתגי' יסריך סס סמים ניס 'עכ"7 סגלן כמח"כ ד)6 גמוי חיוכ 0ו6 ככוד נו )גטוג פריךכו'
 דר"ח ע3 חולק טרגיפ ונמס . טי'"ס 6' )"נ גכ"מ ד6'יחיגן )עונדך דמי 1)6 מחכירו טימר כרחכן מוס זס 0)1מד'ס כחנריס ומיריסריך
 ומטמרתני רכ"1 ס" פסחים ט% i"then ג%ט כן יגונות וכמתני' קמור מ031ק ס6ינ1 ר% אפי' טניס כמורל רכך דמור6 וס") טסדכ"ק
 6ת תורס הככוי עמס וסרס"י עדיף תורס יככוי עטס עט0 וסלי עטם 60י טס טיהרו גן % טבועות ועיין עיי"ט ססחיס ערכי 3ס'נתוס'
 כיר6יס כבעת )סמס"כ י6'% אמורא כנוו כין כת"מ חירוק יאין טס נכ"ק סתותן כממ"כ יס") מדבריו גרש ת"ח )רכות תירך6%
 מערכת למגורס כגעת וכס' יוקץ ממנו טומי מיירי כרכו דוסררת תורט )דין יסכות למיחס רנתו נ"אסכי, ר"ג ס" וקיטן . וזו"ק 6י כ"ח )מגיוס לעף6 ועיין 7מור6 עק0 סו6 תירא. ס"6 6ת 67')י זקן סני וטירת תורס יכנוד עעססור)

 ט6י
 סלקיך 6' %ת סוף

 טתוס' קוסיית 7)רכימ ססגיח )6 ונמחכ"ת עיי"ס 1'י) סר6"0 )סיעת )רכות ד"ס נ' מ"6 דכ"ק סתוס' קוקיית יתייסנ סיטך)נ6ר
 וכג"). מור6 וסכך כינור דטטו6)ק"מ

 סכס"נ נדרך כ' ולדיגו וט נסימן רכים ממ"כ כ3 סס וב)) 6' ס' לפוסט טנינר6 ועפ"' )טחג6ות ט)6 נ)16 מ:0 ס"ד )16ין מסה"נגא(
 מעדר )כי כעש מ"ע טי6 רק טג*0 סקילת 6ימ טגוס מפות 1)סס"נ httntsn סגר6"ל וו") רוח" טס3 עוטוי ר~עטין עםסחכרט

 6'ך 61"כ %ס )כ) טיס ט)6 נשר קר6 מטכחי' סכותי יט6 )ו: ניקור 51ריך . מ6ד עזיו מטס וס6יס ממקרץ סדכר ומקור נ16טוליסור
 סו)ייסט סי' . כלסוס )ב( . עגי יכפתו כסי מק5תט )טסינ )סטתד) יר"6 כ) הונת דמ"ע %161 6יט עוד )% מ15ס ט,טו )ומרכוכ)

 : 0מעחיק כ'[. ק"ג ]יצמות כמסודיים סגד) כמומכעוס
 ק6' 'וחזן ר' 6' )"נ לגמרך )סמו %6 י"ג עסין כסה"נ וכ"מ כו' מכיי )ב( : נגדפס כ"ט כו' מס' כ'[ ])"כ דקדוין נס"קותניך)א(

 06 6כ) מבכיס מטל מס"מ טלמכ"ס )מסט"כ ומס . מ6י י"ס כ' מב וכחוס' כ0ר6"ס עיי"ס thmh1 )סנ6 יד6 יסיכ שכיי 6נ)גו'
 )רמזו סו") ו'[ 6ות )"ס ודרוס י"ע 16ת יא דרוס 6פ"" בעיין מחכמיסס 636 16"ס מחס'יי 61יג1 ג"ח וט 6'ן טדעח מכרע מפגיעטכן
 דרנעו ועכל") f~h מחס'ד ותיגו ג"ת זס ישן לזעת טכרע מסגי סעט6ן מייר' דכאן ככס"ג כו' ~pu ג"ת דמוי כע"ז 1)מ"ד מט'עפתרן
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 *. יראים ולבריות לשמים שרע אשורים ה ענירכ("8ך206

 אפילו סבר וריה"ג לא וחכינו יניק סבר ת"ק וחכים יניק בינייהו איכא ת"ק היינו )ד( הגלילי יוסי ר'ושראל מזקני איש שטעים לי אספה שנאמר תפם אלא זקן אין זקן ת"ל גמור נכרי )ג( שהוא בשביל אשמאינקרא
 תקום )ה( שיבה מפני רחמנא לינתוב ת"ק כדאמר ס"ד אי הגלילי יוסי דרי טעמא מא4 . נמי וחכיםיניק
 ר' וסדפסק והכסה שיבה צריך הלכך הוא חד וזקן שיבה ספני נטו וחכים יניק ואפילו ש"מ הני אמרמדיא
 אמר ph מ"ג ,את ברייתא על כדאמרינן )ו( מטנו הכסה שקנה זה פי' , שיבה כלא הכמה שקנה ,הדאסר הגלילי יוסי כרי שהלכה למדנו . נינהו תרתי וזקן שיבה אלמא במשמע שיבה כל שיבה דאמר כאיסייוחנן
 דתנן והיינו . בעינן רבו מקוס מכל עיניו מלוא מובהק ברבו אבל מובהק שאינו ברבו אלא שנו לאאביי

 ראםתועפות
 קותו סעוסס k~r 6ו"ס חכס כסרנו3"ס מסורם מדרס כ' ת"ו ח"6 חום מס' ת)מוז6 עד כו' %" מן מסר וכ;דסס כיימנ"ס סע%
 )נון thn:h חןס סרס כ' ועסי"ז גמור גר ט6':ו 6יח6 נגדפס )ג( . י"ע ס" ח6ו"ח '1"ס ע"נ כסו"ת וע"' דעתו סק%מסג'

~lpt1DI) 

 6'ס
 6ו גמור גר סוי f~r *"ס נוחסיי' וסע נ"נ 1"מ offpn סטה סיס ,ס ס"ג מהקן 5';ו rP't" 16 מ6' 67 סש' 7מ6י דירנת 7וש6מ6'
 לכ' נעי )ק"מ1 וטפסר נלנמס סתוויות מריה נמ"ע 1up חרך'ט גס' וע" גן )ומר קסטל 5י גמור כוכניס עונג ססו6 כ5ן )סמט"כ %6 עכ")63

 דנניפס ודע וקן חו7"ס כ' )"כ קרוסין ועיי כו' מנוין פיעור רכיו סרכ וכיס כו' גוככיס עוכר סימו thnthl יד כהינה סג6י;יס לסירוסי1מ63תי
 ירכו ר6ט'ת קמי ס' ס;6מר חכמי טקגס נוי 6)6 וקן 6ין צונזר )ר( . )יה6 ס)ס:':ו וככח"י )סייס יכעיס כן יתכן טיכס וכמס6ית6
 וככמס חכמת 3)6 סיכס :יכו נזיקי תרי וזקן סינס סי' גמי כו' מדע וערת תקום זקן טיכס לה( . כ)") כו' סיחו נר'ס"ג61מריגן
 בסי' קומר ימודף כין ד6יסי רניגו )ס"ד סו6 תכנוס כ)6 ס'כס )ריס"ג ויוסדר וכיסס וכ"ס כג") כו' וזקן סינר כנר וח"ק טיכסכ)6
 עריס פ)ינ ו6יסי'נ"י )6 6עמ6י וזקן כעמן יסרק) מ"מ 6כ) חכמס כ)6 טיכס )ריס"ג דקינו כזי t'hh' ריס"נ ספיג כס6 61"כ 6ימ6יסכי

 )16 וסקי ס6י )16 דס6י )ריט"נ סס טגמר6 )סון )רנתו ומדוייק מ"ת ד"ס כ, )"כ oc סכחוס/ )מימר וכטויכם 6סמ6' ,קן יסעו161מר
 5"5 ד)ת"ק חכנום נ)5 סיכס 5"כ דטומ") דס"ס ונביס יגיס 5"כ כנמרץ מ"ש 5") ו)פי"1 סינר נל5 וחכמס חכמס נל6 טיפס דפיןס6י
 'ותר חךוס סוס מסגי סיטו טיכס דטו6 כהורס לרטון טכתוכ מס hSt סוט סגד טהססו מט 6)6 ת)'6 3ט6 וס6 פריך 1)ריס"נ מסגיו)קוס

 סכ'16 מ"נ סי' ססכס"3 כממ"כ חכמתו מפמ ולסדרו מסגיו קונוס זריך וחכים נלוה )כ)) עדיין מגיע 1)6 קטן סס61 טיק 6סי'ד)ריס"ג
 ופרקט עכ") כרכנן ס)כט דרכון מיוחל ומסהמ6 כמקן טוכס מהמר 1)6 טס סט3ס") כנוס"כ וד)6 כריס"ג דס)גס רכינו )פסק וס 61"טטכ"י
 1)6 ססנס") )סון טעחיק סן כלות סענוו7'ס טדי 6כ) יחיד. סט61 כריס"ג ו)6 כרוגן טוכס לכן רניס דכרי טוס דרננן מילתך סר")פי'

 ס,נס 16 וחכים יגיק ס") וריט"נ וחכמס סיכס מגריך דת"ק וססמ"נ סס סהוס' דעת 6כ) עכ") דרשן מעה6 ההסתכרך כמלן ס)כט6הנור
 bnh1 וזקן גחכמס מוספג סיסת 6"5 יסי3ט יס"ק כו' ט6י )6ו דט6י 3נמר6 נו"ס )סתוס' נס סמייסכ לסרן תוססוה ספר נסוף ועייןומכים
 %ט ע) רב"ט רכינו דכוי סניף י"ג אין מסמ"ג כו' ממגו )ו( . סטי כהי' וטר6"ט מ6י סד"כ סהוס' ועננס"כ סיכם 6"3 גחכמס)מוספג
 נמס'  דתגן וסיעו ר3ו  טו6 55"ס ועמור כתורס  מן חיית דלין D~hllt מדקרך  וט מרסון וו") כו' 6כ) מוכסק סלינו ברט h~h )"סבניי
 כו, סנכנ) ת"ח דכ"מ מ"כ ד6נורי:ן וסיעו נו'6טת

 ת"ח כ) כסני )עמוד דריך מד"ס 6מ;ס 3סמ. עיוד 1)6 כף יקדוסין כס"ק ו6:ורי;ן
 לפידור חו%ס וכסמוך  כ5ן למד"ר  וסי* על"ל שמליס מפגי עימרת הירס  טין כון כמס סלוקין סן 6)1 כס' כו6מרינן רנו ס6י:1ולע"ס
 יהיסוק ק"ן קמוח ד' מכסויו טעונך מונסק סחנו . כרצו ד6מרי:ן וס5 11'ע כ' סס )קידוסין נחי' וסריעכ"6 . מסימן ע"ס כו' ,קןוקימח
 וס 61ין ס)וקין סן 6)1 כס' כד6מריגן מדרכנן 6)6 מד6וריית6 ת"ח נפני עמידט חיור טחן מכלן מדקיק טיס וטרר6"ס ת"ח דמוי)י'
 טרר6"ס רכינו רביית ואס עכ"). וכד6מרן סטור ה" ת"ח מדין ד6')ו צפניו )עמוד חייו ממנו גול 16 מווין טן 6פ" דכח)מידו 6)6נכון
 3ע)מ6 ת"ח 16 רכו 'ס" מוכסק רכו סייגו 636 3"ס 6:ור 1)6 נמנטק סבינו ורכו 636 )"ס ס6מר ממט ססו6 ססומ גר6ס דלויימסך
 סרר6"ס מדקדק ,ס מ)סון ר~סמ"ג ממס"כ גרוס וכן נעיגן רט מ"מ 67כ" 6טcrl 6~1 מי6ור"ת6 ג)) שמס דץ 6ין לנו %7י;וט"ע
 6)6 )"ם וצימר )%יי סו") דוכתי סרר6"ס דקדוק )תרן טועי) )6 כפי' סריסכ"6 61"כ 6גיי טומר טנטון נודקדוק טס61 מטמעכו'
 e~p ס5י)ת6 כסע"ט וב"; כד"ק סני רכו ך6ס" )רנות6 רם 36" נקע דנוס"ס )ומר דים 6)6 ממו גרו) )ח"ה ה"מ מונסק רנוטוינו
 ממת ס)מ7 7וק6 נעיגן ומע"ס נכווין גנדרי 61"כ %% מחכירו ס)ומד דס6 סריעכ"6 כבס"ת )דחות יי מקנות רצינו ורזייית ד'6וח
 6' )"נ ככ"מ טט"מ וכ"כ ע""ס ממנו נגדו) 636 חכס מסגי )עמוד חייב ט,י:1 סעור נמי 3סווין ט6סי' ד6ססר 3קדוסין סר"ןוכ"כ
 נרכי כר"ם נ"ל '") וכן 6"מ מ"פ בנ"י ועיין נוסס טירנים לקיית ג"כ )סי"ז )ס ו6וד6 עיי"ט וס מסי וס עומדין סנננ) תטהעמט"ס
 ס)6 6פי' פכטק סויגו רכו רמ"ט וכ' ס' חקק כ' גתינ ירוחם רכיגו וו") )1 יסווס 6ט אפי' )עמוד גריך סיס מנווד 7מעעסז6יקסד
 ומסוג מסניו פקוס חייג 7נר טוס ממנו ומי 631 רני t:'hs וע"ס ממת תימוי ורוי כחכמם ממנו "גדו) מו"ר יו' זקן ו6ימ ממ;1קמן
 )מד )6 ו6ס מסגיו ונקום ככול כ1 )גטוג )ריך לנר טוס ממגו )מד 06 נחכמט משו ניו) 6':1 %1 מוכסק ס6':ו )רכו כתפקיד כנוד13

 רמ"ד סי' כעף"ד סכד"ט ו3סמס"כ D("S יככב ס' ירוי ו6ת יכתיב מטוס )1 ועסות סריך טירול ומיסו מסגיו op5 חייב ויגו ד3ר סוסממזו
 מ)61 כו' )"ע 6כיי 6מר כ' 1' 6ות ת"ת מסג' פ"ט 31סגמ'"י כעירן רנו hpt1 ד)סר6"ס סרוסם ע) טחו)קיס כלעת וטוך סס סעורכ"כ
 ט6ר דב) דקדוסין p"el 6"מ וס' לנות 3ס' מסמע וכן מוכסק רנו סו6 66"כ 11DDI מס"ת חיוג דלין ר6"ס מדקדק Or ומבסוןעמיו
 הי16ר"ת6 חייכ מוכסק סויגו ר3ו י6פי' מונסק היכת נסגמי"י טו6 דע"ס סעמודיס חווי כ' ויסט עכ"). חכנויס גויכר' וכיבודסידיי
 קטמי 6% כו' טסס6י כמס ד6תרינז דס6 מלרננן 3ffn 6(6 שנו ממגו ונצע כחכמס נוסרג teh' כ)3 רכו קינו 57ס 6)6 י~ר6"ס)דעת
 רנ6 כד"רר  ממנו יותר יוסע 5א ממנו )~ר ל6 5סימ  וקן  וקימת וסיקול כהו)7ס ס;7סק 7)"ון ודע מזליגן. ס"ן לכס גכר6מקמי
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k~hh .ך4ףכן ולבריות לאסום שרע איכרים "עמימפר

 ]לא[ אס אבל כבוד בו לנהוג צריך אחד דבור אפילו או אחת הלכה או אחד פרק מהברו הלומד ]פ"ו[באבות
 מזה זה שלומדין פי' זה בפני זה עומדין שבבבל ת"ח כל 6'[ ])"ג בב"מ דאמרינן והיינו צריך אינו )ז(למד
 . הידור לה שיש כקימה אלא אמרתי לא והדרת תקום ת"ל מרחוק מפניו יעמוד יכול והדרת תקוםשיבה מפני ג,[ ])"נ פ"א בקדושין כדתניא פי' והדרוג תקום . מפניו לעמוד צריך היה הלמוד מטעם אלמאפי' מפני עמף ולא תילים בטפר לו .שניתי שלישי )ה( שני Jffi] ],6 שיא בקדושין ואמרינן לא אדם בני שאראבל
 בה שאין חדור אף כיס חסרון בה שאין ,ימה מה והדרת תקום ת"ל. כממון יהדרנו יכול הידור אי עומד הואכבודו שמפני שנראה בקימתו מתהדר שהחכם פי' אמות ד' יד הידור בה שיש קימה היא איזו 6'[ מ"גותניא
 בימול בו אין הידור מה להידור קימה דמקיש מלאכה בימול של כימ חסרון בה אין דקימה לנו ומנין כיסחסרון
 הד אגל והדרת דתקומ מנלן נינהו מילי תרי וזקן דשיבה ומאחר . מלאכה במול בה אין גלמה אףמלאכה
 אבל טובהק שאינו ברבו אלא שנו לא אביי אמר אמות ד' קימת ועל . זקן פני נם( והדרת תקוםשיבה מפני הכי ביה קדי תהדר זקן פני שיבה מפני תקום כתיב מדלא מציעי בי והדרת תקום מדכתיב קאיוחד
 ומבית הכמא מבית מסמו יעמוד יכול ותנ'יא . ממנו הנמתו שרוב מובהק רבו פי' עיניו מלא מובהקברבו

 פי' ראהו שלא כמי עיניו יעליס יכול . הידוף בה שיש קימה אמרת"אלא לא והדרת תקומ ת"להמרחץ
 ויראת. בו נאמר ללב המסור דבר ויראת תקומ ת"ל ליה חזי לא חיובי זמן ממי דכי חיובי זמן דניממימקמי

 . . ויראת זקן ת"ל ימו'יח שלא לזקן מנין אומר 'אליעזר בןר"ש

 שעוסקין בשעה ת"ח לפני לעמוד רשאים אחרים כמלאכת העוסקים )י( פי' אמניות בעלי איןרעניא
 בב"ב אמי רב פי' ; למדנו לא קודם נוהן איזה וזקן שיבה לכבד הקב"ה שצוה למדנו *במלאכתם

 הקפדתו )יא( לפני ואחד אהד כל פי' הזקנה אחר הלך במסיבה החכמים אתי הלך בישיבה 6/[ ]ק"ן נוחליןביש

 ראםתועפות
 לסטר סי' ועסי"ו רנ6'כו' כדקאר טו6 637 ג3ר6 מ:מ:1 יטר 6עו 6פ')1 ממגו )מד ט)6 כו' חומס סנירס6 ט)ס;'גו %מ"' %6ט,
 ורזינו סווין 3טס:יסס סי' נעיגן לס מ"מ לח"כ רני:ו ומ"נו ממנו יותר תכמס טקגט דר") ממנו חכמת טק:ס וט סי' רניגו ממר מס)סרס
 %6 )סרט טריטכ"6 וכבט"ש ירוחם רנתו שכ' וכטרלס נחכמט מלו נדו) וגיטו ממזו ס):נד )ר13 ממגו יותר חכמט סקנסמטוס

 כעבט .
'tDT1 טר6טמיס כ) :נדhuon רכו דט"גו חכמס סיננו למד טישו ממנו חכמס ;וקנס ימטכ"ר 5") ועסקו )ונערס כמט"כ טר6"ס דעת 
 ר3ו דוקך ו)ריס"ג חייג רנו 6':ו tteb חכם ד)ת"ק טול: 'ת"ק סייגו ריס"ג כנמי כסטקסו ד6"כ רכסו סי' ע) סעמודיט טווי סקטטויסט
 מ6:', קרע רכ6 6'[ ])"ג 6"מ כס' ד6מלי:ן וטייבו כנכסס כתוב .עוד . מיזגו חכמס סקנסוט

 )יסטרון נוסמך ד6סנרי' מרכנן טטו6 ע3"
 6ות רננ"כ ס" )'1"י וטכרכ"י רני:ו היכרי וס ט" ט)6 )עי) טכ' מסמ"ג מקטון וע"נ )'65 ט)פ:י:ו ונטכח"י כו' טנכג) %ח גמיולרירן
 ונטג3ר עיי~ט סחורט רב ערך חול סור ססס"ר 'צ3 נ;זס וסטינ טכ) ד"ת כ' ק"ט כחכח סחוס' וסס"כ )"ו מטוט סיר6יס גי' סכם)"כ
 לסכין כמו עטיו קרע סר63 כחכו )6 6כ) ע3'1 )קרוע טר16י 637 ט6מר וכחכו דקדקו טסחוס' ועוד טסס"ו עמט"ט ג"כ טעירותיטימיס
 er,' כמו ע)יו ~קלע טסת )6חר כ"6 ז"ר 3"3') 137 ממורט ר3 ע3 )קרוע טרקני יקמר טיכס טממוס מן מנו 631מת עכ"דסי1חס'ן
 קרת טרג6 טיוחסין כ' ספיר 61"כ )' 6וח טס מק"ג וכ"כ טס כפרס" ד)6 טסת ר3 3" דק6' טספיד6 3' כ"ח שנירט 3ח"6נ;סרם"6
 מרפסין סד3ריס )6. כ:"6 ט6ר 6נ) כו' 6"5 ממגו )מד )6 ד6ס ונ:;סכ"ר ]כ!")[ מלו )מד )6 6ט )ז( . ודו"ק 6' ק:"ג סכת ועייןע)יו
 )סנינו )ח( . ]סגר6"ד[ מפגו )מדו כט63 וטיינו ת"ח ט6נ- ס!") ג") וק"מ )3י ת"ח רק כשול ):סוג הייכיס ייגס טע"ס יתכן יסיך6ינד6
 כהוס' a~ftDI כ' :"ד הווין כפרט"י כו' סי' )י( . כ5") כו' סגי וסדרת תקוס וסדרת )ט( . ותוס' כסרס"י ועי'"ס חומטיס סניסנירס6
 הייכ קנו דסי' וערכית מתרית 636 ר3ו 3פ:י )עמוי רטטי 6דס 6ין כ' )"ג דקדוטין 3טסי6 סם נחולו סתוס' ומח"כ כקדושיןוכנקומו
 דס"ת זכר )6 מ"ח ת"ת מסג' פ"נ 3טרמכ"ס טבען 'י ו3ס' וערכית טחריה כ"6 )'כ6 זחיונ6 6)6 גיוס מעמים כננס )קרות יכו) ק"סדסיי:ו גמי דמ"ט תימק יו וקין למר ממט לסקי 6י:ו 6"כ כו' מרוכס כנודו 'ho ס)6 טססעס ונאחר ע"ז המס )סמ"נ ככיפוריו ממסרס"))עמוד
 )פני יקוס 1)6 עמס"ס ג"כ ס" שסמ"ק חרסות ו'3טנטוח . )עמוד חייג 6י:ו דפי' וערנית מחרית 5)6 כב' רס6' 6דס דקן כסך ססגחעין
 י"ג עסין כסמ"ג hn'h ד)סד'6 חמוס וטוש עכ") טס סר6"ס ועיין סר'"ף וכן וס טנ'6 )6 ומסמ"ג ח") כ' וסחר', עלת 6)6ר3ו
 מישגו דספיר ד)ק"נ; ע)יו כי וטגרכ"' כו' מרוכס כנודו יס6 ס)6 כלר יט 1lp'h1 כפשטו דרס6'ן ז6זרנ6 סג"מ זחו)'ן סתוס'ע"י י ת63 סוף יעקב מטעות ססרנ סכ' ח' ס" נ-מ"ר ס" יו"ד 3רכ"י כס' טרי . ים טכי6 )6 יר6יס 1סססל ת") ניכריו D"Pוקוטי
 סמים מכיבוד מרוכס ככויו יט6 ס)6 כבכי וערכית מנחס מחריה 636 רנו מסני )עמול ח"כ ת"ח 6ין כ' ח"ט ג"כ ירוחס וחרכינונ;טרט") מכ'16רי טעיר bic וחייוט עיי"ט כו' עמיד ננסי ס'ונ;6 וילי כמס טניס מבכות )ק3) רוסס . 6ס דגס כו' טתוס' כמט"כ חייב סגו)סרט
 (~SSDhk חיסור יט מסיר סכן וכיון וערנית מנחס טחרית כ' אכן כיום מעמיס נ' ססו6 תסרט סייגו טמ'ס ככול דסי' מדבריו :ר6טטכ"3

 עד מכויר י3כוריס סרג כימס)מי ollb ת"ו ס" דכר'גות פ"נ כטר6"ס ועיין כו' כוס כט"י 6רס יתפס יכת 6' )"6 כפרכותיותר.כמ"ט
כמס

 )סמס"כ כיוס ג"ס מנסויו ועומד ס6:י 137 כא' דתנעיד וקסטל כיוס סעמיס 'וחגן ר' 3טס כ6 כר טמעון וקן נסני )עמוד 5רי
 טגר6"ד ע"ו וכ' כנקנס דמוס)ג וסוף כחכננס דנ;וס)ג וסוף 5") רג'נו סע' 6טי ר3 ונדברי 3:דסס כ"ס מקסדתו )סי )יא( . ירוחסרכתו
כריתות טכסי ותוס' , ג' ג"ו וגססחיס 3כ16"6 3' )' קדושן וש' טונים כ"6 3נ' ים )"ע וקוטי ומטוס נרקיס אפסוק סמוקים סו)") )כקורטט)יע"6
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 יראים ולברית לשמים שרע איסרים ה עמירמבגר08ב
 רשע נקרא רבו מפני עומד שאינו תלמיד כל 3ן[ ])"ג אלעזר ר' אמר . בזקנה דמופלג והוא אשי רבואמר
 ירא איננו אשר כצל ימים יאריך ולא לרשע יהיה לא וטוב שנאמר משתכח ותלמודו ימים מאריךואינו

 ממני למי שלא . י; מת יק. 1ה.יייתוירה . רב טוראת זו מפרש זו ומורא . האלהים~פני
 כיאפי היא יבא :ביש סמ:י )'כ( ."י א.מ א2.ל,

 לא הם שאילמלי הכמיס כה גדול פי' אחת חסר ארבעים אומרים וחכמים יכנו ארבעים אמרה שהתורהקיימי
 . לומדיה בפני עומדת תורה )יג( שאין כ'[ ]מג פ"א בקדושין כדאסרינן מהם נדולה התורה מ"מ התורה פ"עו

 ]מה[ רלרמיכמן

 ~:נ סתרן ::" מ י'.ן: ,!' .ו:: ::ףע~זמם:ק:ןץ :ך :'ה . שוןעשיית
 דמים תשים לא ת"ל האוצרות ובית העצים ובית הקש )ב( בית תבן בית הבונה מניין בית אלא ליאין

 שאינם אלו יצאו )ג( לדירה מיוחד בית טה בביתך הקל ומרפטת אכסדרא שער בית הבונה יבולבביתך
 תשים לא ת"ל . ונעיצין ומערות שיתין לד( לרבות מניין גג אלא לי אין לנגך מקקה ועשית . לרירהמיוחדים
 חידושו )ו( משעת ]חדש[ לאולם פרט גג היכל לרבות בית )ה( לכבש פרם ננ ת"ל מה א"כ בביתךדמים
 לגגך מעקה ועשית . טפחים עשרה גובהו ובית מפחים גן גובהו גפ" מעגלו מקוס הוא כמה מעקה לועשה
 ומערות שיחין בורות לרבות חכמים ראו מה לשאול יש תעשת. לא מצות . דמים תשים לא . עשהמצות

 ראםתועפות
 ס) נימוס טוס כ3 610 זלדות טנכ)3 רכינו מד3ר' מנובר כי שד עכ"). בכ"מ 6ך סרט ככ3 טרנס ועס"6 גן י"ג חניגט וט"בכויסות
 . עכ") כו' ר6סון נסיות ט )טקייס מ65נ1 כסן וכקרוסת גרו) מירוס וס61 )כמד סר6וי )טקדיס סס61 כון 6"ח סי דכיסיכס וכמךככוד
 3י' קוי סקס כזנר סעכצק 37סי כהורס מעוסק כסעס ב"ח בוס וזימם כן 6מר 6כ6 3ר המעון יר' טיי"ס )יג( . ו' 16ת DS'5 עיין)י:נ(
 סטיטת )י'מ %6 ע5נוס סתורם כמו לגו כהורס ריעוסק דת"ח פי' קניי עלס לייט מס 6מרו וע"נ רט מסגי )עמוד רט6י ולן %מטהורס
 וסכווגס )6 וסו ס"6 כקרוסין כד6מרינן י5"3 וכי ע"נ תמס )סמ"ג ניקוריו ומסרס") וקיים מריר )ומדים מן נדו3ס יסתורס 6נ6 נרר"מ

 : וטסת"נ 'ר6יס גסן גס) לטעות )ומר וזוהק כתנתי וסג"מ כו' טלין מניס עועס תעניד o1al כח"כ )6 ממגיס עוניין )ומדיס מסג' 1up)מס"ט
 מי ת") כוי )קח כו' ננט 6טר ת"ר 6' א"נ סוסם עיין %מלת)א(

~'eo 
 קמרו %1 קב"ן פ' דנליס 3ססרי וכיס כו' כיח 3נט 6סר

oaמטקס בענין וקעו ננס 6סר מ! כו' מתנן ג'ת דרים טס דכסועס טס סקנס ועזי כן סקנס סס נלעס וסנרס"ט כסכך מ"מ גיח 
 מתכן כית מנוגס ונעגין כטחך ימ'ס תסיס )6 ת") כ6ן נססלי סנרי מניס מס"ט וגלמת עיי"ס כו' כניתך דמים תסיט 63 נעדלים
 מלסר ולכ"י סס n~cllo עטו זל ט' סו6 רכוי6 סיס נוי י"ס סס סרס רט"' טס" מס וע"י וטס תנגס כי 3% טגר"6 סגיםכו'
 סנר"6 סג'ס ובכן ע"כ סקס מי ]יכלל סקס ת"3 כו' 3קח סס למרו %י דסועס פ"מ סירוס)מי ע"ס ס" לס"י ונקמת עכ").דר'ס
 סו6 לכול ד6סר ול"3 נגס 6סר סקס מ' ת"3 סספל' ינר' 6"ס )סנרס"פ 67'13 כס'רס"י וס"מ ננס 6סר תינות )מחוק כמסריגס
tDSIזכית סקס ניח מגן כית מנחס מסקס בענין כ6ן זמרניק סגר"6 הגסת 

~'iDO 
 יקמר )ר6נק %כ תנגס ג' מיכת'נ סרסרות ומת

 5") )ב( . נוס 51"ע ?וק6 ינית וס") מעקס בענין יספג גמי %ס כו' סתנן 3ית ת6 דוקם הירס כית פי' כמסמעו נית טסנס1טס
 וכן כ5") כו' סיחין כורות )רנות )ר( . כ3") כו' י65ו )דירס מיומי כ3 6ף )דירס )ג( . כסטך ללגו וכ"כ כ! חו"ב )' וכבכ"מ מנקרנית
 יסו6 סס"ו ס" כמרוקח 637 מעקס מטת ע) )נרך זעתם וס6חרוניס סר6סוגיס סכ3 ס"1 16ת 6' סי' כרסת  נערכת זיטסהסיסת חמי טדי נס' ועיין מעק: עטיית ט) בנרך נ' ס" טסו)מן ס6ת כס' כ' כנר וסוס ט' טיחין כורות סוכר נסמוך לכיש מינתיכרפס
 סנר"6 מגסני רב מעמס נס' וכ"כ )נלך כליך גמעקס סמייכים ומערות פיחין נורות וטו6 סכ6 זמרנינן סני %6 61"כ עי'"ס ממסימיי
 ג6ר Su )נרך חקמ"ז ,מ' ויסך נמנמת וכ"כ עג") מעקס כרכת והכרך onh סריס וג' 6מס סחנו י"ס סמחי5ס השנניס הריך נ6ר ק'ס"
 הע"נ כן כ"ד סי' סק כ)) 6דס כחיי 6נ3וכור.

~etuol 
 סו6 סעיפך כמכסופות )סטר 6נ) מעקס ועסית כתיכ כסדיק מחס מנרך מעקס

 י"ג 6ות o"np ס6י3ת6 סס%ס זעת blO סכן וברהט עכ") פסיס )6 מ") טרוח קרנות ממן גג 6)6 )י 6ין נמסרי 67ית6 %"תסעונל
 כמו מ"ע סקסן opDn %ות כו' סיחין דכורות רניגו נודכרי גר6ס וכן סס מוכרחין ינליו לין טי"כ נלכוח מסג' סי"6 סרמנ"סרעת
 נכנס )ה( . עיי"ס סח"6 לנרי סניך h"pD חכ"ו סי' )פו"מ וסס"ח ר"י סי' )עי) מקומן כמכסופות )מסיר ז6')ו כ6ן כתנן ומס"סנית
 סלן ססוכח ~נס )ככס פרט פ" ר"0 6נ) סס[ 6יס ]ת"י מגור גלע ?)6 חייב I'slia סמר 36) נו ויוריין משמן סמקוס דרשנ")
 ונגדסס כו' מסעת שומר רני חרט סססרי וו") c('bnlo h"D"1 סגיס כן כו' חיוסו מטעת הדס )ו( . ומכלן מכלן מעקס )ו קטעותחיילן
 סמטקס נונס ס"ס דגלנינו ונרסס י'ש נוגסו וניע ננס מכסו פי' מענק מקוס סו6 כמס 'סספרי )טון סניך רגיגו וסנט שמר רני)ית6
 סמעקס מן ומטיס סי6 גית )16 מי"ע סחות דכ) 6' נ"6 ני'ק כ57ית6 כמעקס חיינה סי6 161 ססחיס עטרס נוכסו זנית טסחיס ג'5")
 סנריך כממ"כ זל) עסחיס 4 כו6 סמעקס זגונס סס נמסנס מנושר דנ"כ רט"י ננמר6 ומיסו נ"ע נוכסס סיעור מעקס לנינו DS"11גמ65
 מיזומו מסעת שומר רכי ממס 6ית6 וסכי יחיי דגרי סס טכססרי סדכריס ספותן רשיתי טין וו") ס"ז ריח מסג' סי"פ )סרמנ"סעוז
 ~QDD' כבסון 0יר6'ס נינלי %ניס יט ו%כ עכ") כו' סנופן 'SID כי 0נריית6 סחמ6 )שח"כ 6כ) כו' מערס סו6 וכמט מעקר )1הסס
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קה יך4ךכש ולבריות לשמים שרע איברים ה עכורשפר
 דירה בית בו אין היכל בית וגם )ז( דירה בית בהן אין בשניהן הלא וטרפסת ואכסדרא שער ביתולמעפ
 ומערות ושיתין ואכסדרא שער ובית היא תנאי נמי פ"א ביומא אמרינן ועצים בקר תבן בית דהאנינהו תנאי היבל מבית )ח( 'רושלמי . חול שהוא כל אף חול שהוא בית מה אמרינן נ'[ ]'"6 פ"א נמיוביומא
 דמים תשים בלא קיימי ומערות שיתין בבורות להשתמש דרגילימ כיון נינהו דירה בני לאו דתרווייהואע"ג
 .בהן להשתמש רגילין שאין ואכסדרא שער דירה בו שאין בבית כן שאין מה דירה בו שיש כביתבביתך
 פטור אחרים בבית שהעומד לומר ונראה . המעקה מן פטור אמות ד' על ד' בו שאין בירו 6'[ נ' ]סוסוותניא
 והא , הוא הדר חובת לאו מעקה אלמא במהנה לו וניתן וירש לקה אלא מרבינן דלא המעקה מןהעומר
 דעקרוה הוא מדרבנן לומר :ש . מעקה לו לעשות חייב שוכר ל[ ]ק"6 השואל פ' בסוף בבים דתניא)ם(
 ונראה . הנופל יפול ואדהכי וישכח רואה ואינו בבית אינו דמשכיר משוס אשוכר ואוקמוה ממשכיררננן
 חייב השותפימ דבית אלעאי ר' דמודה L/h ]ק)"1 הגז ראשית פ' בחולין דאמרינן פמור השותפים דכיתלומר

 . שיפתא בהך התם איכא ומובא , ממנו הנופל יפול כי רחמנא כתב שותפות ולא גגך דכתיב דאע"גבמעקה
 אלמא שותפות לחייב אלעאי ר' מודה דאמר פי' כללי להני ליתנהו אביי בר ביבי רב אמר אכולהוואמרינן

 ראםתועפות
 יכמס גטיר6 )6 ס%ט י3ר' וכבננת סססר' כפי' סר6סוג'ס סיטת סק"נ תכ"ו סי' )חו"מ סנל"1lh's 6 ועיין כו' מלעת קומר ל'חים
 כגדסס חסר כו' ט6"3 ניט ותגס עי כו' סיכ) כיח ונס כ6ן וממ"כ נגדסס :"ם דמיס ים ונסגיטס דירס )ז( . נספרי סתמת כו'סו6
 מתרן כ6ן רניגו וכקנות עב") מסגך tep סוקיי0ו מכיח סיחין דבורות וטמנן טיר6יס ס6)ת )תרן כ' טס ת63 )מסרי יסורס 6סמוכס'
 וכיש ס6ו5רוח כית 6כ) סכ' סלמ3"ס )יעח רו"ח מסז' 3רסי"6 מכ"מ כנוס"כ מכ61ר ככת"י כ6ן רכיב ומינרי , כעו"ש סיכתו3ע3מו
 והגת כי6 יתג6י 6מריגן trirn )עג'ן ייומ6 ד3פ"ק etrt טסענע 61ססר וז") לנינו ססנ'6 כ0ססרי י)6 ט610 )1 וקוק 6יגו וכי"בהכקר
 0ימ מנית ),מר ניט טכ' orirn5 מעקם דין מימי כ6ן ר3יגו ,גס עכ") דפער כמקן מוסק מווזס כס)' ולתיל ימחיי3 כמתן סכרדספרי
 סנדסס וו") כבנסס חסר סטותסין ינית )ומל ונרSD 06 כו' דחנה וס6 )ם( . )ומר וים ו5") ס"ס )ח( . כו' ת3ן בית 607 ג'גסותנקי
ht~hכו' 0נז ר6טית כס' י6מריגן ססותסין כנית וכן סו6 סדר ח31ת 163 מעקת Stt)D 6גי נס ירטתי 3גדסס כחוב ססימן כסוף וכן 
 מס וסמנו:ן עמוד יקר קורץ ו6ת0 כו' ותוויתי ס"ותסות ע) 3סק) 6ג' גס דרסתי 6ית6 כסכת"י כ6ן trh)l ס.כ כיצר עעמיוחויתי
 כנית טסעומך נוטמע סיר6יס דעת )סי מס ל כ"ז pup כ' ס" סלחן ס6ת כס' , נקי5ירו כגימין סר"ר טר6סון ממעלק ):ועטס
 טותסין דפעור ודומם מדרננן עכ"ל עגרי דס6 מסקס עביי י63 )סני תירן 3מס ד36"כ מירננן גס סמעקס מן סעומי סעור6חריס
 3' ק"6 דצ"מ סוניה דס6 רמוס וסוף 0ס%ג כמט"כ דר3גן חיוני 1)6 כ' h"p זנ"מ )סוניה וכר h 6(1(hD' ר' סטרוז)נמרי
 כע) 0רכ oJa טס וסכיה 0יר6יס דניי )תרן כמב"כ ע""ס 'סרס 6'ך מדרנגן מי'3 דטוכר וסמ"ק וסמ"ג סרמנ"ס )מיודימוס
 סניף ס)סגיגו כת"' ירסס כמסר סנונו6ר )פי ונהמת עיי"ס ותירן יר6יס יססר 60 ע3 עמד נוזווס ס)' 3ח"3 )כחקרי
 637 )סגי וכות רניגו )מד )6 נ,0 ונהמת ירסס מסססר ינריו )קח סגר06 )סי ומסה"נ כו' טו6 מדרננן ג"כ וכתי ינ"ננסך
 013 מיגו es1 )גמלי סטור וסי' כו' סעור 0סותפין דנית )ומר וגריס רגינו כתכ הלת"כ 6)6 מדרבנן עכ"ס ענרי יס6 מעקסענדי
 סטעומד סיין והחר סיר6יס יכר' קיר ו0לר"3 כו' טטותסות ע3 )סק) 6ג' נס ירסתי כו' סר6יתי וכסי רצינו כ' וע"ז טיחייכוס)רכק
 ססותסות" ע) עסק) חיבות נסוף וחיקר ילמ סך ושסר דסעורין מווין oot)n כקינו כו' סטותפין 3גית וכן כעונו כ' סעור המריסענית
 עטין סס:ו"נ 6כ) כו' מסוס הנוכר ולוקסוס ממסכיר רננן דעקרוס 0ו6 מירנגן דנ"א 6סך כ' ר3יגו וסנט . יסרה) )גיוסי מכסהוגחן
 י)סמס"כ 0יי6י0 ))ס1ן טסת"ג )רון גין רנתה ונ"מ ותשנן ניגר )סתרי) '613 סן 33'ת יר ססו6 מסגי סו6 מייננן נו0"3 כ'ע"ע

 ביי )עסות רו05 וכ"ל וטרינר סמסכיר )ס:יגו וכטטניסס כ)) סמסכיר SD סמ5ו0 והין 3סו6"ח סנטוס מפקיעו סטופר סחייSft~D 13טיר6יס
 3ססמ"נ מסה"כ כו' 6טוכר 61וקמוס ממטכיר רכנן 7עקרוס וזס"ר סו6 יידי' ומטוס ךר3גן מסט (O~tp מסוכר עם סיין טמטס)קייט
hsn'ירגגן גר06 רגעו כדררי כ fis ססמ"נ 11"ס 3ט מטחיינ למטוס ססקיעו טחו"3 1)6 )עטות סמטכיר רוטט 6ימ 063 רק )סטוכר חייכו 
 סנופ) יסו) וכך כך ונין מעקס %3ות יסתרס) סנוסכיל י3ו6 סן לטופל ע) חונט חומים לטיסו ימט"0 ור") 3דנר )טתרט) ינ61פן

 ועיין סו6 יידי' מ5ו0 6"כ מס"ת חייג דסו6 כיון כמזכיר עס סדין סמ15ס )קייס כיי )עסות רולס וכ"ל )פנינו טג'סס 06 6נ3וכמגו
 ל"י סי' %נ סנוני"ט ונתטוכת , ותמ65 כזכר דוק סו6 וססמ"נ סר6"ס דמח)וקת קומר ולי נ,ס ס:סתפק .תקמרו מ' חינוך מגחתגס'
 נקנות פ סלי )ו וס"ינ נמעקס חייג ומ' נמעקס חייכ 06 תכירו ננ ע) וט'!) וכינוס כגריס מסיחת טימוס ח,קת סי"פ מי )סליסס6)
 מיינ 0גג פניתו )מטס פירס נית סי") דכיון 6ת") ו6פי' ננועקס חייי 6עו יירס 3יח תעמיס )1 ס6ין כיון כו' מעקט דין כוס6ין

 טג'0ס י3כס"נ 0נ"י חסונת ניר ר"מ סי' חיו"י וסחת"ס כו' ססו6) 3ס' כדתני6 3עס"כ hSt )עסותו זריך סגנ ע) 0נוסתמסכמעקס
 6)6 סח"ס דנרי )קייס 6ין סג") וגסי עיי"ס כזכי מגג כ"6 סכר ט63 מסוס וסס1כר סירוס ממגו ססעעו טחכמיס מסגי סמסכירסעורין
 סמכי"ע בחסונת גכס"ג סמסכיר ע) סחיונ טס%נ )דעת ממ"כ )סי מסה"כ כו' ממסכיר רכנן דעקרו0 )סגיט ככת"י טיר6יס סכי נוס)סי
 ט6'גו סכתנ נס:נ"נ עיין כמעקס סחייכ מסוכר ל6י' מס"ס 6כן וו") 0נ") מני"ט 0תסו' %י נועקם כמזות סחכמט משן נס' סנ6וןוו"ס

 כטססוכר 61"כ וכג") מסמסכיר סמ5וס 0סקיעו )6 דחו") מסתגר מדר3גן ממוכר דחי31 ססמ"ג י3פנוס"כ וכוונתו עכ") מדרנגן 6)6חייי
 עמסכ"ר חרס סחם וכ' זגרישס. ע) עמד ס63 .לחכמת טמעין ע) סס 0חת"ס כ' וסחוס ממסכיל ע) סחיונ 5"3 נ)כד סננ כ"6 סכר63

 חייב 6מ6י נסוכר סיירי ו% חייג סנערי"נ 6נ) סעור 17ק6 לעומד הותו דנוקמע 6)6 מיותר טעומכן יתלת סמעקט מן טעומד סעור.
 סמטכירכז
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 יראים ולברית ישמים שרע אישיים ח עפי %מפר%10
 הגז דראשית צאנך אלעאי ר' דדריש היכי דכי * המעקה מן שותפות של מ( דין בית הומר אלעאיי'

 שותפות בהמת 6'[ ק)"ס ]מיקו דתניא . מנלן הגז ובראשית . שותפות ולא גגך דריש הכי שותפותלמעוטי
 לארץ חוץ פטור לענין אלעאי כר/ הנז בראשית דקיי"ל היכי וכי . פומר אלעאי ור' הגז בראשותחייבת
 הגז בראשית דקיי"ל היכי וכי הגז בראשית שותפות לפמור אלעאי כר' דקיי"ל למיסר אית ה"נ הגזבראשית אלעאי כר' לן קיימא יצחקעלה בר נהמן רב ואמר כארץ אלא נוהג אינו הגז ראשית אומר אלעאי ר'דתניא
 שדקדקתי וטה כדפרישית נינהו מעמא דחדא במעקה שותפות לפמור כותיה קיי"ל נמי הכי שותפותלפמור
 . בדברי טעמי ותלועי השותפות עללהקל אני גם דרשתי דבר בלא ותלו מעקה ממצות שנמנעו אדם בני שראיתי לפי להשיב שיש בידי )בית(ספק

1D~Dרלה 
 רז"ל פירשו ומקצת . היזק לידי שקרו לבוא שיוכל הענין בזה לב לתת וצריך הברו לידישיוכל שקכ אבל )א( להתרחק חייב תרחק שקר מדבר המשפמים ואלה בפ' יוצרינו ציה ' תרחק שקימרדור
 שקר מדבר ת"ל לדבריו סיניגוריא יעשה שלא לדיין מניין רבנן דתני כ'( מ' העדות שבועת שבשבועות
 זכורן ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד )מניין תרחק שקר טדבר ת"ל לפניו בור יושיב שלא לריין מנייןתרחק
 לעת זכות ורואה רבו לפת שיושב לתלמיד טנין תרחק( שקר מדבר ת"ל ישתוק שלא לעשיר 'ותובהלעני
 ועדים הואיל יאמר שלא מרומה בדין שיודע לדיין מניין , תרחק שקר מדבר ת"ל ישתוק שלא לעשירוחובה
 ומקצתן התם איכא ומובא ]תרחק[ שקר מרכר ת"ל עדים ב~יואר תלוי יהא והקולר אהייבנו אותומעידין
 דבר לרעה הובר שיבא חשבתי לא יאמר ואם . רעה לידי לבא שיוכל להתרחק לב יתנו ה' יראי וכל .כתנתי
 למד דדבר עליו תורה הזהירה לא רעה לידי בא שאינו שקר אבל . טאלהיך מראת נאמר לבך ללבהמסוף

 ראםתועשת
 תכירו כמגר כדל דוק* 636 רגיט סטר ד)6 וודאי 6)6 חייג וסטוכר סטור דסמסכיר כ' ק"6 נצ"מ חג'6 ס6 מסוכר וסטורסמטכיר
 אסוכר otnpthe ממסכיל עקרוס דרתן 6)6 סמסכיר ומיינ סטוכר סטור ומס"ת קלמר hnttllh1 דין רניגו ונאמת גשרך טיי"טחוס

 סוכר sff'1 טס וכ' כ' h"p דכ"מ כגמי* )מון מעתיק 0כירוח ט'"ן 16ת ר06ון מקק ינעיטור וזע כתת. סיר*יס נדגלי כ6ןכמכושר
 כן סי' )6 161)י מעקס )1 3עסוח חייב סוכר נגמרי ס6מרו מס ודאג כו' מזווס )1 3עסות סטוכר ע) נגז ו3טטימ תמרונ נסוקסחייב

 or כמו דין )י( . י' 6ות נסמוך ועיין סג") סח"ס ע"ד מס"ס יוי ס"ס )מ16ר גר כספר ועגון סו6 חלס וס ורקס סר6טוניסכנירסח
 סגו גר%יח כמותו סס)כס DttD כוס hD5h' כר' ס)כס l'ba )סיות דיכא פכ' נסמ"נ ועיי/'ט ונכון יין תיגת en'S ע"ס עסיןונסמ"ג
 ס6סטר סרמכ"ס כדעת טור מס כ' וסכרם עכ") נמעקס חייב סותסין 0) דנית S"O רוצח מס3' נש"6 סרמנ"ס וכ"מ פ") פטור)שין
 . ע"כ ר% כד6מר 13 מוזס 6)ע6י ר' 6ף 636 מכלן מטקס 61'ן רכ6 ס6מר יגריס 3ק5ת 636 כ"י )סני )יתגייסו ק6י 7)6דמסרס
 וכובסו 7)יחג"סו קלמר )כך סו6 יסרך) כ) מסוס 7:קט )"ר גמ' קכו)סו עפי" 1ג6נכס נקרכם ?קמרו 6ס6 ל סס חיים חורת גלוכן
 חסו עכ"ד סו6 דכ))6 )מימר 6יכ6 דסותסות בסי' סימת )'פו) טר6וי כ) ממנו סטפ) 'סע וכי מיכהינ )ס דיייק דמעקס כ))6 מיסוכעי

 : ~srtl )כ) ניון בסטים" "סיט נייי מסק מדקדקתי ומס רבינוסרסר
 כמנין )ית6 וכן הסימן כ) חסר וכגדפם כקל כו' ומקנס  הטפין כון 51ריך חבלו טיזק )ידי סקרו )נו6 0יוכ3 סקל מכ3בהתרחק)א(

 ומסמ"ג תרחק" סקר ")ודגר מ"ע )מנין וחטב ממנו גטט כ6ן עכ"ז סנס"נ 8חר כמטך סססר 0נכ) הע"נ ורנימ , נט"נ 0)טמ5חת
 ס6 :פק6 תרחק סקר מדכר ס6י 6' )"6 כסכועומ 60מרו וממס , סטמיטס סרמ3"ס 336 נמגין וחסכת רגעו יכלי 6חר גמרך ק"זעסין
 וכסרמנ"ם סי6 גמור עסת )16 מרחק טקר דמדכר )מוכיח 3כ6ורס ים סקר עד כרעך תעגס )6 6מר ורהמ:6 מסקר ק6 סקור'1ד6'
 חומרך ז6יכ6 כגמרך מקע1fon 1 סעסס מן חמור תעטס )6 6' י' נינמות )פמ"ס '"ollh  3  גל:ס מעגם ד)6 ס)16 6י)מ6 מ6'?6)"כ
 כ"ס יקמרו 6' י"1 דכחונוח ס1גי6 לסיגו מייסנ דניס 1:ר6ס עציו. מורס סוסירס )6 רעם צידי % סלינו דסקר כ6ן חידס ורכיוכזכר.
 טסו6 דכ3 סי' וסריטכ"6 כמנ"ע כ"ס קוס"ת לכתי ד)ג16רס כעיניו יטכחגו סומר טוי כף סטוק מן רע מקח ס3קח מי )דנריכס3ג"ס
 מ:ימ ופירכס רעס )ידי כ6 הסקר סטין דכיון כ"ס דעת 636 כוס )י' גימל )6 ורכינו תרחק סקר דיר מסוס כו 6ין סקוס דרכימסגי
 רעס ם יט ססי6 ומ"ר )כריות רעס כו י0 ובייקרי ~SD3 דית כגגכ 0:ר6ט ס") נ"0 6נ3 חרמק סקל דגר מסוס נו 6ין גוסמעתו
 ט:ר6ס כנריות רעס )כ"ס כן 16מר סרב הסרי הכממון כרכר רעס דוק* 6יט )כריות דלעס לכדו מלכרי 1:ר6ס כון כ"ס כרכרי)כריות
 סו6 סכריות טס מטורבח דעתו ופירנס מנע) דעת גהנ :קר6 זס ספין )נסס דם") 636 8י:ו נחס ע3 זס)יגי כ"ס וקף טכ% זעתכנ1:כ
 ע"כ ושסירס דטהורס מוזו ניס 6ף 6ת1 סס6מח תסטר דעמ1 וגו:כ סקל ז% יחכירו 6זס ממסר כקמת oh 6כ3 כ"ס ניגריגמכ,6ר
 כמ"ע כפ"ר חרדים ס' 1ו"3 )כ"ס רע יוקח 0)קח 16 סכ)ס )סגי מרקדין דכי5ד וכסך כ% יעת נגינת טס 60'ן )6 % תרחק סקרמזכר
 מסמע תרחק סקר מיגר טג6מר דממוג6 דרר* כסו דריכן דע)מ6 כמיצי 6ס" 6מת )דגר מ"ע . כ"1 מ' Olpi1 כסס סתוויות סתורםמן
 חסונס סוף סטר מ)נ נס' וע"ן כ6ן סיר6יס רכתו כיעת ס") ד)6 מסמע עכ"ז )רטכ"ן תרי"ג ממוין כו' כע):ו6 דיבור לק מכ66סי'
 ע)יו סססיג ומס כיון וימס כ6ן כיר6יס כדבלי סס דכתוכוח סגמר6 כי16ר מדעהו כתש סמו[ סרט ט)6 מסד )י ]5ר 6ן נ16ן 0רכס'

למחכר
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 אצדיק לא בי תהרוג אל וצדיק ונקי תרחק שקר מדבר דנתיב מדבר הכתוב לבריות רע שברשעמעמנו יקן יראים ולבריות לחמים שרע אעצרים ה עמדספר
 אומץ ובנה שהיא כטות 3ב( אומר ב"ש הכלה לפס מרקדין כיצד כ'[ ]ע" ת"ב בכתובתו דתניא והא .רשע
 בעיניו יגנינה או בעמו ישבחנה השוק מן רע מקח שלקה מי מעתה אלא ב"ש להן )אמר ותמודה נאהכלה
 וחסודה נאה כלה יאמר היאך סומא או חנפת שהיתה הרי לרבריכמ ב"ש אמרו בעיניו( ישבהנה אוסרהוי

 . הבעל דעת כגונב שנראה ב"ש כדברי לבריות רעה בו יש ההיא )ג( תרחק שקר מדבר אסרהוהתורה
 וסימן וזכר , קשים בלבולים עצמו על ומגלנל שכינה ושלרם שלומו מבלבל עבירות סיב אלו העושהואדם

 . הוי ס"ב בגימטריא עבלל" הארץ כל שפת את ה' בלל שםכי

 ראםהועפת
 ססקר כוס טו6 סר6סוגיס סמח)וקח קומר ט" 610 נס זכ6ן סיר*ס יי ייע 16 י6ס 61י)1 גע3מ6 מיץ מסומי סו6 1' נתסו' סםסממנו
 )ן hnth נסטור ס"ד כ' ח3ק טו"6 כסן ועיין )6 16 טורס 11D'fi סו6 06 לעס )'וי נ6 ס6ימ וגריס 6וג6ת 16 )ווסתו מימסד כןסמן
 ט6'גו סקר וכקמת 60)1 תורח זין 6תוג6 זני זככי סר6"ס רכים )מ"י 61"ט י"lrtD 6 סי זרוט וכ6ס"' כ' ח' יככורות זכייכינו'1
 גלים )ר"ח רכ hs"( 6' ק"ג יגמוח ועץ מירכנן עכ"ס לקור כוס סקל ינס )טס סטיב ריכ"ח 6ך עמו תורס טוסירס )6 רעם שד'ג6
 היגיס )ימ6 )6 כ' מגע סוכט ר"ג 6תר וכן תרחק טקל מדבר מטוס 6מר 1)6 וגו, טעות סקל דכר )סוגם למדו סג6מל רכי תעגיל )66ח

 . מלחק טקל מזכר מסוס 6מר 631 סקר וכל )טוגס )מדו טג6מר טיקר6 )6נמוריס 67ת' מסוס )ים י0יכ 631 מידי )ך ייס'כג6)'מק6
 : כ"ס 51") נ"מ 91"0 )עי) טסקסתי מס 5"3 כ6ן )ג( . כ5"3 טט'6 כמוח כוס)ב(
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