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 יכלו לא נח בני שנצטוו מצות בשבע אם ומה וחומר, קל דברים והלא וכמה. כמהאחת
 תורה ניתנה לא מה ומפני - שבתורה. המצות בכל וכמה כמה אחת על בהם,לעמוד
 בארצו תורה שנתנה לפי לומר, העולם לאומות פה פתחון ליתן שלא ישראל,בארץ
 זה יהא שלא השבטים, בין מחלוקת להטיל שלא אחר, דבר - עלינו. קבלנו לאלפיכך
 במדבר, תורה נתנה לפיכך תורה, נתנה בארצי אומר וזה תורה, נתנה בארציאומר
 ובמים, ובאש במאכר תורה, ניתנה דברים בשלשה - הפקר. במקום פרהסיא,דימום
 העולם, כאי לכל חנם תורה דברי כך העולם, באי לכל חנם אלו מה לך,לומר

 אתה היו, למלכים עבדים עבדים. מבית מצרים מארץ הוצאתיךאשר
 עבדים מכית מויפדך כשאומר היו. לעבדים עבדים 4א אינו או היו, למלכים עבדים אומר ח זדברים

 אחר דבר - לעברים. עבדים ולא היו למלכים עבדים מצרים,(4 מלך פרעהיכמיר
 ורה. עבירה עוכרים שהיו העוברים, מבית עבדים,מבית

 ופרשה
 אלהיך. ה' אנכי שנאמר לפי נאמר, למה פני. על אחרים אלהים לזך 'היהלא

 אמר כזרות. עליהם גזור עבדיו, לו אמרו למדינה, שנכנס ודם בשר למלךמשל
 כזרותי יקבלו, לא מלכותי שאם בזרות, עליהם אגוור מלכותי, את כשיקבלו לאו,להם
 אמר אחרים. אלהים יהיה לא - אלהיך ה' אנכי לישראל: המקום אמר כך יקבלו,לא

 שקבלתם וכשם כן. לו, אמרו במצרים, עליכם מלכותי שקבלתם הוא, אנילהם,
 רב. פני. על אחרים אלהים לך יהיה לא גזרותי: קבלו עמיכם,מלכותי

 מלכותי שקבלתם הוא אם אלהיכם, ה' 0אני להלץ  שנאמר  היא אובזר: ייצאי ק שכמעון ב יחויקרא
 מצרים ארץ "כמעשה : גזרותי קבלו מלכותי, קבלתם והז) הן לו, אמרו במיניו עליכם ג שםשם

 - לא בלבד מצות בשבע נח בני ימה ר [ "' אס ומה[1
 ושלש מאות בשש ד ח' מ התורה[ וכו' על ן וכו' בהם מ2

 ולמה ז מפני אדכמ ט, ומפנין ן עאכו"כ מצותעשרה

- ח' דם תורה[ ן פתחון יוהרן שלא אט 3-  עלינו[ 4 
 בארצי וזה נ, א ח', דמ תורה[ 5 - ה' דמ תורה[ ן ח'ר

 כ ן בפרהסיה ט 6 - ט רק בפ'ג[ תורה ן תורהנתנ'
 אטכס ן נמשלה אטמ ן ח' ט דברים[ ן בשלש טובשלשה,

 לכל ן  עולם טס [ אט רק לך[ ן ח' ד לך[ לומר 7 -באש
 עולם טמ ן אף א ן אלו 11ף ד ד-הל כך ן ח' א העולם[באי

- ח' ט ה-וו וכו' אתה ן ח' ט מצרים[ מארץ 8-  ב 9 
 אינו ן אומר וכשרבוא לעבדים עבדים אומר הוולמלכיה:(

 0) - אומר כשהוא אטם ן ה' ד בפ'ב[ היו [ ח' אאלא[

 מיד ן ח' רהמוסגר
 א מצרים[ ן פרעה ומבירי מ פרעי

 ד עכדיסן מבית 1) - היו ולא כ ח', מ היו[ ן הוי נ'ט
 אכ ן ח' דט עובדים[ שהיו ן עובדי ט עובדים, מ ןח'

לע-ז.

 שלבש לשבטים פתחון ןגורס ומהיר בס' וכו'. טתחון3
 קבלנוה: לא לפיכך פלוני של בארצו שנתנה לפייאמרו

 : פ"א לע' ועי'  פ"ז. שם. והזהיר וכו'. מחלוקת להטיל שלא4
 וכן הילקוט, כג-רפת נמשלה מגיה וא"ש וכוי  בתגה5

 במרב-ר וכן נתנה, והזהיר בם' אגל הת"ז, גירסתנראה
 ס'ו במדבר תנחומא תרפד. במדבר ילקוט ועיין ס'ז.פ"א
 מס' לעיל וכו'. למלכים עבדים 4 וש-נ: פ'מח, עקבסדרי
 ה, ב פרק בחקותי ת"כ ג, דיג בא מכדרשב-י פ"א,דויסע

 : פ"ז זרה. עבודה 5 : כאן ות"י ת"אועיין
 המלות אלו מוחק במ"ע פני. על וכו' יהיה לא 6)ו(
 לך יהיה 7~4ן דלר"ש פליגי, בהא ורטב-י דת"קומפרש
 וליתא מלכות לקבלת שייך עדיין ולח"ק הגזרותמכלל
 ת"ק דברי מחזק ורשב"י הגזרות מכלל הוא לת-ק דאףאלא
 לפיכך והזהיר: בס' הלשון היא וכן לדבר. דוגמאומביא
 בסה-מ ורמב-ן בפ"ז יהיה. לא ואה"ב וכו' אנכיבתחלה
 טוב( כוכב )הוצאת ג דף אבות למס' בפתיחתאובמאירי
 לני גזור לו ואמרו לקראתו מדינה בני יצאו שםוגרסו
 המלות אלו מוחק בא"פ אלהיך. וכו' למה - וכו':גזרות
 ובז ישנן הסת' בכל אבל ליתנייהו, כד' דף והזהיר בס'וכן

 במצרים. 16 ה: ל"ת ג"כ ועי' א. מ"ע לסה"מ בהש'ברמב"ן

 כ ן ח' א את[ ן נולכותי עליהם משיקבלו מ מלכותו, לכשתקבלו ם מלכותו, כשתקבלו כ ן ח' דט לא, א רמב"ן, גםע"ה
 מקיימין היאך א ן מלכותי מקבלין אין שאם א מקבלין, אין טכ מלכותו, כ ן ח' דט וכמב-ן, אמ גזרות[ ן גזרתועליכם
 כך ואחר מ ן הק' כ הקב"ה, טמ 15 - מתקיימין( מ מקיימין, ורמב"ן: )אט מקבלין היאך גזרותי ורמב-ן: טכסגזרותי,

- ח' ירמב"ן דטמ להם[ אמר ן פני על נ' ורמג"ן ח' דכ אחרים[ אלהים יהיהלא  מנכותי וכו' במצרים ן ה' ד עליכם[ 6נ 
 ש'בעה-ס[מ וכו'גזרותי לא [ א רק עליככ[ -17 כשם רמב"ן טמ ן הןהן ט ורמב"זהן, נ1 כזן ן רמב"זח' לו[ ן נח' יט[ש'
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 שקבלתם הוא, אני מצרים, מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה' אנכי כאן שנאמר הואוגון
 גורותי. קבלו באהבה, מלכותי  קבלתם הזן הן לו, אמרו במיניו מלכותיעליכם

 פסל לך תעשה לא שנאמר, לפי נאמר, למה אחרים. אלהים לך יהיהלא
 יהיה לא לומר תלמוד יקיים, שלא מנין כבר, העשוי יעשה, שלא %א לי אין תמונה,יכל
 יט 6 ייני" את טונתון נאמר ככר והלא הן, אלוהות וכי אחרים, אלהים - אחרים. אלהיםלד

 שאחרים אלא אחרים, אלהים לומר תלמוד ומה המה, אלהים לא כי באשאלהיהם
 מלבא הטובת את מאחרין שהם אהלים, אלהים אחר דבר - אלוהות. אותםקוראין
 אחר דבר - אחרים. עובדיהם את עושין שהם אחרים, אלהים אחר דבר --לעולם,
 ז מז שם יענה ולא אליו יצעק 0הן אומר הוא וכן לעובריהם, אחרים שהם אחרים,אלהים

 יושיענו, לאמצרתו
 העולם לאומות פה פתחון ליתן שלא נאמר, למה אחרים אלהים אומר, יום.רבי

 צורך. בהם ואין בשמו נקראו והרי צורך, בהם היה כבר בשמו, נקראו אלולומר,
 כו י בראשית שעה באותה ה'1 בשם לקרוא הוחל סאו שנאמר שת, בן אנוש בימי בשמו, נקראוואימתי

 חדש מעשה עשיתם אתם המקום, להם אמר עולם. של שלישו והציף אוקיאנוםעלה
 ח ה עשס 0הקורא שנא' בשמי, עצמי ואק-א חדש ~עשה אעשה אני אף בשמי, עצמכםוקראתם

 שמו. ה' הארץ פני על וישפכם היםלס"

 במצרים, להיות צריך בסיני. 2 וא-נ: מוחק, צדקבאיפת
 : העם ויאמן כרכר-ריב במצרים האמינו שכברהכוונה
 פני, על אחרים אלהים לך יהיה לא להשלים צריךגזרותי.
 מאלהיכם 3 ג: פ'יג אחרי ת.כ מגז, כד', דף והזהירעיין וכו" יהיה לא נאמר לכך דר"ל ואפשר כי-מ. גירסתועיין

 אלא בא"צ, מחקן וכן המלות, אלו מוחק במ"עושחריכם(.
 ברש=י היא וכן המעתיק. טעות ידי על ההגההשנשתבשה

 : והזהיר בס' וכן איתא נוסחאות בשאר אבל וילקוט,וכי-מ
 והלא נאמר למה סג: עמוד היראים גירסת וכו'. למה-

 וכו'. לא ת"ל 4 וכו': שנ' לפי ~היך, ה' אנכי נאמרכבר
 והזהיר, וכו'. שאחרים 6 ורמם-ן: רש"י פ-נ,והזהיר,

 שם -ת ומ פ'מג דברים בספרי הענין כל ועיין ורפ"י.ס"ז
 8 פ"ז: והזהיר. מכדרשב"י, הטובה. 7 לט(: )דף טזכא

 רעיין שם, וספרי במכדרשב"י היא כן אחרים'?ובדיהם
 יוצא הוא זרה ,עבודה שעובד ידי דעל אחרים ופירושבח"ג
 דהלא ק"ק אבל זי"נ. אחר, לאיש ונהפך ישראלמכלל
 ואולי מבסן אלילים עוברי שהם מיירי בנכריםבסתמא
 וכו'. יצעק 9 אחרונים: עובדיהם את עושים שז-זםצ"ל

 ס'טז התנחומא פי על הוספתי בשמי. 12 לד: דףיהזהיר
 המ"ח. או הילקוט כגירסת כאן גם לגרוס ואפשר לקמן.וכן

 הים למי ואקרא וכו' אני אף בשמי וקראתם מגיהובא-צ
 צורך דאין כתב ובמ"ע ס'ז פ'כג הב"ר בלשון היטביעיין
 בהפך ולי מעצמו, מובן המאמר כי ההגהורץ אלמולכל

 ואיזה והפירושים ההגהות כ2-ן עם וחתום סתוםהמאמר
 קורא היה לא והכתוב אם העולם לאומות היה פהפתחון

 להפך או אלוהותם בטלה כך ידי על וכי אלוהותלאלילים
 החזקוני ולשון כח. מוסיפים דזכנ( לבד שם קריאת ידיעל
 לא לומר העולם לאומות פה פתחון ליתן שלא אומר יוסיר'

 ע"כ. צורך, להם היה אלהים נקראו שאלו אלהיםנקרא
 שום להמאמר מצאתי לא כי דבר סוף מובן. אינו זה.גם

 לאומות פה פתחון ליתן שלא וצ"ל להגיה יש ואוליפתרון.
 בשמו נקראו לא צורך ביה"כ:( היה לא אלו לומרהעילם
 להם היתה ם י ה ל א הכתוב מדקראן פירש וכו' נקראיםדהרי

 וממשלה כח איזה להם דיש לומר טענה העולםלאומות
 לומר אחרים אלהינו( וקראן בצדה תשובה גאה כןועל
 דרשם-י: המכיל' לשון ועיין כן. אותן קוראים אחריםוברק

 ס 18 ח' אט פני[ על ן ח' רמב"ן פני[ וכו' אלהים ןח'
 ן ח' ד עליכם[ 19 ן ח' ד והועל[ 3hd~ ןאנכי
 ן מלכותי קבלו הין הין כ ן ח' ט מלכותי[ וכו'אמרו
 אשר ן כשם 1שנ'[ ח"ן ט גזרותי[ וכף כמעשה ן גזירתיכ

 מלכותי וקבלתם ד וכו'[ אני ן ח' אכ מצר'[ מאר'הוצאתיך
 קבלתמן ן במצרים מלכותי עליכם 2 - וכף קבלתםוהן

 גזירתי כ גזרותי[ ן וקבלו ק ן ח' אכ באהבהן ןכקבלו
 לפי אטע ן ח' טכ אחרים[ אלהים 3 - נאמר לכךוג':

 שלא ך ן וגו' א ח', מ תמונהן וכל 4 - אומרשהוא
 אחרים אלהים ן וגו' נ' א אחרים[ 5 .- והעשוי כ ןתעשו
 - ח' ט אח[ ן נתון נאמרו ט ן המה אכ ן ח' רטבפ'ב[

 ן ח' אכ אלהימן ן לאלהים א ן ח' כס וכו'[ לא כי6
- ח' מאחריסן  וכו' ד"א ן אלהים אותם ט קורין א 7 
 כ ועוימן ' ח ר אתן ן ח' כ אלהימן ן ח' אלעולם[

 ן ח' כ אלהים[ ח' מ אחרים[ אלהים 8 - בעולם טבם,
 אלהים ן אחרונים אלהיהם אדיב וכו' עובדיהם ח' מאת[

 מאחרים ט ן אחרונים אבק ן ח' מ אלהים ן ח' טאחריק

 מצרתו 10 - יענהו ט ן אף במקרא: והן. ד ח', א הן[ 9-
 מ 11 יושיעני- ולאןט ומצרתוןא ח',דטמ כוכול
 ח מ לומר[ 12 - כמה א ח', 1 נאמר[ למה ן הגליליר-י
 ן הרי ט אלו, מ ח', א והרין ן ח' אמת כבר[ ן שאלו בן
 ט ח', מ בשמו[ ן אימתי אטכ 13 - בהן היה ולאת

 אם 14 - וגו' לקרוא כ ן שנ' אנוש דור בימי נ ןבשמן
 עשיתסן ן הקב-ה כ הקב-ה, אמר טת ן אוקיינוס כאוקינוס,

 ן לעצמכם שם וקראתם מ 15 - עושים ד ח, גםב"ה
 שם ואקרא מ ן בס' וכן ח' אד בשמי[ ן אלוהות עצמכםט

 וכוץ וישפכם 16 - וכח"א טכסה ן ה' עצמי ט ןלעצמי
- ח' מ הארזן פני על ן וגו' א ח',ד  
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 ד"א יום. בכל אלהות להם מחדשים שהם אחרים, אלהים אומר, אליעזררבי
 עשאי לו, ונצרך כסף(4 של לו ולהיה כםף1 של עשאו לו, ונצרך זהב של לו היהכיצד,
 אומר הוא וכן מעופרת, או ברול של דשאו לו, ונצרך נחשת של לו היה נחשתןשל

 לא זרה, עבודה שם כל להם נפרם אלו אומר, יוגהק וחנני - באך* כקרוב: יד(ן4קעיכן יז לבתרים
 וראה, בא אומר, אנטיבנום בן חנינא רכי . - שכעולם. העורות כל להם מספיקהיה
 רב. - חרם. או אהד קימם אפילו עליך שתמליכנו כל למולך, תורה שתפסהלשון
 אחרון הוא ומי במעשים, אחרון שהוא למי אחרונים שהם אחרים, אלהיםאומר,

 אלוהות. אותם שקורא מישבמעשים,
 עבודה על נצטווה לא לומר, לישראל פה פתחון ליתן שלא נאמר, למה פני.על

 ולעולמי לעולם וקים הי אני מה לומר, פני, על נאמר לכך ממצרים, שיצא מי אלאורה,
 הדורות. כל סוף עד זרה עבודה תעכור לא בנך ובן ובנך אתה אףעולמים,
 תלמוד אטומה, לו יעשה אכל גלופה, לו יעשה לא יכול פסל. לך תעשהלא

 לך תטע 0לא לומר תלמוד מטע, לו יטע אבל אטומה, לו יעשה לא תמונה, י% לנמר כא טזשט
 של לו יעשה לא yu' כל לומר תלמוד yy' של לו יעשה אבל מטע, לו יטע לאאשרה,

 אבן של לו יעשה לא כמוכית* יואב:ן לננער* למוד אבן, של לך יעשה אבל yy' א כותקרא
 כמף של לו יעשה לא כסף, סאלהי לומר תלמוד כסף, של לו יעשה אבל כג כשמות

 יעשה אכל זהב, של לו יעשה לא זהב. יואלהי לומר תלמוד זהב, של לו יעשה אבל שםשם
 לו יעשה לא תעשו. לא ממכה סואלהי לומר תלמוד עופרת, של בריל של נחשון של לי ד יטויקרא
 ועשיתם וכשההון חפן לומר תלמוד ממל, כל דמוה לו יעשה אבל אלה, כל וימות TU דיגיים

 ן ח' מ אלהימן ן אלעזר ר' א המורעי, אליעזר ר' ט1
 ח, בו ביצר[ הא ן בכל אותם מחרשיםמ

-  ח' כ של[ 2 
 ן עושתו מ ן ח' מ לו[ ן נצרך רז וצריך, כ וצרך, אסן
 ן צרך מ נצרך, וט תרד, א 1 אב רק המוס' ן לא ולון
 )ט של וכן סב וכו'[ היה 3 - עושהו בו ן ח' מלון
 ברזל של עשאו צרך מ עופרת, של בדיל של ברזלח'(
 של וכן בדיל של וכן ברזל א עופרת, ושל ברזל שלוכן

 וגו' גאו א [ לבקרות א 4 - משנ'חדשים אטבעופרתן
 5 - של כ שמן ן וכל ט ן בפרט כ נפרש, נפרשו,דמ ז_ן

 חנניה, עירותןאכ ח'ןטכ לו,ד מ להט[ ן ספקוכמק
 כס שתמליכוהו, ט 6 - בה ד ן אנטיגנוס בן חנינה ר'ז

 שהוא מי אחרים מ 7 - ח' אזטכמ חרץ או ןשתמליכני
 ן הקורא זה ז וכו'[ ומי ן אלוהות אותן קורא במעשיםאחרון
 לומר[ 9 - הקורא ח'( )א זה אטכ 8 - ח' דטהוא[
 ת-ל כ ן למצרים 1 ן למצרים משיצאו אלא ק 10 - ח'א
 לעולמי מ ן ח' כ חי[ ן ללמדך ז לך, לומר ט ן פניעל

 לא[ ן בנך בן ולא בנך ולא( )ז לא אזטכמפ 1נ -עולמים

 לפגי צורך בהם יש יבול אלהים שנקראו לפי יכולאלהים,
 נפשיר, באפי מילתא וכו' נקראו אימתי ודקאמר אחרים,ת"ל

 הקורא - זרה: עבודה לעבוד התחילו אימתילהודיענו
 בר"י קצה(, )דף יז לב דברים מ"ת והזהיר, עיין -וכו'
 סיד, ופ'כג ס'ז פשו שמ"ר סיב, ופיכה ס'ז ופ'כג ס'ופיה
 כד, ס' ב תנחומא יד, פסוק נ פ' קה"ר ב, ס' י מ'דב.ר
 תקמר, עמוס כא, יהושע ילקוט יד(, )דף פ'ח בראשיתאגדת
 4 כד: דף והזהיר פ"ז וכו'. אליעזר ר' 1 תתקסם:קהלת
 והזהיר: בס' הענין סוף עד וכו' נפרט אלו אומר יצחקר'
 סד. בבלי ע"ג, כה סנהדרין ירושלמי ובו'. קיסם אפילו6

 אלעזר דר' דקאמר שם אביי דברי על בעיני גדולהותימה
 דהכמ אדרבה והא אחד, דבר אמרו ב-א חנינא ור'ג"ש

 מעשת שהם וכו'. אחרונים שהם 3 וצ-ע: לזה, זהמתנגדים
 גלופה- 12 כה.: דף והזהיר פ"ז. הדורות. 11 אדם:ידי

 גהגהות אבל ז"ר. איברים, חתוך בלא ואטומה בצורהחקוקה
 צורה דגלופה מפרש: זרה עבודה מהלכות פ'גמיימונית
 כפי' והעקר בזי"נ, פירש וכן שוקעת. צורה ואטומהבולטת
 בה': דף והזהיר פ"ז ועייןהז"ר.

5

10

5נ

 13 - גלופה לך יעשה כוס ן ח, אדב יכול ן תמונה וכל פסל טס 12 - ע-ז תעבוד לא הדורות כל סוף עד מ ן ח'אכפ

 כ לו[ 14 - תטע מ ן מטע לו יעשה אט ן אלא בו אבלן ן ח' ק אטומהן ן ח' זב לו[ ן יעשה לא יכול ט ן כל ש-ג אט,וכלן
 יכול נ' ט לו[ ן וגו' משכית כ תתנו, לא משכית ומ ן ה' מ לו[ 15 - ח' זטמ במג[ לו ן ח"ן ז בפ'ב[ לו ן יעשנו 1לך,
 אט ח', )מ 111' זהב ואלהי כסף אטכמ ן זהב ושל כסף של אטכמ ן ח' רם לו[ 16 - ת' מ בפ'בן לו ן לו יעשהלח
 ח'( )מ לו יעשה אבל זהב( ושל כסף של לו יעשה לא יכול )ט זהב ושל כסף של ח'( )כמ לו יעשה לא לכם( תעשולא

 1 ואלהי אדט 18 - ז גם זה ובעין וצו/ אלהי ת"ל עופרת( ושל גדיל ושל ברזל ושל נחשת של )אטכ מתכות שארשל
 דמו? בל ב 19 - ה' כ לון ן ת"ל פטל כל דמות לו יעשה לא יבול ט וכו'[ לו ן לך( נ' )ומ תעשה דוטמ אבל א,תעשה

 - וכר ד ח', מ וכו' ועשיהם ן ח' דטמ ז, דמיה[ ן ח' מ לו[ ן סמל כל דמות לו נ' מ מכל, זמ ןכל
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225 פרשהו ייערך דבחדשמסכתא

 בהמה דמות לו יעשה אכל ממל, כל דמות לו יעשה לא סמל. כל תמונת פסללכם
 שסי'-יט שם יעשה לא כנף. צפור כל הכנית בארץ אשר בהמה כל שזבנית לומר תלמוד ועוף,חיה

 לומר תלמוד ורמשים, שקצים וחגמים דגים רמוה לו יעשה אבל אלה, כל דמותלו
 אלה, כל דמות לו יעשה לא במים. אשר דנה כל תבנית באדמה רמש כל0תכנית
 עיניך תשא סופן לומר תלמוד ומזלות, כוכבים ולכנה חמה דמות לו יעשהאבל

 כרובים מלאכים דמוה לו יעשה אבל אלה, כל דמות לו יעשה לא וגו'.השמימה
 המה רמות יכול בשמים, אשר אי כשמים. אשר לומר תלמוד וחשמלים,ואופנים
 כרובים, דמות לא מלאכים, דמוה לא - ממעל לומר תלמוד ומזלות, וכוכביםולכנה
 וחשך תהום דמות לו יעשה אבל אלה, כל דמות לו יעשה לא אופנים. דמותלא

 לארץ(4, מתחת יכואשר לומר תלמודיאפלה,
 אומרים ויש עקיבא, רבי דברי הבוביא, את להביא לארץ, מתחת במיםואשר

 למצוא מקום לו ליתן שלא הרע, יצר אחר הכתוב רדף כך כל השברירים. אתלהביא
 התר. אמתלתלו

 שמיז 0וילךויעבוד אומר: שהוא לפי נאמר, למה תעכדם. ולא להם תשתחוהלא
 עצמה. בפני השתחואה ועל עצמה בפני הענודה על החייב וישחחו, אחריםאלהים
 להם תשתחוה לא לומר תלמוד וישתחוה, שיעבוד עד חייב איכו או כן, אומראתה
 ולא להם תשתחוה לא אחר דבר - עצמו. בפני אחד כל על לחייב תעכדם,ולא

 יט כב שמות עונש לבדו, לה' כלתי יחרם לאלהים שובח אומר, שהוא לפי נאמר, למהתעכדם
 יד לד שם 'כי אומר הוא וכן תעבדם1 ולא להם תשתחוה לא לומר תלמוד מנין, אזהרהשמענו,

 אחר. לאל תשתחוהלא
 מתחת מארץ אשר ג' בא"צ ת"ל. 101 כד: ר"ה וכו'. חמה5

 12 רמב"ן: וע" מא:, ותול' קנאותי, הם ד"ה שכ פיסקאדבר. ספרי הבוביא' 11 א"ע[. לדרשת שלאח"ז הכת' נפנהובזה
 ד"ה נד. בירמא התוספות וגירסת בת"ג עייןהשברירים.
 מלשון דשבריריט מפר' השלם ונערוך הסורזירימ,כרובים,
 13 רחוק: וזה בים, המבריקות היות והכוונה:פרסית,
  דרשב"י מכילתא פ"1, והזהיר, זה כל עיין התר.אמתלת
 מ"ת דרשב"י, מכילתא עצמו' בפני 17 פ"י: רישולקמן
 וסג. ס: סנהדרין קמח, פיס' שם וספרי ק( )דף ג יזדברים
 דף והזהיר פ"ז. ועיין ע"ג. ט ושבת ע"ב כה שםירושל'
 אומר שהוא לפי מגיה: גא"צ וכו'. שהוא לפי 18כה.:
 ועיין וסו" עונש וישתחו אחרים אלהים ויעבודוילך
 בא"צ וכו'. ובה"א 19 פו: וסנהדרין פ'יז משפטיםלקמן
 והזהיר: עיין במ"ח ליתא וכןמוחק,

 מ ן תכינת א ח', ד דמות[ ן ח' זטכ לון ן לא יכול ט1
 ן וגו' ד ח', מ וכו'[ אשר 2 - חיה דמות יעשהאבל
 מ ן בהמה זמ אלה[ 3 - לא ינול ט ן ינו' א ח', םכנף[

 ן האדמה ד ן רומש אם ן ח' ד תבניתן 4 -ושקצים
 יכול ט ן וגו' דגה א ן ח' א כל[ ן ח' דכמ וכו'[תבנית
 השמים ד 6 - פן ט ן וככבים אכ 5 - ח' אב לון ןלא
 ח' אכמח'ןרמות[א לאןלו[ טיבול 1 אט רק וגו'[ן
 כס ן ח' אט לון ן ח' מ לו[ יעשה אבל ן ח' מכלן

 בשמים מ ן ושרפים מ ח,, אוטב וחשמלים[ ד -וכרובים
 בשמים ואשר מתחת בארץ ואשר ממעל בשמים כ ןממעל
- ח' מ ש"ט[ אופנים וכו' אי ן וכו' חמהיכול  וכוכב ק 8 
 1 ולא ט 1 ח' ד מלאכיכן דמות לא ן ח' אדוב ומזלות[ן

10

13

20

 ט דמותן לו ן ח' נו כלן ן ח' ט לו[ ן ולא אכ 9 - ש"ט וכו' יעשה לא יכול ולבנה חמה דמות ולא כוכבים ב: וכוץכרובים
 רק במים!1 ]חס' המוס' 1 והברה א יד, עמ' אלברצלוני לר"י יצירה ס' ופ' ב רק ואפלה[ 10 - חשך מ ן ח' א תהום[ דמות ןח'
 וגם ר"ע של הדרש לפגי הדב' נשנו לא ובטעו' ת"ל למלת הכת' את לצרף יותר נ' ובכי"מ א בכ"י המליט של סדורז 1עס"ימ

 ט 11 - רב"[ בר"ו' גם אדון ובמב' זל"ז. השונים כח"י ליחס ראי' שמהם המקולז' אחד וכאן יוכיח בילק' ואשר של הוא"וחסרון
 אב השדוירין, אלב': ר"י 12 - אומרים ואחרים : אלברצלוני ר"י וי"א[ ן אבוניא אלב': ר"י הבבואה, מ הבובאה, ט ןאשר
 אמתלת( )ק מתלא מקוס לו למצוא פה פתחון ליתן וק ן ח' א הקב"ה, ד חכתוב[ ן ח' ב, כל[ ן וכל וירוס( )א ויריםהסור
 כ תעבדם[ ולא 14 מתלת- אם ח' יצירה: מ' ופי' מ לו[ לאמתלאהשלהתר-13 מקום ט ן ח' יצירה ס' ופ' אט לה ןהתר
- מס' וכן השתחויה אט ן ח' מ עצמהן וכו' ועל ן מ רק וישתתק 15 - שכ' לפי מ ןח'  חייב יהא לא או אט וכו'[ אתה 16 
 17 ח'- ט תענדם[ ולא להם ן עד 4א אינו מ ן עצמה בפ' ההשתחואה ועל עצ' בפני הע' על לחייב אומר אתה at((u1עד

 ח', רט: תעבדס[ ולא ן ח' ט להם[ ן ח' וק עלן ן במ"ע ההשתחויה( )ט השתחואה ועל עצמה בפני העבודה על לחייבאטכס
- 111'א  ן מח' להם[ לאתוטהתוה ן ח',אנ'וגו' לאתשתהוהןר 1 ח' מני'[כ אזה' עונש-19 יחרם אטעם 1 שנ' לפי מ 18 

 - וגו' שמו קנא ה' כי אחר א 20 - ח' ד כין ן ח' מ אחר[ וכו' וכן ן תעב' לא ת"ל מ ז, רק תעב'[ ולא ן ח', ט תענ'[ וכו'להם
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 1 פרשה יתבחן רבחדשמסכתא226

 בקנאה שליט אני קנאה,(4 של אלוה אני יכוכי קנא. אל אלהיך ה' אנכיכי
 ינום לא 0הנה שנאמר בי, שולטת הנומה ואין בנומה שליט אני בי. שילפות קבאה ו14ין קכזמדתהלים

 נפרע אני בקנאה קנא, אל אלהיך ה' אנכי כי אחר דבר - ישראל. שומר יישןולא
 אחרים. בהכרים אני וחנון רחום אכל זרה, עבודה מןמהם

 אל אלהיך ה' אנכי כי בתורתכם, כתיב : כמליאל רבן את אחר פלומופוםשאל
 בחכם, מתקנא חכם בכבור, מתקנא גבור ן בה להתקנאות זרה בעבודה כח יש וכיקנא,
 אדם אלו לו: אמר כה. להתקנאות זרה כעכורה כח יש אלא בעשיר, מתקנאעשיר
 או בבן מתקנא, האב במי זה; כלב בחיי נודר נודר, וכשהוא אביו, בשם לכלבוקורא
 דליקה שנפלה הרי לו, אמר ראית, מה לו, אמר צורך. למקצתה יש לו, אמרבכלב.
 אמשול לו, אמר לעצמה. שעמדה לא שלה, זרה עבודה בית יכוהוצל(4 פלוניתבמדינה
 החיים עם נלחם, מי עם למלחמה, שיוצא ודם בשר למלך דומה, הדבר למה משל,לך
 מה מפני צורך, למקצתה ואין הואיל לו, אמר החיים. עם לו, אמר המתים. עםאו
 וללבנה לחמה עוכדין אתם והרי עובדין, אתם אהד לאכר וכי לו, אמר מבטלה.אינו

 מפס עולמו יאבד לאדמן ואפילו וגיאיות, לאפיקים ולגבעות להרים ולמזלותולכוכבים
 בה ונכשלו הואיל לו, אמר וגו'. ובהמה ארם אסף וכו' כל אפף סאסף שנאמר והשוטים, ב-ג אצפניה

 אף כן אם לו, אמר השוטין. מפני לו, אמר העולם. מן מעבירה אינו מה מפנירשעים,
 האדמה. פני מעל האדם 0והכרתי עובדין,לאדם

 דשא ממורגין, שהן בדמן או ממורגין שאינן בזמן בנים. על אבות עוןפוקד
 משה ששמע כיון קוצץ. כן  קוצץ בן קוצץ אומר, נתן רכי רשע; כן רשע בן רשעכיצד

 בפ'א[ אני ח"ן ל ח'ןוכי[ דם ן.המוטג' אאני ח', כ אנכי[1

 בי[ ן שליטה אט [ הקנאה אטכס ן אין כ 2 - אומראב
 אני ד"א ישראל שומר יישן ולא ינום לא הנה שנ' נ':ד
 ן בי שולטת קנאה ואין בקנאה שליט אני קנא 4שלה'
 א ן שליטה אט ן התנומה ט ן נומה ד ן אין כ בתנומהט
 ישראלן שומר ן ח' מ ישראל[ וכו' ולא 3 - )וכה"אטכ
 מהם[ 1 - ח. ט קנא[ יכו' כי ן ה' אני ד"א ד ן ח'כ

 א-
 ורחום חנון ןאטכמ מע"ז ע"זןאזבמ משבדי מהן ט ח,.1
 אב ן ח' ט ש'ין[ האדמה וכו' שאל 5 - ר טכ אני[ן

 ח' ד: אנכי[ ן כתו' מ כת', אכ ן פילוסוף מפילוסופוס,
-  

 חכם בעשיר עשיר בגרר גנור אלא מתקנא כלוט קנא מ6
 משל בה להתקנאות כ ן בה להתקנאות בע"ז כח ישבחכם
 בה[ וכו' גבור ן ח' זכ בפ'ב[ מתקנא ן להתקנות אד ןגבור

 ד ן וכי כ ן ח' ז אס"א[ ן ח' זכ מתקנאן 7 - רא
 בפ"ב[ נודר ן במי אביו כלב בחיי מ 8 -להתקנות

 וכו' בכלב מ 9 - שמתקנא כ ן ח' כ האב[ ן ח'כ

 כ 10 - יהרי אכ 1 ראית ומה אמר נ' א ראיתן ןומה אי ן יש וכי אכ ן ח' מ ש'ד[ עה"ס מספר וכו' אמרן
 אמר א~כ ן שלהן ד ן לבית חוץ ד ביתן והוצל ןבמדינת
 מי אכ ן כנגדעם 11א - וכו' שיצא( )ז יוצא ב"ולומלך

 צדק ובאיפת הדפוס, גירסת עיין וכו'. שולטת קנאה ואין2
 חימה ואין בחימה שולט אני בי שולטת קנאה ואיןמגיה
 וכו'. בנומה שליט אני חימה ובעל ה' נוקם שנ' בישולט

 ועיין צד. ושוח"ט ס'ח פ'מט הב"ר ע"פ כן הגיהואולי
 ורש-י: ת"י T-b, כה:, והזהיר וכו'. נפרע 3 והזהיר:פ"ז
 ו פ'ד שם ובמשנה נד: זרה עבודה זה כל עייז וכו'. שאל5

 משלים בא"א בה. להתקנאות 6 : וח"ז ה'1 פ'וובתוספתא
 שנשא לאדם דומה הדבר למה משל לך אמשול לואמר
 ממגה פחותה מתקנא אינו ממנה חשובה אשתו עלאשה

 מה מפני גמליאל רבן את אחד פילוסוף שאלמתקנא
 לו: אמר 7 וכו': לו אמר בה מתקנא ואין בעובדיהמתקנא
 בם-ע וכו" אמר 12 אותה: קורא אתה כלב משלים:בא"א
 דשן נוסחאות דשתי וכתב עובדין לאדם עד מכאןמוחק
 לפרש ואפשר זרה יעכודה הגמרא ע"פ הגיהו ובש-יובזי-נ
 להיות צריך כן ואולי קל תקון ידי על שלפנינו הנוסח'גם

 לאדם אף כן אם להם אמר העולם וכו' הואיל לואמרו
 דס"ל פי' וכו' והכרתי השוטים מפני עולמו יאבדעובדין
 מה מפני אותו ששאלו מה על תשובה הם הנביאדדברי
 צריך וכו" או 18 זרה: עבודה את מעביר אינוהמקום
 משה כששמע כא( )דף ט ה דברים במ"ת הוא כאשרלהיות
 אפילו או וכו' בזמן לו שאמר עד ונבהל לאחוריו נרתעכך
 היא בר' 1ויות' וכו' כיצר הא לשונאי ת"ל מסורגין שהןבזמן
 א ל 1 וכו' בזמן לו אמר ונבהל משה נרתע והזהיר:לשון
 רכ 9ן ת"ז: ועי, וכו'[ משה וימהר מיד מסורגין שהןבזמן

 ן אתעולמו לאדםן1 אפי' ולגאיות אכ ן ולאפיקים כ ן כלמזלות ן לכוכבים אכ ח'-14 ז והריו מקצתה-13 כ -12 נלחםהוא
 ן הרשעים כ -16 ח' כ וגו'[ ן לו אמ' נאמ'ה' האדמה פני מעל אכל ן אאסף אסף כ [ כ רק 9נ,[ השוט-ם[אזכ5-1נמפני

 אכ ן )כבמקרא( האים את אזם דכת' כ ן עוברין ק 17 - ח' א לו[ אמר ן השתויין כ ן ח' ז הביוטין[ וכו' אמר ן למה זממרם[
 על בנים ןט מסרגין מסרגין'.. שאיןןד אינןןא שהם רנעיםןך וגו' נ' כ שלשימן על נ' א בנים[ 18 ה'- נאםהאדמה
 ח, אט בפ'בן קוצץ בן ן יהושע ר, כ [ ח, אט בפ'בן רשע בן 19 - צד באיזה הא כ ן כיצד הא מסורגין שהן בזמן וגו'שלשים
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227 ו-י פרשה יף2ר4ך רבחורשמסכתא

 ח יי שמית בן רשע כן רשע בישראל אין ושלום, חם אמר, וישתחז. ארצה יויקר הוה, הדבראת

 תלמוד דורות, לארבעה הטוב מדת כך דורות, לארבעה פורענות שמידת כשם -רובע,
 ט י יביס דור, האלף לומר תלמור שנים, אלפים מיעוט אני שומע לאלפים, אי לאלפים.לומר
 ממפם. ואין חקרלאין

 בו; וכיצא אכש אברהם ה לשהכי, מצותי. ולשומרילאוהבי

 ולשומ-
 קראל י אלו זי, מצו ולעךמ-י לאוהכי אומר, מק רבע והנקמם. הנביאים אלומצותק
 שמלתי על ליהרג, יוצא לך מה המצות. על נפשם ונותנין ישראל בארץ יושביןשהם
 שאכלתי על ליצלב, יוצא לך מה בתורה, שקראתי על לישרף, יוצא לך מה בני,את

 ז יג יכייה מאהבי, בית הוכיתי 0אשר ואומר הלולב; את שנטלתי על מאפרגל, לוקה לך מההמצה,

 שכשמים. לאבי ליאהכ לי כרמו אלומכות

 ופרשה
 הד ייקיא נפש 0או בכלל היתה שוא שבועת אף לשוא. אלהיך דה' שם כורז רזשאלא

 ופוטרה עליה ומחמיר מכללה מוציאה הכתוב והרי בשפתים, לבטא תשבעכי
 לומר תלמוד המכות, מן פטורה תהא כך הקרבן, מן פטורה שהיא וכשם הקרבן.מן
 לא מכות מכלל יצאת קרבו מכלל ינקה, לא כי לשוא אלהיך ה' שם את תשאלא

 יב יט ייקש לשקר, בשמי תשבעו ילא אומר שהוא לפי נאמר, למה תשא א ל אחר, דבר -יצאת.

 אלהיך, ה' שם את תשא לא ת"ל להשבע, עליו יקבל שלא מנין ישבע, שלא אלא ליאין
 לך הריני להשבע, עליך משקבלת אלהים, לך הריני להשבע, עליך קבלת שלאעד

 ינקה, לא לומר אפשר אי ; לשוא שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא כי שנאמרלדיין,

 כי"מ גירסת ועיין המלות אלו מוחק בא"ב אטר.נתן
 אי מגיה ובא"צ שאלה. לשון והיא וכשם, צ"ל כשם.2

 דף והזהיר מספר. 4 : כשם יכול מגיהין וזי"נ ובא"אכש4
 י רמב"ן ועיין ז"ר מצווה, היה שלא אברהם- 5 : פ"זכה:,
 פ'לב ויק"ר ועיין כה:, דף והזהיר ת"ז, וכו'. ישראל אלו6

 כפתור תרנט, תהלים תקפא, זכריה ילקוט ע-ב, שוח"טס"א,
 עדעלמאן(. )הוצאת לו דף פ"יופרח

 וכו' בכלל - פ"ז: בז., דף והזהיר ובו" אף 11)ז(
 ומחמיר 12 לשקר: בשמי תשבעו לא בכלל מגיהבא"צ
 דלא דחומרא מפרש ובז"ר המלוה, אלו מוחק בא"צעליה.
 ובזי"נ כן. משמע הלשון ואין בקרבן מתכפר ולא היינותשא
 בשבועת חומר פ'ז סוף דשבועות התוספתא פי עלמפרש
 על וחייבין ברשות.ובמצוה נוהגת שוא ששבועת וכו'שוא
 העונש חומר על הכוונה ואולי ע"ש וכו' ואחת אחתכל

 עמהן תשא ולא ולמטן תשא מלא רבי בדברי לקמןכדאיתא
 לבטא תשבע כי נפש או שג' מגיה בא"צ הקרבן. 13וכו':

 כ. שבועות וכו'. מכות מכלל 14 וכו': כשם אובשפתים
 אלהים 17 בז.: דף והזהיר פ"ז, וכו'. יקבל שלא מנין16

 אלהים לך וכו' משקבלת 1-ה' להגיה רוצה במ"עובו'.
 : בח"ג ועיין מוחק, ומ"ע בא-צ שנ"18

 )אט וגו'( )כ ויקור משה וימהר הזה אטט [ ח' ק הזה[1
 המקום אמר א ן ח"ו ח'( )ט הקב"ה אמר וישחחו( ארצהג'
 ח, אט בפ'בן רשע בן ןאין

 ן "פורענות אב או ט 2 -
 ט דורות[ לארבעה ן הטובה אט ן ח' כ דורות[ וכו'כך
-ח'  לאין 4 - דורים דורי נ' ט דורים. נ' אכ תר[ 3 
 ולשומרי לאוהבי 5 - לאין ט ואין[ ן ח' ז מספר[וכו'

 בפ"ב[ מצותי ולשומרי ן ח, אטכס אבינו[ [ ח' אטמצותי[
 ח, אטכמ ישרן[ 6 - ולשומר א ח,,כ

 שיושבין מ 7 -
 בס' וכן ויוצא מהלך ט ן המצות בכל כ כלהמצות, על אט[

 לצלב מה כ ן שקריתי אטכ 1 ישראל נוסף: דב בני[ 8-
 מכף ז מספרגל, מ ן מצה ט המצה את אכמ 9 - שאכל מ[

 מ האלה, המכות אכ 10 - סרגל(, )א פרגול מאה אטפהרגל,
 לאבינו כ לאביהם, א לאהבאבין מ לאהובן כ: אח' לי[ הללוןהמכו'
 אטכ ן וכקהיית ן אכואף ן ח' כ לשוא[ אתוכו' 11)ז(
 ומחמיר ן וגו' בשפתים ט ן וגו' תשבע כ 12 - אושנ'
 אדט ח', כ וכשם[ ן כשם אומר אני ט 13 - ח' מעליה[
 מ כך[ ן פטורה כשהיא כ שפטורה, מ ן כשם יכול ן ן כשםכ

 ן בס' וכן יצאתה כ ח' מ קרבן[ ן מ רק ינקהן וכו' אלחיך ן וגו' ה' א ן וכו' מכלל תשא כ ן ח' ד תשא[ לא 14 - כן כח',
 מנין שאמר-16 מ שאומי לפי לשוא(ןכ אלהיך )א ה' ים את נ' אט כ[תשא[ רק ד"א[ ח'-15 כ לא ן מח'מכות[
 - לשוא אלהיך א "', כם אלהיך[ וכו' את ן מנין שבועה( מ להישבע, )א לישבע עליו יקבל שלא( )טס ושלא אטכמוסו'[
 משקיבלתה א ן לאלוה אטכ ן לאלקים זמ ן בס' וכן לך אני הרי אטכ ן לישבע עליך כ שבועה, עליך מ ן להשבע תקבל ט17

 מ ן ח' מן לשוא[ וכו' שנ' ן וכו' ח'( )א לומר א"א ה'( )א ינקה לא כי וכה"א לדיין אןכ 18 - שבועה מ ן ח' טעליך[
 [ ינקה נאמר שכבר ינקה לא לומר וא"א ינקה לא נאמר שכבר ינקה לומר א"א אומר אלעזר ר' ינקוט לא כי וכה"אלריין

 - וכו' שהוא כל אומי רבי שדלעיל וכו' ינקה לא נאמר שכבר וגו' ונקה לומרס:
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 ז פרשה יתעשן דבחודשמסכתא228

 הוא מנקה מעתה, אמור ינקה, לא נאמר שכבר ינקה לומה איפשר ואי ינקה, נאמרשככר
 שבים. לשאינן מנקה ואינולשבים

 ללודיא. הקפה אלעזר ר' אצל חרש בן מתיא ר' הלך אלו דברים א-בעהמפני
 אהד כתוב לו, אמר דורש. ישמעל ר' שהיה כפרה חלוקי בארבע שמעה רבי לו,אמר

 ביום טכי אומר אחד וכתוב מכפרת, שתשובה למדת הא שובבים, בנים 0שובו אומר נין:ן4ם
 העון יכופר סאם אומר אחד וכתוב מכפר, הכפורים שיום למדנו הא עליכם, יכפר [הזזק יד כבישעיה
 בשבט מפקדתי אומר אחד וכתוב מכפרת, שמיחה למדת הא תמותון, עד לכב' חוזק לג פטהליב

 אלו. כתובים ארבעה יתקיימו כיצד מכפרין. שייסורין למדנו הא עונם, ובנכעיםפשעם
 נאמר זה ועל לו, שמוחלין עד משם זו אינו תשובה, ועשה עשה מצות עלהעובר
 בתשובה כח אין תשובה ועשה תעשה לא מצות על והעוכר שובכים. כניםשובו
 יכפר הזה ביום כי נאמר זה ועל מכפר, הכפורים זיום תולה התשובה אלאלכפר,
 בתשוכר: כח אין תשובה, ועשה דין ביה מיתות ועל כריתות על והמזידעליכם.
 וייסורין מחצה מכפרין הכפורים ויום תשובה אלא לכפר, הכפורים ביום ולאלתלות
 שמהלל מי עונם. ובנכסים פשעם כשבט ופקרתי נאמר וה ועל מחצה, ומכפריןממרקין

 לכפר הכפורים ביום ולא לתלות כתשובה כח אין תשובה ועשה שמיםשם
 ויימירין המיתה ויום חולין הכפורים ויום התשובה אלוש ממרקין, בלבד ייסוריןולא

 בית יון יתכפר .אם ואומר תמותון, עד לכם הוה העון יכופר אם נאמר דה ועל כממרקין, יד גע"א
 אומר, רבי במיתה, הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ובמנחה בובח ובמנחה, בובתעלי

 יג לזת:דאל
 שיום למדת הא קברותיכסן את סבפתחי אומר כשהוא מיתה, יום יכפר נטלא אני ,נוךנןןי

 מכפר.תמיהה

 : מעתה[ אמור ן ונקה לומ' וא"א )כבמק'( ונקה נאמר אב1
 ח', ד ר'[ ן ח' אזכמ אלון 3 - אמור הא א כיצד. האמ

 נ' כ ן ללדוקיא( )א ללדיקיא חרש בן אב ן מתיה ר'אז
 עזן יתכפר אם אומר הוא וכן וגו' יכופר אם עד :באדר-נ

 מתכפר אינו ובמנחה בזבח עולם עד ומנחה n~ra ;ליבית
 )עיין וכו' אני שומע אומר רבי מתכפר המיתה ביוםכהבל
 יין 4 - ללורקיא 1 ללודיקיא, מאלעזר ר' ב, ןלהלן(
 ן וגו' שובבים א 5 - מלרבעה א:מ ן בר' ק ן ח'י

 מ 6 - שהתשובה אמ ן למדנו אס ן מלמד ז למדתןהא
 למדר פשעט בשבט ופקדתי ימר מ אחרן מ 7 --מלמד י ן ח' זמ הא[ ן אתכם לטהר עליכם מ ן ח' ר כק :אחר

 תמותו ן ן עין ז ן וכר אם אמר אחר וכתוב מכפריהשיםזרץ
 8 -- שהמיתה א ן למדנו אמ מלמד, : ן ח' זמ הא[ן

 שיסורין מלמד ז 1 ח' ז הא[ ן וגר א ת', י עונם[יבנגעיב
 זמעברן 9 -- הללו זמ חין א מקראותןאלט ןןממרקח

 אמ ן נאמר גליה יי ז -- ממקתו ח אית אמש ישבמ
 ל"תןמושב- על עבריי זמ וגוך שובבים -10:על

 לא כי ת"ל כן כאן אף יכול מוסיף בא"צ שביס' לשאינן2
 הגמרא וסוגית ה'ב פ'ז דסוטה התוספתא ע-ם והגהתוינקה,

 רמח: דף זוטא ספרי ועיין הכרח. אין אבל לט.,דשבועות
 פו., בבלי ה'ו, פיה הכפורים יופ תוספתא וכו'- מפני-

 אבות ע"ב, לג שבועות ע"נ, כז סנהדרין ע"ב, מהירושלמי
 רטט. ירמיה ילקוט פ"י, משלי מדרש פ'כט, נ"א נתןדרבי
 ובירוש' בח"ג עיין וכו'. אצל 3 כז: דף והזהיר פ"ז,ועיין
 בישיבה עזריה בן אלעזר ר' את רמב-ח שאל וסנהדריןיומא
 יומא ובבבלי בישיבהן מלת ]בלי שבוע' בירוש' הואוכן
 אלא ירמיה וילקוט משלי מדרש הוא וכן ברומי. ראב"עאת

 ברומי. דורש ישמעאל ר' שהיה כן גם איתאדבילקוט
 וייסורין 13 ללודקיא: לעזר ר' אצל רמנ"ח הלךוגאדר"ג

 מחצה, מכפרין השנה ימות בשאר ויסורין בירושלמיופו"
 ובתוספתא ממרקין ויסורין תולין הכפורים ויום תשובהוגבלי

 אלא בירושלמי וכו'. 4~2-ן4ש 16 ע-ש: שוגות,נוסחאות
 והמיתה שליש מכפרין והייסור' שליש מכפרין ויוה"כתשובה
 תולין כולן אלא ובבבלי בתוספתא, הוא זה וכעיןממרקת
 והזהיר: וספר מ=ח גירסת ועיין ממרקת.ומיתה

 ן ומתות כרתות מ ן עבר ז ן הזיד פ המזיד, אמ 12 - נאמר ועליה ז ן על אמ ן תלויה ז ן תשובה זמ ן על נ' א אלא[11
 ויסורין אזם 14 - ההשובה א 13 - לכפר ויוה"כ ד ן בתשובה לא ז ן מיתת מיתתןד על וה,ובר מית'ןא על ועברפ

 שנתחלל למי אלא ז ן שחלל מ ן שמים שם בו שנתחלל א ן ה' :מ עונם[ ובנגעים ן על אמ ן מכפרין ממרקין, קמכפרין
 תולין)ז לאכולן [קזמ למרק ביסורין אזם 16 - אמכפר ן מכפר הכפורים יום ולא ד ן בתשובה לא ז ידו-15 על שמיםשם
 הזה א ואומר, הזה מ ן על אמ ן נאמר ועליה : 17 - ממרקת( ): ממרק המיתה זמ ן הייסורין עם ממרק מיתה א ן תלוי(הכל
 ן מתכפר מיתה( )ז המיתה ביום א-ל אזמ ן אין מ ן ח' מ גפ'ב[ ובמנחה בזבה ן בזבח וגו' בזבח א 18 - אם וכה-אוגו'
- ח' :מ מכמר[ וכו'רבי  ן מתגפר כ ן מיתה אכ 20 - למדנו הא וגו' קברותיכם אב ן וכשהוא, ב 19 
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229 1 פרשה ישרגן רבהורשמסכתא

 ולמטה תשא מלא מכפרת, התשובה ולמעלן, תשא מלא שהיא כל אומר,רבי
 ולמעלה, תשא מ"א הוא וה ואי מכפר. הכפורים ויום תולה התשובה עמהם, תשאולא
 סיתת עליהם שהייכין דברים ולמטה, תשא מלא ; תשא מלא חוץ תעשה, ולאעשה
 עמהם. - תשא ולא ואשמות, חטאות ארבעים ומלקות כרה שמים בידי מיתה דיןבית

 ~ן4ימח.:ץ שר השבת סוכיום יומת מות שחלליה אחד, בדיבור נאמרו שניהם ושמור,זכור
 זעק קך: נאמרו שניהם עליה, יבא 0ויבמה אחיך אשת שרות נאמרו. אחד בדיבור שניהםכבשים,
 שמשיא--ב מה אחד. בדיבור נאמרו שניהם לך, תעשה 0וגדילים שעטנו הלבש סלא אחד.בדיבור

 :1 !ב תהיי כה 0הלא ואומר שמענו, וו שתים אלהים דבר 0אחת שנ' כן, לומר לאדם א.פשרשא.
 ה': נאם כאשדברי

 על מחול מום.פין אמרו מכאן ושמור.מלאחריו, מלפניו וכור ושמור,זכור
 חנניה בן חוקיה בן חנניה כן אלעוזי ומלאתריו. מלפניו טורד שהוא לואכ משלהנודש,

 יתמנה שאם בשבה, מאחד וזכרו תהא לקדשו, השכת יום את וכור אימר, גרוןבן
 שאחרים כררך מונה תהא לא אומר, יצחק רכי שבת. לשם מתקנו תהא יפה מנהלך
 על מקדשין אמרו מכאן ככרכה, לקדשר לקדשו, - שכת. לשם מונה תהא אלאמוכין
 י יא 'מית השבת. את 0ושמ-תם ת"ל מנין, לל.לה קדושה ליום, קדושה אלא לי אין בכניסתו.היין

 ד כגייקיא וגו'. ה' מועדי .אלה ת"ל מוין, טובים ימים שבת, אלא ליאין

 בבבלי וכן יהודה, ר' הגי' ה"ה שם יומא בתוספתא רבי.1
 - ח: פ'ח שם דיומא ומשנה מכררשב"י ועיין פתישם

 במ"ח הוא וכן להפך, הוא שם ובגמרא בהוספתא וכו'ולמעלן
 בז. השנה ראש וכו" שניהם 5 בא"צ: הגיה וכןומכדרשב"י,

 ספרי ע'ד, לר שבועות ע'ד, לז גדרים ירושלמי כ:,שבועות
 שמ"ר קלח(, )דף יב כב שם מ"ת רלג, פיסקאדברים
 כח דף והזהיר מכדרשב"י, תספג, תהלים ילקוט ס'ד,שכח
 כאן המנוין בשאר כמו ושמור זכור גבי הכוונה ואיןפ-ז.

 עיין אחד, לענין נאמרו שניהם כי לומר רצה ושמורדבזכור
 מחלליה כמו אח-כ שאמר במה אבל במכדרשב"יהלשון
 יהיה ולא נאמרה תנאי על מתחלה דהאזהרה הכוונהוכו'.
 לר' מפתח עיין הראשון, הדבור מן חזרה עשה בצוויא"כ
 בירושלמי האמוראים לפלוגתת המקור הוא וכאן נ:. דףנסים
 דוחה עשה אי ע"ב. לח נדרים ע"ב, ס ביצה ע"ב, נחחלה
 בירוש' גם הוא כן שמעגו. 8 בצדה: נכתגה שלא אע"פל"ת

 כגיר' טורף צ"ל טורד. 11 מז: דף במד' ספרי ועייןוספרי.
 חן[ ~wort 5.37 טז., לא תשא כי מכדרשב"י ועייןהילקוט,

 ביצה מכדרשב-י, זוכרו. תהא 12 כח: והזהיר ועיין .ת,2
 רש"י: פ"ז, כח., דף והזהיר קטו:, דף פ'כג פס"רטז.,
 אלא פרטי בשם יום כל שמונין וכו'. מונין שאחרים13

 במכי' מפורש כן וכו', בשבת ושני בשבת אחד מונהתהא
 נראה בפס-ר דאיתא מה אבל והזהיר, פ-ז ועייןדרשב"י.
 וכו' מכאן - שם. במ"ע עיין הנוצרים, כנגדדמכוון
 פ-ז: כח:, דף והזהיר קו.. פסחים דרשב"י,מכילתא

 ואולי קודש כן גם דהלילה מנין כלומר וכו'. לי אין15
 ועכ"פ קאמר נקיה ובכסות ובמשתה במאכל לכבדולענין
 עצמו 4שו-ע סותר הרי דא"כ הכוס ~ל היום קדוש ר"לאין

 בספר אבל ודוחק. בכניסתו, אמר דבפירוש דבור כדיבתרך
 וכ"ה מנין ליום קדושה ללילה קדושה להיפך גורסוהזהיר
 את ושמרו ת"ל מסיים ~Dft 4וע-(4, כא דף דבריםבמ"ת
 4שו-: ושמרתם דורש דלקמן זו לגירסא קשה אבלהשבת
 ישראל בגי ושמרו דגפ' קשה מ"ת וגירסת אלילההשבה
 הגמרא ע"פ מגיה בא"צ קדושה. לשון כתיב לא השבתאת

 ת.ל מניין ליום קדושה ללילה קדושה אלא לי איןדפסחים
 זו אין דבבלי דהברייתא וא"נ וכו', לי אין יום אתזכור

 הייו. ללילה קדושה מפרש וזי"ג ובש"י שלנו,הברייתא
 עוז ומגדל ובמ"מ פ'כסה'א שבת הלכ' רמב"ם ועי'הבדלה,

 ושמרתם מן ראיה מביא דהא כןועיד משמע הלשון ואיןשם

 תשובהןכמתכפרת אטם ולמטהן מ ולמעלה, טכ ן כשהוא ק1
 ן מתשובה ן ועצמה ן עמהן, מולמעלה-2אכ אולמטן,ן
 אז ן יאיזהו אמ היא, ט ן ואיזו כ ן מכפרין ויה"כ התשובהז

 ן ח' כ תשאן וכו' עשה 3 - ולמעלה ולמטה". מולמעלן.
 ומ.תת כ ן ארמיתות ן אן:ולמטן ן רח' בפ"ב[ תשאמלא
 כרת מ ן שמים בירי כרת אטכ ן ארם א שכיסן ןבירי
- ח' 1 כרת[ ן עמהם תשאולא  אוטע ן ח' ומ שגיהה[ 5 

 בני כבשים כס 6 - וגו' השבת א ן נאמרו אחדבדבור
 )א בדבור נאמרו אכ ן בכולן וכן ח' זמ שניהם[ ןשנה
 נדבור ים ן יבמה אטכמ ן אחד ברבור( והוגה:ביום,
- ח' ס נאמרון ן נ'גחד  ן ח' כ אחדן וכו' תלבש לא 7 
 ט ן ח' ט נאמרו[ ן נ' אחד ברבור אזה ן גדיליםאטם
 למטה ממטה נחלה תסוב ולא יש' בני ממטות נחלהוכל
 איפשר אזכה 8 - ומה ן ן וכו' מה אחר בדבורנאמ'
 הלא וגו' אלהים כ ן לאלהים עוז כ- שמענו א ןלב"ו
 וכת-ב 1 ח', רט ואומר[ ן שמעתי במקרא: ן וגו' דבריםכה
- וגו' ו-ה' א 9-  מיכן 1 ן מאחוריו כ מאחריו, אטם 10 

 שהיה לאב 1 ן קדש מ 11 - שמוסיפין אמרו פשמוסיפין
 אלעזר, ר' כ ן ומאחריו אזטכ ן נזהר? מ טורף. טטרור,
 אלעזר מ אומר, גרון בן חזקיה בן הנ-נא בן אליעזרט
 גר.ן בן וחזק-ה. עזריה בן אלעזר ר' פ אומר, חזקיהבן

 זכורוכו' ן גרן א: -12 ח' אים בפ"ב[ ח:.יה בן ןאומרים
 אטכמפ ; זכרהו 1 זכרו, ת' פק זוכה, תהא מ ן טח'לקדשון
 יפה ז ן ח' ק מנה[ ן יפה חפץ וטכמפ יזדמן-13 זנתמנה,
 תהו א ן נתן ר' כ ן מתקעו כס מתקנה, א ן לשבתשמרגו
 קרשו-הו מפ ן ח' זבמפ בפ'ב[ למקדשו 14 -מוניל

 אין מ קללילן ן ל-ים :לל.לה... :בכניסתןבברכה-15
 יום את ;כור לומר הלמוד מנין בתם בלילה אלאל.
 וגי'ן ן לימים ז ן לשבתות ז 16 - וגו' השבת א ןאין.
- ח'כמ  

10

15

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 כל לעשות לאדם לו איפשר וכי מלאכתך. כל ועשית תעבוד ימיםששת
 ממחשבת שבות ד"א עשויה. מלאכתך כל כאלו שבות אלא ימים, בששתמלאכתו

 יי. על תתענג 0אז ואומר וגו', רגליך משכת תשיב 0אם ואומך עווודה.ישעיהנח
 העושה 0כל אומר שהוא לפי נאמר, למה אלהיך. לה' שבת (ה,1ב:יעיויוני טו לאשמות

 8 ל(רה' שבת השביעי ויום ת"ל מנין, אזהרה שמענו עונש יומת, מות השבת ביוםמלאכה

 ואזהרה עונש היום, מלאכת על ואזהרה עונש אלא לי אין מלאכה; כל תעשה לאאלהיך
 ת"ל שמענו, לא ואזהרה שמעט עונש יומת, מות מחלליה ת"ל ממן, הלילה מלאכתעל
 אזהרה, בכלל הלילה את להביא אלא שבת ת"ל שאין אלהיך, לה' שבת השביעיויום

 יאשיה, בן אחאי רבידברי
 10 מוזהרים כבר והלא אמרת, הגרולימן אלו או. הקטנים אלו ובתך. ובנךאתה

 אתה 1 כרית בני %ד ואמתך, עבדך - קטנים. %ו וכתך, ובנך אתה ת"ל מה האהם,
 הרי והבר, אמתך כן 0וינפש אומר כשהוא ערל, עבד 4א אינו או ברית, בני אלו אומר יב כגשם

 או צדק, בר וה וגרך, - ברית. בני אלו ואמתך, עברך ת"ל מה הא אמור, ערלעבד
 צדק. כר זה וכרך, ת"ל מה הא אמור, תושב כר הרי והבר, אומר כשהוא הושב בר %אאינו

 16 ויגח -- בראשית. מעשה כל כמד עקול עתים ממד ומ/ ימים  nwwכי

 עתן ואומר "גג ולא "עף 0לא נאמר כבר והלא יבעה, לפרו יש וכי השביעי. ביים מ2:ן;%
 עצמו על הכתיב כביכול אלא וינח, ת"ל ומה נעשו; שמים ה' 0בדבר ואומר כח, ליעף 1 לגתהלים

 לפניו שאין מי וחומר, קל דברים והרי ן בשביעי ונח ימים בששה עולמו אתשברא
 לעמל 0ארם בו שנאמר ארם בשביעי, ונח בששה עולמו שבפא עצמו על הכתיב יבעה ז האים

20 וכמה. כמה אחת עליולד,

 אזכמ ן ח' אזטכמ לו[ ן ח' דז מלאכתך[ כל ועשית1
 או" ימים[זנ'שהוא ן בששם זטכמפ ח'-2 כלזד ןלב-ו
 3 כבמחשבת- ן ח' פ בפ"ב[ שבות ן ח' כל[דזטכ ןועכ"מ

 ח' אט ואומר[ ן וגו'[דח' ן ח' מ וכו'[ וגו' וכח"א פואומר[
 להיך[ לה' שגת ן -4מוביום כח'וגו' ן וגו'ןאטתתענג

 זמם ן השב.עי -5זביום לפישנ' מ ן וגו' אאלה.ך ןדר
 מלאכתן וכו' לא -6 ח' רם להיך[ לה' שמענוןשבת לאאזהרה

- ח' מ כל[ ן ח' ם ש'ח[ אלהיך וכו' לא ן ח'א  לילה א 7 
 בפ'א[ שבת 8 - מזין אזהרה ,מ ן אזהרה אז ן ח' 1מנין[

 אנץ א, וכר[ יצרי 9 - ת-ל מה א ן ח' מ אלהיך[ [ ה'א
 יאשה בר אחי ר' ן , יאש-או' ג' אח' ר' מתח'הפיסקא ש-נבכל
 ובתך מ ן מא' סבר-10אתהן אכמבר', ן אטכמאחין

 הקטנים זב גרולים, אלא אינו או קטנים אלו אומראתה
 ן גרולים אלא אמו או קטים אלו אמר אתה קטנים(וכ

 ח"א כבר[מ ן גדולים 4לר(4ל אנו אואקטגיסןאט
 ובו" אתה ן ועבדך מ ן הקטנים מ 11 - מוזהריןהם

 א והגרן ן וכשהוא כ 12 - ח' אז אלו[ ן ח' כוסברית[

 ליל על הזה הפסוק דדורש לקמן ליה ושמעינן השבתאת
 מכדרשב"י עשויה. מלאכתך כל כאלו 2 בכניסתו:שבת
 מכדרשב-י וכו'. :-ממחשבת פ"ז כב דף מ"ת כס., דףוהזהיר
 קיג:-קנ. בבלי ע"א, טו שבת ירושלמי להיך, לה' שבתד"ה
 ולדבריו ורש"י. פ"ז כט-, דף והזהיר קטו:, דף פ'כגפס"ר
 הלשון בסגנון אלא הלשונות שתי בין חלוק דאיןנראה
 ה'ט. פ'יז שם ובתוספתא ג פ'כג שבת במשנה ועיין)מ"ע('

 ומכדרשב-י שתשא כי פרשה לקמן .וכו'. נאמר לימרה4
 יאשיה בן אחאי ר' דברי 9 פ"ז: כט., דף והזהירכאן,
 תשא כי פ' ובמכדרשב-י אקספרד בכ"י הוא כאשר צ"לכן

 קטנים. 10 : שם דילן במכי' וכן יאשיה[ ר ב אחי ר'ןשם:
 קכא. בבלי ע"ד, טו ירושי ו, מש' טז פ' שבתמכדרשב"י,

 איתא ושם מז: יבמ' פ'טו, בא ולע' פ'כ משפ' לקמןברית. בני 11 קא: עמרד יראים רא"ם, רש"י, פזז, מטי דףוהזהיר
 מינכן כ"י 1בת' כמוך ואמתך עבדך ינוה למען אומרכשהוא

 עבדך אומר כשהוא צ"ל שם דגם ונראה כמוךן מלתח'
 גר 14 רמב"ן: פ"ז, כט., דף רהזהיר מכדרשב"י,ואמתך,
 והזהיר קיז., פס"ר מכדרשב"י, פ'כ, משפטים לקמןצדק.
 והזהיר קי1., פס"ר מכדרשב"י, וכו'. שהים 15 פ"ז:כט!,
 קיז., פם"ר מכדרשב"י, וכו'. לפגיו יש וכי 16 פ"ז:כט:,

 פ-ז. רפ"י, כט:,והזהיר
-ח'  ימים א 15 - מקיים אני מה ז ן הגר ר והגר[ 14 - צדק גר זה אומר אתה צרק אוכש ן ועבדך זכמ 1 מקיים אני י 13 

 ח, אכ מגדן ן שהיה ט שהוא, מ שהיפן ן שהיום אז ן ח' זמ וגו'[ ן מגיר בם עד וכר ימים כ ן ה'עשה
 ן ח' מ לפניו[ 16 -

 ואומר - ואומר 17 - וכו' גטן נאמר מ ן נותן ואומר( נ' )ן וגו' ה'( עולם אלהי נ' )ז שמעת לא אם ידעת הלא נאמראזט

 אכת את[ -18 עצמו הק'על כהכת' ן מת' אלא[ ן השביעי ביום ויזח אזטכ מהת"ל ט ן וגו' אנעשו ן אטכחוגו' ן ח'כ
 וחומר מ ן אם ומת טכ ן ח' אז בשביעי[ וכו' והרי ן ח' מ דברימן והרי הכיגיעי ביום ט ן לששה אטב ן מח' ימים[ח,ןבששה
 שנא'( )1 בו שכת' אדם עאכו"כ וילק"שאלוניקי אזכ ן הו" ביום ט ימים לששה טכ ח"ן כ! על[ 19 - לעמל אדם כי בי שנ'לאדם

 - ח' מ עלו-כ[ 20 - אדם ח'( )טכי
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 רבי דברי במן, וקדשו במן ברכו ו, ה דש ק י ו ת ב ש ה ם ו י ת א ה' ך ר ב ן כ לע
 וקדשו במן ברכו אומר יצחק רבי בברכה1 וקדשו במן כרכו אומר עקיבא רביישמעאלי
 יהודה בן שמעון רבי במאורותי וקדשו במן ברכו אומר יוחאי בן שמעון רביבמקוששן

 על - אדם של פניו במאור וקדשו במן ברכו שמעון, רבי משום אומר עכו כפראיש
 ויקדשהו. השבת יום את ה' ברךכן

 חפרשה
 אף עימע ה מ א ת א ו ך י ב א ת א ד בכ

 ס ג מש4 במאכל מהתך, ה' את 0כבד יל בדבריי

 ט כ "יא אבע יקלל כי א"1 מא"ב שבאמר לפי אבן, את כבד ד"א נקה. ובכמותובמשתה

 אמך, ואת אביך את ככד ת"ל מנין, ואנדרוכינום טומטום אשה איש, אלא לי איןואמו,
 לא מורא אף ואנדרוגינוס, טומטום לאשה איש בין בו חלק לא כבוד מה מקומןמכל

 בן יהודה רבי ישמעאלי רבי דברי ואנדרוגינום, טומטום לאשה איש בין בותחלוק
 ג ים שם שבת מה תשמורו, שבתותי ואת תיראו ואביו אמו 0איש אומר הוא הרי אומר,בתירא

 איש בין בו תחלוק לא מורא אף ואנדרוכינום, וטומטום לאשה איש בין בו חלקלא
 ואנדרוגינום. טומטוםלאשה

 ככבודו כבודן ששקל העולם והיה שאמר מי לפני ואם אב כבוד חביב אומררבי
 את 0כבד כתיב וכננדו אמך ואת אביך את כבד כתיב כקללתו; וקללתן כמוראוומוראן

 ג יט ייקיא וכנכדו תיראו ואביו אמו 0איש כתיב ; המקום לכבוד ואם אב ככור הקיש מהונך,ה'

 דשבימןתיב'גכ ואמו אביו מומקלל כתיב המקומן למורא ואם אב מורא הקיש תירא, להיך ה' סאתכתיב
 סו כד ויקיא המקום. לקללת ואם אב קללת הקיש אלהיו, יקלל כי מאיש כתיבוכנגדו

 פי"4ן וב"ר רש"י פ"ז, המן. בו ירד שלא במן. וקדשו1
 דף ופס"ר ובמכדרשב"י, שבג( בב"ר הענין כל ועייןט"ב,
 במקושש. 3 הכוס: על בברכה. 2 כ"ט: דף והזהירקי"ז,
 ועיין במלאכה, מגיה ובא"צ שבת. מלאכת על מיתהשחייב
 כשליוי שאינו דהכונה ואפשר בקדושתו, והזהיר, ס'גרסת

 סתם אדם הגי' לפי ואף בח"ג. עיין אדם' 4 : ב"רבקדושת
 הגירסא לפי אף ולהפך הראשון, אדם על דהכונה לומריש
 עע( מכדרשב"י' ועיין תולדותיו ג"כ נכללו הראשוןאדם

 ובס' הא"צ, כהגהת כן על נאמר לכך דצ"ל אפשר וט'.כן
 שכת': קמ"א דף בהשמטותיו ש"י ועיין ליתא ומ"חוהזהיר

 להתחיל כדי אותו דרש שכבר בפ' לסיים המדרש דרךכן
 רק גבי ספ"ו משפטים פ' לקמן בו וכיוצא שלאחריובפ'
 כרהב ובמ"ע ובם-א, ישלם ים4ש הטרפה גבי ופי"ושבתו
 וזו-ה קדריש, וסמיכות כבד קודם פ"ח בריש למטהדשייך
 :דוחק

 להלן האמור כבד מה מגיה בא"צ וכו'. במאכל 6)ח(
 כיס בחסרון להלן מה הפ"ז גי' ועיין בממון כאן אףבממון
 ריש ות"כ ומכדרשב"י וכו', במאכל כיס, בחסרון כאןאף

 פגשה וירושלמי ה-יא פ"א קידושין תוספתא ה"י,קדושים
 דף פ-בג פס-ר לב. בבלי ע-ב, ס"א וקידושין ע"גט"ו

 מגיה בא"צ וכו'. איש שני לפי 7 ל.: דף והזהירקכ"ב.
 המפרשים שאר הגיהו וכן תיראו ואביו אמו איש שנ'לפי

 ואמו אביו למקלל מאזהרה איתא, דשם ע"ג ב"הסנהדרין הירושלמי אל מקום ומראה להגיה צריך ראין בהבובמ"ע
 והזהיר פ-ז וגו" כבוד מה 10 תיראו: ואביו אמו אישמניין
 : ל. והזהיר פ"ז דרשב"י, מכילתא וכו'. כבוד חביב 14ל.:

- ח' א בפ"ב[ וקדשו ן ח' מ בפ"א[ במן2  כ במקושש[ 3 
 כאמר ן ח' מ כ"ע[ יוחי-טיש אכמ ן זבקדושתומקושש

 ד אדם[ ן עיניו ז ן באור מ ן או' ר"ש משום ז ן ח' מ שמ'[ן
 וגו': זמח'-5אטה' ויק'[ 7לי'ןעלוכו' ש'גוכן אבל הר',כנ'

 השם כ ן ח' זכ אמך ואת ן ח' מ ד"א[ וכו' כבד 7)ח(
 אביך אזטמ 7 - ומשהה מאכל ט ן וגו' מהונך א ןמהונך
 שהוא א ן לפי נאמר למה ימיך יאריכון למען נ' )מ אמךואת
 יקלל אשר איש איש חץ )פ: כי )כבמקרא( אזט ןאומר
 נאמר למה אביך כ ן לי אין איש( וגו' נ' )א אביואת
 - אמו ואת אביו את יקלל כי איש איש אומר שהואלפי
 ן ד"א נ' כ אביך[ ן וטומטום אזכ ן מנין נ' אד אשה[8

 בו[ ן כבד א ן ומה מ 9 - ואמך ט ח', דכמ אתך[ואת
 טומ' ן ואשה איש בין מ ן לאיש אשה בין ד ן לו מ ח'ד

 - לו חלק מ חלקו. ד בו[ תחלוק 1 ט רקואנדרוגינוטן
 ח' זמ אומרן הוא הרי 11 - ט רק ואנדרוגינוס[ טומטום10
 וכשרה ן ונאמר נ' ט תיראי[ ן ח' כ אישן ן נאמרטכ

 אטכס לו מ ח', ד בו[ 12 - ח' כ תשמורו[שנתוחי
 ד ן בין נום' ד לאשה 13 - לו מ ד-ח', בו[ ןטומטום

 כיבודן [ז ח' בו ש'חן עה"ס השלים וכו' רבי 14 -לאנדרוגינים
 כ לקללתו, וקללתן לכבודו ומוראן כבודן ד ח', א ככבודו[ן

 וקלקלתן א 15 - בקללתו וקללתו במוראו ומוראוכבודו

10

15

- ח' אזם כתיב[ ן וכנגדן א ן ח' מ אמך[ ואת ןכקלקלתו  הק', ז המקום[ ן לכבודו כבודן הקיש מ ן לכיבוד . . . כיבוד אזכ 16 
 ח', כ ואמו ן המקום למוראת יאם( נ' )ז אב מוראת דיהקיש למוראו, מוראן הקיש ס -17 וט' את וכתי' תיראו מ ן הקב"הכ

 זקללותאו"א- ן לקללתו קללתן הקיש ןמ חטאו ונשא ~היו אי'ןאמ אי' במק' ח', מ אישן ן ח' מ כתיב[ יומת-18 מותאנוסף
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 שכע; אסמיך 0וימלאו כתיב וכנכדו מהונך ה' את 0בבד נאמר שכרן, מתן וראהב:א ט-י גמשלי
 - נתירא אלהיך ה'  ~את ן ימיך יאריכון למען וכנגדו אמך יאת אביך את ככד ואטר כ ידברים
 מה תשמורו, שכתותי ואת תיראו יאכיו אצו ~איש צדקה, שנגש שיני יוחאי לנוכם 0ו1ך4ןץ1ק כ.מלאכןג
 ארץ. במתי על והרכבתיך ה' על תתענג אד - רגלך משכת תשיב ~אם בשכת, אמור נחישעיה

 מאביו, יותר אמו את מככר שאדם העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי אוי,רבי

 לפני וידוע וגלוי בכיבוד, לאם האב את הקדים לפיכך כדברים, משדלתו שהיאלפי
 תורה, מלמדו שהוא לפי מאמו, יותר מאביו מתיירא שאדם העולם והיה שאמרמי

 קודם כמקרא הקודם כל או ו השלים שהמר מקום כמורא, לאב האם הקדיםלפיכך
 בזה. זה שקולין ששנ.הן מגיד תיראו, ואביו אמו איש ת"לבמעשה,

 יקצרון למען לאו, ואם ימיך, יאריכון למען כבדתן, אם אמך. ואת אביך אתככד
 - הן. לאו מכלל לאו הן מכלל נדרשין, תורה דברי שכן נוטריקון תורה שדבריימיך;
 כצרה שכרה שמתן מצוה כל אמרו, מכאן לך41, נותן אלהיך ה' יתאשר האדמהעל
 עליה. מו1הרין מפה של כטדאין

 לא אוהרה שמענו עונש האדם, דם 0שופך שנאמר לפי נאמר, למה ח צ ר ת אל 1 טנ-אשית
 הנואף יומה 0מות אומר שהוא לפי נאמר, למה תנאף לא - תרצח. לא רז"ל שכמענך, י כייקרא

 נאמר למה ב ו נ ג ת א ל - תנאף. לא ת"ל שמענו, לא אזהרה שמענו סונשוהנואפת,
 1ה הרי תכנוכ, לא ת"ל מנין, אוהרה שמענו עונש ומכרו איש 0וגונכ אומר שהוא לפי טז כאשמות

 כשהוא ממון, לכונכ אוהרה אלא אינו או נפש לכונכ אומר אתה ן נפש לכונבאיהרה

 מהונך אכ ן שנ' א ן ח' כ נאמרו ן כבד שכרן מה מ1
 ואמרן 2 - יגו' א שבען ן ח, א:כמ כתיב[ וכנגדו ןוגו'

 להיך ה' את אביך את כבד ד"א כ וכוץ ואמר [ ח'אזם
 א תירא[ , וגו' למען א ן ח' אזמ וכנגדו[ , וזרחה ואומרתירא
 צדקה מ ן איש ואומר וגו' שמש כ 3 - תעבוד ואותונ'

 רק תשמורו שבת' ואת ן ח' ז תירק ן וגו' ואביו א ןומרפא
 או' רבי כ"1 ודבתריה וגו' רגלך א , רגליך בשבת כ 4 -מ

 זפ, וגם אכש ס"ה רבי[ 5 - ר רק ארץ[ וכו' והרכבתיךן
 ח',שאדם[ ד היה[את[ נ' אזכ ח', זכ ~יעזר,וידוע ר' דאבל
 זב ן שמשדלתי מ ן מפני אזכמ 6 - אביו מן ן ן שהבןזפ

 ן היה וגלוי אזכ ן לכיבוד ד ן אב ד [ "' ד את ןמותולתז
 יות'מן אביו זמן ן מתיירא וכשהבן לפגיו-7 מ וכוץלפני
 ר את נ' אכ הקדים[ 8 - מלמדתו שהואומ מפני אזכמ ןהאם

 שחיס' מה מ למוראתאבן מוראתאם הכת' הקדים ז ןאכלאם
 או בו ן וכו' יכולכל אתאביך כבד ם ן זכמשחיסר ןהשלים

 ששניהם קודם-9זטכט הוא קודם,זמ אהיה ן כל אומראני
 אמךן ואת ן כבד ד"א כ 10 - כזה א ן שקולים זמן

 כבדתווכו'ן אם ימיך יאריכון למען כ: וכו'[ כבד ן ח'יכמ

 ימיךן 11 -- ח' א למעח ן לא אם א לאה אם מ ן כבדתו1
 ן ח' מ נדרשץ[ וכר מטרוקת ן ד"ת שכן ז ן ימע ז ח/ד

 כרם יכול אביך הורץ כבד מגיה בא"צ וכר. אומר רבי5

 וכו' וידוע גלוי אומר רבי כזה זה שק71-מים וכו'יהקודבבמ
 פ"ז ל:, קידושין ועיין וכו' שהקודכס כל או לקמןומוחק
 11 : בא פתיחא לעיל וכו'. שהקודים כל או 8 ל:והזהיר
 ורא"ם: רש"י ל: והזהיר פ"יא, דברים ספרי ובו"נוטריקון

 וזי"נ בז-ר עיין נדחקו, ו-המפרשיכם וכו" אמרו מכאן12
 רזו כמו הוא כשמרו מכאן כי פשרט, הדבר אולםובמאא.
 ובא"צ שאמרו, מה מכוון זה פסוק דעל כלומר שאמרוהיא
 אמרו שכן עליה מוזהרין ב"ר ואין וגורס מכאן מלתמוחק
 משקרקור-ץ לענין שלפנינו כלשון מצינו שכן וא"צ וכו'כל

 מיכן צדק ואבני צדק מאזני כתיב ע"א, ט"ו ב"בירושלמי
 מוזהרין ב"ד אין בצדה שכרה שמתן מצוה כל חכמיםאמרו
 : פ"ו: חולין :, ל וו-הזמריר פ"ז, וכו'. ב"ד שוין 13 :עליה

 נענשין ב"ד אין מתני' דכיני איתא שם ב"בובירושלמי
 ע"ד ט"ו פאה ירושלמי דאיתא מה שפיר אתי ולפ"זעליה,
 עיין : ח ב"ב בבלי צדקה, לענין וכן האב, את לזוןדכופין
 14 אכפייה: ד"ה מט: וכתובות אכפייה ד"ה שםתוספות
 וא"צ. מוחק בא"צ נשומר.כקמו-ה

-  וכו" שמענו עונש 
 מכורשב"י וכו" אזהרה - ל:. והזהיר מ"זמכדרשב"י,

 אזהרה שמענו עונש בסופו וחסר ה"יא פ-ט קדושיםת"כ
 בזו-ו ונסתלקה האשה ואחד האיש אחד תנאף לא ת"למנין

 וכו' עמיתך אשת ואל כ' י"ח ויקרא כתיב דהאהקושיא
 ל: והזהיר פ"ז ובה"מ, זי"נ עיין בכלל האשה אין זהדבלאו

 סנה' מכדרשב"י, פ"ה, משפטים לקמן וכו'. נפש לגונב18
 דף ז' כ-ד דברים מ"ת ועיין רש"י. פ-ז, ל:, והזהירפ"ו.

 ימכלל אזטמ ן ח' כ תורה[ ן שד"ת ז ן שכן הן נוטריקוןכ
 אם ן וגו' "אדם אט ן אומר שהוא לפי אזטכ 14 - אמר כ: [ עשה מצות מ [ ח' כ לך[ נותן ן ח' ד המוסגר 12-

 א בפ"בן לא - שנאמר לפי נ, ן כפול ט תנאף[ ר(4ה 15 ן למה נ' א נאמר[ ן ח' מ שמענו לא ן ואזהרה כ ן מניןאזהרה

 אתה ן ח' ט ש-ב[ עה"ס אמרת וכו' אתה 18 - זו ט ן והרי ך ן שמענו לא אזהרה אטב ן שנ' לפי מ 17 - תגנוב בטעותנ'

 - ממון לגונב אלא אזהרה אינו כ ן ח' ד בפ"ב[ אזהרה ן נפש לגונב אזהרה זה הרי אומר אכ ן ח' מ נפשןוכף
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 יא יט ייקיא הכתוב נפשות בבונכ תגנוב, לא ת"ל מה הא ממון, לכונכ אוהרה הרי תכנובו, סלאאומר
 עשרה משלש ולמד צא אמרת, נפש; לכונב אוהרה והלה ממון, לגונב וה הרי או ;מדבר
 סתומה, ואחת מפורשות ]שרטים זה, בענין נאמרו מצות שלש אמרת, ועוד ;מדות
 מתומה אף דין, בית מיתת עליהן שחייכין מצות מפורשות מה ממפורשות, מתומהנלמד
 כלשון אלאן אחרון כלשון לומר עליך אין הא ן דין בית מיתת עליה שחייביןמצוה
 ממון. לכונכ אוהרה יהלה נפש לכונב אוהרה וה הריראשון,

 יט יט יביים ומם כאשף לו 0ועשיתם אומרן שהוא לפי נאמר, למה וגוי. ברעך רקענהלעי

 וכו'. ברעך תענה לא ת"ל שמענו, לא איהרה שמענו, עונש לאחיו,לעשות
 יי' אנכי כתיב - וה. לוח על ורה' זה לוח על ה' הדברות: עשרת נתנוכיצד

 כאלו הכתוב עליו מעלה דם, ששופך מי שכל הכתוב מגיד תרצח, לא וכנגדואלהיך
 ועשה איקונות לו והעמיד למדינה שנכנס ודם בשר למלך משל ן המלך בדמותממעט
 לו ובטלו צלמיו לו שברו איקונותיו לו כפו ומן לאחר מטבעות; לו וטבעו צלמיםלו

 הכתוב עליו מעלה דמים, שופך שהוא מי כל כך מלך; של בדמותו ומיעטומטבעותיו
 זרה עבודה שעובד מי שכל הכתוב מכיח תנאף, לא כנכדו וכתיב לך יהיה לא כתיב- י ט ראשית האדם. את עשה ~הים כצלם כי וגו' האדם דם 0שופך שנ' המלך, בדמות ממעטכאלו
 לב טז יחיקאל את תקח אשה תחת המנאפת 0האשה שנ' המקום אחר מנאף כאלו הכתוב עליומעלה

 א ' הישע לא כתיב - וגו'. ומנאפת רע אהובת אשת אהב לך עוד אלי ה' 0ויאמר וכתובזרים

 צ~ן פו' דסנהררין הגמרא על רומז וכו'. מדות 3קנ-ז:
 מעניגו הלמד דבר בהן נדרשת שהתורה מרות מי"גולמד
 דע-[א כלומר בנפשות, כאן אף בנפשות מדבר הכתובבמה

 ונואף נפש דהורג נפש בעניני מדגר רענ~וף ולאמהרצח
 דבר מדות מי"ג ולמד צא מגיה בא'.צ אבל ; בה"מ ועי'נפש,
 לקמן המ"ח גירסת ועיין נצטוו מצות שלש מענינוהלמד

 מכדרשב"י, וכו'. תענה לא 7 שם: דברי' ובם-תמשפטים
 פ"ז: לא. והזהיר ד: מכות קי"ח, דף י-ט י-ט דבריםמ-ת
 עד אחר הפרשה בסוף המאמר כל גורס בא"צ וכו'. כיצד9

 משום מדוקדק שלפנינו דהסדר כתב ובמ"ע מעשה.שעושה
 ראשה תחמוד אלא וע"כ תחמוד לא כנגד הוא דכבדדמיים
 דפרשה רעך בית תחמוד ולא דמ"ת בדברות וכדכתיבקאי
 המאמר אמנם וכו', אשת תחמוד לא פרטו ואחריו כללהוא

 וא"כ אגיך כבד עם שייכות לו ואין קאי אממוןשלאחריו
 סוטה ע"ד, מ"ט שקלים ירושלמי מכדרשב-י, וכו'. עלה' - הגר"א- כגירסת הוא ובמכדרשב"י נכון שלסנינוהסדר
 ור' יהודה דר' פלוגתא ]ושם ט"ו פ"מז שמ"ר ע"ד'ב"ב

 תנחרמא ס"ט, עקב תנחומי י"ר, פסוק פ"ה שהמ"רנחמיה[,
 לא. והזהיר פ"ז ק"ז, דף פ"כא פס-ר ס"ס, תשא כיבוכר
 בדמות. ממעט 11 וכו': משה ויוצא ד"ה פ"נ לעילועיין

 14 לא. והזהיר ס"יד פ"לד ב"ר ה"ד, פ"ח יבמותתוספתא
 שם: פם"ר וכרי זרה עבודה שעובד 15 שם: בדמות-ממעט

 הרי אם 2 - תשקרו ולא תכחשו לא ג' כ תגנובון לא1
 וכו' הא ן ח' מ הא[ ן אמור וכו' האזהרה ז ן אזהרהזה

 אזהרה תגנ' מ ן סקיי, אני מה הא ז ן ח' א בשה"ס[ממון
 א ב"ה ה ל ה 1 ן ח' מ מדבר[ הכתוב ן נפשותלגונב
 ועוד ב"ר משלש כ ן ח' מ אמרת[ 3 - ולא 1 והלא, כקמ,
 הכ' ימה מ )א בהן נדרשת שהתורה מדות אמ 3 -וכו'
 אמר מועוד ן ח' מ אמרת[ ועוד ן טג'וכו' מדותן וגו'(מדבר

 מפורשת דכא 4 - ח' אזטכ )[(וזה[ מנ'עשהרביןמצותן
 אדכ ן עליהם ב( עליה, דזט ן ח' כ מפורשות[ מה ן בם'וכן

 כ ן ח' לומרמ ן ממון[טח' וכו' הא ן אמיתותמיתות-5
 והלאןלגונב כ"האזמק,וכ והלה ן זו ז ח', כ זהובלשון-6

 ש-ח[ וגו' וכו' וגו' ן ח' א וגו' לממון-7ברעך א [אח'
 לעשות 8 - שנ' לפי מ ן שקר עד נ' ן ח', מ וא' ן רכ

- ח' אטם וגרן ברעך ן מנין אזהרה מ ן ח' מלאחיו[  
 ן וחמשה . . . חמשה אזטכמ ן בס' וכן השחרן ט זה[9

 - אנכי בזה כתוב מ ן כתוב ט ן הכתוב מגיד אככתיבן
 לא ח'( )א בזה כתוב וכנגדו אמ ן לו כב' וכנגדו כ10

 ן שופך שהוא אטכ ן ח' מ שכלן [ ח' מ הכתוב[ ןתרצח

3

10

13

- ח' זמ הכתוב[ עליו מעלה ן עליו מעלין אכ ן דמיםאוטכמ  כ ב"ו[ ן משל הדמות את מ ן משל בדמות אטב 11 
 ופסלו צלמיו ושברו מ וכו'[ כפו ן ח' מ זמן[ לאחר ן ח' ט לו[ ן וטבע מ 12 - ועשו זט עשו, כ ן איקוניות אמ ןח'

 ושברו איקונותיו כפאו( )ז כיפו זכ ן מטבעותיו ופסלו צלמותיו שברו אוקוניות( )א איקונות כיפו אט ן מיעטומטבעותיו
 עליו מעלה ן עקריו מענשין אזכ ן ששופך זמ ן ח' ד כלן ן אף י 13 - ומעטו מטבעותיו ופסלו צלמוניו( )ז צלמותיואת

- ח' מהכתוב[  נ' ט וגו' ן ח' ך האדם וכר וגו' ן ח' דב וגו'[ ן אדם מ ן ח' אטכ המלךן ן שנאמר הדמות את מ 4נ 
 אח'ן ןאל' וגו', לך א ן כתו' מ -15 אלהים בצלמם כי ואמי הארם מפנימהןכ נ' מ וכתיב, נ' וויניצ' ילק'אומר,
 מאחר אזכ ן כאלו עליו מעלין אכמ 16 - עובד שהוא אטכ ן ח' מ הכתוב[ ן כתי יכנגדו אז ן ונגדו ט וכנגדו,כס

- ח' 1 את ן ח' מ וכתוב[ ן וכו' תקח ן וגומר מנאפת ט וגומר, "מנאפת אזכ ן המקום מאחרי טסהמקום,  ח' ט וכתובן 17 
 - כתב 1 כתוב, טס ן וגו' א ח', גו וגו'ן וכו' אהובת ן וגו' אשה אהוב מז וגו', אהב כ ן אליו דט אלי[ ן ואומרא
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 ח פרשה ודעוך דבחדשמסכתא234

 שהוא מי שכל הכתוב מגיד תגנוב, לא כתיב וכנגדו לשוא אלהיך ה' שם אתתשא
ץ מ  0אלה וכתיב לשקר והשבע ונאוף רצוח סהבנוב שנ' שוא, שבועת לידי בא לסוף מנב ט זה

 תעבה, לא כתיב וכנכדו לקדשו השבת יום את וכור כתיב - ונאוף, ובנוב ורצוחוכחש
 ברא שלא העולם, והיה שאמר מי לפני מעיד השבת את שמחלל מי שכל הכתובמכיר
 שאמר מי לפני מעיד השבת את שמשמר מי וכל בשביעי, נח ולא ימים לששהעילמו

 אל, ואני ה' נאום עדי 0ואתם שנ' בשביעי, ונח ימים לששה עולטו שברא העולם, יהיה יב מגישעיה

 שהוא מי שכל הכתוי מכיח תחמוד, לא כתיב וכנכדו אמך ואת אביך את כבד כתיב-
 נתנו לכך אביו. שאינו למי ומכבד אמו ואת אביו את מקלל שהוא בן מוליד מוףחומד,
 גמליאל, בן חנינא ר' דברי וה, לוח על וחמשה זה לוח על חמשה הדברותעשרת

 דבר האלה ההכרים 0את שנ' זה, לוח על ועשרה זה לוח על עשרה אדכורים דזקבבכ1יבם יט הדברים
- ה' השירעשיר  ואוי צביה תאומי עפרים כשני שדיך 0שני ואומר אבנים, לוחות שני על ייכתבם 
 בתרשיש וכמולאים והר בלילי 0ין4ין יד ה ה,ד

 לא אומר ]אחד וכתוב תחמוד לא אומר אחד כתוב אומר רבי ד. ו מ ח ת אל
 לא - הנואף. אחר לעוקף אזהרה זה הרי הללו, מקראות שני יתקיימו כיצדתתאוה,
 טה %א ככלל אין ופרט, כלל פרה וחמורו, ושורו ואמתו ועבדו כלל, רעך, ביתתחמוד
 אמרת הרי הראשון ככלל כלל אי וכלל, חזר לרעך, אשר כל ו אומר וכשהואשבפרטן

 הפרט מה הפרט, כעין אלא דן אתה אי - וכלל ופרם כלל וכלל, חזר אלאלאו;
 מה אי ומקנה; קונה שהוא בדבר כלל אף ומקנה, קונה שהוא בדברמפורש

 וכת' כ ן ק-בטעות-לשאן ן ח, אטכס לשוא[ וכו' את1
 שכל מ 1 ח' דם הכתוב[ ח' בו כתוב[ ן כתוב כן ןכנגדו
 ט ן גנוב ן ן שאו ק ן לידי לבא סופו אטכמ 2 -הגונב
 נ, א ח', דכמ לשקר[ והשבע ן וא' כ ונאוף[ ןורצוח

 זכ ח', מ ונאוף[ וכו' ורצוח 3 - אלה ואומר ט ןוגו'
 ן וגר גנת א ן ח' ם וננשוף[ וגנוב ן רצוח אד ןוגו'

 - ברעך שתענד: כס ן ח' טס כתיב[ ן ח' טכלקדשו[
 שמחלל מ ן שבת ט ן ח' ט אתן ן מחלל שהוא אמכ4

 המקום לפני מעיד כאלו( נ' )א אב ן אינו רשוםולמעלה
 לפני ט ן ח'( )א ימים לששה עולמו את( נ' )כשברא
- ח' מ ש'ו[ העולם וכו' שלא ןהב"ה  ן הז' ביום ט 5 
 ן המקום לפני ט הקב"ה, לפני כ ן משמר שהואאטכ
- ח' א ימים1 ן ונח בששה העולם את שבראמ  ואחסן 6 
- ח' ר 4יי-מן ואני ן וגו' ה' כ ן אתםט  אמךן ואת 7 

 אטע 8 - שחומד מי מ ן ח. מ הבכתובן , ח'טכס
 ט שהוא[ ן בן שמוליד הוא סופו מ ן מוליד שו-:ו4שסוף
 ן ומכבד שמשביו מקלל אב ן ומכבד אביו מקלל מ ןח'
 חמשה בטעות נ' מ הדברותן 9 ניתנו- מ ן ח' טלמי
 דברי ן הדברות עשרת ניתנולכך

 בפ'ב[ הס' ש' זה ובו.
 על יעשרה 110 - חנינה 1 חנניה, אכ חנניא, בו ן ח'כ1

 פס"ר ה-ה, ב' פרשה קדושים ת"כ ש"ש. לידי בא לסוף2
 הגיר' בפ"ז וכוי תענה ]לא 3 : תתקס"ב משלי ילקוטשם

 עונה הש' את מחלל ואם וכו' הש' את הזוכר שכלמהופכת:
 ובמכי' ק-ח דף פ"כא ובפס"ר וכו', ואתם שנ' שקרעדות

 דקש' נ' ראשונה בהשקפה וכו, כיצד 14 אחר[: דרשדרשב"י
 שניות ובדב' רעך בית תחמוד לא כתי' הראשונות דבדב'ליה
 הכתו' סמיכות 4א כן, אינו ובאמת רעך, בית תתאוה ולאכתי'
 בחברו יודע דאב דה"ק ומפרש קאי שניות ואדברותדורש
 בעצמו יהא או ומעמעם רואה יהא לא באשתו עיניושנתן
 כך אחרי עליו ע~ב41ש כדי אשתו, את שינאף הדברמסבב

 מדשינה כן דדורש ואפש' ושדהו: ביתו ממנו ולקחתבעקיפין
 הראשונות בדבר' אבל לכך. הכרח אין אבל הלשונו,הכתוב
 ואח"כ רעך בית רעחלרה כתיב דכאן כן לדרוש אפשראי

 שאר גס לרעך דאשר בקרא כולל דכאן ועוד רעך,אשת
 ממגו ונסיי-וי בם-ע כן פירש כבר ז-אדבר ובעקרדברים'
 המפרשי ושאר שם; המו"ל ובפ' והזהיר בס' ועייןבמקצה,
 מובן, אינו הדרש ולפ"ז ליה, קשיא הכתוב' דסתירתהבינו

 אזהרה ה"ז דהמאמר עונים אחד פה וכולם להגיהוהוכרחו
 הגיהו וכאן תנאף לא אחר לעיל שייך הנואף אחרלעוקף
 בזי"נ )עי' רס-ו ל"ת בסה"מ הרמב"ם שהביא המכי'עפ"י
 לקוחה הרמב"ם שהביא דהבריית' וליתא ומ"מ( וא"צוש-י
 שנא' לחמוד סופו אדם התאוה נאמר, ששם המכדרשב-ימן
 ובספר בפ-ז ס"ה בפנים וכלפנינו תחמוד, ולא תתאוהלא

 שוחר לעוקב ברש-י מ"ז: שבועות ועיין לא: דףוהזהיר

- ח'( )א וגו' קהלכם כל אל ה' אט ן ינו' כ ח' מ ה'ן דבר 1 ח' מ זה[לוח  ן ואמר 1 ן וגו' נ' כ ח' מ אבנים ן ואומר 11 
- וגו' זהב אט ח', כמ וכו'[ ממולאים 12 - יגו' א ח', ט צביה[ תאומי ן ח' כס וכו'[כשני  פ ח' מ תחמוד[ לא 13 
 אזטכמ ן ח' פ הללו וכו' כיצד 14 - אחר וכתוב טכ ן ח' זפ אומר[ רבי ן ח' ט אומרן ראי תחמוד לא ן רעך ביתנ'

 אט 15 - מנאף מ ן המנאף מאחרי( )פ מאחר אטכפ ן ח' ן אחר[ ן לעוקב פ ן אוה 1 ן ח' כ זה[ 1 "' פ ה-ז ןכתובים
 כללואי דזכ א, רק ככלל ן כלל או כשהואןכק אט מח'-16 כ-חן שורה יכלל יכו' איז 1 שידי אטכ ן עבדוכמ
- ח' אכ הריו ן ח' בו בפ-אן שה"ס וכללוכו'  שבפרט מה אלא בכלל אין ד וכו'[ ארשה אי ן אזט רק ן וכלל ן ח' ו לאו 17 

 - דן את אין כ וכו', אתהאי
 שהוא ובר כל אף אזטכ ן ח' מ ומקנהן וכו' אף ן ח' ז בפ"אן מקנה וכו' נדבר ן דבר בו 18

 - וא"ת פ או, כמ ח', א אי[ ן בדבר ש ר 1 פ מ כלל ד ן ומקנה( כחוב וויניצ' ובילק' ח', )ט ומקנהקונה
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 המטלטלין נכסים %א לי אין אף אחריות, להם שאין המטלטלין בנכסים מפורשהפרם
 מפורש הפרט מה כרחך על ו, ה ד ש תורה במשנה אומר וכשהוא אחריות, להםשאין
 הפרט מה אי ומקנה; קונה שהוא בדבר אלא לי אין אף ומקנה, קונה שהואבדבר
 אפשר שאי דבר %א לי אין אף בעלים, ברצון אלא ברשוהך בא שאינו בדברמפורש

 אפילו או לבתך; בנו או לבנך בתו חומד שאתה יצא, בעלים, ברצון אלא ברשוהךלבא5
 יה ' יביים שעושה עד להלן מה לך, קחת ל ו עליהם וזהב כטף החמוד 0לא ת"ל בדיבור,חומד

 מעשה. שעושה עד כאן אףמעשה,
 מפרשה

 ; ישמעאל רבי דברי הנשמע, ושומעין הנראה רואין הקולות, את רואים העם~כל

 הכבורה מפי יוצא אש של דבר רואין הנראה, ושומעין רואין אומר עקיבארבי
 ז כט תהיים הקולות, יראת רואין העם וכל אש. להבות חוצב ה' 0קול שנ' הלוהוח, עלונחצב10

 שהיו אלא היו, לפידים וכמה היו קולות וכמה לפידים; לפידי ולפיד קולות קוליקול((
 ד שםשם בכח. ה' ~קול שנ' כהו, לפי דאדם אחמשמיעים

 את לקבל מיני הר לפני כולן שכשעמדו ישראל, של שבחן להודיע אומררבי
 י לב דברים שהיו שכיון יבוננהו, 0ימובכנהו שבאמר אותו, ומפרשים הדיבור את שומעין היואתורה

 שכשעמדו ישראל, של שכחן להודיע אומר אליעזר ר' אותו. מפרשים הדיבור'ביודעין15
 רואים; העם ל כ ו שנ' מומין, בהן היה שלא מגיד התורה, את לקבל מיני הר לפניכולן
 ח יט שמות חרשין, בהן היה שלא ומלמד יחדו; העם כל סויענו שנא' אלמים, בהן היה שלאמגיד

 ג ע שצ 0ויתיצבו שנאמר חגרים, בהם היה שלא וכנין מע; נש ו נעשה הי דבר אשר 0כלשנאסר
 לד דיברים לדעת. הראת 0אהה שנאמר טפשים, בהם היה שלא וכלמד ההר;בהחתית

 1 לנאוףן: נשים לו להרגיל :אמוטרופוס לו נעשהנואף,
 שכוונ' נ"ל וכר. ]שאתה 5 מכדרשב"י: וכו'. המטלטליןנכס'
 שעושה עד 7 במ"מ.[ פקפק ולחנם לאו מכל' להוטי זהמאמ'
 מביא רנ"ד עמ' וירא' ה'. ב"מ ט"ב. ב"ק מכדרשב"י,מעשה.

 וכו' תחמוד לא ת"ל בדברים יכול החומד בזה"ל,המכילתא
 שעושו-ו כאן אף מעשה שעושה עד להלן מה לךולקחכם
 גזלו-ה מהל' פ"א ורמב"ם קג"ח לאוין סמ"ג ועייןמעשה.
 בעשה והחמוד בלב היא דההאוה שכתב וה"י ה"טואבדה
 ואיני והנשמע, דהנר4הרה מגיה בא"צ הנראה, 9מעשה:
 ספרי וכו'. ונחצב 10 פט: שמואל מדרש ועיין טעמו,יודע
 רי"א, דף שם ומ"ת דת אש מימינו ד"ה שמג פ'דברים
 ת"ו סד, פ"ט עמ' ומד' פ"מא סי' פדר-א ב' מס' פ-אשהע"ר
 ס"ט פ-ה שמ"ר כחו. לפי 12 פ"ג: לע' לפייים' 11ורש"י:
 ק"י. דף פ"יב מטדר"כ ס"כה, שמות תגחומא ס"א,ופ"כט
 דברים ספרי וכו'. יסובבנהו שנא' 14 ט"ב: מזמורשוח-ט
 וכו'. סומין בהן היה שלא 16 קצ-א: דף שם ומ"תפ"שיג
 פסדר"כ ז'. פסוק פ"ד שהש"ר סח, פ"יג מא פ"זבמד"ר
 תנחומא עח:, דף ומ"טו כח. דף פ"ז פם"ר :, קו דףפ"יב

 המטולטלים ן המטלטלים, מ מטלטלין, נכס',אכ פרט[מ אכ1
 וכו' אף ן נכסים אלו אף ט ן אלא לו אין כאן אף ז ן בס'וכן

 על אומר אכ ן כשהוא טס 2 - מטלטלין כ ן ח' אאחריות[
 מ, רק כרחך[ על ן מה שדהו תורה במש' כת' כרחן( )ככרחך
 וכו' אף ן דבר זכו ן וכו' שהוא דבר כל ח'-3טאףאדטכ
 שאי דבר אכ מה-'4 או דבר1אכ ח'ןאזב מ שה-מןבדבר
 שאי דבר ט ן הבעלים לרצון 4א ברשותך לבא( נ' )א לואפשר
 4א לרשותך וכו' אף הבעלים לרצון 4א לרשותך לבאאפשר
 4א ברשותך לבא איפשר שאי מ וכו'[ בדבר ן הבעליםלרצון
 ברשותך לבא שא"א ומקנה קונה שהוא כ-י אף בעליילרצון
- ח' א שאי[ ן בעלים לרצוןאלא  כ ן לבא לו אכ 5 

 ן שאת יוצא כ ן שאת יצאת א ן הבעל' לרצ' אזם ןלרשותך
 ולקחת ן עליהן טכ ן בדברי' בדבר[כ אמק 6 - בני בתה.'ק
 הקולות[ את רואים 8 - שיעשה שיעשה" אזטכ 1 אנט רקלך[

 וכף הנשמע ן הנשמע את אכמ ן אטכמאתהנראה ןכמר
 מפ ן ואין ארב ראו, ט פ"ז, כ"ח רואין[ ן יוצא אש של והדיבור הנראה את מ ן הנראה את אכ 9 - ח' טהנראה[
 קול[ כח'-11 הקולות[ 1את ח"ד המוסגר ן קולי מאתהקולות וכו'[ וכל ן בה' אש[ להבות 10 ייצא- שלא 1 אש[ של ןדבור
- ח' ט שהיו ן ח' מ הא'[ בפעם חיו ן כמה מ ן לפידין ולפידי ט ולמידי, ד לפידי, לפיד מ לפידיו ולפיד ן אטבכ"ה  אט 12 
- ח'( )א וגו' בהדר ה' קולבכח  אט ן מפרשין והיו כ ן ח' מ התורה[ וכו' היו 14 - על מ לפני[ ן ד"א ד אומר[ ר' 13 

 היו אט אותו. ימפרשין כ 15 - יוצא הדיבור שהיה שמכוון )כ"י( שמכיון אטכ ן ח' ק יבוגנהון ן עינו כאישון יצרנהויבוננהו
 ו ן ח' וט מגיד[ ן ח' א כולל 16 - ולהודיע ט 1 ח' ט אומרן ליעזר ר' ן ר-א א אומר, ר' כ אומר[ ליעזר ר' ן אותומפרשין

 שנא'ן ן היו אכ ן מלמד אטכ מגידן ן שלא ומנין מ 17 - בהן היו שלא המלות נמחקו ואח"כ בהן היו בהן היו כ ן היו א ןלא
 ן מלמד אם ן היו שלא ומלמד כ ! ח' ט דבר[ ן כל ת"ל מ 18 - היו אכ ן שלא ומנין מ ן מלמד אטכ ן ח' טכ יחדו[ ן ח'ד
 ח'- ט הראיתןלדעת[ אכ כבמק'( )ילק'וויניצ' כהוראת ן כח' טפשים[ ן היו ןאכ שלא ומנין מ מלמדן אטכ 19 - היוא
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 תורה ומתן גיהנם אבינו לאברהם המקום שהראה אומרי אתה מנין אומר בתןרבי
 ~תנור שנ' כיהנם, וה עשן, ר ו תג והנה היה ועלטה באה השמש 0ויהי שנ' מיף' ים יקריעת ט גיבישעישה'

 הלפידים; ואת הקולות את רואים העם וכל שנ' תורה, מתן דה ש, א ד י פ ל ו בירושלם;לו
 הראהו לכורים, סוף ים 0לכוור שנאמר סוף, ים קריעת וה היה, הגורים כין עבר אשר יג קלותהלים
 הראהו וגו'. משולשת עגלה לי קחה אליו 0ויאמר שנאמר קרבנות ומדר המקדש בית ט סובראש'
 על נפלה ותרדמה לבא השמש 0ויהי שנא' בניו, את לשעבד עוזידין שהן מלכיורו אוטבע יב שםשם

 מלכות זו חשכה כבל, מלכות זו אימה עליו. נופלת גדולה חשכה אימה והנהאברם
 מחליפין ויש הייבתא. רומי רביעית, מלכות זי ת ל פ ו נ יון, מלכות זו ה ל ו ד גמדי,

 המלך 0גדל שנ' מדי, מלכדת זן גדולה בבל, 0נפלה דכתוכ יבל מלכות .ן פלת נו כדכה ט כאירע"
 מלכות זו אימה כתענית, ישראל של עיניהם שהחשיכה יון, מלכות זו השכהאחשורוש,

 יתירא. ותקיפא ואימתני 0דחילא שנ' ומניעית, ז זדניאל
 ויעמדו ארץ. תנוע 0נוע שנ' זיע, אלא מקום ככל נוע איז וינועו. העם 41איי כ כדישעיה

 מיל עשר שנים לאחוריהם נרתעים ישראל שהיו מגיד ; מיל עשר משנים חוץמרחוק,
 נמצאו ודיבור, דיבור כל על מיל וארבעה עשרים הרי מיל, עשר שנים לפניהם.וחוזרין
 השרת למלאכי הקב"ה אמר שעה באותה מיל. וארבעים מאתים היום באותומהלכים

 ו4ו4י יג סחתהלים
 כחזרה. וידודון בהליכה ידודון ידודון, ידורון צבאות חמלכי שנ' אחיכם, את יכןייעו

 תחבקני. וימינו לראשי תחת 0שמאלו שנ' הקב"ה, אף אלא בלבד, השרת מלאכי רלא 1 ב.שה"ש
 מעלן של האש מחמת משולהבין ישראל שהיו לפי אומר אילעאי כרבי יהודהר'

 מפני נטפו שמים גם רעשה 0ארץ שנ' בני, על חיים טל הזילו כבוד, לענני הקכ"ה אמר ט-י סחתהלים
 שהיתה בשעה הזה, הכבוד כל נעשה אימתי קהים. תרף נדבות 0גשם ואומר וכו',אלהים

 תורה, אלא שלל ואין שלל, תחלק בית 0ונות שנ' התורה, את ומכבדת שכאומות נאה יג שםשם

 רב, שלל כמיצא אמיצך על אנוסי 0,טש ינ' קסם קיטשם

 ן ח' גהינם,כזגהנם-2שנ'כ כס ן הקב"ה מ ן ימגין א1
 מ "יה[ אכמ ן לבא ד ן גיהנם זה עשן תנור והגה שנ'ט
 ה' נאם שנ' כ ן ח' ד עשן[ [ "' אכמ והנה[ ן וגו' נ' אח,,

 ותנור בציון לו אור אשר שנ' גו ן וגו' בצ' לו אוראשר

 וכו' שנ' ן ולפיד כתנור בוער בא יום הנה שנ' כ: ןכירושלם

- ח' אתורה[  אשר 4 - וגו' הקולות אב ן ח' מ אשן 3 
 הראהו ן ח' כ: הלה[ ן ח' ד עבר[ אשר ן ח' א לגזרים[וכו'
 אליו[ ויאמר ן וסדרי מ 5 - ח' ט י"א[ ש' יתיראוכו'
 כמ וגו'ןמח'-6 ן מלכיות ד' והראהו וגו' לי כ ן ח'ך

 יתרדמה אס ן וכו' מלכות זו אימה וגו' לבא כ ןבבניו
 בפ'א מג-ככות[ 7 - בבל ח'( )מ מלכות זו אימהוגו'

 א בפ"בש'טן בבל וכו' יון ח"ן מ בפ"א[ ח'-ממלכן מובפ'ב
 9 - מחלפיו כ ח"ן כמ רומיחייבתאן ן עליו נופלת[מ ןח'

 שהראה 1 -כאן: ופ"ז ד' דף במדבר ספרי ועיין מ"חכאן
 מ"ב ופ"מט ס"כא פ"מד ב"ר ובו.. מלגיות ד' וכו'המקום
 מ"ג נ"ב מ', שוח"ט ס"ה, פ"יג ויק"ר ס"ז, פ"נאשמ"ר
 ותהלים ע"א לך לך ילקוט מז, דף פ"טו פס"ר פ"כח,פדר"א
 ממלאכי ראי' שמביא הילקי גי' עי' ובו" לו ותנור 2תשל"ז:
 10 ומלאכי:ן ישעי' מן מרכ'בהראי' נ"ב ]ובשוח"טג'י"ט
 וט"ו ס"ד פ"ב ב"ר ועי' בצרות מגיה בא"צ וכוטבתענית
 )או בגזירותיה, הג' המקומ' אלו ובכל ס"ט פ"טו ויק"רס-ד,

 ועי' פ"ז וכו'. זיע 12 ס"יא: תזריע תנח' ועי'בגזירותיהן(,
 לע' וכו" מיל עשר משנים 13 : ורמב"ן וראב"עמכדרשב"י

 ערכין ותוספתא ויעמוד ד"ה ולקמן אתכם ואביא ד"הפ"ב
 פח: שבת קצ"א, שם ומ"ת פ"שיג ונרים ספרי ה"י,פ"א

 16 ורש"י: ת"י פ-ז, תשצ"ה, תהלים ילקוט ס"ח,שוח"ט
 שבת בנה, את מדדה האשה משנה מלשו' והוא כצ"ל,דדו.

 אותם[. מדדין השרת מלאכי זוטרתי בפסיקתא ]וכןקכ"ח:.
 פ"ה תד"א עי' מלאכי, כתוב היה כאלו דרשו ומו'. י כ למ

- ח' מ בתענית[ נפלה-10 נפלה שנ' כמ ן זו עליו נופלת כ ן ח' מבדבר[  מ ן ואימתנווגו' א ן יתירה דחילה". במקרא 11 
- ח' כמ יתירא[ ן תקיפאואימתנו  13 - כשכור ארץ ט ן וגו' ארץ א ן הארץ דפ ן ח' ך בכ"מ[ ן ניעה מ נייע, אכ [ ואין כ 12 

 אס הב"ח, ט הק', כ 15 - ודבר דבר כ ן ח' כ מיל[ ן ונמתק וארבעים כ וארבע, מ "' אטכס היי[ 14 - לשניםאמכם
 וידודון[ ן ח' אט בפ'ב[ ידודון ן גינצבורג[ ד. כ. בנוסחאות הובא וכן מלאכי ]אכמפ ן ררו אדטכ מ, דדו[ 16 -המקום

- ח' אטמ תחבקני וימינו ן ראשי כ ן ח' כ שנ'[ ן הב"ה ט ן ח' כ אף[ ן במלאכי ד 17 - ידודוןאטם  ן ח' ד ישראל[ 18 

 משעיר בצאתך ה' שנ' אטכמ ן הכבוד מ ן הב"ה ט המקום, אמ 19 - מעלה טכ ן של מחמה ד ן בין משולה שהיתהמ
 שנ' 22 - ומכבדות מ ן ומכבדת נאה כ ן שבאו"ה ם 21 - וגו' הניף ט ן אימתי וגו' נדבות אכ 20 - גשם ואו' ח'( )מוגו'

 ח' ט ן וכו' כמוצא ן וגו' אמר' על כ 1 ח,ד
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 לקבל כח בהם היה שלא מכיר ונשמעה. עמנו אתה דבר משה אלויאמרו
 כב ה תרים ומתנו, עור אלהיט ה' קול את לשמו? אנחנו יומפים מאם שנ' הדברות, מעשרתיותר

 כד שם שם שנאמר נביאים, המקום מהם להעמיד ישראל זכו שעה מאותה ושם?. אתה 0קרבאלא

 יח יח שם שנאמר בזכות, ד-בט שקדמו אלא מהם, להצמיר אני עתיד נביא להם, אקיםעביא

 כח ה שם הוא וכן לדבריהם. הודה שהמקום אדם בני אשרי ; דברו אשר הטיבו אלי ה'תיאמר

 י %' 1~ן שהמקום אדם בני אשרי ; דוברים יוסף בני מטה 0כן דוברות, צלפחד בעת 0כןאומר
 כ יד שם אשרי לומר(4 או"ה יכ?תידים כדברך; מלחתי ה' 0ויאמר אומ' הוא וכן לדבריהם.הודה

 כס ה יטרים מלאך להעביר איפשר אלו זה, לבבם וה-ה יתן 0מי - לדבריו. הודה שהמקוםארם

 ?מדו כך תנאי על אומר יומי רבי גוירה. נכזרה שכבר אלא מעבירו, הייתיהכות
 1 פב תהלים אמרתי 0אני שנאמר המות, מלאך בו-ם ישלוט שלא תנאי ?ל מיני, הר ?לישראל

 ז שם שם השרים וכאחד תמותון כאדם 0אכן מעשיכם, חבלתם כלכם; ?ליון ובני אתםאלהים

תפולו.
 משה, של חכמתו להודי? מזרזן, משה הרי תיראו. אל העם אל משהויאמר

 יט ז קהלת 0ההכמה בקבלה מפורש ועליו והרבבותן האלפים אותם כל ומפייס ?ומר היההיאך

 בין אתלם לגדל בשביל אתכם, נסות לברבור כי - שליטים* מעשרה לחכםתעוז
 פנים, בשת וה יראתו פניכם, על יראתו תהיה ובעבור - הקהים. באהאומות,
 יראת לידי מביאה שהכשת מכיד תחטאו, לבלתי - ביישן. שהוא באדם טובמימן
 סו וירמיה וגו'. יבושו לא בוש גם עשו תועבה כי 0הובישו שנאמרחטא,

 ישראל של מחנה שהיה מגיד מיל. עשר שנים אלו מרחוק, העםדי?כווד
 מט לג במדבר הירדן על 0ויחנו שנאמר מיל ?שר שנים ישראל מדנה שהיה ומנין מיל. עשרשנים

 מיל. עשר שניס השפים, אבל עד הישימותמבית

 זכו שעי מאחה 3 מ"ח[: שוח-ט ]ועי' פ"ז וכו' מגיד 1 כא:דף
 שהמקום 5 קי"א: דף ט"ז י"ח שם מ"ת פקע"ו, דבר' ספיוכו'.
 המות מלאך להעביר 8 קע"ח: דף במד' טפרי וכו'.הודה
 המלות אלו מוחק בא"צ מזרזן. משה הרי 13 ה.: ע"זוכו'.
 5נ משה: 4וק-ן וישומרו ד-ה פ"ה בשלח ולעיל פ"זועי,
 מגיד 17 ורמב"ן: רפ"י מכדרשב"י, וכו'. 4ותככ:ולגדל

 בא-צ וכו'. מגיד 19 : כ. נדרים מכדרשב"י, וכו'.וכהבשת
 דצ.ל ואפשר וכו', שהיה ומנין ישראל מחנה כנגדמגיה
 )ש ומ"ז: הילקוט גרסת ועיין מגיד גרס דלא המ"חכגרסת
 ישימות ובית השטים וכו' ויחגו שנ' מגיה בא"א וכו'שנ'
 ויומט : גה עירובין ועיין מיל עשר שנים השיטים אבלעד

- ח' כ ונשמעה1  ן דברות א ן מעשר מ ן עש' 4א ט יותרן 2 
 ה'( ג' )א קול השרץ לשמוע אוסיף לא וגו' אנחנואט
 ואת וגו' לשמוע אוסיף לא וגו' אנחנו כ ן קרב אלאוגו'
 אתה קרב לשמוע אוסיף לא אנחנו מ ן קרב 4א וגףהאש
 כ ן וגו' ושמע כ ן ונשמע 1 3 - שעה מאותהושמע
 ח' טכ המקום ן מהם המקום אס ן שהעמיד מ ןומאותה

 עתיד אני נביא מ וגו' להם א ן ונביא וגו' להם כ 4-
 בזכותן ט ן בזכות שקדמוהו מ ן עתיד אני ט ן להםלהקים

 סו ן לדבריו כ ן כל היטיבו במקרא ן וא' הטיבו אטכ 5-
 לדבריהם וכו' וכח"א ן וכו' יתן מי דוברים יוס' בני מטה כן דוברות, צל' בנות כן אומ' הוא וכן כדב' סלח' ה' ויאמרובה"א
- ח' כש"ז[  המוסגר ן גינצבורג[ בנוסח' הוא וכן כדבריך, ]אדטמ ן ח' דם ה' ויאמר 7 - ח' מ לדבריהם[ 1כ1' אשרי 6 
 וכו' עתידים ן וכו' לאמר שואלים אויה ק וכר, אשרי לומר שואלים או"ה כדב' כ ן עתי'(, מל' לפני כדברך נ' )א אםרק

- ח' 1לדבריו[  להיות המות מלאך אפשר שאי אדם בני אלו ק ן וגו' והיה כ ן וגו' להם נ' א להט, נ' ם ח', מ זה[ 8 
 נ' ך בפ'בט ע"ת ן הר לפני אטכ כן-10 מ ן אלא  מעבירו הייתי אתם אלקים אמרתי אני שנא' המות מ 9 - וכברמעבירו

- ח' טס ב'[ בפעם עזת ן סיני הר על ישראלעמדו  ן ח' ד מעשיכם[ חבלתם ן וא' אתם אטכ ן וכו' אכן אתם מ 11 
- ח' א משה[ של ן מזרז ד 13 - וגו' אק ה/ טכס ה רק וכו'[וכאחד  ן הרבבות אותן וכל אט ן ד_ח' כל[ ן ח' מ היה[ 14 
 ספינה של הזה כנס נ' ט ח', ד האומות בין ן וגו' טכ ת', אמ שליטים[ מעשרה 15 - והחכמה אט ן מפרש כ ן עליואטכס

 זה( )מ זו פניכם אמפ ן וכו' סימן בושה זה וא' יראתו כ ן ח' ב, האלהים[ ן ח' ם האלהים[ בא ן העולם הא' מ 16-
 ח' ם פגים[ וכו' יראתו ן טימןבושה

-  וכו'[ גם ן וגו' בוש גם א 18 - שהבושה אמ שבושה, טכ ן הוא נ' ט טוב[ 17 
- ח' ם וגר[ ן ח' מד - ח' כס של[ ן ח' מ מגיד[ ן ח' א מיל[ וכו' מגיד ן מילין פ ן ויעמדו ומק 19   ט בפ"א[ מיל 20 
 עד 21 - שנים וגו' הירדן מ ן ייחד ת"ל אב ן ויחנו, יכתיב פ וכו', ויחנו וב-הא ט וכו'[ ומנין ן ישנו( וויניצ' )ובילק'ח'
 - "' ד השיטים[אבל
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 מאר* ענו משה מוהאיש שנאמר ענותנותו, לו, גרם מי הערפל* אל נגשובתיוק ג יבבמדבר
 כה סכי שנ' בארץ, הארם עם שכינה להשרות מופו עניו, שהוא מי שכל הכצזדב בןגיך טו נוישעיה
 משח יין עלי אלהים הי סרוח ואומר וכו', שמו וקרוש עד שוכן וניצא ואם היכפש א סאשם
 אלהים 0ובחי ואומר וגו', עשתה ידי אלה כל 0ואת ואומר וגו', ענוים לבשר איתי י' ' י4 נאתהלי?

 שנאי השכינה את ולמלק הארץ את לטמא גורם לב, נכה שהוא מי וכל נשברה.רוח
"ppff0תועכת שנאמר תוצכה, קרויים לבב גבהי וכל אוכל; לא אותו לבב ורחב עינים 0נבה ח 
 כשם ביתך. אל תיעכה תביא סולא שנאמר ונועבה, קהוייה ור14ה עכוזיה ; לב גבה % זני כו זדברים

 גורם לב נכה שהוא מי כל ירכך השבינה את וממלקת הארץ את מטמאה זרהשעבודה
 משלש לפנים אל'הצרפל, נגש ומשה - השכינה., את ולמלק הארץ אתלטמא

 ומשה שנאמר ולפנים, לפני וצרפל מכפנים ענן מבחוץ חשך וערפל, ענן חשךמחיצות,
 הערפל. אלנכש

 ~A-W כני אל תאמר כה אומר שאני בלשון תאמר. כה משה אל ה'ויאמר
 - קדש. בלשון וה הרי ואמירה, ענייה ככה כה שנאמר, מקום כל הקדש.בלשון
 לון משיתין שאחרים בין רואה שאדם בין הפרש השמים. מן כי ראיתםאתם

 אתם אימר, נתן רבי ראיתם. אתם כאן, אבל חלוק, לבו פעמים לו, משיחיןכשאחרים
 פיך, אמרי שמצו כי ארץ מלכי כל דה' 0יודוך אוטר שהוא לפי נאמר, לכמה ו-איושכם ד קלחתהלים

 הצולם* אומות ראו לא אכל ראיתם, אתם ת"ל ראו, כך כשם.ששמעויכול
 אחד וכתוב השמים, מן כי אומר, אחר כתוב עמכם* דברתי השמים מןכי

 0מז השלישי הכריע הללו; מקראות שני יתקיימו כיצד מיני, הר על ה' 0וירד אומר ץ1המע
 אחד ולכתוב אומר עקיבא רבי ישמעאל; רבי דברי ליצרך, קולו את השמיעךהשמים
 מלמר ההרכם, ראש אל ציני הר על ה' וירד אומר, אחד וכתוב השמים, מן כיאומר,
 מן ,כשנאמר, השמימ, מן עמהן ורנר ההר ראש על העליונים שמים הקב"השהרכין

 וכו' מאד ן ומי מ ח', ד מי[ 1 ה, א מאי[ וכו' ומשה1
- ח' ט בשה"סןעניו  כ ן מדבר הכתוב א הכתוב[ מגיד 2 
 עם כ ן בארץ עליו שכינה להשרות מ להשרות, עתידעגיו
 ת' דט כי[ 1 אדם א ן אדםבני

-  ן ה' נ' דמ אמרן 3 
 מרום שמו אט ן ואומר עד מ ן אלה כל את וגו' ונשאכ

 ושפל דכא ואת מטושטשת( ומלה את נ, )א אשכוןוקדוש
 ר וכו'[ יען ן וגו' יען מ ן ח' ד אלהים[ ן ח' כ: ה'[ ןרוח
 עשתה[ ן ח' מ עשתהן וכו' ואומר 1 א רק וגו'ן 4 -ח'
 עני אל אביט זה אל עשתה ט ן ח' ך וגו' ן ויהיו נ'א

 אותו 6  פ-ו: וה', ד: סוטה וכו'. עגיו שהוא 2 : ות"יעה:
 9 : אוכל לא אתו אלא אותו א"ת שם בסוטה ודרש'וכו'.
 ויאמר ד"ה פ"נ ולעי' רש"י כ"ז, מכדרשב"י, וכו'.לפנים
 י"ג כ"ד דברים ומ"ת כבד וענן ד"ה ופ"ג הענן בעבוכו'
 וספרי ופ"ז פ"י ריש לעיל הקדש. בלשון 13 : קנ"חדף

 ריש ולעיל ורש"י פ"1 וכו'. הפרש 14 מ"ב: דףבמדבר
 ל"ג ומ"ת פ'שמ"ג דברים ספרי וכו'. נתן רבי 15פ"ב:
 ועיי להשלים צריך ליסרך. 20 .: לא וקדושין ר"י דףב'

 עיין וכו' רע"א - א"צ. הגחלה, אשו את הראךהארץ
 וברייתא ומכדרשב"י ואו. הר על ה' וירד בד"ה פ"רלעיל
 וראג"ע ורש"י ופ"ז ע"א דף י"ח ושוח"ט דר"י מדותד"יג

 וכן ח' ס את[ ן ליטמא ו ן ח' ד מי[ 5 - זבחי רוחונכה
 לא ט שנאק ן קרוי לבןאט כמ.גבוהיןאמ גבחן וכלןאט וגו' לבב לבןכ ד וכלן וגו' עינים מ 6 - שכינה מבס'ן
 ן לא אכ ן קרוין כ ן ינקה לא ליד יד נ' א לבן 7 - וכו' אלילים( ועובד וויניצ' )ילק' וע"ז וכו' תועבת תועבהתיש
- מג' ק משלשה, ך ן וגו' הערפל אכ 9 - ד ח' ן.המוסג' מטמא אטב 8 ישנו- וויניצ' ובילק' ח' ט תועב'ן וכו'שנ'  
 ט ן ח' א כה[ ן ח' מ משה[ וכו' ויאמר 12 - האלקים שם אשר הערפל אל שנ' מ ן לפנים דכמ ן מלפני אטכס ערסל דמ10

 בלשון לך אומר שאני בלשון ישראל בני אל תאמר מ ן וכו' בני אל תדבר כה לך אומר שאני בלשון ישראל בני אלתאמר
 כל ן לשון כל כ מקום[ כל 3נ - בלשון בניי אל תדבר בו לך אומר שאני בלשון ח'( )א וגו' ישראל גנ' אל תאמר אכהקדש,
 מ הפרשן יש כ ן עמכם דברתי השמים מ ן ח' אט וכו'[ כי 14 - הקדש ח'ןטכ ה-ז[מ ואמירה ח'ןענייה קדש[אובו'
 וכו' נתן וגו'ןר' שלבוןאכןןכראיתם מה-15כשבאחריםןאמפשכשאחריםןאכמ רואהןמובין מהןטהאדטבין

 עמכפן וכו' כי 18 - ראו לא או"ח אבל מ ן ראו ולא ט ן ח' א אבל[ 17 - ח' דב שמעו[ כי ן שנ' לפי מ 16 - "' א-איתם
 אכמ ן ההר ראש אל טיני א ן ח' ד אומר[ 19 - אחר ד ן עמכם דגרהי "שמים כס ן ח' ם הפ'[ ס' עד וכו' בתש ן ח'מ

 -22אכ כת'אלהר( המוס'רקא)בטע' ן וגו' המאך הא' נ,ועל ח'פ אכח'-20ליסרך[אמ השלישיו ן ח' אכ הללו[ ןבהוביש
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 .חן תהיים הר על ה' 0וירד אומר, רבי רגליו. תחת וערפל וירד שמים 0ויט וכה"א וגו'(4;השמים
 כשמועו, אני שומע משה, ויעל ההר ראש אב[ למשה דה' ויקרא ההר ראש 4לי[מיני

 של לכבודו ק"ו במקומו, ושלא במקומו בא הוא הרי שמשין, משמש אחד ומהאמרת,
 העולם. והיה שאמרמי

 יפרשה
 לפני המשמשין שמשי דמותו תעשון לא אומר, ישמעאל רבי אתי. ותעשוןלא

 אומר, נתן ר' כרובים. דמות ולא אופנים דמות ולא מלאכים דמות לאבמרום,
 תעשון לא ת"ל לו, ואשתחוה דמות כמין לו אני עושה תאמר, שלא אותי, תעשוןלא

 טי דיביים תמונה. כל ראיתם לא כי לנפשותיכם מאד מונשמרתם וכתיבאותי,

 ביראותיהן, מנהגין שאחרים כדרך בי תנהגו שלא אתי, תעשון לא או', עקיבארבי
 טי " חבקי" וגוי, לחרמו יוכח כן 0על שנאמר אלהיהם, את מככדין הם עליהם באהשכשהטובה
 כא ח ישעי" והתקצף ירעב כי 0והיה שנאמר אלהיהם, ארע מקללין הם עליהן באהוכשהפורענות

 הבאתי הודאה, תנו הטובה, את עליכם הכאתי אם אתם אבל ובאלהיו; במלכווקלל
 ששמקוזיכ אקרא, ה' ובשם אשא ישועות ~כום אומר דור וכן הודאה, תנו היימורין, אתעליכם
 כא א איים מכורך, ה' שם יהי לקח וה' נתן 0ה' אומר איוב וכן אקראית ה' ובשך; אמצא יציןיכ0צרה

 ט ב aar ברך בתומתך מחזיק 0עודך לו אומרת אשתו מה פורענות. מרה ועל טובה מרהעל

 י שם שם שהיו המבול דור אנשי וגו: תדברי הנבלות אחת 0כדבר משיב הוא וכן ומות,אלהים

 היו מדום תיאנשי כרחם. כעל אותה קבלו הפורענות עליהם וכשבאה בטובהכעורין
 נאים שהיינו ואנו כרהם(14 כעל אותה קבלו הפורענות עליהן וכשבאה בטובהכעורין
 ועוד תדברי. הנבלות אחת כדבר לה, אמר לפיכך בפורענות. נאים נהיה לאבטובה

 ריבכם אפשר אי מגיה בא"ב וכו'. הוא הרי 3ורמב"ן:
 נר,וגדה שהיא השמש מן הוא דהק-ו פ' ובמ"עלמקומו
 : המקום של לכבודו ק"ו לארץ ומאירהברקיע
 מ"ג: ע"ז כ"ד. ר"ה מכדרשב-י, וכו' ישמעל ר' 5)י(

 ר"ל וכו'. תאמר שלא 7 פ"ו: לעי' כ"ו' דף והזהירפ"ז
 וע"ז כ"ד: ר"ה גמ' ועי' והזהיר בס' כמפורש אדםדמות
 וכו'. דוד וכן 13 ס"טז: יתרו תנח' ומם, והזה' רע"א. 9שם:
 יר' ב"ו, דף שם ומ-ת פ"נב דברים בספרי הענין כלועיין
 וק"א נעו שוח-ט מ"ב, פ"כד ויק"ר ס: בבלי ע-ב י-דברכ'
 תתצ-ג, ואיוב תתנ"ה תשע"ד ותהלים תתי"ז ואתחנןילקוט

 ס"יב: פ"יט ב"ר בטובה. נאים 18 : כאן והזהירתנחומא,

 ן ח' מ השמים[ מן ן 1ח' מ הקב"ה[ ן שמים שמיהמקום
 1 ו רק וכר[ וערפל ן וכו' ויט שנ' ד 1 - מ רקהמוסגר[
 סיר כק 2 - אל אכ ן ד"א פ ן ח' מ הפ' ס' עדרבי
 בשמועו 1 ן ח' א משה[ וכף ויקרא ן ח' ן גפ'אן 4 ןשומע
 ח', כפ בא[ ן שמשין משמשי אפ שמשא, משמשי כ 3-
 ח' פ במקומו[ ושלא ן או'א

- 
 כסף אלהי ג' ד אמתין 5

 1 ח ר תעשון[ לא ן ליתא זש וכן הגירם' ובכל זהבואלהי
 שמשיי, 1 ח', אכ שמשין ן כדמות פ בדמות, ז ן תעשומ
 שמשמשין אזכפ ן ח' ט המשמשיך ן שמשין ט שמש,ק

 אזטכמ ן אתי אדם ח', כ אותי[ 7 - ואופנים ושרפים כרובים מלאכים פ ן אומנים כרובים'. אטכס ן ולא אט 6-
 ר"ע מאד ושמרתם לכם תעשו ד ן לה אט ן ונשתחוה 1 ימשתחוה, אכמ ן כמן ד 1 מ רק לו[ ן עושה הריני( )אזמ אניהרי

 אתין ן ח' 1 אחין תעשי לא 9 - וגו'( נ' )א אט רק וכף[ לא כי ן ונשמרתם וכה"א אט ן אותי אתי ז אתי, אכמ אותין 8-
 10 - במדיגות ד באלהיהן, ט ביראתן, מ ן נוהגין אט ן שאחריהן כ ח' מ שאחריסן ן בו כמ ן ח' ד בי[ וכו' שלא ן ח'כס
 זטכ 11 - למכמרתו ויקטר לחרמו א ן ח, רט וגוץ ן וגו' יזבח מ ן שנ' אותם מבבדין מ ן אליהם 1 ן כשהטובהדז

 ן ח' מ במלכו[ 12 - וגו' והתקצף זב ן ח' ט והתקצף[ ן ח' ר והתקצף[ ירעב כי והיה ן אותם מקללים מ ןוכשפורענות
 הודאה יתנו ימורין עליהם וכשאביא הודאה יתנו הטובה עליהם אביא אם ח'( )וק ישראל דוק וכו'[ אתם [ א רקובאלהיו[

 מ ן ח' טס את[ 13 - אביא ואם כ1 ן כן על נ' 1 הוד'[ ן בס' וכן לי נ' מ תנו[ ן פורענות או עליכם הבאתי טובה אם ון
 וכו'[ יהי ן אמר זט ן וגו' אמצא כ ן ך ח' המוסגר 14 - וכו' צרה אשא כ ן ח' מ אקרא[ וכו' כוס ן אמר ט ןפורענות

 מה ן מבורך( ו-' שם יהי נ' )מ הפורענות מדת אטכס ן הטוב( )אטע טובה מידות( )א מדת אטכס 15 - וא' כ ח',מ
 ימה אטע 16 - וגו' אכ ח', פו וכו'[ ברך ן אמר פז ן אמרה איוב של אשתו וכן וויניצ' ילק' ומה, אט ן ח' מ תדבריןוכו'
 ן כעוררין 1 17 - היו מ ן ח' ט כרחמן וכו' שהיו ן אמר רשום אנשי ממל' למעלה מ ן ואנשי ד ן ח' דט וגו'[ ן לה אומרהוא
 באורין כ 18 - היו מ 1 ד ח' המוסגר ן כרחן על אכ ן עליהן אכ אותם, ק אותה[ ן פורענות דב ן וכשבא ק וכשבאת,אכ
 זהו א ן לכך מ ן נאה ט ח', ד נאים[ ן נהא אכ ח/ פז נהיה[ 19 - ע"כ אטכ ן וכשבאת א כשבאת, ט ן שגורין וו'ילק'
- ח' ד לה[ ן ח' ט תדברין וכף לפיכך ןשאמר  
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 אינו ימיו, כל כטובה עומד אדם שאפילו מהטובה, יותר בימורין שמח אדםשיהא
 הייסורין* אומר הוי העבירות, לו מוחל ומי שבידו, העכירות מן לונמחל

 מה מפני וגו', תמאס אל בני ה' 0מומר אומר הוא הרי אומר, יעקב בן אליעוררבי
 הוי האב, את לרצות דה לבן גרם מי וראה, בוא אמרת, ובוז יוכיח ה' יאהב אשר את 0כי יא-יב גבשלי

 יפיתי וכו' בנו את איש יימר כאשר כי לבבך עם 0וידעת אומר מאיר רכי ישורין. אומר, ה חדביים
 את עליך הבאתי מעשיך לפי שלא עליך, שהבאתי וייסורין שעשית מעשים יודעלבך

 כאין שישורין בו חל מקום של ששמו ימורין חביהן אומר, יהודה בר' יופי ר'הייסורין.
affשהכרית כשם ימורין, חכיבין אומר, יונתן רבי מיימרך:4. אלהיך 0ה' שנאמר עליי, ז שם 

 אלהיך ה' כי ואומר, מיצרך, אלהיך ה' שנאמר לימורין, כרותה ברית כך לארץכרותה
 טובות מתנות ששלש יסורים, חביבים אומר, יוחאי בן שמעון ר' טובה. ארץ אלמביאך
 וארץ תורה הן, ד4ד בייסורין. 4א להם נתנו ולא להם, מתאוין העולם ואומות לישרךנתנו

 ואומר בינה, אמרי להבין ומומר חכמה 0לדעת הכתיב מנין, תורה הבא. והעולם ישראל ב אמשלי
 אלהיך ה' דכתיב מנין, ישראל ארץ למדנו. וכתורתך יד: תרכן-נו אשר ותכונר 0אן1דח1 יב צדתהלים
 נר 0כי דכתיב מנין, הבא העולם טובה. ארץ אל מביאך אלהיך ה' כי ואומר מיסרך בג ימשלי

 את שמביאה ידרך היא זו אי אמרת, מומר. תוכחות חיים ודרך אור ותורהמצוה
 שכשם ימורין חביבין אומר, נחמיה ר' ימורין, אלו אומר, הוי הבא, העולם לחייהאדם

 בייסורין עליו, לכפר לו 0ונרצה או' מהו בקרבנות מרצין. ימורין כך מרצין, ומהקרבנות ד אויקרא
 הקרבנות, מן יותר מרצין שהייסורין אלא עוד ולא עונם. את ירצו שהם אומר הוא מה מג בושם
 אשר וכל עור בעד 0עור אומר הוא וכן בגוף. והימורין בממון שהקרבנות מה, כמפני ד באיע

 לבקרו, דקנים ארבעה ונכנסו חולה, אליעור רבי היה כבר - נפשו. בעד יתןלאיש
 רבי ואמר, טרפון רבי נענה עקיבא. ורבי עוריה בן אלעור ור' יהושע ורבי טרפוןר'
 חמה מכלגל לישראל אתהטוב

 יהושע_וא' ר' נענה הבא. ולעולם בטולם_הזה לנו הזהויאתה:הארת בעולם מאיר חמה)שגלגל
 בעולם ורבי הזה בעולם גשמים של טיפה שכך גשמים של מטיפה לישראל אתה טוברבי

 מזמור שוח"ט ס"א, פ"א שמ"ר ה., ברכות וכו'. רשב"י10 ט יהיה, מ 1 - וגו' נ' א ח', כ תדברין ן נבלותמ
 תהלים וילקוט ס"א שמות תנחומא ל"ב, דברים ספריצ"ד ן שאילו 1 שאם, מ ן הטובה מן אזטכמ ן אדם שמח ד [יהא

 קא* סנהד' וכו'. כבר 20 יה יבנלוגןכגיג7 אז בפ'ב[ העברות רן ד מז[ 2 - אין ן ן ח' אזטכמעומד[
 לדע'. ונכונהה.א א ג'כ"י ב"ה ר'יהוש'.ן21נענהר'טרפ/" 3 - יסורין אטם ן ח' אן או'[ הוי ן מהול א ן ח,טכס
- ח' טכמ וגו'[ ן ח' דמ ן יעקב בן ן אלעזר ר'כס  הוב-פיס' וביל'מל'רמ"ו הגמ'. אח"ג כנ' נגר' כי"מ שלוהמעת' 4 

 ן יסורין זה אומר טס 5 - שירצה ז ח', מ האב[ את לרצי ן ולמד צא א ן וראה צא זטכ ן ח' מ וראה[ בוא ן א רקוגו'[
 יהא מיסרך[ןזט אלהיך המל' נשארו ןגק ד ח' ןהמוסגר וגו' איש כ ח', ט וכו'[ ח'ןאיש אס וכון אומרןכי רבידמ

- ח' מ את[ 6-  חל הקב"ה של מ ן הן חביב' א ן יהודה ר' בן כ ן יוסח ר' א ן ח' מ מיסרך[ וכו' יום. ר' ן יסורין מ 7 
 חביבין א ן יוסף בר( )ז בן יונתן ר' זב ן נאמר בו ן עליו עליהם מ 8 - שהיס' במי ז שלמי, א בו[ ן שיסורין שמיעליהם
 ארץ אל 10 - וכתיב אזם ן ח' דב ואומר[ ן ח' ד שנ'[ 9 - ח' אכמ ברית[ ן ברית ז שברית, ד ן שכשם אזטכמ ןהן

 להטןזח'ן ן ח' זמ להם[ וכו' ואו"ה [ לישרו להם אזטכ 1שנחנון 11 - יסורין או'חביבין נ' יסו'[כ ן יוחי ןאטכ ח' מטובה[
 )כ וכתיב ומוסר כס ן שנ' אט [ אם רק מנין[ ן ועולם ד 12 - ואלו להם מתאוים ואו"ה יסורין ע"י אלא מ ן ח' קאלא

- ח' אר ואומר[ ן אשריואומר(  ן ח' אמ ואומרן 14 - שנא' א ת"ל, ט ן ח' מ דכתיב[ ן וגו' כ ן ה' דמ וכוץ ומתורתך 13 
 ד ח', בז וכו' ודרך ן אמרת 1ג1' מצוה כ ן ודרך וגו' מצוה מ 15 - ת"ל ט שנ', אמ ן 1ג1' כ ח', מ וכו'[ אל ן וכתיבכ

 מ מביאה( שהיא לאדם.)אנ מביאה ןאט ארץ דרך כ ן "' דט הוא([היא[ מ )א איזה ור4והןאדו צא אמרתזגו'ןאט
 זמ עליו[ לכפר [ הייסורין כך אזכ 17 - כשם יש' חביבין ם 1 ח' א חביבין[ ן זה כמ ח', אכ אלו[ 16 - עו"הלידי
-ח'  ן וכבר ן 20 - וגו' לאיש ט ן ח' דכמ נפשו[ וכו' וכל ן ויסוריו כמ ן א רק מה[ 19 - היסורין כי אלא ם 18 
 ר' כ 21 - נכנסו ם ן חולה( וו' )ילק' חלה ט ן ח' כ שה"ס[ יהוש' ור' וכו' רבי ן ח' מ עה"ס[ בש'יג יסורין וכו'כבר

 המוס'אט -23 חביב אט 22 - ח' רקד ן יהושע בר' ויק כ"הארזם )טאמר([ ואמר טרפ' ר' נענה טכ ן וו'( ילק' )וכן*יעזר
 - טרפון ר' כ ן ח' מן עה"סן ש"א הבא וכו' נענה ן הבא ובעולם הזה בעולם ור' כ וכו'[ ואפה ן מאיר בעוה"ז א ן ח' כ מאיר[ [כ
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 שאב ואם מאב יוהר לישראל אתה טוב ואמר, עזריה בן אלעזר ר' נענה הבא* ובעולםהזה
 הייסורין* חביב.ן ואמר עקיבא ר' נטנה הבא. ובעולם הזה בעודם ורב. הזה בעולםואם
 שאמר תלמידי עקיבא דברי ואשמע באשישות ממכוני לתלמידיו, אליעזר ר' להםאמר
 יה"בלגא-ב שתים "בן דכתיב דורש אף מקרא לסדתני, כך לו אמר לך, מניי! לו אמר ייסורין*חב-בין

 א כה משלי עם וכת.ב וגר ה' בעיני הרע ויעש בירושלם מלך שנה וחמש וחמשים במלכו מנשהעשרה5

 כל טל יהורה מלך חזקיהו וכי יהורה. מלך חזק-הו אנשי העתיקו אשר שלמה משליאלה
 ומכל בו שטרחנו פורח מכל אלא תורה, לימד לא בנו ולמנשה תורה לימד כולוהעולם
 יה'בלגי-יד ולא ערו ואל מנשה אל ה' *וידגר ש:' ייסורין, אלא למוטב העלוננו לא בו שעמלעמל

 ויאסר' בחחים מנשה את וילכדו אשור למלך אשר הצבא שרי את עליהם ה' 1.באהקשיבו
 אבותיו אלהי ה' לפני מאר ויכנע ה' פני את חלה לו וכהצר בבלה אותו ויבאובנחשתים10

 למלכותו( ירושלם ויש.כוהו תחנתו וישמע לו ויעתר אל.1ויתקלל

 יימירין. שחכיבין לכדתהא
 יח גה שמות כרובים שנים חועשית אומר שהוא לפי נאמר, למה ב, ה ז י ה ל א ו ף מ כ י ה לא
 הרי שנים, על הוספת אם והב, ואלהי כסף אלהי ת"ל ארבעה, עושה הריני אמרזהב,

 4הי ת"ל ומה והב אלהי נאמר כבר והלא נאמר, למה ף ם כ י ה ל א - והב. כאלהי הם15
 ת"ל ומה בו, שנאמר הוא דין בו שאמרנו מה בו, אכרנו בו שהותרנו מה ינוהלאכסף,
 אותו עושים הן זהב של להם אין שאם עולמים בית כלי כל שמצינו לפי כמף,מיאלהי
 זהב משל שרתם אם הא כמף, אלהי ת"ל כן, כרובין שנים אף אני שומע כמף,של
 כמף. כאלהי הןהרי

 המקדש, בבית לעשות רשות תורה ונתנה הואיל תאמר, שלא ם. כ ל ו ש ע ת אל20
 לא אחר דבר - לכם. תעשו לא ת"ל מדרשות, ובבתי כנמיות בבתי עושההריני
 ת"ל במדינות, עושין שאחרים כדרך לנוי, עושין אנו הרי תאמרו, שלא לכם,תעשו

 לכבי, ריעשולא

 אתה חביב ר' א ן )ב"פ(טרפ' אח, סד, ובוהוהיר פ"לב. ואתח' ספרי ועי' הגמ'. עפ"ג ג"כזו
 לישרי

 הגשמים, מיום יותר
 ליש' אתה הביב אט ן ה, א עזריהן בז 1 - יפה כ טיפהיי::נבנו:ךנ:נה::.ב:ן:!נת - ולעוה"ב בעוה"ז נחתה ואתה בעוה"ז חיים נותניןגשמ' לגירי שם מתא' ר"ט ומאמ' וראב"ע. ור"י ור"ע ר"ט זו:לפיס'

 בעולם( )ט ח'( )ט לחיי האדם את מביאין וכאו"אמאו"א בבתי 21 כו: דף והזהיר פ"ז. זה כל עיין וגר. הםהרי
 2 - העזה-ב לחיי הבאת( )כ! הבאתנו אתה אבל הזההעולם 22 : ורש-י פ-ז דכ"ז. והזהיר מכדרשג"י, וכו'.בנסיור,
 לתלמי'ן ןר"א ח' טכ להם 3 - יסור' אזם ן רבי נ'ואמר[א פ"ז: ה"י. עכו"ם מהל' פ-ג ד', ל-ת סה"מ וכוחלמי
 ר"א לו ישב אט וכו'[ אשמע ן ח' השאר וכל ובעוה"ב וכו' ראב"ע נענ' יסור' וכו' ואשמע ואשב ז ן ח' אזט באשישות[ ן ח'וב
 - וגף נ' א ח', ט מין ן גם ואומר מלך אט 5 - שנה עשרה שתים בן אומר היא הרי ח'( )א אמר עקיבא אמור לואמר
 ן חורה ישראל לבל ללמד מ"י חזקיה של דעתו עלתה וכי ט ן ישראל לכל תורה למד מ-י שחזקיה דעתך על עלה יכי א6
 הוי לו הועיל מה( )ט ומה כלום לו הועיל לא בו שעמל עמל וכל שלמדו תלמוד שכל מעתה אמור אלא אט ן למדו לאא
 ן ובהצר כ ובהיצר, כ: ן ויוליכהו במקר' 10 - וכהיצר ואו' הקשיבו א ן ח' נו בבלהן וכו' ולא ן וגו' עמו ט 8 - ייסוריןאו'
 ט ן למה לכם תעשו זהבלא ם -13 ח' א ייסרן האוכו' -12 וישיבהו, וגו'-11במק' *יו ויתפ' אבות'( א' )ט *היו ה' פגיאט
 ארבעה, עושה שהוא יכול זהב ז ן עושה הריני אני אומר מ ן אני הרי יא' א ן וגו' א ח', מ זהגן 14 - שגי כ ן שנ' לפימ
 - ח' כ הרי[ ן זהב אלהי ת"ל אזטפ כסף, 4הי ת-ל דכ כ,, כ-ה וכו'[ *הי ת"ל ן ת-ל ומה ק ת-ל, מה אב ן תעשה אתה שמאפ
 כ ן ומה אטכ ן ח' מ בו[ ן שהתרנו אכ ן אלא אכ והלא ן ך ח' המוסגר[ 16 - וכו' שהתרנו מה וק"ו נאמר כבר מ15

 משנין ח', ד שניפן אותן-18 אט ןאותוןמח,, ח' דם הן[ בכלן כמפ דיןןטשנאסרנו-17 אינו מ מחקשאמרנוןבו[
 אם כעד של וישאן אמשנה פ: וכן כסף של לעשותם שגיתם שאם הש"י: גרס' נראה וכן אטכ וכו'[ אם ן טא כהא[
 ע'כש לכם וכו' שלא 20 - זהב כאלקי מ 19 - כ' של עשאן ז כסף, משל עשיתם אם הא מ ן שניתן כ ן זהב של נותןאינו
 ן תעשון כ! 22 - כסף אלהי 1' 1 לכם[ תעשון ט 1 עושים אנו הרי כ אני, הרי א 21 - עולמים בבית ט ן במקדש מ 1 ה'ק

 כבמדינת- ן או טלנוי ן לט לנוי[ד ן ןאלנויאי )לבבואיש(כדר' לככואי אני הרי תאמ' עושהןכ הריני( )מ אני הרי תאמ'אטם
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 יאפרשה
 ר' אחר. לשום מתחלה תכנהו שלא לי, מיוחד מזבח י, ל ה ש תע ה מ ד א ח ב ומ

 ולא כיפים גבי על תכנהו שלא לי, תפשה באדמה מחובר מובח אומר,ישמיאל
 תעשה לוחות ונבוב שנא' לי, תעשה באדמה חלול מובח אומר, נתן רבי עמודים. נכי על ח בזשמות
 הנחשת מובח 0כי שנ' לי, תעשה אדמה מלא נחשת מובח אומר, עקיבא בן אימי אותו, סד חמ"א
 ועלה עולות 0אלף נאמר כבר והלא היה, קטון וכי העולה. את מהכיל קטן ה' לפני אשר ד גשם

 זה. כמ זה שנבנה ביום אלא קטן, ת"ל ומה ההוא, המזכה עלשלמה
 כמשמעו, עליו אלא אינו או כנגדו עליו אומר אתה כנכדו. עליו ו, י ל ע ת ח ב וו
 המזבח ראש לשחיטה, כשר לכפרה כשר שאינו המוכח צפון אם ומה נותן,והדין
 כשר שהוא יוכיח הפנימי המובח והרי לשחיטה; שיוכשר הוא דין לכפרה, כשרשהוא
 לכפרה כשר שהוא פי על אף החיצון, מובח על יוכיח והוא לשהיתה, כשר ואינולכפרה

 ואינו מתיר ולא מכשיר לא שאינו הפנימי במוכח אמרת אכו לא, לשהיטה; יוכשרלא
 ומכשיר מתיר שהוא החיצון במזבח יכתאמר לשחיטה יוכשר לא לפיכך הכפרה,כומר

 על והדם הבשר עולותיך 0ועשית ת"ל לשהיטה,(4 יוכשר לפיכך הכפרה, את וגומר כז יבוברים
 יומי רכי המובח. בראש שחיטה ואין המזבח בראש והדם הכשר אלהיך, ה'מובח
 לי תעשה אדמה מובח שנאמר מסייעו, והכתוב המזבח, בראש לשחוט אףאומר,
 וגוי, עליווזבחת

 עולותיך 0ועשית אומר אחד וכתוב שלמיך ואת עולותיך את אומר אחדכרעב שםשם
 מחצי יהודה, ברבי יומי רבי אמר הללו; מקראות שני יתקיימו כיצד והדם,הבשר
 שיהא המובח צפון אלא לי ואין כדרום. לדרום המובח ומחצי כצפון, לצפוןהמזבח

 במקום הכבש את 0ושחט לומר תלמוד מנין, העזרה צפון כל שאר לשחיטה, כשר* ידיג"קרא
 במקום רע"ים ומה ש, ד ק ה ם ו ק מ ב לומה תלמוד שאין העולה, את ישההאשר

 צפונית. וכרוח כל בו להכשיר אלאהקרש,

 [ בתחלה אט ן בנוי ק ן תעשה נ' ט מיוחד[ 1)יא(

 אאחד-2אטרטח'ן [ "הר תדבר [ לשםמטם
 מ חלולן ן ח' ד מזבחן 3 - אדמה ד ן ח' דמחובר[

 שלא נ, ח"א דב אטם, כ"ה לי[ נעשהן דמלאןתעשהן
- ח' מ אותו[ תעשה ןתבנתו(  ן ח' מ זה[ נגנז וכו' איסי 4 

 וגו' קטן כ 5 - ח' ט לי[ תעשה ן עקבת אב ן אסיא
 שלמה 6 - קטן וכי טכק ן וגו' א ח', סו העולה[ אתן

 א ן מלמד אלא אטכ ן וגו' שלמה א ן וגו' כ ח', בווכו'[

 באדמה. מחובר 2 ורש"י: פ"ז אתר. לשום 1)יא(
 עמודים. 3 ורש"י: פ"ז ס"א:, ג"ח' זבחיםמכדרשב"י,

 בא-צ ופו/ נתן ר' - וא"ת שם כבגמ' מחילות מגיהגא-צ
 יונתן ר' גר' ולקמן עקיבה בן איסי כאן וגורס הג'מהפך
- T"D'וע"  ה'. כ"1 שמ' ורשעי כאן וראב"ע רש"י וכו" מזבת 
 חגיג' ועי' עפרא מלי לוחין חליל ת"י וכר. לוחות נבוב-

 עפהג"מ מגיה בא-צ וכו'. נחשת מזבח 4 ח' כ"ז שכ' ופ"זכ"ז'
 פ"ז ועי' היה אבנ' מלא נחשת של שילה של מזבח : ס"אזבח'

 י"כ דברים מ"ת נט:, זבח' וכו'. קטן ת-ל ומה 6ורש"י:

 ק 4א [ ח' א 4א[ אינו ן משומעו עליו אומר כ וכו'[ או [ ח' טס 1 כנגדו וכו' אתה ן ח' דם בם"בן עליו 7 - זה ננגס ק ן שביוםכ
 ראש ג' כ לשחיטה[ 10 - ח' כ כשר[ ן מזבח אטכ 9 - מה א ן ח' מ י"ג[ שורה לשחיטה וכו' והדין 8 - כשמועו א ןח'

 אמרינן אם לא ט 11 - ח' כ לכפרה[ ן שהוכשר אע-פ ט ן הוא אטכ ן לשחיטה שיוכשר דין אינו לכפרה כשר שהואהמזבח
 ן לכמרה ג' כ יוגשר[ ן ונמחק( אינו כתי )כ כשר אינו אט ן הכפרה את אטכ 12 - מכשיר מתיר... אטכ ן לא שהואבמזבח
 כ ן לשחיטה כשר אינו לפף הכפרה את גומר ואינו מכשיר א ל 1 מתיר שהוא החיצון במזבח תאמר בטעו' נ' ט ן ד ח'המוסגר
 על השיחה ואין המזבת על והדס מ 14 - וגו' א [ פ( )וכ"ה מ רק וכו'ן מזבח על ן כשר יהא א ן יוכשר לא כ 13 -נאמר
 אכ ן ח' ק אף[ 15 - ח' מ ה'[ שורה עה.ס בקדשים ן וכף יוסי ר' ן אסי ר' ד ן והדם הבשר פ-ג נ' נו ן השחיטה פי'המזבח
 ח' כ שג'[ ן מסייע אטכ ןהכתוב

-  כיצד, הא אט ן וגף נ' א והדם[ 18 - ח' כ במ"ב[ אומר 17 - א רק וגו'[ עליו וזבחת 16 
 ן בצפון אטכ 1 ולצפון אטכ ן מזבח ט 9נ - יהודה רבי בר ט ן ח, אכ הללו[ ן כתובין א כתובים, טכ ן צד באיזה האכ

 ישחט א 21 - וגו' במקום כ ן וכו' שאין במקום ט ן ישאר אכ 20 - שהוא אפכ ן בדרום אטכ ן ולירום אט ן מחציאטכ
 - ד ח' המוסגר 22 - א רק במה"ק[ ת-ל ומה ן העולה ואת החטאת את ישחט אשרוגו'ןבמקרא:
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 הקדשים כל שאר ושלמים, עולה אלא לי אין ך, י ת ו ל ו ע ת א ו י ל ע ת ח בוו
 יג יי ייקי" קדשים קדש לומר תלמוד שאין לכהן, הוא האשם כחטאת מכי לזמר תלמודמניין,

 כלן שאר ושלמים, ועולה חטאת אלא לי אין כלמי-הקדשים. אח בו להכשיראלא

 ארע טביא משמע ך, ר ק ב ת א ו ך נ א צ רע א לומר תלמוד מנין, הצבורקרבנות
 כקדשים. מהכר, הענין במי אמרת, החולין, ואתהקדשים3

 המפורש שם אמרו, מכאן הבחירה. בבית עליך נכלה שאני וגו'. ם ו ק מ ה ל כב
 ואם לביתך, אבא לביתי, תבא אם אומר, יעקב בן אליעזר ר' בגבולין; להאמראמור
 מכאן אותי. מוליכות רגלי שם אוהב, שלבי מקום לביתך, אבא לא לביתי, תבאלא

 א מג תהלים נצב מאלהים שנאמר עמהם, שכינה הכנמת, לבית שנכנמין אדם בני עשרה כלאמרו,

 שם שם שנים, אפילו ומנין ישפוט; אלהים "כקרב שנאמר שדנין, שלשה אפילו וכנין אל; בנעדרו(1

 טז ג מלאכי אשר המקום ככל שנאמר אחד, אפילו וממן רעהון אל איש ה' יראי נדברו סאושנאמר

 אליך. אבוא שמי אתאוכיר
 שבתורה ואם אם כל אומר, ישמעאל רכי לי, תעשה אבנים מזבח אםו
 יד ב ייקיא אינו או חוכה, אומר אתה ; חובה בכורים, מנחת תקריב 0ואם : משלשה חוץרשות,

 כד כג שמות מאם בו, כיוצא רשות. ולא חוכה בכוריך, מנחת את תקריב לומר תלמוד רשות, אלאנו

 לומר תלמוד רשות, אלא אינו או חובה, אימר אתה חובה; וכו', עמי את תליהכסף
 ח סו יגרים אתה חובה, לי, תעשה אבנים מזבח ואם בו כיוצא רשות. ולא חוכה תעכיטנו,0העבט

 ו כי שם אתה רשות; תכנה, שלמות 0אבנים לומר תלמוד רשות, אלא אינו או חובה,אומר

 ומה ; חוכה ולא רשות לי, תעשה אבנים מוכח ת"ל חובה, אלא אינו או רשות,אומר

 כל עי' וכו'. כנגדו עה"ק 7 קצ"ג: מלב. ילק' נ"ר, דףכ"ז
 ה"א פ"ז תוספתא נח' שם וגמרא מ"א פ"ו זבחיםהענין

 ועי' ורש"י, פ-ז נ"ר דף כ-ז י"ב דברים מ"תמכדרשב"י,
 מכשיר לא וכו'. מכשיר לא 11 ט': ה' פרשה נדבהה"מ

 צפונית. רוח 22 : הבשר לאכול מתיר ולא בקדשיםלאכול
 נמשכו וילק' כ'י'מ האשם' כחטאת 21 ט': ג' פ' מצורעת"כ

 הכתוב סוף לכהן' - ז. ז ויקרא אחר כתוב אחריבגרסתם
 ואך ונכיי'מ אוקס' בכ"י וגם בילקי ח' הוא קדשיםקדש
 אינו ובו" ועולה חטאת 3 הדרש:[ יתבאר האלה המל'מתוך

 קרבנות כל שאר - ריבה. כבר נמי כששכבי דהאמדוקדק
 -שב"ק וילק' כ'י'מ אוקס', גרס' ספק בלי היא ןנכונהוכו'.
 יחיד קרבנו' ריבה ובתחלה חסרוז' כא1 היה וודאי בור",הצ

 בגבולין. 7 ופ"ז: מכדרשב"י עי' צבור[ לקרב' מניןושואל
 שלבי מקום 8 ורש-י: וטיז ות"י מ-ג דף במדברספרי
 גג. בבלי ה"נ פ-ד סוכה תוספתא הלל דברי וכו'.אוהב
 משנה פ"נ אנות וכו'. ונכנסין 9 : פ-ז פ"יב' נ"אאדר"נ

 משפטים לקמן ופו" אם כל 18 : ומכדרשב"י ו" ברכותו',
 ורש"י: כ"ז י"ג, פר' ריש נדבה ת"כ מכדרשב"י.פ"יט,

 ת"ל ומה חובה תבנה מגיה גא"צ וכו'. תבנה שלמות18
 הגיה וכן יעשה אדמה של יעשה וכו' 4א אבנט מזנחואם

 ת"ל רשות 4א אינו או חובה אומר אתה חובה תבנהבא"א
 מגיה ובמ"ע ת"ל' ומה רשות, ולא חובה לי, תעשה אבנ'מזבח
 רשות ולא )חובה תבנה שלמות אבנים ת"ל הילקוט ג'ע"פ
 קאמר, למה קשה זה לפי אבל רשוים לי( תעשה אדמהמזבח

 )וכ"ה כבמקרא א רק האשמן 2 - אין וגו' עולותיך אט1
 חלט טח'[את[אכ כאשםןכיקדשים-3בו[ טכפ(,
 בקדשימן וכו' ואת ן צבור פ ח', ד הצבור[ 4 -עולה
- ח'ט  אכ וגוץ המקום בכל 6 - ח' אכ בקדשימן 5 
 שאינו מדבר העניין במי אמרת אזכיר אשר בכה"ג ט ןח'

 אית שמי את אזכיר אשר מקום בכל מ ן אלא עליךנגלה
 מפורש א ן נגלה שאינו אכ ן בביהב"ח אלא עליךנגלה

 אני לביתי אתה אם מ ן ח' מ יעקבו בן ן לאומרו מ ד-
- ח' ט ן לביתך וכו' ואם ן וכו' מקום לביתךאבא  א 8 
 ,אוהבן לאןוקלביתיך אני אף כ ן בא איני לביתך אניואף
 מוליכות רגלי שם אוהבי של מקום נ' ט אותי[ ן הולךם

 מ ן ח' טס כלן 9 - עשרה מנין מ ו:ו'ן מכאן ןאותי
 עליהן כ ן עמהן אט ן שהשכינה מ ן בבית כ ןנכנסין
- ח'( וויג' )ילק' שדנו ט ן מנין ט ן וגו' אל א 10-  
 אזכיר כ 12 - מקום טמ ן את נו אל[ ן וגו' ה' א11
- ח' מ אליך[ אשא ן וגו' שמי א ן1ג1'  לי[ וכף ואס 13 
- ח' ד בפ"ב[ ואם ן ח' מ לי[ תעשה ן ח'ט  אטכ 14 
 חובה[ אומר אתה ן וא' נכורים א ן וע' מנחה כ אם[מ
- ה'טמ  ן בטרימ מנסת תקריב כ ן ח' מ תקריב[ 15 
- ח' מ בו[כיוצא  ן ח' כ חובה[ ן ח' טכס וגו'[ 16 

 - ח' טמ חובה[ או' אתה ן ח' טמ לי[ תעשה ו ח, אטכס בון כיוצא ן והעבט כבמקרא מ 17 - ח' טמ חובה[ אומראתה
 אכ רצה; אם אלא וגו' אבנים מזבח ואס ת"ל ומה חובה, ולא רשות לי תעשה אדמה מזבח רשות, ולא חובה תבנה ט18

 מזבח ואם ת"ל ומה חובה, ולא רשות לי, תעשה ארמה מזבח ת-ל חובה, אלא אינו או רשות( אומר אתה נ' )א רשותתבנה
 *6נ - רצה אס אלא אבנים, מזבח ואם ת"ל חיבה, אלא איני או רשות, אבנים תבנה. מ רצה; אם 4א לי, תעשהאבנים
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 והרי יעשה; לבנים, של יעשה, אבנים, של לעשות רצה אלא אבנים, מזבח ואםת"ל
 קל ישנה, לשנות רצה אם החמור, מיבח אם ומה הכלים, כל לשאר וחומר קלדברים
 הכלים. כל לשארוחומר
 נתן רבי ברזל; עליהם שהונף גזוזות, אלא גזית אין . ת י ו ג ן ה ת א ה נ ב ת אל
 המזבח יהא אני שומע ברזל, עליהם שהניף כזווות, אבנים שתי בו שבנה הריאומר,
 פסול. כלו המזבח ולא פסולות הן גזית, אתהן תבנה לא ת"ל פסול,כלו

  כהיכל בונה  אתה אכל מית, כונה איהדק אי בו גזית, אתהן תכנהלא
 וקדש ההיכל גזית, בו לבנות אמור הקל, מזבח אם ומה בדין, שהיה גזית; הקדשיםובקדש
 אי בו גזית, אתהן תבנה לא ת"ל גזית, בהן בונין יהו שלא הוא דין הממורים,הקדשים
 מקייצי אני ומה הקדשים. ובקדש בהיכל גזית בונה אתה אבל גזית, בונהאתה

 בחוץ אבל נשמע, אינו בבית בהבנותי, בבי' נשמע לא כרול כלי כל והגרזן 0וכמקבות ז ומ"א
נשמע.
 המוכח אומר, אלעזר בן שמעון רבי היה מכאן וגו'. ה י ל ע ת פ נ ה ך כ ר ח יכ
 רשאי אינו אדם, של שנותיו לקצר נברא והכרדל אדם, של שנותיו להאריךנברא

 שלמות "אבנים אומר היא הרי אומר, וכאי בן יוחנן רבן המאריך. על המקצר להניף 1 כזדברים
 רואות לא שאינן מוכח אבני אם ומה ק"ו דבריי והרי שלום. שמטילות אבניםתבנה,
 אמר שבשמים, לאביהם ישראל בין שלום שמפילות על מדברות, ולא שומעותולא

 עיר בין לאשתו איש בין לאיש איש בין שלום הממיל ברזל, עליהם תניף 0לא הקב"ה ה שםעם
 כמה אחת על למשפחה, משפדה בין לממשלה ממשלה בין לאומה אומה כיןלעיר
 פורענות, תבואהו שלאכמה

 תעלהבמעלותעלמובחהולא
 מכי

 לי אק למשחו כבש עשה אמרה
 ירידה ולא עלייה לא הא עלי, ערותך תגלה לא אשר ת"ל מרק, ירידה ?ל"ה,אלא

 עישה ד ן רצה אם נ' מ בפ"א[ יעשה [ "' דם לעשות1
 מזבח מה ק"ו מ ן ח' אטם הכלתימן כל לשטור 2-

 עליהן א ן שהונח כ 4 - ח' כ הכלים[ וכו' ומה ןהאמור
- ח' ט ברזלן וכו' נתן ר' ן בס'וכן  והריו אכ 5 
 שהונח אבנים כ שהונף, אבנים יראי', וכן מ, ן ח', דבו[
 בפ"א גזית וכו' הן ן יהיה כ ן ח' א יהא[ 6 - שהונף א1

 א ד - כשר  המזבח כל ישאר אככ ן ח' מבשה"ס[
 ן אין אטב ן גזית בונה שורע אין בו ב"פ בטעותנשנה
 בהיכל בונה את אבל גזית בונה את אבל כ ן ח' דמגזיה[

 ת-ל ומה לומר, לו היה הן אבנים, מזבח ואם ת"לומה
 מ"ח ג' ע-פ להגיה יש ואולי דכצ"ל; ואפשר אדמהמזבח
 רשות, ולא חובה תבנה שלמות אבניט ת"ל וצ"ל,וכ'י'מ
 לי תעשה אדמה מזבח ת"ל חובה אלא אינו או רשותאבנים
 לשאר 2 וכו': אבנים מזבח ואם ת"ל ומה חובה, ולארשות
 פ-ג מדות וכו'. נתן ר' 4 נט: דף במדבר ספרי הכלים.כל

 וכר. לא ד"א מגיה בא"צ וכו'. לא 7 מכדרשב-י: ד',משנ'
 ומכדרשב"י'[ בפ"ו הוא וכן ן ה ת א רמ"א דף מה"ג1בו'
 קע"ח דף 1' כ"ז דברים מ"ת מכדרשב"י, וכו'. בהיכל-

 פ-ג מדות מכדרשב"י, ו'. ו. רשב"א 13 פ"ז: מ"ח:,סוטה
 י' פרק קדושים ת"כ וז', ח"ו פ-ז ב-ק תוספתא ד',משנה

 טס ן יבקדשי אטש 8 - שהיה גוית קדשיםובקדשי
 ט ן ח' ד גזיתן ן מה כ ן ח' א שה"סן הקדשים וכו' שהיה ן ח' מ י'[ שורה הקדשים וכו' שהיה ן ח' אדט גזית[ ןקדשים

ס וקדשיכ 9 -  אטכ ן לבנותןדטבו אסור שתהא הוא דין אטע ן חמורין חמוריןןאכ שהן ט ן קדש-ן כ ן קדשים 
 כ ח', כס וכוץ כלי כל  13 -  ובקדעי אט ן גזית הקדרים ונקדשי בהיכל בתה כ ן ח' א גזית[ בונה אתה אבל 10 -אין
 אטכס 12 - נשמע הוא כ ן מנחוץ נשמע אבל נשבע לא מ ן ח' כוס בהבנותו[ ן וכל גינצבורג[ ןובנוסחאות אט ןוגו'
- ח' ק וגחן ן ותחלליהעליה  בדין אינו מ ן ימיו אטכמפ ן מקצר ט [ "' דט נברא[ ן אדם של ימיו אבספ ן נבנה א 14 
 המטילים ט ן ח' כ ח'[אבנים[ מ תבנה[ 16 - יוחי רבי ד 15 - המקצר שיניף דין איש המקצר[אטכפשיונח
 17 - שאינם ד ן מזבח  של אבנים מה מ ן אגנים ו ן מה א ן הרי מ ן בעולם שלום מ ן שבשמים לאביהם ישראל ביןשלום

 לאיש[ איש בין ן עליו כ עליהן, גיגצב' בנוסח' וכן אטש ן הב"ח ט הק', א 18 - מטילות שהן אטכ ן שמטילות ע"ימ
 ממשלה בין לנ.שפחה משפחה בין חטכם 19 - לאיש איש בין( )ט ובין לאשה( )ס לאשתו איש בין טכ ן לאשה א ן ח'מ

 ן בירידה כעלייה מ 22 - ח' טכ מזבחיו על ן לא אטכס 21 - עליו תבא ד 20 - לממלכה( ממלכה )מלממשלה
- ח' דטאשר[  
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 מב כח שמית לדעכם מועשה נאמר כבר והלא צריך, אינו אומר ישמעאל רי גורם, כסוי אלאגרמה

 יפסע שלא עליו, ערותך תגלה לא אשר ת"ל ומה וכו', ערוה כשר לכמות בדמכנמי
 גודל* בצד ועקב עקב בצד גודל אלא גמה, פסיעהבו

 אתה אבל גסה, פסיעה פוסע אתה אי עליו עליו, ערותך תגלה לאאשר
 אמור הקל מוכח אם ומה בדין, שהיה הקדשים, ובקדש בהיכל גסה פמיעהפומע5

 לפסוע אמור שתהא הוא דץ החמורים, הקדשים וקדש ההיכל יתירה, פמיעה כולפסוע
 יתירה, פמיעה פומע אתה אי בו עליו, ערותך תכלה לא אשר ת"ל יתירה, פסיעהבהן
 אם ומה ק"ו, דברים והרי - הקדשי'. ובקדש בהיכל יתירה, פמיעה פוסע אתהאבל

 תנהכ לא הוא ברוך הקדוש אמר לטובה, ולא לרעה לא דעת בהן שאיןאבנים
 תנהיג שלא הוא דין העולם, והיה שאמר מי של בדמותי שהוא חברך בזיון, מנהג בהן10

 עליו. ערותך תגלה לא אשר - בויון, מנהגבו
 מוכח, בצד באין שסנהדרין למדין נמצינו תשים. אשר המשפטים אלהו
 כה ב מ"א המוכח. בקרנות ויחוק ה' אהל אל יואב שינם שנ' לדבר, וכר לדבר ראיה שאיןאע"פ

 השלישי. דבחרש ממכתחמלת

 מכדרשב"י, וכו'. מכאן 21 ורש"י. פ"ז ס'יז. תנחו'ה"ט,
 רצ"א: לאוין סמ"ג מכדרשב-י, וכי. מנין ירידה 22פ"ז:
 ע"ג ב' ברכות ירושלמי מכדרשב-י, ובו. גסה פסיעה3

 הנן דהא דוקא לאו עקב בצד ואגודל פ"ז. ס"מ, פ"לשמ"ר
 אלא אסור ואינו בכבש, ועולין רצין היו מ"ב( פ"בלזומא
 בהיכל 5 : שם סמ"ג ועי' שב"ז עמו' יראים גסה,פסיעה
 פ"ז וכו'. מתבניכם אם ומה 8 פ"ז: מכדרשב"י,וכו'.

 פ"ד סוף משפטים לקמן וכו" שמנו-הדרין 12ורש"י:

 ורש-י פ"ז ועי' ע"ד[ לא מכות ]ירוש' שם,ומכדרשב-י

 - ועשה אומר הוא הרי אט ן ח' טס אומר ן גרם טכ1
3 מה[דילך וגו'[מ בד א[ם רק לכסותוכו'2 -  ט 

 ן יתירה אכ ח', מ גסה[ ן ח' ד בון ן יפסיע פיפסיעו,
 נ' א עקב[ ן יהלך נ' פ אלא[ ן אבל כ ן עליו נ' טגסה[

 זן שורה עליו וכו' אשר 4 - עקב מ ן עקב בצדועקב
 יתירה אטכ גטהן ן אין גכ ן ח' כו בפ"ב[ עליו ן ח'מ
 כ ן יבקדשי אכ ן ובקדשים בהיכל כ! 5 - בכולןוכן

 את ט 1 ח' א יתירה[ וכף אסור הקל ן מה מ ןקדשים

 ן ם הקודש קורש יבית א ן חמורין שהן הקדשים קדשי ובבית בהיכל ט ן ח' ד יתירד ן ח' ט בו[ 6 - אסור את כ ןאוסר
 פסיעה לפסוע שאסור ד ן חמורין א ן וכו' הוא דין חמורי' אסור את הקל מזבח אם מה בדין שהיה הקדשים קדשי וביתכ

 ן והרי יתירה פסיעה בהיכל מ 8 - אין, אכ אי[ ן עליו ב! בון 7 - גסה נ' ק לפסוע[ ן חמורין שהן לפי בהןגסה

9 ח' מ מהואשן הקרשיםןכ קודש( )א קדשי יתביתאטכ -  לרעהןאטכמ לטובה... ח'ןמ ס! להםןדעת[ מ בהם, ך 
 ן בבזיון בו אכ ן ח' מ ומנהגן ח' ט מנהג[ בו ממי-11 מ ושלמי[ בדמיונו אבם כ!בדמיון, ן בבזיון בהן אבכהמקום-10

 - יתרו וישמע( נ' )ק פרשת חסלת נ' וקעליו[
 - המזבה אכמ [ "' אכש באין ן בצד דירתו דין שמסר שסנהדרין ט ן נמצאינו אכ ן ח, אטכס תשימן אשר12

 אןק רק וכו'ן חסלת 14 - ח' כ! המזבח[ גקרנ' ה'ןויחזק היכל אל ח'ןטמ ד ה[ אהל ח'ןאל טכ ואע"פןשנ' מ13
 קשיית* פרשת( )כ ההשתא נזיקין אכ ן קמייהא פרשתא נז' ' מס 1 ן נזיקיןמסכת

---~a*eo-64י('4",י'--
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