
 לויקראדרכי

 לבמדבר דרכי הספר מתוךפרק

 תשנ"הירושלים



התוכן

 ויקראחומש

 שמיניפרשת
 יאפרק
 חיים בעלי טומאתא-ח:
10 במים והטמאים הטהורים החיים בעליט-יב:
12 והטמאים הטהורים העופותיג-יט:
14 וטמאים טהורים מעופפים, חרקיםכ-בג:

 קדושיםפרשת
 יטפרק
16 הקדושה את וישיג מצוות ישמר ישראל עםא-ד:
16 ואכילתם קרבנות הקרבתה-ח:
18 ופאה לקטט-י:

18 וברגש באומר בגזל, בשקר, ברע לפגע אסוריא-סו:
20 הזקן האדם את לכבד מצווים ישראל בנילב-לז:

 אמרפרשת
 כגפרק
24 ומועד שבתא-ד:
24 פסחה-ח:
26 העומרט-יד:
30 שבועותטו-כא:
32 הכפורים ויום השנה ראשכג-לב:
36 סוכותלג-מד:

 במדברחומש

 בהעלתךפרשת
 טפרק
40 מצרים יציאת לאחר שנה הפסח קרבןא-יד:
46 במדבר לחניה האש ועמוד לנסיעה, הענן עמודטו-כג:

 יאפרק
50 ומתלונן במצרים, הבשר לסיר מתגעגע במדבר העםא-כג:
56 לזקנים בו אשר ה' מרוח נותן משהכד-כס:
58' השלו את לעם נותן ה'ל-לה:
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 ?סיויירשת 'א9רק

 סטם בעיי טותא-ח:
 "ך*ע על שהולכית ,אלה רק סו איין, לאלל שמתר הטהירית,סיסמות

 ,) ,נקה. שסעך4סיצלה השיסעת בהמה 9ל וכן פרסית. להןהש
* איין, לאפל אסור טמאות. הן האחרות וססיות הבהמיתיל

 הטמאית. הבהמות טל בלבלה לעלעוטסור

 ה' הדציא. טמר ה'א.
 ולאסירללשה

'ל"ןל-5הןה,לץל-טםיי  אלהב:לאשל ישראל: לבנילסעיד
 לקראל )יל-פני ?*רזפג מידו "9ץב.
 עי-הטרך.אשר מהן. לטללשייר סוטיהי9ל ארשע, על סהולכית סיסמותןאלה האילי טהר ססוהלאת סטיות"לה ) ',לאמך ישר"ל:לרני
 *וגוה טללית ללג. סריה ברגליה ?יט בהמה 9לג.

 א94לו:אתה לטלל. מזר אלהית *פהוקה *הה",*שלת יקרה, שהיה אבל שניה 9עם שייעעתסיסיה קישית 13קה3ו43סףגוצ לשכיכן. מחלקת שלה 9ר9הועל טי4עותי להואין
 ית-זה אדד. אלד, סיין להן טח9ר החלת, את א4לד.
 תסללו"ל-א תאכלו:לא
 סגרהטרשיי גרה שמצליתאלה
וסט*ייי)ס*ויה,, פרסית: לצןן?ש
את-סימל הגמל, את יאכלול.א
 ייץ גהופי-מריה גרה מעלה הואכי

 ?9ם: הוא?מא איתו. לטלל טסור ימא,ס4סל מ49יוי 'א'4*פו '''"יל15"עה' פריה. מפריס אינוט4ל
 ,, ויתך),שייו,ה. יטכל יסיר משעו ןטתה.
 הוא גרה%י-מחיא גרה מצלה הואכי

 ייריק לאוטךיה 9ך9ה. מירים א לט4ל
 ל9ם: הואטמא ימא. היאס?9ך

 ואת-סאך48תו. לקלל, טסור סאר49ת אתו.
 ךה גואיה י3 ,) גרה מצלה רק היאכי

 ל9ם; היאטמעה ישראל. לבכי ימחהס"ר*ית הפרילה לאו*ךיה טריה. מירייהול-א ס?"
 ואתיההזירז. לקלל טמור הווזיר וטתז.
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 קיסיםשלדותמילון

 י"א ורקיתיס
 הטהלרים, החיים עצלי טל ססימסיםלת אילני מלקדת סתירה na~vjכיוק
 ודיר זיור מבכלכדי

 באכילה יכילוולא מחדי אותםילמדו
 כפרות. ל.א חי.ית4ל vj~vj חיה *ויה: טיויתג.
 -ע לה ואין *רעל, טרעהלה

:.. 

אצבעות.
 סל ישית: טמעהטועת
 יקלקת סיסיה שלירעה
.n?lvj~
 את מצלה %הע:טילת
 שהןה לאסר למעלהמאסל
טוב. איתי ללעס כדיבקבה,

 אסור יהיר. לא  ממאןה
 איתי.לטלל
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סד
 ימיניירשת יאפרק

 1),,)הואי;,יי-י%פי(וש' פרעה מסריס רק הואכי
,',,, שע"ושיסע
,,,,ן,,ן ),,ן', גדש , והונו ,,'ך ססזירטיל
 לים: הוא ,ועמאן, ישראל. לבני לאכילה עמאססזיר קי4,'"%)ף גרה. מעלהל%
,, תאגלו ,,,י1מבשיפ"ל4%ן לאלל אסור סימאית החיות של הישר טתח.

,1,"%ש ',,,,,,פ*איפ%. סמטה. נסיה ליגעוטמור
 ),,,,,ן,פ ',',, ישראל. לעם טמאים אלהכל

 "ז,.,%נ?:נמ.'1,..ןיייןגןם2,,י:,"
 ',' )י( 1 יל)צפgbn שטלל לוםשייר ' ",,,ן,' אתגדה'ש%יייט. נמים טיר סלקים אלהט.

 ,יופ האל"יהריסמיריש-ןקיקשים
 "י' ,', 'י]',ייש44'"א סלילים, ומן מסוםדגים
 ,',,ל ,',, אס%,4%%יי..' לחלל. לקם מתראותם

 לומץלמיתלנייר וקשקשים,ענסירים אין-לי אעור וילי. לי ?אין זיג וקלי.
 , ),,,)5ייץ9,י)ן*ן.1 וכיסיים' o~a סמים, כנןלגי3(
 מלים קשיילל שנט?כ! סשרייכ,91ל
'י ,,' ,ן,,1 ' ין,'; ומפל''ן16יי1ף'" '' יכמים, אחר חיים בעלוסל  ,",, תפויט",",טשי יקי.קשת' ינעיר לסםשטיו
 ,. ללש1' 08שקך אוסם. לטלל לום ואסור טמאים, אלהסל
יא., לכם: יהיו טמוריםיא.

 ו?1(צ,המ(ל,י"
,),),1,,, לכם

1, ' ,, ,1 ךן ',,,,,,(ץ מן[י(הף,,, ישס13, סן?ר את לאלל לקםאסור
 ,,',, מתו סם טסרגם

 ג,מ,,,'ן-מעטייה., איתם. לטללאסור
 ) ,",,י'ן 1 . ",', לש'",יב.' שנמים חיים נעל כליב.

 5ייפ%'", נרנ*ןי%קעק?תטין-לי וקשקשים ינסייים לושטיו
 ;!,,'ג ,;, ן ; , i~t$a ,1 )5ןך(%גנ?2ד אלתי. לילל אסור לסם, הואקמא
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 ךך

 סשמיםט*דותמילון

 נרה יעלה ל-א ישר: ל.אז.

oo~si.-ן

י

 הוא זרזיר שנם ?דעואיץ
 טמא?עוף
 למיני" ערב ?ל "את סו:יא,
 הגדול, חרא רלי?ימי
 )עיראק( י94ל טסד יריירעלה
 ישרטל.לטרד
 ולזרזיר?" טת יטלל "קיר אותו:שטלו ח?א' לרלי הזרזיר אתסליאו
 להם:עסה
 הגג. על איתו"סייחו
 ?דו, על ויילן שיבוא עיף4ל
 מיני. 4ןהוא
 4שי, עיף ?בואאם
 כשר. שסכרזיתסרי
 עמא, עיף ?בהאטס
 שמא". ?הואסימן
 הגג. על איתיהזיחו
 ?די. על ןשכן מירי עירב4א
 חיא: רביטמר

 שמא". שהזרזיר סימן שמא,"שעורב
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 יס'ניירשת 'א*רק

 והטמאים הטהורים העוונותיג-יט:
 הצאה, העזןיה, הפרס, הקשר, לאלל: שאסור סימולים, סעיפית"לה
 למינהו, גץ שסה תחמס, יצקה, כת למינו' עורב למיקה'ס8?ה
 למיקה. סטירה ספידה, רצם, קאת, תקשמת, יעטוף, שלך,כוס,

 וצטלף.יוכיפת

 מן-הניף תשוצו וית-אלהיג. לסם טמאים האלה הענפותיג.
 יעכלול.א אותם לאללואסור
 הםשקך טמאים: סםמי

 סיזני4:?אתוסעזנ?ה. לית-ס*1"י סלירית סירסס*שה
 ואת-ס?יהיד. הדאה את גם לאלל טסוריד.

 למיקה:ן44ת-ס8?ה לסייס.וסשה
 יל-יב אתטי. יעורב את נם לאלל "סורטל.
ליינך: טלי. המינים שלןאת
 ס*צ?ה 5ת ואתטז. השנה נת ואתטז.
ךאת-סמסטר התחמסואת
ואת-השחף השחףואת
ך45ונ-ה% הנץואת
למיגעו: שלו. המינים סלראת
 ואת-הפיסיז. הכיס טת גם לאלל ן"סוריז.
?ית-סילף ששלדואת
ואת-ושנשוף: סיקטוף.ואת
 ואת-כמישמתיח. סתקשמת ןטתיח.
ואת-הצאת היאתואת
ואפ-סקסם: הרחם.ואת
 ההיידה ואתיט. החסידה, את גם לאלל אסוריט.
 למיקההאייה יעה, מין מסל האנסהאת
 סייכי*תוית הצטלף ואת הדוכיפתואת
ךאת-סצייף: לקלל. "סור האלה סעופות סלטת
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 רמיםאגדיתסילון

 פתגם: יצא ס,ה סידרשסך
 עורצ-. אצל ייייי"סלף
 !ה? בססם סשןישיםטסי

 מינו. את מיך ~NSB לסייד,לשרויים
 אימרת:לאת
 לו. שדומה מי עם מתחסר אחדטל

החסידה
 הודהדה..." ואת "... יט:יא,

 :י סכמים:אמרו
 י :-

 סעידה? שטה דית סיאשוך לדם קראלטה
 עושה היאכי
 חברותייך.עם
 מחלקתקיא

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



 ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,) , ,,) ,,, , ,,,,,,,),,, ,,,,), ),,, ,,,),,,,,, ,,,,,) ),,,,,,,,,,,,, .,',ל',),,,,'"י,,1,,,ש,), ,,,' ,, ק=היק,,יקלנל (),),,,,,),,,, ', ן, "י"ל ) ,,, , , ,,,,ן,, 'אשרק

 נן'"""~1[%5י '4-:ןן
 ל" ,,'",,, '1,'3.'י,,, טלפים החרקים כלכ. -

 אותם. לאלל ואסור לסם, הםימיים ,1"1נל1,',. רגלים משתי ייתר להםויל
 4','' המעופפים הזורקים מייןכא.
 ן ";' , 'ל,,ן444,'1"," רגלים, מטתי יותר להםשיט
 ,),,) ן111)'ל,,, לאלל לסםמתר
 ,,, ,, ),))) )' ,,,,ן ,, ן, 111''"יי', להם שיט אלה יתרק

גייל,"ל,'ן,,,,נל;ן אחרים משל ייתר גבוהית טהןרעלים,
 ,, ,', " , ,",',,ל',',,,,,,,,,,, של, שי',', ינ',.' בהן לקפץ לנרנר, ?כילינווהכו

 מ80 ית-8יה3ב סיעייפים ססרק'ם טלהעב.

 ,,,,, ,,,)1), "3(,,,])'),,,),,שש טלו, המינים סל ואת הארסהאת
 ,') ,',, , ,י*י3של'),,,),ן),,ואפ-ן46*' טלו, המעים סל ואת הסללםואת
 ,,, , י, , ,,ק,) ,, , ,, ,,,, )",,),,,,,,,,,,,,,,,, , ,, , ,,,,;, ,,,,,,,,,ל,,,,,, , ,,,,,,, ', , ,,,,,, ,',,,1"ל,,),,ן1,,;,1,',,,, , , , ' , , , ,,,1, ,,,,,,, ,,,,,1)),,,,, ,,,), ,,,,,,,,י,,,,,,,,, ),.,, ,' ,',1 (,),ל ,'()י1,ואתך,ההגג,ליג,גהי, יצלו, כיעייסים סל ר4ירנ סססבר,ירנ .1))ל,,), ל,,,,(ואתןי?מך%,]לק'ןג",,ן' שלי, המיסיכן סל ואת כשנרגלו4?רנ
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 סיסיםטרנדיתמילין

 יתושים. לרעושים, זבובים,טסל4
 ה'. ברא כלםאת

 לעילם. תפקידלכלם
 -טפלו לקסץ. ?דלג, ?4?ר:3א.

 דע
' 

 !הוט. פלו
 י'( שמו"ר י'נב"ר
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 ידעיםירשת יטשרק

 הקדשה את מצוות"השיג ישמר ישראל עםא-ד:
 והטב, קאם ית לכ4ד קדיש, להיית העם על מצוהה'

 לשלילים. לצפד א ול סש4ת עלישמר

 אל-משעה ה' ךזך*ר "א. ,._, משה טל ד4ר ה'א.

 תישאל פגי 4יפ יל-?ל לסרב. יטראל בני ?ל אל דירב.
 פהיוקדשים קדישיםתהיו טיסנילשירי להם:ךס4יד
 א4י קדיש,4י אלקיים, ה' טסי, גםכי

 שלסיים:ה'קדיש.
 ועביו אפי אישג. צריץ מסם אסד סלג.

ייראו ואמי, אביו טתלכ3ד
יטפיייעסי טתוישמר
שימעיסש4תית.  טלסי9ם: ה'י4י שלכם. סטלקים ה' טסיכי

 אל-סטלילם אל-פפנוד. סטלילים אל תלכו 8לד.
 פ91הואלהי לום תצטוואל

 ל9ם פלשול.א מתעת, של מפסיליםשלילים
 טלאיכם: ה'ש4י שלסם. האלקים ה' אסיכי

 וטכילסכן קך4נות הקרכתה-ח:
 איתי שמקריבים ביים לטלל יריץ הקרסןאת
 טת לטלל טפר סץ. אסר יים למחרת,אי
 סילישי. ליום ?סויירמה
 פזפהו ופיה. לה' תקריבו ועםה.

 יה' ודליים?4ח שלכייבן' !יח שלקרעך
 פזבההו:לרפים מרצון. אותותקריבו

 יטכל זבה?ם בייםו. שתזבחו ליום אותי יאכלוו.
 ומפו"פ, אחר-סץ, יוםרנם
 והגלישי עד-ייםוהפייר השלישי, הים עד שישארומה
 ושיר:*"ש 4"ש.ששרפי

 יעל היכל ואםז. הקרין את שאכלו ואםז.
 השלישי4*ים השלישי,ביים
 הואפגול לסאוס ןסשבסקך4ך
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זו
 חשקיםטורדותמילון

 ליטף ממשה יבקש ה'מדוע
 פעם? סלטת
 ישראל בני אל-?ל-צדפ "זעי א:יט,

 אלהם:ואמרר
 אלקיים". ה' "4י קדיש יי יעיוקייים בגי עם לקראל: בני צדתב.

 סלמים.ייקריישראל.
.

 זאת יסרשהסיייים טהירים, קשיים:
 יאד. עדסשיבים מסעאים.רחוקים

 כ?ק41"ה יצניעליד . -:-י -:
 הנכבדים[ את רק ]ול.א העכז סל אתלאסף

 סיייים טתולימר תכבדו.פיראו:ג.
 ם. י .י נ :י ייי. סש4תותשקלסי:

 ילכו "ל  יקבי: %לה
רסיסם.
 וגלילים מייה:ואלסי
 ממתכת. צותייםמייילים

 שית שמירת כין סקשימה
 הורים?וכבוד
 פלאו ואביו אמ4 ייאיט ג:יא
 1 נ . : - י: שהיו קרבן שלמיפ:ה.זבה ~aheaqi". שביפילאפ

; 

-  - יע
1 1 - . :-- י :.:י, לכדבה. או לנדרמביאים הורים. לכבד ידולהמצוה י י י' י:י . '  1 1  . :

 רוכן ל יף הרצון לפי לרציפיה
 שבת, לסלל לף אומר ף י '

 לו. תשמע"לשלכם.
ייי

 שישאר. מה ועיפר:ו.

 מקלקל. סאוס, פגול:ז.
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 קדושיםורשת יט9רק

 ירצה:ל-א איתי. ?קבל ל.אוה'
 ייא עונו ואכליו ח. ', השליטי, ביום קרען שיאסל מיח.

 ה'פיעית-ק1ש עיט,?קלל

 הלל. ה' קדשי את חללכי
 שרייס: מסוא הקט ופייסהי מות. ענש לוימניע

 )'"'". וסאה לקטט-י:

 סידה. בקצפ שבש"ןת סזבו"ה -, וסתיה הקציר, לאחר בשדה שנשארת התבואה -סלקם
 היייר; לאחר בגסן שנפארים הענבים -ססרט
 י~צוה. 9ה' כמו ולגר, לעני להיסיר יריץ אלה סלאת
 "רץ9ם את-קציו ט;',ויקצרכםי',, שלים, *ארץ השדות את 3טתקצרוט.
" יקצע,, לקצרתם, סשולים "ת אייסיםישטים ידף פאת תליהל.א השדה. של שנקיה התבוננה את תקצרואל

 קישט: ץ ל ק"-רףwe~1 לקרקע. שכנפלית השנלים את תאספואל
 ' ולריףי. יסרם, ס"יכולות "ת אוסף י9ש"זהי.

 , מעידי 5,ל י?סר' הסיירים סאטכולית את תאסףאל
 יריזיירונן ס"יכיל מן שסילו הע9יים אתןנם
 ילאט אל,'י ת""ף.ל-א
 ולנרלייי ונדרם נשדה שנשאר מהאת

''" "''" אפ4יציב ולגר, לעניישיירו

 טיסי9פי ה'"*י "יקיים. ה' "גייי
 וברגט 'בא-מר פגזל, בטנתן; ברע לפגע אסוריא-טו:

 פגנבו א ליא. ליב, "סוריא.
 '" " 'י' לל,א-תנותצוי' אכדה. או פקדין להחזיר של-אאסור
 *אסיפו: 4י1 א-ישורולל לסכר. לשקרואסור

. 

 לשקר 'צשמ*.' ול-א-תשבעו יב.' בשמי, שקר שבועת תיבעו אליב.
 ה', בשם היא יבועה כלכי

למלולי
 אלך-4 יף-שם

 ה':א4י אל.קיץ. ה' חלולוזה
 את-11ף ל.א-פישקיג. סנרץ, את תנצל אליג.
 סנילול-א לי, שמגיע מה ממכו תגזלאל
לאןסלין= אצלץ תטמר מחזיק;"ל

 אפף יכיריעלת אחד עיים"סלי
 בקר:עי שלץ. ל?כיר ימניע וסראת
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 חכמים48דותקיליו

,. יקלל ל.א ה' ירטה: ל-אז.

 לקרבן.איתו
 מי ייא: צונו ורוכליוח.

 יעגט. אותי,שיאכל
 יל ס4?ר ה':קוש
 קדש. היאסקך4ך

 רבותלנכרות ייינן יאיקם.:. נמושכת( גוררת אחתצברה
 תלוחצו ול.א תגנבו ל-א "... יא-יב:יט, תקצר אל תצלה:ל-א
 בצמיתי, איל תסקרוןל.א העייף. עדלנסוי,
 לשקר בסמי תטבעוךל.א השדה. קצה שדה:פאת

 אלקיץ". סם אתךחללת שלנבים כרם ו*רמף:י.
 חכמים:אמרושלף.
 יכרה. )מושכת( גיררת"צברה תאסף אל תעילל:ל.א
 גונב, אדםתטעה שסיטרי לאשכולותאת
 ה' שם את ואומר לסקר נשבע הוא !הייסרי סטשכול. סושסילו הדין. בבית גם משקר הוא כץ"סר סץ9סים *ריף:*יש גנבתי". "ל.א ואימר מכחיש הוא כץ"סר שייר."סרי

 י:-לשוא.
 מכאן,לימדים את תגידו תלחשו: ל.איא.

 הראשון. הרע סמצשה להתחיל כדאי~ול.4? יקדיך ובסיירוסטסת'
 י .. .יטבידיסם.
 W]WN  תשתחוול.א

 תשקרו ל.אעצייתו:
 שלסם.לחברים

 שם ,4ת ליילליייקר בשמי תשבעו ול.איב.
 בסמי תשבעו אםאלהיף:
 סמי. את תטילולשקר,
 השסר את שכיו: פשתיג.
 סל ?יקיל יכיר, עיבדשל
 שכרו. אתיוכ(
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 קדושיםירשת 'ט?רק

 חרש ל-א-פק"ליד. טימע, טאינו החרט, את לקלל אסוריד.
 מכשל פתן לא עורולפני רואה. לאיני עור לפני מכליל לטיםואסור
 מה',תירא

 טשי"יזיויראי
 ה':שני הלל. וטומע רואה הואכי
 ?נקייט %ל ל.א-תצשוטו. במשיט. אי-ידק ~טית אסור לליפטיםטו.

 פני-דללא-תשא צודק, טאימ הצלי, את להעדיף לטוסטאסור
 ?דיל פני סהזרולא להעדיף לטוסטואסור
 צודק. שאיני הקטוב, האדםאת

w~vjnnע4יסף: תשפטבצדק ?דק. מטסט להיות צריך 
 פצמיף רכיל לא-חלףטז. חכרץ, על רע שם תיציא אלטז.
 רעף על-?ם סצמדל.א בסכיה, כמחצרץ כשד תעמדואל
 ה':שלי ה'. ציהסד
 בלי*ף את-שחיף לא-תשיאיז. בלבך, טנאה תטמר אליז.
 את-צמיתף ומכיסהיסח איתו תזהיר חוטא, אדם ריאה אתהאם

 חטא: ??יוול.א-תשא מחטא. איתוןסרסיק
 לא-תקםיח. לקמה. מעשה תעשהאל
ול,א-תש4 ?לב ושסאה סעס תטמר אליח.
 צמףית-בני עמף. בני חנריף,?סד

 9נוי4 ?יא4ל41סיש סמיץ' לראףןשס?ץ
 ה':אזי רמוץ. ס?רץ אתשאהב

 ו[1גו'ן 1 ~[אע'; ג א4 לליע( מצוים ישראל בכיל"ב-ל"ז:
 סם נם לי ובישר, בצדק הגר אל להתיחס גם מצויםסם
 סירים' ?שןד גריםסין
 פקוס שיקה מפנילב. תקום, זקן, שדם כשתראהלב.
 זקן פניוסירי לזקן. לבידותמן

 וכשלסיףל?יאס אוסץ' רשהשלקים
 ה':שלי הז.קן. את ראית אם יודעהוא
 פארצפפ גר אתף וכי-?גורלג. מעמץ, של.א זר, איי אתץ ?גור ואםלג.
 א1%: תונול-א וקרובים זדידים לו אין אותו. תרמואל

 לי.שיעזרו
 מפס כאזךהלד. כמוסם, אזרח אל כמו אליו תתיחסולד.
 4י?ם סשה סגר ליםיס?ה אתים. סגר הזר סגר ישבילסם יסוהסד

 9מוף ליויסיף שאסם למה דימה הוא כי הגר אתאאהב
 הייתםפי-גרים זרים גרים, הייתם אתם נם כיסייסם'
 מצריםבארץ מצרים.בארץ

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



21

 סקסיםרדיתמילון

 מוילה עקה לתתלסיד ישש י'כיי אאנש
 ן . ז ? .-..

 מפשל" תתן ל.א עור "לפני יד:יט, שמפריע ל4רמנשל:
 סייירי'סיסיםכלרף.
 ריאה, שאיש מטט לעפר רק סכנ?היעין יךק. "ייל:סו.

 ענין. מבין של.א למי גםאלא אל דל: פני תשאל.א
 עזה במקךהאסור י"יכי עני D9Wenתעייף
 בו. מבין שאיכובעכין תכחד אל תהזר:ל.א אותי שתכשיל עצה לילתתצודק.
 החטוב. המכבד, יתןסעדיף
 סשיב' עשיר'?דול:
מכבד.

 שלף. מסכיאטיסזי:
 "ל רפיל: חלףטז.ל-א
 חירף. על רע שםתוציא
 רעף: ?פ על תצמדל.א

 לעזר, בלי 4שד תעמדאל
 רסיסה.ייסירו

.. את תיפיח היססיז.
- 

. 
 ססיר "ת תזכיראביסף: י -

 חטא: "ליו תשאולא ר" ?~?nh א שלשיף'
. מחטא. איתיתרסיק

 ק%רסילוך3נץ-ל,י תעשה אל תקפ: ל.א

קנני_
- ;:'4,עף9י ן

 עישה? סרוכלסה האהב. ואהבת:
 "סד, רסקים חורה : עיר :- איט לין. שער שייהןלב.

 רס'ל: ההילך האיש4ך !קן "'של'4ה. אחר. במקים איתה ומיכרוהילך . יי -.י . י..
ץ . י:י-:  - : ' '..: י י . ' י : י-. :--( תססד.ויראת: אחד במקום זיבריםשומע י 

.. 
: שלא זר איםגר:לג. אחר. במקום אותםומספר ,. .

- ' י :י - - ..
 סךסילות, להצמר יאד'סש,ב שיו.מסעם אמרו:וחכמינו י ' .',

 -. שארץ, 4ן כמי פאזרה:לד.
 לסליק. :כולה א

 פ"א( פאה ' רישלמ) וחובות. זכיות לוטיש
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 ?דישיםירשת יטשוק

 אלהי?ם: ה'אוי אלקיים. ה' עוגי צויתייד
 *טייט "%ל ,ל-אימבטו .'להל''" בצדק תשפטולה.

 ייושורה: *4יןשל, מעירה. ושל מתקליל ,1, ,, במלה ,י יכונה מיה תתנווכשתמכרו,
1, , שדק .,.לו~,,,מא?גיי סכין במיקל תיקלולו.

מבני-ציק לכונות משקל4ט4ני
 ,'י ', ' ,ל' שיק ייית"', לתבואה סכין מיה94לי

 שוק והקן, בניזלים. סכין מיהובכלי
 ')" לקש יהיה" תרמו.אל

 , אלציכם ה'אני. אל.קיסם ה' ?טנילזקרי
 אתץאשר-היצאתי ממצרים אתיםיהוייא
 ', מצרים: מארך, צלילם.מי4יס

 ושנט84נ1לז. סל את תטמרולז.
 ' ' " ' 'י" אתייל-מעטי,' טליסיקים
ושף-9ל-4י*ש. לסמי שטמןתי הזיסרים סלואת
 ,' י' ולי"תם,אטם' ת_עטו. אלה סלאת
,,,, , ה':5ין' אתלם. צויתי ה'טני

 ,,,, ,,,,,, ,, ,,,,.ןי,*י
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 חיקים48דותהילין

 קטה פגיעה הואעבין זןק. "ישיל:לה.
 זימים שפיכותולכנו למלד כליוספסורה:

נוזלים.
 לצף" ים צי סאמד "לא טז:יט' לשקילה. כלילו..מאזנים:

 סקסים:בוסרו כשקולות ידק:48נ3
 רק סקסהטין לטקילה.מדיקות
 סכןץ. לת ישהיריים לשתקשיא ?בס. של מדהאקה:
 סכרף, את שמכישים שומע אתהקום לנוזלים. מדידה כליהיך:

 תשתק. ואל הצד מן תצמדאל
 מאד. מאד קשה פגיעה הוא עלבוןנם

 סלדם לת ל41הבלריי
 ?סוף" לרצף "יאהבא יה:יט,
 אימר: צקייארבי
 כתירה". גדיל כלל"זה

 פ"ט( נדרים)ירושלמי

 1ג
 "ר
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 שמוירשת כ3?רק

 ה' מוצדי כ"ג:פרק
 ומועד ש4תא-ד:
 והמיצדים, השלת את לקים מיוים ישראלבכי

 קבועים בזמ4ים איסם שחגגו לה', הקדישיםסס4ים
 סיקלש.בצית
 יל-משה ה' וידקרא. לשה יל דיר ה'א.

יאמץ:ן?סר:
 ייראל יל-*4י ?*רב. יטךאל בני אל דברב.

 oo~8ויטרק להם:ןס4יד
 ה'מיקדי החגים ה',מיצדי

~nvjvj
 אטםאשר-פקראו - קדטיי "מקראי נם

 קיט מקראי' במקיט, 4הם שהתאספו קדיטים?מים
 משדי: הםאלה לה'. קדוטים וזמנים סניםסם
 מלאיה שעיה ?יים ששתג. מלאוה ועיטים עובדים ?מים סשהג.

 רביעיקיים 4ש4ת, כשסיעי,וכיום
 שבחיןשפת ?חים, אלא עובדיםל-א
מקןא-קיט קדיט. ייםזה
 סלחו לא י?איה?ל מלאוה, לצטות "סור הזהבים
 ליאוה סיאשבת לה', סיאש4ת
 מושבסי?ם:בלל בהם. גרים שאקם המקימיתבכל
 ה' מ11?י אוהד. החגים, אלהד.

 קדש מקראי, הקדוטיםסיסים
 במצ1דמ: אאםששר-מקראו סקבוע. בזמרם איתםשמסיגו

 וסחה-ח:
?

- 

 לייעד. עשר מ"ך4עה ?מים, שבעה חואים סיעתאת
 ססג. יל סאסרין וכעם הראשון כיום לצלד ן?סור מצית לאללאסור
 סיק?טי בבית בסם שמתקצפים לה', קדישים ?מים סם אלה?מים
 הראשון *חרשה. ניסן, חדש הוא הראשון, כחדתה.

 לח,'1 עירבארסיה ניסן, להדס4"ך4עה-עשר
 סעך*ים*ין השמט משקיעת ערב,לינית
 הכוכבים, ע"תועד
 יה':שיה לה'. ?סח?הוה
 fitb יח,ן1 יים שיר ייסיוהי. לכייו עיר כסמיהי.
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 סכמיםשלדותסילון

 לישראל ץקרה מעה יתןה'
 מושלתי?ם" בלל לה' היא "שית ג:כג,
 למשה: הוא ירוד הקדיטלמר
 טסה. ושקת לי יט טלה"מיסה
 לישראל. מתעה איזה נותךוטסי

 מסט?סה סהסים אנו סיים ועדמלז הז-מסים ה': מועליב.
 שרת".ישמה החגיםסקבועים,
 יז()שבת לה'.סקדיטים
 הץמים קיש:מושאי
 בהם מהתאספוסקדיטים,
 ימקלש. -ילל בירד קדט, בדברילקרא

 קנוחה  שיתיך: שעתג.
שיסה.
 בסל ממללתי?ם:בכל

 גרים שתתםסיקומות
 והשבת יטראלעםקם

 מושבתיכם" בלל לה' היא "שבת ג:כג,
 השית. טל הזוג בן כאלו הוא ישראלעם

 סיני, הר לפני ישראלישןמדי תשביע. יזססם במשדר:ד.
 סקוסה: לסםלמר
 לקדטו, סש4ת יים לת"זקרו
 ץ- דימים אתםכי

 לסלה". וסש4תלסקר
 וכנעת, 4שסש4תלען

 יעולם: הכנסת 4תי בכלאימרים
 סלה". לקראת דודי"לעה
 הסלה, השעת לקראת 4א ישראל, עםסס?ר,

 השעת את מקיל ישראל עם ערב, לפנות כערכים: *יןה.
 ש4ת. ק4לת שלכ-סלה צאת ועד השמטמטקיעת
 י"א( בראשית)ילק"ש'סכיכבים.
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 אמרירית כ93רק

 לה' הטצית ,',,חג '' הלסח. המצות, סג טת לה'תסיגו
 אא*לו: מצלת ומיםשבעת ?מים. שבעה יאכלומצות

 ל9ם גסיה,11ארא-קדש, המקדט, בבית בל טמתאטפים קדיט יםיהיה סראטוון **יפז. הראטון היםז.
 תושו: ל.א צידה "פל-מלאקת,, סלט[. מארל ]חוץ תעשו ל.א עבידה9ל
 וטיפ "1ץ4עת., וטים. שקעהיסיך לה' אשה ולקרבתםח. קרבן 4אט תעלוח.
 טש4?ע? ם;,]1,, הטביעיסיים
'דיורא-קדש בי שמתאספים קדיט, ים חג, לסםיהיה
 המקדט,בבית
 תעשו: ל.א אבדהכל-מיאכת ~vjg]. מאסל ]חוץ עבודה טום תעטוול.א

 העמרט-יד:
 השעורים. קציר של הראטי?ה האלמה - עמר לה' "ס4יא יי?הסים
 ו?זן. וסלת שסה בן שלם שה גם לסקריבעליים

 אל-משה ה' וזדברט. משה אל ד"ר ה'ט.
יאמץ:ואמר:

 יייראל יל-יני דארי. ישראל בני יל דארי.
 " '"' איאש" ?יסרסי' להם:ןתויד

 אל-הארךפי-סלאו הירץ 4ל9?יב~או
 ?9ם יסו 4"אשר ל9ם, נוסךשטסי

 את-,קציןה".ךקשרטם בה, השעירים קציר אתותקצרו
 קצירים ואשית אשיעמר ,זךס*אתפ) הראשונה הטילים אלמת אתיביאו
4ל-ספלן: הכהן.אל
 ה' לפנ.ו את-אעמר והליףיא. המזכת לפני העמר 1?ת וסיף ?ריס הלהןיא.

 ירפכפ1) ה'. לפני לרצון ל9ם שיהזה כדילטו*ץ9ם,
 סש4ת ייסרת' העמר 1?ת ?סיףסכהן
 סלתן:יף9פו הראשון. החגלנוסרת

 ו[41יתב1יב. מסיפים, שאתם ביוםיב.
 ,את-סעמר סניפכם,"*ץיפ לה', העמר אתמרימים
 לה' עולה קרבןמקריבו
 לה'. לעלה בן-שנתי תמיפ49ש פגם. בלי שלם שסה בן9בט
 ומנחתויג. מתזה, מסחה, מביאים הקרבן עםיג.
 ילולה,,פיך יירייקי,מת"%,? בשסוי ק"רי4ת סלת יל סאיסה עשיריותשתי

 לה'"איה ה' לפני WNEIמעלים
 ייההליס ?עים. ניחוח, ליס קסםועילה
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 חכמיםשגדותמילוז

 .,) . ן,.רעי.
*,7

 ( =ל -

 סשיביאי. שבאי:ייי.
 קצירסם: ראשיתעמר
 הראטינה. השבליםט"מת
 בתנועה ירים והייף:יא.
 ויוריד(. יריםנאי:

 לרצין שיהיהלרענכם:
',' יום יי*ת:מיסדת , , ,, ,ו ,1), ,ן ן ,,,,.,,,,,י,,,,,,,,,, לטוכתסם. ה',לסגי

, " 4' 

-
 יסח. של סראשיר סיוםיערי

 אותו. יסיףיניעו:
 ביים סייסכם: בסםיב.

; מניפים.סאתם
 שלם, כבש המים:?*ט . י י -
 מום. בייאיך

 ?מה. 4ך שנתו:4י
 ימי צקור,יכ4: שגייג.

 האפה.אוויריות
 הטוב החלקסלת:
 ייקמח.ךסיססר

 מ"ר44ת.בלולה:
 ..י אט.אשה:

 יעים. ריח *יאה:ויק
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 טמרשרשת כב9רק

ונינה ייצקים נוסכים, אלהעם
 ההין: רביעתיין וחצי. כליטר הין, רבע של במדהיין
 וקרקל וקלי ויהדיד. באי, קלויים תבואה וגרגרי ולחםיד.

 יאכלול.א לאכלו לא השדה מן טרקה לבואהונר4רי
 הזה ה*4םעד-עקם החג; סיףעד
 אלהי9ם את-קרסן הביאיםעד לה', הקרבן את שתביאועד
 לליתי9ם עילםחקת הדורית בכל חק ל9ם הוא זה9ל
 משפסיכם:בלל בי. גרים שאתם מקיםבכל

 יבועותטו-כא:
 בסיין בו' החמישים, וליום יבועיה שקעה "יירי יסח' של סיאשיר יסגי"סי
 מביאים זה בחג הבכורים. קציר חג הוא השבועית, חגיהיה
 סיכורים. מיסת וית סרסרי קרסןאת

 ?כס ו,ן0רינ4טו. שבועית: מתי לדעת כדי לספר, תתקילוטו.
 ישיתיימית *עת ?ל הראשנך החג אחרייום

 ה8נו9ה את-עקר הביאים"*חם סןנו9ה, עמר "ת מביאים סאתםמסיום
 שעתיתייע שגותית, שנעתספרו
 פה3י?ה:עמימת שלמים. שבועותשנעה
 השביעית 8ש*ת ימדת עדטז. סי4יעי תקביע אחרי עדטז.

 יום סקטיםיצירי יים חמשיםתספרו
,rkt1דמקרבתם הצבועות, בחג

 לה': חדשהמנחה לה'. חדשה מיחה"קריבו
 יביאו "מושבס'9ם'ז. יביאו ישראל, בארץ בי גרים שאתם מקים מ9ליז.
 שמים ינייהלסני לה'. להעיף ]תנוסה[ סליתשסי
 לצת עיטיםינ' עשויות תה3י?ה הטלותש"י
יציעה תבואה. של אייה עשיריית"ש"י
 9.8י?הסיד יסססיצו. לאסר אפויות ?סיוסן

 לה':מפזרים בכורים. מסחת היא זימעסה
 על-מעסם והקרבתם'ח. תקריבו הלסם עםיח.

 ימיים ישייםיקעת אלמים כבשיםשקעה
 יזהינ' שסה.9ני
 יסד *ן-*קרוסר אקד 4קר 9ןוסר
 שזיםלאיים אילים.ישני
 ייהיה עלה'ף5י לה'. עולה קרסך יעיי אלהסל
וייסרם המנחותסל
ו4יייסם מיוצקים, הרכים,וסל
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 חכמים"ודותמילון

 יוצקים. שנוסכים, מה ונסכה:יג.
 רבע.רביעית:
 לנוזלים, מדההין:
 ליטרים. סשהסנריה
 ץבואה נרןרי סלי:יד. ןסי~ ליער ללרויה ההין:רביעית
 באס.קלויים

 תבואה גרגריירמל:
 השדה. מןטרןה
 יץ4יאו. עד סקיטים:עד
 לעמיד. חק עולם:ס"ת

 בהם. גרים יושבים,יקים סיקומות%ייסי?ם:
 תספרו. וססרפם:סג

 מהיום הביאך:ט*ום
 מביאים.יקסם
 עמר, סירוסה:ע"ר
 לה'. מליף טהלהן חטים,טלמת

 שלמות.תמימת:
P$~תמיסת: שעתית 
 שימים. יביעיתשסעה
 השביעית: ייונתטז.

 סיייעי.היביע
 תקריבו.והקרבתם:
 מץסה. קר4ר'י4ס5:
 מסחה  סן"וה:מנחה
 החדשה. התבואהמקציר
 האסה.עייריית מתי עיין:ש4י

 ל"סר שפויות שסד:יז.

 .ן.ןייל,צי
 י,ל5"ן
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 כגשרק

 4"שי סיירף קך4ןיסיי
 לה'. יעים ניחוחריס
 אחד עז-ים שעיר ןכיכויט.

 סלאת,לקרנן
 הצבור. של שלם זבחיהיו יי :.. :י.:.. סנה בכי כבטיםוסני
 אוסם ?ניף הלהןכ.
 ונסיות, טתי הבכורים, לחםעל
 לה' איתםועיף
 כבשים. סניעל

 לה' ק~דש יעיוס49שים
 הכהן.לשביל
 החמשים, יום הזה, היים על ותכריזוכא.
 בסיוןו'

 חג. ייםכעל
 היה השבועית4סג
 מלאלה. כל תעסילא

 לעמיד להק יסוהסץ4ר
 בו. שתחיו מקוםבכל
 כטתקצרוכב.
 שלעם, האעסה קציראת
 השדה, קצה עד התבואה את תקצרואל
 שיקיה' סלעיים טת משעירוטלא
 סקציר מזמן טפיפלות סלקליםואת
 . תסעפואל

 תקנו יפוסלות סש4ליםטת
 טן" "ליקייד ולנר.ליוני

 טל.קי9ם. ה'

 אשרירשת

אשה
 לה':ריס-"אם

 אחד יעיר-עיים 41יסם ויט.
להשאת

 יי :.. . , י:.. שנה בני קשיםושני
 ירים:??4ח
 אסם הפהן והליףכ.
 סי?ךים ?ס8על

 .. : . י: ה' לפניפנופה

 לה' יהיוקיש ?יייםעי-יעי
לפסו:
 בקצם וקךאתםכא.
 8?ההיים

 ל9ם יהלהמקרא-קיט
 אביה*ל-ילא9ת

 בכל-מושלסי3ם עללםהקת 28איל-א
 י ..:ללולינם:

 ובנצריםכב.
 ארצכםאת-קציר
 שדף פטפל.א-י9?ה
י?ירךף
 ילקט א ל קצירןוקומן
לייי
ולפר
s*~eאים 
.. טלשי9ם: ה'"יי

 1 הכפורלן וייתן ההנה לאטכג-לב:
 סעפורים. י5ם יסוה יתשר" 4ע?יוז טשייעי, לח,דט נעשרה היסה ראש בתטרילראשון
 אבידה. 4לל בי לעלד ואסור ולצום, להסעפת חיבים זהביום
 שעתרך. שדת הוא הפפוריםלם

 משה עם ץ4ר ה'כג.
 לו:וימר
 ישראל בכי טל ד4רכד.

 אל-מיה ה' ויך*רכג.
לאגל:
 עירטל אל-בגי יפר3ד.
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 חכמיםשלדותסילון

 תיש. עדים: שעיריט.

 חג.ים שזה תכריזו וקראתם:כא.
 הזה: המםבקצם

 יום חמישיםלאחר
 בסיןן.ו'

 קדוט מג קדט:מלוא
)יבועות(.
 סל שבדה: מלאית?ל
 ישית, סטסירהילאסה
 נפט. מאכלחוץ
 כטתקצרו.וב?צר?בו:כב.

 של הקיה שדף:פאת
 יקף.סידה
we~:סלקלים הפירף 
 סשייר. *זמןשנוילות
 תשסף.ילקט:

 הדת את שקפל זרגר:
סיהודית.
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 שמר?רשת) כב?רק

לאמץ להם:ןסייד
 השביעי'בחיט בתשרי, הטביעי,4חדט
 לחדשבאחד ההדל של הראטיןניום
" שבתיו ל3ש'";4,1היה השסה, לאט שבתון, לסםיהיה

 ירווהזירין נטיסר, בושתוקעים
 מקרא-קדש: .,,, קדיט.יום
 צברה ?ל-מלאקת 3ה. ,'' תלשו, ל.א לבידה סלכה.
 תעשולא ססט, מאסלחוץ
 אשה,לה':"והקרבאם לה'. קרצן לאטומאלו
 אל-משה ה' וידירפו. משה "ל ד4ר ה'כו.

 ,,, יאיד:,ן"מר:
 הזה השביעי לחדש מישיר אף3ז. תטרי, הטביעי, להדס הצטירי ייוםכז.
 הוא הפפריםיים הכפורים. יוםיהיה
', ל9ם יהן"' ,,,,מקראןקיט' בי שמתאספים קדוט יים יהיהזה

 המקדט,*כית
,ן,,,,ועפיתם,את-נישריים ותצומו תתענו הזהביים
 לה': אלוה'יהקרבתם לא'. קרסו ס"שומאלו
 סצשו ל.א ויל-מלאיהכח. צבודה n~vja תעבדו ול-אכח.
;,'" ה?ה"ל' הי.4ם,,,צעצע הזה.בעם
 הוא כפרים ייםפי כפורים יים זרוכי

nSNWצן?9ם יפפר, מה' בו יכקשים ,(" ,,,,,,,,
ל 'אלאי9ם: ה'ליעי לסם.שיסלח

 ל.א-ת?אה אקור 3ל-ס99ש פיכש. ועצום ירנעבה של.4! כוי כלככו.
 ' ,', הזם,,,, מ*ום,"עצם הכפורים,ביים
 מעמיה:ולכרתה מות. כרת, ענת לויגיע
 18ה%ה.'ל"יל-hVN~p ?ץ,ה ן9לןף98ט ,ל., עבוךה שלאלהי יעשה יכן מי כלל.

 הזה ה*4םבעצם הכפורים,ביונו
 ההוא את-מ94שולאסדתי טלי העם מתיך יאיד הזההאיט
,,';, עמה:"מקרב ענק.ויקלל
 תעשו ל-א יל-מלאיהלא. עבידה. בכל לצלד לקם אסורלא.
 לללתן?ם עילםהקת הדירות בכל לתמיד, חק היא זהדקר
 נ%1%תי?ם:בעל בהם. גרים שאתם המקימיתובכל
 לכם הוא שבחין שעתלב. מלאלה. סל אסורה מחלטת, מנוחה זה בייםלב.
 '' ',",יעפיתם,'את-נפטייכם ותתעצי תצומו הכפוריםביים

 *?ב לחדש*סייה יערב יחדשמתשעה
 עד-;קךב מערב, ה4א לערבועד

 שמתים:היבבתו צבוךה. מסלתשיתו
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 סכמיםאבדותסילון

 קדט הקביעי: להיטכד.
 ניעו. "סרי שביעיתשרק

 שאין ייבושנותיך:
 בי.עובדים

 טיסר. תקיעתתרוצה:
 בשעת פרוצה:זכרון
 זיכר ה' כטופר,שזקיקה

 ואת האדם בניאת
מכיסם.

 שכשרף קרסן אשה:3ה.
 ..יבאץ.

 תטרי. השביעי:ההשטכז.
 קדיט ים קיט:מקרא

 בבית בושמתאספים
סמק?ש.

 לסל'ח. לסיר:כח.

 ולזעיה. עצוםירה: י י י י .. -י אדם. כל ה4סש: פלכס.
 זק4ל אכייס:ו94רסה

 מות.ענש
 ענט לו ישן לסץ*ך8י:ל.

מות.
 העם מתוך ציה:מקרב
טלה.
 לתמיד חק עילם:הקתלא.

 בכללליתיכפ:
 ייי,יי- לסם. שיילדוהדורות

 המקומותבהצלתי9פ:

~SNW'סם. ?סים יושבים? 
 שלת, שיתין: שעתלב.

 י . י .. י י .: מכל מלאהשביתה
מלאכה.
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 אמוקרשת כג?רק

'='" סכותלג-מד:

 משעועי, למלט שמהיעה-ייר !טים, טבלה חוקים סיכות סג"ת
 יום הוא תירה, שקיסת השמילי, היום בתשרי.ט"ו

 עצרת. טמי4י סגי
 'לולב, ,א%'4,ן',., מינימו' אר4עה לקחת מצוה סעם סראטוןסיום
 ,"ל, יי9ת שסג וסי ייבעת ולשרת טר4ה'הדס
 n~pjo אל ד4ר ה'לג.

וקמר:
 ישראל בני "ל ד4רלד.

 להם:ומליד
 תשרי, סיה, סשייעי יולי" יים עשייוזמיה
 לה'. הסכות חגיהןה
 ומים. שסעהשיישד

 הראיין היוםלה.
 המקלט, בבית בו טמתאספים קדיט, יםיהןה
 בו לעטותואסור
 WC1. מאכל חוץ אבידה,9ל
 לה' תקריבו ןמים שבעהלו.

 4אט. עילהקרכן
 הטמיניהיום
 המקדט, בבית בו שמתאספים קדיט, יוםיהןה

 4אט. עילה קרנן לה'וסקריבו
 המקדט בבית מתאספים זהביים
 לבידה טום בי לעעיתואסור
 סלט. מאכלחוץ
 מיעד, זמן, להם קכע שה' ולסיים הם אלה 9ללז.

 לסםוקיראים
 המקדט. בבית בהם מתאספים ק.לט,מקרחי
 לה': 4אט עילה קרבן מקריבים אלה9ס4ים
 ומיסהעילה
 . י יי- ונסכיםזבח

 ויים. יים לעל שלקבעכמי
 לה' לשקתות בנוסףלח.

 לה' למיניתובניסף
 לה', לסת שהתנן4סם מה לסלובניסף
 לה'. תקריבו אלה ללאת

 אל-נתצה ה' ואדברלג.
לאץ ל"' קיציפא%י""י-א' , ,,, , , , ,,, ),ןןי,י,,,,,,,,,,,רשל:
 הזה ההציעי לחדש ייפ עשר*חמשה

 השניפתג
", ''''" '" יה"פחימץ

 הראשנך שיש'ל5
מקרא-קדש
 אצוהיל-י?א?ת
 עייםלה,שיע% ,,("1,,,,,;,,,,,,),%1,מישו:
 לה' אשהפל14ו
o~$aלרם יהןהמקראןקיט השמיני 

 , ,, יה' אשהלהקך4?4
 קיאע?רפ

 אקוה9ל-ילא?ת
 הישו:ל-א
 ה' מיאיי א,"לז.

 אסםאיי,ילואי
 קיטמקראי
 ליהוה אטה?תקריב

עלהומ?יה
,, ולרכיבו לזצה

 ביומו:יבר-יום
 ה' שצקת מלבדלח.

 4ינימי?םומומי
 9י-4ה"וםואי
 לה': ,,פתנואשר

 - י . יי-
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 חלמיםשלדותסילון

 *דית טעיה ששרת:לו.
סיקדש.

 כמו פייסי: יים יירלז.
 ויום. יום לסלשלקבע

 .. שוסתם מה 4דלתי*ם:לח.
.. מרצינככו. בהתנדבותלה'

ןן
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 כג?רק

 בתשרי, ט"ו הטביעי, לקדט ועשרים בחמשהלט.
 הארץ, תבואת את9שס"9פו

 : :- לה' חגתחגגו
 וסים.רצה - -
 הטמיני וכיום הראטוןביום
 טבתין. ל9ם יהזה האלה, סיסים שקעתשל
 הסכית, חג זה, חג טל הראשון צייםמ.

 אתרוג, - הדר עץ פריתקחו
 לולב, - תמריםכפית
 סיס - עבת עדצנף
 צרעה, - נפלןער4י

 אל.קי9ם ה' לפניןתשמחו
 ומים.שקעה
 לה' תחגגו הזה החג אתמא.
 שסה. 4סל ומיםשקעה
 לתמיד חקזה
 לסם. שיולדו וגיורותלסל

 תשרי. השביעי, 4הדט הזה החג אתתחגגו
 3יכות. תשבו יחג זמי טבעת סלמב.
 .. י : . . י יי מישראל אדםכל

 ידעו לסם, שיילדו שבניכם כדימג. י - .... בסכות.יטב
 ישראל בני את הישבתיי3עכית
 מצרים. מארץ אותםכטהיצאתי

 טלקיסם. ה'טסי
 להם והזכיר ישראל בני אל ד3ר משהמד.
 ה'. מוצדי החגים, סלאת

 ש - יי אמרפרמת

 השביעי לחלט יום ייר בחמשה אףלט..
 הארץ את-תבואפבאספפם
 את-חג-ה'מהגו
 ?מיםשבעת
 שבתון הראשון4*ום
 שעתון: השמיניוקיום

 סראטין ביום לפת ולקהלםמ.
 סדר צדירי
 י.י תמריםכפת

 צו-ציתטנק
 אלהי9ם ה' ל**ייי*סיםוצך34,סל
 ?מים:יבעת
 ליחוה סג אתי וסגלםמא.
 4??ה ?"יםשלעת
 עללםהקת

 י ..ילמרתיקם
 את4: סהר בשביעיקדש
 a)w שבעת תשבו באלתמב.

 ייאשיוי-מיזרח
 טילת.ישבי
 דרסי9ם ידעו ללעומג.
 ישראל את-בני הושבתי בשפופפי

 מצרים מארץ אופםפהוציאי
 אלהי*ם: ה'אני
 אפ-נצדי ננצה וידברמד.
 ישראל: יל-פניה'
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א*

 חכייםט*דותס'יון

 לחיט יים ולר חמשהלט.
 ?תשרי. ט"ומשמיעי:

 כשתאספובאספכם:
 האסיף. בעינת הבואתלם,את

 תחיגו.טאבו:
 עיבדים, ל%שפתיך:
 מעבידה.יעילה

 פרי אתלג, הדר: עך פרימ.
 ז9ה.עד

 לולב. תמרים:יפת
 סדס. יבת: עדאגף

 ערלה ?מי:ק*4י
 נחל. טפת עליצומסת

 .. מחגגו. וחגתם:מא.

 ארעי, במבנה ב15ת:מב.
זסינ




