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 היאשון ווין ר' בו ויש 1 לבריות ולא לשמים רץ נעשה וארם הנעשיםשפרים
 , ד' . סללה הראשון ו"ו . עשה חייבי הר' . לאוין חייבי הג' . חנק הב' ,מקילה

 . ופכשף . ומריח . ממית *מגרף
 נ"א[ רלהמימן

 וחכמים מדבר הכתוב ע"ז בעובד אומר עזריה בן ר"א )א( מגדף הוא ה, את הגר ומן האזרח מןו רמה כיד תעשה אשר והנפש לך שלח בפ' צוה אשר והנורא הנכבד השם את ליראה ונפש לב תן ,מגרף
 מיתות בר' לן וסתם נינהו דרבים כרבנז וקיי"ל השם את למברך כרת ליתן ]אלא[ הכתוב בא לאאומרים

 ומחלוקת במתניתין וסתם , נינהו תרי אלמא ע"ז והעובד המגדף הנסקלין ]הן[ אלו דתנן כוותייהו 6,ן]ג'נ
 מריפות באלו דאמרינן ואע"ג . משנה כסתם הלכה )ב( ר' דאמר ל[ ]מ"מ בההולץ ביבמות אמרינןבברייתא

 . דרבנן אליבא נפרש כרבנן דקיי"ל ואחרי , אזלא הכיתלמודא דכולי דסוגיא קיי"ל משנה כסתם הלכה כס"ד יוחנן דר' ואליבא אמוראי תרי מילתא האי על 6'[]מ"נ
 שיפרש עד הייב אינו 6'[ ]ויו ותניא השם את שיפרש עד חייב אינו המגדף ל[ ]ג"כ מיתות בארבעתנן

 יומת מות ה' שם ונוקב קרא אמר שמואל אמר . ה"מ מנא . יוסי את יוסי יכה דאמר כנון בשםשם
 ויקלל ויקב וכתיב אל קבה לא אקוב מה כדכתיב הוא דברוכי לישנא נוקב והאי )ג( וגו' ירגמורגום

 ת"ל מה אלהיו יקלל כי איש איש ותניא . תקלל לא אלהים מהכא ואוהרתיה היא קללה דנוקבלמימרא
 לרבות מניין בלבד המיוחד שם על אלא ]חייב[ יהא לא יכול יומת מות ה' שם ונוקב נאמר' כברוהלא
 במיתה המיוחד השם על איממים וחכמים מאיר ר' דברי מ"מ אלהיו יקלל כי איש איש ת"ל הבנויין בלאת
 ונוקב דכתיב כתיבא המיוחד בשם מיתה כתיב כי דטעמא ]כרבנן[ וקיי"ל באזהרה. הכנויין ועל אדם בידי )ד(פי'
 איש איש השם.ותניא ברכת על מצוין כוכבים והעובדי תקלל לא אלהים דכתיכ באזהרה כנויין יומת מות ה'שם

 חייב לרבנן בכנוי השם את שברך נח בן מישא א"ר , השם ברכת על שמצוין כוכבים העובדי אתלרבות

 ראםהועפות
 חסר ונ:דסס כ5") יובן ר' )ב( . כ:דסס וכ"ט כ5") כו' ר"6 ונגיף טו6 ס' 6ת כ'[ ]ו' בס"ק ככריתות וחגיך ססי6 סחםוככוהי)א(

 עד חיים 6י:ו ר,מגדף דחן קלתי מחגיתין )סרוט6 טוח Shlnn1 מייחל כ6ן רכינו )סמט"כ )ג( . דק"") וחרי עד כו' ולע"נמן
 לטון )קבס רחנוג6 מד6סקי' טס ס5סדרין פייס תורה כס' וכממ"כ וגו' יומת מות ס' טס 1:וקכ p~h 6"ט מגס"מ ועו"6 טטססיסרס
 סם כגקכו ונו' טס וגוקכ p~h1 סו6 דטמ61) נמי)תי' סנטרך )טון ניסוח 6נ) וינרך טפס וייפרס ינעיגן )תימר ס' טס וגוקכ ד3תינ:וקל
 סם נגקכו ונתיב ומ' ס' סס ו:וקכ קר6 6מר 6"ט כגיסם וכ"ט נסס סס טיקוכ עד ל )ומר קר6 נס6' 6טדריס )פכי וכפרט"ייומת
 מ7ס נסריח 7ר"6 גורית )"נ ע) גח"ע ונס'  נסס  טס טיסרט עד די"ת  יכס"יו )פרס סמ!36 וקטי יומת טס ננקנו ,ט' כ6ן 1כ5"3יומת
 וסוט עי'"ט כמיתה ממיוחד סס ע) וככ"ט כד"ת טס חיית טתירח כוט קדמו וכנר ח"ו פ"נ ע"נ ס3' סר:ונ"ס ד' ניקר נחיךוטי0ט"ו

 6יגי סס סו" טס סיירך דיריך טייר כסס טס י)סי:ן קר6 מסלי דמסרס וטמוני) וו") ט"ו כ"ד ויקרץ יסות כסריס כממ"כד)6.
 יומת טס כגקכו h~b ס' סס כתים )6 קר6 6סדריס וכי ס' טס וגוק3 כהים דקרך 3ריס6 67דרכס עב") מסורסיס כעינן דט:יססדם")
 חר)"6 כמקריז ס:דסס )רמ"ס 6)רס6") כה6כ מסר עיין סרמנ"ס דגרי )תרן כעלמו טרנו"ס כהכ ככר טת"ח כרכרי 16)0 טת"חוכדגרי
 וקמו קניו דסמק)) טס מכגקכ1 די)יף נר'י מ:הס ר' חכנויס נ,6ן 6' )"ו כסכומות תמ"ס ע"ז טסקסס hSh ס"ס 751 ת"ו ו5ד י"ס 5דעי'"ט
 כסיט"מ כחם סרמג"ס וכלמת עיו"ט )רכזן :טמע יוסי ל"ר מוחס ומדר' ק6י ממיוחד כטס סס נ:קכו 6):ו6 כסס סיקור עד סעורככיהוי

 ג") 6ין וענקת דנה ~טין ט6 !י!ד 7)ת 5)ף 6נ) 6חרסס סוכר ורחוס וכחגון )נד r"a זר"מ חיגויס נין ובמחלקה !1"נ ס"דדטכועות
 וכי"ג חגון רחום כנון סמו הכגזי וקמו 6כי1 מק)) דסוטל חכנוש דסיי:ו כריי מנחס ר' !6"כ עכ") 36טי0 כן וכמו מיוחדיך ממוח ססגי

 כגקכו מדכחיכ גסס הייכ סינרך 3טס )מגדף וס"ס טס נ:קכו מדכחיכ וטייבו היים וקמו קניו כטס טלק)) 61)סיס ו3ג6ות ד3ח סיןמסד"כ
 הים 6י:ו מ"כ ממרים נוס)' .ס"ס סרמכ"ס עמט"כ 6, ס"ו ס:סדלין )גר ערוך 3ס' וכ"כ סרמכ"ס )סיטת קסי6 סרמ"ס קוטיית וקיןטס

 e~s ),גדף )עג'ן כנוו גמחקין סטן סמוח ו' ר") כמיוחדין סטמוח זמן סמיוחיין ססמות מן כסס ס'ק))ס עי וקמו[ קניו ]סמק))סקי)ס
  כון 5כ16ת סדי כנון כגגו' קלס ד"ס 3מטגס 6' ס"1 סגסדרין כסרט"' י)6 וס61 ימחק'1 טלין סמוח סו6 טס כגקנו ד)סרמכ"0טמנהר

 סמיוחד סס 6דגוח סס יגס כטרמכ"ס רט"י לדעת טגמורין כטמות 3טס טיק))ס עד כד"ס רס"י ממס"כ טס ))ר כערוך טסוכיחומרי
 )פרט"י טמון 1גר6ס עכ"ד טסוי"ס טס ט7עחו גריס כנמרך לט"' מינרי וו") ס"ס יסגטירין כס" סמוי"ע כמס"ה יעגם דללימקר'?נ"ע
נגמרי

 t'nt1Pst עכ") )ע1)0 סמי וט יכחיכ סמיוחד סס וסייגו ס' כחיב דסsrtrt 6 סמיוחד טס ע) 7"ס 6' ג"1
~vp 

 טמי וט קמרו 6'
 ):ל וכעתך ע"כ. ס"6 דיו"ל 6ותיוח י' כן מיוחד טס ע) סכ' 6' )"1 טנועוח מרסיי :ר6ס וכן ע"ס ככהינהו ט!י"ס טס ע) ק6י)עכס
 q~lh1 מטמע מוס כגויס )ט6ר ז)"ה q~ih כין ס"י כיו"ד יסססיק כו' כטיי ס"6 כיו"ד ש"ח כ"נ"ף 6' )"ס דטנועות ממטגס ס"הטס
 טס דסנועות כמטכס ככותת סירוטיס סגי סכחכ ט"ז כ"ד ויקרץ דכר ~pnp טחורס בסי' ור6יהי ס"י יו"ד כמו 610 סמיוחד טס37"ת
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קן יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אוצרים ו עשימפר
 , בכנוי אפילו כוכבים עובד אבל בנוקבו דבעינן הוא ואזרח גר יומת שם בנקבו כאורח בנר קרא אמרסים

 ]פג[ רלח רלזסימן

 המסית הנמקלין הן אלו י[ ]י"ג מיתות בארבע תנן * אתקוטט ובתקומ0יו אשנא ה' משנאי * ימייתמטית
 נביא סיבעיא )א( לא פי' , פלוני( במקום יש )ואומר , הדיום זה המסית 6'[ ]ס"ו ותנןוהמדיח

 שותה כך אוכלת כך פלוני במקום )ב( יש לו ואומר ההדיום את והמסית שהסית הדיום אפילו אלאשהטית
 אמך בן אחיך יסיתך כי כתיב והא ופרכינן בדברים הסתה אין כ'[ ]י' בחילין דא0רי' אע"ג מריעה. כך 0מיבהכך

 גרידת )ג( בדברים הסית אם מיהו ושתיה באבילה אלא להם דרך אין התם ושתלה באכילהומתרצינן

 ראםתועפות
 גמ' נטמע ומיגר מכס רפס 6'ן ו6"כ 3כ)) ושגות )1'וחדין שין טמות 6)6 חטיכ ד)6 מ3ו6ר %יו ים סט סייגו סי 3יי גימד061
 דס:0דרין פ"נ סרמו קו) ועיין )סתוי"ס וקסי6 כ0רנונ"ס דעתו 6"כ 0"י כח"ד סכחוכ צותיות 7' סכתוכ סס 0"י כיו"ט מס ססי'דרס"י
 כמסרס תסייגו יומת סס כ:ק13 מגית מדכתיכ דסו6 כסס סס טיסרט עד ד6"ח יומת ס0 כגקכו וגו, טס וגוקכ 6"ק טמוא) דמ"ט טסי'מ"ח
 כסתו"ס ועיין וקמו קניו )מק)) ירים ומיגי' ומיותר יו6 טס נתיכת סם ננקטו דייק יוסג 3"ר מגחם זרי 0מ13רך טס טו6 ונוקנ סמנרךסס
 דברי )הנין זכיתי )6 . ממיס גידי מיחס סי' ראגו מ"מ חרס סטס כ' )ד( . כ' 6ות קס"ט ס" וע') נוס"כ ועיין ק"3 ש" קדוטי0סיר

 . וכרור 6דס כידי פי' הג" ונגדפס כ6ן ו)פמנו )ו גזדמג0 מוטעת ונוסחם כו'רהיט
 כדגרי ומסלם קתגי 11 6ף 11 ו)6 סי6 רננן כעס סס סימר 6' ס"ו סגסולין ר3יג6 נתי' סו6 לנעו ייסרי נרסס כו' סוסית (hu)"מ)א(

 ססדיוט 6ת והמסית 3מסג0 דמ"ר p"o 7רניג6 סס כפיר"ח 71), ס0ייוט 6ת וחוסית נמס:ס עלס יקרי כמרפ"י ד)6לניל
 6ך טטסית סייוט בסי' 6)6 טכסית גגה )"מ קחג' (r~hr סדיוע וס למסית דקחגי נוסס h bcf~1(h גנה טסיי סיסים מי כ)מטמע
 דגם דם") י)ינגן 51") נחזק וצמר ר"ט יפ)ינ נגניה מט6"כ דנסקי)ס ס") כ"ע למסית כ0ייוט י6ילנ0 סי6 רכותה מ6י )סכיןים
 6ין מסית )ענין דנ6מח עי") סססית. סייוע 6ס" 636 3סקי)ס מיתח! ססס'ת גמ6 דצ"מ רכוח6 סי6 מסיר (o)tpn סו6 סססיתגניך
 )6 מ6ס דיגו 'סחג0 ע" סיע13י 6חי )6'ס ומסית ע"נ )ענוי 0קנ"ס כסס מחגנ6 ס0י' סו6 יזניק מסום דכי לסייוע גכי6 ניןחיקק

 טסים סייגו ססייח נגניך ולכנן ר"מ דמח)וקת ועכז") כ)) סנרך 6'ן וס וחוד, מסית 6)6 סקנ"ס נסס מתנדףט"
 מתגני

 סק3"ס גסס
 גכי6 מסוס 6)6 ומדיח מסית תוי )6 ד3כס"נ צחרי ועתר ולעדוד. 6)ך 16 וגענוי גל כ)סון מיקמר ומייח מסית ,היגו וש"מ. ע"1)ענוד
 טססית נ3'6 )"מ לכיפו 6מר טמיר 61"כ עיי"ס 6' 5' כס:סךלין סניגורו וכמו כסקיצת ו)רנגן כמנק י)ר"ס ורכנן ר"מ סייגי נוסססייח
 סו6 יפטיט6 יומת 0סו6 וסגניה דכתיכ 60 )סכין שריך נ' י"ג יעליס יסות פגים מס' ססקס0 מס מחיסון סי' ונח כסק')ס יינוג"כ נעקמי נטבחי 6)6 :3ו6ס 3)י סססית 0זיוס בסי' 6)6 נסק')0 נודי )ע"ג )6חד נוס ומסית ע"ג יענוי ס' נטם מתננ6 שי'סייגו
 1)ק'מ 6"ס סוס סג") )סי 6נ) טתירן מס 1עי"ט Stt:D מטית מסקר יגרע )מס כחק 7מיח0 יס") )ר"ט וכמ"כ מיתס חייכ )ע"נ מסיתדכ)
 ינ6מת מסמע וגטני0 י7עתס 63 6סר בפריס 36סיס שלי ג)כס )6מר עו' ממופת 16 ס6ות 1נ6 ג' י"ג יכליס טכתונ )מון16)0

 טמות נפיס"ת סרמנ"ן ממ"כ עפ"י )תרן יט יסות ספניס וקיטיית ט"ו. ונענוד גזך 0מזימ סדיוט ככפון נ"כ מדיח טקל"ס גססגגנו6תו
 "סור וריכס חמין מ)י6ותס כסי וסענירס כו' יותר מ5ו, סק))0 סחט6 מסג' 0מכ0 ממיתת 'ותר ריתק)) נמיחת ותחמיר וז"ל ט"וכ"6
 טסרי )ק)) 5סס דרך סבין )סי ו6ס 6נ )ק)3ת כפט 6סס )רנות 6י5עריך וירכי )תרן רניט טס טכ' קע"ד סי' )ע') ועיין עכ")נדו)
 יספי דר") 0רמכ"ן עסנוס"כ רניגו כוונת ונווכן עכ"). 6טס )רנות סתרך כטס 6דס עט ומתן ficn )0 61'ן ועומיח רני)0 גע)0פגית
 י"נ דנריס כסיס"ת סרמ3"ן וסגת 'תירק. 6יט מתיגת )0 ערכיכן עד סמכם ממיתת יותר גסק')0 כס מחמיריכן סוי )6 מטי סדררס6ין
 6'ט סגזכר סי3'6 0טג'ן 6נ) סמספס )%' רמיי יעטף מני יגר 510 כי מנוח[ ]נכי סוס סלע כיבל )עטות יוסיסו 1)6 וטמר כתבט'

 ע"נ מס:סדרין )ו0 ור6י' 6חר 6יס כמו קניו )סלונ נסוס סו6 מטי ד3ל רסס עי'"ס כחוק וזוכיו נסייף חד קט) ס"ד מיקס) )י'יקביס סי 61'מ6 וקמו קניו מכס גני 3' ס"7 3סגסירין )מ"ט ענין יס וקין )מסית גניי 3ין )חקק נכון טעס )גי 'ם 61"כ עכ")כתיירות
 361י1 בסייף חד קט) ס"ד סס פקסו ססיר ומט"ח נתוס' עיי"ס 6חר 6יס ע) למחתרת כ63 ס6נ su בן יסות ס6כ ע) כנן כ6ןכ'

 יחו)ין ד3ס"ק מדנפט" כ' 3' 16ח סעגח 5סגת כ"3 סי' חכמים מסגת כס' כו' מיחיינ נריזס נדברים )ג( . כ5") א'ר6ס" 'ס )ב( .כחגק
 ט610 כ) וטתי0 לכיוס 3)6 נסיח 06 67ף כוס נ"מ 6'ן י)דיג6 ומסוע ס3י6ו )6 ו0סוסקיס ופתיי ג6כי)ס סייגו -יסיתך דכילמריכן
 67ין ד"ו מווין עיין וו") כ' למסית י"ס 6% ע"ז מ0)' נס"0 מימך מגמת ס' מנעס%ח )0רמנ"ס ומקיריס ונח" , כו' חייגמסית
 סיר6יס דהרי 167 1)6 עכ"). נ"ע )עיכוכ6 ד6יגו 61ססל סוסקיס )ס6ר ונס Or טסגי6 )רבינו רזייתי % וכעת וסתי' נוכעס h)hססת0
 דגריס מספרי ד' 3י6ר 6' 6ות עגי כמגחת ס"ד ע"ז סי' ח"כ 0קטג0 'ד וכס' נופל. ממנגס וד"ר )עיכוכ6 ד6'% סעיכ נ6ל סכיכ6ן
 גירוי 6)6 ססתס 6ין 16מריס 6חריס טסתו 6יוכ) סחו ססת0 6טר טג6מר טעות 6)6 0סתס 5ין ונו' 'סימך כי סס ט6מרו ס"וס'

 מקטל )ס י)ק( ומס"ת fnsl' נ6כי)ס 7סיינו ס76ס כדרך כו6 דכ6ן יססח0 סנר p~m פניני ילס6 מנחה ירמ גי טסיהם ס' 06טג6מל
 . o(h וס"ס )פגע הכיסס דפין 7)מע)ס מססתס )ס יוסי ומפ"ם מיחיינ נליד6 3דיכור י6סי' S~D תחרים 6נ) קסתו 6יוכי לוחו0סת0
 כסס 6'ן מכ"ד 3סס סיס הע"ס כו' ונמסית ע"ז וענוד ל )חנירו ו60ומל סס למרו י' ס" h"D יכריתות תוספתה מסרס 6ניונוס
  טייחך. מסית  רסייוו ע"ז וענוד )ך )חניכו .ו60ומר מלתוססתך מחק טסנרד"3 כ' סס ס)מס מגמם וכסי' ט"כ מעלס 003 סבן מסגיקרנן
 3דיכור6 6)6 וסתי' נ6כי)0 למסית גררך סי' סנ6 ד6ע"ג )6ס:ועיגן ע"ז ועניו י )מגירו ותקומר נחוססח6 דנקס' "ס ז6 גרפסופי

hnSP3
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 יראימ לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים אידילים ו עשר מנקך214
 אותו מביכוין עדיו והם לשנים אמר מזו חוץ להן מממינין אין מיתות חייבי כל )ד([ ]דתנןמיחייב
 אבינו נניח היאך אומר והלה במתר לי שאמרת מה אמור אומר והוא )ה( לאחד אמר . אותו וסוקליןלביד

 מביאין גדר שאחורי_ אלו לאו ואם פושנ בו חוזר אם ואבנים עצים כוככימ עבודת ונעבוד ונלךשבשמים
 ונעבוד נלך אומר היה הזה )ו( המדיח ותנן , חייב גרידא דבור בהסתת אלסא אותו ומוקלין לב"דאותו

 ראםתועפות
 מעטט גסס סטין מסגי קלכן 3סס *ין ד*ס"0 וסחיט נתכעס יסייגו נ6דס ססתס כדלך עטיינו ונמסית כתוססתך תקטו מיחיינ3ע)מ6
 דקריך 6יס 6כ) )פנץ 6כי)ס 7*ין וו") סיגי )מע)0 7"0 כ' 7"ד כחורין לס"י דברי יוננו ונוח , מעלט טוי וסתי' ד6כי)ס 6נוליגן1)6

 נס סרי נוס סקטס מו61)6וין נ5י"ג )סנ16ן י"3 )"ו נר6טיח )חומס יכר סרמכ וגסי' D(Srt וסתים ג6כי)0 דידי' טסתם עיקר)לכיוס
inP~oע) טקסס ומס"ס מוס ידע ((רס"י מט"כ ג"כ ומיויק סרס"י ייפח 16מר ולגי מסגי וס ומס סכ S)h ספת ו)כ6ורס כו' 6דס 
 hlh ססח0 )מון טייך דשן סנור ס" יטמקסט 6"ס ס:") )סי 6ך ותק"ם. )סחו 6כי)ט ך6'ן ס6:י )מעלס sr~st0 6(6 ד)6 סו6יתר

 ססתס )כון  דשייך סתרתן )1 וחיות )מע)0 וסתיס לכייס 6ין וס6 חגם )נקעו נו וחסיחג' וסכתיכ סקסם ~כן נ7נריס ת6 ומת"63כינט
 וכינרי )עיכו63 שיגו מיסו וטתי' 63כי)ס כ"6 )ספית ירך  6'ן  לקלילת  ופריך ד63וס 6)6 וטתי' oS')h טייך דלין סיכך נדנריסנם

 מסתם ססהט ססתס )סון גמרי )6 ד6מ6י מחוור 61'נו כוס") כו' סרגי )יועלט סכ7"ס פרס"' ע) כ' מס )חולין כחיזוטיו וטריטנ"6סר6"ס.
 0סתס 6'ן 6ומריס 6חריס סג") 3ססרי מ%ס סריטנ"6 )סי' וקטם עכ") 3י' ססתס ס"ך ד)6 ממס טסתם ד)6ו ט6ני )מעלס סגכון)כך
  מסתס י)פינן ד63מת D~h ו)סרס"' )מעלס סימור מטסתם שחיך  יסיתך ל'  רילפיגן סלי מנחס ירח כי מסיתך 0' 06 שגימר ניר1י636
 מכסיתך 6נ' סרי )י קרית מסית )דון סק3"ס 6") 6ר"6 מגחי ירח כי הסיתך ס' 06 3' ש"כ ברכות ועיין 6וס כב' כירךסיס גלעי לרמות )עלות ויסיתסו ומסתמך וסתי' נ6כי)ס גייס ססתס  ירך מיסי מיתיים ימי וסתית שכילי רנל15 לפיכוכ5ד5עו
 )' 'ס 16מר סו6 )ה( . מסנדסס וטוגס ככת"' )'ת6 )י( . ודו"ק סליעכ"6 דן )ייטכ ים r~fe51 כו' שותו יודעין חס3"ל ט6סי'כרכר
 אסחר כ6ן וממ"כ כגדסס וכ"ס St~lO כו' וסול מגדר 6חול' עייס )ו מכמ'גיס O~':DS )דגל 'כו) 61'ג1 ערוס ט" 06 3כך לועסחניריס
 כיחוד % נ' ש"נ ככי5ט ססרס"י קסומת סנ' כ' %ו 63וין )ס%ג רל"ס סג6ון וכמנסות שי"ט ננילור בימוי ס" ו0תפ5"'ס6מיתי 'מוי דס'ימ ניחור טס" ר6ס ס' 'סוס פנ'ס ועוין כסרס"י סו6 ראגו וס" מחוד כתור ו3גיסס 3מסגס טטג'מ כ'חוי תיכח ס"טו6

 סגו שעיר כו' גל ס6ומר ~ט סנודיח )ו( . כו' סלך )ו קומר וסוך קומר וטיט 5") סי6ך קומר וטיט כ6ן ומש"כ סנרס"ס ועייןדמחני'
 עס"נ למדיחי ע"1 ונענוד גנך ט16מל זס עמדימ 6' ס"ו למסגר סטג'גו מט ט) רכ 6מר 6ר"י )מס יסקטות ריס וזע .כ3")
 נטרי. סס יחט'נ 6' נ"נ יי' סמסגס ע) כן 6מר hnbt fis' כ6ןסגו

 )ומר %ר יר"י סו") ע"1 "יסמדימ" גסק)'ן
 q'p )ס%נ כניקוריו מסר6"ס עסמס"כ וסג") . נסקי)0 מייחיט 6'ן עט"נ געסית סעי כסין י6ע1 כ6ן סגו ע%נמיישב
 קרויין עטרט עד ג' כ' 6' ג") מסר6"ס וו") טמרונין 6ת מיימ יחיליס ננסית )נזיח מסית כין ומס הסמ"ג סס טכתכ כשן)לוין
 ו'  קות פענח לפגת כ"כ סי' מטר"מ גס' סכינו עכ") ט"ו נס" מ"ע מס' כמוט"כ מרובין סייימ עי מייכ היגו מזיח 6נ)יחי7יס
 סיעודו על סמד'ח חייל 6יפ עב"ג במדיח מס6"כ נסק) סו6 מ"מ סמוסתין עניו ס)6 6ף דמסית )נודית נוסית נין נ"מ דיטור")
 ד"0 רס"י 6' ס"6 כמטרם") ועיי"ס טגיסתיס נרניס hih] מגיסת ניחיי מיירי )6 )6 סונור 6ין טונד ע"ג סעודי דקתני]ריסך כ16 סגיסח סיחיי כ6ן 6סדד'[ [t"rP1 ומתג'ת'ן 3' ס"6 נסנסירין כמהרן יוסף )רב סכן וכיון טגידחין 16תן כוככיסעכורת
 ח"3 טיס )ו תחר5ט )דכריו מורס סיס ohn )סון 3סניסת כסמינר 6)6 ניינורו סממית נתחדל ד)6 סי6 יססנר6 כו'ס16מר
 61סי)1 כטססית 3נ"6 ט' 1S'Dh1 עטלס עי דסייט ר") סגיסת ליחיד כ6ן יוסף ר3 ו"ס 0נמר6 נסחט 61מיתיס כגיס סדכליועיי"ט
6(11Dh 61סי6 נתריס וטע' מימיך )6 מן קמרו ס6')1 כיון ס" אתרית וטעי מימיך )6 יחיד פעמך כימסרט עסק) טו6 %מ טן 
 כזמסרס ממס בדיקורן 6'ן ?r כס6מלו לסירו סוג זרניס עסלט ל"3 סלסתיס נרפס ג6ן . ,ס ועטין ישיים מיקרוס'

 t"hltD. יסי' מסמ"ג כיון וסט נוייח כדין סיע3יו עד 33"6 )עטרט כסססית סמסית מיח"נ )6 מעכך כחלי' סטו 1)6 ממבכי רניסטעמה
 מס"ט 61"ג o~Sn רכים וכמס 6' דע"ס כת31הש S~tnbtN )סרט יס 631מת עכ") מוכרמין דבריו לסין מטר6"ט ע"ד כ' סט פענחוסימנת
 ס6ין לע"נ 7גסק) וסמ7יח 6' ג"כ 3ד' יטגן 60 י") ו6"כ ח' י"ג דברים יסות ~Ot1D וכ"כ ס)סס סי' סגיסתיס נרניס כ6ן יוסףרנ
 )רכיס יסייע ומדיח עכזו 63 6סי' יגמסית 6)6 מסית כדין כבקיטס מדיחיס ע"נ עניו סטמודחין נובחר מ"מ כיין נעסיח'עס"גמעיר

 יצו מטגחיגו ע) 6)6 סגו עס"ג 3מיימי מהגס 16תס ע3 6"ר שר"י )6 תכן סיע3יו עד חייב שגו )סס:"י[ )ס)סט 5ע )מסר6"ס])עסלס
 6ני 6עכוי יחיי רטון יכס6ומר כער"ה 6)6 גגו ו0 יתג,י 6"ר ר" h'"D ע"נ ונעכול ג)ך רסיס כקטון סי6מר דוקך דנעיגן 6'ס"1

נתח'):
 51תס.

 פ"7 סלמג"ס עמ"ס סס לכ' פלס י"ס ס"1 7סנטירין %י מרוסקם ססלס כמרסס ישין 0גזחת עיר געיית *ין סחרי
rttDSגב' נפ"ט טמרי טמדימין סקירת )ענין קאמל רוכס דוקך ד)16 ננדימיט 6ת סוק)ין רונס ססויחט 3ין כגט ססו7חס ונין ס"ו 
 קלמר סגילחין תורח )עג'ן 6)6 מדיח ואנין מסית )כין נוס חלוק 61ין כו' נסק')ט היתהו 'מיייס 16 יחיד טמוסת toa' 6ן קלמרמסית
 סמתכוין סכ' 6מר נ16סן סרמנ"ס ינרי ססי' סס סכ"מ נודנרי סעיר hla סס:יס סמי6ס ע) תנניסגי 6ך . סני6רתי כמו וסייגועכ")
 tUD מסג' ס"ד 0קטנט 'י נס' מיסו D('Y מחייב )6 כן נעמס ס)6 1כ) DO'1 לו3 ססודח וס"ט כווגחו סתעסס עי חייכ 6ימ)סיים
 )6 גס . כחנחו שביעטט עד מחייב )6 וכי hlh '6 טנד 1)6 לדות ע"ג )ענון סביון מי ז6טו טכ"מ ע) חמס כ"3 6ות טס טג'מגחת
 מייחיס 6ת כצפלין OD 16"( סגעסית רו03 16 כווט ססי' דדוק6 טרמנ"ס כדעת ס"6 ע"י מט)' כס"ס ס)ח"מ ממס"כ סס:'ס סמר*ססעיר
 כ' סס סקטים ולר גדנר )ס3ח לעס טבע טיי"ס המיס נירי וחייג ע"ד  מיתת מזין וסטם מזיחים 6ת סוקלן 6'ן סכי )16 5י%6
 סלח'שע"ד

1h?  
 סל5 וכל געס"ג טט5ריכס  רסיס  שנטיס לתירס מסורס מלעו  סטרי  ניסעו פ"ר יטוש שפר  ושן יפלץ תימך 5ל5 זס

 סעכ"ס מאגי וסב כיחייי0 נידוגיס סס 6וי טחנ6יס כ) כסנתקיימו
""6 

 3סס מאיט ס)6 נסמיקיס onPn טלסתיס מיחי7יס 3סס )סק)
ונסורס
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קד, ירא4כ8 לכריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אשוים % עשיממר
 :;: :גי הן פן,א.1 :ן':;רין'ןג::'~טמןיןנכ:ישך:1. :יג:: :::":, :::גז":::
IY-P1,ה,יי,י,ח, 

 א"
 ן;:יגא ,ישג,

 . ביבנן )ה( %:ן4;ן:םן:"ו'בהנקבתן..ה
 צי:ךג הל':,::: הוה ה-ע ניני .-';ש," ינ.!, ירו ייאי 'ש--י""י::לעי ש:בזן:;ןאוהרה
 יניתך כי אנכי ראה במי וענש למדיה אזהרה אלא לעשות יוסימו ולא ויראו ישמעו ישראל וכל ביה כתיבבהדיא
 . מסית )ם( בכל שהדיח ונביא עיר והמדיח , וטת באבנים וטקלתו וגו' תהרגנו הרג כי וכתיב ונו'אחיך

 רא"תועפות
 סי' 0מסנס טס"מס לחרי 3נמל6 1ב1 ד6ס"ג י")כן 0 משגס ע) 6"ר 6ר"י )thnh 6 ליס"ן ו)עגי11 עכ"ד ור3 5ע"ג וסדגר
 סכשנ "מ 16מר מסית טס טימרו טיש דסגסדרין ס"ו 3יתס)מי מו"ר . עס"נ למדיחי 6)6 נסקי)0 סלינו סמדימ דין כ3 ט) לח"ו וקמר0מייח

 תסס"
1 
 שנותינו סי6 כך )ומר כ"כ rtDn וקינו )טון מד3לט3כ) 7כסרי61 מסית קוריו טכתונ ונ)0"ק נ13ס שטון ר

 יותן ליוון ,י', והערו מ,' ךהיי.,, לנר b'3o נו ;ך ן ,;ין ג,", ;,ך:ן,
 :4ק nnh)t~tehle יסק"יך:יצגמי:1נצשוךק ק, ;ג%;ח יק ין צףנ"

ב%צצז,סןתיימנכ:ןי 1
 שש"ן""5י1יי-11 ז'3גע:: יי'מ'ס ימס-ה ים:'סזעייסנבעון:3%1ע')ס,ןגכע:?גטשוס%ט::ך':",6ו%י'%,מי3ט'י

 :מ ז':ן111נמ נהג ",י_,י( 7,י, ho ""ן מימני ל!; נקלי :ע מ:לייךצ:נ::ן גיכשו"
 סמג1ג6 כר3 וס)כט סם )סגסדרין 3חי' סר"ןכ'4

ק
 !.י)ס

sritp, 'קנ"ס מיעני 3ר כל63 ס)כ0 7רנ6 6ני 

 ומתרן, )ס סנר רנ6 )ס ומתרן חסר1 לרב לן סכר %יי גמרם ייייל  סל'  סם בפסרס'צ פיין %ל סר"ן לפעל  צניי ננדצ"

 כרייתך )סך 03 ד6סכל )ט ס3ר קניי ר4גמר6 סי' מסרס") גירסת ו)ס' סננגוג6 כר3 )ס תרן. )ס ס3ר נ6 וככר"ח

 ימי, ' ,נשי "), י, ',',; ננגין,;נ
'4 

 ן ;ל"יינ,

)י )וו ,;
 )יס סכיר6 ז6כ" כנמרץנכוינת ד)טו)ס כמירוטי ס") נע5נווך)6 ס)0"מ מיסו )יס'כרוטנוג6'. וסניר6 נו"חגזנ5 )יםסני:6
 עיי"ס פ"5 יסס"ת מסז' לע ג)ח"מ כמסורס ר4מנונ6 ילכ רגו יסוי חסז5 ברג "~D'tam מסק ותפ"ס כר"ם 04 ס3יר5 ורגעכר"מ
SttS)DI1'צ 

 יי"ס י)בר3נז חסדן כר3 )0 ומחרן ס)סגיט ננ'"
 ב'ע', :צ; ו;יןייזי,יןיע ::ו,,:;ז! הן,נ: כו.:ע:7ני1: י: nSIDS1n~pnoltp: en1nspy'צזן:,ש; 3ךעת סס 'מס"ת 3ס' ס)ח"נו וכנוסען .ודו"ק כמס" 1 ק

 משק SD~tpp ון"ז"':!ימגל נן' 'ן ";,;יןןןוןי ןנןשן יוניון n~pnwlu ק ; ן.:י:ומ51נ,ךןן ""
 h'"p '3 3סגסירין דדלסיק ד6ע"נ נכ)) ג3'6ס 6סס גס לזגגןז3סקי)ן

 יעג'י1
 ו רון, ש זו %:"יי"ייי:%;ען:' 24 יצ%ט::ה%ם:ב:צ י63י% סנכ'6 כמו D("r גטים ו)6 שלסיס עס"ג מדיחי

--
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 יראים לברית ולא לשמים רע נעשה ואדם נעשים איסורים ו עפרמכלך ב16
 ' ]פב[ רלהמימן

 קסמים קוסם באש ובתו בנו מעביר בה ימצא לא שופטים בפי צוה אשר ושמור מאלהיך ייראת 'מכשף
 מיתות ארבע בפ' ותניא . תהיה לא מכשפה כתיב המשפטים ובאלה , ומכשף ומנחש מעונןי
 מצוין שכשס"מ בכך נשים שרוב מכשפה נאמר ולמה האשה ואחד האיש אחד תחיה לא מכשפה 6'[]ס"ו
 להלן מה נשמה כל תחיה לא להלן ונאמר תחיה לא מכשפה כאן נאמר הגלילי יוסי ר' תם . במה מיתתן .בהן
 יומת מות בהמה עם שוכב כל )א( ונאמר תחיה לא מכשפה כאן נאמר אומר עקיבא ר' בסייף כאן אףבסייף
 , בסקילה לזה נוציא לו שסמכו מפני יהורה ר' ליה אמר . בסקילה כאן אף בסקילה להלן 0ה לו העמןסמכו

 ירגמו באבן דכתיב וידעוני אוב מה אליהן להקיש יצאו ולמה היו המכשפים כל בכלל וידעוני אובאבל
 עליה דפליגי כתנאי אלא בסייף דאמר הגלילי יוסי כרי קיי"ל ולא , בסקילה מכשפה אף בם דמיהםאותו
 מקרש האיש פ' ובקדושין תורה במשנה אלא ממוכין דריש לא יהודה ר' דהא . לשאול ויש , כרביםדהלכה
 אהרן בני ולכל סדכתיב זבחים כנגד נזבחים חולקין אין קלים דקדשימ יהורה דר' אליבא אמרינן 6'[]נ"נ

 זו דכתיב דכיון ויש , תורה על אם ליה וסמיך כאחיו אישתהיה
 )ב~

 . סמוכין היקש הוי
 שמעתי ולא , בשוף מהו מלמדי את ושאלתי העינים, את האוחז ולא ה ש ע מ העושה זה . ף ש כ ם הורזניא

 ואמרינן . כשעט אינו שדים בהשבעת )ג( הנשעה דבר כל ; לי ונראה . זה על מיושר דברמהם
 מעשה אלמא שדימ מעשה אלו בלהמיהם כשפים )ד( מעשה אלו ם ה י ם ל ב נגרי בר איבו א"ר מתותפ"ר
 כל דעתי עניות ולפי . מותר ביצה ושרי שמן שרי h"p] ]'6 בחלק ותניא . מ י פ ש כ ה ש ע מ היינושדים

 ראםתועפות
 סעונר דין כו' )טעה 6% יקור0)6

~'SD 
 פמועס יבין '"ע סי' מסג"ח מס' ע"ן עזיו תמסו ורניס כו' כסקנס פסס ו006 6'ט נין

 מחס סכי סרטמ"ת ע) 51"ט כח3 מס חינוך ממנונת גס כליס )s~h 6 כמט ממח ייין קי") 60 גדוש ותימך מחינוך ע3 סל 3'5ות
 מיתתו ג3י6 סעיר רו3 ותדיח וס סי' ס"3 ע"ז נוסי' מס"ס כ' ססרמנ"ס יו"ר )סרס. 6)6 )סרוס )כחינוך סי") )6 מיסו ג3י6 וסוך זוכלוולס 6חי 6ף וס"ת (oh's  שיי  ופיו וט יין ככ)) 6טס גס סג") )סי 336 כו' מניס יריך וכקינת זו 63וסרס 6חד י6ף נלעס כו' יקרךס)6

 מעיל 6נ) 3סק')ס סי6 סמ7ימט ג3י06 006 ת"ס 61"כ ע"כ לגיס כנודימ'ס סיסיו עי עס"ג שגסי 61'גס ניחיייס ס"ס וסגדהי30סק')ס
 : נגיח )דין סחיגוך 7' )סרס 61ין )עטות 'וחיסו %1 מסית מאסרת on~trh 61"כ גסים 631 6גסיס כדין עס"ג נעטית6'ן

 3סק')ס )זס ט' ונקמר תחיס )6 מכטסט ג6מר קומר עבי 3ן 3סק')ס. כ6ן 6ף fpns(t )סלן מט יחיס )6 6יק 06 3טמס 06 )סלןונסנור)א(
 סנ6ר1 . וכי ד"ס 6' ד' 'נמות גתוס' ועיין סו"1 מקוס )פי"ו ר3יגו ניהר )h 6'(o המע"ץ סנר6"ד מניס כן ויק. )ב( כ5"). כו' 16נ6)6
 תורת ז6ת פפירוס 6ונור 6100 דרסינן סקיס6 6)6 כו' יפיס משכין )16 ס" כ'. 6' כ"ג )קדושן fns' וסריטנ"6 . סם)מיס ונח חורת ובתדכת'נ
 51") מתינות )סרס נרסס ויותר סיקס. סוי מס סימרו דסמוכין סריסכ"6 כמט"ב ור") כו' סוי תורת rhr דכתיכ שיון כ6ן סכ5") ו6פסרעב")
 יחורר 6' ס' לגיטין ס16מר יוחנן דר' ממגו דגע)ס 6חד כתג 82 5ד ט3יעי קונן ונטפסגט 6' 7' ויימוח 6י כ"6 )כרכות מסר5"ח הי' ועי'ותגב עי קיי") 1)6 נון חסר וכגרסם עכ") ויקרץ 3ס' כתיי דנוי)6 יתוכח מטוס טס יגמוח סתוס' כמכ"כ ור") ס'קט סו' 11 סמוכין 7כת'ניכיון
 נ)עיסס כ5").)ד( טגעטס .)ג( . 3וי"1 תנכלו וכי דכתינ סחס דס6גי n~pS ו63מת 3'( נף )מוכס סמוכין דרים נעגמו סו6 גתנס מנעםמנסס
 ונוס רסיסך סנרים רס"י כני' ד)6 3' סקו סגסירין 3חד6"נ נוסלס"6 סכ' )ט ערך סטרוך כנ4 וסוף ג"פ )מוין גסנו"נ כו'.וכ"ס כטסים נועמס6)1

  'ר6ס  כי 7סגסדרין כס"ו סר6"ס והגס רס"י. כני' סגדסס 31יי6יס פס. סנערכין 03ס)6ס סגרי"ס 'יסכו כ3ר יערוך )גי' סס גוסרס"6קסקטס
 כו' ומוחריס כמסיס 3כ)) היגו סריס סמעס0 ))סכינת סדעחן . (otDn מעסס סן וניס  סריס מתסס מן ע0 )גו סירסו וקניי דרחכ"6עיון
 . סל6"ס מגוס"ג )מיסך וסוך סו6 ברסיס 7גכ)) 6)מ6 כו' כפסיס מעסס 6)ו 3)סטיסס סקס נועמס 6)ו 3)עיסס כ' ח"ו מנוס"סיסיר סרס ימעסט סרנו"ס דר6יית סקכ"oa 1 סגל"6 ני16ר ועיין כרסיס מעסס 3כ)) סו6 סרס סמעטס סרמ"ס נסס כחג קע"ע סי'וסעור
 מ3ו6ר וס61 כנוף מיקר' )6 דסס3עס סרי סט3עט %י ע"מ כסוף נכ)) סוo'Tr 6 ימעס0 סטטית דעת סו6 ממין סרר"6ודעת
 מסתירו וים . מססוסקיס ק5ת וכ"כ כיסים מעסס 3כ)) ססו6 כח3 סרמ"ס . ססוסקיס 13 גח)קו סזיס מעסס סכתכ ירוחס ר3יגו373רי
 )ססניע )' ימס )כתחיבת ממותר כרקס חס15 סיעפו )ססניעס כגון סריס יתערס כ' הביעזי ומ"ר . (otec מעסס גכ)) סייגו עניןככ)
 כ6ן טיר6יס רניגו דגרי ונטי . מק"ו נך"מ ועיי"ס טס מכ"י וסניפיו עכ") ט' י5ירס 3ססר עסק' יסוו )ס6 וכנוי . ot)hln 16סייס
 ]וכרוויית כססיס גנעסס סייגו סריס נועמס 6)מ6 כו' נס7"מ 67מריגן ר6י0 0ני6 ו%ו כסוף סיגו סקס כססנעת סגעסס כ"ך וג")סכ'

 36) מוחר 3סט3עס 7ס"גו דחוק ססי6 61"פ מותר o'1r דססנעת ועכז") מוחי כיס וסרי סנון סרי נחזק וחניך סג")[ . מסםטרמ"ט
 מכסף 6ף טדיס ע"י ס)6 מעוגן מט ),עגינו ))ור 7371 רכינו הסייס ונוט כ' ס"ו כסגטירין כססיס ננעס0 סיעו סס3עט 3)6 סריסמעטם
 ותגיר ושכטף וגוגחס נועוגן דכחי3 כס,ף קינו סדיס דסס3עת חכמים )מיו וסיכן סג7סס 3ס"י כנוס"כ סייס כססנעת ס)6 ר") סייס ע"יס)6
 י") כ)) סדיס ע"' ס)6 מכסף 6ף כ)) סריס %י ס)6 מעוגן גוס מעניגו ס)מד י3ר o*1nlfi 6גו פקן ונוט כו'. מעניגו )מ7 737כו'
 3'6ור סו6 כן . גכ)) שגו 7ססכעס 6)6 סרמ"ס וכממ"כ מהריס כחרטומי כססיס נכ)) נמי סייס דמעס0 נ)סעיסס נ)עיסס קר6 )ןדנני

 1)סי"1 עכ") כסיף 6יגו סדיס ססנעת 6)גו6 גססיס מעסס 6)1 נ)סטיטס כו' כ)עיסס כו' נסד"מ 7גמריגן כ' סגדסס נס"' 0)סמגו.36)טיל6יס
 סייס גססנעח סע1סיס טדנריס כ3 וכ' סר6"ס סטייק Or ומס נקמח. סר%ט כדעת גמי טסנעט נ)6 אפי' 61"כ מסס טר6"ט כרקפת0ו6
 )מדם סדיס מעכס 6)1 3)סעיטס כססיס מעסס 6)1 כ)טיסס 3'( ק"ו )3ד' סחס גנני 71רסיגן 3וס") סס פכ' נ"ס )ווין נסנו"נ ור6יחי כסוףויגו
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 קם יוראים לברית ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איסורים ו עכורמפר
 או האיש לב[ )ה( ]ומהפך ממשות בו שיש דבר שום וברא מלאכים או שדים השבעת בלא מעשההעושה
 . מעשיו ע"יהאשה

 שבעה מעביר דהוא אימר ישמעאל- ר,[ ]מעונן ג'[ ]ס"ס ותניא 1 וחייב מעשה עושה נקרא
 ]למד[ .ודבר . ושעות עתים המחשב זה אומר ור"ע העינים את האוחו זה אומרים וחכמ.מ העין על ]זכור[מיני

 . ממקילה העיגימ האוחז למעלה פטרנון .כן . שדים ע"י שלא מכשף אף שדימ ע"י שלא מעונן מהמענינו
 . הכל את נטלו דהמכשפימ 6'[ ]מ"מ בסוטה דתנן והיינו , יעדעתינו את המעכב והוא נמצאהוא בי לב חכמי כל )ו( ידעו המכשף ועל . השנים את האוחז זה מעונן דאמרי כרבנן דקיי"ל איתא במעונןאכל

 ג'[, ]חנק השנייך
 ע"ז. בשם והמתנבא השקר ונביא ממראזקן

 . ]יג[ רםמימן

 דם בין למשפט דבר ממך יפלא כי שופטים בפ' דכתיב תורתו את תמרה ולא מאלהיך ויראת ; ממראקן
 ממך יפלא מ ל[ ה"1 הנחנקין הן באלו בסנהדרין לה ומייתינן במפרי ותנית וגו/. לדין בין.דיןלדם
 נפשות ודיני ממונות ניני שידון ועיר עיר לבל ב"ר לתת צוה שהב"ח )א( פי' מדבר הכתוב בב"רבמופלא
 דין נאמר להוראה חכם העיר שכאותו שבב"ד מופלא ועל שעריך בכל לך תתן ושטפרים שופטיםשנאמר

 . פטור לעשות שהורה תלמיד הנחנקין הן באלו דתנן והייי . בפרשההאמור
 על שחלק פי' . בליעל יועץ רעה הי על חושב יצא סמך וכח"א היועץ זה ממך 6,[ ]ריי. לברייתאנחזור

 למשפט ממיני. למשה פי' הלכה זה דבר . הדשים וכקביעות שנים בעיבור עצה שצריך הגדולב"ר
 בין מכות ודיני נפשות ודיני ממונות דיני לדין דין 3ין . וזיבה לידוו לדמ ניה דם בין לדם דם בין הדיןזה
 בא שאיסורן פ" וההקדשות והחרטין הערכין אלו . י ר ב ד . בגדים ולנגעי בתים לנגעי אדם נגעי בין לנגענגע
 , ופיאה שכחה לקפו זה . ך י ר ע ש ב . מצורע ומהרת עגלה ועריפת פומה השקאת זה . ת ו ב י ר . דבורע"י
 סנהדרין מקום הנזית לשכת פי' ישראל מארין גבוה המקדש שבית מלמד המקים אל ועלית מב"רוקמת
 ישיבתם במקום עליהם שימרה עד חייב אינו )ב( פ" גורם שהמקום מלמד ~ומקומ אל המקדש. בית שאצלגדולה
 ע"י אלא חייב שאינו ומנין . המראה המראתו אין עליהן והמרה פאגי אבית מצאן נ'[ ]'"י ]דתניא[והיינו
 לא דכתיב בענין הכתוב והזהיר . ישראל ארין. מכל גבוה שהוא )ג( הגזית לשכת של הגדול בידהמראת
 שמוע לבלתי בזדון יעשה אשר והקיש בסמוך הכתוב וענש . ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מןתסור
 אלא אינו או. בחנק אומר אתה בחנק טסת מות ל[ ]רב מיתות כפיד כדתניא ההוא[ האיש ומת]וגו'

 . אתה אי סתם בתורה האמורה מיתה מוצא שאתה מקוס 3ל אמרת בתורה האמורכן מיתות מכלנאתת
 מיתה שכל אלא קלה שהיא מפני לא אומר יונתן ר' יאשיה ר' דברי עליה להקל אלא עליה להחמירמושכה-

 שמים בידי מיתה נאמרה ודנתן דר' טעמיה מפרש רבי- פ" אומר ר' . הנק אלא אינה מתם בתורההאמורה
- בידי האמורה . מיתה אף רושם בה שאין מיתה שמים בידי האמורה מיתה מה אדם בידי מיתהונאטרה
 דבר אלא . חייב אינו r'eJ ]'6 הנחנקין הן[ אלו )ד( .]בפ' ותניא * כחנק והיינו רושם בה שאין מיתהאדם

- ואםהועמת
 וסק מכש י כו' כפסיס מעמס 6'ט טייס הנועמס )מדנו מ"ג .וי") 33י6ורי1 מסרס") טס וכ' כמסיס-עב") מעטת סגו מדשטסט3עת
 נ6סר )6 טפס ממערס סם סר6"ס ומוכיח כו' OC'P53 נד'ש. גגמ' 67,תs~trl 6 ע"י ס" טגעס נחש שו"ת וכמת"כ פרד"ס כיעת63מת

 להסוות סרו5ס ססימן כסף זעיי"ס עכ") כמסיס נועמס תיגו סדיס סמעסס )סדיך ססת"ג וכ"כ )כסוף סדים מעסט כין סגמר6סדמח)ק
 6)שזי כהר"ר ססכעס ע"י סו6 טמתיר סר6"ס ונס ס)יגי 1)6 הלט"מ מד6 6מר דמר סמחו)קיס5גו

 סכת"י ," סו"ד . (obi וח'%
 ע"ס כתב תקס"נ סי' סר,ק6גסי 6כ) ו)דריס )6רן סמ6יר וברוך מ6ן נ6מגו כמסיס מעסס סייגו טד'ס טמעסס לפדחת מססי6פסי%
 . . : כ5") . ידוו )ו( . למעתיק . ככ"י)ית6 )מי תיפח וכן בכ"י חסר "מור" ותיבת . סנווס)ל סנסמוך מס וצן ככ"י נמחקות סמוקסות סיפוח )ה( . סג7פס כירי6יס כממ"כריר6"ס

 סכ"מ טננ"י 3מוס)6 יפ)6 כי ירטחס ומו65 כו' סנדקי hSDln כטלר סו' )6 דס6 6חד Off1 כ' מ"ג כסגסדרין סתוס' כ"כ כו'ס")א(
 61"מ מסקסו מגמל מו7"ט נ' ח' ע"וי ועיין מגנך ך"0 סס כיס"ת כו' ס" )ב( מוס)). 7כר 6)6 ממגו יס)6 ס)6 גוי קר6דמ"ק

 ומצית וקמת סג*מר כו' סגדוצ נ"ר סמררת מ"י ' 656 ס6'וה זכיין  המס"ס-כסמוך )ס מתרן ורתעו כון מקוס p,b(~t גנוי ירוס)יס601
 ססו)כ'ן סכ) גתי יסו 6' ועלת וקהת סגריר )ג( . ודו"ק כו' סנז'ת סנ)סכת 3"ד זס 16מר סוי טלין 6)'1 ססתכ'ס סב) נ"י*יזמו
 סמעת'ק. סנסמור. ממוסגר וכן ככ"' נמחק )ר( . וכ5") 3גדסס כ"ס כו' טסו6 טנפת סנלטכת נ"י וס 16מר סו' עטין6)'1

ררייגנת

---- 
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 *ראים לבריות ולא לשמים רע עמורואשוריםנעשיםוארםנעשהם"ר18ב
 סופרים מדברי ופירושו בתירה שעקרו דבר על אומר יהודה[ ]ר' מאיר ר' דברי חטאת ושגגתו כרתשזדונו

 דבר ממך יפלא כי הכא כתיב דבר דבר גמר טאיר דר' מ"פ סופרים מדברי אחי דקדוק אפי' אומר שמעון.ר'
 . וכו' כאן אף הטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שהייבין דבר להלן טה העדה מעיני דבר ונעלם התםוכתיב
 המקים מן לך יגירו אשר אומר שמעון ור' ויורוך תורה דאיכא עד כתיב יורוך אשר התורה פי על יהודהור'

 בהוריות דתנן ממור הטצוה גוף כל את לעקיר הוראה ואם . נהרג בעינינו הוא כך אומרימן ]והםהשסועה מפי אומר הוא אפי' 6,[ ]ס"מ ומבקינן מאיר ור' יהודה דר' לגבי שמעון כר' )ה( וקיי"ל דהוא כל אףההוא
 בנמרא אשי רב פי' . חייבין מקצת ולקיים מקצתו לבמל פמורין הגוף כל את לעקור בנד הורו [ נ ]ף8"א
 יהודה רב אמר , וכו' בהוראה אף דבר כל ולא הדבר מן מברא זקן מה סטרא מזקן דבר דבר יליף 4[]ד'
 )כן( מודדן שהצדוקיד דבר אבל בו מודין הצדוקין שאין בדבר שיורו עד חייבין מורין ב"ד אין שמואל_אמר
 לחובה דתנן )ו( והא . הוראה אינה ממרא זקן לענין הוראה קרויה ואימה פ" הוא רב בי קרי ויל]בו[

 ראםתועפות
 מהכי 'ז כר"ט.ועיין ס)כ0 ור"ג 'פולס ור' כרה ס)כס וכ"מ ר"ת טס סכי מערגני ינני יינות שסוכות נ"נ סי' כגס"ג ס") לנינו)ה(
 6' בי"ד ירוסס נס' עיין ג' ור"ט ר"מ נעגין b"pn בסי' מיסו ראגו חגרי נט מס וכר ט)6 עלו תמס חיט ורסס נ6ורן4 תקע"זכ))

 תומס n"fp סי' )עי) וע"ן י0וזס ר' )ג3י כר"ח דקיי"3 סכי ס") קכ"3 דף ריס 0ר6נ"ן נגס סעמודיס סוזי וכתב זס )ום'ן מכיוןוגרפס
 סיעתנו גחד6 )16 זמרווייסו כיון olth . יסוךס ור'. ר"מ )נד כר"ס רכינו מסק ופיך כר"ס ס)כת6 4ת )מ"5 רכים מנן ולע"ג .חמיסית
 כו' )חומס דהנן וס6 )ו( . 6' 6ות סס"6 מערכת סמ:ור0 כלינת 3ס' כ"כ גנךס o~nlD וס)כס ר"מ )גגי כיחיי6ס חן כ) סו")ס")
 חיינין[ ס"6 נ' נ' ךסוי'וח 3מחניתין ]דתגן פטור י1ס כגנך יום טומרת 6נ) 3נ7ס ושי)[ ר3יגו ומסרס r"a 3"ד סיתחיי3ו )חומס]פי'

 רכינו כסי' סטעס ד"0 3תוס' עי'"ס נ' ')"נ ממוגות דיני h"an רניגו סס3י6 ומס . כו' )ס ]כקל[ מתרענן גס );וצין כו' יוסוטומרת
 כסרס"י 7)6 סו6 סור6ס קרויס ו5וגס סו6 רנ 3י קרי ד) )סרס 0יל6יס ו3מט"כ . גיירם טד כתגן וס6 מן חסר )"נ ס"סו3גיסס
 סמן ד)ם'"ו(") עכ"ל מיי רמויי וקר31 )וע)י6 סונג מה )6 וידע )):זון )ו ד6פסר יכיון 11") סו6 רכ 3י קרי ,י) 7"ס 6' ד'סוריות
 סרנונ"ס ס) tcrn ltDD ויסטר דוקך סמדר ע) סו6 חיו13 מעיקר ממרך מקן מס6"כ ססוננ ע3 רק טכ6 )פר כ"6 סייך רייןוס
 3ססר מ)ני"ס סנ16ן וכ"כ סור6ס מגס ממרש וקן )ענין 0ור6ס קרוית ומגס סי' O'thlt ר3ימ 6ו)ס . המריס נס)/ ד"ו סנ'6ס)6

 3"ך סורית יקף 6' כ' כסוריות דס6 ס"מ טיתמיינ סור6ס 31ין 3"ד סיתח"13 סור6ס 3ין חישק זיין סק"נ שר"י " סי'6ר5ס"ח
 שוחו 06 מקנת )כיס) כס"ס למריבן ממיקש סגוף ג) בשקר ישורין קר6 יג)' )כתר סחנו בו מודן טסגיוקין 3ד3ר דססריגןיס6 כ' סח"ס 16ר 3ע) )סנ16ן ס' "Te כס' וס"ס . 6)1 סיר6יס ר3'גו יכרי טס3י6 ועיי"ס )עטות 6תס מותרים סימרו סנריך ו!'ממסורית
 )עקור 3"י דסורו דבוריות מתניתין כ6ן )0כי6 ד)מ") חים ססס ע)יו טדקיק רכינו יצרי 131"י . ימרט 13 מויין ססגדוקין דגר סו6מקנת
 יסגסדרין מסגי )0כיsl~;O 6 ויותר כתיג נו"מ ימי)ח6 . עיקרך 6ט' רכ )ס" י6יר3ס י נ"מ )עין דג"מ )ומר 61ין פטורין סנוףכ)
 ססגדוקין כיצר ו")ו ד)עגין ר") דרניגו טמיר 6ת' סג") )סי ollh . סטור כו' תמעין 6י1 כ'ס"ת

 מודיי
 גיד מסורו )ט ויגיף סעור 13

יסעוריי
 61"כ נו מויין טסגדוקין יגר עע6 במקנת יס"ס ממ')6 טנוף % כעוקר יפסןרין קר6 מיג)' וטעמך נו מויין 3ד3רססג7ושן

 דינר מן מדכתי3 ננמ' יחפי נו"מ סנוף כ) עוקר ונעגין . גו מויין ס0גדוקין כדבר גמ' מסוי סגוף כ) כעוקר דברור ממרך נזקןס"ג
 ג) )זמו)6 זס נין ת") כוץ 6)6 6'גו 16 כילו 1)6 מקלחו שימר 6תס סס 11") ממק"ט )ס .ישפי יסוריות ס"ק 3תוספה6 ןכר כ)ו)6
 ד"6 11") מכת"י ססכי6ס' ס' 6וח עין כמקיר עי'"ס קג"נ ס' atte~n ס' כמסרי מ"מ ד,0ו וג") עב") נגע ג) 631  ללגפ גנע נ'1 כו'דם
 סגוף כ) כעוקר 1)6 1"מ געסס מקלתו כעוקר דרוק6 י)סיגן דמן:0 דר") עכ") גנע כ) ע6 )גנע גנע גין ך0 כ) 1)6 )ןס יםנין

 מעורס תוססת 3ס' כ5"ע ס0ניח מט מיוטכ וכוס . טכקכתי כמו וגר6ס 6תר )דבר סס'6ס ר"ס מסי סס עין וסמייך נהוספת6.וכס"ט
 סג") יחסי עכ") שחריגי מטעמי ויאפי דכריית6 ירטט דטנקו 3גמ' htitb' סגי 6כ) 1ג"ע סס יו"ר מ"י יחע6ת דינור6 ויקרץ ס')ת"כ
 סיעפו עד חייב סגו ו"נו )עוין ככרייח6 שמרו 3' ס"ח דכסגסדרין ודע . טי6 דכ"ע ו)6ו 6חר דנר נססרי.כ)טון .6יה6 תוססתוססי6

 יעסה משסר נעלמו דעטס ס"6 וחע6ת דינור6 סג") מעורס חוספס נסע וכחכ ע"כ כסורקתו ויעסו )6חריס סיירם 16כסורקתו
~pD) 
. 

 . עיי"ט S~r ק"6 סרכ וכ"כ כן פז"מ "ף S~p3 תאוי 1)ועטס ושכ"ד תטיס סור6ס סתם מס מלנור י)סי:ן ז3ר דיר מנ,"ט 6חרי1.0::1
 גמ' מיקרי כעורלתו trr1 )8חריס עם") סורס 06 דנוד6'שיששה סו6 )6 ]וכי[ (עטס 6טר יסמע6) רי דתגי וס"ס עכ") סיעט0 טו6 )6 יעסה 6טר כן ישמעל) ר' חגי כי)6 6"ר סיג פי"6סגטדרון כירוס)מי סימרו כמו גפק6 יעכס נוחסר תרווייסו כס1ר*תו ויעטו )6חריס טיורס 16 כסורקתו טיעטס מעי תרתי דיגי קומר61;י

~'hta 
 ממס כמסגי 6371 'טמעו) ר' דברי בסי' כג") מדון יעסס 6סר

 )סי 6כ) 610 סיעטס )6 יעטס 6סר סו)") מסה DO(t ד)סי' ח"כ )עטות ע"מ טורה אפי' 6)6 ט'ע:ט כו6 דוקק )6ו יס"ק סכתנטס
 קומר רו,עיר6 טניכגס נ"י )רנות ו63ת )וס מקורס כירוס)מ' 3מט"ס SID )סרס ועפי"ו.ג") סיסי שלטון מדוייק 2~ש"" סי6 )6פירוטי
oi'hc)11 עמס 1)6 חרט ח"נ וערס )עטות נסורס 1"מDD חייב עכס ט)6 לע"ס )עטות ע"מ סורס סעור )עסות ס)6 ע"מ טורס 
 ס,0 כרסון 3ססרי עגוס"ס כ' ס" סופטיס פ' סתו"ס נסי' מבבי"ס סנ6ון טכי6ר כנוו ס3י3גט 3"ך )רכוח וגלח יס"פ כו' כי663"ר
 61ח"כ כ"3 ס" ועיי"ט נקולס )סלוע מ15ס )1 קמרו 06 נכס סמר6תס ע) גויתם חייכ טלין e~uh1 סנינגס ק"ן )ררת ססופ"
 ה"נ ועמס לעטות ססורס י"מ וסי) ממפרט כמו וטוף) מסתפק ל"ז סי' )ס6')ס סונור ועירק ר' גסט'ס נקפי נ;עת6 כירוס)מ'קמרו
 ק6י 4ניר6 ר' nlhr1 וסססק חייכ עסס ס)6 לע"ס )עסות ע"מ כורט סעור יעטוח h~a ע"מ סורס ד')מ6[ ]16 סטור ,עסס 631טורס

 סו6 וגס קומר ועירס ר' וע"ז )שסות ס'ורס עד הייכ 6יגו ונוי כתון יעטס 6טר ו60יס ט:6תר חייג )עטות טורח וטס6מתניתיף
טו6)
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י יראכם לברית ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אושרש ו עכברכורנר  כה מזדין והצדוקין כתיב יום כנגד יום ושומרת , פמור יום כנגד יום שומרת אבל בנדה , להובה הוראה וקרי)ז(
 הערגנה %א כדרכה שלא שכיבה אבל כדרכה שלא בהעראה יסוקמינן 6'[ ]י' פ"א בהוריות להומתרצינן

 . דהוריות האי תיקשי דלא היכי כ. לה מפרש כדרכה שלא בהעראה בו מודיןהצדוקין שאין דבר הוי כדרכה שלא ג'[ ע"נ ממונות דיני פ"א בסנהדרין דאמרינן והא . בו מודין שהצדוקין דברהוי
 ]יי[ רמאסימן

 מיעה וכל ההוא הנביא ומת בסמוך הכתוב וענש אזהרה )א( צויתיו לא לדבר צויתיו לאאשר בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך דכתיב שופטים ea' השקר נביא על הכתוב הזהיר . השקרנביא
 מיתתן ושלשתן אדם בירי מירקען נ' בגמרא ותניא . לו נאסר שלא ומה שמע שלא מה המתנבאהשקר נביא w~e] ],6 הנחנקין הן באלו ותנן ממרא. בזקן למעלה פירשנו כאשר חנק. אלא אינה .מתםהאמורה
 אדם בידי מיתתן כוכבים עבודת בשם והמתנבא לו נאמר שלא ומה שמע שלא מה המתנבא שמיםבידי

 אמר . מנה"מ . שמים בידי מיתתן ' עצמו דברי על שעבר ונביא נביא דברי על והמנער נבואתו אתהכובש
 זה לדבר צויתיו .לא אשר שמע שלא מה המתנבא זה דבר לדבר יזיד אשר הנביא אך קרא דאמררב

 אחרים אלהים בשם ידבר ואשר צויתי להברו הא צויתיו לא אשר דמשמע לו נאמר שלא מההמתנבא
 הכ"ה ושחוק בדחנות דרך אפי' )ב( אדם יזהה הלכך . ההוא הנביא ומת כוכבים עבודת בשם המתנבאזה

 , נתכתיו הדבר בעזן מרגישים ואינם כך אוסרים אדם בני שראיתי ולפי בך ליאומר

 נעי[ רמבסימן
 דכתיב '"י[ ט' ואחחק בפי כוכבימ עבודת להתנבאות.בשם שלא הס"ה הזהיר כוכבים עבודת בשמהמתנבא

 עבודת בשם ממתנבא יותר כוכבים עבודת אחר הולך לך ואין אהרימ אלהים אחרי תלכו לא)א(
 בתורה האמורה ומיתה ההוא הנביא ומת אחיימ אלהים בשם ירבר ואשר דכתיב בשופטים וענש ,כוכבים
 עבודת אומרת כך שאומר כוכבים עבודת בשם המתנבא ל Pt/DJ הנחנקין הן באלו ותנן , פחנק היאסתם

 , המהור את ולמהר הטמא את לטמא )אפי'( ההלכה את כיון אפ" פלוניתכוכבים

 -. - השלישיוו-

 . . פיך על ישמע ולא . הזכיהו לא . אלהיך ה' שם את תשא לא . לך יהיה לא , י"בלאוין

- ראםתועפות
 )יטג6 לתגי דיגמה" "15 תיבות גירוט)מי טפסר מס חסל 61ין דמי כיידיס 67מריס עסייט ס"ט דיגמה 16 דוקם 7י7יסעט'יט כעינן 6' טו6 טטו6) ומס . עט"ט טס טיט 6% 'נעטות טורט ו)6 יעטט 6סר 7קר6 כססתם ג"כ עטייט למעינן טו6 ט6ומר מס .טו6)

~ltsp ר' דתגי מט6 זעירה ר' ט6)ט )מיסטע סי)6 ר' יכרי ע"ז טמיר61תי lfiDt~' 16 כסוללתו סיעטט טכככ)י כט3ריית6 וסייגו וכג") כף 
 וכד"ס )ס6י)ס 6וגור ר"ג ד"ה ספגיס נערלה וע""ס סירוס)מ' לפין רחרח גירך סל טס מטס וספג' כסוללתו ויעעו )החריםסברס
 וס מג") וסוך) יוסדן סגך כ3 6ומר ל"ו לסייגו 3ס5,)ס 16גור ר"ז די") טתנוגגתי טו3 . כתנתי וטנ") חייב ועטט (nlDD הלולסנ"מ
 הייכ עמס ס)D"Uh 6 )עסומ עינגו סורס מטול בעסות ס)6 ע"מ טורט מסור עטם 1)6 טורט חי'3 ועסט )עטות סטורם 1"מוולט
 יזו  כןיסמע5ל רי טלי סילע  רז בגור וע"ז חייג יפיס עסו וריס )6חריס שנטוח סורס רק נע5גזו טו6 טסס ט)6 ד6ע"פ ס6 מג"ב וטוך) ר"ג בגזרב"ז

 נירוסלמי  כתונ סיס כסלו ולפרס לואר גשרך ')6 ולסיס כנ"ל  סך דסייגו מעסו  לנתרים.  גס  ילסיגן יטסס 5סר דמקר*
 כ67י' כרעך תעגם )6 מ7כתי3 67וסרמו כ' מ"י O~D %ו גס)' אסר"ח תסקרו 1)6 תסחטו מ% אוסרתו כ' )"י )16יןססמ"נ)א( * . י5ס"ו . נגרסס )ית5 ס6חרתיס וסר3ריס .  ומגומגם קסס סלת פס  נלסון לו( . רידמן""16

 סרמנ"ס עמס"כ מסר7"ס טס מכ"כ נס ספה"נ וכרי זכר )6 כ"ז )"ת סמ15ת הס' מטרך"ס ונמי' עיינת סנסרסין סרסי3ירוסימי
 גע)ס 'D(Stt עלס 6)6 יסרס or 6ין ו%מת וי"ל , 5ויתיו )6 6סר כסמי דכה )7נר יניד 6סר סנני6 6ך טמרו נוס ס6זסרס ולטון ,טס
 וגריס נוס טויו דקיק חינוך וסמגחח מווסר מסיכן ס3י6 ס)r"tpn 6 מ' סחיגוך דעת וכ"ג סי6 שסרט .ג!יתיו י6 סי6יס )מוןממפ
 : ס"ת ט"ו פסלי ס"ס 3יגמי"י וכ"ט כיל גו' *סי' יחמר סל5 *רם )ב( . סיר6ים רכרי סם וכר ול6 כקו יתסלמנ"ס הנלי בסי' מזע סי' טמגומ סדר נסמל וכ"כ hp' מסוק קותו וע) סי6 שסלט 15,תי1 )6 וסרמל"ם לניט כלנרי טח!גוך יכווגתגרור
 ו)6 ושמריו )סגיו ק6י 15'ת'ו )6 7סך שיתיו )6 67סר מסך ש"כ ינשק 1% 3סס )ממג63 167סרס הגיגו מיסרי גר6ס כ' )"יסי' סגדסס )ירסיס חרס וכסס תפירו )6 6חריס לעסיס מוסס ס6יסרתו כתנו מק'"ח מי וסחיגוך )"3 )עוין וססמ"נ כ"ו מש"תסרמנ"ס)א(

 ססנ" נסכח"י כ15 מס"מ 6101 עש סי' סיר6'0 רהיט ד3ר'וכר
 . ס' עשס 1ט)1גס ממר"ץ ס6,סרס

כ6ן
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 ירואים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים אשירים ר עכורמפך220
 תסמאו .ולא תחניפו לא . לשכך בשמי תשבעו לא . אותו ימיר ולא יחליפנולא
 ירע לא . בהדוף בלבבך תאמך אל . ומובתם שלומם תדרוש לא , הארץאת

 . לך( יהיה )א( )לא , לו בתהךלבבך
 ]סג[ רמנמימן-

 ראשונות הדברות במרת דבתיב יוצר מעשה שהם אלהות תקבל )ב( ולא מאלהיך וויראת , לד[ יהיה]לא
 ה/ אנכי נאמר כבר והלא . נאמר למה במכילתא ותניא , פני על נוהרים אלהים ל יהיה לאואחרונות

 ככר )ג( כבר העשוי יקיים שלא טפין יעשה שלא אלא לי אין פסל לך תעשה לא שנאמר לפיאלהיך
 נאמר כבר והלא ני*מר למה ותימה , דבור איסורי קראתיו לכן כוכבים עבורת בשם ישמע שלא פי'שמעתי

 מידי יוצא מקרא ואין לך יהיה לא ת"ל מניין יתקיים לא ברייתא לסיים לפרש ונ"ל . פיך על ישמע.לא
 עמו אחר דבר ]לשתף שלא אבל עליהם שימליכוהו הב"ה שצוה , למדנו אלהיך ה' אנכי שנאמר לפיפשומו
 שקבלת ואע"פ . עמו אחר דבר לשתף שלא[ פני על אחרים אלהים לך יהיה לא כתיב לכך למדנולא

 ופירשנוהו במקיים במכילתא ופי' הואיל באלוה עליו והמקביו כ'[ ס' ]כסגסווין כדתנן סקילה יש אתיותאלוהות
 . לאוין בחייבי כללוויו ישמעבלא

 ]שיג[ רמךכ2'מן
 אלהיך ה' שם את תשא לא הדברות בעשרת כדכתיב אלהיך ה' את הנכבד השם את תירא , תשאלא

 אבן של עמוד על הידועה את לשנות שנשבע שוא שבועת איזהו 6/[ ]כ"ס פ"ג בשבועות ברתנןלשוא
 לא אם כנון להיות אפשר שאי דבר על נשבע איש שהיא אשה ועל אשה שהוא האיש על זהב שלשהוא
 ולא אכלתי אוכל ולא אוכל )א( אבל אדם בני לג' שניכר והוא עולא אמר באויר הפורה גמלראיתי

 ראםתועפות
 כמכ"כ )ך יט4 7)6 ס)16 רכיב פי' כו' תקנ) fisl )ב( . תסמוך וסנסתיו כ6ן מ0קתיו ולכן רמ"ג סימן 6מר וג") ט.ס סו6כ6ן)א(

 כ6ן ווס"ר עיי"0 6תס 36י )ו יגרור 1)6 נ36וס עמו מטמקנ)ו גע"ו מג'עט ססו6 ס' )"ת )מס"מ ונססנות'ו מתורס נס"סרמנ"ן
 ס"6 לנכי ג6מר כנר וס)6 ג6מר )נוס סכ' סמכי)ת6 לח"כ סנט 6ך וגו' )ך יסי' )6. כו' זכתינ יוגר מעפט טסם לנטוח תקנךו)6
 כמכי)ח6 מרסו ססנוע )ססי' מסה"כ כמכי)ת6 רכינו )פי' טו6 כן ונרסות1 בניתו ע"ג סמקייס ע) נקמר )ך יסי' )6 סירסו עדכו'
 כמס"כ טו6 מקרץ 30 ךסס.טו ור") פסוסו מידי יו65 נוקרן וקין סנוכי)ה6 יכרי 6מר רניגו כ' o~lh ע"נ כסס סמק"ס ע) )ך יטי')6

 )תרן רכינו כ' ע"נ ס"6 6גכי ג6),ר כנר ol(h גילור )מס טמכי)ת6 קוס"ת מסוס ו6' יוזר מעטס ססס קנסות תקנן ו)6 ספרוןכר6ט
 עמו 6חר ד3ר )סחף ס)6 וגו' יסי' )6 כתית )כך )גויגו )6 עגנו 705 זכר )סחף ס)SJh 6 כו' למתגו ס"6 6גכי סג6נור )סי סחוסו)סי
 סק')ט ים לחרות ttol~b ]כ5")[ סכק3)ת DShl"' לח"ו רניגו וסייס ס)6חריו[ )0)5 סר6סון 0)6 מן ישג ובמעתיק סגרתי כלסר]ג5")
 וסירסגוסו נמקייס נמכי)ת6 וסי' סו6י) 6ך ס)16ין גין סס)'סי נוי"1 )מזוחו מקוס 6ין 61"כ ור"3 מקרץ Sa נססוטו )פמע"כ וסייגונו'
 געסס 61דס נ7ינור טגעסיס נ5יס1ריס דמיירי ססס' עמד ס,ס 3עמוי ור") )לוין כחייכי כלותיו טסמע טפירוס )פי וסייגו ידמעכ)6
 סי' כג") ךי3ור 63יס,רי )6 6ך )לוין 3חיי3י נ"כ סייך ונרסותו 33יח1 יחקייס ס)6 3סמכי)ת6 ר3יגו ססי' ו)ספי' )כריות 631 )טמיסרע

 3מכי)ח6 י)פג'גו וזע . עס"ס כו' DDht"' כ6ן מא"כ סם 0סר נס סמכי)ת6 סי' מסר ק"ג סי' ונג7סס מסימן 3כ) ר3יגו .דיריממסך
 )16'ן נסמ"נ ועיין חעטט )6 ג6מר 1)6 יס" es )מון נסמר ))וס סס ממדות גכרירי סי' ולכן h"o 6גכי ג6מר כנר וס)6 חיגות)ית6
 יו65 מוך6 6ין 6ס ס16מר מס ונסו וד"ל ס"ס )סחף 1lchn כמסוטו נמורס זורט סגי ע3 ומחסון ססוסו עיד' יו65 מקרל 61'ן טכ'6'
 וגס קוונט 63 ססו6 סמקר5 )3רו )ס' 3)תי טג6מר סעו)ס מן נעקר וד"ק ס"ט סמסתף סכ) פס 60ומר b"D] ]'6 31פד"נו סטותומירי

 פגי ע) מבסון סייגו ססוסו מידי יו65 מקלש 61'ן סיר6'ס מס"כ נ6 סיר6'ס רניגו ינלי )סרס זססמ"ג )' יגר6ס ססמ'ע עב"))שסרס
 מ"מ ילעיס כספר סר6"ס וכרון נסמ"נ 0ס נוכר ~hs ו6ף מסרס") ננ'6ור' וע""ט 71"6 ס"ס )סעף ס6כ1ר כפסוסו נחירה סר6"סדורס
 דס"נ סנטדרין זנגמר6 וחימץ סחוף )6סזר טסמ"ג וע' 3מכ')ת6 סגי ע) 3וס"3 כ' פג' ע) ז"ל יחרו ס' סוטנ ונלכיי ודו"ק י1'טג6מר )סי )י נרפס פסועו קפי סגךפס סיר6יס ונסנן )פגינו במכי)ח6 ודיחק סמכי)ת6 )סון filO פשוטו מס' '651 מקרש 61'ן ית,נות )ומר6'ן
 5") ותירס מא"כ וטגס עכ") ססית1ף SD מו,טרין 5ין דצ"ג )דיוקי )ך כח3 ךכ6ן ושסטר )נזו )ס' 3)תי מטסעיס ס' )ס.מ7כתינמייתי
 3מלילט5  סו5 סיתיף לחסור פלי דטל  מדבריו ורקס הס ססלנ )קוצרת תילון סו6 טרס"ו סכ' "ואפסר" ,ס טקסס ססע"ג יס6ותנוס
 ס0מע ססירוס דלפי )סרס וגראס כרע כו' גסס 'ס3ע כון סמעחי . )ך יסי' )6 ח") כ3ר )ג( . וסיר6יס מססס"ר כן גראס )6316מח
 מקיים מחרגם גס3ע טסי' כסמו וסמקייס נ' ס' דסגטדרין ננוסגס כש"ט פי' יק"ס פ% נמכי3ת6 מ"ט יתסרפ fitD נסס יסלעט)6

 ו)כן נ' ס"נ נסגסירין ע"נ טדרסו וכמו סיך 'SD )"י ג6נור כנר וס)6 נאמר )מט רניגו תמס וע"נ כו' סנועס נסמו. וסנוקייס ססכסרס"י
 : )ד יסי' )6 1ע1"6 ונרסותו נניתו ע"ז )מססט כסייגו מגין 'תקנס )6 טמכי)ת6 כוונת רגיגוס"

 סו6 סכרתי 1)6 סכרתי יוחנן 6"ר כר"ד Y'e )6 עו)6 )סמסכ"ר סו6, ס3ועח גקר6ות 6'נן כו' אכרתי 1)6 אכרתי 6וכ) ו)6 6ונ) 36))א(
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 יוראים לבריות ולא לשמים נעשהרע ואדם נעשים איברים ו עמור מפך222
 טקומות בכמה ומצינו . בהמה מהן ולוקחין כוכבים עובדי של ליריד הולכץ -6ק '"ג ]ע"י ותצא . ברביתאותן

 אבוה . וכף לצלותי דיקלא יבן רבינא כ'[ ]ק'"נ בתרא דהגוזל במרק.קמא כוכבימ העובד עם ונתנו[]שנשאו
 לנו יש להן, צריך ואיני איבא וסובא )ג( דמלסידיא כוכבים מעובד דדהכא לקנא זבן אסריק דאמר נוסיהדשמואל
 מותר כתורה הכתובה כוכבים עבודת כל )"( ג'[ JUPJ מיתות פיד בסנהדרין ואמריץ . פירשתי כאשרלפיש
 וזה להזכירה רשאין אנו אותה ]מזכרת[ שהתורה טעם ומאותו . נתבטלה שהזכיר כיון וטעמא )ד( )1(להזכיר
 הדיוטות )י( אלהות שמשמע שם לה שנתנו אלהות )"( שניתן בש' אלא לת )ה( )"( אלא להזכיר אסורשאינה
  והיינו .  הכתוב הלשד )'( כ"ש הזכירו לא אחרים אלהים וכ"ש )%( אלהות אותן ~nwpw] אע"מ )י( ארטלכגון

 . )ק עכו"ם של איביהן הן אלו 6'[ מי לעיי דתנאטעמא
 נשיר[ רמוונימן

 . לשקר בשמי תשבעו לא קדשים במ' עליה תורה הזהירה )א( יהוא שבועת , לשקר בשמי תשבעילא
 תשבעו ולא ואזהרתיה שקר אוכל ולא אוכל ר"י אמר דימי הב אחא כי נ,[ ]כ' פ"ג בשבועותואמרינן

 יחל בלא קונמות לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא מהכא ואזהרותיה שוא אכלתי ולא אכלתי לשקרבשמי
 תשבעו ולא  מהפא ואזהרתיה שקר אכלוסי ולא. אכלתי יוחנן א"ר אבהו א"ר ירמיה א"ר רבין אתא כי 1דברו

 , לאדם הידוע את לשנות נשבע שוא שבועת ואיזהו דברו יחל בלא עובר אוכל ולא אוכל לשקרבשמי-
 יהא לא ינול לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא שנאמר לפי . ת"ל מה לשקר נשמי תשבעו ולאותניא
 שם את והללת לי שיש שמ בכל בשמי ת"ל *הכנויין כל לרבות מניין בלבר המיוחד שם. על אלאחייב
 שקוקה שבותה כשבועות שבועות כנויי 5'[ ]י' פ"א בנדרים תניא ' השם חלול ושקר שוא שבשבועתאלהיך
 אוטרין שמאי )בית הם גויס לשון דאמר כריי דקיי"ל )ב( דאורייתא וכנוען לשבועה כנויין אלו הרי בכוהינדר
 בלבד אותם ולא )ג( הצד מן כ"א שבועה לעצן דומין ראינן כנווין וכנויי . כב"ה( והלנה מתיריןובנה

 דבר להוציאיטמע שלא להזהר אדם צריך הלכך עוד. ויחכם לחכם ותן כנויין נקראין חכמיםשהזכירו
  שבועה  השבע  או דכתיב ואיסורים  שבועות כל על ור( עונה  רברו יחל דלא לאו ויען . ולנדר לשבועהדומה

 . לברו בכנויים להכניסו יחדתים , דברו יהל לא נפשו על איסרלאסור
 הכמים ופי' , לו מוחלין אחרים אבל מוחל אינו  הוא . דברו יהל לא דרשיק 6'[ פ'. מ"א בסוףששגיגה
 מעיקיו שמתחרם חרפה פי' לה( לו ונזקקין בהרמה לו פותחין הלכה כ'[ ]ע"3 נדרים פ"ד בנדרים.

 ראםרצענות
 )סיכיל )ד( . נמ16רי ח' 6וח קכ"ן סי' (S'D ועיין דסרזי)6 3מר כו' !3ן סמל) )מגעו )ג( . סס )ממקס ונסי"6 סם דנכורוח נמוס'ועיין
 כעס ססז6 נר6ס חרט מטס ל כוי טעס ומלוחו %6כ וממ"ר נגיסס וכ"מ כג") (oSw3n וילי כתורס 6ותס טס,כיר כיון וטעמהממס
 ס" מיו"ד סלמות וכ"כ ליזכירס  רס5ין  6פ  כו'  סססורס ספפס  מטוסו  לסמירת  פטם יזיעיס 6גו  ז6ץ  כמנפלס )6 06 6ט' כקמר6מר
 נ) ססוכ,ר סנ3'6 דט6 רביט סכ'  יפפס ע) סס ססקסס 6' סי' חו"י כסטז' ועיין , סרסר כסס 3' דרוס ח"3 יעס"ד ועיין עכ")קמ"י
  סכתוגס ע"! OJT גל6ס כו' 6)6 )שכיר לסור. סרגו וגס ע6ן רנינו סכ' שמס סמס ס,כ'ר ו6פ"ס גת3ס)ס 6% 6ז סימס קיימה ודליגנו

 וכ' סו6 נפסי' Db3' דמי)מ6 מסמע כו' 6)6 )סוכיר לסור 67יגו )י וגראס סני' ו3גדסס Drt*~n 610 ג"כ  סרס  לסזכיר רמוסרנסורס
 סגותן סס 6)6 )ה( . טכ") סוס ממעט סגלתי רב ונעם) סמלות וגממקו מעוסטס שכח"י מעמוד כ) 3זס") כ6ן י6ס"ז טמעסיקסמכם
 neSh 3ו 6ין ססס מכוס כיון h(ol משסקוסו 6עס"י סגכריס  כטפות כטלמ* סמון  כגון  מדיופוס  סס  nlk~lh'-36)  סמפמט קנסות )סס)ס

  תפ"ס נדומין כ"ס כי'  סכמונ מספיד תיסיר  3פס  תזכירו )6 6חריס 6)סיס  וטס יכסיכ  ייטנ51 מותר כך )סס )ו ניתן )6 זנםו6דגומ
  ו373רי  קנני מוד"ס 6' כ' ט"ו  וסיין כו' סטטיו 5טס"י  נס קרס 3ל ירפ  כגון סדיופומ  סס 5נל bnth ו3גדסס  סר5"ס  3טס ע"זמס)'

  חי"ל: חו"י בסי' ופיין נימי  סיר5יסרביכו
 5"ר  כרצין  סקר טנוטמ טר"ו 6ג) 1)6 סיכל  למבט 16 ו6כ) י6כ) ס)6 גסנע סכתכ רב"ט )קין סמ"ג  סקרופיין רחל נרסס  טו5.לא(

 ס)ינ )6 36) 61'כ6 גמי ים) 3) מסוס סייגו דהרו יה) נ)6 עוכר 6וכ) 1)6 6וכ) אר"י נרנין 61ע"ג טכ"ל דיבוטוח 3ס"ניומגן
 ראין ד3ר' סטכ'6 לע"נ ר"ד דברי סנ'6 ראגו נס ומס"ס טסננ"נ דהרי 33'6ור 6' 6ומ ע' ס6')ת6 3סט"ס כ"כ 3)ס63 ד'נו'6דר3
 ע) דפ)'נ דקר") ס"3 ירנינו מסמע , כו' יומנן כר' דקי") דלור'ית6 )ב( . סכ' ס") יכרע סקר 6וכ) 1)6 סוכל לס53 ס"מומטוסמח"כ
 ולפלסים  לסרבן  שיגריס סכינוייס  ס6ין למיסר 5יכ5 מכמיס ליס  סדרו  לטון ולמ"ר  גדרים ריר 3תי' ירס3"5  וכמס"ס 1ר3נן כיגויין י,ח:ןרן

 ומט'ט גזיר מס' וכרים 6י ר"ג  דנדריס 3סוס' 'מילל רבעו בסס וכסר"י דרשנן ימל  33ל רייסס ו)ענור קימר ליסור כנדריםוכיגוייס
  גדריס  טלפי ויס' נזיר ריפ ר5ס"מ  סגנון במט"ח  ורנון ימל 3ל  פל סטיר  מסוס מרסיס פכס  לוונסס פליית  לטנין *ל5סמוס'
 כינויין ד)כ"ע סס סרס3"6 ומסקגח גדריס ריס כסר"ן וד)6 רמ"ד סי' )ע'3 כ"כ כ6ן רבינו  וכממ"כ גדריס מס'ריס

 . גייר מס' ריס מיסור ל6ורמ כ"כ כו' קוס"מס נוקרן עכת3 6חי ניו) 3סס וממעתי סס גדריס סלמי 3ס' ומס"טד6וריימ6
 דקל נ"ל לין( . מולס  5"ל  עוגל  לוי( .  סג"ג סי' )סנן וכ"כ כס"ס" וס)כס ננחירין 31"0 6וסרין "3"ס נעי) סכחו3 מס ג") כ6ן)ג(
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 -קיש יך4מכם לבריות %א לשמים רע נעשה וארם נעשים איסורים ו עכירכמפר .-
 מתחרם 'אני מעתה אכל ונשבעתי שנדרתי לי טוב אמר אבל מתחלתי. ונשבעתי שנדרתי אני מתחרםשאמר
 דאתא ההוא , נדרים כד' אמרינן דהא , ותדע . לו מתירין ואין הרמה זה אין מעתה קיים שיהיה רוצהואיני
 היה לטה ליה קאמר ולהבא מכאן בהרטה ואי אתה מתחרמ פי' כדו )ו( עלך לבך איל הונא דרבלקמיה
 ואמרגנן נדרו לו שיתירו ובא מהור הוא שהרי הוא מתחרם ולהבא שמכאן פשימא אתה מתחרםשואל

 אלא מרפא אינו רופא מעיקרא הנדר את עוקר חכם . לרופא חכם בין מה נ'[ ]ע'ו בהמדירבכתובות.
 בכבוד ובן אוסרים. וחכמים ואמו אביו בכבור לו פותחין אומר ה"א 6'[ -ס'ו ]ייי'ס ותנן . ולהבאמכאן
 ובכבוד ואמך אביך בכבוד ניגע שהיית אדעתא לו דכשאומרים מ"ט נדרים דא"כ פותחין )ז(המקום
 בדבר היה בוש כי גודר היה לא צהבי אדעתא ]אומר[ לידור כדעתו היה אפי' נודר הייתהמקומ
 אוסרין וחכמים בעלד פותחין אומר אליעזר ר; ותנן . פותחין אין עבירה בו שיש דבר בכלהלכך

 י מתחרמ שאינו במקומו )ח( שכיחא דלא בנולד פתחינן דשכיחא דבנולד 6'[ ]כ"ג בגמראוטטיקנא

 הנדר ובמל לו שפתחו פתח מטעם שיבטל רוצה ומעתה עתה עד .כנדר וחפנן רוצה .אלאמעיקרו
 אינו שהרי שכיחא דלא לנולר דשניחא טלד בין חילוק דיש שפיר אתי והשתא . כולו במלמקצתו
 הדבר יוליד שלא אדעתא נודר להיות אדעתיה מסיק דשכיחא ומנולד ואילך מנולד אלא הנדר שיבמלרוצה
 מתחרם אפילו מעילם נודר 4שהיה חפץ שאינו מעיקרו שמתחרם במקום אבל . ממיק לא שכיח דלאובנולר

 ראםתועפות
'"(hwt דר"6 )קנוי' ד6ת6 ססו6 )ו( . מענין כ) ישר וכגרפס מס כמנוקר שרש )6)ס' ר"ת S~b 7נס' וזע ג5"3 פי, תסית כדו 
 ג'(, גילים שין עמן כריס רנס יחנוק זחיך דיג ח)שייס ך"ס וס 5ין על )כך סימר ס1ג6 דיג נ' נ' 5ות נחרטס פותחין ערך סר1עיסמ)6
 סע"6 ע"1 גךריס עיין ס") רניס 7לנ נשיסתי' ו6זרנס 6'( 1' נ"מ 6' 3"נ )גיטין קניו רסכ"נ עס רכי דס)יג נו3יט דככר USI b"r("1 עייפךנ'

 6ין כ3").)ח( כ1' דכס6ומריס גירים 6ין ד6"כ טעמת מסקי פיחחין 6ין סיקוס וסר6"0.)ו( סר"ן ס" ע"ן סס כר"ג נחרטס סותחין )רבוס")
 דגרי גילור רכ"מ סי' 'ו"7 ככ"י ועיין ךכ6ן סר6"ס מנרי סונף רמ"6 )צוין וכסמ"ג סתיס צנועות ס' כ5"),וכמרדכי כו' ט6יגו ונפקוססותחין
 כ3) מעיקרו נותחרס סריגו ):ויגורף )16 ר0"ס דק6מר וציצך מגולן 6)6 מהחרט כסרגו מפרס 0ססנו"נ וגר6ס 11") נסמיק 0סונ6רנינו
 מתחרט סו6 7"1 .סגו3ד 7ססת6 ך6ע"נ )ומר סייגו h.lh )ו מחירין 6ץ מעיקרו מתחרט סייט ג3 גמי גולד )eh 6" גולן h'~h מ6יד~'כ
 וקיל מגונך 6)א נוחחרט 6יגו גירו וסיתקייס לנר יו)7 ס63 סי' סר15גו כיון מיגו גודר סי' )6 וס 7נר מיולד יודע ס" 6)1טעיקרו
 סרנינו ט3סגינו סיר6יס כדגרי גראס פי' וצין . סנ"' עכ") וכו' מסק ר6"ס ונס כ' ונסיכך ו") סרמכ"ס וכינרי 13 סוחחין 61יןמקרי
 מק5חו.3ט) סנדר וגע) 13 טסתסו מתח מסעם סינט) ר51ס ונועחס עתס עד כגער וחסן רו)ס 6)6 מעיקרו מתחרט אם6יגו )סדק6מר
 ומריק ר"ת נ' ב"ב  כלררים סתוס' כממ"כ סו5 רכינו דברי ופי'  וקילו" מדולר hjb תגרר סיניל רולס "סמ5יייגו  5ח"1 ול'כטוו"
 ר5ס )6 ואכן )6 ונסנף נוכס 6)6 מתמרס כנציגו 6נ3 מעיקרא מגיר מן ממתחרט  דוק6 סייוו  בחריט  פוסחין רירי רס6לגססי'
 תעגיות'1 סכה '6ני סגךר עיקר ע) גנתמרע כ" ו5'13 כו' ו'"מ גדרת סי"ס טס סר"ן וכממ"כ גדרת לסכי סיעתי ס6מר ען)מתירו
 פתחים צנעי רותחין סטין DDhT"' לח"כ סנ"י סס סכ' נתסו' סרמנ"ן וכדעת טתחרט ס" )6 )פיכך סר6סוגות ע) הוסך ס" 06ססתעגס
 הו ס"ק רכ"ח ס" יו"י נסט"ו ועיין D(stt כן קומר סי' יונס ס"ר מור' מגס וסנורג' טרד מחמת כחרטם פותחין 6נ) סוהמין דקןסו6
 סמתחרפ נמקוס י5י3ו כו'. )ו ססתחו סתח מטעס סינט) רולס ומערס כר6"ס וופ"ר כדכריו טקי5ר bSb )זס כיון מכ"י טגסוגרפס
 קומר ט' סגותח')ס מר"מ ע"ס כ' otna סנועיח ע"פ וממרדכי סותחין ע"ס כ' מ"י נעירוג'ן סחוס' סכ' ר"ת וכסיטח סתח 6"5מעיקרו
 51"ע סנ"י ע3 סססינ ט' 6ות תסס נךרמ ועיי"ם סס )מריס וסתוס' כדעת.סר6"ס Or 6'ן 6"כ עיי"ס דסכי 6דעת6 גדרתסחורם. 3רכ בי כ"ג גדרים נחמן רב וו"ס סמרטס 6ת .)נגס ))חור נחרטס סותמין )י' ולית נולן סור 3כ1ר סרר"י נסס לח"כ )מפ"ם SJhכן

 'ד כס' ע)'1 ססקסס ממס סר6"ס דעת לתרן ס3'ט"6 רפ6) סר"ר סנ6ון סס ממ"כ '"ד 16ת כ"ג t'bc כסע"ם וע"ן ס7"נו דכר')עגנן
 . ג0נו7'ס יגריס יע,יי"ס כסתח ע"י מעיקרי דמחחרט )ומר 'ס וס)6 יו6 גולן ס6' 6' כ"ג גיר'ס סגמר5 תסריך כמס גדר'ס ס)' ע)ס6ו)
 ים רחוק 30 גדר סתירו ו6ס ט"ו סעי' רכ"0 ס" יי"ך נטו"ט ענו0"כ )מעיר סס1ר6יתי

 מתיריי
cft זסיס סס ס)) 3ית 103 וע' 6וסרין 

 סי6 סננם שוו כי ק1ני6 30 גדר )מתיר יס כ,ס"ו דעתס גכ"י סוכל טונים רכים כסס סכ' טרדכי מסנסות וסומתירין
~'hD 

 יכוסס
pDhn~)מכסוף )'7' סינ61 67ף וט' סרפנ"6 6נ) %י סרסכ"6.טכ' מדעק סו6 כסו"ע 3"י סכ' 6וסרין וסיס וכו' נרוהס )מסו) מ)סחוק 
 נסס מרדכ' מסגלת ססו6 וכתב )כתחי3ס מחירין וכו' מכסו) יס ו6ט 0כ' גסנ"ט מור"ס ע) קסס 1)סי"ו יטרו 6ת סיסכיט רק טתירין6ין
Dv16(וי0 כ' 1ע"1 נסדיק כךכ' מרדכי מסנסוח ססו6 מתירין יס כ' נסו"ע כשמו סכ"' ס o'nDlh 6סרסנ"6 זעת ססו qh מכסו) סיס 
 סי' ו6ס סנורדני כדעת יכססיטות כ' סרך קסם ו6ו'כ כו' 6'ס1ר גדכר סכ"' מכריע ו)6 ניעות סגי כ6ן יסגו 61"כ )ספיר 6יןנדגר
 מתירין סיס כ' ס7נריס נמקור .כ)) עיין )6 וכמחכ"ת עג") )7יג6 51"ע ר6סוגס כועס וגריס סו3") ממרדכי כדעת )מכריע מור"סדעת
 ומס"ס נדו3ס ענירס יעכור ט)6 כןי ייו ע) נ6 ס6יכור סלן ככס"נ חט6 )6יס b"hs נחטוכס סרסנ"6 ועת )פי 610 ססו"טסכתי
yhסע0ס ממס סרסכ67 כ' סתירו ס6ס 6)6 טוניס סר"ר כדעת 7)6 רנ"ג סי' )סרמכ"ן סמי1חסות כתסו' כמנ51ר )כהחמס למשיר 
 עסוי סעסס ona )רסנ"6 גר6ל סי' סתירו 06 סרסכ"6 תסו' כקי5ור וכתונ וו") כחסו' כרטנ"6 ע"ן סכ' ננ"י עיין נד'עכדעסוי

 שגרי 6נ) ctSth וים וקירין יס pen ס) גיר נדיע'נן[ ]סי' ספרו oel כסו"ע סנ"י וו"0 כךיענד סוחר ס)6 יסונור יסרס"סנךיטכד
 7עס סו6 )כחחי3ס ט גותיר,ן מתרס נ63 0יענור )חוס סיס גנון or נגזר נוכסו) 'ס ו6ס סכ' וסרמ"6 )כתחי)ס טתירין 6יןסניסס

ס)י:'ח
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קיא יראים לבריות ולא לשמים רע נעשה ואדם הנעשים אייהם י עפימפר
 שבועות כנוי 6'[ נ" בנדרים . ותנן שוא שבועות נקראות אינן אדם לבני ידועים שאינס שבועות ושאראכלתי

 לשון דאמר יוחנן כר' דקיי"ל דאורייתא וכינויים לשבועה כנוין אלו הרי )ב( נדר שבותה שבוקהבשבועות.
 משאר )ג( שוא שבועת וחמורה . כבנה וקיי"ל מתירין הלל ובית אוסרין ב"ש ל[ ]" כנויין כנויי . הןגוים

 אפשר אי אומר הקפי ר"א %-ן )"ע ]מנועות ומניא . ינקה לא כהן נאמר לא שבכולם שבועות ושארעבירות
 לשביס הוא מנקה כיצד' הא ינקה נאמר שכבר 'נקה לא לומר אפשר ואי ינקה לא נאמר שבבר ינקהלומר
 ומסקרנן )ד( העולם ומכל "מנו וכאן כומנו נ~רעימ שנעולם עבירות כל ותניא , שבים לשאינו מנקהואינו
 והכא דהכא צדיקי חמור בדין עלמא )"( בדינים דמשפהתו ורשעים )ה( הדיינים בשבועות שוא[ דשבועת.]רינא
 לה ומוקמינן אחיו )"( כאחיו איש וכשלו דכתיב כדינא שבתורה עכירות כל למחות בידם )'( וכלם הקלבדין

בשבועות
 בשיש.

 תולה התשובה עמהם תשא ולא ולטעלה תשא )"(ולא פ' ביוטא ותניא . למחות בירם
 . מכפר הכפוריםויום

 ]עה[ רמהכפ'מן
 אחרימ אלהים שם המשפטים ואלה בפ' הקב"ה הזהיר , פיך על ישמע ולא תזכירו לא אחרים אלהיםשם

 ולא תזכירו לא אחרים אלהים דשם ל[ ]כ"ג מיתות ד' פ' בסנהדרין ותניא , פיך על ישמע ולא תזכירולא
 בשמו תדור של]א[ פיך על ישמע ולא פלונית כוכבים בעכורת לי שמור לחברו אדם יאמר שלא פיך עלישמע
 למדיח. אזהרה פיך על ישמע לא )א( דאמר בשמו ויקיימו בשטו שידרו לאהרימ תגרוס ושלא בשמו תקייםושלא

 העובד עם שותפות שיעשה יאדם אסור דשמואל אכוה אמר כ'[ ]ל בבכורות אמרינן ' לאסיר זהתרמכפרצ
 פי' , פיך על ישמע לא אמרה והתורה כוכבים בעבודת ונשבע שבועה לו יתחייב שמאכוכבים

 אידיהן לפני . )%( שותפות זה שאין סותר עמהם וליתן לישא שותפות )%( )ב( וקונין מעותיהן שישתפושותפות
 ומלוין מהן לויז ע"כ[ מ"מ ותניא . מותר ימ"מ בשאר הא עמהם ולתת לשאת אסור ימים ג' כוכבימ עובדישל

 .' ראםתועשת

 ד6מר hSID1 )וסות ד0יייו וי") גכ"גו וטיי',ט כר"ד מסק )6 ספג מנוטות מסג' ס"6 ךרמג"ס 60 '") ומס"ט נ' כ' טנועותעיין
 S~JPS 16)ס סקר. הכותי ו)6 %7)תי ג"כ ס") 3' כ"ס נד' רכ6 כימסרט סקר סנ1עת נסוס עונר עכר ס6'ג1 60 נג"6 )ג' טג'כרו0ו6
 כמסוטתו עכס ס)6 נגסנו יודע כעלמו ט0ו6 יכ'ון :611 6כ)ת' 1)6 6כ)ת' ס") עו)6 7נס '") יטס'ל 60 דמג'צ 5"ע ס'ר6'0 רנ'גוינר'
 36ן טל ס0ו6 )רייס מסולסס סיגו 067 זסish 6100 Se 3 ס) עבוי ע) ;מנע סמטגס ע) hStD h3h 6מר ו)6 גסכע ד)3ט)0 סו06וי
 סוס ממס טו6 וכמ"כ סו6 3כ)) י: ס6ף סי' 610 הכנתי 1)6 הכנתי 3' כ' )ס3ועות 3מי' 0ריע3"6 וו") ות)"מ. blc ס3ועת מיקרי)6

 מל') 3ג"6 )נ' טגיכר סייגו (olh ט0יזוע סמטג0 סמסלס מעוקם 61"כ עכ") 610 וסטוע נס7'6 )קמן )ס ,כלתגן סייוע 6ת )סגותסגס3ע
 טגס3ע סו6 סכועח חוסי צמגן כתיגו )0 6מר למחמן 6)6 עו% מוגרי כן )דייק רניט כוונת ילין וי") טו6 לכלתי 1)6 לכותי יסטרד)6
 גקר6ות מגן )נג"l'DIS' 6 סיגן טנועות וסקר לכלתי ו)6 לכלתי 6וכ) 1)6 67וכ) ס"מ )סעור 7גס3ע )60 תגן 1)6 שידוע 6ת)סגות
 דמטוס 7י"3 עיי"ס מ"ג 67גות ק"ן 0תוי"ט וכתפיסת ממתני' טו6 לכלתי ו)6 לכלתי יקמר יומגן 6"ר )ר"7 )סגלות לין טו6טבועת
 סגנתס וע) מכות ו7וגSD 0 סחיינין סו6 סכועת סי6 11 מ"ח יסגועות J"DT מסגת ג00י6המסייס

~lDD 
 סי6 וו 3' כ"6 גסנועות וסי'

SD10מקרנן סעור סגנת S3h 6' 7כ"6 גריס 6"רו וכן כ)0נ6 )סענל דממיינ 0'6 ור"מ קרנן חייג סננתס ע) לכרתי 1)6 לכסחי 
 דגר ויכר ס0ו6 ט61 כסמוכת וצ'לו כלסנט )מעכר יממי1כ סי6 ור'ש סו6 ע) קרכן מ3י6 כך סקר ע) קרבן סמנים כסס ור"ל6)י63
'ha3נוו0י גיר )ב( . )סע3ר לגס3ע )60 כ1' טו6 טטעת סי6 יקוו כמסגר תגי )6 והס"ס קרנן נס דלית מוי0 ר"ע 6פ" טפסר 
 סמסגס 6ית6 31גיסס כוי ס3וק0 חיים ר' חגי 30י6 ס"3 דגדריס ס"6 וסירוס)מי סרוחת-סקוק0 נמסגס )פגינו טנוק0 כ6ן וממ"ככ5")
 0עמוייס ומווי כ5"3 כוי o5w3r ענירות גוט6ר מטעון וט% 610 )ג( . רמ"ו סי' )סגן ועיין סכוע0 טס סכחוכ 6)6 )סנינו h'ocכמו
 , סס"ע D~D )סתוס' ועיין מנועות מסהר חמירה )6 ט61 7ט13עת נוטש זמוכמ 6' י"מ וגדרים 6' ג"6 מט13עוח נ)"ע רניגו ד'סרח
 יכ)תי )6 6סר ו6ח וגגוחק מעוטסט סעמוי כ) נכויי )ר( . 3ט"ס סקפר יי"6 30רייח6 דגרי ריס חסר 31ג7סס , )נג'ס פכ' כמוול"ג
 סק) ודין ו0כ6 י0כ6 כו'  7ע)מ6 ויסעיר כדיגי' כו' ורסעיס 610 נ'[ ])"ט 70ייגיס )ה( . 0מעחיק'( . סיטי ניני ריוח שנמתי)גדות
 מ)6 6'ן [Ir~O יוסכ"ס ס' כו' החיו געון 6ים ודרסי1ן כ6ח'1 ט' דכתה נדינ6 כ1' נידם כסיט oh1 )מחוח ניס סחן 6ףוכיסס
 7ייגין 3סנועת 57"3 וכרוה מורן )וס 61ין סו6 דייגין כטבועת סו6 יסנועת ד'ג6 וגוסקיגן 6'ת6 וכגוסס כ5") כו'חס6
 מגקס נהינו 0ו6 סמו דם") סס נריית6 6וח0 )סי סייגו נו' 1)מ0% תס6 מ)6 6, ס"ו דיומ6 סך ונוטכ"ר סעפן כ) סס ומסד כו'סו6

 ו)6 מכפר ויוה"כ תור תטונ0 נמור )עס0 )6 3כ) כ' ס"ס רסס ומח:יתין טס יסמע6) ד)ר' )צוין מי'3י ט6ר מגקס S3h]3תטונס[
 6דר' יס)יג6 סר6טון כתי' טס 3קוס' ופי' מיי )1 מוחלן ירחוני 60 3גמר6 ט,מרו 6' ס' תניג0 ועיין )צוין חייגי מסהר תס6 )6תמיר

ihDnc'3"11 דיומ6 נפbS ר6"ג דנתי ע) סס מש"כ נ"נ ס6,)ת6 ריס מלס ועיין מבסר ועס"כ תונס חסוכס : 
 סס"0 נ0גמי"י וכ"מ כ5") כו' )סגי %ו מסכת נרים (hnth1 סוחטות כו' )יס6 6נ) יחד נסוחפות ושגין .)ב( . 7"6 51") טיסד6מר)א(

 מסתות ממדת וגסו זסל' ככס"נ אפי' רנימ )סי' י") כו' עניי 7)6 )י חיתי 6' כ"ח נמגי)0 67מרו וס6 רניגו ע"ס ע"זמסג'
 ועיין עסעוס. ג) גמק01 )*( ~Or ג1קכ סנ,,;ת כ6ס 1)ס1'וו*(

-
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 יוראים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איפףמ ו עגורמפך224
 לא ואמר עלך לבך הונא רב לו כשאמר שהרי לך וראיה , הנדר לבבל אדעתיה ומסיק שכיח דלאבנולד אפ" לומר לנו יש מעיקרו שמתחרט כ"כ בנדר )ם( שמאטר שמאחר כלום בכך אין שכית דלא נולדממעם
 בכל למדנו הלכך . לאו אם שכיח דלא נולר ממעם אי הונא רב שאלו ולא פירשנו מעיקרו ובמתהרמשרייה
 לאותם מתירין אין שמא כנסיוה בבתי שמשביעין שבועות ועל . בנולד פותהין יאין( מעיקרו שיתחרמענין
 בן שיעזר ר' 6'[ ]כ"ג )ד(נדרים בפ"ד תנן . בשבועתו יערים )י( אלא מועיל ארנו הקתל שדעת חרמהבלא
  עתיד שאני הנדרים בל ויאמר השנה בראש יעמוד כלה השנה כל נדריו יתקיימו שלא הרוצה )יא(יעקב
 התלמור ושימת הלכה וכן הנדר בשעת זכור )יב( שיהא ובלבד ל[ ]כ"ג אביי ואוקמח . בטלים יהיולידור
 לישנא לאוקומי בעי אלא דאביי ופירוקא אתלמודא פריך לא אחרינא שינויי רמשני ורבא . כןמוכחת
 פריך ורבא שראיתי שבועה אביי ומפרש ל[ ]ג'ו שבועות גבי כדקתני זכור שיהא ובלבד דקתנידמתני'
 במאי והכא ראיתי לא ראם לישנא לאוקומי אלא פליג לא אביי ואמר ראיתי לא אם וכו' קתני דנדרימ)יג(

 או העולם מכל או להברו אדם שגין בנדרים אי התנה במה ידע ולא השנה בראש שהתנה כנוןעסקינן
 לכשיזכור עושה אני הראשונה דעת על ואמר ראשונה בשעה וכור אי נדר דקא ורנשתא , דבריםמשאר
 ש"מ לתנאי במלה עושה אני הראשונה דעת על אמר לא ואי , מששא ביה לית זה נדר התנה זהשמדבר
 בר )יד( רבא דאמר והיינו , מששא בה אין לומר מתנה זכור אינו כי דהליג מאן וליכא לאביי מודהדבהא
 ליה כתים תנא רבא איל ומודה( קאי דאביי למדתי רבינו.ואני בספר כתוב ראיתי בפירקא,)כך למידרשא מברחינגא
 מכאן ולאחר השנה בראש מתנה כשאדם מילתא שכיחא דהא קאי )פו( ואדרבה בפירקא ליה דרשת ואתסתומי
 יעקב רבינו פי' כן שמעתתא, כדמוכה נדרו במל תנאו כשיזכור תנאו נזכר ואינו מחברו ומדיר נודר כעסובחמת
 כתוב ראיתי כך . בפירקא לפרש שלא רבא ליה אמר תירוצו ועל קאי )מז( דרביה חיננא בר הונא דרבזצ"ל
 בפירקא לדרוש שלא היננא בר הונא דרב בריה רבא ומודה קאי דאביי דהא . למדתי ואני , רבינובשם
 יבא ליה דאמר הא מיהו , דרבא מפירוחא מפי דאביי לפירוקא ושבועות דנדרים קילותא דאיכא אבייכדברי
 דכיון דאביי אליבא שפיר אתו לא בפירקא ליה דרשת ואת סתומי ליה סתים תנא היננא בר הונאלרב

 שינה התנא אביי אמר שכך וי"ל . סתומי כאן אין הנדר בשעת זכור יהא שלא וכלבד ואמר אביישהגיה
 מאיר רבינו בשמ שמעתי יוהכ"פ ובלילי . למטתם שלא חסר תניא והא תנן יהא שלא מהו למיסתםשיהא
 להבא ודאמרנא דנדרנא ואסורים גדרים כל , לומר יש שכך ז"ל יעקב רבינו של )יז( אביו ז"ל מאירב"ר

 אתם מותרים אומר שאינו זצ"ל יעקב רבינו היה אומר ברבי' ליה דאמרינן ואע"ג . יעקב בן אליעזרוכדר' אביי ליה כדפריש יעקכ בן אליעזר וכדר' משמע דאכלנא ל כ ו א ש פ"נ )יה( בכתובות כדאמרינן .משמע
 ראיתי ושוב , ת ו ר ז ג ו ת ד ל ה ק ת נ ק ת מ ץ 1 ח הכנסת בבית וי"א . בפירקא ליה דדרשינן )ים(אין

 ראםתועפות
 ורמסו) )התרסק יטו)יס ט6'גס סי6 טגגס כגוו כי ק.6.3 ס) גיר )סייר ים 13ס"ו יעתס טס ס3"י טכ' טוניס ר3יגו דעת וסקס)יטית
 סיט גיר כ) ר") טי' טרמ"6 ממס"כ טס סי3) ניס נס' ססקטס ווט נט סתוס' 3טם סייס 63ורחוח וכ"כ סם נ3"ס ע"ז וכחיכמוחס
 בסי' טרמ"6 כ' )70י6 דס6 )דעתי )ק"ט וקו3י6 טחוק teb' 3פי' סרי3"ט וע' ורייסס מסר7"ך )מחירו 6ין ט3'רס גדגוךבסערתו
 ועסין דסייגו )כממיס )1 מת'רין 3כס"נ 7ךוק6 ור") כו' סתרם 3)6 סיפרור לחוס טיס כנון זט בגדר מכסיי יס ו6ס ט"ו סעי'רכ"ח
 )י סגוגיס סס וממ"כ קכ"ס סי' ו") מנרוג6 מוסר"י כתסו' ועיין 6חר אעגין 1)6 נרוחם st(s;r )סח6סק יכו)יס o;tbn טו3י' סר"רסכ'
 h"wtsr ר6ניג8ווין 6)י' מרדכי וכו' סנ16ן סרב מייי"נ וני16ריס מנסות עם תרמ"ך h)S'lt ס:ד"מ טיסן סנ6ו:יס 3חסו' ועיין י5"ו'עקב
nrt~tP'ס6ו) יד רכ"ח סי' )יחי גדרים יצות כספר ועיין כ5") 10דר יכט) כו"6ךעתי' כגדר סממ6ס )ט( . כסמוך ועיין , ס"מ סי pun 
 כ5") יערים hla 636 )י( . כ6"6 סני6ר כמסד"כ ועי'"ס ח' 6ות )גוע)ס טכח3תי ורך ע) ו0ו6 נגוסך"ק עי'"ט סר6"ס דעה ס3י6ר'"ג
 יס6 ס)6 )יב( . ממעתיק במר. כל'י חסל )יא( . 3סר6"ס ועיי"ס כי 7"ס 3' כ"ט 7ט13עות סת1ס' מתי' 6ת6 )רסוקי וראגו 3גדססוכ"ס
 מסג' ס"נ ו3סנמ'"י טימר 3ס' ז") יעקב ר3יגו וכ"כ סריט3"6 וכ"כ כ5") כו' קניי ו6מ6מל כו' 7גדריס ד1מ'6 סריך )יג( . כ5")וכור
 רטט וכ"ס 6כיי )נכי טותי' וסבכתך מ367יי )סיפך ועמר פמנ 7רנ6 ססי' כרינ"ס וד)6 לח"כ וכ' ר"ת דברי סג" %יגירים
 7)6 סנמ'"י ע"ס ר'"6 ס" חו"ד סנ"'. 1)ס1ן כר"ת ג"כ פסק 7סר6"ס ק6' 6ד)ע') כדבריו D~b1 וכ"ע טגמ'"' ומת"כ ס") כר"חיר6"ס hun~ וכקן עיי"ס ט' 3hh" פ"נ ירנ6 ור6"ס רייסס ננט יטנ"מ מק"ג רי"6 סי' )יו"ד 33י6ורי1 סנר"6 כן ועסי"ז ע"ככן3ליו
 7ר"ס 3רי' ר63 כ' 61ח"כ )סבן וכ"ס חיגג6 נר טוגה ר3 )סג'גו )יד( . 51"ע , כר63 וסבכי 3hh" ס3'נ דרנ6 טס'רטו 1ר36'"סכריכ"ס
 ל"ת ס) לחיו ]נקדוסין[ Y'V ו73' 013") רס"י חתן מיומרג טמר) 3"ר מהיר ר' ערך כמפתחותיו ססס"י כ' סכך ר"ת ס) לחיוטייר ראגו 61ומר ג"כ כתוף סף מורד ד"ת 6' נ"נ יקדוסין ו3תוס' החיו ד5") ג") 6כ'1 )ין( כ5") 6ד36י' )טז( . כ5") ו6ד6ני' )סו( .3"ח
 1") סמוק) נ"ר מקיר .ר3'גו נניס )6 06 1") יעקל ר3יגו ס) טחיו עכ5") 1") מקיר 3"ר מקיר רכינו 0ר6"ס סכ' כ6ן 6נ) עכ")ש"ס
 3טנועוח 5") )יח( . 3סרק6 )יס דרסה ו6ת ד"ס סס כהוספות 3' כ"ג ג7ריס ועיין ו") יעקל ר3יגו ס) 36,ו הח"כ ע"ס הסיר 6חי סוי167

 כ5"): כו' .7דרסיגן כגוו סחס)ס 3יח 6ין )ים( . 3' זי"עוסוך
גטי
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קים יך4פיכש לבריות ולא לוגמים רע נעשה ואדם הנעשים איטרים ו עטי8פר
 וגזרת ובשבועה רבים נדרי אבל בהכי משתרי יחיד שנדרי בידינו הוא שטעות זצ"ל יעקב רבינו בשםכתוב
 וצבור וב"ר הטקום בדעת אלא בלבד בדעתו תלויים שאינם בכלל אינס מלוה וחייבי אלמנה ובשבועתב"ר
 נדרו דקיל משום אלא נתקן שלא ועוד הנדר בשעת הם זבורים הוא דצבור דכיון הדא בהבי משתרילא

 . כדפרשינו מהני לא ואפם דרשינן לא קיל ומדלא דש:בור )קיל( ולא קיל יהירושל
 . יעקב רביני בשם כתוב מצאתי כאןועד

 ]שפה[ רמזמימן

 בדבר מזבה קדשי אדם יחליף שלא בחוקוחו אם ב% לאויל בשני יוצרינו הזהיר . אותו ימיר ולא יחליפנילא
 ימיר ולא יהליפנו לא דבתיב הוזהר ויהיכן . זה תחת זה הרי שאומר פה כעל והתטורה והחילוף .אחר
 לא טמירין הכהנים אין בשלהן ממירין וישראלים בשלהן ממירין הכהנים ג'[ ]4 פ"א בתמורה ותנן .אותו

 הצאן על הבקר מן שממירין מכאן בבהמה בהמה 6'[ ]ע' התם ותניא . בבכור ולא באשמות ולאבחמאות
 על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן הכבשיני על הע;ימ ומן העזים על הכבשים מן הבקר על הצאןומן

 ת"ל להקדישן קבוע מום קדם אפי' יכול התמימין על מומין ומבעלי מומין בעלי על התמימים מןהזכרים
 . וכו' מאי למומן הקדישן שקדם קבוע( מום קדם אפי' יכול . התמימין )על )א( מומין בעלי ברעטוב

 שמעון ר' , באחד ומאה במאה אחד באחד ושנים בשנים אהד שממירין מכאן בבהמה בהמה )ב(כדתניא
 כ'[ ]ג' ותניא . היורש את לרבות ימיר המיר ואם ותניא . וכו' שנאמר באחד אהד אלא ממירין איןאומר
 המר ואם ת"ל מניין אשה אותו ימיר ולא יהליפנו לא דכתיב זכר ]לשון[ אלא מדבר אינו הענין שכללפי
 ר' דבי סדתנא נפקא ולא אשה לרבות איצמריך אמאי מפרש תמורה בתחלת והתם האשה לרבותימר

 , שבתורה עונשין לכל לאיש אשה הכתוב דהשוהישמעאל

 ]נה[ רמהכנימן

 . לחנפים אזהרה זו הרי )א( בסיפרא ותניא , הארץ את תחניפו לא מסעי ואלה בפ' יוצרנו צוה * תחניפילא
 רע דבר רואה או הגון ושאינו עולה דבר השומע כל התורה עליה שהזהירה חנופה פי/ מפרשוהריני

 חושב )ג( או לבבו רשע מתוך אלא מממונו ולא מגופו לא יראה מתוך שותק ואינו )ב( היא מובואמר
 ואהבתו חמרו אמ כי בקמימתו מפמיר ואיני עמי ויתקוטט עלי אפו פן עשה גרע )בלבבו( ואומרבלבבו
 אחינו המלך אגריפס הירא אל לו אמרו 6'[ ]מ"6  באמרין באלו במומה כדתנן , תחניף בלא עיבר חנףנקרא
 שהחניפו כליה ישראל של שונאיהן נתההבי שעה באותה ג'[ [or .בגמרא ואמרינן . אתה אחינואתה

 נהמן רב אמר 3'[ ]ע' יהודא רב גבי אחרון פ' כקדושין כדאמרינן הנק נקרא בשתיקה ואפי'לאגריפס
 מוב לרע והאומר )ד( אשהוקותא פי' אהדדי רבנן מהנסי קא ליסרו דלא מילי לישתעי מר ראתיהשתא
 לרשע אומר שנאסר אותו מקללין אמן שבמעי עוברין אפי' חנופה בו שיש אדם כל ר"א דאמר חנףנקרא
 אינו יראתו מחמת אוהבו עצמו ומראה לרשע המשלים אבל , לאומים יזעמוהו עמים יקבוהו אתהצדיק
 זכאי בן יוחנן רבן )ה( והניא . שלום דרכי מפני בשלומן שואלין 6'[ ]ס.6 בהנזקין בנימין כדתנן רשענקרא
 יהודה רב דרש ג'[ ]מ"6 נאמרין באלו בסוטה ואמרינן . בשוק ]גוי[ ואפילו שלום אדם הקדימני לאמעולם

 נדיב לנבל יקרא ולא שנאמר הזה בעולם הרשעים להחניף מותר פזי בן שטעון ר' לה ואמריממערבא

 ראםתועפות
 : ותגיל 5") )ב( . טקס וסגגחיס כ5") גו' סקדס מומיןגעלי)א(
 . קסתו  16ח  I'tbia  נמגין ג"כ סנזנ16 סרג כע) וגר 1)6 רניגו ד' ססני6 ס' 016 סססט כעין ג' נו"6 סוסם ועיין כ5")נמסרי)א(

 נמכי)ת6 1)6 בס"ס )6 וס נוכר )6 נס כ1' נמגין יסכו )6 סרמנ"ס 6נ) וו") רניגו Sl'D כ' מלוס סיורי מלוס 3גר גסריס כגפי1נס'
 npb(T~D hn לס61 סכ' כו' 16% ט1נר נגוח)וקת סמח,"ק יק"י יסגסירין 603 ח' כפורס 5סרמג"ס 3סס"ט ועיי' כו' גקיס6סמכת6 ע"י יסססרי דגר6ס 51"ע סיר6יס ע"ד כ' תקגף'נ ס" )ריק6גטי 53)6) מעמס 1נני6ור טסססרי )סנריו ר6י' סנט רניגו 1ג6:ותכ1'
 וכעיתו כקרמ יסי' 1)6 נ)16 סיר6יס דעת סג"ו ס" )סל ועיין קרנית 6ננר6 גכר6 וגי פק"מ כו' סססרי טכ' )הגסים 6זסרס וסבכו'
 סכתונ ט"ס ים 3נ7סס נס סר6"ס ע"ס מקע"כ סי' כריק6גס:' 1כ"ס כ5") כ1' ונתוך ובגו ט1הק 16 610 טוב )ב( . ג"כ גסרמ3"ס7)6
.'י-'.1,",, סכ' כ) ח1ד"ס נ' ע"6 שטס ועיין ירפס ויתוך 1)6 מוחס 61יגו 1ק5") 1)6 תמת יר6ס,1חסר ממוך מומס וקיט ס1תק לסיפו 16סס

 "141 'חרס מן למגו נ7נרי כ6ן 51") כגוסס חסל 61סנח1 שו כו' סוסנ 16 )ג( . ממוגו !ר6ת נוח1ך גס )מתיר כתב ורכיג1 נוותר סכגסנמקומ
 olst -כט ל ) תינה טן ודרגו נגדסס מסר lste~l כי ג1' 1חגי6 )וה( . נגיפם וב"ס כ5") סתיקג6 6י )ד( . סמט"6 סגר6"ו מגיס כן כ1' עני6פו
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 *ראים לבריות ולא לשמים רע נעשה וארם נעשים איסרים ו עמירמפר228
 למדנו . ותרצני אלהים פני כראות מהכא )ו( לקיש ריש . שרי הזה דבעולם מכלל שוע יאמר לא )ה"(ולכלי

 להחניף לו נורם שאינו מאחר חנף נקרא י פחד מהמת שלא אבל שרי פחד מחמת לרשעים .)ז(שמהניפין
 וכתיב גלמוד הנף. עדת שנאמר גולה לסוף הנופה לה שיש עדה כל ר"א דאמר . החנופה מן אדםריזףק4 . והישר המוב ושנאת )ח( לבדו רשע אם כילרשע

 לצים כת השכינה פני מקבלות אין כהות ד' ירמיה א"ר חסדא רב ואמר . וגלמודה שכולהואנכי
 ממנה ימלפ האלהים לפני ומוב לבו יתן שמים וירא , וכף לשה"ר ממפרי כת שקרים כת מ י פ נ ח תכ

 . בה ילכדוהומא
 ]נה[ רנממ2מיכמן

 את )א( תטמאו ולא ליה וסמיך הארץ את תחניפו לא מסעי ואלה בפ' יוצרנו צוה , הארץ את תסמאול4פ
 הארץ את מטמא נקרא שהמחניף למדנו מאלו . בתוכה שוכן אני אשר בה יושבים אתם אשרהארץ

 יראתו בינינו יישכין וצורנו מישראל שמסתלקת לשכינה וגורם תטמאו ולא תחניפו לא לאוין בב'ועובר
 . רבה ואהבתוהמהורה

 ]יצו[ רבסכמן
 לא שנאמר הזכרים ומואב עמון שלוס ידרשו שלא תצא מ בפ' הב"ח צוה . ומובתם שלומם תדרשלא
 זכרים עולם איסור ואיסורן אסורין ומואבי עמוני כ'[ ]ע"1 בהערל ביבמות ותנן . בקהל ומואבי עמוני יבא,
 בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר על קרא דמפרשינהו בגמרא מפרש וטעמא . מיד מותרות נקבותיהםאבל
 6ק ,ע"י פנימה מלך בת כבודה רכל נשים לקראת אפי' לקדם דרכה אשה ואין לקדם דרכו אישובמים
 דרישת נקרא אינו שזה בתשלומים )ב( שלומם תדרוש לא תורה אמרה בקהל לבא האטורימ )א(וכל
 חסד אעשה דוד ויאמר ונתיב תחתיו בנו חנן וימלוך עמון בני מלך וימת דכתיב מדוד )ג( וראיהשלום

 ראםתועשת
 סרנוח6 דעיקל סק"1 קלם ס' יו"כ ב"ז עיין כסוק tehl ר3יגו וממ"כ 6' י"ג ננרטת )לס ר3'גו וכוונת 0נ' לוס יתינת ho'סקוס
 הינעיץ נס)ומן סולן ממויקיגן t~lrnh 0סת6 כגזורת ע:וס"ס 6' ס"3 גיעין סנרס"ס 7נוט"כ ודע , מעורס מכירו סוייגו נסוק Db"סו6
 נ37רי 5") ו)סס"נ עימס דירי ססיט6 ך6)"כ סם סט)ח ע"י סי' יייס כחוקת ןע"כ קי"3 סי' מכרונ6 מוסר"י 3ס,"ת כוס קטעככר
 מ"ט פ)6 וטוף . תייר יין )טחות סמת6וט קי"ט( )חס)יס גססי כ)תט )טון )כ')' טס כשוטט סרס"י )ה'( . ט' מעורס קומר רי3"ז וסניףרצעו
 (CD' )הטועתך כ)תס טס וכמט"כ . גססי כשחט ע) סי' ומ6 חציל יק )תסתת טמח16ט 1כ5") 3רס"' יט"ס תסיגי וכרור ינקע."ן
 6)סי0 סם כרקות רז") ודרסו סכתנ י' )"נ 1'ט)ח כחיי כרגיט ועיין כ5") כו' מסכך 6מר ר") )ו( . חטוט 3ע) לכיני יךעגוומוס
 6ת )המגיף טמיתר יוחנן ר' יעה כו' סדת יר' וסגינם סגיך רשתי כן ע) כי סג6מר כעוס"ו סרטעיס 6ח )סחגיף מותר 'וחגן. ר'6:ור
 תסגי ט6ף סדת ר' וךעח )עסו יעקר סחגיף סכן סיר6ט מסגיטרסע

~hQ'o 
 מגוסס )עטו יעקל סטחניף ומס וט' מקריס דוגר סג6מר שסור

 עכ") סדת )ר' בפיסו מותר סיריוס מסגי סגים )סגי סגסמע כוט ובסון כו' ו)גג6' )סנמ מטנועוה סג' בו)) בסון ססו6 )סי מותרתכהת
 (t'hc ,סו נטוסו )רטעיס )טמגיף מותר רטכ"ס 67מר וס6 סכ' רע"מ סי' סמ"ק ועיין כ5") כו' ססמחגיסין )ז( . כו' ועסו 'עקג ט)מס) )וי ר' ד6מר 5חר פי' כנמלק )סגינו 67סר )מ6ן סתירון נס יומגן ר' 1)6 6מר ר") כגירסתי:1 ד)6 וסוף ח' 16ת סקמח כי כספרווכ"כ

 3גזסס: כ"ס )ננו )ח( מס1רסמת. ענירסעוסין
 3טרמ3"ן ועיי"ט ס' טורס כסל,"מ כטרמנ"ס ד)6 ט)6וין נמגין 33ט"ג וכ"א )16ין 3' ע) עוכר ד3ח:וסט רהיט ווותרי וגריס כ5")תטג,6)א(

 . סקרן 6ח תטמן 1)6 טס וחסר סקרן rh חחגיפו )6 כ' ג"ס סי' טגיפס )'רקסו3מסחמוח
 3כ)) טנקינוח ו:נו36 ענון 3גי דגס כסוט )דגר מס טכ' חקס"נ נו' חרוך ניזחח מס' ועיין ס6סוריס וע) סגי' 3ג7סס ט6קוריסוכ))א(

 )6 סמיך סי' וס מסעם סי' ו6ס וס )16 קורס כתיב 1ג11 קדמו )6 6טר ע"ד דססעס וכו' תדרוש ד)6 ש )16שסור
 וכו' חדרוני

)"rfil36הר מטעם טו6 וש"כ זס )16 ע) גט ד3ר ע) ק6י וטי' וגו' ד3ר ע fh סייף סכ' סיר6יס דירי ,כר ו)6 עיי"ט ג"כ 3גטיס( 
 ג") ס)וס טדריסת פי' . כוט") מכ"י ג"כ )ב( . וגו' חצרוץ )6 6"ה SCp3 )63 כבמוריס וע) כו' ט,כריס ו:וו6נ הוון טפוס ידרסוע)6
 . ס:ועחיק . ע"כ גתס)ומין ט)ו:וס 1)7רט )טס )ננוו) 6תט רס6' טוכס עתך עסו 06 36) וטוכס ס)וס )סס ס י ד ק ט ) ס)6 סכחוכסוטיר
 ו3ססר פ"1 דוד יגעגס סנהס ריס )מדרס וכוונתו מטמדרס רבינו ע"ד טסקטט ט"ו מבכיס ננסיק ס"1 כ"מ עיין כו' מדוי ור6יט)ג(
 ס)וס כסמומי ד6ס סו6 רני:ו ורמ"ח דוי עעס ואס )כגו 1)6 רכינו סחיר מסר טעטט )שוחו דדוק6 מטר6"ן 3טס כחב יסיוס6ס)י
 סיר6יס סכתה רסקי 6הט ו)סון )דעתי זונק טו6 ייע 63 וזוד 3)"ת ס0וh~h1 6 6יכ6 6יסור6 ומיסו נאת ד)יתיס ר") רכסויקלטר  דמוחר  )הרן יט71ט 6ס)י סססר ולט"מ כן ו6יגו )גגו ד0"ט חסכ יוד 6ך . דסר' לע"כ יוד טעט 3מט ע5מו בשוטט 6ף שסור)גמרי
 דכ) המיד טו6 ס6יסור h~fi גוטחיגוך כד:וסנ,ע )טווס )טס )קרוח בסור נמ)חמס דוקך ד)16 ר3י:1 גוד3לי ומגובר . גמול סיתרנוטמע
 ועיין טרר6"ס זנלי סנף לכ"מ )16ין ולסמ"ג הקס"כ מ' חינוך טמגחח וכ"כ כברומס )דרוס לסור גקי3ט כין וכל נין מיטרף)6'
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