
 בנ בפרשהבשלח אפרשה

פרשת
וישמע

 תוררץ מת( אומר איעזר ררבייההשע
 האדסח מלכי כי זעו 4שראף תורה שנתנה וכא,שבשעהשסע

 ביעט 1% אמרו הישע בטעם אסף העולם אומות מיסיכון נתקכ" שעה באותה ' כבוי או5 כ15 ובחיכנו שנבהיכליהם
 י:5מכו4 שנ הסכוף ערור כשעשה לנו עושה זה המעשהשמא
 ככרגשכע שוט'סשכעויס %הס %ע%1ם,אמר יים%ך וישגיסב

 ש כי שנאמר יעולם טבוף מביא שאינו 5גח הוא כרוךהקדוש
 האו('אמר1% ע% עוד סח מי מעכור נשבעת' אשר %י זאתנח
שמא

 מכוי
 %ה0 אמר , מביא אש ש5 שנו% קיא איש מים ש%

 מכוי %1א אש swI: מכוף %א ססיאאינו
 נותן תורה שא נדם ש5

 כיון יתלו %עמו עוז יי שנאמר ףעמוו4חדיו הוא ברוךהקדוש
 יברך יי כך אח ואמרו כולס ענן הזה הדבר מפיו כולםששמעו
 אומר אליעזר רני , ימקוסו איש והיכו ופנו כשלום עסואת

 נשסע סוף ים שנקרע שכשערה ונפש שמע סוף יםקריעת
 ז האכזרי מלכי כ4 פשמוע ויהי שנאמר סופו, ועד ה4םתסוף

 הוגיש אשר את שסענו גי יהושע ףש%וחי הזונה רחב אמרוכן
 וימק ונשבע וגום סמעריס כצאתכם מפניכק סוף ים מי אתי:

N~lualiכת הזונה רחב אמרו , ספגיכס כאיש רוח עוד קמה 
 שהיו שנה מ וכ% , טמצרים ישראל כשיצאו היתרה שניסעשר

ישראי
 רכונו אומרת והיא נתגיירה שנה נ %סוף זנתה במדבר

 משישרש הדיקה, חיה נדה חטאתי דברים כשישה עויסש5
 ותורירם שנ , בחומה ן בחלון ן נחכך ' 5י מחו%דברים

 ן יושבת והא וכהומה החומה כקיר ביתה גי התלוןנעך כדגי

 ן חובב יתרון 'תר, ' %ו נקראו שמות שכעיתרו,וישמע

 פרשה שהוהדר יהר קני, פוומאל' חכר, 'רעוא%
 חביה שדהה חובב ז טובים במעשים  והיתר יתרו בתורה'אחת

I'o7pab,1' כחכר שנעשה חכר למקומן הריע שהיה רעוףpbS~ ,%לו וקנחה %שמים, שקנא קני , זרה מעכורות שנפטרפוטיא 
 ח4%ו %ו קופאין היו %א מתחלה , יתרו וישמע אחי דברתורסן
 מעיהם וכשעשת , חותנו יתר אל וישב משה וילך שנאמריתר

 שטתחיה כאברהפ מו"מ אתה וכן אחת אות 15 הוסיפוטובים
 בשררש  מוצחר אתרה 'וכן אכרהס שסו ונקריש אחתקאות הוטיתי טובי מעשים וכשעשה אכרם אלא אותו קוראין היו4א

 טובים מעשיפ וכשעשתדץ שרי אותהידצןוולשלזוזהיוןןוי(וץ
 משא אתק יכן שרהז שמה שקראת גדולה אחת אות 4והוסיפו
'pwlnt1אהריס ויש יהושע, נון נן להושע משה ויקרא שנאמי 
 אותו קוראין היו שסתח4ה מעפרון %%סד %ך יש מהםשפחתו
 שג משמו אחת אות פחתו אכרהס מיד הכסף וכששקףקפרון
 עפרן הכסף, את לעפרן אכרהס הקק41 %עפרון אכרךמשמע
 יהונדס אחזו קוראין היו שמתפלח ביונדב מוצא אתה וכף 'נתי

 שנאסף יונדג תקרא אחת אות 1% פחתו מעשה לאווזומשבא
 יאפילולקרכוףתורה, לרשע אים יתהכר א5 חכס'ס אמרו מכאן , לרשעגהתהברך

 הדינתן שנאסר נענין היה כומר יההואוסר ים סייזכק
 שט6 היהגעדן שר אוסר המודעי אלעזר רני חארון גיהזים עד הדני לשבט כהניס ריו וכנוו מנשה כן נרשוםגן

 תיון כהטס רודובני

 משח ד5ך שנ כחסיו סכסכו סשה טה סשהםת"%ההלרה

 אמר סובך מה 4 סגכדי*אומד חמיו ענשיו התנו יתר א5וישב
 עמפ 51ישר1 %משה אלהים עשה אשר כ% את , nvG דוהןאני
 ותימיר כתלמיד רב שקל כסשה וישראל כיורא% משהשל
 יציאת ששקולה מגיר ' מם?ויס ישראר את יי הוציא גי יגרך
 י %'שרא% בה הקרוש שעשה ונכורות הנגדם כ% כנגרסדרים
ווקלי

 שיוחש* אחר משה אשת צפורה את סשה חותן יתרו
 כאן נאמר בגט, ממנו שנפטרה אחר אומר 'הושערבי

 כאן אף נט %הלן האמור שלוח מה ' m~tw 5ה%ן ונאמישלוח
 ננ* עמי את הוצא r~si ימשה הוא ברוך הקרוש שאסרnpwaV, " במאמר סמנו שנפטרה מאחר אוסר המורו איעזר רבי ,גט

 באותרש פרש-ו א5 ואשתלך נא יכה שהמר סם"ויסישראף
 רקה שנאמר %מצרים ס%1ינם והא( במו ושם אשתו נטלשעה
 ארצדא וישכ החמור עי חרכיכם כריו ואת אשתו אתמשרץ

 nmpSI ישיח משה ,ראת י א%%אהר( שעהסצרים,באותה
 5פ א% הauvn~ 4% גי היית ( והכ משה פל ונשקו והבקומ9ה
 אתת ולאן וכני גשתי 15 אסר עמך ונשואיו טף טה פףגמדין
 וכאותתה אביך יבית לסי ףצפורח אמר Inpwi באוחזה באיהגם  אוובוצטערי'ו"פויצטעי  הראטו1ינו ע% פ% %מצרלסבליכם
 אחר נאמר לכך כמרז שם ונטלה אגירת לניס הלגדהשעךז

 'שלחקיה
 נכריתם גאו( אומד המודעי אלעזר יבי , ודאי1% וףת" ננ"" ינ"ויש""ינן טמ"ה' יני'שניבמהראת
 אעכוף אנו זרה עכודוה ושכדי העטם וכ% שואי% משוהאמר
 %ש תן ייתוו משה שאסר שבשעה העולס, והזה שאמר מילפני
 5ך שאוסר זה דגר עליך קכף יתרו %ו %אשה/אמר כתךצפורה
 ידיח תחיה שיהיה בן א15% מהו 1% א% יאשה 4ך נותנהואני

 מכאן זרה,לענודה
 ואיי

 השנע 15 אם עליו וקכ5 שמי %שס
 שו שבועה, לשון אלא ילה אין סשה ויואל שנאמר י1השבע
 וקת היאי נעמן ויאמר וכתיב , ףאמר חעפ את שאולויואל
 צפורח ותקח סיד סשה את להרונ דאמ5אך הקדים לפיככרים,
 זוד גנה ערלת את ותכרהזצר

 עזריח בד אלעזר רבי , וגו חרף
 הנויס גר( כי שנאמר רשעים בה שנתגנו ערית מאוכנהאומר
 אוכל רבייוסי"ג*%י עייה נכרתו כריתות עשרה wswwi~צייה נדוירץ אומר ושס"א% רבי , !as ער4 ישראל גיח ע%ערלים
 ן כרת ליה שהזינין החסורה השבת את שדוחה נ"%הנדויה

 למשה זכות נתלה ש5א מילה נדויה אומר קרחאמיהוסיגן
 את rlnlwi מעה גדולנה אומר נחמיה רבי טעהי מגאה
 משה ש% ופיותיו שכ5 מייד, גדויוה אוסר רבי ,הננעים

~asi בם עמ' את הוצא י המקום 5ו כשאמר דחקו בשעת 5ועמדו 
 הלתאך כקש :Irnw שעה כמילה שנתעצל וע% ' ממצריכגראף
 / אחת שעה כמילה שנתעצלצדיק %אווזי ושלוס הם אוטר 'וסי רכי ' בם%ק גררך ויהי ש%ניהרנו

 ק1%חומר משה דרש א45י
 %ד לו אמר המקום וימו% ישהח י נפשות סכנת הרי ויצאימו%
 איקש ממצרים ישראל עמי אתוהוורא

 שמתרשי
 קורט ב*נדץ

 י ונף במלון בררך ויהי שניד% להרנו המקום בקש 4כךהמילה
 גמלאי בן שמעקרכי

 וראלף צא אמרת ן %, אתה דמים חתן כי שנאמר לתינוקאינש משח את יהרוס המלאך בקש 5א אומר

 41עוף האחר שם תימק, אומר הוי סשה או תינוק חתן קרהסי
 י8יששף שמך מי דתן %ו שאמר שערץ גאותה המקוםהיין אימתי אום יהוש רבי , פרעה שחרב וימיני בעזם אבי א41%גי

 את תפשו אמר הכברהט את פועה וישמע ע%יגווג5,ושורש
 באותה צוארו ק5 הק"ף והניחו וכמתוהו 5כימה והע5והומשה
 אא תפש משרץ של נרסותו ףהס ונרסוס סלאך ירישערש

 יתיווישמע
 עם5ק סיתמת ובא שמע שמוערזמה
 רנרי ן בצדו כתוכה שהיא וכא,שמע
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פרשהיתרו אפרשה
 ן אעמוס , כתים כתים המקום עשאן משה את והניחוהמקאך

 4%1ש משרץ הוא היכן לאלמים אומרים והיו ' וסומים , ט.כתר
 רואין היו ו5א ולסומין טומעים ווו ולא ולחרשים מרבריסהיו

 א5ם ישום מ' אז לאדם פה שם מ' אליו יי ויאמר שנאסרכענין
 וכניו משה תתז ,תרו ויגא , בעזת אבי אלהי גי נאמר לכךוגום

 שה'1 שומעני עמו, כניו ושגי נאמר כבר והלא משה אלואשתו
 בניו ' משרץ א5 וכגיוואשתו, %וסו תלמוד אחר מבקוסבניה
 הוא אשר הטרבר אי ן אחר מםקןס גניה תו ולא וףו משהש%

 שרוי שהיות עיץ משטיה הקתוכ הרי העיהיסן הר שםחשוק
 בו ואין ותוהו ציה למדבר יצאת ובקש עויס' של כבודובתוך
 ן האלהים הר שט חונה הוא אשר המדבר אל נאמר לכךכיוס

 רכי ' עמה כניוח ושני ואשתך ' יתרו חותנך אני משהויאמר
 ש5ת אומר המזרעי אלעזר. יפי , באכרת 5ו כתב אומריהושע
 צא בנינ' עושה אתה אין וחם נג'נ' עשה 15 ואמר שי'ח ב'ד15
 משה ( תאמר נאמר ףכך בניה בנק עשה %ח1 אשתך'ואשבנק
 והירס שאמרתי הוא אנ1 למשה נאמר אומר אייעזי רביוגון,
 נאם אני מקרוב שנאןהאיי המרחק 51א המקרב אנו 'העולס
 אתת אף רחקתיו' %1א יתרו את שקרבתי אני מרחוק איייוויא
 אתת אף שמי ישוס איא בא אינו להתגייר אצלך אדםכשבא
 דוהה אדם שיהא למד אתה מכאן תרחיקהו ולאקובהו

 5עו%ס,ונצא ודחפו לנחזי איישע שעשה כשם ולא מקרבוימין בשש"
 וסבלם ואביהתא נדב אהרן יצחו אמרו , התגו לקראתמשה

 , עמהם ,צאת שכינה אף אומרים ויש ישראףמזקני

 מ'נשש א' ~DS' "שתה7" מי יידע אינ, ייףשק)ושתחו
 קוו* מי לרעה" איש וישאלו אומר כשהוא5מי

 משה היאאיש
 שנאי

 ולא המתחוח לא אומד הוי סשה והאיש
 %ככור מנכן האדם שיהא אמרו מכאן , לחמיו משה איאנשק
 ן לחותנו טוסיק ויכפר ' המררש בית זה האהלות ויבאו יחסיו

 תוררש שנתז ' עשהי; אשר כי את ' ףתוררקלסושכוויקרכו
 מצאתם אשר כדרך מצאתם אשר התלאה כל את ' ישר(לעסו
 המקום רוקם ' יי ויטיס , מ5המתעמלק זו בררך, הים,ע%
  הכתוכ המן כטובת אומר 'הושע דב' ' זנום 'תרו ז'חד ' הכלמן

 טעש בו טועמת אנו המקוס לנו שנתן הזה המן לוסדבר.אמרו
 הסטעמים נ4 טעס ' חנטם טעם ' ררים בשר'טעם טעםהפת'

 %ו אסרו ' מדגר הגתוכ הכאר כטובת אומר שמודשאיעזר דבי רברבה/ כל ל הסוכה כל דגיובה, טזכה שנאקטבעולס,
 יין וטעם ישן. יין טעס כו טועמץ אנו 'Dlpan: לט שנתןהכאר
 שגאנה שבעולם הממתקין כ% טעס דבש וטעס חלב וטעסחדש
 אומר אייעור  רבי ,  הטוכה כל על ' הטובות כל הטובת,טוכם
 ייתן המקום עת'י %ו  מרבראמרו ישראיהכתוג ארןבטובת
 בית וסיכות ' הביא והעולם ישראל' ארץ טובות' מרות שש%נו

 ונ4 הטובה טובה נאמר לכך '  וכהובה'ויויה ' חרשרור'ועו%ם
 ר אמר , וגו יי ברוך  יתרו ויאמר ואוסר '  הטובה  כף  ע%חטובה

 רבז~ש שש'ס שס יש שהרי מדבר  ישראיהכתובפפיסבננות
 יתרווברף שבא עד לסקוס יברר מהם אחד עמד וקא ארסגנ'

%מקוס,
 מצרים סיר אתכם הצי% אשר ין ורוך יתרו ויאסר שי

 יאוריוז נתוך הגרו%הרובש התנין  הגדול  התנין מיר פרעומיד
 מתהת ' מצרים יך מתחת , עשיתיט ואני  יאורי %י אמראשר
 ן האלהים מכף יו גדוף גי ידעתי עתה מצרים שף ההואשעכזד

 היה יא יו,אסרומתחיה צרוף  ני ברבר, יו הורה יא עכשועד
  ינויעבר

 ועכשו וססוגרח סוגרת  שהיתוש ממצרים לברוח
 'DS1pn ככף ורה עגורוק יתרו  הגיח 11 אמרו ,סכר(וזחיהיס יי  גרוי באמרבי ףכך ממצרים  ארס בני ריבונם  ששיםהוציא

 יודע ונעמן האלהים מכי שנאמר ' עבדה ו5א עלה עכרשיא
 בכל( א%היס אין כי ירעתי נא הנרץ שנאמר ממנו 'ותרבדבר

 אם כיהארז
 טשראי
 אלהיכפ יי אומרתכי הזונות רהב וכן '

 אשר כדגר כי ' מתחת הארץ ועל  ממעי בשמים האלהיםהוא
 בעתר ועכשו ' ףשעכר היום מכירו עליהםזרו

 שנחגרי
1DC' 

 מהם נפרע גו ישרא% את יאבד מצוום שתשח שבמה יבעולס
 , עליהם ודו אשר כדבר כי שנאמרדקלום

 מתמיה 5א%הי,הנתוכ וזבחים שיה משה חותן יתרו)נקוש
 ומשתחווה ומבסך זום עכורה עונד שהיה ארםעליו
 ' 5אלהיס וזכהים עויות מביא הזמש עכשו שלו צהלענודכם
 וקני וכ5 ארון)'ב"ש

 יפני משרק "תן עם לחס %אכל 'שואר(
 שנ ,ראתו' יצא טתחיה והיא היך, להיכן ומשה ,דא5הים
 עותד שהיות מלמד א5א ה5ך חתזט,5היכן לקראת משהושא

 הזרת הרבי אכרו ' אבינו מאברהם למד מהיכן עליהםומשמש
  היו יחכמיס סעירה גסו~א%  רגן כשעשה ואמר יצחק רביירש
 אמרו 'iaawl נמ%יא5 רבן עמד אצ15 מכוכים ישראל חכמיכ4
 שישמט  %ו הניחו רבייהושע להן אמר שישמשנו' כדין אנואין

 זה אי אכרו , הכריות את wnw גמליאל סרבן שנדוףשמצינו
 השרת מיאכי ששימש העויס גדוף אבינו אברהם יחס אמרזה

 גמל'( רכן ורה עדודה עובדי ערביו אדם בני שהם סכורשהיה
 רבי לי אמר וכמה, כמה אחת ע% תורה %ומרי חכמיםשישמש
 הבריות את שמימש ומאכרהס גכ*אל מרבן גדוף מצינויצהק
 %נ5 מזק מספיק שעה שבכף שכינה א54הם זה זה אי %ואמרו
 אדם ףכני ולטי ' רצון חי %כף ומשביע צרכן כדי העולםנאי

 זרהן עכודה עונדי הרשעים אף בלבד'אלא והצדיקיםרבשרים

 חוררתי וכני חכמים שישמש וכמה כמה  אחת ע5 גמליאלרכן
 ר4,הים %פני לומר תימור  ישרימה ן9ני  יכיאהרןר)בא

 פמ מקבל כאלו חכיתם פני המקבל כ% מלמדאצוק
 ןשכינה

 םם"ייישבמשהישפיט רידץ1 בפרשה
 יום ממהרת , opnגשת י1

 עד הכקו מן 'הכפזרים
 והק"ש ישראף את דן משדק היה הערב עד הבקר מן יכיהערב
 הכקר מן קומר תימור ומה סעורה זמן ע% (א דמן "ד"מןאין
 מעיה יאמתו  אמת דין שמתיא ש שנק שלטר אלא הע"נ/עד
 במעשרש הוכש ברוך הקרוש op סוחף היה  כא41  ותתובקליו

 בראשית וכמעשות הערב עד הכקר מן הכפש בחיב ,גראסית
 ' וגוס בקר ויהי ערב ויהיכתיב

 שהיה ראהו ראה משה'מהחתן)ל"א
 כמי

 אתת אשר הזה ,הדבר מה לו אמר עלו עומדיןוהכל כסאי עי יושב
 ומנב  לחתנו משרה האמר ' לכדך עשב אתה מדוע 5עסעושה
 מה גמיי( רבן את עכו כפר איש יהודהד שא% הזה הרבםאמרו

 5אומהיאמר אמר%ואם א4העס' יבא לומרכיראהמשרה
 בא ובר יהם יהיה כי , אמר יפה א5היס ףדרוש אוסרכשהוא
 בו  שאין הדין זה אוש בין פטפטתי ן ףטהרוה נעקאוק ביןא4
 גפטרין ששביהם שגיר בופשדה שיש הרין וה רעהו, בין סרהפ

 סררשות  ח1% האיהרג חוקי את ושרש" י  ורעי"ההסורי
 מחקזת'והתווה עשות לגיתי שנאמר עריותי א5ו חקיםאומר המורעי איעזר ר , 'pwint, רעי דברי ' ההוראות אלו 'יתורותיו

 , הרבר שוב לא אייו משה החזן חאמר ההוניות,א*

 ן אותך ויקנטרו אותך ינכ15 אומר המודעיאליעזר י אותך, ויגשרו אותך יחללו אזמר יהושע רכו יפגולננצל

 אטט נם ע4ה,  rnSh)'aawi nSa1i  סגלית שעיי" %שתאנק
שח
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 גכ פפרשהקרו בפרשה
 דכוי זקנים שבעים זה הזה, העם אהרן, זה נם, משה/ זהאתה,
 אהרן זה גם משה זה אתה אום המודעי אלעזר רכי יהושע,רבי
 הדבר מכך כנד כי , זקני א4ו'שכעיס הזה העם , ואביהואנדב
 נכנסין שיישוה שנים יחה כשהיבש % כקורה הסתכ% לואמר

 תחתירו נכנסין חמשה ארבעה בה לעמוד יכויין ואיןתחתיה
 לבדך Inirp! תוכל ףא הרבר מסך ככד כי בה/ לעמודופולין
 ויהי שיעצך 4ך ייטב תשמעני אם איעצך בק41י שמעועתרה
 להם ה,ה וע לעם אתה היה כנכורה, והמלך צא ן עמךאלהים
 שאתה דברים / הדברים את אתה והכאת , דברות מלאנכלי

 ן נהם ותרצה תכיאשומע

 o'pin או אלעזר רבי יהושע' רכי דבריהוראות םדיש'ת"התיקית'איי איי החיק'ס "ת אתהםוממהרת
 התועכות,והתורה, מחוקות עשות לבית' שנאסר עריות,אלו
 ואת , תורה ת4מזד זו , הררך את להם והודעת ' הה)ראזתאיו

 (יעזר 4 , %יהושע דברי הט)כ מעשה זה , יעשון אשרהמעשה
  הדרך את ,  חייו;ס בית להם הודע 5הס )הודעת אוסרהתודעי

 הסדיסן גמילות בה,זה , מתים קכ,רת ייכו'זה חו4ים' בקורא
 משורת לפנים , יעשון אשר , הדין שורת זה , המעשושואת

 ,הרין

  שהם אלו ' אלהים יואי ,  טמון וכעיעשירים "%י ח'ון' אנשי ' כנביאה תהיה ' הכס מכ4תחי" תהוא
 ר יהושע, רכ' דכר' ' כרי; ממון לקבי סובאים ש"ס  איובצע, שונאי ' אבטחה איובעלי ' אמת אנשי ברין' המקום מןיריאים
 באספקיייא העס מכ4 תחזר: ואתר: אומר המודעיארעור
 ' אבטחרץ כע4' איו ייף אנש' ' המלכיס כה שחוז'; זונסחז,ת
 %חנינא  כגון אמת אנשי ' כדין פשרה שעוש'ן אלו א5);'סירא'
 ממון ואם עצמם, מבון ששונאים בצע שונאי ' והכיריו רומאבן

 "פיס שרי ע%יהס  אחריס,ושמת ממון קיוהימר שונאיןעצמם
 מאות אלפיסשש שרי ' עשרות )שרי חמשים מא)תשרישוי
 שרי אלף עשר o~JW חמשיס שרי אלפים ששת מאותשוי

 אי ששיםעשרות
 ושמונה רבוא שבע ישראל שרי כל נמצאו ,

 אדם כני אימי יהישע יבי עת העסוככדןאתישתטף ' מאית וששאלפ'ס
 והיו נתגרה ועזסקיס , ממלאכתם בדליםשהס

 י אייך יביאו  הנדגל הרכר כ4 והיה , עת בכף העם אתדנין
 אתרע ' הס 'שפוטו קטנים דנר'ס '  'בוא) אסך גרועיםובריס
 א4'ך taf~.1 הגדולי אדם בני ש4 דברים אלא אינו או כזאומר
 והדכה אומר כשהוא הם ישפוטו הקטנוס אדם בני ש%ודברים
 כדברים אלחש אדם בכני מדבר אינו משה אף יכיאקהקשרר
 הדבר את אם  מעייך וחק% אהך ונשאו מאבר,  הכתובגדולים
 צבא וגום תעשההא

 והם*
 וגס , יעמדו יכול אתה אי  ובסלאו עמור וינית %ךmlaaa עטיי ויכנף איהיס וצוך בגברה'

 אמר אשר כי הותגווראיויעש עקוף משה  וישמע  לשלוםיבא ישרארי מוקני איש וע ואניהוא נדב אהרן וגום הוה העטבל
 רעודן אלעזר רבי ' 'הושע רב' דכר' חותנו 15 אמרשיאשר
 15 אמר אשר ננד( ויעש חותם לקז4 משה אשמעחומר
 ככבודו שלחו אומר יהושע רכו הותנו את משה הש"חאלהים
 , רכות mlnD יו נתן אומר המורקץ אלעזר רבי , ע41סש4

 אותגוי תענב  נא א4 שנואן למד אתה 14 שנתן תשוכחשמתוך
 הורר,  שהוהמקוס ועצר, טובה עצה ינו גתת אתו-ז יואטר

 ~NSa הגרמהנו:  כיום ין אטר אותנו  תעוזב אינאפרבריך
 ואהרן חמרה אתה ' ויכנה חמת נהנין מהנר וכי חושך,שמקום
 ואכייף לאוצי הויך הרני (א ניני% הנר יעשה מה לבנה,אחיך

 כנפו תחת ואקרבס תורהן יתימוד ואביאם מדינתי בני4כ4
 חותן קני לזפר.)כני תימוד , ענוה ויא שהיך יכולהשכינה'
 עם ואין העם, את וישב וילך ואומר , התמרים סוקר עלומשה
 , הכמוה תמות ועטכם עם אתם כי אסרם שנאמר חכמהאלא

 הכמתו טתקיים o~nw זמן כר( תומת א5~ש תמות תקריאל
 וכן ' עסו חכמתו אבדוק חכם מתמתקייכת

~1JtYQi 
 רבו משסת

 131 יעבש 'aw1 אצי להם ה%כווישבו ' עמו חכמתו אכרהנח;
1awltסופרים ומשפחת שנל היו יעכץ תלמידי והיא הי) יעבץ 
 הכאיפ הקנים המה סוכרמס שמעתים תרעתים וגי יעכזיושכי
 ונענים/שמעתים מחריע; שהיו תרעתים , רכב בית אבימהטת
 בסוכות שישבו שום עף סוכתו בסיני, תון תרועת ק41 ןוששם

"
 וג4, ונשםעזנעשח באהייס ונשב שנאמר '

 בת ויצאת מיס שותה מכנ' קיבן שהקריבבאחמעשה
 בנותיה קר שקכל מ' ואמר הקדש' מקדשיקול

 אומר נחן רבי , % בשעוה קרבנותיהם ירכל הואבמרבר
 * דוד עס שנכרתה מהברית רגב בן יונרב עם שנכרתההברית גרוי

  שנאסר ' תנאי על חלכם נכרתה 5א דוד עם שנכרתהמהברית
 פשעסן בשבט יאוופקרתי ואם בריתי  ישמרובניךאס

 * תנאי עי  עטו בכרתכם יא רכב ב( יטדכ עס שנכרתו:הברית אבי
 רכס בן לי)נדנ איש יכרת רא צבאות יי אמר כה לכ;שנאמר
 * ישר ארץ ' תנחו ע5 נתנו דברים "'מ'ם'ש5שה כל לפניעומד
  ש4 ובריתו  תורות !1aDa חוש ' דוד בית ומלכות ' המקרשובית
 ארץ , תנאי עי בתנו  שיגשאהרן

 השמרו שנאמר l'aa'  'שראי
 מנין המקרש זנית ' ככס יי' אף וחרה וגו לבבכם יפתה פןלבס

 משפטי ואת בחקתי  חיך אס בונה אתדר אשר ת יהבושנאמר
 כריתו חת והקימותי בהם 5%כת מציתי כ% את ושמרתתעשה
 ישטה הארץ 4אווהיתה ואס  וגו אביך רוד ( דברתי אשראתך
 את בניך ישטרו אם שנאמר מנין רור בית וסיכות ' יושבה:ע4

 תורה יספר ומנין פשעם' בשבט לאוופקרתי ואם 'בריתיוגו
 * מורשה 'nwa לנו צוה תורות שניטר תנאי על ניתטקשיכש
 סיח שנאנכדית תנאי על נתנה שיא אהרן שף לפריתוומנין
a~lv,מנין ' עלם כהבת ברית אחריו ולזרעו לו והיתוה היא( 
 הקנים שנאמ'הכה יתרו של בניו מכני שהם רככ בן יונדבלבני
 חכמה כקש ויעבץ הרב את בקשו הס , רככ אכי מחסתהכאים
 תכרכני כרך אס לאסר ישראל לאלהי יעבץ חקרנהשנאמר
 *  תורה כתימוד , תברכנ, כרך אם שאף, אשר את איהיסויבא עצבי 4ב4תי מרעות ועשית עמי 'דך והיתה נבול' אתוהרבית
 שלא , ערכי לכיתי , כמותי ריעים 4 שתעשה  מרעה %יועשית משנתי את אשכח שיא עמי  גבי4בתימירויוהית'ירךהקרבית
taa~p,מלעסוק הרע יצר 

 כתור-

 שא4 אשב איהיס4ת ויבא
 שנאסר ששאף מה 1% נתן וימרק , ששאל מה 5ו 'lI~avמלמד
 ורש  עשיר  י4,ואומר שניהם עשי מאיר נפגשו תככים ואישרש

 והוכ ,הרב את ששימש תיסיר כיצר הא י4 כלס עושהגפנשו
 קונה עולסןזה היי ק)כה 'וזה שניהם עיני מאיר יהשנותורוצה
 רזצרץ אינו והרב הרב את ששימש תלמיד אבל , עולסחיי

 טפשי יעשהו סוף חכם זה שעשה מי ' י4 שכיהם עושהלהשנותו
 מוצא אתה בו חכם,כיוצא יעשהו סוף טיפש תאמיו שעשהומי

 צרקח יקכי הכית יבעף ידו פושט העני כיעד ' צדקתבנותני
 שהעני מ' יי כים עושה כלום %ו 4תן רוצכם אינו הכיתוכעף
 ברך אם וגתו גבויי את והרבית  תכרבני ברך אפלנאמר י'(ראי לאלהי יעכץ ויקרא אומר הוא הרי אומר הנשירתיהורה רבי . אותו שיעני סיף זה שהעשיר וכה , שיעשענו סוף ,זרק

 * וניתוח בכנים ן גבויי את והוסית ' ורביות בפריה ,הכרבבי
ע"ה
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 נפרשהארו אפרשה
 8%: %י סנתת 41'0 טרעה ועשית , ומתן במשא עמי 'רךיהיתה

 הראש מיחוש %1א עינים מיחהי ויא מ,ע.ס הולי לא כהםיהיה
 גדש כבן יורד הרני כן לי עושה אתה אק האאם ערכי,לבלתי
 רכו ן ששגר( מה לו נתן ' שאר( אשר Dtnha ויכבה י%שאו%
 ח4%פ הללו שיעורים כ4 נאמרו %א אומו ג4י4 קחא~ש
 ישר ע% מכסיוטינוס להעמיד משה שטקש כשעה שטיהבעגה

 תע אבותס' כאותנתלגען דגלו על איששנאמו

 דוישמע מסכתאחסלת
ף ח481  מאיך ייארך בני ק"ת השלשי "י 
 הדשיס5יטאת שמונים מגיד מציים קאש *8ושאז

 מניןן שנת חדש'ם איא יי איזתערים
 בפרק ' פרק באוהו אינש יי אין ' השנית בכצה יומרתימור
 ער  איו ונוברכם הארבעים יומרבשנת תעכור , מניןאחר
 ו'הי ףומר תימוד מנין לארז משנכנסו , לארש נבוסושלא

 מארז ישראף בנ' %צאת שנה כאות ש:ה1איבעכשטונים
 מנין הכית ננטנבנה ' הכית נכנה ערומיא כיאיו 'ממצרים
 אשר אחרי שנאמר %יערכנון ימנו יכנינון למנותלארצו יי בית שלמה בנה אשר שבה ארבעים  מקז ויהי יומרתימור
 השיהוכתה

 שנאמר יאחרים וכבו יעצמם יטנות רצו לא ,
 הלומות: נצר נבוכר חרש נצר נבוכר  שתיסימ%בותבשנת
 8% ואם ואומר ' המיך %רריוש D'nW כשנת בששיואוטר
 יו את עבדת אשרל*ש תרח ואומר י  יךהיפוהבגשיםתרעי
 nS1p זכאי בן יוחנן רבן היה ככן , אויביך את ועברת ,איהיך
 ג55י טתחת שעורים מלקטת אהה ריברב ראה 'הודותףמעון
 הים* מה זו ריבו-ו ראיתם זכאי בן יוחנז רב( להם אמר 'הסוס

 ן אחד ערבי פרש אמרו1% הוא זהש5מ' מום , עבריתאמר151

 מצטער הייתי ימז כ% %תלמידיו זכאי בן יוחנן רכן יהםאמר
  אם הוא מה יורע הייתי 47א אותו קורא והייתי הזה הפסוקעל
 הרי '~Qtaw: %השתעבד רציתם לא , כנשים היפה %ך תדע'4א
 במלכות שק"ם עשר חמשה שוקי'ס אתם הרי 'ינויגוית בקע ישמים ישקוף רעיהם 5א ' גו'ם 5פנ' משועכד'םאתם

 ' רעלים לעויי והרחובות הדרכים לחק, רצ'תס לא 'אויניכם
 כאהכח "היך יי את עברת %א אשר אונותחת הוא וכן 'סינים ףברמי יעולי  הבורגמין  ואת ' הכורגס.( את מתקנין אתםהרי

 אלהיך יי את ענדת לא אשר תחת , בשנאה אויביך אתועבדת
 כ%/ ובהוסר וכ4מא,כעירוס ברעב אויביך את 7עכדת ,בשובע

 שיהו. ' כ% מאי אחר ,דגר מהם רעת ,שניטיה בחזסרכ%מאי
 חדש ראש , סיני מדבר באו הזה ביום ' תורה מתימורחסרים
 / מצרי מארץ ישר" כני ףעאת השליש' בחדש נאמר %כךהיה

 כפרשת נאמר ככר והיא , סיני מדבר ויבואו , מרפידיםויסעו
 . פינ* מדבר סאו יומר תלמוד ומה וכו מרצידים ויסעומסעות

 onwta מח סיט למדהר לביאתם מרפידים נסיעתןהקיש
 רבר , בתשוברז מרפירים בסיעתם אף  כתשובה סינילמדבר
 נסיעתם מה מרפירי ונסיעתם שיני ברבר ביאתם הקישאחר

 ן ונתקניו תשובה עשו קיה ישעה למקום סכעיסיןבגיפירים

 עשג לה ולשערת לשקום מכעיסין היו בדברגיני ביאתםאף
 ד1א הרי , הלחייי יוסי בר אלעזר רבי אמר , ונתקכוןתשונה
 סייעת אבחנך רעם בסתר אענך ,  ואחיצך קראת בצרהאוער
 מאותרת  חעויס כ% את עליך ומרפם  עייך  ומנן  עונךושהייתי
 ) אכפש ז מניברא עמ' לעשות עתיד ,ש.אתה מה לפני רוישעה

 אענד ואני בסהר קורא אתה ' אענך אומר הוא הוישאז5,אומו
 הרו אומו לקיש בז יהודיה רבי / Qilih' ג% את ומרעיםבנלוי
 תשוטה שעשו ההם ראה יסד" כני את איסום וירא אומרהוא
 חשוכה/ שעשו ירעבהס ' זידעאיהים ' זה את ראו,זה לאוהם
 דורמסקית כן יוסי אבא ששנם אום %אליעזר כזה, זה יךע%17א
 ישר" בני וי; אלהים וירא אומר הואהרי

anc~ לר3ו1ס עתידן 
Onvבהדקשוק החשוכה מכח ףמוה נך :כר( %נתז עתידן / 

 אך מר צו*ויא יו צרתם בכי יוסי בן אייעור ררשובי בו מיוצא.
 יומר  ישקרחימו  שקתירין ןפנ1  גלוי היה י8 ובי המה,עסי
 יא אלחי למושיע להם ואהי וימר תימור ושה היה ניויאך,

 ארם נבני  אינש %הכעיס עתירין שהם ' ארם נבניר1שיען
 ויפתוהובפיח און הוא עוימית'וכן בו ולגור שג'ייןשאינם
 7אף ככריתו נאמנו ולא עמו נכון לא ויבם ן לו יכזבוובישונם

 ן הזהונDpn: 7 5ב השמן זאוםר עון, יכפר רחום 7הוא כן שע5

 נתנסר / כמדבר החנו , לו ורפוש ושב לעשות ' %תשובהזשב
 ישראל כארז נתנה שאלו הפקר במקום פרהטייא דימוס תורה.

 נהנדס %פיכך כה הלק להם אי( העולס %אומות שכריםהיו
 , ויקככ( יבא יקכ5 הרוצחה וכל דפקר כסקוס פרהסיאדימוס
 הנקר כסיות wfSwn~ כין ויהי יום תלמור בי'.ה  נתנהינו%
 את רואים העס וכי יומר תימוד הקויות את שומעיןבויו ל* יכ51 וברקים, קויות 5ומרויהי תתעור גשתיקה נתנהיכוף

 יכרך הרשע כלעס אסר וכי' ייבהדר ק7ל ואומרלזקוקות,
 את יכרך '1 7אטרו כים ופתחו ' יתן יעסו 'יעוז ע%'1העומדים

 כסתר יא אומר הובש רוי אומר יוסי רכי , בשלום 'שואףקמו
 ~tnru לא בתהלה אני כשנתחיה , זנו חשך ארז נמק7םיבית'
 נתתירץ 5א כקשוני תוהו אלבש נותנתה אני 5א5וזוא אמרתי 4%1י אפיה כטקוס 51א חושך ארז במקום ו5אבסתר'
 עד כבר מישרים טגיד צדק דובר יי אם אומר הוא "וכןמנגמם
 והית שנאם שכר( מתן לכם הקדמתי המצות נתתילכסשלא
 וצויחה וכתיב ' משטה יביאווהיה אשר את הששי,ורגינוגיוס

 תימוד כיבד יכור(א1% הששיתוכל בשנותאתברכתי.יכם
 חקיו ישמרו בעכור , מה מפני , גוים ארצות onS זיתןלומר

 8% %ישרא% חוקיוומשפטיו 4עקכ מטהובריו אומר ההאהרי
nwpליתן רצה שיא האפז דווים הגוו עשו מה יכי גוי %נ% כן 
 אפורץ ' 5קכ% רצו שפא ידעום כ% התורה,_משפטים את4הם
 וי/ דבר י5ד לפניו / וגול תהיה ונמהגאזר תוי, 'באשתימן
 וגי גחם ראההתר ארז המורדועמד

 כ%מקג ישרא% שם ויחן ן
 במחלוקת, ונגנים במה15קת נוסעי ויוגה, י ויסעו אומרשיהוא
 ההר ישראיבגד שם דחן נאמר 5כך אחד, השוולב כאןשב%
 שנום' שוהו סכנו 7כן שם עושים אפם ההבוק זמן לוסומאמר
 ב4' , הר סי מורחו %צר ההר נזר יסים, חיטפוותושרתיעשר

,~lpaן לאזרח פנים נגד שאתתמוצא 

 1paי"א

פ וטסה  
 כסדר כה ' הקדש כלשון כה " פרימור r~wוטחקריאיק

 לבני ותגד הנשם' איו יעקביקית תאמר ,בה תהדף חןא ומפחות כה,שלא / הוה כענק כה ,ותה
 ז האנסים  איו 'שראר(

 דכאו ראשי אמור י רכה בישון יעקכ לבית swni בה1גראחי
  אתם להס ואסור plplm' anDV ישראל לנני ותגדלגשום
 85 ' הם%כם כתוכים %א אוסריכם אני כמסוות %אראיתם
 אתפ אידש מימיר  אני עף" לא ' ףכס משנר אג'לת"ס

דחיתם
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כד גפרשהיתרו ב.פרשה
 עריותי גלוי וע% עכורה,זרח עי חייבין הם כמה ע% ראודאיתם
 , ירכם ע% ח45ם מהם נפרעת' 5א השעכר דמים שפיכותוע5
 רעמסס יום זה אומר אייעזר הבי נשרים כנפי ע% אתכםואטא
 ן עה %שערץ / רעמסס זכת כ5ם שנתקפצולפי

~K'aKt" אתכם 
 לפי ' תורמז מתן יום זה אומר עקיכ4ש רבי , פני הר לפניא5י
 שנו וחוזרין מיי עשר שניס לאה)ו'יהס נרתעין יירא%שהיו
 ודיבור, דיבור כ% ע% מילין וארכעוה עשרים הרי ' מי5עשר
 כנפי ע% אתכם ואשא אחר דבר , הבחירה %בית אתכםואביא
 העופות שב% ; כים העופות מכ5 זה נשר נשתנה מה ,נשרים
 מעזף מתויראק שהן מפני דגליהם תחת בנעם את נזתניןכ5ן
 מתירתן אינו הזה הנשר אברא גביהם על פורח שהוגשאחר
 ולרש בו שיכנס ~ael תו כו יזרוק שף4ש כיבד מחדםאקא

 ,בכנו

 לפניו מנהג בנו והירה בדרך מהיד שהיה%"חדמשל
 טלפמוונתנך ea~1 טלפניו לשבותו לסטיםוכאן

 5פמו ונתנו מאחתו נטיו מאחוריו מטרפו הזאב באממאחריו
 שנאמר / נתיפו ע% ונתנו נט15 טלאהריו וזאב מלפניו5יסטיס
 שמוע אם ועתוק , איהיך ין בשאך אשר ראית אשרובמרכר
 אם , קשית התוויות שכי עליכם קכי) ועתרה , נקעיתשמע
 מצות %ו משמיעין אחת מצוה שמע אמרו מכאן תשמעו,שמוע
 אחת מצורה אדם שכח , תשמעו שמוע אם שנאמר ,היכוה
 ושמרתם ' תשכח שכח אס שנאמר , הרכרץ מצות 5וסשנחין
 אומר עקיבא ורבי שכת כרית זה אומר אליעזר רבי ' כריתיאת
 IPDIV1 %' קנויין שתהיו %י זרה'והייתס ועכורה מעה כריתזה

 סגולתו מה , סגלה , אחרים בדברים עוסקין תהיו וקאכתורה
 קרהא כן יהושע רכי ע4, הכגבין תהיו כך עליו חביבה אדםש%
 ן כע%רץ אחר מסגלת שהאשה כשם ' אוזן שתבקע כר'אומר

 ז סכירתה מאחר והשפחה , רגו מאחר והעכר אביו מאחרוהבן

 הארז, כ5 %' כי יומר הימור t~nwa %' מסוג5ין אתם חףיכול
 ע4כס משייט ואינו מעמיד איני ככיכוף לי תוווואתם
 ,אחרים

 שומר יישן 4%1י ינום 5א אומר ה41ש וכן אני ח45י
 , מכם א45ש העולס מאומות ממליך איני ' ממלכת ,ישראל

 ש% כנו אייעזר רבי וגוך תמתי יונתי היא אחת אומר הואוכן
 מישרא ואקד אחד שכ% אומר אתוה מניין , אומר יוסירבי
 אבותיך תחת שנאמר מצרים כיועאי oua %ו לווזתעתיד
 %ומר תימוד , וסגופים דווים יהו יכו% כנים אי ' כניךיהיו

 תלמוד פרגמיטיוטין, יכול שרים הארז'אי ככף שריםתשיתמו
 יומר תימוד ומכבש חוזר יה4ש יכו% מ5ך אי ' ממיכת1%מר
 ' היו כהנים דוד וכני שנאק rt~v1i מבטיים כהנים יכוףכהניס
 שף4ש עד ' בקדשים יאכ% ישראל כ% היו ראהין אמרושכאן
1Wpנטלו העגל משעשו הענף Qna שנאמר , לנהמם ונתנו 
 -"IStWQ ' בב% מיך נצר נבוכר ' וגזל אריות ישראל פזורהשה
 איבריכם כ% / מאיכריה מאחת יוקדח כשהידם זו שה מהכשה

 'שראי כךמרגישין
 כולם מהם אחד נהרג אם ח45י נן איש העולם אומותאב% ומצטערי ן גישי מר כין מהן אחד נהרג אם

 כעמך ומי נ."מר קד1ש'ש גר קיאן קדוש וגוי כמפלתו,שמהים
 פרושי ומקורשים קדושים קדוש ' ונום' גארץ אחד נו'"טרא5

 תדבי אשי תיסף יי" תפחית שי" 'סרבייםא5ה י ומשקוציהם העולםמאומות
 ן

 ן הוה כסדר ישראל כניאל

 ח%קככור שמשה מניד יזקמהעס ויקראמשהויבא
 כר. ואת עיניהם, האיר %פניהם וישםלזקנים

 אף יי' צוו-ו אשר ' אחרון אחרון , ראשון , ראשון ,אוצרים

 קכ1% 'ויא בחנופה ענו '%א י0יהדו נוכיה איא מזהץזה

 משח היה צריך וכי , יי אל העם דברי משהאח 1'שכנעשת, ''
 תשוכנע והשיב משוץ נא ארץ ררך תורה למדה אלא ,5השיכ
 אשיא , ועד יודע שהורק פי ע5 אף משרה אמר שכן5ש5חו
 עימת כ5 עף ימשה שכר ייתן כדי אחר ישולחני,דברתשובה

 , וירידה ירידה כל ועף ,ועליה

 עבת כענן הענז כעכ אייד בא הכנ' משך' א%"וואמר
 הערפלן " נגש ומשה שנאמר ערפל, זה זו;ואי

 מנין אזמר יהורהר רבו , עמך כרכרי Qpn ישמעבעכזר
 5ך אומר הריני ' ימשוש הוא כרוך הקרוש שאמר אומראתה
 גדוף אומרים ישראף שיהו לך מורה ואנו מחזירני ואתהדבר
 5עשזת צריפון אנו אין אומר רבי :olptn 5ו שהודותמשה
 נו שחזר ה41פ ברוך %הקדוש עשינו כן אם אייש נדו%למשה
 5ך קוררם הריני למשרה D~pan, %ו שאמר מלמר אלאוכדברו
 ההר ראש ;Sa ימשה ויקראיו שנאמר עילה ואתה ההרמראש
 בנביאוהעתידים נם בך נם יעו5ם' יאמינו בך וגס משה.ויעל
 %אמר למשה המקוס מהאמו. וכי ' משה וינד , אחריךיעמוד
 אומר הגלייי יוסי רבי ימקוס' 'SNIWt! לו אמרו טה או5ישרא%
 כן איעזר רכי / יאמר סכיכ העם את והנכפת שנאמרמתוך
 אמרו מה או לישראל לאמר המקום אסר מה וכי אומרפרטא
 ויספר משה ויכרת שנאמר מתוך א4%פ יאמר 5מקוסישרא%
 כשמחרץ עונשים עייכס אתם מקכ4ם אם יהם אמר 'לעס

 זומחר מקכ%יס אתם הרי יאו ואם שכר מקביים אתםהרי
 המקוס אמר מה וכי אומר רבי כשמחה' עונשין וקניופורענות
 %אמר ימשדץ ישראף אמרו אומה 4שרא5 יאמרימשוש
 מפי שומע דומה %א מיכנו מפי לשמוע רצוננו אמרוימקוס
 שנקשו מה להם תן המקוס אמר ' המלך כפי לשומעפרקר
 מיכנו את לראות רצוננו אמרו אחר דנר ' העס ישמעבעכור
 Dpn כ5 לעיני יי 'רד השלישי כיוס כי לרואה, שומע דומהלא

 ' U'D הרע%
צ ךואכןך גפלשה  

 יום זוץ ,היום
 יוס זה הש5יש' 4ום ' נכונים והיו חמישי יום ומחר 'וכיור
 בבקר השכים כחמישי משה nwp ומה תורות כו שנתנוהששי
 / ההר תחת מזבח ויכן כבקר וישכם שנאמר מזכהוכנרה

 ן ישרא% שבטי עשר ישנים מצבות עשרנה שניםהעמיד

 כ4 ע% מעכה עשרה שתים אומרים וחכמים , יהורכם רכידברי
 נטר[ , D'a~W1 עויות עריו הקריב מזכח 'בנוה ושבטשבט

 נטל[ ן יציכור וחיק otpni הסק כוסות כשתי העולהמרם

 שנאמר הציבור וחיק ימקוס חיק כוסות בשתי השפמיםמדם
 המזבחן ע% זרק הדם וחצי %כקוס חיק זה הרם חצי משהויקח
 אכל[ העם כאזני ויקרצף הכרית ספר ויקח , %ציבור חיקזה

 ן אומל אסי כרבי יוסי רבי , כאזניהם קרא מהיכן שמענו4א

 ארס שנצטווה מצוות אומר כי ר , כאן וער בראשיתמתחית
 וכמרה כמצרים שנצטוו נח'ומצתת בני שנצטוו ומצוותהראשון
 מח ן העניי נתחית אומר ישמעא% רבי , כין המצוות כלושאר
 ז וגו שרך תזרע סנים ww , ליי שבת הארש ושכתה אומרהוא

 אומר הוגש מה הענון כסוף , וקללות ברכזת ויובלותשמטים
 ע%יגו, נו א מקכ5ין אמרו וההורות. והמשפנאס Io~pinniאלוה
 שנאמר , העם ע% וזרק הדם נט% עליהם שקכ1% שראשםכיק
 קשורית אתם הרי 5הם העס,אם ע% ויזיוק הדס את סשהיקח
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 ד פרטהייתרו גפרשה
 שהסכשהמקום מלמר בהיותהבקר השלישיבייםלקףף

 שנאסר מה לקיש ידועי

 ערשהםי
 גכג'בוגרלי

 'נתןריוע
 טרה/ זה טשוטם קולות יטמ קולות, ק'4 'קזיותוירף

 מזרץן זה משונים ברקים ומיני כרגלם ברקיוכרקיס
 הערפל'וקו4 א% ננש שנאכךוטשה ערפל זה ההר ע5 כבוועק
 נטזך קויו הולך kalnw זמן כ5 , הדיהם מנהג מאד חזקשופר

 םתחיוץ כך וכמוה ,מגבי קויו הולך שהוא כיומןאכלבא(
 ' לשמוע שהיאיכוירץ טה האוון אתלשכך

 שנזדעזעו, ס5מד נמחנ1ץ אשר העפ ק5ההדך
 דורשזיאם היה יוצרה יוסי אמרו , העם אתמשה ויוצג*

 יישרא4ע תורה 5"ק בא לסיס א5א כן תקרא אף בא מסיני11
 את 5ג"5 גא מגנט י; א5א כן אומד אינואו

 ישראי
 זה כחזק

 שנתיש"הה מימד נכפפו , ףתיצכו , כלה ,ואתשהוגיוצא
 תהם ו ותעטר ותקרכון שנאם ההר תחת ועמדו וקובוממקשו
 ן המדרנה כסתר הסלע כחגוי כקכ4הויוטעי מפורש עליהההר,

 את השמיעימ מראיך, אתהראיני

 ופראיך ערכ' קטך כי קוי
 ישראי שכשי עשר ףשנים טצכוה עשרות שתים א4ונאוה'

(, 

 איו , ערב  קויך כי  הדברהעז עשרת אוף ,  קויך  חתהשישעיט
 מראשיי את אטור'הראיני הרבר סוף עיים שיעויאובו רבייו' עפני העמרו  העררת ויקרבוכל , נאוה ומראךאחרחרברותי

 מאר והראו  קייך את השמיעיני , יי ישועת את וראוהתיצבו
 ומראך , שועתם ותעל ערב ק41ך כי ין אי  ישראל בניויצעקו
 כי אחר דבר ' העם ויאמן העם לעיני האותות ויעש ינאוה
 נאולץ, ,ומראך גאה גאה כי אשירהליו , ע%היס ערבקולך

 אויב  %השנתז צוררך כמען עוז יסדת מעקים עו55יסספי
 ,ומתנקם

 מקו יכיי ' כיז עשן סיניייהף8 ,רפרשה
ג.- כולוהככודת4מודיו% 1111  

 ומה ,  נמשלן-ז ובאש נתנוה ומאש אש שהתורשה מגידבאש, יי עליו ירד אשרמפני
 אין ;py ממנה רהק נכוה אציה ארם קרב אש,שאם ש4דרכה
 הכבשן כעשן עשנו ויעל אורה, כנגר אלא להתחמם לאדםלו

  יכויככבשן איכבשן , כבסן יומר  תימור ' בלכד זהגעשן
 לוכר תרמזר ומרה , באס בוער וההר %ומר  תימור ביברזה

 ארירץ בו כיוצא , לשמוע יכולה שהיא מה האוזן לשכךכבש(,
 אנו הרי אלא הוא  וגבורהכארילא כח נתן מ' יירא, 4א מ'שאג

מכניי
 ישרן איהי כבור בווהנה כיוצא , האוזן את אות41שכך

 איאש יאה7א כמיס וגכ7רה כח נתן מי וגונו, הקריםבא.מדרך
 ההר כר( ויחרר , האוזן לשכך מכריותיו אותו מכניך אנוהרי
 ונים גכנ כעכס להם אסר , גבנומס הרים הרצרון ימרץואומר סיח" זה יי מפני נזלו הרים שנאמר היה בג%%כיההריםוהלא
 הקדש רוח שרתה מה דק'ומפני או גבן או דאתאמר כמהאתם

~lphna4ובנימן יוסף שי במכירתו היו השכמים שכל( בנימן ש 
 , בחוצה4ארז ' נולדווכו השכטים שכ4 ועוד עמהם היה4א

 איהים  חסר ההר כן פי ע4 ואף ' ישראל בארז מ4רוצנימו
לשכתו,

 מקום כ4 נכתוניט יפה סימן וה הרי ן השופרקו4ך1דץו
 בסערות והיך יתקע כשופר אכ(הים ויי ואומר ,נרוכ( כשופר יתקע ההוא כיום והיה , שופר כקו% י: בתרועהאיהים ע5רץ שנאמר 5ישרא4 יפה סימן זה שופרשנאסר

 הולך  שהו"* ומן  כי ההריוט  מנהג ' מאד וחזק הויך ,תימן
 ") מגביר קניו הויך שהוטו ומן ככ( כאן אכ5 ומעכהתחליש

ולטה

 רנו , כזין המצתת עליכם וקכ5ו בואו מ"ר , תפויפעמכים
 , המעשים כר( נעשו כובעם אומר יהורוץ ברביעסי

 שאין במקום אם ומח ק ההני טני5ה שיטענו ומנין4מ4ותם, זכככי
r~JtYu~lao 

 כיבוס  טעון שהוא וכאן ,  טבייח כהמסן ננדיס
 בתורה בגרים ניבוס אין י  טבייה טעון שיהא רין אינו ,בגרים
 ששי עם חץ , ישישי ה ייוס  נכונים וויו , שבייה טעוןשאינו
 י בתורוץ  שבתובען ותרחץ מעשר אחר וה סיני הר %opn כי לעיני יי ירר nvfien ביום בי  שנאמר , תורה בתניהטרו
 ~1tpS* אחר  רבר ' סומים היחבטם  ש%(ש מוער העם "לעיני
 יחוקא% ראה ש14% מה ' שעה באותות שראו מלמדכיהעס'
 אובר יוסי %  ,כ%, כראי אינו אחד עד חסדים היו שאםסימר העם' נף  רבראחר%עיני ארמה' הנביאי וביר שנאסרוישעיה
 ובנחת שנ.א1 יקבי כדי הם רבבות ושני שניאיפים ישאפייו
 *  מכיב וקם את והגבלם ' ישראל איןי יירבב"ז  שובהיאמר
 כוהי זה שהתרו מלמר 5אמר' מניב יומר תימוד למזרחויבול

 ינע* אכ4 תעלה 4א יכול כהר' עלות תעשה כ5א לכסהשמרו
  יכניס אבי יגע ויא יעיה יא  יכול נקצהו'  ונגוע קומרתימור
 כ1 תנע לא עונש וה הרי בקצהו ונסע בהר, עיות יומרתימור
 ולא גש'%ה 4איר

 באהי
 סג% כי עוףםים נכית ו4%ל , נ11עך

-סקי
 ברחייר, מת שאם חמנין ירה יומר  תימור שירחה  מניין ,
 רבץ תכו ' הרין נגמר בפרק סבהררין  במסכת הגרס וכויצא
 לוס תלמוד שבסקילה מנין ירה ומר 4 תימור שברוריה, ןבני
 יסקר! סקול או לומר תלמוד ורחייה' שכסקילה ומניין 'מקוף
 אב יסקל סקול  או %י כן הנסלים 5כ% ומנין , זל י,רה ירהאו
 בהמרו  תו , חיהמניין  בהמה איא יי אין בהמה אם יייה,יגה

י איש,אישטניי1ןיאם ל  ובי , יחיה יא איש תיאם ין  
 %א מכשפרז יהין ונאסר ' יחיאב %א כאן נאמר אוסרעקיבה

 , בסקילה להין אף  בסקילה כאן מה ,תחיה

 אחעקי4י הייבק  כשימשיד ' ה'יב%בשכשוך
 ישאיש "תם ,

 שהשכינת זמן כ5 אמרו מכאן מקומו, את מכנר הא (אמנגרו
 יעלות רשאי! הכ5 שכינה נסתיקה יומת, בהר הנוגע כ4בהר
 לעסקת פונה משרה ודה שלא מלמד , ההר מז משה ויררבהר'
 ות לגיבור  יגוף ' העס אי ההר טן אף4ן לביתו 'ורר היה51'א

  שלא  טימר ' איהעס ההר מן 'nWb  ייגרר  ומח אמיר  זהגיר הרסיני ע4 יי 5ומ'7ירר תףט7ר מניין כיהרברותביבר,ושאר
 א% ההר מן  אלא בית  לתוך יורד ולא , לעסקיו פונה  סשהחיה
 %%  מבין בוער אחי רברות סיבי הר רברות אירש יי  איןהעם
ast1היה בבקר עויה שהיה העייות שכף  ומנין משה אף ודבר 
 שני ויפסוף , יע5העמך לא ואיש יבקר, נכו, והיה אףקולה,
 כנ"ן (א ' אותו " צוה כאשר לגמר תלמוד שאין אבניםלוחות
 זמק' העס את ויקדש ' עויה היה בבקר משה שהיה ומ( כ%אב

 לא אב5 ' נכונים ה'1 העס אל ויאמר ' והטהרו כגריהםוככסו
 והיו , נכוביס היו איא האשה מן יפרוש הבקום שאמרשמענו
 והיו הרשה,אר מן יפרוש כאן היונכונן מה שוה לגזירהבכונים
  הוא ממקומו אומר האשה,רבי מן יפרוש להין האמורנכונים
 שכירח ענק ע5 ואם ומחר, היום וקדשתם העס אף יך,מכריע
 5ך  יומר תלמוד שמש הערב כמו טהור ויחי ~twtanיסכו%
 אר( י האשרץ מן לפרוש למשה המקום שאמר א5א העס'א%

 ה.שיישי כיום זרע שככת הפויטת אמרו מכאן אשה, אלתגסו
atngעזריהן כן אלעזר רני דברי כסיני ירכר ראייה , טהורה 
 שהן פעמים עונות ארבע שהם פעמים אף אומר אליעזררני

 ן חמש 5עו5ס אומר עקיבא רבי שש, שהן פעם'סהשש

וט
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 חכ חפרשח'יתוו רפרשה
 יכודרר שווא מח אתהאוזן, כדי5שכך~מהכדמתחלה

 יעננו והאלרים ידבר מסה '14סוע
 אומר אייעזר רני י כקוי

!rtJoשככר דבר אם' שמשה עד מדבר הקבה שאין אומר אתה 
 עק'כא י 5ו אמר ידבר משה נאמר לכך / בנין עליהםקנלו
 הבה שנתן מלמד "א ידכר משה תל ומה ' הדבר הוא כיבודאי
 שהירס ובנעימה בקוףו מסייעו הקכה והיה בסשה, וגבורהכח
 ידבר משה נאמר %כך , ישראל את משמיע היה בו שומעמשה

 כיו על אני שומע סיני הר יועל וירד / בקו% 'עננו?אין'ם
 סיני וגר על והציעו הככור שירד ממש 'כו% הטי/ ראש ע%%
 ושסו התחת1מם שסוס הכה שהרכי( מלכד ' השתום מן כי%

 סיני הר ע% והש"ע( הככוד וירד ההר רחש ע% העליוניםשמים
 שהזמש וכארס , המטה ראש ע% הכר את מציע סהואכאדם
 אשן תכעס טס חמסים אש כקדוח שנאמר , הכר מעימרבר

 שמים השמים אומר יוסי רבי , נוראות בעשותך אומר הואוכן
 מלמר יםטה,"א הככוד ירד וףא למעףה אליהו ע5ה יאלג,
 עולה ואתה ההר מראש %ד קורא הריני למשה המקוםשאמר

שנאי
 ' %סשה יי ויקרא

 שמאירחקו העיכעס,'ו"ימשהווייהאמר
 רשות שנתנה מלמד רב נ,מנזלראותזנפל

 מימד ככוים עיי הוא הרי מהם שיפוף יחידי 5חב5'5ש%וחיס
 שיוטי יחידי , כל( ידי על ממעט אחדשאף

 עלי הוא הרי מהם
 אדפ, עי( ליי כי שנ , מעשהבראשיתכננדכר

 בכייהעם הכהנים יכוף יי א% הננשיםהנהנים1נ3(
 אין , יכפר הקהל עם כ% וע5 הכהנים עלשנאמר

 נדב אל קרחא בן יהושע ר הכהנים הם וקו העם ככ55כהנים
 הזקנים וגם הננשים, הכהניס "א הכהניס אוב אינוואביהוא,
 להם וקבעתי כהס העידותי ,ככר וגו י1 אל משה ראפרעמהם

 ,תחומי(

 או% יהורה י שהיה זהו אמרת יפה יי' %ד'ידיאטה
 או% דבר למשה הכה אוןשאכר אתהמניין

 גדוף אומרים ישרא% שיהו לד מודה ואני , מחזירני ואתהלד
 ~nca יעשות אנוצריכין אין אומר ה"ה'רכי לו שהורהמשה

'גרוי
 מזויין א"א וכדברו בו שחזר יהקכה עשינו כן אס איא
 מעשה, בשעת האדם את ומזרזי, תלמוד כשעתלאדם

 יקל יהעס' יהכהניםאת~יאהיןןמד,יעלית
 יי אל לעלות 'הרסו אל והעם תל יעלוהכל

 ועלית יומר תימור עמך יעלו הכהנים "ף יכוף בם יפרטפן
 ן עיקר כ% והעם לעצמך מחיצה עושה אתה מעתה אסוראתה

 תאמר ovn אל 'nlua וירר 'תריעו, שמא קראות יהרסואל
 ' אייהם.

 אומרין היו להם אמר א4הס ויאמרעככ,4א ויקי סיר יהס אמר ' אתהם אאמראיהיס ךפ1יך3
 ד"( אף4י איהים אין ' אלה'ס 1'דכר ' הן הן לשווע% %אוע%

 איפשר שאי מה אחד ברבור ' כל ,כישכר'את ונאמןלנפרע
 הדברותיה כ5 את אלהים וידבר שנאסר כן ףוסר ודםלכשר
 שאנו טלמר %ך יהיה %א אנכייו"ה'ך' %5 מה כן אס 'לאסר
 דיבור דיבור ופירשן חזר ' הדברות עשרת אחד בדיבור"קבה
 כוים נאמרו מנתורה דברות כל חף אני שומע ' עצמוופני
 ן אחד כדיבור נאמרו האיה הדברים כ5 את %% , אחדכדיבור

 אונך שהיו יאמר , עצמו בפני חבור דיבור הדיברות כ5ושאר

 אומר עקיבא רבו ' רכ"שמעאף דברי %או %או וע4 הן הןעי
 את והשיבני אליהם ואמור צא %אמר דא ה(' וע5%ח1 הןעליהן
 וישב b~awi, הגשורה לפני דבר'ם משיב שה'ה וטנין 'ובריהם

 צנר אשר העס'כ5 דברי חיו ומה השם א5 העם דברי גתמשה
 שנאמר ידבריה0 המקוס שהודה ומנקהשסנעשהתשמע,
 , דברו אשר חת רכיבו אלי ייויאמר

 הפרשה
 42ר1חי

 יי"יה'ךמפטמה4א
 כירכרות עשרתנאסרויי*שחשש6

 משלו התורה,בתחית

 עשוק ע%ינומרז שתסלוד 5נו עשית כיוס %ו אמרו ,עיכס אטיזך יהם אם כמרינה שנכנס יאחד דומה הדל ימהפשי
 מיחמות להס עשה רמים את להס הכניס החום את להםבנה
 התיגש הכקזם כך , והן הן 5ו אמרו ' עליכם אמלוך להסאמר
 %הם העלה , המן 5הם הוריד , הים להס קרע , ממצריםישון

 5הס אמר , עם%ק מיחמת להם עשה ' השיו יהםהבאר,הגיו
 שדן  שבחן יהוידע אומר רבי ,  והן ה( לו אמרו עליכסאמלוך

ישראלי
 כ5ס השוו התורה יקבי סיט הר ע%  כוי( שכשקטרו

 שממשכנין "א עוד ו5א כשמחה שמיס לכות %קכף אחר%ב
 יכרות ע4הם הקילה נגלה כלבד הנגף)ת על ולא זה עיזה

 5יי"הינו הנסתרות שנאסר הסתרים עף חף "א עמהםברית
 אנו הגלויי ל לו אמרו ' עולס עד %1במנ1 %נווהנגלו

 בסתר*  בוטא ממט אהד יהא שיא הסתרים על ולא עמךברית כורתי
 טננ5ח נאכליפי למה ,  ייאלהיך אנכי '  הצבורטתמטכןיהא
 ין שנאמר מלחמות עושה כגבור היםע%

~r,S 
 ננקה / מלחמה

 די עד הוית הזה ואומר השמים, וכערס און הוא קהוכשננאיו ישר" אלהי את וייראו שנחמר , רהמים מלא כזקן כיני הועי
 וון,ש5א קדמיות ס( ונפק ננד ד'נור נהר ואומר ' רמסכרסוון
 לאומות פה פתחקיתן

~oSlpn 
 אנכי שא הן רשויות שתי לומר

 לעתה אני %שעכר, אני ה'כשה על אני הים ע% אני ' אלהיך"
 עד הוא אני אני עיכי שורש ' %עה הזהרי פעוים אני5כא
 אבי צבאות יו יסר*"וגואיו ילדתך  *בר כה  הוא אניזקנה

 מראש הרורות קורא ועשה פעי מי  ,ואומרראטוןואגי*חררן
 ימיגי1טאומרי  תשובה מכא( חום 3תן ר וגו ראשון אני ייאט
 ומין עמד מי יו"היך ואבראנכי  ה"ה הכשעם  הן  רסוייזשתי
 י4ש נאמר ככר והלא הדבר הית במטרוניות תאמר אס ,כנגדו
 תוהו 5הס  אמרתי 5א נחזנה,~וא :taa %אלו וגו, דברתיבסתר
 מניד צדק דובר % אומר הוא וכן ' פננם נחתיה ויאבקשוני
 "היך י' אנכי ואן הקלה כשעמד יואלהיך אנכי א ר ,מישרים
 מנית תבור  ובא ,  בתבובטות  והגבעות מתרעשים ההויםהיו

 יוצכאווג המיך נאם אני חי שנאמר סאספמיא ונרמץאלהים
 נקראתי אני אומר זה ן יבא ביס וכרמל בהרים כתבור כישמו
וזה

 טop 4 "א ~pop %א ואמרו במקומו ואחר אחד כ5 עמדמצרים מאי הוצאת'ך אשר מפיו ששמעו וכיו(  נקראת" אג' או"
 ואומי הקנה שכשעמד אלהיך יי אנכי דא , ממצליםשהוציא
 בצעדך משעיר גצאתך ן שן חיה Iflani היתה א5הד יואנכי
 גץל ואום יי מפני נזלו הרים ואוכר , רעשה ארז אדוםטשדה
 שנתמלאה ער ככור או כולו ובהיכלו עד ' זוכהדר קוליוככח
 אזמ81 מיכי נ5 נכנסו שעוה כשתה ' השכינה מזיוגתיהם
 פס הדכר כפיו ששמעו וכיון הרשעוכל, אצ%ב%עםהשים
 ין ויאכר  שנ.א% עוקדם קכיו שנתכעוויא הרי עיזנוקיביבו כבי נתבענו "1 לומר שכינה כעפי להם פה פתחון לית(שיא כדי העולם אומות נתבעו ויפי ' ףמקוטו איש איש והלכוכ"ס

 אתם בקבע להס  וכובר רא-שע, עשו בגי  שי  ובגטה 'ססיגיבא
 ' 5אהרעה יהם אמר כתיווכה ףומה אסרו 'אתהתורה

 תח'דו חרבך ע5 שנאמר אבינו שרורישנו ירושה הוא זואמרו
  התורת את חתם מקכי,ס להם אסר וסואב עתון בני ע5נגלה

 אמות ו 4 א רמכילתא
www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 1פרשחקרו 1 ,פרשה

 מניאוף כינו אקו תנאף 5א יהם אמר כה כתוב מה יואמרו
 נגלח ' נקיקה והיאך מאביהם 4)ט כנזח שת' ותוזרקדכת'ב
 אמרו ן רמזורה את אתם מקנחן 4הם אמר ' ישמע"5 בניע%
 הכרכרם אמרול)בזו ) , תננ)ב מהכתובכהאמר%הס%א1%

 ננכתי' ננוב כי אדם'זכתיב פרא יהיה דכתוהזא אבינונתכרך
 ישר" אצלוכשבא

 ואמרו פיהם כלם פתחו ימו דת אש מימינז
 ארז וימודד עמד אומר הוא ונשמע,וכן נעשה י1 דבר אשרכ5
 מצות כשבע אם איעזר בן שמעון רכי אמר , נוים 'הר וראה

 איק  עייהן  שקביוגונצטוובנינח
 יכוליי

 וחום ק% כהן לעמוד
ימצות

 שבתורה'משי
 אחד אפטרופסק' שכ' 15 שמנה 5מ5ך

 וש5 כסף ש5 אוצר ע5 ממונה ואהד תבן ש% אוצר ע5ממונה
 מנו ש4א ע% מתרעם )היה נחשד התכן ל ממונ שהיה זהזהב
 הכסף ע5 ממונה וכהשהיה 1 זהכ ושי כסף ש% אוצר ע5אותו
 כמה אח ל וזהב בכסף , כפרת כתכן ריקה %ו אמר הזהב1ע5
 כלכד מצות כשבע נח בני ומה )חומר ק4 דברים והיא ,וגמה
 אחת ע% מצות עטרה ושיש  מאות כשש נרה( 5עטוד 'כ%15א

 *תן ש"א 'סרן נארז תורה ניתנה 5א מה מפני ' וכמה3מה
 5א לפיכך בארצו שנתנה %פי 5ו% העוקם יאומות פהפתחון
 'הא ש5א השכלו כין מתייקת 4הטי5 ש5א אחר דבר 'קכ%נו
 ניתנות לפו , נתנוה כארצי אזמר וזה ' נתנה בארצי אומרוה

 ניתגדץ רברים בשיטה  הפקר  כמקוס פרהסיא דימיסכמדבר
 אף  העויס יביבאי  חנם איו מה , ובמים ובאש כמרכרתורה
 מכית מארזמצרים הועאתיך אשר ' העיים באי לכף חנםאיו

 היה המלכיס עכדיס אומר אתה ' היו ימיכיס ענוים ,ענדים
 , ענדים מטת ויפרך כמאובר יעבייס עברים איא אינואו

 העוכרים מכית דא ' עכדימלעכדיס ו5א ומז יסלכיםעבדים
 , זרה עכזדה*

 ע5 "חיים "5היס יד יחה לא ונשרשה
 שנא נאםר%פי למה , פני אע

)
 ףם%ך מש% , ייקדך אנכי

a נזור עכדיו 4ו אמרו , למרינה שנכנס )דםבשר n t ~ y '  %א טיכוהי שאם  ע%יהס אגזור מיכותי את כשיקביואייהם גזרות 
  י1"היך אנכי ייטרק המקום  אמר כך , יקביו %א גורותיקכיו
 בן יו אמרו במצרים  סיכותי שקכיתם הוא אני , יך יהיה4א
 קכ%תם והן הן %ו אמרו  בסיני סיבותי סקביתייי~ליהיכס יהיןאני טבאמר הוא אומר 'ותאי ישמעוןבן רבי ' פניע% "היאחרי יך יווה ,5א גזרותי קבלו מיכותי שקכיתם שםוב

 שנאמ'כאן הוא וגו מצריב ארן כמעשה גורותי, קביומיכותי
  מלכותי וקכ%תם מצרים מארז הוצאתיך אשר אלהיך ייאנכי
 "הים י  יהיה %א נורותי' קכיו , באהבה מיכותי קכיתםוהן

 חסולי  פסיובי יך העשה יא שנאמר יפי נאסר יסהאחרים
 יונך תיםי יקיים שיא בברמנין תעשוהעשוי שוע און ייאין
 נאמר כבר והיבש הן  וכיאיוהות ' אחרים איהיס %ך יהיה%א

  תלמוד ומרץ ' הסה אתהים י4ש כי , באש איהיהם אתובתון
 שאהרים ח45פ אחרים otnSNיומר

 קוראיי
 , אי)ההו אזתס

 , לעולם הטובהמלבא מאהרין שהם אחרים איהים אחרובר

 ' אחראים איהיהם את עושין טהם אחרים  איהים אחרדבר
 אום הוא וכן יעובריהם אחרים שהם אחרים איהיט אחרצבר
 אומר יוסי רבי , יושיעבו יא ומצרחו יענה %1א אווו יצעקוהן
 יאומ%העו%ם פה פתהק ן %ית שיא נאמר יסה אהריסאיהיס
 נקרא) והרי ' צורך גהת היה ככר בשמו נקראו "ו%ומר

 שיאו שת כן אנוש בימ' בשמו נקרחנו ואימתי צורך בהםורק כשמי
 שלישו והשף אוקיאטס עיה שעה יובאות בשם לקרואדיחף

 וקראתם חרס מעשה עוטים  אתם המקום 5הס א% עולם,40
 ימי הקורא טנ עצמי ואקרא חרט מעש אעסה אני אףעצמנם
 יהר מחרטים  שהם אחרים מגיהים אומר אייעור רבי 'והים
 hw עשאו %ו נצרך והב ש% %ו היה כיצר הא ' בכייוםאיהלו
 בקרוב אומרחישים הוא וכן ' מעופרת ש%כרויאו עשאויו ונצרך היבהבת יו היה , נחשת שר( עשאו %א ונצרךכסף
 זרח עבורה סם כר( %הם נפרט איו  אומר וצחק רביגףאו'

 חנינ*שבן רבי שבעויס'לאהירזמספיקנירהעורות
 כר( ימויך תורות טתפסרה יבון וראה ברץ אומראנטיגנום

 "הלאחרים אומר  י , חרש או אהר טי'ךוש"קיסםשתמייננו
 שבמעסים חרון א במעטלומי אחרון שהוא ימי אחרוניםשהם
 ליחן ט%~ש נאמר יבשה ' עיפני , איוהות אהום  שקוראמי

 מי אייש ורה עבורה עף נצטווה %א %ישרא%%ומר פהפתהון
 וקיייעויס חי  אב' מה יומר , עיפני באת יכך ימצרששיצא
 עבורות תעבוד יפש בנך ובן ובכך אתה אף עוינכם1ןעוימי

 ן הדורותזרהערסוונר

 nwp'SaN , ניופה לך יעשה יא פסי *תעשה
 יעשהלו %א ,  %ומרכיתמונהיואטומהתימור

 ' אשרוט יך תשע ףא תימורףוסר יומטע יפע אב%אטומה
%א

 יטע%ומטעאבי
 ן כיען יומר תימור יעשהיושיעץ

 laa1 לזמר תימור יוטיאבן אבייעשה שיען יו יעסה%א
 תימוד ' ככף יעשהש5 אכ4 אב, 4איעשה15ש%משכ'ת'
 זהכ' 'עטהי)של אב5 כסף שי 'עשהיו 5א ' כסף איה'יומר
 5ו 'עשית אנ4 זהב של 5ו 'עשה %א ' זהב וא%ה' יומרתלמוד
 מסכרם ואיהי ממר תימוד ' עופרת ש5 בדק ש4 נחשתקל

ונ::ינ:םצמנן: כמ4 כ4 'עשהל) אלהאכל כל דמות 5איעשה4)5אתעשה'
 והנכים דגים דמות יו יעשות אכף אלה כ5 דמות לו יעשה5א

 לו יעשיש 4א האדמה רמש כף %זמר הלמוד ורמשיםשקצים
 כוכבו)מזיות וקבנה חמה דמות 5) יעשה אכף איה נ5דמות
 אב5 איה כל דכות ל) יעטרו  %א , הששם תשאשטך ופן%

 אשר חי וחשמייס ואופנים כרוכים מיאכים דמות 14יעשרו
 תלכו )כוכבו )לבנה המה רמות יכוף בשמים אשר איבשמים,
 יעשה %א אופנים, וטות יא , כר)ביס דמות ממסליא%ומר
 תימיי)מ וחשך תהום ימות %ו אכייעשה ,inSwS1  דמות5ו

 עקיבא* רבי הבוביא'יברי את יהביא יארש מתחת  במיםואשר
 ברוך  הקרוס ררף כך כי , ר"מבריריס את יהכיא אהמריסויש
 מקוס  1%  למצולל פו-ז פתחון %יחן ש4%ל הרע יצר אחרהוא

 יפי נאמר ימה תעכרם  ולא יהם תשתחוה %א ן רמזרסתירה
 כפני העכורה ע5 5חייכ אחרים ,afni ויעבור וייך אומרשהוא
 חייב אינו א) אוגלכן, אתה , עעמה כפני השתחזאח )עיעצמה
 תעכ%להייב %1א 4הם תשתחוה %א %ף )ישתח)ה' שיעכורעד
 נאמר ימה , להם  תטתהוה 5א אחר צבר ' עצמו כפני אחדכ%

;faSעונים ייויברו,  ביתי יהרם יאיהים זובח אומר שהוגש 
 קבארו ואין בקנאי: שייט אני קנא א% אלהיך יי ביאנכיאחר יאי תטתהוה יא אומר הוא  וכן %%וקם  אוהרהמניןשמענו
 רבר , יטראף שומר יישן ולא ינום יא הבה מנאמר גיסויטת
 קנאתה ואין סייטבקנארש אני , יואיהיךאיק:4םאחראני
 שנא%הנה בי שולטת נזמה ואין בנומה  ט%יט חכי , ביסויטת
 אד( אישיך 'ו אנ' אהר דבר ' 'שראל שוטר rw~ti 41אמאינוס

 אני )הנון רהום אכ5 זרויה ענודה טן נפר, אני כקנארז 'קנא
 כקיט נמייא5 רבן תות אהר פ5וס)פוס שא5 אחריםפרברים

גתורהים
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 וכ 1פרשהיתרו זפרחח
 זרוץ בעכירה כח יש קנ~ש"וכי א% איהיך יו כיבחיתכם

%התקנוני
 ן ם בחכ מתקנא חכם ן כנכור מתקריש נכור בקן

 יהתקנות זרה בעכורה כח יש אירש ן בעשיר סתקנ4ועשיר
 וכשהמ"פ " קזר~ללב%נוכשסאטו אדם אלו %ו אמרבהי
 ן בכיב או בב! טתקג4ש האב במי זה כיב בחיי נזדרגודר

 לו אמר ראית לומדה אמר צורךן ףמקצתוה יש לואמר
 ענודכם %בית חוש פלונית במדינתה דליקתה שנפידץהרי
 משר[ 5ך אמשו% %ו אמר ' 5עצמרז שעסדוה %א InSw!נרוה

 מי עם %ם%חמרז שיושיפ ודם כשר 5ם5ך דוטרץ דיברלמה
 לו דח"ם/אטר לועם המתים,אמר אועםנדחסעסהודים

 1% אמר סכטיוק אינו ספניסה צורך 5מקצתרץ ואיןהואיל
 5%1בנרש Ir1D~S עובדין את0 והרי עובדין אתם אחד ידגרוכי

 זאפי1% וטסיות לאפיקים ולגנעות להרים ולטשותולכזכטם
DINSאסף ומנו, כ% אסף אסף ן השוטים מפני עולמו יאבד ן 
 מה מפני רשעים בה ונכשלו הואי% %ו אסר וגום וכהמרהאדם
 אף כן אם %ו אמר השוטין מפני ח151 העולם מן מעכירהאינו
 אבות עק ,פוקד האדמה פני מעל האדם והכרתי עוכרין%אדם
 ean ממרנין שהן בזמן או מסרגי! אינן onw בזמן ' כניסקל
 קוצו ra קיצן אומר נתן רבי , רשע בן רשע לז רשעניצר
 , וישתחוו ארצה ויקר הזה הדהר את משה ששמע כיון ly'p,בן

 שמידת כשם ' רשע בן רשע כן רשע בישראלה אין "1אמר
 ן דורות לארבעתן הטוג סדת כד ' דורות לארבעתןפ;רענות

 אלפים מיעוט אני שומע 5איפיס אי לאימים לותרת%סוד
 %אוהבי מספר ואין חקר יאין דור לאלף יומר תימודשניס

 ולשומח , בו וכיוצא אבינו אברהם זה לאוהבי תצותיולשומרי
 ולשומרי לאוהכי אומר נתן רכי ' והזקני הנמאיס אלו 'טצות'
 נפשם ונותנין ישראר[ בארש 'ושכין Qnw 'שראף אלוסצות'
 ן ישרא% כני את שמיתי עי היהרג יוצתו לך מה ( המצותעל

 ~aiy'S יוציו %ך סה , בתחיה שקראתי ע% ףישרף יוצא %ךמה
 את שנטלת' ע5 מאפרנ%' %וקרה לך מה ' המצוה שאכ5ת'ע%

 %י גרמו איו סכות , טאהט בית הוכיתי אשר ואוסר ,הלולב
 ' שכשסים %אכי ליאהכ1

 אלהיך יי שם את תשא ליא 1פרשה
 ש41ש שכזעת א" NIWS' 4י*ן

 בו נפש או י בכ%5היית
 ן מכלירה סת'ארה הכתונ והרי י בשפתים לבט"שתשבע

 מכל יי שס את %שי תלסוד , הסכות מן פשורכם תה"שכך מן.הקרכן פטזרה כשס.שהיא הקרכן מן ופוטיה עליהומחמיר
 %פי נאסר ימה תשא 5א ' יצאת לא סכות מכיל 'קיבןיצאת
 , ישבע שקא איא 5י אין %שקר גשת. תשבעו %א אומרשהוכש
 שם את תשרש %א יומר :"lloS~ להשבע עליו יקכי ש5אשנק
 איהים 5ך הריני , ~pawn, עפיך קכית שירש עד אלוחך"

 ינקה %א וכי שנאמר ן ףדיין לך הריני יהשכע ,tsp"!משקכ5ת
 ינקכם 5וסר%א ישו4ל'איאיפשר שמו אתאשרישאאתיי

 ינקהן יא נאמר שכבר 'נקה ~b7S איפשר ינקה'ואי נאמרשככר
 ' naw לשאינן סנקה ואינו ' לשביס היא מנקה מעתותאמור
 "עזר רבי אצ% חרש כן מתיא היך א5ו רבריס ארבעיםספגי
 כפררה tp~sn בארבע שמעת רני לו אמר , ליודיכםהקפר
rvnoגנים שונו אומר כתיאחד 1% אסר ן דורש ישסעאף רבי 
 טוס אוסר אחד וכתוב מכפרת, שתשוטה לסדת האשובכים
 וכתום , טכפר הכפוחס שיום לסדנו הא ן עליכם יכפר"זה
 למדת ,"א תמותון עד 5כם הזנק העון יכופר אס אומראחד

 *שעם נשבט ופקדות אוסר אחר וגתוג ז סגירתשלנתוץ

 , מכפפן ש"מורין %מדנו הא עונם,ובננעיס
 % יתקיימו כיצי

 משם זז אינו תשובה ועשה עשה ~nlya ע% העובד איו,נתובים
 ע% והעובר שוככים כנים שזכו נאמר זה וע% ' 1% שמוח5יןעד

 איא כפר ל בחשוכה כח אין תשוברר ועשרך תעשה %אמצות
 ביום כי נאמר זה וע5 מכפר הכפוחם ויום תויההתשתוה

 ועשת רין בית מיתת וע% כריתות עף והמזיד , ע5יכס יכפרהזה
 אלטש לכפר הנפורים ויום לתלות בתשוכה כח איז ,תשונרז
 וסכפרין ממרקק ן וייסורי מחצה מכפרין רבפורים רוםתשובה
 מי ' עונם ובנגעים פשעם כשבט ופקדתי נאמר זה וע%מחצה
שמחלי

aw לתעזת כתשובתך כח אין תשונתי ועשרת ששם 
 ח4%ש , ממרקין כלכד ייסורין ולוש מנפר הנפווום יום%1א

Inalwnnן מסרקין וייסורין המיתה ויום י תעיין הכיפורים ויום 

 אם ואומד תמותון' עד 5כס הזה דיון יכופר אם נאמד זהזעל
 מתכפרי אינו וכמנחה ובמנחה,בזכח בזכת עלי פית עוןיתכפר

 יום יכפר ש5א אני שומע אומר רבו , במיתה הוא מתכפראבי
 שיום יסדת הא קכרותיכם את בפתחי אומר כשהוגשמיתה

r~ntan,מף4ש כישהו4ש אומר רבי מכפר tawni ולמעת 
 awn~ מישי מכפרתהתשוברר

 On~p תשרש ולא %1מטרז
 תשרש מיא הורש זה ואי , מנפר הניפוףם ויום תולההתשונה
 ולמטה תשא מלא תשבש מלא הול תעשה 51א עשושולמעלה
 כרת שסים בירי טחה , דיז כית מיתות עליהם שחייכיןרכרים

 ' an~v תשלל ולא ואשמות חטאות ארכעיסוטיקות
 מות מחילייך י אחר בדינור נאמון שטהםישסוי1כור

 אחו בדבור שניהם כבשים שט השבת וכיוסיוסת
 נאכונ שניהס , ע%יוה יבוש זומרו אחיך אשת ערות ,נאמרו
 שניהם תעשרץלך וגדילים שעטנז תלבש %א , אחדבדיבור
 שנאמר כן ףומר ףאדם איפשר שאי סה , אחך בריבורנאסרו

 נחם כאש דברי כה הף4ש ' שמענו זו שתים א%היסאחתדבר
 אמרו מכאן ו מלאחויו ושמור מיפניו זכור ושסור וכור,ו

 מיפניו טורד שהופל יואכ משין ,. הקרש ע% מהו%סוסיפין
 אומר זרק בן חנניה בן r1'prni גן חנניה גן איעזר ,ומלארחו

 ן %קרשו השבת יום אתזכור

 שאם בשבת מאהד זוכרו תהסי
 אומר יצחק רבי , שכת %שס מתקנו תהא יפה סנה %ךיתמנה
 לשם מונה תה"ש אלא ' עונין שאתריס כדרך מונה תהא%א

 היין עי מקרשין אסרו מכאן , %קרשובבוכה ' לקדשושכת'
'1rwtala' ייוס קדושה ח4%ש לי אין nwllpi ת% מנין, 545ה 
 מנין שוכים ימים , naw אידש 5י אין השבת אתושמרתם
 איפשף וכי ' תעכור ימיס ייוגיששת איהטועדי יומרתימוד

 כא15 שגות אל4פ יסים כששת ס5אכתו לעשות לאדםלו
 אס עכורה,ואומר ממחשכת שכות אחר רנר ; עשבהמלאכתך
 השבילף חוס , יו ע5 תתענג אז ואומר ' רגליך משכתתשיב
 השבת ביום מיאכה העושה נ% אומר ~talnv 5פ' נאמרלמה
 השכיבש ויוס %ומר תלמוד מנין שמעט,אזהרה עונש יומתמות
 מיאכו עי ואזהרה עונש אקא %י אין מיאכה, כ% תעשנה4א
 %ומר תקמור מנק הליקרה מיאסת ע% ואיהרוה עונש ,היום

 תלמוד שמענו לא ואזהרה שמענו עונש יופתי מותמחוליה
 יאשיח גן אווזיי רב' ' אזהרה בכי% הילוה את 5הגי4שאיא שבת לוכר תתלוי שאק א%ה'ך 5'ו שכת השניעי ויוםיומר
 אמדת הנדויים ח15 או הקטנים, ח1% , וכתך ובנך אתהאומר
 ובתלן ובנך אתה יוסר תזמור מה הא הס סוזהריס ככרוהלא
 ח15 אומר אתרע , גחת יני אף1 ן ואמתך עכרך ' קשניסאלו
 בן וינפש אומר בשהוקך י ער% ענד אידש איט או , בריתבני

 עכרן קומר תשקור מה יא אמור ערף עכד הרי י והגראשתך
 ואמחל 11 4 ב רסניפתן
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 תישח.קרו הפרשה
 תושכן גר א45* אינו או צדק נר זה ונרך בלית כני א14ואמתך

 לומד תלמוד מח הא , אמור תושב נד הרי הנר אומר:כשהוא
 כנגד שקול שהים מגיר וגום ששתימים כי צדק, נר זה וגרך,

 יגיעו, לפניו יש וכי , השביעי ניוט חנח , כראשות מעשה%1
 ן כח ליעף נותן ואומר , ייגע ו4%ו ייעף %א נחמר כבר'והכהן

 אלא חנח לומר תימור ומה נעשו שמיס ג בדבר'ואומר
 כשניזף ונח ימים בששה עממו את שברא עצמו עתןהכתיב כביכוי

 עצמו עי הכתיכ יגיערץ לפניו שאין מי וחוסר ק, דברים והרי;
 לעם% אדם בו שנאמר אדם בשביעי, ונח כששה עויתו שברב*:

 ז'קדשהו' השכת ':ס יואח ברך כן וכלג'ל כסה אחת ע%.ולר
 אומר עקיכ4* רבי ' 'שמעאל רבי דברי ' laa וקרשו במןברכו
 וקדשו גסן ברכו אומר יצחק רכי , בכרכום וקרשו , במןברכו

 וקדשו במן כרכו אומר יוחאי כן שמעון רכי ,:בסקישש
 רכי משוס אומר עכו כפר איש יהודה בן שמעון רבי 'ממחורות

 לבן , הראשון  שיארס  טאורפביו וקשו במן כרכו והמעון.
 ן הקדשהו השכת ייס את ייברך

 אכ'דן:"מד' "ת בבבתן חפרסה
 את ככד לומרתימוד

 את ככד אחד דבר ובכסותנק'יה' ובמשתוה כמאכ%וימהתד
 אף4* %י אין ' ואמו אביו 'קלל כי איש איש שנאמי יפי 'אביך
 את ככד לום תימוד מנין ואנררוג'נוס טומטום מנין אשהאיש
 בן יהורהר .רבי ישמעא% רבי דגר' ' האשרץ איש טן חלקויא מוריו י:ף לאיש אשה כין חלק יא ככור מה , מקים סכ%אביך
 שכתווני תירא11את שביו אמו איש אות הוא הרי אוסרויתירא
 ואנררוגינוס וטוםטו Inws~I איש כין חלק לא שכת מהוכשמורו
 ' לאנדרוגינו טומטום בין לאשה איש כין תחלוק לא מוראאף
 העולם והיה ובאמר מי לפני ואם אב ככוד חכים אומררני

 את ככד %ק5%ת4'כת'כ וקלתן לככורו' ככורןומוראןששק%
 ככוד הק"ש ' מהונך '1 את ככד כת"כ וכננדו ' אמך ואת*כיך
 וכנגדו תיראו ואביו אמו איש כת"ב ' הטכוס לככוד ואם'אב
 המקוס ףמוראת אכ בוראת היש ' ירא 'ואלהיך אתנתיב
 כ' א"ש כתיב וכנגדו ואמו אביו ומל%נת'ב

 ' שכרן מתן וראוה' בא רגמקופ לקללת ואם אכ קליתהקיש ' אלהיו 'לר(
 ן שכע  בסמיך  וימלאו  כתיב וכנגרו ' מדונך 'י את ככדנאסר

 " יסיך יאריכון %מען וכנגדו ' אמך ואת אביך את ככרואמר
 אסו איש צדקה שמש שסי יראי לכם וזרחה ח,רא אלהיך יי*ת

 או , רגלך טשכת תשיב אם כשכת אטור טה ,1אכי1'תירא1
 אוסך אליעזר דבי , ארש בסתי עף והוככת,ך י: עלתהעגנ

 יותף אסו מככר שאדם roilpni והיה שאמר מי ףפני וירוע.ט(וי
 לאס אכ הקד'ס לפיכך ' בדנר'ס משדיתו ~Ik*nw %פ'סאכיו
 מתיירא שאדם העויס שאלוהיה מ' יפבי וידוע וגלוי 'לכיתור
 אב הקדים לפיכך תורה מלמדך שומא לפי מאמו 'ותרסאכ'ו
 קורס במקרא הקודם כל או הש"ס שהסר סקוס כסורא'%אם

 ששניהן מגיד תיראו אמוואכיו איש %וסר תימור*מעשות
 %מען כגרתן אפ עמך ואת אתאטך כבה , ~הבזרדשקזל1ן
 נוטריקון תורוה שרגזו יקצרון לאוףסען ואס יסיךייאריכון
 מכלי נדרשון תורוה דברישכן

 ,Lp ' הן 5או מכלל יאי ח!:
 טת אין בצדה שכרה יומת! מצוה כל אמרו מכאן '.חחרמוה

 ' עףיה םוזהרק סטה שףדין
 עונש חאדס רם שופך שנאתר %פי נאמר למה"ףצ"'לא

 , תרצה' ףא ףומר תלמי שמענו %א'שמענך.אזהרוק

 הנאף יוסת סווג a)a" שרבץ* לפי גאםר %סרץ' "טרףלוס

 45* ושמר שםענוהיפד שמענואזהררץו"ו שנשיה13גפת'
 איש וטנכ אמר %פושהו** נאסר למרק. תגטב %א ,תנאף
 והרי תצטבי %א יוכר תלמיר אזהרה,מגון שסעם עונש*סכיו
 א"א אגו או נפש יגזנב אומר נפשאהד( לטנב אזהרותזה

 מטוןז %נהב גוהרה הרי ;llalun %א אומר נשונא , מסוןלנבכ
 מדסר ונתוב נפשות בגונב תגנוב לא תלמורלומר מהמא

 אמדת נפש, %נונכ אזהרה %1א ממון ףגונכ אזהוץ-ץ זה הרי או.
 נאםה1 מצות שףש אמרת גשי מרות עשרות משיש ימד צא'

 סתומוץ נלמד סתומות ואחת עתז'ס,מפורשות ' זהבעמן
 דץ טת סאזזת עליות שחייטן מצות כ14רשת כהסמפישת

 עליך אין הא כין בית מיתת עלינה שחייכין מצוה סתומותאף
 לנונה אזהרות זה הרי ראשון כלשון חל4פ אחרון כלעד('לומר

 ז מתק למננ אזהוה וה4%*כפש

 ועשיתם אנכר שהוא לפי נאמר למה 1ג1 כרעדתענה
 %א אזהרה שסענו עונש לאחיו %עשות זמם כאשר%ו
 עשרת נתנו כיצד , ונון ברעך תענה לא %ומר תעכורשטענו

 ייאלהיך אנכי כת"כ ע%%וחזה, והוההד0רותו5ער[%וה
 מעירץ דם ששופך מי שכב[ הכתזכ מגיד תרצח %אוכנגון
 ' המלך בדמות טמעט כאלו "כתובעלע

 כשר %סלך משד(
 לסדינר, שננגסודפ

 צ%נהפ לו ועשרו איקונות לו והעם'ר ,
 '$1a~y לו שכרו א,קונות לו כפו זוז %אוו מטבעות ועוטבעו

 שהוה* מי כך ' מלך של בדמותו ום'עטו מטבעותיו לויבשלו
 הסלך כדמות ממעט כאלו מע%רק.על'והכתוכ דם'ס*614ך
 י4* כננדו וכתיב לך יהיה לא כתיב ' האדם דם שופןישנאכם
 ע14 לי זרה עבודוק שעובד מי שכ% הכתוב סגוריתנגף

הנתז'כאו~
 תחת המנאפת האשה שנאמר המקום אחר מנאף

 אהובת אשה אהב לך עוד 1'אג'לאליו וכתיכ זרים, תקחאישה
 %שוא אלהיך יי שם את תשתו %א כתיב ונונה' ומנאפתרע

 כ4* %סוף נונב שהוה* מי שכל סגיי תגנוב %א כתיבוכנני)
 וכחש איה וכתיב ' ונאוף רצוח גנוב שנאמר ע"א שבועת%'רי
 וכנגדנ לקדשו השנת יום את זכור כת"כ ' וננובונאוףוהצוח

 מעיד השבת את שמה%% מי שכ% הכתוב מניר תענהכתוצא
 נראעויםו'יששהיםיפ העו%סש4%* שאמרוהיומלפנימי
 מי לפני מעיד השכת את שמשמר מי וכי כשסיעי נח:ולזפ

 ונח 'מים %ששה עוית שברא השיםשאמרוה*ה
 כשכיפי

 ש5
 מיליד סוף חומד שהוא סי שכף הכתוכ מגיר תחמור %אכתיב וכנגדי אפך ואת אכיך את ככד כתיב יר' נאום עדיואתם
 אביו שאינו למי ושככד א10 ואת אריו את מקיל שהותךצ(

 לוה ע% וחמשה , זה לוח חמשהע% הככרותינךוועצעשרת
 ל עשרות אומרים והכמיס גמיייר( כן חמנה* רבי דבריוה
 י* דבר האלוק הדברים את _שנאסר וה לוח ע% ועשרה זהליה

 עפרים כשני שדיך שם ואמר ' אבנים ~חטו שבי ע%ויכתוש
 ן כתרשיש ממולאים זהב הייי ירוו ושמר צביה,תאומי

 תחמוריוכתוכ יא אומר אחד בתום שטר יחיתחמוי'לא
 מקראות שני יתקיימו כיצד פתשרץ לא אומראחר

 רעך בית תחמוד %א הנואף, ""י לשקף אזכרה זה "הר%ו/
 "א בכ4 אין ופרט כל% פרש,כ%%.ועכדויאםתוושירוודשהר1

 כ%% אי ' יכל% חזר ףרעך אשר וכ% אומר וכשהוא שבפרטסה
 מפורש הפרט מה רפרט' ש*געין רן אתה אי שבפרט, סהאא ככילי אין ופרט כףי ן 1כ%% חזר אמרתוא הרו הדאשוןןבלל
 קוננכן שהוא נדבר מפורש כי% אף ' ומקנה קונה שהואכרכר
 להט שאין המט%טף'ן כנכסים מפורש הפיט ,איבהומקנה
 ן אחריתן להם שאין הסטלטיין ~ato$a א"א 4 אין אףאופצץ

וכשהוא
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 זכ טפרשהקורו טפרשת
 כדנה מארש הפרט מרה ן שדחו הורה כמשנה אומרוהשתא
 / ומקנה קונה שהוא בדבר איא לי אי( אף ומקנה' קונהשהוא

 ברצון אלבש כרשותך שאינוב~ש ברבר מפורש הפרט מהאי
 א44ש כרשותך יברש איפולי שאי דבר אקא 4י אין אףגעייס
 אפי או לכתך כנו או לבנך בתו חומד שאת יצא בעליםגרצון
 עד %הין מרץ עייהס וזהב כסף תחמוד 4%ש תף בדבורהומר

 שששהמעשה, אףכאזערשעושהמעשה
 :י,וע"גת""י'1'ש וכר טפיק

 ,צ4ש שלא דבר ואין ן הנראה ושומעין רואין אומר עקיבארכי
 להכות חוצב יי קוי שנאמר  חיוחות על )נהצכ , ' הגבורהמפי
 - וכמרז ויפירייפירים, ' קוףות קויי וכיהעםרואיןאש,
 הארם את משמיעים שהיו אלא , היו לפידים היווכסהקולות
 את שומעין היו התורה את י?כי סיני הר  לפני ן כישכשעמדו 'שרי ש% שכחן %הזריע אחר ייבכח'דבר קו% שנאמר כחולפי

  שהיו שכיון  יבוננהו יסובבנהו  שנאם אותו ומפרשיםהריבור
 שבהן %הודיע אומר 1tp'e ר , אותו מפרסים הריבורשוסעין
ש%

 ישראי
 התוררו  את לקכ% סיס הר לפני כין שכשעמדו ,

 היה שיתי מגיר ' רואין העם נ% שנאסר  סוסין  בהם היה%א
 ' אימיםכהס

  ויענוכי
 חרסין בהן היה שיא וסימר יחרו' העם

 דהם הירש שיא  ובגין ' ונשמע נעשה א רנר אשר כישנאמר
 כהם היה שלא ומימד ' תהר בתחתית ויתיצבו שנאמרתגרים
 אתרץ מנין אומר נתן רבי , ירעת הראת אתה שנאמרטפשימ
 וקריעת תור ומחן גיהבס אבינו  יאברהם המקו שהראהאומר
 זרז תנור והנד, ומה ועלטה 4כא השמש ו'הי שנאמר סוףים

 תוררץ מתן וה אש  ו.פיר '  יובירושים ותנור שנאמרגיהבס
 הגזרו בין , היפירים ואת הקויית את רואים וכיהעסשנאמ'
 לנזריפ,הראהו  סוף ים ינוזר מנאמו סוף ים קריעת זההאיה
 , וגו משולשת עגלה %י קחה שנאם קרבנות וסדר המקדשבית

 שהן סלנ'ות אובעהואהו
 עתידיי

 שנאמ'ויהי  בכיו  את ישוקד
 גרויה  חשכה איבו והנה אברם עי נפיה ותרדמה לבאהשמש
 ' כרי מלבות וו חשבה בבן, וימיכות , אימה ' עליובופאל
 ן הייכתא רום, רביעית מיכא זו נופית , יון  שיכות זונדויה

 / בב% נפיה רכתיב בב% מינות זו נופית , בדבר מחייפיןויש

 11 חסכה , אחשורוש  גריתמיך שנאסר מרי  מיכות ווגרויה
 זו אימה, ' בתענית ישראל שי עינוהס שהחשיכה יון6יכות
 וירא , יתירא והקיפא ואימתני רחייא שנאמר רביעיתמיכות
  האר[ תנוע בוע  שנאמי ויע אוף נוע אין וינועוהעם

 ויעמרו ,
  עשרמט(  חוצמשניםמרחוק

 נרתעים ישר4שר( שהיו מגיי '
 נירש עשר שנים ופניהם והחורין בהי עשר  שנום%אחוריהם

 מהלכים נמצאו ודיבור הבור כל על מיץ וארבעה עשריםהר'
 הקברה אמר שעה כאותה מיי, וארבעים סאתים היגסכאותו
 דכאות מלכי שנאמר אחינם את  ררווסייצ השרתימיאכי
 השר במיאכ' גהזי'%1א הדורון בהף'כ 'דורון ' 'רודון1רודק
 תחכקנ" רמינו  לראשי תחת שמאיו שנ הקבה אף א"אניכר
 ע4 חוים ש% הזייו ככור %ענני הוא כרוך הקדוש אסר ,מעין שי מחמוץ סשויהבין שהיו יפי אומר איעאי כרבו יהורהרכי
 ,ואום וגו  אלהים ספני הטפו שמים נם רעשה ארז שנאמרבני
 בשעה הוה כיהכבור נעשה אימתי ' איהיס  תניף גרבוגשם

 תצלק לית טות , התורח את ומנברת סבאוסא  באהשהיתח
 כמוצא אמרתך ע% אנכי תורהשנאנךשש N~sswl ואיןש%,
 שלח מגיר ק"נוונשםע אוזה רבר סשה אר  האסרו , רבילל

 כח בהםהיה
 ףקבי

 יוקדים אם  שנייסר המורהו מעשרת יאר
 אחרש קוב איפל ומהנו שד נלהיט יי קוי את ישמועוגחנו
 נביאים המקום כרו( יר"1מיר זכוישראל שקה מבעתהונשמע
 אירש מהם %העמיר אם עתיד נביא ' לפס אקים נשאשנאמר
:1mpaי אשירביו הסיבו יואלו ישמר  שבאמר כונא הס 

 ארם  אשריבני רגכריםי בנייעה מטה כן רובדותייפתר נכות אוענן וצא 'וכן ירברטזם  הורה שהמקום אדם בני שריא
 ית! בה כדבריך סיחתי אחזר הוא וכן ףרנריהס  וודהזורג(קום
 מעכירו היאזי המות מלאך להעכיר איפשר "ו זה יכבסוהיה
 כדעמוצ תנאי עי וגייוסיאומר גוירה,  שכברנג"רהשלא
 רן"שרא

 שי54 עיהרסיני, עקרו עיתנאיכך , להרסיני
 ינאחיהשייםחפויי, המיתון אכ~כאיםלימיכם אתסוכני איהיס אמרתי  אם טנאה הסות מקאך בהםישמיש
 הייסשיזמיין ' אלת'יאיםשה"ייעסיאסר

 קימר רירה היאך שלמשה חכמתולהודיע
 החכטה בקכףה מפורס ועליו והרכבות האלפים אותםושפייס
 בשט אתכם לבעבורנסות כי ' שליטים מעשרה לחכםתעוז
 ן יראתולפניכס תהיית ובעכור  האדהים נא ומזכם%נדל

 %ביתי , ביישן שהוגש בארם טוב  סיטן פנים בשת ווטיראתו
 עעיו, תועבה  כי- ותביטי שנאמר חטא יראת דירי מביא שהבושת מגירתחטאף

 שהיה מיימניר עשר שנים אלן ' מיחול העםויעמרר
 ePnwI ומנין  כהל עשר  שניס  ישראל שלמחנה

 מכית הירדן ע% ויחנו עשרסיישנאמר  ישראישניםמהכרה
 שיי עשר  שניםהישימות

 וגש ומשוש ,
 %4חערפי

  1% גרם
 שכ4 הכתוב מניר , מאר ענו משה ור"יש שנאמרענ:תטתו

 הארס עם שכינה יהשרות סמו עניו שהואמי
 בארי

 שנאמר
 רוח איריס ובחי ואומר עשתות ירי אלה כ% ואת ואוסרעיי יי רוח החומר , שמוזגו וקדוש שוכןער רסובשא ייכהאסר
 ו%כ4ק הארץ את %'טם4ש גייס %ב גגה שהוגש וכינשברה
 1כ ' אוב% %א אותו %ב ורהב עגנים נכה שניצמר השכינהאת

 עכורה %ב' נכה ייכ% שנאמרתועבת  תוענה קרוים לככנכהי
 כשם , איביתיך  תועבה  תביא ויא שנאמר תועבה קרויה4רה

 ומשח השכינה' אח ומסיקת הארז את מטכףאה זרהשעבורה

 הערפינגשאי
 ן ענן ' חשך מהיזפתן טשלשדע %פנים

 שנ , יפנים  לפני ערפל , מבפטם ענן מבחוד השך 'וערפל
 שאנו כלשון תאסר משהכה ילך 1QWt1' רקרפל' יוםשהננש
 , כה 'lle~tpD כ% ' הקרש ישראיכישס איגור תאמראלכה

 בש בי אתטראיתם ' קרש בישון ורש הרי ואמירה ינ"הבבה
 ' 1% משיתין שאהריס בין  רואה  שארס בון הפרש 'השבים

 ראיתם,וף אתם 3אן אכל %בוותיק פעמי לו משיהיןכשאחיי

  alno~ לפי נאמר למה ראיתם אתם אומרנתן
 ת אובדיורוך

 אב4 ראעצס אתס % ראו כך ששסעו כשם וו יכ ארז מלכיכ%
 נתוב ' רברתיעמכם כימןהשמים , העולם אומות  רארלא
 כיצד סיני הר יקע% וירו אחר וכתוב השמים מן כי אומראחד

 השסיהשמ"צך מן השלישי הכריע התיו מקראה שנייתקיימו
 מקמר אומה עקיבא רבי , ישטעא% רבי דברי %יכרך  קשואת

 מן עמהן ודהר ההר ראש על העליונים שמיס הקלוששהרכין
 אוש רכי ' רעליו ההת הערפל וירד שם'ס חט שנאמר,השביס
 ההר  ראתו א4 ייימשיץ הקרא ההר ראש סיני שזר 'יעלפרד

 שמסטן משמש אחר ו5ה אמרת בשמועו,  אנו שומע משההעי
 שלסי  יבבורו  כמקוסגקיוחומר ושוא ' במקומו 'בא ה"נ-הרו

 ' פעוים יהאשאמר
  511 4 גדבמילתא
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 :ושד':'ם:הנ?'ונ לתםפרשהי

 לפני Itw~wQnשמשיי
 כרובו, דמות %1א אופנו דמות 41א מלאכים דמות %אבמרום

 דמות כמן אני עושה תאמר שלא אתי תעשון %א אומרןנתן
 עקיבא רני ן מאד ושמרתם / לכס תעשו לא %ל לוואשתחוה
 כשהטובח במדינות שאחרומנהנין כדרך אתי תעשוןאוכלא
 יחרמן יזבח כן שנאק% "היהם את מככדין הם מהםבאה

 ק5ל שכל אלהיהם את מקילון הס עמהן דאהוכשהפורענות
 וכשאביא י הוראה יתנו הטובה עליהם אבוא אס "בל 'במלכו
 אשתן ישועות כוס אומר רוד וכן הודאה, יתנו יסוריםעליהם
 מכורך " שם יה' nph'ttl~ נתן " אומר איוב חקרא,וכן ייובשם
 עורך לו אומרת אשתו מה ' פורענות מדה וע5 טובה מדהעף

 אחת כדבר משיב הוא וכן ומותן אלהים ברך כתומתךמחזיק
 תדברי,הנכפות

 1כשכ כטוב כעוררין שהיו המכול דור ואנש"
 נאים שהינו ואנו ' כרחם כעל אותה  קבתו  פורמליתעף'הם
 הנביות אחת כרכר אמר לפיכך בפווענות נהיה לאכטובה
 ארס ~nau שיהגר ועוד 'תדברי

 כיסוריי
 שאפי מהטובה יותר

 מוח% ומי שכירו העכירו לו נסחף אינו יתוו כל כטוב עומראד
 אוש הוא הרי תומר אליעזר רבו ' אוןהיסורין הוי העכירותלו

 ,וכיח/ יאהביי מהכ'אתאשד מפני תמאסונו בניאלכומריי
 אומר הוי האב את ירצות זה 5כן גרם מי וראה כ"אאמרת
 כנו את איש ייסר כאשר כי לבבך עם וידעת אומר רביייסורין,

 כרותות שכרית כשם ימורין חביבין אומר יונתן רבי ,וגו
 ונהיך יי כי , מייסרך "היך יי , ייסורין כרותה כרית כך 'לאוץ
 חכיכויסורו אומר יוחאי כן שמעון רבי / שוכה ארז אל אךמכי

 מתאוין העולם ואומות , %ישראל נתנו טובות מתנותששלש
 ישרא% וארץ תורה הן ואף1 כייסוריז, אלא %הם נתנו ולאלהם
 כיף אמרי %הכין ומוסר חכמה דכתוידעת תורה , הכאועולם
 אלהיך ,ו דכתיכ מנין ישרש ארז , יה תימרנו אשר הנכראשרי
 הנא טובה'העוים ארץ א% מניאך א5ויך יי כי ואומר ,מיסוך
 ררך ורז אי אמרת י אורוגום  ותורדם מצזה נר כי דכתיבתנין

 ר , יסורין ח1% אומר הוי הכא העולס %חיי האדם אתשמביאה
 יסוריך כך מרצין שהקרבנות שכשם יסורין חטבי, אוםנחמיה
''t'ylaמה כשסדין ' עליז לכפר לו זנרצה אז% מהו כקרבנות 
 מרצין שהייסורין אלא עוד ולא , עונם את ירטי והם אומרהוא
 זכך כגוף והייסורין כממון שהקרבנות מפני הקרבנות מןיותר
kalnונכנסו חולה אליעזר רם היה ככר , עור בער עור אומר 

 עזריה בן איעזר ו% יהושע ורבי יטרפון לבקרו זקניםארבעה
 מגינך 5ישרא5 אתה ואמרטוב טרפון רבי נענה , עקוכאורבו
 והשקמה )אלהי כסף אלהי ייסורין, שהכימון למרת הא ןהמה
 הרי שנים עי  הוספת אם כסף "הי %ומר תיזמור ארבעהעושה הדיני אמר , זהב כרוכים סנים ועשית אומר שהוא לפיגאטר
 בית כ4 כ% שמונו יפי בסף איסי קימר תימור ומותוהב, איהי נאמר נבר והיא נאמר ימה בסף אלהי והב' כאיליהס

  שומע ן שיכסף אאו עושים שיוהב 4הם אין  שאסיורטים
 אונו הביאס , תלמוד%ומרא%היכסף , כן כרובין אףאם
 תאמר שיא %כס תעשו לא , כסף כאלהי הם הרי זהב ש%נותן
 עושרו הריני המקדש בכות ףעשות רשות תורה ונתנההזאיף
 ן %כם תעשו %א יומר תימוד מדרשות וכנתי כנסיותבכתי

 אנו הרי תאמרו שף4פ כסף, אלהי לכס תעשו יא אחררבו

~I'anPלעש 5ומר תיבדד במדינות עושים שאהמם כררך לנו 
 ן לכםתעשו

 מיוסר אדמתעשה4,מזבח ננזבבןק יאפרשה

אחר,ןישםעי
 אדם מוכח או

 רבו  עמודים, גבי עף ויא ניסים נבי עף תבנתו ש4א %יתעשה

 אונתז
 אותו,איסי תעשה לוחות נכוכ שנ נעשה כאדם חלוי

 כי  שנאמר לק תעשה אדמה מלא  נחשת מוכח אומר עקיבאבן
 קטון וכי ' העולה את מהכיל קטן יי לפני אשר הנחשתמזכח
  ההוא המזכה על שיכה יעלה עולות "ף נאמר כבר והיאהיה
 ווכחת ' וה ננט זה שנבנה ביום איא י קטן יוסר תימורושה

 ' כמשמעו עלו שא אינו או  בנגרו  אונועף'ו אתהעף'ו'בנגרו'
 כשר יבפיוה כשר שאינו המזכת צפק אם ומרץ נותןוהדין

 שיוכשר הוא וין לנפוחה כשר שהוא המזבח ראש '%שחיטה
 ואינו ינפרה נשר שהוא 'וכיח הפנימי המזבח והר' 'לשחיטה
 בשר שהוא פי  עי אף החיצון מוכח עי יוכיח ישחינוהזואכשר

 שאינו הפנימי במוכח אמרת אס יא ' לשחין יוכשר14פ%יא
 'וכשר לבש לפיבך הכפררה גומר )אינו מתיר ולא מנשיר%א

 הבשר ,  והרם הכשר עולותיך ועשית %ומר תלמודישהיטה
 אסי רבי ' המזבח בראש שחיטה ואין בראשהמובחוהרס

 אום,

 אדמה מזכח שנאבר מסייעו והכתוב המזבח כראש ישחוטאף
 וכתוב  שלסך עולותיךואת  את אומר אחד כתוב , ליתעשה
 מ שני lat~pnt כיצר והדס הכשר עויותיך ועשית אומראחד

 יצפון המזכח מהצ' יהורה כרבי יוסי אןרבי ' הל15מקראות
 המזכח צפון אלא %י ואק כדרום, לדרום המזבח ומחצ' 'כצפון
 לזמר תלמוד מנין העזרה צפק כל שאר , ישחיטה כשרשיהא
 העוינה  את ישחט אשר במקום הכבש אתושחט

~rttsw 
  תלמוד

  אלא לי אין ",otwvp: כף בו יהכשיר  איא רשרש כמקוסלותר
nawnיומר חיסור קרבבותמנין כף שאר י ושלמיס ועולת 
 ן זאתהחולין הקרשים את מכיא משמע בקרך צינרואתאת

 ננסה שאני , וגו המקוס בב% בקדשים מדבר הענין כמיאמרת
,y~pntaa~ האמר אסור המפורש שם אמרו מכאן ' הכתירה% 
 יביתך אבא יביתי תבא  אם אומר app'i בן אליעזר ר ,בגבולין
 שם אוהב שיכי מקוס יביתיך, אבא יא יביתי תבא לאואם
 שנכנ0,ן אדם בני עשרה כ% אסוו מכאן אותי, מז%יכותרנ4
 , אף  בערת נעה א%היס שנאמר עמהם שכינה הכנסתלכיח

 ן ישפוט איהים כקרב שנאמר שרנין שיסה אפיקוומנין

 ' רעהו אף איש יי יראי אונרברו שנאמר שבים  אפילוובנין

 שמי את אשר~לוכיר  בליהמקום שנאמר אפייואחרומבין
 י  אייךאבוא

 תעשהףי,מיבהאנניסואם
 רביישמעאי

 אומר
 ואם ' משישוה חוץ רשות סבתוררץניאם

 שח אינו  או חובה אומר אתה חובח' בכויים סבלתהקריב
 , רשחז וקא חובה בבוריר מנחת את יונותקריב תיזמוררשות
  אומר אתרץ  עמיוגונרחובה' את תהוה כסף אס בוכיוצא
 חונרץ תעכיטנו העבט %ומר תחמור רשות אלא אינו אוחובה
 אתה ' חוכה לי תעשה מזכחאכניס ואם בו כיוצא ן רשותולא
 שלמות אבנים לוסר  תימור רשות ח4%ש אונו או חוכהאומר
 מוכח תף חוכות איא אינו או רשות אומר אתה רשות,תכנה
 מזבח לולואם תלמוד ומה הוכה %1א רשות %י, תעשהאכנם
 שוס החמור מזנח אס ומה הכלים כ% ישאר לוחומרדברים והרי ' עושה לבנים ש5 יעשה אכניס ש% רצה אלבש 'אכניס
 אתהן  תבנה 5א הכ5י' כל לשאר וחומר קל ישנה ישנותרצה
 עמיהם שהונף , גומות איא גוית איןגיח

 אומר ינתן ' ברזי
 עליהם שהניף גזוזות נשכנים שתי שכנוההרי

 ברזי
pelw 
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 חנ אשרשהמשפטים אפרשה
 1Snai' הן גזית אתהן תגנה 4א ת5 פטל כ4ו המזנה יהאאני

 בונה אתה אי בו נוית אתהן תכנה דא ן פסול כ14ויאהמ(בח

 תצה אתרעאבי
 כהיני

 אפ וסוט בדין שהיה הקדשים ובקדש
 ד'ן החמורי הקדשים וקדש כוההיכל לכנות אסור הק4מזבח
 יחו שלאהוא

 כוניי
 אתה אי בו גזית תגואתהן 4א ת4 גזית כו

 ומה , ש'ס הקר ובקדש כהיכל נדת טנה אתה אכי גזיתבונה
 כרזי כלי כל והגרזן מקיוומקכותאנו

 בכובהכנותו נשמע לא
 , עליהוגו הנפת חרבך כי ' נשמע כחוש אכ4 נשמע איטבכית

 להאריך נערפי המזכת אומר איעזר כן  'IIP~w רבימכא1היה
 רשאי אינו ' ארס של שוותיו ףקצר והנרזף ן אדם ש4שטחיו
 הוא הרי אוטר וכחי כן יוחנן רכי , המאויך ע4 חמקצר.להניף
 דברי שלוס,והרי שמטילות אכנים תכנת שימות אכניסאומר
 ו45ש שומעהן ולא רואות לא שאינס מזכה אכנים אם ומהקו

 אמר שבשמים %אביהם ישר" כין שלום שסוסיות ע5מדברות
 המנרי נרזף' עייהס תניף 5א"קלה

 בין יאיש איש כין שףום
 ממשלכת בין , לאוטה אוטה בין ' ישי עיר נון , לאשתואיש

 לדש ש וכמה כמה אחת ע4 ' ימשפחה משפחה בין ,4ממש5ת
 י פווענות עליותבא

 כבש עשה אמרו מכאן ' מזבוב ע% במעלותתעיה1לא
 תגלה לא ת5 מניין ע%"ה"חרה "א 5י4מובח'א'ן

 ' טרם כסו' א4א גרמה ירירה ז4א עטיה 5א הא עליוקרותך
 מכנסי 5הס ועשה נאמר ככר והלא צהך' אינו אומר 'שמעור

 נסה פסיעה י5ד שיא %'1 ערותך תגלה 5א אשר %בד'וטה
 ' נודל כצר ועקב עקב בצד ער4אלא

 פוסע אתה אי ערו ע4יו' ערתזך תנקה4אקשר
 גסות פסיעה פשע אתה אנ5 ' גסהפסיעה

 אסור הל מזכת אס ומדע בדין שהיה חקדשיםבדהכ15כקרש
 ה41ש רן החמורים הקדשים וקדש הוהכ4 הסיערה בומפסוע
 לא אשר "ל חמורין שהן יפי כהן גסה פסיעה 4פטעשאסור
 אתה אכל יתירה פסיעה פוסע אתת אי גו י עליו ערפיךתגלה
 וטה קו דגריס והרי הקרשי' כחיכ14בקדש יתירח פסיעהפזסע

 4טוכה ולא לרעה לא דעת בהם אבנישאיןאם
 כה( תנהנ 4א הוגש כרוך חקדושאמר

 שהוגש חבריך / בזיוןמנהג
 שאמר מי ש5נדממנו
 דין העולם411

 שלאטא
הנהוג

 תנית 5א אשר ,בזיק מנהנגו
 ן עליועוועיך

 יתרומרשת
 נמעינו ן תשים אשרחמשפסום
 מזכח בצד שסנהררוכאקלמדין
 יובר זנר ידבר ראיה שאיןאעפ

 / המזבה כקרנות ףחזק יו"כשווית

 קףשתא פרשתא נדשןםטכת

 ~'ShNtwt המשפטיםנלה

 תחתוניםםינ" מטניאף ע5ענים מיש הכלענים ע5מוסיהן
 אומר סהוא 4פי נאמר למה המשפטים ואלה אומר עקיבארבי
 מנין אחת פעם אל" 4י אין א5'הס ואמרת ישראל גנ' א5ובר
 כס את ובסררה יומר תלמוד שיבמיו ער ורבע ושלששנרץ

'ישראי
 ן כפיזים שימה וצימודלומי י שונין 4מדיןו4א יכוף ,

 ונוני המעיפנדס ואיוש לומר תלמוד יודעין 51א שונקיכול
 ן

 לרעת, רי,א,ת אתה שנאם נענין ערוך כשלחן 4פביהס.ערכם
 ויחק שם שם שנאט' כטרה ואיהרג~שפטיס אומר יהודהרבי

 נרשי שרנו הבהם הרי אומר וקרעה בן איעזר רב' 'ימשפש
 המשפטים ואלה קומר הלמור קיימים יהו אבי שומעישראל
 נט נשמרו מכאן ש4ך את דנין אינן והם שלהם את דןאתרה

 אותו חובטין נהם אכ4 פם41 ובנוים כשר בישראלהמעושה
 אובו שמעק רבי , כשר 5ך אומר שישראף מה  עשה 14ואומרין
 אדם כין שנסהרין שבתורנם nlSDI' 4כ4 4קדוס רינין ראומה

 ן ביניהס שלום נעשה הדין נפסק , בידיהם תחרות4חכירו

 עכר תקעה ,גי וגום תעשה הזה הסבר את אם אומר יתרווכן
 * הכן ועונר עובדו שהוא מדבר הכתוב רין בנית כנמכרענרי
 אחיך וכיימוך אומר ,כשהוא עצמו במוכר א4א מרמר אינואו

 כי יומר תימור מרז הא ן אמור 1DYy: מוכר לךהריונמכר
 מרבץ הכתוב נגינתו ע5 דין בבית כנמכר עכרי עבדתקננת

 ישראל בכן עבוי עבר כיתקנה י הגן אתשיהאעוכדוועוכר
 מקיים אני ומות עכרי ש4 כעבדו חיא אינו או מדברהכתוב

 אכ4 הנוי, מן 1נ%1בנ,ח אחריכם לבנינם אותםוהתנחיתם
 בשביעית וישא שש עוכר שיהה" אני שומע מישראלניקח

 שאין ונו', העבריה או העכרי אורך * ימכר כית5םוד4ומר
 יומר תימו ומה אותך/ נאמר כבר שטף דיכרי לומרתלמוד
 עכרו כאן נא% שוית נזירה ממנו וירון להקיש טופנההעברי
 הכתוכ ישר~ש4 ככן להין האמהר ענרי מה עבוי 5ה5ןונאמר
 ואף מרבר קכתוב ישראל ככן כאן האמור עכרי עבר אףמדבר
 rtNW~ פיעל

 העכרי "הי ויאמרו שנאמר לדבר זכר ראיהידבר
 עכר תקראנו יכון עכד העכרי לאכרם , וגום עיינונקרתי
Qw)קדאתו התורדם ענרי עכד תקנה כי לומר תלמוד בזיו 

 כרחה, כעלעכד

 יברי הגר יהכוא, נאמר ימה ' עביי עכדתקכה23י
 4יס 4'נועריך אומר אליעזר רםרכ"שםעאל

 הגר , שנים שש עוכר ישראל אם יעכור 4א הנר עונדישראל
 ן כנדק יהיות הדין מן 5בא דיו אמרת / עשרה שתיםיעטר

 אס אומר שהוא לפי ' ~ww יעבוד הגר אף שש עובד ישראלטה
 יעכוד' שנים ~wv % יעולם אט שומע בגנבתו יוונמכראין

 ן בשביית ויוצא שש עוכד שהוא הכתוכמגיד

wwכמשמע עביה כי "ט 'עב'?/שזםעשנים ' 
 מכאן עכד עבודת כו תעכור לא לוםתלמוד

 14 יטול ויא מנעלו 15 ינעוף י4ש רגליו ירחוז4אמוו5א
 כמעלה שעולה כיק במהניו 15 יסמוך ו4א המרחך ונסיתכקים
 שעגלא כררך ביקטקא ו5א בכסא חיא בפזריק 5א 51IU~Wtlא
 אכ5,גבנש ן וגומר ישראל כמ ובאחיכם תימודלומרעושין

 ,ובתיבוירורשאי

 כין במון בה עכויעהש בין ןעביד'שימעאניסגיקוש
 שכיר מה כתושב כשכיר ת4 בזיון בה שאיןעבוד

 אתדץישא* אי עכרו עכד אף טאומטתו לשנותו רשאי אתאי
 באומנות יושיבגורכו 44ם אסרו מכאן /5שנותומאומטתו

 רבי , נחתום מכח ספר בין ננון'חיש 5יכים משמשתשהיא
 ' יעשה 5כך ~mmt! ם5אכתו היתה אם אטיוסי

 5א רבו אפ(
 ישנת - (22* * ד ישכשתא

חסלת
ואלה
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