
ינין לדויםקוה
v"a

ו לחט)כו'ל"ת 6חת ע פ י2נאר84ש
 כרכתיב עולם לישובהמצוה נקינר4, יעיר ן?ר "נושי סיין האוינוא

 תה:%~קש1גלא יניפו( 3פ3ת )יקיזון?ר
 : %1ה;שיכ(שצ י"ג ירע לדלך

 ש:יגבבג% :ים'1:1:ה שנקי ס,ץ הששםג
 (במקיכם ב"ר או האברק סמסויס[))פקוס

שאיי 6תת ן תעפ 5* כניסוישלח
 וה":ן)%ש ' אב

 :ק בה י% :;:יכת א פגש ר ירף מ כדק ך שר א מהר ןואדברה
 בי שיהיה ט"ע' החייה בכי lel~the סי' )י"מ יעילהס

)ואר תעכס ל6 מנות וין6 פ"ע ט'נ641
 ק
 ג כן על עש"ה (

 בזנרים וננ"ז, בנ"נזעוךע סן"יית שישה תקכיש9" ותרוס ותשמעג
 5פ)4 )שסרצקים

 43י
 ואכלו עליו ועוברונקיבות )סיע(

קי  821 ומע~ש 
 5%%קידושח ני*ית3יי ?י9י 4אש4ן ם"י"ישיז אטריה

 ונוהגת מצות, ב' הםךננזק"נ תורי(תשי
 שי' יהעוביכו)שיניז ודגי( סמן ו5ר סו6 3ני ייכנע9סח חכמי לנו שהיה בכ"מובכ~ז נ לבושי פו ושמר פלג לצלהס0חפי

 ביפי
 ;ומן ו,,חנ העינון ג'1 נו' ,הל גי ,שחמ,אוח, עש.ח )באו,( "(HtW: הללסי'
 ומילה: ומגדף זה ג', והן כרת, שזרונו אף קרבן מביא אינו בשוגג והעובר בזו"נ,הבית
 מ"ע, בימל והעובר הביחבזו"נ, בזמן וניהג הזה, בלילה הבשר את ואכלו עש"ח)אמרי(
וב"ר

 כופיי
 זקךכ8ב1'מ לרעת כאחר, שניה' אכל ואם לוקה, מבושל או נא אבל ואס בזו"נ, הביתבזמ, כו'ונוהנת ובשל נא ממנו תאכלו אל עש"ה )פי( : בידם כת יש אם v"o כל על

 אפ ני תאכלי לא דבתיב רכיון שמס ולוקח לאוי! ל אותן טנא ריקרנ2ב"ן אילוקה
בועז

 מקו6 ל"3 טתסוווס( ):("olo וו טוק ינתות תסיט ונג"ס 6' סי' י6"ע יייו וזכר.נקיבה
 סיפול דרך ,ט he'1 ו"3 63זסרס( סו6 )וסרו 3חקר6: וסונט עוית )מון סו* . רמוש :סוכוות

 פסי36*ן לע . עדים מראיות : ססי"ת חסרת סו* רק מ65נ3ו סייס גמוע ולס 3pPtS מקרסלנט
 עתדז3ס: 1זלון )ו09 סthD 31 עניסן יד 30 סיום ח3י *תר ל'5 . אחוי : סססת מס 6ת 3סתו9*"ת 3ת3ולס b'iSOnn שסיס סנתס ל"5 . צמויום : נו' 6ו סתתם DS(~ ס)3גט 6ת ר6יתס ניט6ותס

 סג6מר נמו ou נמו את. נתומוי 6דס ס3 סס3וחו סת3ורס יסות סי ע5 ססות9 ל3השחיטהו.
 3י5 ,רוב א'"11ן. ותלינות: ווטירס 3ס11 )יתון(. : ס6יז עס ססיווסו סבלן 6מ מסתותםמגגי
 'S)eae' ו"5 4'( )ולית : נתועדיס ו6סיז ססו6 ספט9חב

 לע . פלג וצולה ותגורס: 5תנולס
 ו *ע5ס aho qunS מי נסב ת4 רסון hle פ3ג 5גוותו, נתקי 1S1bln 96 610ויאע
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 לחתםשירהיכין

מ4ש-,יי
 ואין בוו"ןשהבית 31גיש4"

 לוקיי
 )תפס ר*4תף מטר מקמצת כל ככומר ן

 ן כר והנותר :נאמרלעשה,
 ונקעיי(. יעי obcnגיית

 5'ר[ נאינה ח4??סה קיים לישה לקהי ז )כמטר( תשרפו:בשוש

 'ויסר סג יר"ש ק ב'פיר:רוא"%בואי
 מעיזות 65תד )'מ'

 ודאן ובמניע שכסורל )לקחי( עשה(והעוברביטל י p~r תורמיי ל?קמ ,ין תחע ת%סקן%"'ימ
 להמצר"

 י 'ישי סיס"הי ישע "ישריאמיתיגן:ן:הי:""ום SV1t): וו פרס *ני5ת ויוי נוית6ס ימצמץ ל4ש שאור *ימינכן מ ,, (DW1ןג,4:גגד,סק,וה כמיש4::~4גבמ
 ן:(ף"י" 1:"ט7, בנייי:גהת:הגשי
nWVDכגון 

 ק
 ז לשרשי עבמ ?יציולתושביכםכשעיים חמץ שלקח

 יסו56יס גיוס קני טהפטחדייכם לא אם אבל בניתו.והניה
 :נתוריס( שנשאר כגון מעשהעשה

 מה כב[2כטל(_,3שוה
 ח להנץ ום* ף4שנ4 י nDD ל קוהץעיי ק

 : ס3ו5י( סכרן ו5י )ובסעודת קרען בנ"מ ונוהגת תאגלול4ש
 בכרי כזית נו ישאם פ בם ך כילתה א בורן"" ש ריך דשא : לוקה והעובר , בע"ןובכא

 א.
 כלה

 יסו- גין עג: ס4ר ילקע?מיסיי
 כדור

ItNl'DID
 ' ינת'מםנייד,נקק;ןיג%ג'י:צאיגע ! (elc) ענhS 5סיס יקךכ1ב1'ו ולדעת

 : סתענ3יס(חסויייס נכר בן כל עש"ה)אמרהי(

 : נ.עשח בו שאין לפי לוקה אינו . ננר ממנו-לב! :מכילגוע,גי(גי:נ
 עליו לוקין ואין בזו"ן בזהוב ונוהגת , בו יאכל לא ושכ,ר תושב עש"הנכשעירם(

בועז
 סניף, ומז תומו טן ו"3 כתושבים. וגו': סע53י נוחת גסו תמן ל"5תעוווות נוית(.)6ס
 נ"5 כו'. באחיו ראדן v(hS1 :s סמ5 גו סז6 ומניל וזלות, ודוג) עע'1, ס6יוו סו6ותוסג
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 להייםשירה
ל"ת ,מ"ע
 oh גי ""1 "זס )ייניי וז' קדושתל ,13לרא" ןפפיר ירחרח 4%רע עליח

 :עיסוייי(
 'א עיטת כאהילו-ה פסף ש 4צ1םעשב

 עיזי מרסת ססו6 )נ5 99ח 4 אוי?
 SDWW1):וגן

 יב כי 1GOt-t כישי ושטי4ןט
 יסס5יכי(: נ3ו5ו )תכ5ננטה

 שכשה מהללים ש% מ21רקטורו וקנםנט
 צרים מ ל ש מירכת יריר ש לקנומ

 : טס( סעסס סוסיות)וכ5

 ןפךה ךוךם ופטר התמדרןילר ה'י
 : יכניס( )כסייס ?כיר מ ולר יהס

 )יסננלס תונף ט אש ר "עץ 1 א אקראיא
 6סווס(:3סנ6ס

 6תמ פ5*ת יםבשלה
 יג סש4י ושב ישנרההנברהבו

 ימתומו תוו י65 )י65 1מננסהכהקצאה
 מנו(: מחתיו 6יסוק

 מלט וי ע"ע ג' יפייזרך

 יני ן*טי ל תי ל נילהלשיים דרף גת למיטיבן וקליכםגואל גדליכ

י*,5ן4.-
aso י 

 היין"
 בכ"מ ונוהגת חז"ל דרשו וגן פי לקבם ו טמ4נ1ת b*aS 4 4מלליהצור

 newv )ניל( בעתן בכ"ג )כי רטש ולשרעם זיוךםהטת
 וכ*ז בכ"מ ונוהגת וכו', ס15י(: סו6 ס'ממוס

 ע4 לא כי דבב האמנת על שא' שהוא וזרננב"ן וכתב אחרים אלהים לך'היה
 ובהתראה בערים ע"1 והעיבר בווין ונוהנתבנ"%וכ'ז אחרים, תיבת ntovבלשון

 ך:הרט"כ'ים גיהר "שח וי.גה;0,ועךנו,חשחח%ונ)ח4ן(
בועז

 , מורק מממס עי5.ססו6
 561ויי

 כזורך3נת: סורנס ו"5 דרך. גת ז תמןימנך ס3* ל'5 , סניוס מסון שפתיך. עצים : יעי5ית ע5ייין סו6 06

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



%"ייכין  תמים שמצוה, או מ"ש עלעל'1
 היפש משלת טצוההלא

 , פטור משלה לןוקיימא

 פעלו שלמתקוהנטנ.ם, עב[ משיגוהרמ%'1
 בין אחרים האלקותעבורת
 כי שיעשה או לאלוהשיקבלנו

 עבודה או עבודוון מד' א'לו
 אבל , אליל לאיזההשיוהדת
 צלנוינבט מעשיותהמניעה
 תפנו אל מפסוק לןנפקה
 תעשה לא טסכה ואלהיכו'
 : בוו*ן וב"ו בכ*נז ונוהגלך

 תשתחוה לא עש"ה)תמים(
 ע"ז לכל השתהוה ואםוכו',

 דרכיה ttHW אף ,שבעולם
 , ק,טר או , זבוח או ,בכך

 כרת ח"ב במזיר נימךאו
 ח"ב ובשוגג נסקלובעדים
 עש"הולא )פעלו(חטאת:
 להעבר שררכה במהתעבדם,
 , בו ונייצא לפעור פוערכמו
 ולרעתהרמל'ן כנ"לורינס
 מצות כאן נחסרהנ"ל

 השרההואה ,הרמכ"ם שמג"
 לעבור שדרכה ומה , ע",לכל
 תעשח רלאפוהלאו כלא בלאו בלול ללעתוזהו

 לדעתהמורח
 בזו' ובכ"ז בכינתהג אלהי הפסוק זה,

ל"ת ! לחייםשירה  מז ט1ך'טה ,4הר טיליישמיקש
 טהשסףואה יון מנטףתימיר

 : סתסוייתיס( ע3ווות)7'
 יז פע54ת וקל ליעיר יכזיב9אךה
 ))*יעססיו(: כפסל לקליל"בורתו
 יח !4?יוה4 כשוא !שא ט ה'כביר
  י"יז !4נש כי ושקי רציתנ

 :יסעויני(
 : תונ)( 6סר )ונסי ףל כראלי לק'ר4ש כיס לשבתבבר
 יכו "עךי-יו ,עיטיי-ת4 רכ4"ףיו1'?ר
 )וכץ(: )סכת יעפס פ)6וננ4ח4

 נפ4בנבם )4ע54ת ייך)זם5124?וץ
 תססי(:לותנ)וס

 כ SftS1): 3נת נסס ))סיוג רצ1ס ל ס4רא
 כא ג'א94ה 4%94טה יאול?האשה
 תנוגס(: )" היך )ייעסמ:רסק

 כב יומת )כימופ נפש ןקניב חל איש7
 וחיז(: 13 עייי1טתעי4
 ככ ןש"י 4ול 5סעיי 1רפ1שוז1ב
 : ועו)( 6ון ותו ))י5ךןיף

 כלינ

דרכיו

 משפםיד

אל
אמונה

ואין
עול

 כו' שם את תשא לא עש"ה )כי( : לכס תושו לאמסל

 עשיה )כל( מקרבן: ובשוגגפטור הענין, חומר מצר מעוטה בו לוקהאעפ*ישאיןבמזיד
 שז*ג מ"ע אעפעישהיא בזוק וב"ז בכ"מ ונוהג היין, על ופי'זכוהו השבתלקרשו יוםוכויסות
 : יצא ויין פת בלא נרבדי' קירשו ואם , והבדלה נק'דוש חייבות שנשים חתללמרו

 והתראה ובעדים בזוען וב"ז בנ*מ, ונוהג נו' טלאכה כל תעשה לא עשייה)ררכיו(
 וב"ז בב-מ ונוהג כו', אביך את כבד עש"ה )משפט( : קבוע חטא' ובשוגגנסקל,
 ואם בוו", בכ"מוב'ז ונוהג תרצת: לא עש*ה באל( : אותו כופין ב"ר ביר כח ואמישבוו"ן
 איןניאוף ז"ל, ופי' לאתנאף עש*ה ]אמונה( : נסייף נזיתתו והתראה בעדים ורצתעבר
 נערת ועם , בחנק שניהם א"א עם והנואף בקרושי' אפי' אשה קונה וישראלבעילה ע"י אלא לעכו"ם אישות שאין אך , נח לנ! אף הוא איש אשת ואיסר , בא"אחלא

 והוא בשייפה היא כה, בת היא מאורסה הנערה ואס , בסקילח שניהםמאורסה
 בכ"מ ונוהג מרבר, הכתוב נפש שבגונב חז"ל ופ" , תגנוב לא עש"ה )ואין( :בחנק
 זמן בכל ונוהג שקר, ער ברעך תענה לא עש*ח )עול( : חנק ח"ב ומכרו גנבו ואסבזוען,

בועז
נוי

 ע)וווח~
- 

 )מערוך פיז hleS יםfrn 4 סח6 י*) יענש. כי ססתתו6ט: ויסון ק'לור וכותך
 גת )טון סו* . )ו)6)( סעוו: נסע)ס )סם עמס טותן  סמו)יויס ו6ס '6ו ו") .נו1ל'ריך. :עוסו
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כי"ע
צדיק

וישר

הוא

שחת

ויכין, לחייםשירה
 ערקת ח'חת1 ?סמור ר9ייוייו
  נויסתורסיט)סזק(: חנ:ה1 :קירערכי
 )עירי )גי רמ1ש ששעה דז' צלםו
 : יושר( )חס'

 1תח))ס1( ע)י1 מסת תיון )כיאסור ניזקקיי סיזהס ילחסךיןקיי

 שי'בית תמנש השיףהשת
 י : נ)חת( ערי ))ייךסחיה 5ק ח יפץ ש שעיין מ יעקירס

 פק"פ וי פ"ע נ*ג 'םמשפטים

 ושבר "ווי ל לשפיט ן רין)
 בחנם ו מקשי 9 ובשביעיתיייוני

 : )ו( ס"תור 1%UOGfi)יננ)
 ת6"יית )נ)ישה לשם איתי לאקרנה קריןלצער

~Gh 
 : יעי"( )ס

 )ויתנסג דךךךה ונכח 12ה?רלייף
 : עויניו( )נ)ניחתים

 נ! , בנקיבות ולא בזנריםנד
 על ויש עדות בתורתאינס
 הדמים נתן אם אף חז"לופי' רשך בית תחמור לא עשיהכה לצדיק( : מלקורה זהלא5
 עובר הנדח בדרך שהוא אה)ן

 בזו"זואין וניהג זה, לאועל
~ltptSלהשבון: שניתן לפי עליו 

 תעשון לא עש"ה )יישר(כז
 צורת דמות חז"ל ופיאתי
 בכ"מ ונוהג לנו' ואפי' ,ארס
 ואין בזיוןוב"ז

 לוקיי
 עסקיו,

 למלך 23ש13קהניחבר
 הנא"י, על זה עלתמה
 טנאה ז"ל הרמב"םגגם
 עש"ה להוא( ן הלוקיונבלל
 ונוהג גזית אתהן תבנהלא
 עבר ואס , בזו"ן הביתבזמן
 ברזל בה שנגע אבןובנה
 : לוקה בכבש דשובמזבח
 תעלה ולא עש"ה)שחת(
 ונוהג נוי טובחי עלבמעלות

 עבר ואס בזו"ן הב'תבזמן
 עליווגילה גסה פסיעהופסע

 לוסו

 לאמז

בניויז

מוטם

דור

 עקשיח

 נלו( לוקה: במור עיותו נח מלמכרחה מאוסמה ורסקמנע

)ויו"
 גנ: "יד תקנה כ, ךשי, -ז-ז ' ס'ויסתו)וס(:'

 בזנזןשהיובל אלאוא,נונוהג כמ דחיתם רךיריה וסיפוקדבוקה
 ניטל עבר ואס 1נארץ,ניהג פניות גה06ט )1ק טוש ר גריע1תם1

 2 ""י;'4:ו;1""עז ן" ערש in~tuip ns"Uiעי
 היובל בזנן ונוהג :בתעוד : ועקת( )טת) לכת6סע יומתש

 קיום על כופין ואין ,דווקא
 : ברמיה לנכוות והפר' עש"ה נבגיו( : ברצונו הדבר הניח שהתורה , זינוצוה

 כסותה שארה עש-ה נדור( : למברה ימשול לא נכרי לעס עש"ה)נומם(
 על עובר , משלש א' לה גרע ואם וב"ו, בכ"מ חורין בת אשה ולענ'ן כו'ועונתה
 ימיתה כו' ומת איש מנה עש"ה )עקש( מעשה: בו שאין 9פי לוקה ואינולאו

 ד"נ דנין שאי( בארץ, אלא נוהגת ואינו בסיוף, עיסתו רוצח הע"הנחנק.
 נוינה כו' סקילה וריתות ד' וכלבח"ל:

 אוחי
 מנה 5א נוצות, לאיבע הרפשים

 גי הרמב"ןאותן
 הרעה nwlu כל לבער כלול מקרבך הרע ובערת p,DD1 לדעתוו

בועז
 השיפה, חיסיס: )1יס oolh(ecu יתוה St1,DS1 )קנוחו: תס6חתי117,י יען צב'ון,)חקרם:

 יוגרח סתות )ננ6 קרועות מוייגות יעמס ס)מ ו") שליבות, : סת תסוסי גתו גינוי)110
 יתיינס! )ת ת)יעוס )עיניו תחוסם חיח חס יי') . מאוסה : ערום וינכס נסות מסיעות1ע6ות
 ו)גועס )07ותס י"ג , דך,ויזס ור1י7יס: תגסיטיס וסרסת D((cnD וסימוק עו)תס י"3 ,ך'בוקה

 : וסם )סווג קסם 117 סעסס ען ל') קשיותו, עלישע:
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 עתייםשירהיכין
 מאור אלא אינםוהפרטים

 ע
 הפילה פילט ומיל,רוף ךפתלתל

 להחיותי
 לס

ן ב נבייופתלתל(ונזה
 "גיד(: )ונתי:י0ת לסכי?ם ?נע רן

 וצער הנזם ישלם לרעה4 המכה הליהוה יט בפי', אזהרה כאן שאיןואף
 , לאו בו יש מ,תה אוברת
 ן ועכ"פ , ומלה פסחחוץ
 תיגמלו כ כזפסוק בו האזהרהנלמור
 ונהו יוסיף לא יכנוארבעים
 ישראל איש 3ל עלא!הרה
 זאת כא וטומטוכם בוו", ומןוכנק[ בכ"מ ונוהג , להכותושלא

 הכההכאה ואםואנדרוגינוס,
 והתראה, בעך'ם חבורהשל

 חבורה, ובלא בחנק,שיתתו
 עמ ואים משלס פרוטה שוהאס

 ואינו לוקה לאו ואםלוקה,
 ונוהג כו' אנשיכ:ם'ריבון וכי עש"ה )הל"ה( :משלם
 נבל כב שאינן בנקיבות ולאבזנרים
 ולא כנ גק n~wuשים תשלומיי: בנל' הם אבלדנות,

 בתו' עיין עייוהרמכ"זהשיג
 בו nPP לא ואם עקש(,)ר"ה

 חכם בד סאת: "ש21 יגח כי]ש"ה
 אפי' אלא שור דווקאולאו
 הרינים ואלה , בהוההנתונ הלדא כה שריב' אלא שהניק ועוףחיה
 דנים אין , קנסות דינישהם
 בדיני לשלם חיבאבלהמויק בא"י הסמוכיכם ב"ראלא

 ושלכפם לדה"א עוייןסוי49י
 סוס(: )נפי*סר השבת רקי 4 ביכייןס

 ל-איכונו מיתה זר ב גזיר 3(ובבייבי לעברי ממירה גמולששיהם

 5ו(: יעה גן עסת )נהיךי'בי

 אנית זלרון וכשפיט שביריםזרין
 )סי)1)יס ע"ח ס ל ח נור זתופרות

 : וחת(1ת11ס

 לא זעוה4 מלסגלו עבר שבנחוגי
 )ומ"ותס םלאףלו איבמ4שסט

 : יוכעס( 3ימתוו
 )ית3י (p'lD )יי" ריו ל יי ב ו2יג

 :ת3)

 לשים ישוה איש לצאןוגענ
 ן?עה ח שה ל חמשה ן רקעהא

 t(hSn 3'נסף אסי לשורוחמשה

 נקף הבירו מלעיר ברםסריגת
 )נס(: ס' 11ע3 "סר )00ימ3מעלם

 ר"ח י וסר?[יק ישישי י מרעיימ
 )גי אשי כושמיר לשלםהקריש
 : סו"( 1)סייק )151סיגו

 את יאגל ולא עשיה )עם( מקום: איןמוציאיןמידובשום הנינק תפס ואם בלם,שמים
 זאפ כ"ג: של ולד סמוכין דווקאעפ.' בוו"ןובא.' הנסקל בשר אנ,לת איסור וניהג :בשדו
 אפי' אלא בור דווקא ולאו בור איש יפתח כי עשיה, )נבל( : לוקה במזיד כזית ואכלינבר
 נקבות ולא דין לעשות שעליהם בזכרים ונוהגת טפחים, י' להשית כדי בו שיהא nlur)1שיה
 ט עש"ה )ולא( הוזקו: או 1pftn בין הס חשלומ'ן בגלל מ"מ אבל רנות,שאינן
 וה', ד' תשלומ' בא"ימחיצי,לשלם ב"רסמונים בגריםודווקא ונוהגת 3ו', אישיגנוב
 עצמו גנב ומנירת דם'ה, או הגניבה להחויר וס כה להם אין סמונים איןואם
 איש יבער בי עש"ה )חנם( : נוהג שיובל בזמן אלא בסמונים אפי' נוהגתאינו
 תצא בי עש"ה )הלוא( לרון: שעליהם בזכרים ונוהג ורגל, שן רה"נו וכו'שרה

כועז
 י"3 אכוין, ,כרזן "גנוים! וסר חוי) כמו *ויכיס 1וקר16 03וי1 ונח מיי יי') אנירים,ורון
 וינינ5

 חילת סגתוו )סק תבירו, הבעזך חרנס: חון בדם, הריבי! גסנ*ס: 91Dh חוחעוpo'1 )* *מ ועוף תיס *ו עז *סי' bib פוי, יצקי 5"י י") גונגח, עז ותקוות: ח3ות'
 געיוו:מח
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#ff~שין"" י"י"-"י," ~1נ~5"4א 

ש:י  ימנני ושיי,שת ג5* : 
 ייןר(מהני"%::ת 1 לו )י, חיקי. ןל~ו

 י" צי,ןנ."ו:9ה 5מ (Shl ;ע bpSb~ 9 י ןיפ ן "יי?"עילם
 כ*נ של וב"ר רווקא בא"י ובסמוכיפ הרנים, בזכרים זו מצוח ונוהגת בהוה,הכתו'
 וממר מנשקע, חוץ עייו לוקין אין בומעשה שאין לאו וכל , מעשה בושאין מלקו/ בזה ואין במחויבין, דין ולעשו' מ"ע ביטל מלבר בלאו עוברים , זח ע% העוברי'וב"ר

 מחשש עליו, האזהרה ונכפלה , רמונה נ(4ש וגר עשיה )וכר( ; בשםחבירו
 יאין בזוין. וב"ז בכ"מ ונוהג לסורו,תחר

 לוקיי
 )'מות( : מעשה בו שאין לפי עליו

 : בזול וב"ז בכ"מ כנ"ל ונוהג בממון, תיחצנו לא בספרי ופי' תלחצנו, ולאעש"ה
 לא ויתום האלמנה כל עש"ה)עולס(

 תעמי
 ז"ל ריקרנגכ"ן , ובוו"ן וכ"מ ונוהג

 sw )ל"א בקצות עיין ליתום, ולאו לאלמנה לאו לאיו", לשני ע אזהרהמנה
 ששם ומבשל(נא

 שחלוקיי אף , ויתום אלמנה כחן כמו אחר בלאו הנפרטיםתאבל ודאת ופיט, כלל שם שיש לפי ואחד, אתר בל על לוקיי
 בלאו

 נגון אחר מלקות אלא עליהם לוק', אין מ"מ ו"רנםכ"ן, לרעתואחר
 שהם אף אתר, שהענין ובמקום לפרטן, כלל בהם שאין לפי וכיוצא ודבששאור
 כל כמו יןרנגנ"ן לדעת אף אחת למצוה רק נמנה לא , חלוקים בשמותנפיטים
 המדוק, לשקד שלא אחת צואה ושהכל וכו' צדק מאוני וב, וצאן, בקרמעשר
 לוקיי אין ויתופ אלמנה ועינה הקוברוכאן

 שבלב רברים כמו זהו כי זה, על
 זו: בפרשה שנאמר כמו ריבם הש*י*יריב אבל הדין, מצר שעשה לזמרויכול

בועז
 סמסחיי וי* תייג Sh~ne י"5 אחר, ולאהוא

 )נתונים סתקוסות יתפס ל"5 , שבעלה עדינה :
 : גייס  העווות סתקסר גסון מוחסוסייס
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יכין
מ"ע

 בינו לא תלוה נכף אןמ עשייה)נינו(
 א' שזה במכילתאואמרי

 חונה. שהודםמשקלשה
שנות לו תהיה לא עשייה)שנות(
 : בכ"ז בזו"ן ונוהג ,כנושה
א עליו חש'נזון לא עש"ה)דר( 4
 על[ 2וף ח,*?[ ופי'נשך

 כלביי ואמר ,המתעסק'כם
 ורף . ר[או'וי בו' עוברהנז?[וה
 לאוין, בב'והלוה

 בנ"י, בוו"ן וניהג ,באחד והמתעסק"
שאל לפישהמלוהוא,,לוקי,"ליו,

 שניתן לפי , במלקיתאינו

אביד יהיויחמורו2יסגרעגמתיה
 אלהים עש"ה )ודר(כזמנו:
 ,ל ת"ל ופן' , תקלללא

 לאו זח בלאו ונבללריינים,
%,יד"  1 ג' מבואר ושנשו הש"ירברכת

 ה' שם ונוקב אחרבמקים
זמניה ואם ובנ"מ בכ"ז ונוהנוכו' הים

 השי
DW1 כא' שהוא א' , ב'לוקה י' בכינוי או 

ויאמר שהיא נזפני וא'מישראל
 הנ"ל פסוק )שאל( :ריין
 , נסקל סמוכים עפ"יובא"י
 אותו:)אביך( מחרימיןובח"ל
לך י4ן בעמך ונשיתןעש"ה
 ,תאור

 ב~

 מלכות ממשלת

 לחייטשירה
ל"ת

 ינכס) נחזהנ4 נ ~נ4 נ לראי י ז?
 : יזינו(תסיס

 לו )יק ף41שנ4 ול" נקיף*מיר
 : וח)י)ות( 3תת1ס 6תוהתוסג
 לז 3י6סור טוש ר דרנם יבית ר בריד
qhוסתסור(: )התתעסק 

 לזג 3ת7ע? )גס חק ר דיינים מלסללו
Shויתוו( תסנין וודית תקוי : 
 למ אין ש" לניב אליהםשם
 יסי16(: נ) תתזו תיתיקק )031")יון;%ל

 טצתן~ךיע%4וה,"?

 : ווחסו3ין(ססו6
 מא דגנף גיר4ן[י 1ס4שקרוו-[א

 : גססרי7ן( סת3ו6ס )חוקיגשתתרים
 מב כ)כ אכלנה י נטרפת לקול קורוק
 : תנוע)ין( 613תן )ס1)1 תיו )6ולסר

 טג רעע ששמוע אוני :קירוסשופט
 רעפו תבתי 6ת7 יסתע )631דקקם

 מיהר י לו*ע ??שצתי ?עירי מד נטב יער יתלע?רץ(י?ניע :ותירו(

 כוית אכל ואםחכנזיס
 נזי

 לוקה למחיצתן, חוץ שיצאו מבשר או מהטרפות א'
 לוקן שאין שבכללו' לאו מבלל זה תאין , נזה הארינו והרמכ"ורוהרכנב"ם

 דברי הר,ין ישמע שלא בזה וכלול , שוא שנוע תשא עש"ה'לא )ויאמיו(עליו:
 בפני שלא לרב ישמיע שלא דין בעל על נ"נ ואזהרה דינו, בעל בפג; שלאהא'

 11 אזהרה 4'ן ובנקבות , שקר ערות ומעיד והמקבלו, לה"ר הניספר ועלחנירו,
 בהן ש"ך הלאו בזה הכלולים אזהרות שארי אבל דנות שאינן לפ' שייך, הד,יןשל
 בדבר מעשה, היה אס ואפי' מעויה בו שאין לפי זה לאו על לוקין'עליו ואיןג"כ,

 איןשכממון
 ופי' כו' רשע עט ידך תשת על עשיה נלך( להשבון: שניחן לפי לוקיי

 א'גו רשע ערות וקבל ענר ואס ער, המס תשת אל ער רשע pwn אלחבל
בועז

 : צוחן ענו 6סו ההירים י65הן ניע , ממעניךבצאהך
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היכיןן לחייםשירה
"ת1מ"ע

 מעשה, בו t'HW לפי לוקה טה י1ב ס 94;ע סירסר כסקןערץבהנחל
 ברבר מעשה עשה אםיאפו : יסו)( ופסס ע) זמו )גי ייתהל

 :גו4:ג.7[1נ1 סו נם? ולזבים ולנע לרב ?ן1עליון

 על תענה לא עש"ה )עליין( טז רחמיף פרע המשקפ בך9רבהפרידו

 כמכנילי"א ל; , לנטות יי2 יסתוו(: תסייו )1)* עשיר ו ל ד קוווי
פל31,'ןן'איאחורמהע.לפניד ס) )1"ף יפר"נה נרבצתבעקה בנילג

 על תענה לא חו"ל פי'ועוי : הני( 5"ת 5ערסוט

 ר3" וא" מעשה:( מם ןש4,י בנקיורה1 ריק צ,עשהיצב
 אלא ד"נ

 ברבורה'דנוצ'נורמן, "דק ישפות ?ערקי-עי דיקצ
 היה ישראל, אתששפטה התרסיסי ונס תקיעתסתר5 ויריגוערים
 שהיתה ומתן משא דרךאו .סי35(

גיני:ץ:קבליגסג נ )יק)יקת ששפיט לא בשיןנברגבלת
 רביהם אחרי עשיהישם( : ת3וט)ת( תטכססגו

 ניזולתזה שירשתלהטות,, משביעית ישמיש מלאכה עבדת ינטימלר

-%:"ש44"'!י - r r ביחהיק י""'. 
 מהכמינו הרוב קבלת3פי ברגתי

 ואין בקבו, תהרר לא ורל עש*ה )בהפיידו( וב"ז: בכ"מ ונוהגתז"ל,
 לוקיי

 עליו
 שהוא אף חטט ופי' שונאך, חמור תראה בי עש"ה )בנ'( מעשה: בו שאיןלפי
 ! בזו"ן ונוהג לשנאותו, מותר שאז חור ולא בו והתרה ראהו וזה עבירהעבר

 ר"ל במצות אביון שהיא פי' ובא בריבי, אביונך משפט תטה לא n~eu)אדם(
 ל' תארור, אל וצדיק ונקי עש*ה )יצב( דינו: את תטה לא אעפ"כ רשע,שהוא

 ועפ"י לאוין בשני המקרא !ה מנה ז"ל דהרמב"ן וכו', וצר,ק ונקי ת"ל תייגיהא אני שומע דם מנטף והסייף הרונ ונוצאהי וכו' הבירו אחר רודף ראהימכילתא
 שכזחזירין זנות עליו ללמור לי יש אחד ואמר חייב ליוצא כזנ'ן בסנהדרין.הגמרא
 מחזירין שאין חובה עליו ללמר לי יש א' ואמר זנאי ליוצא ומנין נקי ת"לאותו
 לא ושוחר עש"ה )גבלת( א': לאו וצריק א' לאו נקי א"כ 41'ק ת"לאותו
 לוקיי ואין הקת,לא

 תשמטנה והשביעית 'עשיה )ענוים( להשבז,: שניהן לפי עליו
 ונוהגת וליה, עשה בהן יש אלנית שאר' ובן וזית, כיס הן ובנליםונטשתן
 : רוקא ישראל ובארץ הזה בזמן אפ" ומדרבנן שם, שישראל ובזמן בלבדבא"'

בועז
 ,סו . ימנע לרב עניה : *תו שרעת עסי' )רעות רסיס *תוי תסיס )ה יק , האהדבהכרעת

 יעת! 33י רסיס *תרי יטס ~bS *תר סי' וסו לע נטיהן רבי[ ר3! ע3 תענס )* ע) *תופי'
 י") רחכזיך,פרע

 : )קי סיע וכוי )שלג ייו5** תגיז חד) ת"ס פי' יס י") . צדיק 'עשה .מעי: סיעפו, כמו יתמיך 5עי
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 לתאםשירהיכין
 י 6 פמי מ לש למספר שה וניוכם יו,נאמר)לנוספר(

 ת ל

סהונ

lwnttt1W; ב :ן.'י: עש:ג 
 ","ת י") !ינצ

Inye ע 

 שויינק2%5שי',י " %,ש7-יש-טי,4'- .*י"ששם
 נג ימיה למץ "1ה לגמואחרל חלק יאסנויש,סה'ןלאוי"נ,ה,

 נר ,."ור היףי יין :שןס:ונ י.1~זסכיניחיו; )y~3p 16 לקשח מבררה יברץק של ולעת עשה ביפלחנינה
 גדי (olS1 יש144 ב 6י-נ ק כ4רץ ונוהג , בוקר עד חגיחלב ש~ופמיפיק": כת15ס(: )כי6י11 לינה ה הסנר ת י*מ קיים ההמץ ועדיין פפהשה

 נו סך,[ יא,9'ס י4נןה סיפור מכל שנישומו )ן9י(י
 ' . . ' בזכריכם בזגו:ביתונוהג

 מפיז יכיס )6'7 )יק קים

 יסט ס4' גייתנחיי 'יוגןמ,"."ןניי,יןי
 נ' ,י'ןסי מ9"

 נ ntSD1 '6 3"ע נ' סלמיוננה שבר ואם מו',ננ*מבונ"ז

 נח יסיג )סו צאתם ךמוש רון א כרי כארץ ישבו לא שנאמרלנחלתו(

בועז -~פיגוענו4
 צפון וסר בעיים,  צרק ישפוט ויויי: ת'ל ינו', וכרי  ייתי תנין ת;"5 סי' ים י") ערק,ישאר

 נ46): )יסיע שעכו"ם 6ת סוניה טסיתו4 עזור ר"5 , בכרי בעגוך כו': רודף רטטוסהני)ת*
 : יסתום ק) טטו6 נזי ת5ם) )* סכתונ צון , קלה עזימנע

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



פיכין לחייםשיזה
אתמ"ע
ש"פ'מלקמי((י:י:( זיייעהגלגגי: סוברלט

 )מרבר( בנאמר: לקייםאנו )חור(: 35ו01ס)תס
 השולחן על ונתת שנאמרתצרה

 )ובתוהו(שנא' פנים:לתם ה4ליכ4 תציר כספרה ונרות ובתהומ

 ב11נ%בי(4ג נס ולימי טיו"פ.יי שהיישן !ט1De ש,ה~ י,%,5גשנף"יי
 מהוס' עבר ואס וכי',לאהרן (tlWh: ובקוס תקוע פיות יתדיתוירו

 מיתח ח"ב יהר אובגרים ם נמנע בזה במעיל טביב ינפילימככנהו
 שבויי יעמסו(: תרות )וגסי קלקולי ןהחריגה

 ואם האפור, Ljo~ החושןקח קטרן ג הךלבים ו נאלים כ4?ר4 י ינוננהומב העוצ 'י כדין )
 ה'בורס פרקו אשה אואיש גסוגס ),גוי לכא4ים 1 כשר זן אכלנ

י י:.ג'::4י':ק ןי !ך.ה יצרניסג  ליב1ננה1( : במספריםכררזן יקעירוסו(! שיות 6ת )3סעי3ו נבוחרי

 אשר אותם ואבלושנאמו טא ל4 ן מה ש כמירע י שי א בירךככאישיי

 של"4י הי "ישי 5ד[3""יי
 : סתייון( 3תז3ת )יק ?ף 3 מנחת1

 פצת. וא' מ"ע 1' ים תשאכי
 ימן "ני ן2ם גך9תי ימן "שיר עינופד

 : תתו( יתע'ע (hS1 שחלי ן רקתוך
 וחצים ר 99כ4 ש חישרה ן לר ס כנשרמה

 רפירתינ4 שייית נגשיםכאיים
 קטורת אהרן עליויהקט'ר תנפי(: ע)וות')חיית

 בזה ואין לד"ה אחת לקצוה בהעיב , והקטרתה הקטורת ועשיית וכו'סמיפ
nplSn~, ושל שחרית של קטורת ק"ל "הרמב"ם לרעת 1 : הולקין בזה אבל 
 לזכרי הבית בזמן ונוהג שתים הן ז"ל דלזקרמנ"ן אחת, מצוה נחשבערבית
 והקריב עבר ואם וכו' זרדז קטורת 'עליו תעלו לצ שנאמר )כאישון(כהונה:

 בל יוונו זח שנאמר )עינו( לוק': הקטור' זולת הזהב, מזבח על זרקאו
 הבית בזמן ושלא בח*ל שעומדים במ' אף הבית בזמן ומהגת השקל, מחציתוכו'
 אהרן ורחצו שנאמר )ננשר( : המנהנ מצד רק בארץ שהוא מי אף חייבאינו
 קירזל ולא עבר ו"פ , כהונה בזנרי הבית בזמן ינוהג וכו', ידיהם אתובניו
 הדיוט: כהן ובין גיול כהן בין פסולה ועבודתו י שמים בירי מיתההייב

 D71DD: וויו מתשו,ריח

 נשו"
 זרע: ז.1 וקו",,,,, ו;4ת (ISO ופ'לתינ,,
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מ"עייכין
 יעיר מן אותו ועשית שנאמר)יע,ר(
 וחיא 141' קרש משחתשמן
 הציבור על המוטלתמצוה
 שנאתר )קנו( : הניתבזם!
קנו , ייסך לא אדם בשרעל
 י בכ"מ הזה ובזמן וכו'וניהג
4 ענר ואס , השמןשימצא
ע' ח"ב בנזזיר כוית ממנווסך
 : קבוע חטאת ובשוגגבית
 לא ובמתכונתו שנאמרנעל(
ל זמן ונבל בב: תוהןת'ושו,
nptVובשוגג , גרת יחייל  
 )גוזליו(שנא' קבוע.חטאת

 לכם, תעשו לאובמתכונתו
ייחף הקטורת עשיית איסורונוהג
 ואם י בזו"1 זמן ובכלבכ"מ
 כרת, ח"ב במזיר ועשהעבר

 )ירהמ( : קבוע חטאתובשוגג
 ואכלת לך וקרני,שנאמר
 יפרש נגז כל ואכל עבר ואםמזבחו,
 שהוא כל ששתה אושהוא,
 לוקה נסך 'יז של טפהאפ"
 נווצ'א ז"ל"נםש בידך ירבק ולא שנאמרלפי
 , נסיכם יין ,שתו מפסוקייזנ

 נזפסוק ע"א תקוובותושאר
 וכו' מאומה בידך ירבבולא

 גדולי' ושאוי ז"לוהרמב"ן

 ,"חהי5אש5
 שנא' ('WID) : תזנחוואכלת
 ופי' בות תש ובקצירבחריש

 לחייםשירה
ל"ת

 במטח ן יס ן וציא4 י צים ע ריקתן
 )ע5ווס )מגין קי?וענ4 ך שרתם ן םע

 :ו)0עיו(
 מב נקשו קורע סיכתם ו נךרימ יחתק

 תתני(: ייסך 6%י ונ5ונערתה
 מג "זוב למשסה "ש4י *9ןע41'ל

 סיס! תנית )סו עצמף ל רכי ,3 עמיתל
 : תתעי(ת6תיס

 טד !עיר" לא זרה ךהקט?הנמרה

 זרק ךע1שר-, כערייךטסכוחי
 4"9י: י ?רת ן 4"שיל
 מה !עכם פעולכם שלב ?יסישנע
 רטושים !ת4 פיף, ףסיםרטיט
 תסיס תק7וסתן )פן פסיליכבם"וקמיי
 :ויחף(

 וטסיעיר-ץ ריצ4י!כבן נ5ך"יןיניע
 רו-"  וע טיאצ ר עילוי-ץ נט ןטויי-ץ!

 1)תיום(:)ת)ק1ור

 נמו הלב ר 1ב14טל י ר נט כריש נכ,בי)ט4לי
 יו"טיכבם נציו ני:ץנ*על4"'ל"(ר
 5ס"(: )ת)%נ)וו!טי4ר

 : כתוו ל"ת ממוס יםרינקדקיף
 ושז 4"מכ!ק.ת זקורג קן1מיץ ק1ו"מיום
 תש1פט"בם חטאת "ךסן!4יא4
 עוסו(: 363ת )%סקנים

s//rהואמר פעמים שלרה ומן בתול דרך לאכולשלא פי ובא אמו, בחלב י. ג תבשל לא שנאמר )ננפע( נאמו: השניעית שעל 
 איסור לאה שם י"2 בתורה'

 ואכל עבר ואם ובח"ן בכ"מ ומהנת הוא אהד דבר והנאה אכילה ואיסורבישל,
 להנאה 1עאיפ21ר לפי לוקה אימ הנאה ועל לוקה, 'הד שנתבשל וחבב מבערכפיז
 אש הבערו לא שנאמר מיתה לחיבי בשבת לעטש שלא ףקחהו( : מעשהבלא
 וצת המת בנמן  עברו  ואם בשבת, 'שרפו שלא ופי השבת, בעם טושבוהיכסבכל

 נסקלים והתראה בעדים בירים, /2רפוהו ואם לוקק, אק בשבת, להמיתהשופטים
בוק,

 ימרתו %סר סנ5יס ונ5 סנס1יס o~ncs יית סקי5ע 61תן ייסות י5 כו, י/2רוץו עםים"""
 נח5 ר) נפטי, קיבע : 3סס 11DS וסתים מסת לע נרדים, קיחוז רמיו: סיקרת ומסמ"ק3סס
 ר) רציצ'ם, פריק : וסקטרס עטן )6ון , גמ'רו; : סרן מתכתת לע לטמן, ערך )סמו:%ת

 וסרג: סני"ס יע ")זק 3תנוע ר") וסרג, וסיכוך "מסי: ר111יס וסרח סנתוז )סוןעג7יס
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ייכין לחייםשירה "תמ"ע
 חטא'קנוע:)ישאהו(בשוגג סרס: וס' א"ע י6 יםויקרא

 "1-, שלכם !"ועמחישאהי
 קהלי

nlwpS
 מ'ע'ו(הסוינ:,:

 י~שן 2 שלך..::ב'ד- צ5" 3%שי-,,י
י

- 
 :14?ש[! פך..יגקן

 ( שרוס 4מ' נ' היא ונשלי לעייפם ,ג,ייכם a'u~"t ימנונא

 אט% שעמ(ב:שיריי 5ש~%1%1ל3!הל4"י
 עליו: שהוזהר הטפל בשר שמקריב מעשה כאןויש

 ונוהגת וכו' בשגגה תחטא אחת נפש ואם כמ"ש השוגג על הסאת קובןלהקריב
 שלעה חיץ קנועה, הסאת שגגתו על חייב , כרת שזרזנו וכל בזו"ן! הניתבזמן
 וחוץ ומגדף, ומלה פסח, הן: ואלו חטאת, בשגגתם אין 3רת, בזרונם שישאע*פי
 אעפ"י ויורר, עולה מביא שנגתו ש"ל למקרש נכנס או הקיש, את שאנלמטמא
 נזמן ונוהגת קבוע, חטאת שגגתן שעל הן עבירות ושלש וארבעים כרת.שזדונם
 בב*ד, עדותו להעיד )ענזו( עשה: ביטל קרבנו הביא ולא והעובר בזועןהנית
 תבעו אם אלא להעיה ח"ב אינו ממון ובדיני וכו', ירע ראהאו או עד והואכמ"ש
 בעדות או איפור דבר שראה איפורין בשאר משא"כ להעיר, ב"ר או דברבעל

בוען
 Dh י*) נכשלו, הכמים ימיסו: כמיס ייוס ממוסס, מן תייס 3ע)י יקייו מז לצנהקרבת,

 ..  ווסוימן 3"וימיו
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מ"עןיכין
 אל נד מעצמו לבוא חייבנפשות

 מאיסור', לאפרושילהנירברי
 בכ"מ וניהגת הרעולבער
 בנשים, ולא באנשיםובכ*ז
נכ, ואם עשה, ב.טל עבר,ואס
 להביעם חייב שא"ינשבע
 א' והוא ויורד, עולהקרנן

ייג ב', הבאים קיבנותמשלשה
 )אל( : מזיר על ב'1 שוגגעל

 , אשמו את והביא וכו'אלה עי תנ:י:בעמ4נ?'מ
 בכ נדץ , הקרבן בזה הםואיבעה
 , וקדשיו , מקרשטומטמת

 וביטו': , העדות שבועת1
 נזשבועת תוין ב:ו"ן,וניהנ
 אר נו להבר'ל שיא )נגר( :העדות
 כנז"ש העוף בחטאתהראש
 ולא וגו' ואשו אתונלק
 יין נז ובבל בבחנים ונוהג ,יבדיל
 בחטאיו שחבד'ל שבז'אדם
 שלא נ'רכבהו( : לוקההעוף
 חוטא, במנחת towהשים
 tlOW עליו D'Wt ולאכמ"ש
 הנ כח וכהן ונזושכל, 'רועשרשה
 )על( : לוקה שמן ונתןשעבר
 כמ"ש לבונה, עליו ליחןשלא
 וחייב לבונה עליה יתןלא
 ועל עצמו, בפני השמןעל

 שו נט )במותי( : בפ"עסד[בונה
 בקדשיכם המועם[לשלם
 שכתוב כמה וקיבן,חונזש
 אשר ואת וכו' תמעול כ'נפש

 להייםשירה
לזת

 משירץ ל סר " לקרבן ר?4הא
 יט1ת6תתקוס יורי ל אי עייה לאם

 : ס")( קעת יסתיעת ונטויוקיסיו
 ע כריסה נמנע רש כפרתנממזר
 : ו)י:ר( הסוור סוט גוס )גיראשי

 עא קנקנן ן מנהוה כ ביקה ר מנע ןירכיכה4
 סאשימה4: ו החיטא מנחהב

 ונב סתוגת )עי יתן ל ליל 4 בינה ל פבץעל
 :5סען(

 תשליליו ואקל מעלנקרשיםכמוהי
 חידוש ו שעשריה מ סטאי ב שלםן
 חתיתי(: Sh סי )נ51יס יסיף י שסמיימ

 רצקה אשם צלמה, רש4ה4איןארץ
 )יסיתייייז(:?ריף

 נימש אה?רץ ימציא נכושיויאכל
 ימס כ 4 א שבע י שקר 1 ןמית4ל
 4לם כ ?י א כיר י אשמי 1 פורתניל
 : וג5( )תכי ס*יבל
 באירן 943:1ר נושקן מ4הוע5הנוכת

 עגיוזח ס' )וע) מיםת
~Oh 

 וז"י)קדגח(:

 : 3*ת וע, מ*ע טי יםצו
 רר4מי שפרה ינים דשןשאץשרי

 סוי(: ") ))711 סמים )ת5)ןנסה4

נכר

 פרוטה, בשוה ההקדש מן מעשה בעשיית נהנה או אבל Dh'1 בוויןונוהג
 בשוגג בשעריך, לאכול תוכל מולא ואזהרתו בלבר, הקרן ומשלם , לוקהבמזיר
 ולא וכו' תחטא נ' ונפש כמ"ש תלו' אשם להקריב )ארץ( וקיבן: חומשנזוסיף
 עשה: ב'טל חטאו ספק על הקייב ולא והעובר בזול ונוהג וגו', ואשם'דע

 ולא גזל DH1 גזל, אשר הגרלה אח והשיב כמ"ש הגז'לה' את להשיב)ויאכלז
 אשם חוטא רהקייב )תשבת( גזילה: בשעת ש.יעבר הלאו מלבד בעשה, עוברהשיב
 שפחה נועע'ות, גזילות, הס, אשמות וחמישה לד', 'ביא אשמו ואת כמ"שודא',

 ושפחה ונזיר, , גדלות והם ומזיר השוגג על באין מהם וג' מצורע, נזיר,חרופה,
 בו נופל אין מצורע ואשם בנזויד, ולא בשוגג אלא אינו מעילות ואשםחרופה,
 הרשן, את והריס כמ"ש 'ום, בכל הרשן את להרים נשד'( מזיר: או שוגגלשון

בוען
 1"5 צלולה, רשעוןי אין : תנתות נסערי גסתן יערפו 65 1"5 רבוכה ומנע יגוי!: )*1"5 נמנעי !, ))סיס 5ל5ות סו6 ועוף הטית י"3 , נדלקים ויורי: עויס )קינן חס ו' יעיארבעה,
 ורותו: ,sp nDD, ייס)יתו סרסן 6ת יסדת ל'5 דשן, שאו אין: 5י15ת ת)11 *סם יו מירור יזענס5*
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יאיכין( לחייםשירה
לעתמשע  "~שמיס 5%5ך:ן נ,

 השמיסמצוהשהאשיוררמן ויחגס(: ינני)סט)עי
 אש קווקחט שכזמנהוב, עובריכם לבאנים סילתיקייץ ישלן מז,ההיזיטילהביא עיף לסי9יי סוית סיקסת טםלעטא

 ז 'ום בכל קטורתלהקטיר : י)ע( ע3)וקוום

 ןצצג: היש' יק'י?ינ' עד פיסי ניעת מימין "יר?נעיןושמן
 ונוהג , תכבה לאכמ"ש וכתן(: )תקוט מקועיתד

 עבר אם ואפי"שרא%בעץ משימ לכמן חביר"ין מנחת מחלמישמב
 לוקח: א' וחלת יכבה(אפי' )עיןי)קייי0יתי[(! שלימהוחלקנה

 הכהניכם לאכילמסלע( עה רודתה ץ קוקה ר כליל ) נותהץצור

 ובניו, אהרן יאכלוממנה )יקסע15תע)כ)וו(: רפושה4קא9ייה

"
-  

 פעוש פ31פ:מ
 נט"ן נזמסת ינ1הנ ם עו כלקילי-ץ טוש ר "דקיםלקדשיכקר

 נמחלמיש( : לוקהחטץ "ריש 99קוכבם יק"ך*יסכבם
 פנל מנחה כה"גלהקריב טסיג5 "5 מוין יוד הסו )תג5 אסםל

 שמנהשמ הרמכ"ןלרעת בצפון שחפי ל חפאת במקיםו י; 4מ"ן?5יי ,"שם חיק זל,,ןס וחלבסד
 1 )צ"כנל"אנולנזנח'נחן, )גי כי!קס למחסיי סיבין?ל

1UOC"ההיה צלול כהן חינחוןל ויסו)ג(: יחורר 
 ונוהגאיסורובזו"ן,לאתאבל, נרבה אד צייוי נקלב "םצאן צאןמה

צ."י"'"י*הי
 פטין-

בועז
 ליקוים :  יייירך סי  עיין  סמטת י"ס חסרו)ו "ו נרי"ומו מקוו סקו מעועי אס י'5 068,)גי
50

tt(pst 

 31סח5יטס 5ס)תיתס י'5 צמזהה, קוום: olh ust סוקס מנמו) )ס11 יסתית י.5.5*
 ))פון: סחיעמס מקוס פיות י8ס לי5 הזה, : סטרת ע3נוגס
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 לחייםשירהיבין
ל"תמ"ע יי

 . (ןיהןן נמאא,-
 : ונענו Dhn1 יסי' )י33 בשר 1סביל בנכרי ונוהג נ"ר שלמ'והנ',

 'ל" ישי'!:ש". ני: מ'י,כ על;)גטנגשייך עה סייג4רם יאצל( רשעקיימי-ץ כייזם מלברשיש עשר,,נדר,ניטל
 יעיי(

 ממנונרהותירוכ
 '- נגיעוייס(: bnDt )515 סם ט . רבוקר ער

וכסי(: טנשר והנותר שנאמרכמו ניסיה3י )ונוסנ ושרף נטמאבשר בני מז הנותר את לשרוףנחלב(

 פ שלי טעקילה 44יז קליסלםכש! ם ף שרף:שעבר:לא
 : יעסו( ס' *ף )סו יגע4 רלא לאו על וענרעשה,
 פא נהמירץ 4 חיים עיפית מיני וועתורימ עליו לוקיו אין אנלתות'וו

 נית )יעינ6 ס)עףילם קנע יד9ם וא פינולכמ"ששלאלי"נול
otltrnl): האונלת והנפש וכו'האכל

 : DPSD ו'"6 מ"ע ו' י6שכמיני אם ישראל ואפ" ב,ו"ןבז"הב
 פב קלפיך מ בם ע הןש מ ליתצעמ חייב בנוזיו. נוית ניננואכל

 סי-אלת,עןש::יקעשזשה ((אננן.ש ואיקוש'ס
 ן א,יל::(,ןיש,,נ,יי,ןישן:ך : יונעס( אם בזו"ן ונוהג : 'אנללא 51" ס17י כסי י" )ני ייה מ י4שיע ט~א בכל ינע אשרוהבשר

 ,,, מ, ?יייימ נ ,%ייי %ךנ חיב

 הטעינים , הקדשים שריפת ונוהגת , ישרף באש יאבל לא וכו' והבשרכמ"ש
 עלמוטלת

 על ליס?יגם ק
 שרף %א

 :שמאם
 זו?')בשן( עשיה "ל נותר או

 ,וט( : 1ט11 נמול'נל,קה"שי,1 ?ו'ען:פו
 מדול י"וש ג ש(2

 1CQNID'l מג,,ד')'ןרסם"ני:ן

 שלאנינוןסניללקושע
 הנו ו"ה'ביננ עלוה

 ::%1הצע
tpla 
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טיכין( לוויםשירה
ל"ת"ע

 שמיס, נגדיםתייבטיתהמדי פד יני מקוב ו4ביףתז 2אא 5א בטןכליות
 למקיש ניכל מיקי יא'וי מהעיר" טוב חילולמקקךש הרמכ"ן 'לדעת גב5ז"ל פה 1רה מ hSt ה ין ה עם פ שוףףהמה ומ י?ם_5אעברקיי. ' וחויות(: 13 סמיך סרעווות
 עבייה נו" ב3יימבקייע' .י יעג(: נמייכי

 ממנו לצאת שלא)כל11ת( וראה מבממות דרושו9יף4ים ורםסח

 גל'ש"וו "ומתוי פ, נקע קנ,ס,ו ע וש ו",ן"יקףענב
 בשרי ונוהרענודח'לוקה כגרר" נצרר ע"ככפרפור-ן
 ליכנס שלא )הטה(בהונה: סו* )בי באכילה גאסרבקלטים

 ' י ' י - יננון(: נגורכמו
יםגא:!מסג.

 מקדש ביאת איסורונוהג הט!כם תזפ קטיכם תקרץ תשתהסמ
 ב,1*ן, הבית בזמןבשכרות הרנרה סאקרש שניםתבריק
 ו5מזבה מבקהאולחשתוייין : "ימס( on(S)", :צ: גום":גאה ה4יו ממת ש444"מףףה

 עבד ואס , לוקה ,ולפנים פן עוקדיכם יטשים י י4ימ מ שיף חהטי
סג:בי:ג:3!ים'יאם מסמר(: ):5תנ5ס ראתםט9יף4ים

 על עיבר , 'שראל בי, כהן בין שתו' והוא הורה ואם מיתה, ולא לבר nip~u חייבועבו

 ב:יינ,. נהגה ן::; :גן::,:,י וקם,"גוןיללקך:גי:,ע
 נג:~ו י וגגנ וגגו2:רגאיסול ,הטהוג

 שצ "דין קנ זמ!ה'11ף'ן
 ,הזך אח נמ'ש וומן"עץ ף'ה י"ני לןע"ך:~יקולייןנןידן:'ן1ןג

 Si?I הרמב'ש קח בעשה הואאנל
InwsH

 שגם 1 ' א
:י!"

 ע וה",)'נ ")י'נב:4וך:מ בס4וני;שי  ןארקשראונ!ג  ובו"מ , בו אט פריפה מצות חי' שכ ומכ"
 : אקם ,ךג יריי )צ:1:, עשה, :מל 'כןןהע גמג%:ן אנפפי להבי"

בועז
 לו'1עג21נגש גון ר יסיייג:עב:יט hS1 ן:ג גצ5::ילגטש2גננ:ןב::י
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יפן
מץי

 ךישטן שלא )וישמיל : פטווונשוגב
 שנאמר , טמא 1יףלאכול

 : פטור ובשוגג לוקהבמזיר '""' " ש~11ש
 ויבעט 31א חגבי בסימני לברוקנישרון(
 ממעל לוכרעים אשושנאמר
 ש44ג" *ע בדק לא  ואם ,1_זו"ן n~ew ,יי בכ-מ וטהנ , וכו'לרגליו

 הרמניים לרעת.שה
 חולק ז"ל-הרמנ"ן

 נ"שרשמינה
 עבית עג להיית נו'5עה(

 לנם וזה שנא'ומטמאים,
 וגו', השוץ נשוץהטמא
 ונוהנ וכו', והעכברהחולר
 שאם לענין בוו"ן וב"זבכ"מ
 , טמא נקרא בשיצ'םנטמא

 לחשוב אין ז"לולהרמכ"ן
 הוא דברים מאיעלהודיע מהראוימנענוטהיותטעאי, שהש"י להיות ,הטומאות דיני לכף[ המארןבמנין
 למצו' למנות' אין ולוהנטמא
 לשמור )שמנת( : עצמןבפגז

 להייםשירה
%ת

 פח אדכשאן ס קום ,4 דיים ן עופלתו
 ניוון(: חסורסיס 3י),ד 9ש9
 קראי ג נסקלים אעם מינהיך ש:ש
 "דשדש לשיערי %שישמי9ה י עסייי~()ופז

 עעע(: יחוס תעי תות )ת3סיסין b'NQי
 תכשייה4 נטמא שאיכל?מ4ר
 )סי6 סקלה ניתן מים?"ייי
 :ס)ותגת(
 ערנית(: )עי תמים ידםקיאת י 1 טמאה4 ס גע ן קילה ב תע
 פפ כשמעה מכל ידניים שיייםקל

 לשץכיל ל 9 תועבה זעיי4ד4ים
 י"ת(: )יסיעיי גקה4 כ1 אילנוי

 צ שרוים פב14,ם יהיווכשירדת
 יק44סם " עיסת ט קבע ן 99חייי4

 : תיעוס()וע)6ג)ס

 צא קמלכם דקש נ שכייבם ל סיר"

כשית

וימש

אלוה
 : וכפיוס())תורס

 רוצה ואפ : וקרשים נזסרש לנו שאין נעלם הטונזאות דיני בעוה"ב ועכשיובזוזן,
 )עבית( כניל: זה על חולק ז"ל לד;רנ1ב"ן להתנהג, ראוי בזה בקרושהלהתנהג
 היא המצוה וזאת ונו' הנהמה 16 ימות ובן שנא' ומטמאה טמאה הנבילתלהיות
 חח דיניו, ושארי קדש יאכל לא ואו עליו כשקרב המין בזה טמא היותוכלומר
 השוץ השוץ ונף שנא' הארץ שרץ לאבול שלא )נשית( : ז"ל וזרנ(ב"מלדעת
 שיעורן שיצ'ם שח' בתורה האמורים שיצים משמונה וחלוקים וכו' הארץעל

 שלא )רטש( פטור: ובשוגג לוקה, במזיד שבארץ, מתולעים כוית או שדצ'פהח' כערשי אכל ואם בזו"ן ובכ"ז בכ"מ ונוהג בכוית, אחר" שרצים ושיעור כטומאתן,בכערש'
 ונוהגת , הארץ על השרץ השרץ לכל שנאמר , במחובר הגדלים תולעיםלאכול
 אפי' , מתה בין היה בין שלימה קטנה בריה במזיר אכל ואם בזוין, ובב"זבכימ
 אם אבל לוקה "WtD'ff מן אי ונקינה, טזכי שנולדה בין , מנתוול פחותההיא
 המים, משרץ לאכול שלא )אלוה( : כוית שיאבל ער לוקה אינו א' רגל אפ"חסר

 דקות קטנות בריות והם , השרץ לשרץ בכל נפשות'93 איד תשקצו אלשנאמר
 אלו אין בי טמא, לרג המיותי הלאו מלבד להם, מיוחד הלאו וזה נמיםהשטות
 ז"ל והרנ(כ"ן ל וי וקרכ(ב"נ2 דעת וזהו עצמו, בפני אחר מ'ן רק כלל, דג'סבכלל
 מאלאוין שהוא אלא r~w שום על מיותר לאו איננו הלאו שזה ואום; עליוחולק

בועז
 תיס סתתת יעות6ס ססינסי מפתת )ית6 6סל ת16כ5 6"ע וסטוי י*) פקיר 5סין , מאיכלשמור
 : עתו 6ת 7'יעוס 3* נתו עויות טון )פילוס(, וכתוני: וע)וטיס גי5יס ל"5 טבועים, תחייס: עריוסניפן
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ב(ע%ב,ב(מב4יען 5"ח: 31' מ"ע סי יםתזריע
 טש1אח ש ,4מן""%4.םיוו"ג:צ:,!יצןציי 88 ש.ו י"י
 ישעתועת

 גופ'ס שיש נטן מ'נ,ס !4, ויעה תקו עלה ש" י"
 "שנם ?"t1r1הס', סמיהן 44לי .ק,בט 'קנאחו_,ריהע,

-

 יע":י:י::,יינז םך חנננצ::ודל:יננב גנ: כת,עגתע' י י ,ו,ן5,,,12."1.,
ש -'ג::,:ג:למן:11ןי (:%::י:1("ן'1:7'נג  א,ס,ש(נטנו':נ1ן,":1 זג'"י'1 2"גלע3 בנג:"אנש"11:'ייל

 ,יודיי%,"% ן15:11יי"גי"'יילי גי גןן:גג
 יקו ש"נ" ,נ,,"טג יט,6 נץ, 03ש?ט,י?בהמצר;

, ל י  -11%4ן5"קא
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 להייםשיסחיכין
ל"ת0"ע

 )יכי קאתי וס.4עגי::ו::מס:וגל סייגי %וקרץ עיי 5י ע יכעיטהו!טמא וגח וישוב טוב, מכלחטאוירוחק
 1תייסיז: ינן

 : ת*ע "6 "מצייע עשן,נכ:מב":1'א ולטמ', לטהר הנגעיםהיורעי'
 ושחויה סוט נ"י"י זרי% ונומר יזנחו עפ נגדימכמשפטלעשותנננש

 : יס)תו( מתי)יסופיי בו 'היה כי והבגדשנאמר
 'לנודו לגזען ישראליתלאומה (,"*,מ פ מופת זהו שרשהז ונו',נגע
 זו"ן בנגר' ונוהג מוסי,ויקחו

 לא פא גההיגנ:ושך
 ונוהגטהרה המצורעיתורת תהי זאת שנא' תמצורעאת
 אלה פב שיש זנן, מקיטובכל בכלזו

 עבר ואם , בנגעים תנםנהן
 בטל כמשפט עשאהודא
 אלהים כנב שערו לגלח נלשדים( :עשה
 השביעי ביום והיהשנאמ'

 מצירע יגלח רינה שוגמירלעת
 : נגויס( כינוס ונס סערו נ5לסת

 ריריכם א סים ל nDID אמהיית
 5ט%מ*ת אי היים ל תם אהשמיל

 : ח%5( סקס *ר3עיס )מקוס ךםא
 : )ופעייה( מיאת מ מקריבל ף * יצינע מ "רבן ל שכםא
 !אירץ מויךץיכבם לי14י ף8

 %וסט 3*ות*תו )גי איתם לטולא ץ8לצנזוח,כןיחדשמעשיולטיב,
 הע%(: זמן ונבל בכ"מ בזו"ןונוהנ

 וססארץ עילטת היייו יקךיב ידעים פה עשה ביטל גלח,והעיברולא
 ידעוס(: 53 כמסטיו רוע )עי תורים נם לטבול )לא( : טמאוהוא

 הישים פי נס'יטקוסינוחוננ.ןניעקטנ'לה
 סלה !?9א שגב ךוך חיצה

 : שסיס( עיתו)ובת מטומאתו ליטהרשכשירצה
 החיוב מלבר עשה ביטל אז המקדש בזמן אלא טומאתו, ב קן
 וטום שנאמר קרבן המצורע להקריב )אלה( למקדש: נכנס או בטומאה קרשבאכלו

 המנוגע בית לטמא טים( : nwu נטל הקוינ י%נר בז:::ונוהג

 רראויםאלרברנהוים
 יכי' :'ת

 וזאת שנא' הזב מצותבטומאת ללא( עשהז בריעטל
 ל ל ק י 1 : י ל ,ת

(DW'-'(הקריב לא ואם , תורים שתי יקח הע.מיני וטוס שנאמר קרבן הזב להקריב 

לשג3ג
 ש
 ל

 כ

בועז
 ש;,צ

 2ך'ץ,'ט"ם:1ש:2נב %ן ג':ננון:י
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ff'n
 טקרבפז

 באופח

 לאפט

ידיגיז לח"םשירה
ל"ת

 מסיטה כאאת מם ך קיב4'ןטרם
 ע1 )וממתפס כנלתה טיש ך רגבה%

 :סער(
 כלורדת ב קצרה 4 ר4כה א יינהב
 ס4ר א משכנה כ נריה ו זרחהא
 תטמעו(: סיע 03 ריגע )ד% ?יוקעה4

 4 א זבתן ע שר" א מסרתל
 שסר ולוו תווין )מתי אשה?מחריב

 : ימו)6( עסרמסימי

 לזה יחוש נפש בעלאבל
 להיות )מקרב( 1 היום גםאף

 ומטמאת, טמאההנידח
 יטמא בה הנוגע וגלשנאמר
 ובכל בנ"נז ונוהג העיב,עי
 מלבד עשה, מטל והעוברזמן

 )באו( : בה שישהעונש
 שנאמר טנזאה הטחלהיות
 'מים דמה זוב תוונ גיואשה
 נדה שבין 'מים וי"א ,רבים
 והעיוור זיבה, דיני נ.הנלנדה
 ונזיקלבטימא'הויבה, זהעל
 עינש מלבד , עשהביטל
 להקריב )לא( : שבההלאו

 טהי' יאם שנא' קרבי' התהצה
 הבל, נזנזן ונוהגת ונו'נזזוגה
 עש', ביטלה הקרטה, 4אואס
 )שערום( : כפר' מחופר'והיא
 , הקדש אל עת בנ5 יבואי ואל שנאמר המקרש, אל4, עת בכל הכהנים יבואושלא
 אינו ז"ל וץרננב"םולרעת
 קרש על ,אלא מיתהחייב

 הביר, שאר ועל ,קדשים
 או כה"ג אם דהיינו ,בלאו
 להיכלש5א נכנס הריוטכהן
 נכנס אם אף העבודס' לעירדצו

.ד,'חח,וחי'
 ונ,,,,ח ,,,י "

 וכו' 'בוא רואל ואיסורכלל,

 : 5'פ 171 פ"ע 3' ש מותאחרי
 הל4כף ו גליף ר עחביר"ן שמיישערדמ

 טייס(: ייסד תקיט h1P )כי ?יקלשס
 כאן יבוא תונו כשנה אכותיכםאחתצ

 : )7ורופינ0( ונוי )יסר שיחס
 לחתם צ איחתם ך ה4קלש4 1 אןצצור

 יפתו 6מו נתקוס )יק טיש ר מקמות4
 :מור(

 6סר )ינ) כקהי מ1 ד לע1ףושעף ילדךצא

 : 5%3ווין(חלוד

 D~V ק 4רף י יייות ש רמיקסתשי

 מעסי 6) קיימות )יסוס וליפיתשיי
 : פעוסי(מן

 בשהם אף קרושתן דרשו וחףל , הב'ת בזמן ונוהגת , לגמרי ריקנית בביאההוא
 אהרן 'בא בזאת שנאמר , כה"ג ע"י 'וה"כ מעשה להיות )אבותיכם( :שוממין
 שלא )צור( שפתינו: פרים ונשלמה בעו"ה ועתה הבית, בזמן זו מצוהונוהנ
 ונוהג וכו' הביאו לא מועד אהל פתח ואל שנאמר לעורון חוץ קדשיםלשחוט
 שלא אעפ"' כרת, היים במזיד בחוץ לרשש  הזה בזמן שחט ואמ זמןי ובכלבכייף
 שנאמר , ועוף חיה דם לכסית )ילדך( : חטאת חייב הבית בזמן ובשוגנ ,העלה
 עשה: ביטל כיסח, לא ואם בזו"ן, ובב"ז בכ"מ ונוהג בעפר וכמהו רכזו אתושפך
 וכו' איש שנאמר , ונישוק היצוק כגון ביאה בלא ואפי' ערוה לגלות עלאותשי(
 אסורות נקבות ואף ובכ"ז בב"מ זה איסור ונוהג וכו', הקרבו לא בשרו שאר כףאל

 במזיר , עשר קירוב אלי' וקרב עבר ואס בעליהן, זולת' איש אחרלהרהר
 לא ז"ל דהרננכיין מרדות, מכת ראש, וקלות שחוק ועל לוקה,ובהתראה

 : רוקא בגלוי אלא לאו, בקריבה אין כי הלאוין, בנזנין רוןריבה הלאומנה
בועז

 ית1 ו' 6תר 1") , אורחה בכלות : יפיס מסני קטנם 16 י%~ס %ג' ניויס ו3ס י") , ארוכהבזיבה
 : 31תומ קיסיס WISil1 וריקת )סע)ופ ס)* stg , צלייתם רקוהתם : זי3ס 1ת1 1"* מס3י1ס

 : ייון ס6סס ס7? 3ין ונימוק תינוק )מ6ס ו") , שדיהמאס
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ל"ת~ffי לחייטשירהיכין  יי%,,"11ן-,.יש1נש
 כה)(: סתיעוות עסו סביןo)h' בזמן בשוגנ נסקליוהתראה

 9 ל4יביף  למטויילה  מיקצףיגעבוי,ללר  ראביוואחר לאו משוםאחר
 : 4115":,וי"4זן ~'ש.'.1,מ4:1, 3ג))ן(: יומו י* נקויו )יוידסקאקף )אל( : דזכר לאומשוס
 מיס(:*יייי ובשוגג נסקל, ובעדיםנרנן,
  חטאנ  הבי(בומו

 קג ע~לף שסיר !ורה4קי?ה  4בסף וינאז  קבוע,
 ! שחן( )* ס' 6ת ערות))נזות ערות לגלונו שלא)מחלוד(

 י.הא ןשנ::: ן11121
 ' והיי-

 חייב במויי, אחותו עם שכב ואמ , ובכ"ז בב"מ ונוהג וכו', בית מולרת ינו'אחותה
 נשואת בת הוא ואם הסאת, ובשוגג והחיאה, בעיים היה אם אף  לבדנר'ז
 בהם ואין בלבר, האם מן אחת אלא עליהם איסוי אין ונאוטות חטאות נ'אניו
 וחג  ואוהרחן , קידוש'ן ע"י ולא בעולה:, ע"' אלא בהם אין אם ואשת , שניותד',

 כשהם מיתה, ועונ'ט פיהן והוראת שנ'.ערים, ארא התראה צייכים ואינססיתת!,
 לא בנך בת ערות כמ"ש הבן בת ערות לגלות שלא )ה'( : בשוגג אף ירינותתה
 ובשוגג כרת, עיים ובלא שריפה' ח"ב עד'ס 1'ש במזיד ושנב, עבר ואם 'תגלה
 כמ"ש הנח בת עיות לנלות שלא )וינאץ( שירות: מכת השניות וקל קבוע,חטאת
 כריי דיניה תגלה, לא בתך בתאת

 הבת, ערות לגלות שלא נמנעס( הבן: בת
 ואם ובכ'ז בכ/'מ ונוהג היין מן עונשין אין נרירא, מק"ו דאי וג"ש, בק"וולמרוהו
 חטאת, ובשוגג כרת ערים בלא בשריפה, ועיים בניז'ר מאנוסתו בתו עםשכב
 אשח ערות משום ואתת בתו, משום אהב חטאות, שתי חייב מנשואתוובבתו
 אביו, אשת בת ערות לגלות )בניוושלא נשואין: ע"' אלא קיחה ואין תקח לאובתה
 שכב ואם ובכ"ז, בכ,מ ונוהג תגלה, לא אביך אשת בת ערות כמ"ש אחותו,והיא
 שהיא בין חז"ל ופי' , תגלה לא אביך אחות ערות שנאמר האב אחות על H11Sשיא נובנתיו( : כנ"ל חטאות שני היוו ובשוגג כרת חייב במזיר אביי, מנשואת אחותועמ

 עמהן שנב ואם ובכ"! בכ"מ ונוהג ה,נו', מן אתותו ובין האם, מן או האב גזןאהותו

בועז
 ויוכסי: כמו לינור י") אחיתך, ריכוס פייו: ס) זכר השו ל") , תגהיקומאניך
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פויבין, להייםעורה
מ"ע

ל"ת.
 ובעיונג כרת, ח"ב במזיד קו רחק טטקוקה !שאחית ולאקףויאסר

  אסיכמ"ש אחית ערויזלגלוין מסהר(: עיומס)ותגנ3ופ
 ורינ' לאתגל' אמך אהי'עיי קה סיעת ך 29ע 1 "1סף ס ?גיר ף טאסתירה

 )אסתירה( אנן אחות כמו 1יר השוחת עיטי מ ביף אה"חי

 האבי אח' על לבואשלא ::פ):ס"יסיי(:..י )י"גר;'ס~סק

 הזנות, מן ואף האכהמן קפ גיאופן פיתוי יפיפיות נשייסניפני

 לא אביך אחו עייתנמיש תפסל(: תנן ערותן )1)נ)ופ מנען

 יאי SV~D13 שלגט: קי הבן מאשת מנעמלגלותה2רוהמהם
 אביו, אחי עם שכב ואםובכא )דורוסיסס(: 3)יסס וגי )ומהסת *ףט
 אין ואס2נ"ןסקלים קיא סג)ס ))" סיח א?ת רסק טףאראה

 ובשונג בכדת, שניהםעד,פ : תרסס( ונ"עיופס
 חטטנות שניחייב,השונב קינ סךסע ט4ך1סרק ס"שהסכתמה

 חטאת ח"ב( יהנשכביננ*ל  זיין(: סי* מגס)ס"יס

 גאב, )פנ2מ. קיג סילד !ילה יעיה ו סשיד  אףאחריתם
 ננז*שי

 דודתךה'א, תקרבאשתולא נגען "ון נ"עסס פעסס (hS1סק?ר-ק
 בלא לרורו נתקדשה אםואף :וחעפמס(

 גי2ןמיקנהןאב,: קיר אמה ן 4ה י ן כ 4סה ן שיסהןכי
ב3*מ : 3סס)יני( יפו )וזוע ןחקהי

 ובכ"
 עמח שכב ואפ

 עריפ ויש במזיר רודו,בת" קישו נ")יקח*סס מוש ר מחיות ודימיתדור
 "הופן)115ר(:ח)

,י :
 ק~גגשרן,

 או "DH, מן אביו אחי אשת עם ישכב ואס חטאת, ובשוגג לוקה, עדים ישואם
 שלא )מהם( פטור: ובשוגג מררות מנת  במזיד האב, מן אף אמו אחיאשת
 שכב ואם ובכ"ז, בכ"ט ונוהג תגלה, לא נלחך .עדות שנאמר הב!, אשת עללבוא
 כלת על שכב ואם י חטאת ובשוננ בברת, ערות ובלא בסקילה וערים במזידעמה
 שנא' אחיו אשת על לבוא שלא )אראה( מררות: מכת לוקה וגו' בנו בן אובנו
 הזנות אפ ואף תאם מן או האב מן אחיו שהוא בין תגלה לא אחיך אשתערות
 שכב ואם ובב"ז, בכ"מ איפורו ונוהג אחיו, ארוסה רק היא אס ואף ערוהאשתו
 אחר או אחיו מית אתר וזה חטאת ובשוגג כרת ח"ב בנחיר אחיו אשתאת

 אשה על לביא שלא גמה( נחנק: מיתתו תחתיו בעודת בחייו אבלשג'רשה,
  רוועא  הראשונה  נשואי חו"לע'י  ופי' תנלה, לא ובתה אשה ערות במ"שובתה,
 חיא , בשריפה שניהם ובתה אשה על שכב ואם בכ"ז, ות איסור ונוהג ז  החיובהוא

 הרי הראשונה, טיחת אחרי חשניה על בא ואם , חטא לראשונה אין כיוהאהרונח,
 ושתיהן אותו מפלש ור"ע , ר"א פי' וזהו חפאת, ובשוגג מיתה, ולא בכרות,אלו
 שנאמר ננה, ובת אשה ערות לגלות שלא )אחריתם( : אמה ואם ואנזה הבת NWtWנגון
 על  בא ואם  חטאת, ובשונג בכרת במזיד שניהם  הראשונה, מתה ואםהראשונה, בחיי נשרפים שניהם הראשונה, נשוא' ע"י עמה שכב ואם , חקת לא ננה בתאת
 כמ"ש , בתה ובת אשה ערווה לגלותו שלא נכי( : מררות מנות ייויה שניהאיסיר
 לבוא שלא )דור( : הנ"ל בנה ובת אשה דיגי כמו וריניה , תקח לא בתה בתואת
 ואס בכ"ז זה איסור ונוהג , תקח לא אחותה אל ואשה כמ"ש , אחיות שתיעל
 ובערים , כרת ח"ב במזיר הראשונת גחיי זנות דרך אף אשתו אחות עםשכב
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 טזקנין לחייםשירה
 "סאת: חיע ינשו;) גיח, ת י טץ לואתה "'ז להייי"ךףת, אלצג

)אל(להניחפאהמזםןן : ))עגייי:רת)( קיקה ל "ז סייסל
 ונוהג אותם, תעזבולגר קכד נקצרת ונלה מופה עד כליסהכעםומ
 שישרף ובזמז דוקאבזן"זבא"י והיתי(: יעניי ימיית )רק מנעו

 בתעל אף נוהגרכ4ן4רבנן יסיח) מעגיי מהעויי ס"מ:קיס בפיתיה :ייבים  ןל014  ל*בל'בבם במעיו  הניפו נהבליהם'בעתצד
 ביטל הניה ולא עבריאסו)"ויוגיסס(:

 לפי ופטור, נותן ב'ומושנו )ועגיי ונתן תוו  נ סור  א י94םט גגמץק2,ןן%הע קבה :גיס נפג-41 שי אושבלטיכםואני
 )נעםוני( לעש': ניתקשהלאוי%גייגי(:

 tbH)W" הפ'"ה'ג"4י  אחרים מי%ףיו4ימ  4  קופר ם א  אקניאםצח
 : ריעשה ניתק הלישו 1,ח : 3ר"0( Iwri ))עיייס כרמימ

 לעעי בלקט שנאמרלעניים י hSsn) יי סנ הלקט  311tySבהבייהבם( 9כי ימפיו לי% סריכם א  לויית ל'4כלא
 ליקת )ואנ'(ישלאהפאה: טקסט ענביהם מלהטיםןנ!ים עםצו

 הקציר כעת העפליםשבלים : 5סומיעס()וטס

 :"4כקציידלל-אשקנ קכן !9כע ו4ידמ4 כר4רין4ש4יבנוי

 ש 4ג'-ע;,יתףננס קנח מייה יןש!יה %4 גמלוננל
 לרעתוזהו מיוסי *ו )י)נ3 "לנראי ןמקה;

 פאת לסכלות שלא)בלא(: :פ33( אממןי

 י%גשש';ן4:.1נץ;"7:,:
 וןע,ב,וי',44ע%ן-

11מי11עגו51ש 41י"3%ן%[ 1ע'שצעג%'.
 1 י4חיפגמה

 ת 1 השאץ
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מ"עייכין
 ונדהה תשבעו שנא'לא לשקרלישבע
 ב!ו"ן, ובכ"ז בכ"מביטו',ונוהג י שבועת ופי' לשקרבשמי
 נאפי בהתיא', הוא אם לוקובמזיד
 : ויורי עילה קרבןבשוגג

 ";", :געתי". ג:,,4ע
 ,תיקי

ל"ת ן לחייםשירה
 קלנ מךסק"מסס" סמם דקרקימת
 קלג )יל)"ו ונעע פרייה טף לו, : מח6( "5 דעךיעטחן
 : תטרפי( s)sוימס
 קלד 119 ך ב4ע " ים י *לם ס ?4ירן
 קלה "ניסף ים על ייקלף"זיב : סקר( ו5סכירתו )פסו 6ת )וס6 חייו)יי
 6ס )תיקח בר ד ינ* ע ניקדרץ:ד

 : סועו(3עדיס

 קלי שמיי לע?סף ועין "יייש"י
 6סי 33עיתי ס?*'לי ל ואסראותי
 : סי56(סו6

 סמיף מ ים ס ס:י?נ4 ס שקרס קלי יישם 4ע)ר( סיעףוכשפיט
 (: תתתתימ סתוחס )ינסי)ס פסה ת 14עי

 קלה לעיירן כביר אף 6לירולא
 : תונף( 5ת ))וק מסוט 16)כי

 ועם ת"ת )וסוים 4הם חיבחלשי
 :סכון(

 קלת קרע ישון ברעה4 ור4?-( ל.או
 : ינסס()י65

 קם משע ה94* לים תימורןלא
 הסט(: מ5ס)י5ד)6י

 וענינו , לעשה הניתקלאו
 דרך יעהו מטון להחזיקשלא
 שכר לעשוק או ורמאותדח"
 במציעא רבא ואמר ,שכיר
 !הו עושק זהו המחבלפ'
 הנתוב, הקלקו ולמת ,נול

 הן לאוין, בב' עליולעבור
 : עושק בררך והן נ!לבדרך
 כמ"ש לגזול שלא)באפי(
 בזוין, בכ"ז ונוהג תנ!ול,ולא
ואין

 לוקיי
 שניתק לפ' עליו,

 הגזיל' את שרף ואפי'לעשה,
 לתשלו' שניחן לפי לוקהאינו
 לעכוב שלא )ותיקד( :שוויו
 תלין לא במ"ש , שנירשכר
 ונוהג ן '131' שכרפעולת
 צו אתר איהרשנרוער ואםבכ"ז
 ביומו 'של עשה ביטלזמנו
 , זה לאו ועל שכרי,חתן
 ז"ל אמרו ועור ,להשם, שנירזן כעפי נ(וקיןכשין

 שעובר שכין. שנרבכובש
 וב?( , תעשוק בלמשזפ
 תבוא ולא ובלתלין,וכגזול,
 לקלל שלא )עד( : השמשעליו
 אחד בכינו, או בשם קיללואם

עי
שאול

תחתית

ותאכל

ארץ

ויבלה

ותלע

 בזו"זן ונוהג הקללה, שומע שאינו מי ופי'חרש
 בו שאין לוקהאף ערים ובהתרעת במ!'ר.מישיאל

 ונשבע , !ה מעשה, בהם שאין אע"פי עליהפ,לוקין

 שיינו או לתשלומין, געותן גג 4עך :נךעגןנ:ךט לן(2בנץ:7נמיי:הין וע'(פשנ ,ה נ':סמ::קג'ן:ן'ומק"

 יה(הינ"י "4:ה;";ע ז;"י 1: מ'"ן.ין:נ"'(ענ נוי זעקתן 'גש:"נ'יל'י%בי'י"ו1881188
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סע
פוטרי

 הריםצח

אטפח

עלימו

רעות

 חציצפ

אכלת

בם

מזי

רעבק

 אוו1 יקם%
 איהיח ביה כייי ידיי יכל' קמא דקרתי ףפטה ילבמער"ה

 יעיי ן יי4;ישףעדית שיא . . :גז,( סב,.סיסי" (Dh דהי;!
 חייבלהצילו שאתהלהוגו, לשריכם י1כימ רעה4השחת
 ובזוגן בכ:ז ונוחגבנפשו, ומוסמס(! סיס)ייוויט
 יימן'סזקן א'ז 2ג,צ קמב )1"6תתי סער ם 1ע1 פ ור ם ףח

t(,'DWWלא כמ"ש בלב, לשנואשלא 

 % צע""שק?4מ,:
 5נ1ע~

אין קמך מ10ניל פ1ר ס לא ו "מיתף מםו
 לוקיי

 בו שאין לפי עליו

 ש"וש.:גזלי.4נ"
 : יערס( ת5 תיוו ספייר sp)טין

 כלאידיש מ זרזה 4 מנענישרף
 : וס( מדד מזיע )"5 4י4'ם4"י
 פרוש ן מ1ר1ראע ן יסיערחזס

 )"5 ייק1תיהם י מן ן9סקיייזיסם
 : תעלי( 1*3 וסחסרי
 ביעייאץ ך שנה נ תירה " ינהך

 צמךק ראלם 4ף4י1ה"ן9יי
 ! יסעו( מ) )ומנירתן מרירןך

 לאו על עבר , עבירה מחמתי שלרש במזיד ברבים חנירוקטו 4ני הלבין DH1 ובזו"ןבנ*ז
 לנקו: שלא :%עלינ!:( מעשהקמז בו שאין לפי לוקה, ואינוזח

 לו אמר , תקום לאכמ"ש
 השאילו ולא מגלךהשאילני

 כדרך משאילך איגי א'לוכו'
 ונוחנ וכו השאלתנישלא
 עליו לוקיו ואין ובעץבכ"ז
 ה על שבור ע1
 כמותך איני כלומר תטור ולא כמ"ש לנטור, שלא )רעות( מעש': בי שאין לאו בכלגרך כלל וזה טקשה, בלאהזה

 ונוקג י כמוך לרעיך ואהבת כם*ש , מישראל אדם כל לאהוב )חצי( : השאלתנישלא
 שלו החיוב מלבר !ו, עשה ביטל דבר, בשום צערו או בממונו אותו הזיק ואםבנ"ז
 תרביע לא בהמתך כמ"ש כלאים, בהמתו להרביע שלא )אכלה( : שה!יקו העניןלפי

 ואם ז בזו*! ובכ*ז במ"מ ונוהגת , בשפיפרת כמכחול שיכניס ער החיוב ואיןכלאים
 לזרוע ש1א )בס( מרדות: מכתאיתך נזכין , בקול שעזרם או לברן זה על זה העלה ואם ן לוקף בשפופרת כמכחולהלויס

 כלאיסי
 ונוהג כלאים, וארע לא שדך כמ"ש

 זוז כל ולזרוע, לערב לכתחילה מותר בח"ל אבל לבד, בא"י גזול Otv~t נלאיאיסור
 ואיש בחך, אף אסיר בזו זו הרכבתן כלומר האילנות כלאי אבל זרעיפ; בכלאידווקא
 אשהאו

 שזר"
 : לוקה בח"ל אפ מינו באינו אילנות וארכיב או בא"י, זרעים כלאי

 ואכל עבר ואפ מסיני, למשה הלכח ובח"ל התורה, מן היא ובא"י בזול,ובכ"ז בכ"ל ונוהנ , יאכל לא "רליפ לכס יחיה שניס wsw כם*ש ערלה לאכול שלא)מזי(
 קרש רבעי נטע להיות )רעב( לוקח: הפרי משומר או האילן מפיגות ערלתכזית
 בח"ל,  ולא באקץ הבית בזם! ונוהג וכו' קרש פריו כל יהיה הרביעית ובשנתכמ"ש
 נוהג בח"ל ואפי' ן בארץ עכשיו אף חיא 11 מצוח שחיוב אומריפ וישובזוגן

 מררבנ"
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 לחייםשירהיכין
ל"תמ"ע % י ייבש  סטי ףיעתהפכתתיחיק 

 . י'5ונ5כת( ויביס %סי)עת שוהות או זסוקתואחות
 קיז סב ף מ51ף ה לבירת מ שמרחדומה מררות, מכות לוקהחלוצתו

 קלח )ו, טןוי ימנע?יץוב:ןבנם אלאה,אי'אמ

 קכ חשרה וניאוף ט1טרקאסיראסן להיה גט, צויכהשהשניה
 טקט יניפו )סו רטעת ג ?קיהט עב[ לבוא)תהצת2"בילתא

ע"ו(: אשה ואל נמישהניה,
 1) קרושים תונע, לא טשאתחבנית
 : יכייס( *י4 י3:יסס-ימס)יע5 גש שדמ:י::י::(4 ט1רא בפדרי ממ1ליייי בוש כמ צב גרת, ח"נ בה שהעוהניון

1 

 קכא רהימנבם וץ מתמליליהםהפרש הם להעבירלמולדן)המה(שלא
 ינזי"ן, ננ"מ וניהגלמולד, oe~lhh): תסנט )וי* מחשבתףנגנמ*שומזועךלאתתןלהעבי'

קנאוני
 : -י : .

 קכב ויאברכבם אליליכם

 '4 "ך*'?לךן'י1.",ף; %'1%4~11
 הוא, מכוער שענין לפינ"ל

 ובכ"ז,בנ"מ
  חייב והעראה איןנס ואם סקילה, מים * שהצ כיש והעוב:

 ב2, ערים ויא  נסקל, והתרצה ועריפ ובמייר ובב"מ, בכח  ונוהג וכו'שבנתך
 ערים והתראת במזיר עלי' בהמה הביאה ואם ובכ"ז בכ"מ ונוהג , לרבעהבהמה
 כמ"ש מהאבות, לירוא  נבם( : חטאת  חייבת  ובשוגג , ברת ערים ובלאנסקלת,

 שאין -ואמרו)ן האלילים אל תשנו אל נמ"ש בנזגנה DH" ע"ז אחרלפנות
 בכ"ז ונוהג , כמעשה המחשבה אש בע"ז אוץ כגועשה, מהשנה ענירותבגל

 ן(",יטע nwuCN1 גס:,:נ"ה'ון:"'",1,,"ן;]נ'ש,:7,
* וכתיבןהוא  ליחן פסול שבקדש הום ופי' , הם קרש כי יאנו 1 
 חייב במזיר נותר כזית אכל ואם גזושן, הבית בזמן ונוהג אכ,לתו, על תעשה5א

--
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יכין
ולחמי נוהג אינו יבע' נטעאגל. ןמ"ע  מדרבנן, אפי' בח"לכלל

 : עשה ביטלוהעובר
 זולל אכילת לאכולשלא )ולתמירי

רשה תאכלו לא כמ-שוסובא
 י הרסנים וכתב היםעל
 הוא הלאו שזה אעפ"'ויל
רקמיבנ היא יהלכה . שברללותלאו
 כאן מ"מ עליו, לוקיושאין
 עונשו שנטינו מפגישאנ'
 אינו בס)יילה, שהואנזפורש
מרירי שהיא אף האזהרה עלחישש ישן שאיהיא ואומר . עליוגלק ווקרנמב"ן שבכללותסזלאו
 שם ממוצ'א אבהו רר'שוה
בהמת וכתיב אותו ויפיץ רכת'ברע
 אנל אותו ויסרו סוררנבן
 אין שבכללי' לאומפני

 אשלה קא כמה מבגאר שענשו4שף לוקיי
 הקשה והרמכייםפעמים,

 של ובב"ר בא"יביבדונוהנ מנ"שי נזלקין א.ן הדא זה,על
בס לא אבל בזכיים ויקכ"ג

 ולא בן שררשו וכמיבנקבות

 m~nSשירה
לית

 קמח ט?ן?ו השק לכער סחףנ
 Fde~n לנער י19ס?הי?ע'פ

 )גיתו(: )תיתתד היה ןסןה
 קמט רק פעוליי-ת שהנקשרסק
 )6ף( )סם ויות סיום ס3) )גי יף פ מירש

 קנ רעונה בעת כויב קניןיבולאמר
 )עיני )גי 178רה ב טובה פייהח
 סול(: 3*ס'

 קנא רחק ושרשולי יאשטסקסי*ן
 תיחנ3ירי( ענוייס וכיתופי רחקו

 קנב וססא1ת liSui SnL~A3ומןקן
 יעם,(: מן ס' qh )כי שחיתם נ יאש

 קננ משסיסכתיבתהק?2עט4יךף
 )סס)סתוחו'(: ענו"0 )ירן 5סתוסנ)סגת
 4יית ף יקים ל הוקרש ש ויםא
 )1"9 מ1ק למירא% '2כ'נתו"י
oh%קנך ט4?%ב שנישוף טן?קיילרקר ו)ה)ת(: 6תס סי 
 תסתו)3ס(: ות) ט%4נו)ותג)עגעיוקרח

לוקה 1 בעריס נחשיפ"י עש'ה ואס]שבכןכנובכןןג-זול
 ודש

מ11(ע(עימ1נ11ע1שללן;1111[%:11::ימיי: שלא כלומר תעוננו ולא כנז"ש לעונן, שלא לוקטב( : לבד נזומר ררך רק אינובחט
 וכ./ תשחית בבל שישנו כל י שד כנוו בנקבותן לא ' :זנרי וננ"ז בנ"ממהו;
ן

 חט:נוייא-

11SDS1 
 .' 'נ ,א ,מיח מעיי(. ק"ן DtWJ nl~1eD ועלא lurnw נדע

 :ג'שטג גש ב'ג:ן'עגנרךבג,ן:גגתגשאינ%':;,צו:ץיניח
l'Dta3יבןייינןיי%%1,1עעןש51וןןש1%1 כולז נדל"ן ואם למטה הלחיים היביר מקים השן ושבולות כיי"הויניאל/ 1ש

wnponאףכשהס קרושתן שחיב בעו"ה עתה ואף בוו"ן ונוהג ו ת ונזקרשי "ש 
 אל נמיש איב, מעשה לעשות שלא )בם( עשה: ביטל זה על והעוברשוממים,
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 לחייםשירה
מ"ע

 ~תירות מ1ריע עמ4 מירעיני עיםעם

 עתיייתי3ססתיעס( "ת 3")סניישועהי

 tof סגו )יסייע תקום פניו טעקם חמתקב
 : "תת( תויתסקנס

 שדך י 4שי ל הלשיאן סיך4היזוללי

 תסק) )ס, יעין לא לקו ח כותי

 נ)י(: וכ5 וסע סירסואי
 תזות סי עונם )גי א4י ר יט פ שה ץ עפרקג

 : )3סר(קסת

 4מיי:ן ניגיף ח1צבףס%4מנקוץ
 : תקין( )ת)ונתוגתתס

 לשריפה ב4סר שניסם תקפיפ תשכלקד
 יאףרה כנם שלאשמכןמסת
 : יתנה( ~Dht י"תס,)"1ת1

 שיף יץ גירזתם שעים ר יקיתחחרב
 תתעו3(: )ועתסס") כלרכם גליףר

 :  לית utsl ע"ע ניו יפאמור
 צ4ן ר רף ד ושק ה ת מ למצמאת 1ומחררים

 ייגייס(: סי" )ירסיס כקו ט קגעי
 קי91ים מ מסים ף משא ן מקם א אימהקה

 : )ס"ס( יטה")תמי

 ונוהנ וכו', ישיפו ב"ש ונו' אמה ואת אשה את אשר; ואיש נמ'ששמחויב

 תלכו ולא שנאמר אומות, מו' הגוים בתקות ללנת שלא )הרב( : ב'ד מיתותד'
 שיא )י3:חייי0( מלקית: ת"ב והעובר ביו"ן ובכ*ז בכ"נז ונוהנ וכו' הגויבחקות
 משנעה חוץ למת ע.נטכ'א וכהן , אהרן בנות ולא אהרןבני כ4 כיבנקבות

 מצוה,'טמא
 ומטמאיי

 זקרכןב"ם ולרעת כרחו, נעל אותו
~fft 

 יים אניות חיוב
1 ןנן זנזן, ובקל יכ*נו הכהנים לקרובים מת טומאת מצות ונוהג , דאירייתאראשון

 ת ~ חבית גו למ
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r*yל לחייםשירה
 קם גישה4 ממבילתו גש טכ"ו גרגנם ובכ"ז נזקים בגל ג*כווהג

 י נ ( ונס סח ותיותם )ותסירשקבירה והע1בימלהטנז'גי:יאלים
 קמא ריכ4שדיז וזינה לל 1,לעגלי-הבחוילםיוב':אההנמנעמלהתאב'

 1:גג,::ב:::: סתונס,: תרhln 61,1(St ייעו,ת)) שיעייב ער יום, טבולכהן ",,'%:זי:":ן%:,י "י%ן!,ופ
 קסג לכהן תבשנה ו תרעי-שכיפתייה ב:"

 מכעס(: )1 ס" )ני וייקההס עבר ואם נזיב, בגגוניםזו

 ק %ייי'י'51!%
 וח יש,יני,,י ק " די. ו לי-י!

 ע)ק(:)5י61י זונה אשה נמיש זונהחנה,

 ןיכי יא"
 עי!קקאקסח "או,1 אס,מ". אישצ%4ש

 סקריי ן"י?4% 5ג ש'נה:י:יו11קו
 י : - ג : : ) )::ן) אות:ניכת מכיזמרבריהם,

 קסו תקאי ראשין טכעלהאימנהאמרתי ואשה כמעש גרושת,כהן
 חסיי ספיגא ט ננענו גנהויס,;,הו

 ק ל ץ'ל?י-,

%תיתי(: שלא זמן גל אנללוקח,
 (((, ואפ.לו , לוקה אינובעל

 ואח"כ נרוצ.ה,ואה"ב
 א"כ אלא אסור על חל א'פור ואח"נוענ:יךאין גהי

מ="1";ל-גו141ג
 ~W'/tll*D'lll ז'"",]ץ:,ן""ןי"י"'י',שנ:7:ן

 'דן'מ'ז,מ",2ןצ":ל
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uff~
שרמ4ש

 שק4ת. ן
rr?1?.

 וז צ אלנ,;ח "ע 12מיוי.ש ורמס יוימי ג .לריסונרם
78י,"אחהמשיס :סללי: ל" ,רו!י'פ ר זיוייי, לו':מגש'י"ג% ג%ו%מי%נוי ("ן
נעם

אויב

 להנהונה כע.'רהשהיתה : חייג( סעיס גיסי מיץ3וסמוכנ

 ומומין , יקיב לא מיםבו יהיה אשר וכו' איש במ"ש מוס, בעל כהן יעבורשלא
 תשעים, עור באים מייסיים זה וזולת חמשים הס בבהמה וב'1 באדם ביןהפיפליו
 יאם הילל, לא , קח' א , :יוחדים מונזין התשעים יב::ע:לגן
שי:4"1ה%.4'ת' , היא ריבוי יכל וכי מום בי אישיאשר כל כנז"ש עיבדו ב"מ 'ענור שלא)מאנויש(

 שגועגי,ש ש,1:.ינל.,זג!: ,;ן "נ:(נ::1.':גן::.
שנ"ם:'

 .אנף לא בקישים וגו' Wtw כמ"ש תרומה, טמא כדק יאגל )נעפ('שלא
 והוא במזיר הנומה אנו ואם , בישובה עיהיא ובזמן בארץ בק"ן בכהנים ונוהגוכו'

 מ:12 א-:ן- היה יבימז בישיבה ן':צגוני:ב:' ק::%ויגיג':יקל ונוהג תרוניה, שהוא חו"ל ופ" קיש, יאכל לא זר 31ל כמ"ש תרומה, וריאנל
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מ"עיינים
אנוף )אגור( שמים, נירימיתה
 ישכירו כה, חושב יאכלשלא

 כה, תושב כמ"ש ,תרומח
 שלא )פן( : יאכל לאושכיר
rD אפילו תרומה ערליאכל  ו שמתו נגון נאונסמתמת
 וזהו , מילה מחמתאחיו
 למרוה רק בפסוק מנוארא,נן
ינכרך תושב נאמר בג"שחז"ל
 41שף , וגו' בףסחושכיר

 הב' בעיקרשהרמכ"ם
 שאין , כתב המצותמסיר
וביירו דבר , המצות בסידלמנות
 מרות מיג בא'שנלמד
 מ"מ בו' נדרשתשהתורה

פ':גן::תב:"נבןקיםבק לפי הטצות, במנין נונהזה  יאמרו קי[ והוא טהורה תרומהשאכל ומי , ע"ש בזה עליותפש
 שיא )ינכרו( :לשלוקה
,דנך הזה כמן קרש חללהל  , כהנת היא ואפיישראל משנשאת תרומה אוהאק

 יכ"זבצר:(ץ:ו~צגיענסג:עןע( ושוק חזה חללה אגלהואם
 טבל לאכת[ שלא)צ"מו(
ךלא %א כמ"" וכהן'שראל  'שראל בנ' קיש' אתיהלה
 חיל ופי י"מווכי אשראת

 איסור ונוהג מרבר, הכתוב טבלשבאוכל

ל"ת ( לחיים"ףרה
 טשה4 ך מתר94ה 1 שירו ן גילתyp 4~ וסויפתי י?קיי' גי1"סיסי

 : מניר( סו5 רק קנינו כינו)גי
 קעה קן4ן 4 ס4ר[ פ מנע ן רמתןפ
 ס9מךץ4 3 יו ס תרמין 3 ירותפ

 רטשם כאן ושועת !היהנסללה קעי רא4יזישץ כט4ף4ץ 1114ייעריל : יסו( )5 תוותם))לנינת
 ! יסתיו( )ומקיסיס מתר44ה1

 קעו לזה ו טבל מ שיאל ן יחזק ך ריףץ
 עקרית מ פריש ! אשי4ה ךוךיף

 : סתו( עונוי ))יסניס סר94ה1
 : יסן( )6 ס' כוסקרנן Sh1) "yp נערי סיי'כבם 9 ~רי" נ ן9

 ר4יייכבם שנקט אר[י4"רב4
 : ינתיו( סי6ז ותיערו?מימים
 קעת יי ובסכינת 4.כנרבין ךיחףי4ע4ע
 וזיונו  זהו )ני נשקר ו יבע כ זחהר

 וסיו)ו(: שיוווסתיו
 קפ ןיישה המקמץ מנץ5יראוי
 סערוריוס,ס(: ,סו יני סרםמורלית

 קפא נעיניסחות )נ* אס1ר שיחסן ל 4ףו
 : יס)ת( נוסוסנויס
 אסור מקופ ובכל ולנקבות, לזכרהטבל

 ח4ב שעשר תרומת ממנו שהפיישו קורם אנל ואם א"י פירות של טבללאכול
 ממנו wt~en לא אבל מעשר ולגרומת תיומה ניטל כבר ואם , שמים ביי'מיתה
 נזכין מרבריהם טבל ועל לוק', עני מעשר אלא בו נשאר 'לא ואפי' המעשרותכל

 ואין כמותן, אפוריו טבל של ומשקין מרדות, מכותאוטו
 לוקיי

 אס אפל מום בעל- להקדיש שלא )פן( : עליהם לוקין אין טבל פירות שארוועל toe1' "ן על אלא
 ונוהג תקריש, בל חז"ל ופי' תקייבו לא מוס בו אשר כל כמ"ש הקיןב,לא
 זח לאו על עבר הז', בזמן אפילו והקריש ענר ואם בזי"ן זנזן ובכל כזקיסבכל

 מלקית: בו שיש כממר הוא אול' מעשה, בו שאין אעפ"י לוקה rrt(ךלהרכמכ"ם
 לרצני יהיה תמים כמ"ש , מוס בלא שלם הקרבן לחיות)יאמיו(

 ושחט ץבר ואם
 שענר הלאו מלבר , זו עשה ביטל מום מבעל האמורין הקטיר או זיקאו

 שלא )ידינו( מלק'ות: ד' לוקה הקטיר, ,וזרק, ושחט הקריש אסןלהרכנכ"ם
 וניהג בו, יהיה לא קרי חז"ל ופי' בו 'חיה לא מום כל במ"ש בקישים מוסינתן
 לזיום שלא לימה( : הבזת בזמן אלא ttp:s) אין אבל בזו"ן, ובכ"ז בנ"מ זהאיסור
 דחאי בפטורה הז*ל ופי' הקריבו לא וכו' שבור או עורת כמ"ש מוס, בעלדם
 לא כם'ש מום, בעל לשחוט שלא לולא( : דמים לזריקת ל" מבעי תקריבולא
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כ'נין( לחיטשיזה
4המזע

 סיע ט, איה גידי

ן מ.ם ג( קפג 9עול,ת DIQS "'יב9ע.ל1מ'.פעל  יקשח 

ן

 )ו, העילה י"*'
 י'.יןנןג ןףי'למהגלא ,' .יוז ו""

וניה,בכ"מובכ"זבזו"ןשאסו' קפד לסקר'ב כוסים לקרקפתגןבל

 י.(ל'ענטףלנ:וי;:', ",י '" )"'ו," יי,1אלן
 מגל א' וסירס א' עניואס שמר (4ן מחריב "*ר2רק זאתקם

 ונא זמש טסא,ס ינין ,פה %',שקיב:ן;:ןינ::וי: קכי
 ט ן2גינמ,ן סד )3"ת7  ה' וקרמשת כרוקתיחלל ג":ייולין,עי קפו eiS1 ;לו יעוול נו,ו,תי,מיתהגרי

f וזיהו לקלש 8ל4'כ( אגר,, שמינה נובן שנקריבקרבן ימוי(: סחינו מסמס)סס ~ n e  ים-שין ימייה'מ'ף 

 מהוסי(זמן והמייבהנהן קפי ס*9ר סמצ1י*ץ ממכ הראשיןהמה
 4עת קי:ל ישיראלאו מעת )1)* היממהממלאכת

 לאו שהיא לפי לוקהואינו :מומס(
 ואת איתו כמיש אתר, ביום בנו ואת אותו לשחוט שלא )כי( עשה: מכללהנא

ב:ו_לא%
 וגי,

 נחלק תה קדשי שם את אשלי :ג :יק צ במ ומג

 'ני;,!)ךן יהו!איא, 5י:51ךנ,ח ולעגיליי,(: קן:ג,וגייד:י
nrv:שמיק 1:,ש:::(,גש,יני,ן: עי 
 ובכרז %מ ונוהנ ישראל, בני ע:תוך trwlp11w*tll לקישרעקגט2:ן

~u?ג יג"יחומ קהותו 
 נמה , ח"סח שוח) ניאש.ן מלאנח ~niwp )המהנילא נווך, ינגדננ.ס
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משעיומי  י י הפסח, ים. שבעת כלמיסף ואין קיט קרבן להקייב לאין( :ייקח
 בהם ק'1U 1?1 וא=שמחושרי,

 ביום לשבו' )בהם( : זועשה
tvt~wn4 W'DJ תבזנה , ן:ה 
 : כנ"ל הראשון ב'וכםכמו

 ו פסח, של והשביעיביושם לך ",ך מלאכ' לעקו' שלאבתבונה(
 מקיא השביעי ביוםכמ"ש
 לא עבודה מלאנת כלקדש

%וידו'%ש
 חנטו

 עומר את והבאתפכמ"ש
וכו'

 שרשת-

 חמר להתבונן
 ושנח שנה בכל בחדשוהש*'
ישכיעי ומהיה למזון חדשההבואה  מהראוילחקרו' לכןלבריותיו,
 הנאה יגיע מרכםלהש*י
 יוצאי! ב"ר ושלוחילבריותי
יאת נמלואר השתדלותזלעושין
 מעות עיקר 4שך ,בגמרא
 לכה9יפ: היא העומרהקרבת
 ?~חפ לאכיל שלא)חכמו(
 ינינך קטך העומר, קוד' חדשהמתבואה
 תאכלו לא וכו' ולחסכמיום

 לחיםשירה
לקת

 שרבן 3"רב יהיו שחר4*ב4ע
 : הר"י1 4 סי4 ן *רקא
 שניףושה nqq, 4 מ *114' מ ידםן
 תססת סר6סוז )גיוס ק4ך* ק ידםס

 קפח ג?גן ?1ממק כיציעיסריית eDS):6תד
 : לגס( "תת ע1 )מעסות ללאכהמ

 לרך'קייב 4ט?סרהילעומר
 ((tpon ךישה4 ל9סח%944ת

 : 13(סג6תר

 קפח משדף 'י?'ו מך*ז כליםסך*
 חיק'9תיב נסרם ס*כייבזלם
 ממסר 9ל4 הלריי ו9יממעדיר

 'תני6מ6: סעוף )עי עד4רו

 קצ "4ק ן ששי ג 9-ריי ק 4ו!
 סעותל ק1יו פייס קא נ ענקהל

 :מ65נ5ו(

 קצא ע-1 ש ה ש "ייפץ ס ם 8 מדריו!
 וארה תהרינ שם זבלתתעל
 ;6וי(: )ו,,6ת ת44לאן%ה
 99רינבם ן 9ים ן עד9ר 9 - ס44רז

 ימיסוססי עסקות י"ס)61עע
 יו"65"(:

 ךא*דנה סטץ אפני יקם יאחייתם קפ' ביען,נקולכוזמן
 ?ידכאו סקסה מקרינת ?"ריב חרש פת כזית אכלואם

 וי שעי-קשישיי
ששאנננ%מ65נס(: ואס ושיפין שועלוץבולת
 בזמן נזנרים בכ"ט ונוחג ונוי חשבת ממהרת לכס ומפרחם  כמיש העומר,מפיות
 )לאחריתם( : עשת ביטל לאו ואפ ושבועותי ימים לספור מצוה הזה בזמן ואףהבית
 וכו': שתים תנופח לחפ תביאו ממושניתינס כם*ש בעצרת, הלחם שתילהביא
 תזח היום בעצם וקראתם כמ"ש , עצרת ביום לשבות )איכה( : נזכרים ע מצוהונוחג
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ירדףמ"
 אחרקיה

אלף
 ושניםקיפ

  יניסוקכ

 רבבהקכא

אם
לא

 ביקבב
 צורםקכנ

מכרם

 וה'קכד

*ת נאימן בהאםשירח
 שלא גייייף( : קיש מקיא קצב ע4*רהיו ס קבי ך פלשים רהי4
 : וי4( "*סגויתו
 מידה ך נים ה ל י ין ך ג ף ף8
 תט ילק ךך?ם חס94ים במנידתא

 : פיוחי( )סםס)י6נ5

 יעסן 3סן 9ע4*ת לישנת*סדי
 : יסיף( וממסעו  יי6ף

 ינום י "ייב נ ?1ראץ ש ?9ים4
 ותקקיס)טייס(: גיוס 13 )6סר9*9ט
 י*תיזה סיעה ימנע משיף41ה
 )% קינה ן לירה ס דם י ?רא 4 דםי

 : ויתנסו( יתעצונוני
 ההפדלים נים קם4קייםךאה4
OSDS)לעיגת( 3סו : 

 תפס( ייית )תיי2 לאתה 9עסיי
.-. . .--- .- 

 כמעש 0לאכח( בזלעשות
 תעשו לא עבודה מלאכתכל

 3אהר( : בפסח כגזלורינ'ו
 , חסתם ראש ביוםלשבות
 באהד משביעי בחדשכמ"ש
 מלאכה בו לעשו' שלא )אלף(קצנ : שנתון לנם יחיהלחדש
 כל וכו' השתעי בחרשכמ"ש
 תעשו, לא ובודחמלאנת
 )ושניס( המועיי': ככלודיניו
 בראש מוסף ?רבןלהקייב
 השביש נהוק כמ"שהשנה
 : לה' אשה והקרבתפוכו'

 wDln רשת לענותליניסו(
 בנ"מ ונוהג וענית'וכו',כמוש
 אבלשיזיר ואט בשלובכא

 ומלגר nwu, בשלככותבתן
 ח"ב בשית ושיעיי שתתקצר או אכל כרת, בו שישהלאו

 להקרי' חטאתקבוע:)ונבה( nsp ארכם ??יש א4ילואץלעמר
 :632(: י6 ס:סס )1"ת ט; חף1מתל
 קר[ !*בת4 ספסרים ידםסי

 : )מנות'יני( )יסוגי *של!
 קללים לסג לאשין נאם1וא
 r~Sns צנומת ר1ה4ךףכדת
 תג )ימי קיךשח י אלה ר שייסחן

 : וגרס( מסרסס6סיף
 ובכה בנ*מ ונוהג קצו טאש~סם ךפדש כ4)םעלאית

 בזוי
 ואם

 , וננס()ויסף
 ם מקם קל נ הראינן ידם4נ41סמי

 העליכם י 4*י4 ה דכים י ??'י
 : ינמ*וס( )נפייס חיטםס
 *דטל ן רקת 4 גולת ס "וךת ף*ם
 : עירס( ועפו ס' )ני נמה 9 צהיך

 !יריב יל'י ול יבדר י"יה סן כיקכו
 : 5סעייני( )5סגיו ייםקמ4?9י

 )וה'(להקייב כגזל: ודיניו תעשו, לא עבודה מראכת כל יוסוכו' עשר בחמשהנמ'ש
 לשבות והסג'רפ( וכו': אשה תקריבו ימים שבעת וכמ"ש הסכות בחגשבמוסף
 לכם, יהוה קדש מקרא השמיני נביופ WfD3 הסבות, חג של תשמיני ביוםכ'
זאפ

~aP 
 בשמיני מוסף קיצן להקריב )ני( : חלאו מלבד עשת* מ8ל מלאנח ועשת
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ינית
מ"ע

לא אשה והקיבתס כמ"שעצות
 שלא )לא( : וגיא עצרתלה'

 עצר' בשמינ' מלאבהעשות
 כל וכו' השמיני ביוםכמ"ש
 כצור קכז תעשו, לא עבודהמלאכת
 י הוה'מ וענק , נפ*ע חנוהוא
 איסור לעני, וסוכות, פסחשל
 האל למדו מלאכותאיזה
 במסכת' פסו"י' מכמהדאסור
 וו 1 איסורן שעיקר וונ"עמוז"ל צורם מכח הרמב"ם ולוההסכי'חגינ',

ית לחטםשירה  קצו אינסת לפעולות אולייאמת
 )יייד אסור לכולם אוכללציץ
 :  ושנלי(  רועבעסות

 רר 3 אויה ך פרי 4 ירח צ פות ננו
 וסיכם צמוףים כפלם11כביה
 )ניתן וני4סו4ו נלחכתםראשין
 :סתתסי)ו(
 צל מליסף רטיש 4בי4ףצא(ף
 יעייי י'יי מישקל ר"הנסטה
 : ונוס( יסוף 51*נ13ו(

 : 5"ת וי*ו D~D י י6בהר

 שכמסוו רק , מראנרייתהוא
 איזה ז"ל לחכמיםפרטיהם
 אבל לאסור, איזהלהתיר

 שאינו נתב ז"להרמב*ם
 וקראיאסמכתא מר"6,אלא

 )כצורנו( : נינהוועלמות
 החג, ימי שבעת לולב'טול
 ביום לכם ולקחתםכמ"ש
 וכו', הרר עץ פריהראשון
 roi ובבל ~D1p בקלונוהג
 ובמקרש בנקבו', ילאבזכרים
 וביום , שבעה בל ניטלהי'

 חלבשבת, אפי'היאהראשון
 ביטבת, ניטל אינוובגבולין
 זהעיבר , הראשי! ביסאפ"
 לישב )עורס( : וי #pwב.טל
 החג, ימי שנעת כלבסנה

 קצת גאי ב 4זכ י ימר" א בשבי~יר4ן 4יאיבינו
 5ייגי(: )נ"י )סוךע 3סדש!היה
 קצט !44 לף פ,ה4'ל%ם:!היהפלילים

 : )גתנ5יס(סל?סרו

 )יק ובדלה ישות !9נעמלא י !רף כספיסיבם !קפחכלישרכי
 : סטיכי( טוס חית5נ5

 רא )תעטי נז?יף ns"p ניט" יבעטנפן
שנסן(:

 סגע D(Ot )סיע היילל דרור פור ס סדם קכט שבעת תשבו בסבתכמעש
 ~oVb); י5 ,ס '1'עסיס זמן ובכל בכ"מ ונוהנימים,
 , בנקבות לא אבלבנכוים

 ושאר , פת כוית הפתות לכל , בסכה לאבול אים כל חייב הראשונהולילה
 קבע אכילת אבל אוכלי ארעי, אכילת לסכה חוץ לאבול רצה שאם רשוףהימיפ
 או חולה שהוא לא אם עראי, אפי' לסכה חוץ אסור וש'נה בסכה,יווקא

 בשביעית, האדמה לעבוד שלא. )ואיב'נו( עשה: ביטל זה על עבר :ואםמצטער,
 הבית בזנון ארמתו ועבר 'עבר ואם תורע, לא שדך וכו' השביעית ובשנהכט"ש
 באילנו' נס לעביר שלא )פלילים( : לועה מיאוריי"א האפייות שי"ענויתבאתת
 כמ"ש בשביעית, הספיחים לקצור שלא נכי( : תזמור לא וכרמך :למ"שע"ןי.".
 הקוצריפ כדרך התבואה וקצר הבית בזמן עבר ואם בישונה, שהיא ובזמןלעבר בא"י התורה מן ונקבות בזכרים זו מציה ונוהנת תקצור, לא קצירך נטפח,אח

 הבל קצר שלא אעפ"י הסיעות, תניאית מספיחי והמלקט לוקה, שניםבשארו
 נמ"עג בשביעית, הנזירים לבצור שלא )מגפן( טררות: מכת אותו מכיןביחר,
 שני לספיר )סרם( : הביצרים בדרך תבצור שלא ופי' תבצור לא נוירך ונביואת

 פעמים, שבע שנים שבע שנים שבתות שבע לך וספרת כמ"ש שמטות, ,'היובלת
 שהיובל בזמן התורה, מן מקום, בכל כטפיס והשמטת בארץ, שביעיתוניהגת
 במסנתא היא, איזו השמיט' ושנ' מדבויה', מקום בכל כספיפ שמיטת זולתנוהג,

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




