
לג 8רפרשהמשפטרם ידפוח
 צבר ן אתקדש מטר ץ5 נייח אין ששמין טץגאו
 זח הע% עצמו זהבפמ %הייבעל כרם שוהאו איש יבער כיאחר

 בו יש שדה פיר81ף בו יש מהגרם כרס או שרה ןבפניעצסו
 4ש4וחו לבנו שרגזנו מסר אמרו מכאן , כעירה אתפורחןןחס4ח

 השוי41עכד1
 אחר,ר בשדה ובוער ן חייב וקטן שוטה מחרש ן

 הצאת כרשות שלא חבירו שדה כתוך המנדיש הת אומרבתן
 בשיה את עליווש4ח אני קורא והזיקה הכית בעי ש4נהמתו
 מדוש מיטכ ' זה הוא אחר אלא אחר כשרה וביער נאסר4כך
 דכר' ניזק ש% כרמו ומטיב ' סז'ק ש% מ'ישדהו ' כרמווםיטכ
 אלחש ףףםדך הכתוב כא לא אומר עקיבא רבי ' ישמעאלרכי

 נאם 4מה אש תצא יהקדש'כי וחום קל בעדית נזקיןששסק
 :sp ח,'ב יהא קטינא עץ וחייב הואיף ברין ףי יאמיש ש5אקד

 ברש אלא אש תצא כי נאמר למה הדין מן זכיתי אם עצמוידי
 ואת כמחכוין מתכתן ושאינו כרצון האונס את %עשותהכתוב
 באו 5א קינים,הא שבתורה,ומצאח הניזקין 4כ4 כאישהאשה
 י'טפחי גבוה שהוא והד5התגרר הנהר עברה אם' ,טנאןשיען קוצואץ אין ואפ ההעי יש קועים יש אס שעור עיתן יאקוררם
 כלו אותו רואין ההכר ע5 עומד: כיצר , מלשלם פטורוהדקה
 עזריהז בן אייעזר רכו דברי ומדק כור בית באמצע עומדהוא
 עקיג*ן רבי ' הרכזם כדרך אמה עשרה שש אומר אליעזררבי
 את המבעיר 'שלם ש5פ אומר שמעון רבי , אמה חמשיםאומר

 והזיק הירדן דייקה שעברה מעשה הרקקה, לפי הכ4הכעיי
 מ היתה אס אב4 , שקפצה בזמן אימתי מרובה שהיאמפנו

 גדיש וגאכ% ן טיב זה הרי סיף עד אפילו ומהלכתשצפצפת
 שר[ טרכך וכן קורית ושי קנים ש4 מואר וכן ' במשמעהכ%

 כמשמע האילן אף הקמה או לסיד שהתקיט צווחו 1ש4אכניס
 טמואם כלים יו ד,פיוהיו או ריפר את אפו%יחכה השדהאו

 אפ במלוי השדה מה השדה או הקמה אובנד'שווהד4ק%51
 יפי נאם 4םה הכערה את המכשי 'שלס ש4ם י בגף4הקמח
 מנין ואנדרוגינוס ושומשום אשה איש איא י' אק איש?ד[
 חלש %י אין ovnI סכ% הכעררה את המנעיר osvtl; ש4םה4

 דן אתוק הרי מנין שבתודה הסזיקין כ4 שאר וההבערכעכעה
 הכלכהוי הרי %1א רגער כהרי המכל הרי משניפלא אבבנין

 עייך וששייתן וממונן Ipan~I שדרכן שבהן השתפזהמכע'הצד
 היה לנ44ות התיש כמיטב נוק תשלומי הסזולש%םוכשהזיק
 רשות שיש טקום כ% בנזיקין מאיר ר משום אוטר ישמעורבי

 לניזק , בכ4 חייב למזיו ולא ,~Iplta ' פטור הנוזק ז5אלמזיק
 'לניזק %א והפונדק שותפין ש% הצר כגק אפלסיוחדת41מזיק
 ועב[ חייב, הרנן וע% השז ע4 רשותאחרת כסן 4סז'ק%א

 מקום בכ4 נזק חצי משלם ותם ש5ס נזק משלס סועדתשאר
 ע% וכיולבהן הוכיס ורשות והבקעה ו5ם4ק לניזק רשותשיש
 ותם שים נזק משלם מועד השי וע5 פטור הרנן ועי השןע5

 ן נזק חטסש%ס

 *שו "זאישא4רעהונסף 185% סופרשה
 או ישמעל רבי לשמור כלים שא8

 זהפטור,כסףח ף, אמר זהאכיאפ 5י שסורשיך
 להמנות, שדרכן כליס אף להמנות שדרכו כסף באו כליס,או

 אילטענה כקשק14במנין גמדה שאינה טענה כף אסרוטכאן
 לשטור 615 מניןתימו דבר כ% שאר ' וכלים כסף אלא %'"ץן ' כליס 4הכיא , כייס , מעשר כסף להביא כסף אומר נתןוכי

 הגונב ופטל האיש מבית וגונב ' שסירה סתריך רכר כףףהכיא
 שניס ישלם הנבג ימצא חפ האיש סמה וטגן ן רשבכסיחר

 ששמע ברסתתו' נםצא אנ4 כרשווזו נמצא ש5א כזבךאימתי
 סדו תסצ*ו הסצנה אם לוםר ת%םוד פשור ההא שהשכעאני

 אינש האחרק כלשון קומר ע,ך אין מקוסהא מכ%יגניבה
 הגנב, מאהר הגונכ יפטור האיש ומנכמכית הראשו(,כלשק
 ml~un משלס הננכ ישים שנים הגניכרז תמצא המצאאפ
 העבד ככור השוה הנזין אוזך י'והנז ' מהגזלן 'פזר הגנכע% תוי4החמי ראת כפל,ומה תש4וםי מש"פ אינו הנזין 'כפ%

 עציץ והגנב כניכול שקונו יותר %עכר כטד חלקלקונווהגנכ
 v~'g איל כגו ד"וזן ואת דואה אינו כאלו מעיה ש4 העיןאת
 כמחשך והיות עצה כיי'לסתיר המעמיקים הוי שנאמרכענין

 יראת לא :t~awtl יודיענו'וכתיכ ומי רואהו מי ויאמרומעשיהם
 לטו ואם ' רואה יי אין הארז יאת עזג כי יאמרו כי וכתיביה

 ישים הננכ 'מצא אם שנאמר ממשמע נאמר ימה הגנבימצא
 מכ4 סטו הכית בע4 ' %ו ויש הננד נמצא אם אני שומעשנים
 נמצא שאם אם הננכשומע לאימ1א אם לט מהתלש ,דבר
 שלא 4 והשבע נא ננכה כעל 1% יאמר 4א 'a~wS יו ואיןננכ
 נמצא שאם הגנכ ימצא %א אס נאמר לבך , ףמכרם בלבךומה
 אנו שומע הנית כל מקום,ונקרנ מכף פשזר הכית בלהגנכ
 4א אלהי ירשיעון אשר יומר תימוד זתומוס כאוריםלשאוף
tmnxהקהו " הכית נעל ונקרב מרסיעין' שהם איהים אלא 
 ושלתש בשכועומ אלא אינו או לשבועתה אוטר אתהלשבועה
 ףהין ונאמר יד שגיהות כ~שז נאמר דן אתוה הרי ,בשבועה
 בעוד להלן מה ' nplaw כאן אף שבועה 5הט מה ידשליחות

ע כל נכא(על כאהרכה'ף~היהה
 ע% מחייטן אומרים שנישמאי פשע רבה כ% ע4 %ומרתימור %צרכהי ושיא לצרכה אקא אינו או יצרכו אומר אתהיצרכו, רעהו בם%אכת ידו שיח י4ש פשע,אם דבר כ4 ע% 5ההנשף

mvnnהל% ובית פשע דגר כ4 ע% שנאסר יד כשליחות ה5ב 

אומריי
 צקם נאמר %כך בה.'יד ששיח משעה אלא איזמדהיבין

 חמור ועל שור כ4%ע4 דלפשע כ5 %צרכהןל ידו שיח4א
 שבפרט מה אלא ככלל און כ1%%פרט פרט שלמה ועי שהע%

 ככלף גלל או וכיל חזר יאסר אבדתאשר כ4 עי אוםוכשהא
 אלחש דן אתה וכקיאי  ופרט כ4ל א4א ן %או אמרתהראשון,
 ירקם שכשין מטלטלין בנכסס מפורש מהדגרט הפרטנעין

 שאין מטקטוק נכסים מפורש הכע א4א 4' אין אףאחריות
 %חיק אלא הכתוב בא לא או לשומר שומר נין אחריתןלהם

~fioaIta4ושאת ככף5היית ושפיה שטיה 4כ~מלכהמהו 
 רגתל לשוע שומר כין מיאדת שטלה מה "א ללמדהכע
 בא %א הא מובר הכתו %שומה שומר כין כ5 אףסדור

 י זה ונא כי יאמר אשר ן ובהמה "כלים כסף בין 4ח15קא5א הכתי
 שתה"ש עד אסרו מגאן הוא אינו אומר וזה הוא זה אומרסחי

 אהד הרי הקהים " הכית חקרבבעף ן השענה כמקצתהודאה
 שהיפ ירשיעון אשד ן שמס הף / שניהם דבר יבא האיהיפעד
 י'ח2ההן ר דברי כשעשה ממונות דיני אמרו שלשה,מכאןהרי
 עד ' תחיות דורסכן שלואין תחלה הראשק אומר ישתןרבו
 שקי הרי שמה דבר יבאהשהי

 ן שנים אהי'הרי ירשיעון אשר ,

 -רבי , שישה ריי אחד עור עייהם מוסיפין שק41 דין כיתואין
 מדכר,"תה הכתת כשניס שניהפ דבר יבא האיוהפ עדאומר
 ירשיעוגשוף אשר אומר כשהוא , באחד איא אינו או כןאומי
 הא ן ירשען אשר אלא כאן כתיבאין

~tae 
 ral מדב הכתוכ

 מכאן l/tw~wl כא( הרי אחד קןד עליהם סוסיפין שקול ריןץ'ת
 טמונ"חםיוזימ

 שיגמר כדו כחמשה אוסר ד"מאיר בששה,
 בשלשה י ג א המכילתא
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 יו פרשה .'סשפוום' : יןפרשת
 ן עליו קווא'אמ שמו שמעון רבי ירעהו שניםבטלשה'יס4ם

 בראשו תוותו ושלס להלן אני לרעהווקורא שניםנא(יש%ם
 ודג דוקרן את והםשלס כל דללו םקראזת שני יתקיימוניצר
 ' מדשצמש. 1teDi הקרן את מסיס ושאינו ' החומש אתלשלם

 לאחרים, 5ועהוו4א להקדשףרעהוויא

 א4רעהוחמוראו יתןאיש ר81אד ילפרשה
 אום ישטענו ר שה' אושור *8*

 4 הנשמר כפצלושיפקיד
 , פטור זה הרי בו אמר14עיניך ןאכיאם זה 5י שמורהייך

 כלבהמות שהשאר או חמור אלא לי אין שה או שורחמוראו
 בהמרץ אניכל אקרא י לשכור בהמה וכי %ומר תלמודמני(
 אט שומע כך נאמר אם שה או שור או חמור לומר תלטודומה
 או שור או חמור %% כהתה כ4 אצ15 שיפקיד עד ח"ג יהא5א
 כ4 % ומה , עצמו בפני זה ועף עצמו כפני זה ל יחייבשה

 הכ% מוסוע4 שהוא הכלי שכ5 הכתליימדך בא "אבהמה
 ששכרתו נשכר או שמיס בידי מיתתו שתהא נכילו,זמתהכ%
 השבר אומר אני עדיין ' שלטיס ששכוהו נשכה אוחיה,
 ומת ת5מו'לו] להציל יכו% שאי( בין מהציל שיכוך ביןוהשבי
 ושף מלשים פטור להצייה %ו אפשר שאי מיוחדת מיתהמה
 "יעזר רבי דברי מ4ש5ם פטור שהצ'לו 1% אפשר שאי דברכ%
 4ם,תה איפשר שאין מי איפשר רן אתה הרי אזמר עקיבארכו
 טן לוזות  שניפשר והשכי השכר אגל שמים טדי להיותאלא
 שנתיכו טרפדה ויש משלס שהוא טרפה יש ישלם לאהטרפת אובי שמעון רכי כננה כמין ורנן חתך ארס  ביןגירי שסיםבירי
 , רבר מכי  פטור הבית כעי  רואה יש הא , שניהם כיןתהיה יי שבועת רואה אין , מרכר הכתוב כעדים ' רואה אין ,משלם
 כ5 דן אתה מכאז %א בזור שניה בין י%תהיהמבועת

 4ך ופרט סתם שבתורה השנועות כף ונאמרו הוא'לשכתורה השבועי
 שבועות יכי סבאן ' הא כיור אלא שאינה מהם :aaa'הכתוב
 ' היורשין את א 4הוצי שניהם' ן כ' ן הא כיוד אא ן שאינשבתורה
 שניול בין ' השבועה ע4 חשור שכנגרו את להוציא שניהםנין

 במלאכ %א11 אס ' שניהם ע4 ש'סב(לחיהשניימנוד
 ושף4ש לצרכה איוש אינו או לצרכו אומר אתה , יצרכורעהו

 שליחות %היו ונאמר יר  שמיהות  כאן נאמר ין%צרכה'הריני
 טרז ' הא ביוי מבועה  להלן  אף הא גיור שבועה כאןירמה
 כאן 4צרכרץ4שף יה5ן מה דין ככות כאן "ף דין בכית5הףן

 דנרפשע, כ4 ע5 אףכאן פשע רכר עריכי ףהלן4צוכה'מה
 מכאן בעליו וףקח משיימין, ז4א נשכעיןי הנשכעין כ4 אמרו מכאן 'שלם ויא~I1'Spללקח

 , בנכילתו מטפל הנכלה בע5אמרו

 שומר והעליון שכר שומר זה מעמו יגנבנניבואם
 והשול ח"ב הואייוהשו% אידן הרי שכר שומר והגייין"נס שומי זה "א אומר אינו או כן אומר אתהחנם

 'צ~ש ' נהנה שהוא שכר שומר אף נהנה שהוא שוכר מהח"ב
 האחרון כישון יומר f'ka~ y~p הא ' נהנה שאינו חנם'סומר
 ן ' חנס שומר והעליון ' שומרשכר זה ' הראשון כלשון'אלא

 דן הריאתכם ' מנין אבדה , ננכה אלא לי אין ' ננוכיגנכ.אס
 עמדת אס שמירה, תסרק ואכרה , שמירה חברון וננכההואיף
 ז ישלס חייב אכדהיהא אף. קטים עייה חייב שהוא גנבהעל

 מעמ1להביא , הגנבה את להביא אומר יוסי ן , יגנב ננובים
 ערל זום 'טוף טרוף אס ' הנוקד דמי את ולהוציא הצועראת
 שנ. ' ףרגר לרכרזכר רשה שאין פי על אף יאשיה רכידביי

 , עד יבאסו יטון/ טרוף אף אומר יאשיה בר יוחנן וגווניויון ברי או ברעים שתי וצחרי מפי רוצעה המ4 כאשר " אמרכה
 'יגיאהן אום יונהן ר ן מלשלם פטור שנסיפהויר" עריםיביא
 * סרבלם פשור ייהא טפפה אצי  הגעלים ימייך רגנהפהער
 שבקריא חסרון וצאילנהאכרה נסע "הרץ "ייכ' יהא אלפםאו

 4ש4ם עעייכ אכרות על יסרח יום , שמקרה ראשוןושרפה
 שנ)ודגרפה4א 5א_אמרת.טמשסע , לשלם חייב טרפהאף
 זה אי משלם שאינו טרפה ו"1 מולם שהש טפפה ישישלפ
 ומתוך השוה שועך( חתון טרפת 'גגון ישים שחייבטרפה
 mn1%i טהפה מה יטוש טרוף אם יוכר תימוד תהרהשדגרה
 5השז15 שאפשר וכר כן אף יש5ס וטיב 4ה1יה יושאפשר

 טרפת כטן ספקים פטור שהוא טרפה והא ן ואיחייכ4שים'
 שאמרכם ומתוך , והטחש והברדלס והנמר ורחוב והאריהזאב
 'oSwia' פטור 5הצי4ה %ו איפשר מאי דבר נ5 אףם5שים, פשול להשזפה לו איפשר שאי מיוחדת מיתה וטה , ומתתורה

 . ישלם לאוהטרפה
 הכתו נהקו רעהו, מעם אישישאררכי

 השו"
 מכ%

 רעהו,מגיר ,מעם עצמו כפגי ענין ואמצוהשומר
 לIt~ha 4! מת או ונשכר , לרשוהו חוק שיוציאנו עד ח"בשאינו
 מיתה כאן דןנאמר אתה רוי מנין שבחה , ומתה שכורהאלא
 אף ככיל שטיה יהלי ודחמורה  טיחה מה מיתה/ 5ה4ןוטומר
 שלא כמקום מה תצמר ק% אמרת מנין  ואברה גננה , כךכאן
 המיתם על שוה% כאן ואבירה, הגניבה ש( הים עיביתהחייב
 מרשל שיצאת  מגלשכיון ישים יא בעייועמו אם יסלםשים קמר איו בעייו , האבירה ועי עלהגנייה  שנתחים הוגשצין

הנשאי
 שלש פטור בבעלים אחת שעה  השו"אפייו  לרשות

 יסבעויהא אני שומע בשכרו בא יצא שכיי  אס וייב,ובעריס
 מהבה'הא' והשוכר מהנה שכר ההחייתוסא  אתהרןשטורהדי
 והאברה הגמל משים האונסין שנשב'ע5 טסושכר ע%לכ4ת
  שהוש יוכיח חגם שתמר טוי ' והאברה הגנבה ח1יס שוכראף

 מהנרץ שהוא  אלפ שוכר ע4 יוכיח הוא ט%ש5ם טור ופשהנה
 ומהנת בהנה שכר הואיףתושא הפרש אמרת ' מישיםפטור
 נס.בש  שהוא סכר עלנושא לירת  OkS4 ומהנה נהנהיהשכיר

 השכיר אף האברות הגנבוההשת אתקיהאבכין'ומשלם
 יוכיח ואי החברה ואת הגנבה את וקשוש האונסין ל נשבע:

 ן nanali' נרגזה והסוכר נהנה אינו אבל מהנה  שהוא חנסגווניי

 כשכרי, כא הוא שכיר %(ס ני6םרלכך
 הכתוכ כתולהכא אגש יפת 1רל ז ילירטה

 שיסקס המפותה עי %4םד *88
 נותן והריןעילקנס'

 י8 קנס, עליה סשיס ספותה אף קנס עליה שמשים:nalDn עךי למדת חם אבירת וספחעהברשות אבא1חפומהברשות הודוי
 הוא 5פו אביה דעת וע5 דעתה על שעכר כתפוסה אמרתאם

 צרי הדין מן זכיתי ס"א יפי הא , קנס עייה ישים לאיפרך אבית דעת עף (א עבר שיא תא]בםפוהה עףיהקנסימסלס
 שנתארמירץ את להוציאם אורסה לא אשר ' להביאו :תוכ"

 שנתגרשה)את
~ra 

 עקיפת ר' ' 4 הגלי יוסי ר דברי הנישואו(
 נווק והדין ונתארמ5ה ההנרשה אפילו מניןאום

 טהבדשרגדרואפונתארמ5ה קנסה וככף נדרווייאיבהפר הואי14רשאי
 אפ נתנרשה או נתארמלה אפלו קנסה בכסף אף . נתגרשאו
 ו5דזן יהקיש מופנה א5א עורסה 4א אשר 1%] תלמוד מה ןכ

 אשר להלן אורשהתאסר לא אשר כאן נאמו שוח גזירהממנו
 נכסף 5דו5ן מח ntvanI' נאן חם9יםאף להין יודשהסה5א

אף
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לר יחפרשהמשפגום יזפרשת
 שנאנן של45י ימה 5אשח, יו מוורימהונח ן ככפף כאןאף
 כך סיד נוהן שבתפוסכם כשם יכול עמה השוכב הא"(ונתן

 לאשרם 15 ימהרנה מהור לומר תלמוד , מיד טחןבמפארו
 שנאי כתוכה א5א מרו ואין מהר עי'ו עישה שהואמניד

 הדכו

 הנערכת לי ותנו אי תאמרו כאשר ואתנה ומתן מווזת מאדעלי
 הכתוב לאשוש 15 בראויה ' יאשנה 15 ימהרנרה מהורלאשה,
 הריושן בינהן וחלצה גרושה גדול %נהז אלמנה להוציאמדבר
 ימהרנח מהור , וממזר %נתין ישר" בת לישרן, ונתינהממזרת
 ;taSn רהבה שאינו ובי( רוצה שהאב בין אנ'  ,p~lw ' %אשה%ו

 ' הבתו15 כמוהר ,I~lpwt כפף 5ו לתתה אכוה ימאן מאן~ואס
 שא ואין4י ' ישיא רצה ואם :Iottpt האב רצה הכתובשאםטניד

 אכי"ר ברשות ותפוסות הואש רז הריני rita~i תפוסהמפותרה
 האב רצה שאם מפחזיה ע4 למרת אם ' אבירה ברשותהשפותה
 מפותח ומה החמר ק5 כן'ועוד תפוסה אף י"א רצה אםיקיים
 ' יקיים חאנ רצה יוואש האב רצה אבירה דעת על עכרשי"א
 %א שאם הוא rr'1 ן אכוה רעת ועף ועתה ל שעבותפוסתו
 4 אין , אביה ימאן מאן ואם ' יקיים האס רצה יוציא האברצה
 לומה תלמוד מנין אב 5ה שאין נזמן אב 5ח שיש בזטןאי4פ
 ז כסף-'שקור( הנעילי יוסי רבי דברי מקום ככ5 ימאן מאןואם

 נכף להלן ונאמר כסף נאלכאן דן הריני כמה שמענו 4אאכ4
 מח וכי הבתולות כמוהר ן חטשים כאן אף חמשים יהלימה
 5מד ונמצא %5סד כא זה הרי מעתה הכת41ת מוהר מןימרט

 ן כסף חמשים כא( אף כסף חמשים 5ה%ןמה

 קימעא י ' אשה יאחד חיש אחד ' תחיהלאמכשפה
 5א 5ה5ז ונאמר תחיה לא כאןאוסרנאםר

 נד.מד אומר עגךכא רני , נסייף כאן אף נשיף להלן מההחיה
 5א איש אם כהמרו אם ' תחיה לא 'Fns תחיהונאמר 5אכאן
 אומר ישמעאל רני , כסקילה כאן אף כסקילה ףה5ן מהיחיה'
 לא ע5 תחיה מלא משיגני ואתה תחיה מ4א תחיה לא ד(הריני
 ונף תהיה 5א מכשפה כאן נאמר אומר הגליי יוסי רכי ,יחיה
 , בסקילתה זה מה יומר וסמכו יומת מות כהמרץ עם שוכבכ4

 ואיש אוכר וגא הרי אומר בתירא בז כסקי5ה,רכייהודה זהאף
 בכ55 וידעוני אוב והידס וירעעי אות בהם יהיוק כי אשוהאו

 א5ו מה 5ך ולגמר עליהם להקיש יצאו וכמוה היומכשפים
 מנין אזהרות שמעט עונש גסי5רק, מכשפין כ4 אףבסקילה
 קסמים קוכם כאש ובתו ננו מעכיר בך ימצא %א לומרתלמוד
 5פי נאמר 5טה ברמסה עם שוככ כ5 , ומכשף ומנחשטעונז
 אתדר ' כסקילה במהמרה שככתו יתן אשר ואיש אומרשהותי
 האמווונתווח מיתות מכף באחת  אשוא%א או בסקילהאומר
 שאמר חויגה כאן ,נאמר תהרונו הבהמה ואת קומרהלמור
,rs~sשמענו עונש נסקי5ה' כאן אף סטקילה לרען מה הוינה 
 4 אין שכבתך תתן לא כחמה וככל %ומר תימור מניןאזרחה
 כ% 15כך תימוד מנין %נשככ עונש י לשוכב ואוהדה עונשאלא
 י ישר מכני קרש יומה ו5א ישרי מכנות קדשת תהיה %אי תלמי שמעט אזהי5א שמענו עונש בסקילה, זה אףיה זה מה כשוכב ויושכב הכתוב קרא יוסת מות בהםוה עםשוככ
 הוחש אשר הנן תועמת מני עשו כארז ודה קדש וגפואומד
 תימוד שמענו 5א אזהרה שמקןו עונש ן 5איהי'יחרם זובח ,*

 ויצאת היתה בכ4 חח זבי תעבים 51א 5הם תשתחוה 5א4מך
 "rutt %שמיס שנמס נח שכיחס ימת מיו זמתה מה%למר
 כ5 אף בכך קךכרדש שאינו בין כנך שנד" שהוגש טןליח
 עוברכם שהא כין עליהם חייבין יחו לשמים עוכדין בהןבירוא
 שבחן גחן טש ששק 4ח , שכיהרתך 1J'WWi ומןפלך

 ש5 שמו 'שרא% ששתפו א74ל' אומרי שאחרים 5פי %בדולי1 נעתי , פטור עבורינו לשום ש5א חייב, ענוותו ישוםישמים
 שנאטם העויס מן ה'1 כים זרות כעבודה ה47ש ברוךהקרוש

 כאוגלותיה אומרים יש משסי אותם הג15 אשר הנויםבמשפט
 אוסרים ישראל יהו שליש תורהנתנרש

 הומיי
 ע5 מצווין ואנו

 רומר תלמוד ומערזת שיאין ככורות ככזבו( והן זררקעכודוה
 וע5 הנקיים ע5 , הנשאות הנבעות כר וע5 רומיפ ההריםקף

 יהסתוים
 * טהרי בארז הייתםנריםחח1 סי ת5חצנו שאתהה%" ךוך8 ח יפרשה

 ז45פ ברברים חוננו%א
 נכו* קורס 5בי עונד וצית אמש יו יאמר ש4א בממקהיושגו
 שאט ומנין ' כנגדי מ'יין מדכר ואתה  שיניך בק חזיריםוהרי
 מכאן תונסק 5א ונר ףומר תיחור להתך 'כו5 שרגושהוניתו
 הנרים ףחבירך,חניבק תאמר אל שבך מום אומר נתן רכיהיה
 את ואהבתם , תערר לא וגר עליהם מהזיר הוא מקוםשככף
 %פז נר אומר אליעזר רבו הנר, נפש את ידעתם ואתם ,הגר
 רבו , הרברב במקומות הכתוב עליו מזרור לפיכך רעשסחיו
 השמש כצאת ואוהביו אומר הוא הה אימי בז'"אישמשו
 שהמלך סי או , המיך את שאוהב מי גדוף ם. ומבגבורתו
 חכינין , נר ואוהב שנאטר אוהכו שהמלך מי איטר הויחוהכו
 עכ"ד ישראל כני  שבקראוגישראיביראו  מקום שככףהנדים
 שבאמר עביים גרים ונקואו עבדים ישואל בני לי גישנאמד
 משרתים ישראל נקראו לעבדים 'יויהיחזףו שם אתיאהכה
 * %כס יאמר אלהים משרתי תקראו י1 כהני ואתםשנאמר
 ן יי5שהתו עי הנלוים הנכר שנלוכני משרתים הגריםונקראו

 ונקראו , אוהבי אברהם זרע שנאטר אוהבו ישראל כטנקראו
 שנאמר כרית בישראל גר,נאמר ואורן שנאמר צהביםהגנגס
 ז בכייתו וסחז'קים שנאמר בגריס  ובן בכשרכם, כרית'והיתה

 נאמר , מזכתי על לנצון וזכריכם ע51הזיכםשנאמר רצון בגרים ונאסר י יי לפני לרצון שנאמר רצק כישראל,נאמר
 ונאמר ,  ישותק שומר יישן ז5א ינוס יא הנה שנאמרשמידויץ כישראלי

 עצס1 קרא אברהם נרים' את שומר % שנאמר שמירושבגרים
 שנאמר נר עעמו קרא דוד , עמכם אנכי ותושב גר שנחמרנר.

 ככף ותושבים יפגיך אנחנו נרים כי ויימר , בארו אנכינר
 אנכי נר כי ואומר מקוה, ואין האדטה ל ימינו צל כיאבותינו
 אבינו אכררגם מ5 שיא הגרים כביכין , אבותי ככל תושבעמך
 לפו שלשים מכן בפחות א5א יההנ"ר 'כ51 נר היה לאשיש; בן או שנה עשרים בז טל שאלו שטם ותשע תששם בזאלחש
 ש5א שנל ותשע לתששם שהניעו עד עמו המקוםנ5נ5

 שכר לרכות ושנים 'ם'ס שכר גליתן הכאים הנרים כפניד5ת לנעני
 וכן , ויאדיר תווה יגדיל צדקו למען חפז יי שנאט רצונועושה
 שאמר מי ~I'ae ואומרות עונות שהן כתות כארבע טוצאאתה
 גשם ;קרא וזה 5יואני, יאמר זח שנתזמר אם, 4י דקוקם,והיה
 יתערב וא5 5ייאנ' יכנה, ישראל ידוייווכשם יכתוכ וזהיעקב
 יכתוש חדר ן ערק נרי ח1% , יעקב כשם יקרתן תה חטאכי
 יראי  איו ינטה ישרא% וכשם ' F~twn, כעלו איו ן ל"יי11

תסיטי
 מתום אלמנה ש" 4' "'ז ' תענט יא חתום אלמנהבל

 'luVn' לא 14מר תלמוד מנין אדם כ5שאר
 יסה א ג ב המכילתא
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 ט יפרשהישום ט יפרשה
 לענות שדרכן ויתום אימנה אום עקיבא רבי ישמעל וביוכרי

 , הכתוב דברכהן

 שעט, עינוי יאחד מייכה שניי "תר תענ"'ענהאם
 רבי

 עד חייב שאינו מניד תענוש ענה אם אומר רכיאחר
 5יהרג יוצחין שמעון ורכי ישמעאף רכי היה וישנהגכרשיענה
 ע% 'ודע שאיני יוצא יני רכי ישמעאל ירכי שמעין רכי יןאמר
 כא מימיך שמעון לרכי ישמעאל רבי לו אמר , נהרג אנימה
 ונוטל שוומכוסך שתהא עד ועככתו In~wS או 5דק אצידאדם
 . ון'נ, אחד תענה ענה תורה,אם אקרה טליתך עוטף אוסנדקך

 ר4 וכשנהרגו רבי ניחמתני לו אמר , מועט עינוי ואחדמרוכה

 התקינו לתלמידיו עקיבא רבי יהם אמר ישמעאף ורביממעון
 היו לא כדורנו לבא עתידים טוכסה שאיו לפירענותעצמכם
 ורכי שמעק רבי ח4א אותהמקכליס

 וידוע גיוי חיא ישמעא,
 5בא עתירה גדו%רץ ספורענות העלם והיות שאמר מ'5פנ'

 ע5 שם איש וחין אבד הצריק שו מנינזתוט אלו וס"קברורינו
 שלוס יבא ואומר מבין, ואין נאספים הסר ואנשילב

 זרע עוננה כני הנה קרבו ואתם זיבסוף נכוחו הויךטשככותס ינוחועי
 כ4 צעקתו, אשמע שמוע , אלי יצעק צעק אם כי ' ותזנהמנאף
 תל מה הא שומע איבו .pvly' אינו ואם שומע אני צועק שהואזמן

 יותר צועק שהוסט ידי קל ל,פרע אני ממרו אלא אשמעשמוע
 היהיר ע5 צועק כשהיח,ר אם קי דברי והלא צועק שאינוממי
 מדת אם ומה עאכו צועקים כשהרבים צעקתו אשמעשמוע

 ורבי טובה מרה כך, הרבים על צועק כשיגויר  מעוטהפורענות
 אפין וחרה , וכטה כמה אחת ע% ע%היוזירטתפי4ם

 גשמים עצירת כאן אף תקות גשמים עצירת ףהין מהצכס יי  אף וחרוש , אף חרון יאין ונאמר אף חרון נאן נאסראומר  ישמע"

 אלמנות והיונשיכם ,  חרב כאן אף חרב להין ומרק 'וגיורי
 יורע בחרכאיני אתכם והרגתי שנאם שמשמע יתומיםובניכם
 ובניכם אמנות נשיכם והיו לון תףמוד ומה אלמנותשבשיבס
 אלמנות טותן יום ער  צרורות ותהיין מנאמר כענין~הומים
 אותם מביחין בר שאין  אףא יתומין אין יתומים ובכיכם ,חיהז

 קיוחומר דברים והרי קיימים, בחוקת שהן מפני אביהןבנכסי
 כשתעשון אלמנות נשיכם אין הרין את תעגון כשיא אטומה
 אמת , שפטו אמת משפט שכתג וכמה כמה  אחת על הויןאת

 ועשו ששפט שמרו י' אמר כה ואומר ' כשעריכם שפטוושיום
  אלמנות בפיכס שאין עיבו , יבא ישועתי  קרובות כיצרקיץ
 ואומר  איהיך יי את תירא למען  אום הוא וכן , יתומיםובניכם
 ימי כי  ואום  ימיכם ירבו ימען ואומר  בניכם את אותםוימרתם
 מיעיזי וצאצאי ורעך כחוף ויהי ואומר אתם וצאצאיהםייהמח ןרעברוכי כי ובהיה יירו ויא ינעוו~יק ואוביקט עמי ימי'העץ

 ום החדשה והארז החרשים השבהם כשיר כי ואומרכמעותיו
  ואומרואני יי נאם כיעקב פשע taws1 נואל לציוןואומרובא

 וכס  כמה עיאחת וגל עייך אשר אנויירוחי אותם בריתיזאת
 הזוכו בנים ובגי בבים יגס  ותראו הוה געותן ימיםשתאריכון

 ' הבא העויה%חיי

 יית4"מי"'יי אם יטקישה
 י  חולמיה רשותמכתורה

 חוברך אומר אתה ' חובה בכורים טבחת תקריב ואס שניסועור
 רשזחן ומא  חובה מנחה תקריב יום תימוד רשות איא אינואו

 או חובה אומר אתה , חובה לי תעשה אבנים מזבח אם  בוביוצא
 וקא חוכה תמנח שימות אבנים אומר כשהוא רשות איאאינו
 איה רשות, ו5א חוכה תלוה כסף אם אום אתה תאן אף 'ושות

  העכשבוהובת העבט אום כשהוא רשות אינואא או צח חאום
 ואי מלוהו אתוה ככסף כסף תיווה כסף אם ן רשותו4%ל
 ואי מלוה אתה ככסו כסף אחר דבר כפרות, פרות מיוהאתה
 עמי, את בפירות, וכסף בכסף ופירו בפירות כסף מלוהואתה
 קודס' .ap' זעשיר עני קורס, עטי ללוות לפניך עומדו ונויישר
 ועניי עירך עניי , עירך יעניי קודמין ענייך עירך up1~ענייך
 תהיה לא , עמך העני את שנאמר קודמין וירך עניי אחרתעיר
 מה 7wa' עליו lla'cn לא זמן בכף יו תראה ש5א כנושהלו
 אזהרה זה הרי כנשך' לו תתן 5א כספך את אומ שהוא ףפי%%
 איא אים או למלוה אומר אתה ' בריבית 5ו 'לוה ש5איממה

 איא 41  אין ' אמ4 י15ה הרי מאתו תקח א5 אומר%4וה,כשהוא
 5א ת5 מניין ז%ביר %ערוו%ערב  וימיוה,אוהרה לזיוהאוהרה
 מכיתשימון

 חמשה עף עובר ברבית המיוה אמרו מכאן מק%/
 תוהה לא נשך עייו תשימון יא תקח וב% תתן כ5 משוםדברו
 והיורט שהאוה כשם , טכשול תתן %א עור יפני ן כנושה5ו

 רכי עוכרים והלביר והעד'ם העיב כך רכריס כחמשהעוברין
  כא יסופר ואומר כרבית המלוה אומר יטאיר %%ביר'מתיר
 אס עיהרבית שפקי כמי ח, יו אין חתמו  ויעולבחוב

 מצוה עושה שתהא ללמדך הכתו באתחבויןישמעאיאומר חבוי
ותהא

 נוטי
 יום כסות זה לו תייגנו השמש בא עד ' ש4ך את

 מחזיר שאתה יוס כסות אלא 4י אין , היום כי 15 מחזירסאתה
 "4 מנין הקייה כל לו מחזיר nrmoi %י5ה כסות ' היוס כ%לו

 ממשכנים אמרו מכאן , השמש כבא העבוט את 1% תשיבהשב
 כיום יזם כסות ומחז'רין יייהביום וכסות ככי"ח יוםכסות
 שמיחו היא זוטלית לכדה כסותה היא כי כיילה' לייהוכסות
 א5י יצעק כי והיה ' מצע עור יהביא ישכב כמה תיוק עףעורו
 מנרש יחבירו חייב שיצא הרי אומר נתן ר אני חנוז כיושמעתי
 והתכסה ככותך מכור  שלזיו  יא כמאת: כסות ועליו ריןבבית
 למבוע רשאי אתה אי כסותה וצא בלסי יכד מנה יי ותןבטנה

1JDDלשארו, נופלת שהוא כסות 

 עו5מי,"הים את כראתי שנרחמיס אני חנקכ'רשכןעתי
 שם ונוקב ח61 שהוא נאם'5פי למה תקא,4א

 והים נאמר לכך שמענו 5א אזהרה שמענו עשש יומת,יוטות
5א

 ברינת אומר עקיבא % ישמעאל י וכו' מקוס מכל תקלי
 תק%%' %א )rotn~i שניהם דבר 'בא האלהי עד שב םרברהכתזכ
 אקר* תאור'אבי %א בעמך "למשיא מני בשיא  ריין יא ייאין

 %ל ומה כמשמע, ריין נשיאואחר אחר  בעטך4אתאור,ונשיא
 ן עצמו בפני זה ועל עצמו כפני זה על לחייב תקלל %א"הים

 בן דברים % טשום עייו וחויב אח-ד דבר מדבר יש אמרומכאן
 ואב נשיא משום דברים בארגעה הייכ האב את שקאבשיא
 אלהים אום בתירא בן יוודה רבי תאור,  %א כעמך ומשוסודיין
 עה 'האחייב 4א אני שומע -תאור לא בעמך ונשיא תקא4א
 ז דיין משום עליו לחייב תקיף 5א והים 4% ונשיא רייןשיהא

 כעמך ומהתלמוד4ומר נשיא עייוומ'טוס לחייב בעמךוקשיח
 אל64 5י אין , תקלל %א אלהים ,' עטך מנהג עושין שהןנזמז
 תאור לא כעמך לזמר תלמוד מנק ארס כר( ודאר ונשיכהדיין
 ביכורינו איו לסאתך תאחר לא ורמויך  מיאתך ' .~avp'קכל,

 לראשון סני טעשר תקרים שף4ל תאחר 4אוציטייןמהמיחה
  איפד יזרע איני אגרל. לביכורים ותרומיה לתרומותוראשון
 אמרץ יתרומה בכורים אם לבכותם תרומה אס יקדיםמהם

 *' בכורים "ראשית שמות ארבעים שהסיקרוייןיקרטובכורים
 שסות'ראשית' שלשה "א קרויה שאינה לתרומה ורשעיתרומה
 ן  שסות אי~י.שני קיוי שאינו ראשו( למעשר ומעשרמערומה
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לה כפרשהמשפטיפ כפרשה
 ומעשר תרוטט ן שמות טני גךוי שהוא האשק מעשרלקרים
 אמיין מכאן , בקבר אחר שם אירש קרוי עדינו שנילמעשר
 ומעשר לתרומכם ראשון ומעשר לבכיים תדומדםחמקים
 % עשוי שיעשה מה תעשה כלא עובד שהוא h'I@~ לדאותןשני

yNbh1אדם בכור הגלש לסערך, תעשה כן תאחר, לא ימעך 
 כהמרץ ככור מה ארס %בכור בהמרק, וכנור ' כהמרץלבסר

 הנפייס אדם ככור אף הנכורטס את בה פוטריןשלנפלים
 פדיונו ליחן רשאי אתה אדם בכור מה הככורה' את בהפוטרין
 ייתן רשאי אתה בהמוח בכור אף שרצה כלסמים כהן5כ5
 שמדה והכאתם אומר שה41ש יפי שתרצוץ מקום ככ5יכהן

 יבית 5חכיא1 חונרץ 'ה'וץ אני שומע ' וזבחיכםשיותיכם
 לבכור בכורבהמה הקיש ובבהמה באדם יומר תימורהכודרה
 בד מטפי אתה ארם ככור מה ' בהמרט ימכור אדם ובכור%ם
 ים'שנעת שלשים בך מטפל אתה בהמה כניר אף 'וםשישים
 npawi וחיה אומר שהואט 5פ' נאמר ימת ' אסו עם 'היהימ'פ
 או אמו עם אמו תחת אשר אתוץ אמו עם ' אמו תחת'ם'ם
 מה אמו עם יהיה 5וםר תימוד כמשמעו אמו תחת א4%ו*ינו
 הכתוב כא אומר5א רכינתן אמו, עם להין עסאמואףכאן
 אמו תחת אומר אתה אמו, אחר אתז תהת להדרש אישתחת
 נאמר רן הריאתכם , ממש אמו תחת אייי אינו או אמוצהר
 כסמוך כאן אד ףו כסמוך מהמהלן אמו להלן ונאמר אסוכאן

 יונק קדשאינו מהבכור יהיהעסאמו,*,טהושכעתימןם
 אמרו מכאן החויין, מן א5א ידיקו יא כילן אף התוותן מן8יא

 את תניק לא קלה ומששרת בניהם את יניקו %א הקדשים)י
גנה

 וכו"
 יונק אינו הקדש ככור מה הככור מן א4א למדין אזן

 עושין כיצר החקין מן אף4ש יניקו לא כין אף השיין מןח44
 ומרחמת. החולין מן בהמה ויוקהק ההקדש מז nvaנוטיין

 היו 'טתנדבין אחרים שאמרו פי ע5 אף אותן ומניקותליהן
עימנתכן'

 משמיני שמיני אינש י' איז י" תתניהשמניליום
 שסיני להלן האס שמיני כאן נאת רן אתה הףמנין 51ה"

 להכשיר כאן אף להין וטשמיני שמיני כן יהכשיר יה5ןמה
 להלן אף שמינ' השמיני כיום כאן מה 51ה4ן ומשמיני שמיניבן

 , זמן מהוסר להוציא 5י תתנו השמעי וכיוס ' כןכמו

 5ירמ כעזךאנשי בפרענו:

 קרושיםנשאתם
 משרה מהדש כשהמגץם אומר יהורה בן אינה t1hw אתםחח

 ישראיעי
 נ"מ אומר גוריה כן איסי ' קדושה להם מוסיף הוא

 כאכיירץ אסורין להל מה קדושה להין ינאמר קדושה,3אן
 באכילה, אסורה תהא לאןאף

 מנין נכית כשדוה אל"מ 5י אין טיפסהכשרהלענשכן
 נכללת הקיש ונכללה טיפסה לזמרתימוד

 טרפתן אף כשדה בק בכית כין 5ה חיק %א נכתה מה 'יפיפה
 וכשר לומר תימוד מה הא ' כשדה כ'1 בכית כין גה נחקוק5א

 אין מצארץ כשדה כי בו כיוצא כהווה הכתוב דבר טרפהחשרה
 מי כו כיוצקי ' כלוורה הכת"כ דבר מנין ככיח כשדוק אלא5י

 רבץ יא מנין אילנות שאר כרם אירש 5י אין נטע אשר .האיש
 בהחרץ הכתוכ דכר טרפות כשרה כאן אף כהווה א5אאכתוכ

 ן להטרף בהמות שדרךמקוס

 תאכלו 5א 4ומף תימוד כמשמעו 5כיכאלא- איני או אומר אתרה ככלב 5כיכ אותו תש,כט1%
 מטם8וע שהיא נכלה סו; וחומר קף צברים והלא נבלהג5

 כמשרש מטמאה שאינה טרפה כהנאה מותרת היא חריבמשא
 5כ5כ לומר תימור מה הא / כהנאה מותות שתהמן דיןאינו

 לכיש שהטרפות העכר מן מכובר שהכיב ללמדך ,תש%'כון
 כ5 שכר מקפח "1א ברוך הקדוש שאין ללמדך , לעכרונכלה
 הקרוש אטר ישונו כלב יחרט לא ישרן בני ויכף שנאמרגריה
 כך חיה אם ומה וחומר קף דברים והלא שכרו %) תן הואברוך
 י"ר ולא רגר קורא שנאמר שכרו 'ntpb שכןשאינו לאכףאדס
 נכלן יהיה יעזכנווכאחריתו ימיו כחצי כמשפט ויא 1Wlpעועי

 מקרשינו, מקוס מראשון מרוס ככור כסאואומר
 אזהרות הר' ש:א ש"עתשאלא

 שידמים עד דין מכעס p~vt ש45ש לריין אזהרהאחר דבי הרע' ישון 5מקכי
 אחר דכר שניהם' רכר יבא האלהים עד שנאמר עמו, דינובעל

 דיש בעף שיהא עד %ריין רכריו ישמיע שיא דין צבעיאזהרה
 "עזר רכי משום תנין אבא , האנשים שם ועמדו שנאמרעמו,
 אתויל אמן שנרץ אין שאס ' באמן שתהא הד"ן שבועתיהכיא

nw~pן שוא שכועת אותו 

 45 ""כ פייני איש לי אמי שע ע:'דד חשתאל
 ליווטו5 והצטרף 'laan עד ו4י י'נריןמאך

 רכ9 15 אמר וגו' ירך תשת אל נאמר לכך מנה ואני מנהאתה
 מנת מכדה אני שכעוף'אין סמון כף נותנין שאיו כי יידעאתה
 את שאטול כדי עמו והצטרף כא אחד עד לי ויש פלוני אצףלי
 הי9 זהכך הוגש עדהמס וגו' תשת'וך נאמראל 5כך יש5י
 רבית הזלך מהם אחר היה 5א עושין שבירושלם הדעתנקיי

 ער גנט חותם היה ו4%י עמו הולך מי יודע שהוא עדהמשתה
 אב[ ידך תשת א5 אומר נתן רבי , עמו חותם מי יודעשהוא

 פסויין שהן ,luillrt' ואת החפסנין את להוציא עד חמסתשת
 כאשר לו ועשיתם כאיש,מהו חמס ער יקום לא שנאמרלעדות

 ,זמם
 5רעהן עמה התה אתה שאןן ,ממשמע רכי אחריתהיה

 מזכין עשר שנים כיצד לטובות עמהם התה אתהאבי
 מזכין ועשר עשרמתייבין שישרה , זכאי עשרמהייביןואהד
 שומע מחייכין עשר אחד מחייבי ויב מזכין עשר אחד או ,ח"כ
 "וררת אמרה ריב על תעננה 5א יומר תלמוד חייג יהואש:אני
 מט'ן אף כשניס עדים מה , מטין פי ע5 הרוג ערים עיפיהרוג

D1~Wa/ אומר ואחד מחייכין עשר ואחד , סזכץ עשר אחד 
 שנאמר וכות ~ף אלא יטה ש4א ףריין אזהרה א הרי יורעאיני

 ' ריב על תענה5א
 85 אוטר שהוא יפי נאמר %מוס בריבו, תהדר 85לדל

 בס איעזר רבי כשם חק חרור, 5א ודף עמרתימור
 , מדבר הכתוב ופיאהושכחה

 ז תראה כי יומר תימוד כשמועי אנישימע ועפנע3:י

 מיף מף4פ ממנו כריהיק אפילו אנישומע
 הייו,שיערנ מגךאות שני יתקיימו כיצר תפגע כי יקומרתימור
 ומחצרץ משכערץ אחדחכמים

 כמצינו ריס אומר הוי במיי
 מצ'נצ מכאן יאשירץ רכי דברי א5י4ם עוכר גוי והואהבך, שור תעשרה' יא מצות ועף עשה מצות ע5 עונה שהואלמדין
 שנאמר מקום מכ5 לישראל אויבים a'tnp אליליםשעובדי
 ן אויביך ע5 למיחמות תצ"א כי אחניך ע5 מחנה תצ"אכי

 יצחק רכי , מדבר הכתוכ לסורו שחזר נגר אזמר אליעזררבי
 מריבכם עמד שעשה או כנך את רבה גן אם אינש אויביךעף יומר תימור מה אלא י מדגר הכתוב משוסף בישראףאומר
 זורו עף לחייב חמורו או אףבך שור ' לשערה אויבבעשוק

 בפך* 1,2 $ נ "מכילתא
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 כפרשהמשים כפרשה
 מקום ב43 תועה  איו , תיערז , עצמו כפנו זה וע5 עצמוכפני
 5דכר,חמעאהו זכר %רנר רלה שאין פי ע4 %תחוס,אףשאעוז
 נאכרלפי נשדוה,השכתשיבנוףו'%מרה תועה והנה'איש
 קרוב שהורש בזמן אלא %י אין אהיל ייקרוב אס אומרשהוא
 ואספתו ידעתו ול"י לזמר r"lDini מנין מכיוו אינו אםורחוק
 כרשוהךן עמך והיה השבזרה %הזצי"מ להאסף שדרכהמשמאה

 ער אחיך' דיוש ,עד אתאחיך שתדרוש עד י אחיך דרושעד
NS'Vאו לבדוק צריך אתה אותו ' אחיך דרוש ער כרוזה, עליו 
 מצינו , %ו והשיכותן רמאי אינו אם , הו"ר רמאי אםאהיך
 כי לומר תלמוד מ'י מלא ממנו רחוק אפילו אני שומעתראה, ני ' הפכר עמה שיש מציאה %1א תוכית עושה שהיקשמעיריה
 כיצד תראה ליכי תלמוד כשמועו אני Palwl הפנע כי אותפגע
 ומחצה משבעה אחר הכס; שיערו הלק מקראות שנייתקימו

גמיי
 עמו'נמצ'נו תעזוב עזוב לו' מעזוב וחרית ר'ס' אומר הף
 רבצן ול"ו רוכן ' תעשה יא ועל ncP~ ע4 עוכר שהו"ר (5מי'
 שיה"כ משאו תחת אהר דבר ' ~1SWU על 'תר ולא משאותחת
 פעמים חד% שאתוק פעמים לו' כעצב והדלת ' כערוטשאו
 תעזוב עת3 גוי שי ישראיוסשאו  שי חסוי כיצר  עוזכ'שאתה
 שף ומשאו גוי שי  חמור 'עמו

 'שראי
 פעמו יו' מעזוב וחרית

 ,  אייטמא הקברות בין היה  עווב שאתה וכעסים ' חרישאתה

 ללא קורמת עשה  יכו,יטמחיבפנישסצות אביוהטמא י1אסי
 ופעמים חד% סאתה פעמם מעזוב, וחרית נאמר רכךהעשה
  עמה תטעין א% עמו תפרוק א% אביו לו אמר , חרל אתהשאין
 ואמו שאביו מפני לו ישמע לא זה הרי , אכרתו לו תחוירואל
 אוכר שהוגש יפי נאמר יכך עמו  תעזוכ עזוב , כמצותחיינין
 לומר  תימור מבין פריקה טעינה איא %י אין עמו תקיםהקם
 כפריקסה זה ואחד זה החד אוכר יאשיה רבי ' עסו תעזוכעזוב

 אם מה הוא דין ממן טעינה פריקה א5"ש %י אין מדברהכתוב
 , עלינה מוזהר וה הרי עצמו בפני לפרוק יכוף שהמשפריקה

 מוזהר שיה"ב דין אינו עצמו כפני %טעון ינו% שאינוטעינתה
 את 1aao ום%סד בקל כהווה ושכת"נ שדנר מפכועליתה
 ן טעינתה עכו תקים הקם אומר כתירא כן יהורה רבי ,החמור

 כשם אומר ישמעאל היהרכי שכא( , פריקה עמו תעזוכע"כ
 עמו תעזוב עזוב , התורה מן טשנה כך התורו-ז מןסהפריקרה

 אלחש לי אין עמו תקים הקס אומר שהג"ש %פי נאמרלמה
 ~ עסו  תקים הקים לו תלמוד מנין עצמה בהמה )טעינהפריקה

 , לו שוה סאתה בוסן תקיסהקם

 אומר שהוא נאם'יפי בי'כי,ימה אכיינד משפטתטהלא
 ת% תאבמבין עני ד% א4א יי אין בריבו תהדר %אורף

 שכחרש כלקט אליעזר רב' משום אומר חנן אכחש , תטוץ4א
 תאבר שלא בדין לפניך עומד'ן וכשר רשע סיבר רבתובופאה
 rwn 5א יימי תיטור הדי, חת עלו אטה הורש ורשעבואי%
 תרהק שקר מדבר ' במצוות הוא אב'ון 'בריבו אביונךמשפט
 מע'וו  אחד היה ניבויו  איתהרוג וצר'ק 3רכהיגתקיתתל'
 ;Dp זה שיצטרפו אנ' שומע ' %יכנה עוכר ואחד יחמהשעובד

 רודף ראוהו ' תהרוג אף וצדיק ונקי יומר תימוד ח"ב ו'האזה
 ברית בן שהוא 'ודע הו' 1% אמרי בידו %הרנווהס"ף תכירואחר

 האדם דם שופך ותומר ' תהרוג א% וצדיק ונק' אמרהוהתורה
 עדים והעלימו כן מות ל taw יודע ואסר ' 'שפך דמוכארס
 מיד דם מנכף והסייף , מפרפר הרוג בצאנוהו כן ואםעיריהם
 תהרוס א וצדיק ונקי לוסר תימור חייב יהא אני שומעההורג
 אראח טכאי בן יהורגו לו אב זומם עד DV" כן שמעון הרגבכר

 עדים פי על הרוג תורה ואברה , נקי ים שפכת %א אםבנחמה

 ואבר שגיס ווממיס אף שנים עדים מה  זוממים פי ע4הרונ
 ומפרפר הרוג שם ומצ"ח יחורבה נכנס סבאי נן יהורסוהיה

  תברש כןטכאי יההרה אבריו , רםמירהההרג  מנטףוהסיף
 אסווץ שהרי nSpNl~ מה אבי הרגנוהו אתה או אני %א אםעמ'
 מחשבתן ובעי היורע אבי דבר יקום עריס שניס  עיפיתורה
 נחש שנשכו עד וזומר רבפיק %א האיש מאותו יפועהו"ל
 5ו ומצאו וייכ דין מבקן שיצא תהרוג,הרי אף תדיק ונקיומת,
 וצדיק ונקי %ומר תלטוד ח"ב יהא אני שומע מכאן לאחרזכות
 תלמוד דיני מבית יצ"ט נך דינך מכית שיצ"ר כשם תהרוגא%
 דין מבית שיצא הרי תהרוג אל וצדיק רשע אצריק לא כ'לומר
 יו תתעור חייב יה"ר אני שומע חוגוץ ין מצאו כך ואחרזכאי
 אפ ומה וחומר קי רגריס וודי רשע אצריק %א כי יומיתימור י ריני מכית יצא כך רינך מבית מיצא נשם תהרוג א%וצריק
 לסרת  קיוהומר ' רשע Ipt1YNI יא בי תורה אמר פורענותמרת
 טמון  נוטי הריני תאמר שמא ' חקת יא ושתזר ' מרוכהטובה
 חכמים עיני יעור השוחי כי לומר תיתוי הרין נוטהאתואיני
 יומר'  כשמועות%מיר חכמים ח4%י אינו או אומר אתהבתורה
 אינויוציא הדין את ומטרש ממון הנוטי כי  אמרו מכאןעצמן,  מדעת ומטסאין מטהרין שהן הרעת איופקהי עיניפקוויעור
 בש ביה"ש ער אומר נתן רבי ' עיניו בראור שיחסר ער העולםמ(
 טמא שיטהר בתורת רעת טירוף או הייו רכרים  משישהזוה
 רבי , עיניו מאור  שירשר או יבריות טהוראויצטרך שיטמאאו
 הנאמרהץ הסצווקי רברי שונא צריקיס רברי ויסלף אוסרנתן
 VIV*  נשייר" אומר  אייעור רבי שרך תורע שנים שש ,נסיני
 שש שנאם' אחר בשבוע אחת שמטה עושין הם מקום ס%רצינו

 הס שימקום רצונו עןשין וכשיסראיאין , שיךשניסתירע
 שנוץ חורעוה שנה ברה כיצר הא אחר בשגוע שסטין רעושין
 כשבוע  שמטין ארבעים עושין שהן שנהנסצאו ווורעוהנרה
 ערג פירות יהכי~ש , והשביעית , תבואתוץ את  ואספתאחר

 סביעית ערב פירות א4%ש יי אין , ישביעי שנכנסושביעית
 ~tNYIQ שיצאו שביעית %פירות מנין רישביעיתשבכנסו
 41 אתה הרי ' יו'חך הברמך תעשה כן יימי תישוישביעית
 הן הרי שבישת מי ע4 שנרעים שכהן השורץ הצד הזיתכהר' הכרי הרי ולא ' הכרם כהר' הז'ת' הו' %א ' כאחר  שניהםמבין
 וש הרי שכיעית מי ע% נד% שהוגש כ5 אף שביעיתכפירות
 צריך אים אומר יונתן רכי , יאשיה רבי דברי שכילתכפירות
  מבישת פירות יהכיא השדה חית תאכף ויתרס נאר כברוהלא
 לזית ביעור ףיתן הכתוכ בא ' %זיתיך %כרמך תעשה כ(יוסר תימוד ומרץ , ;ntrnw כפרוון הן הרי סכיעית למוצאישיוראו
 קשבים , פיוחן אידש 4 ואין , באכילהה ונטשתה ,בעגודתה " תשמטנרש והשביעית שנאמר עצמו בפני עצטוורכרםבפני
 והשכירות אחר דכר ' מקום מכף ונטשתוה לומר תלמודמנין
 שפהוק מניד והשביעית 15בר תלמוד לעניים ומחלקהטננשה אנ" עניים~רי אותרץ שיאכלו %א תורה אמרו, מה :tJgaונום
 כשהפינ- הפיו מקראות שני יתקיימו כיצר %1אמהךויעביך לך אום אחד עמיך'וכתוכ אביוני ואכלו אומר אחר כתובעמך, אביוני ואכיו העולם, תקון מפני חכמים שגדרו אא  n1YIDiכה

 ו5אטהךן 51עכדך 5ך מעוטין כשהפירות אוכפים הכ4סרוכין
 הגישר שעת הגיערה , ועשירים עניים אותדץ מכעריןהנר( הע הכנעור שעת הניע שלדש עד אומר בתיררה בן יהורכםרכי

 חשדה*.  הית תאכף ויתרס ' חס עש' ולא עניים אותרהמכערין
 אופ 'Iwtpn ולאמתך %ךולעגרך אומר נשהוא שבישתפייות אף אני שומע תעשר עשר אוסר שהותי %פי נאמר%מוץ
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 ול כפרשהמשפטים כפרשה
 מששר ש45ש בשבועית %ה מהראוי אוכפת בהמה מההכרישה
 אום אתה מעושר, 0י4ש כשביעית 15 הראוי מן אוכף אדםאה
 אוכף אינו ארם מה %ארם נהמה %הקיש "א בא 5א או כא5כך
 י המעושר מן אינש תאכף 5א כהמום כך המעושר מןא4%ש
 שחיוץ שלסרת אחר / השדה חית תאכף ויתרם הומרתימור
 מן אוכף אד אף מעושר שאינו בשכירות %ה הראוי מןאוכלת
 כן לוסר תלמוד מה הא מעושר שאינו בשביעית לוהראוי
 תעשיש ימים ששת , שאמרנו כעניין לזיוניך %כרמךחעשוץ
 תסתרס ש5א שמעית לענין כראשית שבת כאן 'נאסרמעשיך
 וחםווך שווך ימת למען ן ממקומות כראשית שבתקרין

 אום אתה ' ואוכל הקרקע טן תולש להיות אחד נייח הכתוב14 סוסיי
 נויח זה אין אמרת ביתו נתוך יחבשנו א%~ן אינו או באלכך
 לו הוסיף וחמורך יטהשורך ימען לזמר תקמור צעראיתו
 בן וינפש , ואוכל הקרקע מן תולש להיות אחד נייחהכתוב
 אלחש אינו או ער% עבד אוסר אתה ערי עבד זהו , והנראמתך
 הדש אטור ברית כן הרי ואמתך עברך  אוסר כשהוגש כרית'נ!

 גר זה ' והגר ' ערב[ אמתךזהעכרמהתימודיוכרוינפשבן
 כשהוא צדיק  נר אלחש אינו או תושכ גר זה אומר אתה ,תושב

  הלוקת טוב, כישראלביום  הריהןבשגת גרתושבוהנרוה  5י תימור מה הא אמור צריק נר היי אשרבשעריךאומרוגרך
 כחויולטר[ כישראף בשכת הן הרי הנוים מן עריים"כדים
 יין ,Itww אימתי מחייף עקיכ~ו רכי ' יאשיו-ו רבי דברימועד
 שמזכירי כזמןנסך

 עבוד מזטרק ואימתי פיהם ע% זרה עכורה '
 אליכם אשראמרתי וככ% , בהם שנוררין כזמן פיהם עלזרה

 מלאכרה  כל תעשה יא  אומר שהוכש לפי נאמר ימהתשמרו
 שבות משום שהן דברי מלאכה a1WD שהן רברים איא %יאין
 ובשם תשמרו אליכם אמרתי אשר וככל 14מר תלמודמנין
 ובשם , ביראתו ינוי תשבע שף4י תזכירו אחריסיאאיהיס
 יו יאסר 5א ועד בית תעשנו שלטי תזכירו %א אחריםא5היס
 הכרץ אומר הורש הרי אומר נתן רבי פלונית זרה עכורהאצף 5י ממתין אתרש פ1%מת' זרה עכורה כמקום שוף אתרץ (היכ
 להין שממה כאן ~אמר ow/ להין ,ונאמר %נועירבננה
 אחרים iotn~wI ושם אומר רכי זרה עכודה כאן אף זרהעבודה
 עז תשקצנו' שקץ יומר תימוד יננא' אב% ישכח' תזכירו4א

 ' מסכרה פסל ' תועכוה ' שקז ' הרם פג'טה' בישוןנקראת
 ' חמנים ' שיקוצים ' נ'%ו5ים ' עעכים ' תרפיםא4'4ים'

 אבר(

 אשר אהיה ' צבאות שדי ' אדהים א% ' שכח ףשזן קרויהמקוס
 בו, ע%1תרץ וףא ייצוריישר כי חסין'5הגיר ואמת' חסר ורב אפים ארך ' ורחום חנון 'אה'ה

w~vפעמים שלש אימר שהיתי יפ' נאמי ימוש יגלים " 
 יומר תלסור וב*רצה  מקום בכי אנישומע

  הסומים הס%ויאה'להוציא ובחג השגועו ובחנ המצובחג
 שזמטום תגרים את להי"'א , זכורך כ% ן הנשים להוציאוכורך

 ישיבאזמהסי כ5 נכר הזאת התורה את תקרקשואגררוגינוס,
 ייא5היך' %פני וקטן, חויה 5ה11א , ושמחת ' חרשיםמהוציא
 טכאן הטמא אתלהוציא

 אמווהכ"
 מחרש חוך כראייה ח"ב'(

 1הח51רץ והסומרת החגר ' ואנדרונינס וטומטום ' וקטןוטוטרץ
  שתירא בן יהודה רבי היה מכאן תשמור' המצות חג את שן'נהק
 האטה בחדש "א מכ"א תהא שלא כדי ' צוית'ך אשר כ4אומר
h'Sא45ש אינו או ם בזבחי אומר אתה בזכחיפ ' הקם פני ייאו 

 שמחרץ ונאמרתם בארם שמחרץ נאסרה דן אתה הריבכספים
 יראו %א יחר דבר ' כזכהים כאן אף בזכח'ס ISnSi מהכשיסים

 נאסר רן אתה הרי א45וגשלמים אינו או בעויות ריקםפני

 כאדש אמורה שמחה בה בשלמי שמחה האמרה באדםשמחה
 דנם כשימים אמוררץ שמחה אף אדם בידי %כהל הראויבדבר
 מלא שלך שויהן שיהא דין אינו שמי כוח 5באהראוי

 / רקם רבך 50. ושו"

 בשניעית רגלים שיש נאמר מעשיך ב'3יחהקציירוץנ.
 פעמיס שיש י ממקומן רנלים שלשה יסתרסושלא

 תלמוד והוה אלהיך יי האדון פנו את נאמר ככר והלאבשנה
 כיוצעת , ביותר שמו ייחד ישרא% עף א5א 'שרא% א5ה'5ומר
 אלהינו ין נאמר נבר והעקש אחד יי יואיהינז ישראל שמעבו
 כיוצרם ביחורי שמו יחר עלינו אלא יואחר' יומר תימודומה
 כר[ אלהי נאמר ככר והלחי ' ישרא% איהי יי אמר כה לכןבו

 'שראי איה' לוטר תימוד ומהבשר'
 יחר ישראל ע4 אף4ש '

1DW,ז בך ישראיואעירה וארגרה עמי שמעה 13 כיוצא  ביותר 

,atnkן תמיד נגדי ועויותיך אוכיחך זבחיך ע% 5א אנכי והיך 

 איא tQW ייחדתי 5א כן פי ע4 אף העוףס כאי יכל אניאיהים
 ן ישראל tDp'על

 ועדין רפסה את %אתשחט ' זכור חושדם עי תזבחלא
 אומראין עקיבא  יטמעאף,רגי יבי דבה ק"ם' המז ו1
 יהורח רבי ' ובחיך רם יומר תלמור מנין וריקה וביתה איא4

 עד חגי היכ ילין ,5א תמיד זהזה שניושליואי הזבחאומר
 ל כ.נוה בפסיי, שהם החיכים ע5 לזומרך הכתוכ כאבקר
 מתנדת והחיכים הואיל האיברים עי ףדון וזכיתי הרצפהנכי
 שהם החיבו ע% יבית אם ףאשים מתנה ואיכרים  האשיםע4

 ב.גת נפס4~ן ע1א יכו%איבריס עינכיהרצפה כיינהספסלן
 אחר ' בקר ער חגי ח"כ ילין %א ישמר  תיטור המערכה' ליעי

 המערכרש גבי ע% ביינרץ נפסיין שאין עיהאיבריםוניסרת
 החיבים  עי  ירוןוביתי

 החויי
 והחיבים שי יא בתנה ואיברים

 ע% בנקנה נפסיין שאינס איברים על למרת אם יאופסבתנה
 נכי ע% בלינה גפסיין יהיו %א החיבים אף  יכת" המעדכה'טוי

 שאסוגף יענין בקר ער חגי חיב ייין %א %ומ תימורהרצפה
 ולקהת שנא לפי זו פרשה נאמרה ףמה ארמתך כינוריראשית
 ביכורים דרך פירות אלא . אין , האדמות פרי כלמראשית
 ומה מקוס' מכי ייאלהיך גיח תכש %ומר הלמוד מניזמשקין
 מכ'אין וא15 וקורין מכינין איו איא ' 5ח1% אלו ביןהפרש
 והנזלן וחכורפג' אר'סין מארצך%הוומא תביא קורין'אשרואין

 לגו נותן ' ועכד'ם גרים להוציא איהעו יי' אשר 'והסקריקון
 יקראו NSWi מוציאן משמע ואנררוג'נס טומטום נשוםלהוציא
 הפרש ומה מקום' מכי יוביתביא  תימור יביאה סיאהמהמאן
 ן קווין ואין מכיאין ואיו וקורין, מביאין א15 , כאלו א15כין

 מפגימהנאש אומר  רבישמעון אמא נחבח%ב תץש5לא
 ברוך הקדוש שגרת בריתות יתיש בנגר , מקומותגג

 בהר ואחת מואב בערכות ואחת בחורב ישראיאחת עםהוא
 ואין נאבר חירש ת הראשון אהגר יאשיה רבי  עיבי, והרגרייס
 במשא מטמאות טהורה ברוצה  רין מה יו שבי , תחלותהורשן
 אסור שנשרוף טהורה ע%  למרח חס במשא מטמרתוטמאה
 בח%ברץ  יהתבשי אסור המארץ אף שוי ' בחיבה%התגש%
 ' אדם בחיב ויא טמאיה  בחלב ויא אסו  בחלב יומרהימור
 %גהסח סקוסות'אחת נאמרחבשיש מה עבתואהמרמפביובי
 מח ספני אלעזר רבי משוס חנן אבא 5עוף' ואחת יהיהואחת
 ואחת לעזים ואחת גסה אחתיבהםה ' מקומות נשלשהנאמר

 כשישח נאמר מה מפנ' אומר אלעזר ב! שטעק רכולרח5יס'
 רפף בישו%, חיסור ואח אעשדהנאהי ואחר אכילה איסוראחר אחי רכי לה'ה' ואהת לדקה ואחת נסה לנהמה אחתטקומות

אחר
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תשא
 שלא ואחת הכית כפנו ואחת לארץ. כחוצה כאיבון כין אאחר
 שמענו לא אדמתך ביכורי ראשית אומר שהוא %פי הכית'כפני
 שאין מקום בחית, נשר נוהג שם נוהגיט שהכיכור,ס בזכןאלא

 שמענו/ לא נוהנין הביכותן שאק ובאמן נוהגיןהנכורים

 כה גד" תכשי יא ונאמר נביה כ5 תאכ15 לא %ומרתימור
 ושלא הכית בפני כין יארש בחוצה כין בארז כין נוהגתנכיה

 אומר עק'כא רכי ' כן נוהג יהא בחלב נשר אף ' הכיתבפני
 פרט לבהמה פרש לחיה פרט מקימות כשלשה נאמר מהבפט
 ונאמר נכלה כף תאכף %א נאמר אומר הג%יף' יהד רבי%עוף
 תבשר[לא

 לבשתן אסור כנכלכם שאסור את אמו בחלב נדי

 תלמוד בחיב לבשל חכור 'הא נכית טשוס שאסורבח%ב,עוף
 טמאה בהמה יצאת חלב,אס 15 שאין עוף יצא אסו בחיכיומר
 אלא לי אין , תכשר( 5א ' כמיתתכם ואחת בשחיטתכםאחת
 וחומד ק% אמרת באכייה אסור שחוא מנין 'IS7wtDa אסורשהוא

 בחלב גשר תאכ%' כובר( תכשכש כל בו שאיןמההפסח
w~w

 אמרת אם תאכ%'5א כף הואשישבו דין תכשי כובי
 בכשר תאסר באכילה אסור הוא יכך דבר ככף שאיסורובפסח
 אסור יהא %א 5כד דבר בכי כאכילתה איסורו rtNWבהסב

 שאין הנשוק ניד "ah צחך אינו אומר עקיבא רבינאכייהן
 תבשףן כף שישבו בהסב בשר כוכ%תאכ%כוב%תבשףיש

 שאיסורו הנשה כגיד אמרת אס %א תאכי' כ5 כו ,W~W הואדין
 כחיכ ננשר תאמר , כאכי5וה אסור לכך תורה מתןקזדם
 באכילתה אסור יהא לא לכך תורה כתן קודם איסורושאין
 קודם אסורה שאין תוכיח נבלה תאכלנו'הרי לא 5ומרותלמוד
 שהיא בנכלה אמרת אס %א , באכילה אסורה והיא תורהטתן

 ח5נ , כמשא מטמא שאינו כחלב בבשר תאמר במשאומטמאה
  יוכיחו הס באכיפה ואסורין במסא מטמאין שאין  יוכיחוודם
 אסור 'הא במשתי מטם4י שאין פי % אף כחיב בשרע%

 תאמר כרת עייהס שח"בין ורם כחיב אמרת אסבאכ'יה'%א
 תאכסנו %11%א תלמור כרת משוס איסורו שאיז בחלבבכשר
 תאכם[ %א אומר איסי ' כאכ'ידץ שאסור בח5נ כשריהבי~ש

 בן איסי כאכ'5ה' שאסור כהסב בשר להביא הכשר עםהנפש
 5ה5ן מו; קדושה %הין ונאמר קדישה כאן נאמר אומר13ריא
 אסור אלחש ל' אין , כאכי%רק אסזר כאן אף כאכילהאסור

 ערלתה ' ומה , וחומר אמרת.קל , מנין כדכאה אסור 'באכילה
 בח%כ בשר וכבגאה כאהלה אסורה עכירה גה נעכרהשיא

 לאן ובהנאה כאכילה אסור  שי"א דין אינו עכירה בושנעבדה
 אסורנה לפיכך ההיתר שעת %ה היה שיא כערלה אמרתאם

 נפסח חמש היתר שעת לה שריה בחיב כגשר תאמרבהנאה
 חמץ אסרת אס %א בהנאת ואסור היתר שעת %ו שהיהיוכיח
  ואסורין כרת עליו ח"כין שאין עכעצ הכרם כלאי , כרתעייו חייגין rttvw בחלב בכשר תאמר כרון עלו שחייביןגפסח
 תורה אטטה גיי תכש% לא לנכדי מכור או אומר רכיבהנאה,

 שאצור n~ab שכאן ' ותמכרנו הכשלנו %אכשתטכרנו
 נדוית אשוע והינ אמו ולב איא 4 אין תכשף לא ,בהנאה

ב:גםו:ג::בה::;:;ב:בו:1::::
 טניד בכשרה עצמה ח4ב בחלבה, ףכש5 אסחר שיהא הואדין

maw4פרי שהתיר כמקום ומה והומר ק op בשחיטדק פרי 
 דין אונו כבישול פרי עס פרי שאסו כאן , האס עם פריאכר

 ק4 יומרת , מנין ברחלים עזים חיב ן האם עם פרישנאסור
 עס פרי אסר ברביעה פרי עס פרי שהתיר. במקום ומהוחומר
 פרי שנאסר דין אינו ברביעה פרי עם פרי שנאסר נאן יהאם

 בגוע הכפיח דיבר מה מפני / לנקר אף הדין הוא י האםעס
 ונאמר אמו, כ.אן נאמר אומר רנו באמו, לרובה שהח"כטפנו

 כאן אף הכתוכטרכר זנקובועז בשור %הלןיהלןאמוסה
 תנשר( לא , מדבר הכחוג ועז יכשנגשור

 ' אמו נחלב גדי
 )הדין ן האשיין שחר נרי ולא יבשר( ייסור חת נחלבבשר
 מותרבפמ תה עצמו בפני מותר באיכע.זה ומשכשרגוחן
 ד,צר: שזה שכשזוררה אלג(ורין שאר , כבייעל אסוריםעצמו
 ,צ'הו דין אינו עצמו בפני אסור וזרה עצמובפמ

ל אסוריי

 נכשוי
 חין ' אמו כח%כ גיי תכש% %א יומר תימור

 נאסר אם אמרת מני, במוקדשין בחולין אלוש%י
 בהחגן אמרת אס לא במוקדש"ן' נאסר לאבחולין
 כמוקיעכן תאטר ' בהדיין סליקה אסרסכן

 תלמור בטוקדשין מליקוק אסרשלא
 תבשל לא אלהיך ין ביתלומר
 כאן עד אמו, בחלבגדי

 ן דימןפרשת

 תשא כימרשת
 תעשו יא אומר שהוא יפי נאמרימה1:נ:י:גננזנבדור

 משום ' מלאכיה משוס שהם רבריס איא 4 אין , מלאכהכל
 משום שהן רכריס להניא שכחיתי ףונרחת תלמוד טניןשכות
 ורבו עזרידץ בן אלעזר ורבי ישמעאל רבי היה 'ככר ,שכחן
 רכז sw בנו ישמעאף ורבי הסיר הוי , בדרך מהלכיןייבא
 זב שאלה ונשא5רה אחריהם בררך מהבכין עזריה ב(איעזר

'~nualלפיקוח טנין weaI רכו נענות , השכת את שדוחה 
 ספק הורש זה ומה ' הננכ ימצא כמחתרת אם ואמרישמעאל
 ומרש וחומר ק4 רכריס והרי , %הרוג שברש ספק %גנובסבא

 ז השנת את שדוהרה wta לפקוח והומר ק5 ' שכת דואההיא הרי השכינרה את ומכיקת הארז את שמטמא רסיסשפיכחו

 אחר אף4י שאינה מייה מה ואטר עזריה כן איעזר רכינענה
 עקיבות רבי נודא" כאן אף בודאי להין סח שבאת ממקום14 אסרי גופו כ% ישאר וחומר קי שבת דוחה אדם ש5טא,כריו
 אומר הנלי* יוסי רבי , השכת שדוחיה נפש לפיקוחוחומר י שבת דוחה שהיבש העבודה את רציהרץ דוחנה אסאומר
aw~חש ' ח4 אך ' תשמורו שכהותי את אך אומר שה41ש 

 שמקון רבי , שובת שאתוה שבתחר ויש דוחה שאתהשבת"
 קדש כי השכת את ושכרהס אוסר הזמש הרי אומר מנסיאכן
 נתן רבי , לשכת מסורין אחם ואי מסורה mw 5כס לכסוצא
 % השבת את לעשות nawn ואן ישראף כני ושטרואומר

 כי ' הונות שכתות שתשמור נרי mw שבת חף% '5דורוווס
mwלמורותיכם העוים' אומו וכין נינו ו5א וכיניכס כינ' ודא 

 למדע מקדשכם ין אני כי %דעת ' לדורות רוברשינהה
 שומע ן השבת את ישרא% בני ושטרו אומר שהותן יפיבאמר
 4ן אמ כי לדעת קומר תלמוד וקטן שושה חרש אפי15'אני
 נמצית הזזה בעולם  שבח  קרושת כגון ן ~wanלשים מקדשכם ין אני כי דעת' לו שיש כמי א%*' אמרתילא

 היא וכן הכא העולס קרושת מעק שהואףמדין
 %עולם , השבת ליום שיר הזמוראומר

 י שבת/שכף
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 שף כפרשהסשפטהם כפרשה
 מנסיחה בן שמעון ר שהיה הוא השכתתהאת1ץ3יכ~רתם

 מסורים אתם ואי ' מסוררץ שכת לכםאומר
 ן השכת את משכר שהווט נעולה חנותו לפלוני מה יישראל עי קרושים מוספת מהשכת מניד , 5כם היא קדש כי ,לשבת

 %מי נעיד השכת' את משמר שהוא ממלאכתו בטף לפלוניטה
 כיום ונח בששהימים עולמו את שכרגש והיההעויםשאסר
 טול4דץ / אל ואט ,י נצים עדי ואתם אומר הזמש וכןהשביש
 מיאכוץ בו העושה כ% אומר שהוא יפי נאמר למה יומתכות
 ו'ופ 15מר תלמוד שמענד %א אזהרה שמענו עונש תאבתביום

 אל*פ 4י אין מיאכה כ% תעשה %א , אלהיך ליל שבתושביעי
 שמעט עשש ' יומת מות מחף4דה יומר תלמוד מניןהיייה מלאכת עף ואזהרףץ עונש , היום מלאכת על ואזהרותעונש
 פוט יומר ת5מזד שמענו %אאזהרה

 השכיי
 איביך %יג שנת

 %הכיחש אינש שבת יומר תלמוד מה שכת ףומר תימודשאין
 יהורה י ' יאשיה ביבי יוסי רבי דברי אזהרה בכי% היייהאת
 הר, אזמר כתירהבן

 וחללו ישרא% ארץ את שהק'פו הנוי
 יהו שיא השכתאת ישר"

 נחיף מקצתה וחילנו הואיל אומרין ישר"
 ' שן כהרף אפילו , יומת מות %ומרסח%ליה תימוד כויהאת

 הנפש ונכרתה מלאכרה בו העזיה בל כ' '  יומת מותמחלליה
 שהרית אחת אות שכתב הרי גמורה מיאכה כיעסה עדההיא
 וחוט כשחרית אהד חוט שארנ או , הערניס כין אחתואות
 ושמרתם יומר תלמוד חייב יה~ש אני שוסע הערכים כיןאחר
 כב[ כי יומת מות מחי%ירץ יכם הי*פ קדש כי השכתאת

 שיעשה ער ההירס הנפש ונכרתה מיאכרז בוהעושות
~aSai ץגמורה 

 המזיד אל~פ לי אין ' יומת מות מחלליהאוטר שהת" 4פי נאמי ימה ' מעמיה הה'"הנפשונכרתה
 ונכרת יר תבסור כנין llayV %בין בינו המזיד ' עדיםבהתראת
 אלשן הכרתות אין ' ונכרתה ' עעמו 4כין כינו המזידלהביא
 ' עמרה מקרב עקיבא רבי דברי ' מזירה ההיא הנפש 'הפסקה
 אומר אחד וכתוב ' מלאכות תעשה ימ'ס ששת ' כשלוסועמה
 שני יתקיימו כיעד ' מלאכתך כ% ועשית תעכור otatששת
 שישראון כזמן אי~פ הליוכתובים

 עושיי
 מקום שני רצונו

 וכן , מ%אכרץ תעשיש שנאמר אהרים ידי ע5 נעשיתמלאכתן
 וכרמיכם, איכרכם נכר ובני ' האנכס ורעו זרים ועכרו אוםהוא

 עיר[ נעשית מלאכתן כקום של רצונו עוייןוכשאין
 עצמן 'די

 אויביך את ועכרת אלא עור זלא , מיאכתך כף ועשיתמנאמר
 נאמר 5מה , יייאלהיך שבת השביעי ויום , יובך ישלחפואשר
 שקדושין כשם 'כול קדש 'למקראי מועדי "ה אומר שהוא%פי

 יבית מסוררם שבת קדושת תהא כך דין nfa~i: מסירהמועדות
 שכת ליילשם קדש שכתון שכת השכיע' %ו1%'ום תקטר 'חן

 את ושמרתס אומר הוט וכן ד'ן לג'ת מסוררה ואינהמסורה
 נתן רבי שהיות הוא זה ששכת את ישרא% בני ושמרו ,השבת

 רבי ן הרבו; שבתות כדישישמור אחת שכת עףיואומדח%ף
 רכו ' מילה זו זו ע ואי לו כרותה שהכרית דבר אומראליעזר
 השבת עשה כאיו השכת את המשמר כי און פרכא בןאתעור
 אחת שכת המשמר כ% אומר רכי ' השבת את לעשותשנאמר
 ישראלה בני ושמרו שנאמר מתים שיחיו עד עויתו את"כה שברא מיום שכתות שומר כאיו הכתוב עליו מעיהנתקנה
 כיגן ולרש ' יעז%ם היא אות ישרט בני וכין ביני השכתאת
 בטלה nawi שאין מגיד %עולס היא אות ' העולס אומותוכין

 עייו נפשם ישראל שנתנו דכר שככ% מיצא את וכןמישראל
 ניס נתקיימו אלו הרי וטנייה תורה ותלחש וסלה שגתכגק

 נע4 עייוכגון נפשס יסרא4 נתנו ש4א %תר , I'hs'a'ואין
 שגת , בירם נהקיימו לא והדיינין ויובלות ושמטיםהמקדש

 sla~n הדין טן או העבודות מן שכת סמהמנפש,
 וכשפט צדק "ומר הוא וכן 'לעיים מלפניו כטל הדין שאין מגיד וינפש,לומר

 יקומו ותרכיז חסר כסאךמכון
 תמ5 הצור ואומרפניך,
 ררכם כי כיפעיו

סשפטונ5,

 מיקין מספתחסלת1
 ואלה מרסתוהיא

 'המשפטים

 ויקהל4דסת
1  5קפח?לט,*

 שהתפ זולפי פרשה נאמרה ימה ' משהוני

קא"
 ן/

 נשאר מחלליה מקיים אני ומה , בשכתבין כחוי כין שוכעאני מקדש איםרןעשולי
 4 ועשו מקיים אני ומרה , המשנן משלאכת חוץ מיאכותג%

 והדין כשגת אף או , הטבת מן חוש היכיס כל כשארמקדש
 היא הדי הסכשירין מכח אלחש באה שאינה עבודה ומה יעותן
 דין אינו ככחן אל*פ באה שאין עכודה שכשירי ' שכתדוהה
 שנפגמתם או מזנה שי קרנו שנט% כגון , השכת אתשירחו
 משוק ויקהף לוס תימור בשכת יתקנס אני שומעהסנין

 ימים ששת , פה עף משא להם שאמר סיאכות ותשעשישים להביא אומר רבי ' וגל הדכריס איה א4הס ויאמר בשבת,ולא בחוי
 כזמן תעכור ימים ששת אומר אחד וכתוב ' מלאכותתעשרו
 ן אחרים יר' עי נעשית מלאכתן מקום ש% רצונו עוסיןשישר

 עצמןן ירי על נעשית מלאכתן ~iotp ש% רצונו ענשיןוכשאינן
 בעשיית ומתריס הואיל אוסרו סטרא% יהו שיא השכיעיובי"ס
 וביום לון תלמוד כגכויין מותרין נהא המקדש כביתסיאבה
 מלאכת בו r~ulpn וכל חו4 ולמקום קרש לכס יהיההשגיעי
 שכת עוב ףהיות הכפורים יום שחף והרי , וכחכרו בו ולאיומת

 חייבתיסודלומר אנייהא השמשותשומעועשהמלאכהבק
 י ובחברו כו 51א יומת מלאכה כו העושה כ%כי
 תשבות ונקציר אי%נחייש שהי" לפי יג5 "שתנעיילא

 ן שביעית מערב שבות , הקשר בשעת מחרישטבוח

 'כו4 %שביעית שביעי םערכ ~nalw סהוא "א %י איןלשביעית
 שביעית ומה והובר ק4 ועוד שכת' %ערב שכת מערש mawtiכן

 שוגת ה41פ הרי דין חית מיתת ולא כרת %א עליה הנכיןשאין
 כית ונרתת כרת עליו שוא,כ שכת , לשביעית שכיעיתסערכ
 %הותיק רשאי יהיה או %שכת שכת מערכ שישבות הוא דיןדין
 5א תף כדורות 5ו או,שות ההמין את יו להטמין או נר%ו

 אתת אי ה.טבת כיוס השכת כיום פושכיהמכם בכף אשתכערו
 יא אחר דגר , לשבת שבת מערב סבעיר אתרם אכףתבעיר

תנערו
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 כפרשה,משום כ ,פוח

 תומר תבגד אש שנאמר לפי. , פשנאינם 5% "שחשקיי
 םווו םחללירק ףקיים אני ומה נשכת בין כח41 בק אםשומע
 חון מלאבא כל בשארגומת

~rQ: 
 לא מק"מ אנו ומה ן רמערכה

 נכל אש תנערו לא לזם תלשד שכת מן דוק ומטיפ כ4הככה
 הםקדש,אםר בכות םכער אתה אב4 מכער אתה איםושב)תיל

 4סה אש תבערו 4א אומר הוא הרי ישמעאל רבו מתלם,ריאחד
 בין אנו שומע ן חטמו באיש ידהה וכי אומר שהודש לפינאמר

 בשאר יומת מות מחליט מקנם אני ומרץ / בשכת ביןכחוי
 דיל פית כתיתת אפי אינו או די1 כות ממיתת חול המיתותגל
 מן היטסושז כל נשאר עץ על אותו ותלית מקטם אניומה

 היתה ככ% שהפה ונוזקן אש תכערו 84 גמר תלמויהשבת
 תחת שומא שרפה מה 44סרחצאת

 ממיתי
 דוחק תיבה דין בית

 ' ז השבת את יצחו 4א דין כ"ת מיתות שאר אףכ4 השכתאת

 ויקה-ש שנאמר ףפי יסהנאמי גכשואש לא אומר יונתןרכי
 ותשש טלשים יגר( שיעבור עד חייב יהא לא אני שומעסשה
 מרש שי'גנור עד ובגומד נחריש יומר אלמור טלאכותאבות
 הכערוק , תכערו לא יוכר תלכוד הצב אית לאו ואס ,שתים
 אחת שהיא מיוהדת הכעף מה אלא ילכד מצאת ככללוזיתרז
 נתן רבי , עצכוה גפנו עליתך חייב מלאכות, אכהןpwn1 שלשי שאר כ4 אף עליה היכ מלאכות אבות ותשעמשישים
 ויקהיל אומר טהורת לפי נאכר למרה אש תכערו לאאומר
 את לו ולהטרק הנד את לו 4הדייק רשאי יהא שוםעאניסשה
 ניום אש לאתנערו 7014 תימוד ל1סדורוה ,שותהחמין
 ז ;alw' סו מכוי אתה אכף מנעיר אתה אי השבת ביטהשבת

 תושכחתא ס"א לאלהא ממלתאחללת
 nywn %נח" נ5מ"

 ,נטו למשת פחא וא% יםניוק 114( יא"
 . פרשות' בה ואית דש5תא NDb3 לכדן בלחא%לק

 קדח ס5ם 5ט למרעב ושתיםשמומם

 מלזכיוני רני56 בניק ס5ה בטנק 6כ נחרם ז5ר 546 ז6%יו יי%
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