
 תשא כיפרשת

 -אך שליח, ירי על מלאךולא עלידי לא לאמר. משה אל יי'ויאמר
 אק מלאכה, כל תעשה ~ש למר שיא לפי נאמר, למה ו, ר ו מ ש ת י ת י ת י % את י כ""

 שבות משום שהן דברט מלאכה משום שהם דברי אלאלי
 ,מר תלמי מס"

 ישמעאל רבי היה כבר - שכות. משום שהן הכרים להביא תשמורו, שבתותי אתאך
 של בני ישמעאל ורבי הסדר ולוי בדרך, מהלכתן עקיבא ורכי עזריה בן אלעזרורכי
 לפיקוח מנין בפניהם, וו שאלה ונשאלה אחריהם, בדרך מהלכין עוריה בן אלעזררבי

 ימצא במחתרת 0אם אומר, הוא הרי ואמר, ישמעאל רבי נענה ; השבת את שדוחה נפש א כבות
 ומה וחומר, קל הכרים והרי להרוג, שבא ספק לכנוב שבא מפק הוא, זה ומההגנב,

 קל שבת, דוחה היא הרי השכינה, את וממלקת הארץ rR שמבטא דמים,שפיכות
 מילה מה ואמר, עוריה בן אלעור רבי נענה השבת; את שרוחה נפש, לפיקוחוחומר
 לו, אמרו גופו, כל לשאר וחומר קל שבת, דוחה אדם של מא.בריו אחד אלאשאינה
 רציחה דוחה אם אומר, עקיבא רבי בודאי; כאן אף בודאי להלן מה שבאה,ממקום

 א' פרשה אכ [ ח, אכ תשא[ כי ן ח, אכמ פרשת[1

 אכ 1 ח' ך לאמר[ ן ח' מ שליח[ וכו' ויאמר 2 -דשבת
 ן תעשו וק ן שכ' מ שה-אן 3 - ח' ט אך[ [השליח
 דם בפ'גן דברים 1 שהן אטלס 4 - וגו' נ' כמלאכה[

 ן ח' ד תשמורח [ ח' רכ אךן 5 - ח' ד שהן[ ןח'
 ן ח' טס ש'ז1 בפניהם וט' כנר ן ח' מ שמה[ וכו'להניא
 כ ברא"ם, ח' הסדר[ 1 ברא"ם ח' ור"ען 6 - ח' כהיה[
 ייא"ם אכ בדרך[ 7 - וישמעאל ורא"ם אכ ן ד ר סה
 וכו' מנין 1 לפניהן כ לפניהם, א 1 אתריהן אכל [",

- ח' ט שו'יג[ עה'ס שבתשכלו  נענה [ שידחה אכ 8 

 מ ח', ד אומר[ הוא הרי 1 ישמעאל ר' אמ' מ ואמרןר"י
 ן ח' אכמ הוא[ ן ח' מ זה[ ן וגו' נ' אס הגנב[ 9 -נאמר
 ן בס' וכן בא מ בס', וכן בא שהוא אכ שבא[ ן שספקמ

 שהוא( )3 שהיא אכ שמטמאן 10 - אם נ' אכומהן
 ו אותו דוחה ספק מ שבת[ דוחה ה"ה [ מטמאה ממטמא,
 ראב"ע נענה ן שידחה אכ 11 - אכאתהשבת [ הואאכל
 12 - אם ומה אכ ן אומר עזריה בן אליעזר ר' מואמרן

 אכמ [ שבאדם כ אדם[ של [ האברים מכל כמאיבריו[
 אכמ גטו[ 1 לכל מ ן ח' מ לשאר[ 1 בס' וכן השבתאת

 ודאי... מ שבאתהן אכמ 13 - חכמים נ' מהגוףן*ן

 זי"נ דייק, דבר מתה דקרא סיפא וכו' מלאך ע"י לא2
 משום שהן 4 שיג: דפסחא מס' ולעיל מכדרשב"יועיין
 אמרתי אשר ובכל ה"ה פ'כ משפטים לעיל וע" פ"ז,שבות.
 פ'טו שבת תוספתא וכו'. היה כבר 5 תשמרו:אליכם
 ררשב"- מכיל' וכ"ה הסדר. 6 : פה. יומא ובבליה'טז
 עושה ופי' שוי, ועי' כ'י'מ, כג' המרד הערוך ג' אבל' שם.ויומא
 פ'ה קדושין תוספתא ועי'  רשתות מעשה או שרדבגדי
 אלה בין הסרד נמנה ושם קא דף פ'יח ותדב"אה'יד

 מגן בספרו לרשנ"ץ אחריתא ג' אמנם הנשים, עםשעסקן
 שם דגורס בהשמטות מ"ע בעל הביאה מ'יא פ"ראבות
 הסנדלר מלת על שם כותב בעצמו הוא כי ויעןהסייד,

 בשמות כן פעמים כמה ונמצא גופפת הרי"שדלפעמים
 מסחת הסדר %טחת דגם שם המ"ע דעת ע"כהאתנות,
 היא הרי 10 הסרד: כג' רהעקר נראה ולי היא, אחתהסייר
 תקון צריכה זו לשת וגם מ"ח ג' ועי' משובש שבת.דוחה
 דמים שפיכות דוחה נפשות דספק ור"ל שמאר העניןאבל

 היא הרי הגמ' ע"פ מגיה ובא"צ הספק, מפני להורגוומותר
 להצילו נתן הוא הרי דצ"ל ונראה בנפשו, להצילהנתנה

 לעיל ועי' מחודד בדרך הדפו' גר' מקיים ובמ"עבנפשו,
 בא"צ בודאי' כאן אף וכו' לו אמרו 12 : פ'יגמשפטים
 13 שבת: בתוספתא איהא אבל בגמ' דליתא משום זהמוחק
 נדחית דאם והכוונה וא"צ, הגמי ע-פ זה מורק בא"צרציחה
 עאכו-כ אחת נפש שאבד במי דין לעשות בונילעבודה
 : אחת נפש לקייט בשביל שבתשתדחה
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341 א פרשה ושא כי דשבתאמסכתא

 יומי רבי - השבת. שדוחה נפש לפיקוח וחומר קל שבת, רוחה שהיא העבורהאת
 שאתה שבתות ויש חלק, אך תשמורו, שכתותי את אך אומר, כשהוא אומר,הגלילי
 אומר, הוא הרי אומר, מנמיא בן שמעון רבי - שובת. שאתה שבתות וישדוחה,

 - לשבת. ממורין אתם ואי ממורה, שכת לכם לכם, היא קרש כי השכת אתושמרתם
 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו אומרו הוא הרי אומר, נתןרבי

 הרבה. שכתות שישמור כדי אחת, שבת עליו חלללדורותם,
 הצולם,-לדורותיכם. אומות ביביובין ולא וביניכם, ביני היא אותכי
 . לדורות. הדברשינהוכ

 בני ושמרו אומר, שהוא לפי נאמר, למה מקדשכם. יי' אני כילרעת
 כי לדעת לומר תלמוד בטשמע, וקטן שופה חרש אפילו אני שומע השכת, אתישראל
 הכא לעולם ם. כ ש ד ק מ " י י נ א י כ - דעת* לו שיש במי אלא אמרתי לא יי',אני
 הוא וכן הבא, העולם קדושת מעין שהיא למידין נמצינו הוה, בעולם שבת קדושתככון
 שבת, שכלו לעולם השכת, ליום שיר מומוראומר

 שבת לכם אומר, מנםיא בן שמעון ר' שהיה הוא זה השבת. אתושמרתם
 מוספת שהשבת מגיד ם. כ ל א י ה ש ד ק י כ - לשבת. מםורין אתם ואיממורה,
 בפל לפלוני מה השבת, את משמר שהוא נעולה, חנותו לפלוני מה לישראל,קדושה

 מעיד השבתתו, את שמשמר מי כל אלא עוד יסולא השבת, את משמר שהואממלאכתו,
 היא וכן השביעי, ביום ונח ימים בששה עולמו את שברא הצולם, והיה שאמרלמי
 'ב מגישעיה אל. ואני יי' נאם עדי 0ואתםאומר

 ביום מלאכה העושה כל אומר שהוא לפי נאמר, למה ת, מ ו י ת ו מ ה י ל ל חמ
 י כ שמית ליי' שבת השביעי וזיום לומר תלמוד שמענו, לא אזהרה שמענו, עונש יומת, מותהשבת
 עונש היום, מלאכת על ואזהרה יוגש אלא לי אין מלאכה, כל תעשה לאאלהיך

 לכל יכול מטיף בא-צ תשמורו' 2 פ"ז: וכי" ריה"ג1
 טון ר' בשם הך תני ובגמי וכו" רשב"מ 3 : ומ"צת"ל
 לקמן ועיין מנביא בן ר"ש בשם תני נחן דר' חך יוסףבר
 מוסיף בא"צ הרבה. שבהות 6 : ושמח וטה ושמרתםד"ה
 7 ש'טז: לקמן זה כל ומוחק אל ואני עד וכף לפלוגימה

 במדבר ספרי עי' לדורות. 8 מט.: ברכות העולם.אומות
 דעת. לו שיש במי 11 קמב[: עמ' שם וע" קמו עמ' קיטועיסקא
 פ"ז. דבחדש, מס' לעילע"

 מתוקן הלעין וכו" מקדשכם -
 קדושת מעין בעוה"ז מקדשכם איתא דשם במכדרשב"ייותר
 14 לא.: ור"ה פ-ז וע" עוה"ב, מעין שבת שקדושת מגירעוה"ב
 וכו'. אומר ושהוא לפי 20 לעיל: ועי' פ-ז מו'.רשב-מ

 פ"ז! דבחדש, מס' ועי'פ"ז

 2 - שידחה אכמ שידחה, אכ שדוחה[ 1 -יאי

 [ ח' א אך[ ן שהוא כשם ד כשהא[ ן ח' מהגלילי[

 מ שאח, אכ [ יש ירא-ם אכמ ן ח' ורא-ם אכתשמורון
 מ שבתות[ ן שובת ורא"ם אכמ חתה[ 3 - אתהשאין
 שובת[ [ אתה( )רא"ם את שאין ירא-ם אכ שאתה[ ןח'

 השבת אכ 4 - הנפש פקוח זה זה זה ואי נ'ברא-ם
 כ [ פין אכטפ ן לכם מסורה השבת( )פ שגת מפ 1וגו'
 ן וגו' ישר' כ 1 ח' ד אומר[ הוא הרי 5 - מסוריםמפ

 ן דח' עליו[ ן פיקוח פקוח,כ א וגף-מלל[ אלעשותוכו'[
 7 - יישמיי אכ שתשמור, ך שישמט[ ן י אככדי[

 ח, אכמ לדורות[ וכו' לדורותיכם [ לבין אכובין[
- 9 

 ח' אעם יין אני כי [ ח' ד swna] [ וגו' א ח', אכמ השבתן את 0נ - שנ' מ שה-אן [ "' אכמ מקדשכם[ יי' אניכי

 כ מזמר[ 13 - שהיא א ו נמצאנו כ ן ח' מ העוה"ז[ וכו' נמצינו ן ח' כ קדושת[ 12 - מקדישכם כ ן בו אם לון 11-
-ח'  לשבת[ [ מסורים ומק ן מין אטכס 15 - השבת מסורה מ ן זהו טל היא, זו א ן ת' מ זה[ ן עו' נ' אכ השבתן 14 
 וכו' מה [ שחנוכו ווינ' ילק' ן פלוני מ [ ישראל על ד 16 - תוספת מ ת', ט מוספת[ ן הוא כ ן בזה לעיל כאמור נ'מ

 ן מי על ט מי, לפני אכמ למי[ 18 - סו רק השבת[ וכו' כל [ אפ רק אלא[ עוג ולא 17 - ח' ט בפ'א[ שוה'סהשגת
 [ ח' כ יי'[ נאם 1 עדיין כ 19 - בשביעי אטכמפ השביעין ביום 1 ח' בו ימים[ 1 בו' כ: לששה, א בששה[ ן ח' אטכמאת[

% - ח' בא"  כ השבת[ 21 - ב( לה לשמות יומת מלאנה בו מ וכו'[ מלאכה ן בו ג' וק העושה[ 1 שנאמ' מ שה"א[ 
 אטכמ מלאכהן וכו' לא 22 - ת ב ש ה ם השביעין ן מנין ס שמעגו[ לא [ ואזהרה כ ן ינו' טכ ח', דטכ יומת[ מות ןה'
 - ח' מ ש"ב[ עה'ס אלהיך וגו' אין 1 וגו' טח',
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 א פרשה רישא כני דשבתאמסכתא342

 אוהרה שמענו ?וגש יומת, מות מחלליה לומר תלמוד מנין, הלילה מלאכת עלואזהרה
 מה שבת, לומר תלמוד שאין אלהיך, לי" שבת השביעי ויום לומר תלמוד שמענו,לא

 יאשיה. בר' אחי רבי דברי אוהלה, בכלל הלילה את להביא אלא שבת, לומרתלמוד
 השבת, את ישראל וחללו ישראל ערי את שהקיפו הכוים הרי אומר, כתירא בן יהודהר'

 מחלליה לומר תלמוד כולה, את נחלל מקצתה, וחללנו הואיל אומרין, ישראל יהושלא
 יומת. מות מחלליה ?ין כהרף אפילו יומת,מות

 בה שיעשה עד ההיא. הנפש ונכרייה מלאכה בה והמושדה כלכי
 חוט שארג או הערבים בין אחת ואות שחרית אחת אות שכתב הרי גמורה,מלאכה
 את ושמרתם לומר תלמוד חייב, יהא אני שום? הערבים, בין אחר וחוט בשחריתאחד
 הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי יומת מות מחלליה לכם היא קרש כיהשבת
 גמורה. מלאכה בה שיעשה עדההיא,

 מחלליה אומר שהוא לפי נאמר, למה עמה. מקרב ההיא הנפשונכרתה
 תלמוד מנין, עצמו לבין בינו המזיד עדים, בהתראת המזיד אלא לי אין יומת,מות
 הפסקה. אדא הכרתה אין ונכרתה* - עצמו. לבין בינו המזיד להביא ונכרתה,לומר
 בשלום* ועמה עמה. מקרב - עקיבא. רבי דברי מזידה, ההיא. הנפש-

 מלאכה, יעשה ימים ששת אומר אחד כתוב מלאכה, יעשה ימיםששת

 כתובים שני יתקיימו כיצד מלאכתך, כ:ל משירע וץ?ב:וך יכזיב( מששרו אוכוון אחד וכתוב ט נשמות"
 מלאכתן מלאכה,(4 יעשה ימים <nww מקום, של רצונו עושין שישראל בזמן אלאהללו,

 אכריכם נכר ובני צאנכם ורעו, ורים 0ועמדו אומר הוא וכן אחריכם, ידי ער נעשית ה סאישעיה

1gy לד' שבת 2 - ואזהרה א ן ח' ק הלילה[ מלאכת 
 ן ח, אטכס שבת[ ת"ל מה ן ח, בו שבתן 1 ח' מזאלהיךן
 אבל אטם, ב"ה אחין 1 שהיא נ' כ! הלילה[ 3 - ומהל
 [ והרי אטכ 4 - יושיה א 1 ברבי ול בר, ט ן יוסידב
 ן ארץ ר ערי[ [ ח' אס את[ ן גוים שהקיפו מ ן גויםט

 עליהם נ' מ השבת[ ן יחללו מ את, בטעות נ' אוחללו[
 1 אומרים טל ן יהיו אכל [ יאמרו מ או'[ ישר' יהו 5-

 כוס מחלליה[ ן ואפילו כ! 6 - ח' בו את[ [ יחיללגואטכ
 1 ח' אטכמ וגברתהן ן בו וק 7 - ח' מ יומת[ מות ןח'

 ד בה[ ן ח' ט מלאכה[ יכו, עד [ "' אטב ההיא[הנפט
 אטם ן ח' כ ש'יא[ גמורה וכו' הרי 1 מלאכת א 8 -ח'
 ל 9 - ערנית ט הערב'[ בין ן בשחרית אטמ [והרי

 בה[ 10 - ח' אטמ יומת[ וכו' ושמרתם [ יהיה א 1שחרית
 יימת א ח', אטמ ההיא[ הנפש ונכרתה ן בו וק ח,,ט

- ח' ד בהן ינ - ב( לה שמו')כבמק'  שאל' ילקי 12 
 במקרא ר, מ אטכ, כ"ה עמהן מקרב [ בם' וכןונכרת
 שה"א[ [ גינצבו'( בנוסח' )וכ"ה מעמיה ד עמיה,מקרב

 ן בהתריית א ן כשהזיד מ המזיד[ אלא א-ל 13 - שנ'מ

 סגי זבחים ב"ב יהודה ר' מאמרי עי' ישראל. ]ערי4
 כלומר לכם שנאמר אע"פ פי' וכו" שלא 5 ח:[מנחות

 מלחמה בשרו-ץ ובפרט נפש פקוח בכל בכלל לכםשמסורה
 לכך כולה את אחלל מקצתה חללתי שכבר כיון תאמרלא

 דדייק כתב ובסהתו-ה מ"מ, יומת, מות מחלליה בצדונאמר
 אלא איום קאי לא מחללו כתיב ולא מחלליהמרכתיג
 שכבר לומר שייך לא בכללו שבת קדושת ועלאשבת,
 בם-ח: ליתא וכן זה מוחק בא"צ יומת. מות מחלליה 6 :מחולל

 יוה"כ שחל הרי ובחברו בו ולא מגיה בא"צ וכו'. עד7
 ת-ל חייב יהא אני שומע ביה-ש מלאכה ועשה ע"שלהיות
 וא"נ, ויקהל, פ' לקמן עי' ובחברו בו ולא ים בוהעושה
 טן: וכריתות קה' דף שם בבבלי ומפרש פ'יב סוף שבתועי'
 12 שעור: לחצי יריעה יש דס"ל משום דרבנן דטעמאויז.

 ]ונכרתה 14 פ"ז: וכו" המזיד 13 ת"י:[ עי' עמה.]מקרב
 במדבר וספרי לה עמ' ופ'י כט עמ' מ"ח בא לעיל הפסקה.וכו'
 עמוד 7 לה: ברכ' לה, דף יד יא שם מ"ת מב, פ' דגר'ספרי וכו'- עושין שישראל 18 : פ"ז בשלום. - מוחק. בא"צר"ע. דברי - שם. ספרי בשלום. וכו' הנפש 15 קב[: עמ' קיבפיס'

 הוא שבת אומר הוא כן במכדרשב"י וכו'. אומר הוא וכןהסמוך
 ופי' קשה, שלפנינו ולג' מסתברא, זו וכג' מושבותיכם, בכללה'

 בראשית, ימי משש ובא המיוחד משמע השבת מדכתיבבמ"ע
 ויקהל[: וריש כאן 1פ"ז קכא' ב"ב ה'יב, פ'יז אמור ת"כועי'

 [ ההיא הנפש נ' מ זנכרהה[ 14 - ח' אטכמהמזיד[

 1 ח' ט ונכרתה[ ן ובין ט לבין[ [ את נ' אטכמלהביא[
 יאובק ח' מ מלאכהן וכו' ששת -16 עלים כ שלום, ואש הגרס' בכל כ"ה ןעמה[ מח' ר"ען דברי ונכרת-15 טהכרתה[
 ן כת' כ ולהלן מ אחד[ וכתוב 17 - ח' ךט מלאכה[ וכו' ששה ן כתו' כאן מ ח', דם או'[ אחד נתוב ן ב( לה לשמותתעשה
 ו כשישראל אטכמ שישראל[ בזמן 1 ח' אכמ אלא[ הללו 18 - ח' מ כתובים[ וכו' יתקיימו ן כיצד הא מ ן ח' טס וט'[ועשית
 איכרכם, וק 1 ח' אטכמ צאנכם[ וכו' ועמדו ו מלאכה יעשה( )ל תעשה שנאמר נ' ד אחרימן 19 - שמלאכתן מ ן ח' דטהמוסגר[
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 כל ועשית תעבוד ימים ששת מקום, של רצונו עושין ישראל וכשאיןוכרמיכם,
 נעשית אחרים מלאכת היאפילו אלא עוד ולא עצמן, ידי על נעשית מלאכתןמלאכתך,

 כ"יביים בך, יי' ישלחנו אשר אויביך את 0ועבדת שנא' ידן,(4על
 אומר, שהוא לפי נאמר, למה ליי'. קדש שבתון שבת השביעיוביום

 נ כג ייקיא כך דין, לבית מסורה מועדות שקדושת כשם יכול וכו', תקראו אשר - יי' מועדי0אלה

 קדש שבתון שבת השביעי וביום לומר תלמוד דין, לבית מסורה שבת קדושתתהא
 השבת. את ושמרתם אומר היא וכן דין, לבית מםורה ואינה ממורה, שבת לשםליי',

 עליו חלל אומר, נתן רבי שהיה הוא וה השבת. את ישראל בניוש'מרו
 השבת את לעשות אומר, אליעור רבי - הרבה. שבתות שישמור כדי אחת,שבת

 אלעזר רבי - מילה. וו וו, זו ואי לו, כרותה שהברית דבר עולם, בריתלדורותם
 ישראל בני ושמרו שנאמר השבת, עשה כאלו השבת את המשמר כל אומר, פרטאבן
 מעלה כתקנה, אחת שבת המשמר כל אומר, רבי - השבת. את לעשות השבתאת
 המתים, שיחיו עד עולמו את הקב"ה שברא מיום השבתות כל שימר כאלו הכתוב,עליו

 - עולם. ברית לרורותם השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרושנאמר
 מגיד לעולם. היא אות - העולם. אומות ובין ביני ולא ישראל. בני וביןביני
 ישראל שנתנו ודבר דבר שכל מוצא, את וכן לעולם; מישראל בטלה השבתשאין
 נתקיימו לא עליהן נפשן ישראל נתנו שלא ודבר דבר וכל בידן, נתקיימו עליהןנפשן
 וככון בידן, נתקיימו עליהן נפשן שנתנו ומבילה תורה ותלמוד והמילה השבת כנון :בידן
 בידן. נתקיימו לא עליהן נפשן ישראל נתנו שלא ויובלות ושמיטין והדינין המקדשבית

5

10

15

 שבתותי את אך ד-ה לעיל ועי' לעשות, המיותר וכו'. חלל8
 פ' ובמ"ע ז"ר, בשבת, לו' כרותה שהברית 10 :תשמורו
 ולא השבת את שמשמר מי כל לשבת כרותה מילהשברית

 11 וביניכם: ביני היא אות כי ד"ה לעיל עי' מיתה, חייבמל
 תעשה יאל שב שבת ושביתת דאע"פ השבת. עשהכאלו
 ולא 15 : בה"מ בשביתתו, מעשה עשה כאלו עליומעלין
 ורנר דבר שכל 16 לעולם: היא אות ד"ה לעיל וכו'.ביני
 דף כג יב שם ומ"ת עו פרשה דברים ספרי וכו'.שנתנו
 קל': שבתגג,

 כ ן וכורזיכם ג( וכרמכם, ט 1 - וגו' איכ' כ איכריכם,א
 [ ח' ד תעבוד[ ימים ששת ן ח' דם ישראל[ ן אייוכשישראל

 ד עצמן[ ן שמלאכתן מ 2 - ח' דטמ מלאכתך[ כלועשית
 ו פ( )וכ"ג אם רק המוסגר ן מלאכתך כל ועשית שנאמרנ'

 טפ,אידיעצמם כ"ה 3ידזן - ח' ט נעשית[ [ ח'אפילו[ט
 א ח', אטכמ בך[ וכף ואשר 1 אויבך כ ן ח' דכמ שנ'[ [)[(
 ט ליי'[ 1 ח' ד קדש[ שבתון [ ויום דכפ וביום[ 4 - וגו'כ
 שנ' מ שת"א[ ן )שמו'כי( אלהיך לי" וקפ וגו', כ ח',כל

 ממאותם ח', תקראו[אדט אשר ו קדש דנ'מקראי-5יי'[
 - ויום דב 1 ח' ק ת"ל[ [ ח' ט תהא[ 6 - מועדים ס [ ח, כק אט יכולן 1 אכ רק וגוץ ן קדש מקראי )נמחק(במועדם

 כי מ מ וגו', נ' אכ השבת[ ן ואין כן ן לה'( )מ ליי' מסורה שבת טס 1 ם כ ל א לשום, כק לשם[ ן וגו' נ' כ ח', אבק ליי'[7
 זו אטע [ וגו' את א 1 ח' ט וכו'[ ושמרו 8 - השבת את ח'( שאל' )ילק' ישראל בני ושמרו וכתיב ג' ט לכם, הואקדש
 השבת[ את לעשות ן ח' מ רא"א[ ן שיעשה אכ שישמרו, ט ן ח, אכ כדי[ 9 - פקח ט פקוח, אכ חלל[ ן זהו לסהיא,
- וגו' ג' א ח',ד  בפ'גן זו ן ואיזה א ן בשבת לעשות אומר אליעזר ר' נ' מ עולם[ ן ח, אדטכ וכו'[ לדורותם ם 
 [ שכל מ ן ח' כ טיב[ אומר וכו' בל ן אומר אתה מנין נ' אטכמ אומר[ ן פרטיא מ פרטה, א 11 - ח' ווינ' וילק,כס

 שבת, א השבתן 1 שמר פן עשה[ ן עליו מעלים( )א מעלין נ' אטם השבת[ ן שמשמר מי ט משמר, שהוא מי אםהמשמר[
 אומר[ ן נתן רבי ט רבי[ ן וגו' אט ח', אט השבת[ את 1 ח' ט לעשות[ 12 - ח' ד השבת[ את בנ"י ושמרו ן הרבה שבתותט

 אכ ן ח' ט אחת[ 1 השבת את ט ן שמשמר מי ט משמר, שהוא מי אכמ משמר[ [ שכל אמ [ אומר אתה מנין נ'אטמ
 1 שבתות אדטכ מ, ה"ה השבתות[ [ ח' ךכ מל[ 1 שומר רב 13 - עליו מעלים( )א מעלין אטכמ הכ'[ עליו מעלה ןכתיקם

 אט ח,, אדטכ עולם[ וכו' m~y5 ן ר אכ השבת[ את 14 - מתים ד ן ח, א עולמו[ 1 חץ א"כ את[ ן ח"ה ט הק',א
-וגו'  15 

 ישראלי
 , ח' ד לעולם[ ן בטל כ ן שבת ד 16 - האומות ט אוה"ע[ ן לבין אסק ובין[ ן לעולם היא אות נ' ד

 ן ח' ך בידן[ נתקיימו ן עליהם מ עליו, ד ן נפשם דמ 17 - ח' ד ודבר[ ן כל מן שבכל, ד שכל[ ן ח' ט מוצאן את [ אתהמ
- ח' דכמ בידזן נתקיימו לא ן עליו ט [ ח' ט ישראל[ ן ח' דכ עליהן[ וכו' ודבר ן ר דטכ דבר[וכל  בידזן וכו' כגון 18 
 ניטלין, ואין ונ' בידם ך בידן[ נתקממון אלו הרי ך ן ח' ד עליהן[ נפשן שנתנו ן ומילה דכ ן שבת ד ן ח'מ
 ביה"מ ך 19 - כגון דכמ וכגוזן ן עליהן( )כ עליו נפשן( )כ נפשם ישראל נתנו שלא ח'( 1ד ודבר דבר וכל כאן נ'דכ
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 שכת. השמיעי וביום התרץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששתכי
 בטל הדין שאין מגיד ש, פ נ י 1 לומר תלמוד הדין, מן אף או העבודה, מן שבת,ממה

 פניך, יקדמו ואמת חמר כמאך מכון ומשפט מירק אימר היא וכן לעילם; ~פתן סו פטאלים
 כי פעלו חטים סהצור ישמר כמאו,(4 מכון ומשפט צדק מביביו וערפל סצנן ':ביכנתו' ד 5דביים

 וגו'. משפם דרכיכל
 תשא. כי פרשתחסלת

 וגו' עשה ימים  ששת כי ת"ל מגיה בא"צ וינפש. ת"ל2 ן הדינין כ יהדינין(, )ל והדיינין ויובלות ישמטין( )לושמטים
 צ'ו( עמ' טהעאדאר ר"י )הוצ' ס'י פ'יא ב"ר יעי' ינו'מגיד גי 1 - בירם ומק ן ח' ר עליהן[ 51ו' שלא ן שמיטיןט

 : תשטז ותהלים שלה ירמיה וילקוט פ'לג כאןיתנחימא וכו' עשה ן ח' הכ' ויתר וגו, מ אטע ח'1 ד ימים[ששת

 אפכ ממה[ 2 - וינפש נ' ך דם, שבת[ [ מ רקהשביעי[
 כסאך[ 3 - ניטל מ בטל[ [ "' ד ארן ן עבורה מחשבת( ממלאכת )ט ממחשבת אטכס העבודה[ מן ן חן כ שבת[ ן ח'ס

- וגף אב ח,, אטכ פגיךן וכו' חסד [ תיקךכ  ואומרן ן כמא' כ ח', א כסאו[ מטן ן מ רק וכתו'[ 1 דט ח' המוסגר 4 
 נזיקין מסכת חסלת וק ח', אכמ ל, ג"ח חטלתוכו'[ 6 - ח' מ וגר[ 5 - ח' פכמ משפט[ וכו' כי 1 וכתיב ט ח/אכ
 - המשפטים ואלה פרשתוהיא
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