
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,
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מ"ע
כטס

עמדי

 לחייםשירה
 4סי כ נייסף 9 עם ט ראדסףג

nuie~  סייגיהן חיא ס?י'ת'
 : תתם( 6יי )ית3י%יס בולט

 3ס' )י96 זקנע רר טרץ9תעל י ךקיר כ:השסןושי7"בןרה
Sh)סוי : 

 : ל*פ דמי ע"ע ז' י6בחקתי

 שקליף נכיל תשלוקין חיוב התוםקלו
 משיקיי ר9י-( מימירהיייו
 . : יטיס( חמת התו)נוסר

 צאן ובני איליכם ולקישיםבאוצרתי
 בסיה נ יסלי9ם תמ4ךקם ט4טר
 "סירתו אי י ?לק ובקלי ?ךתף

 : פולתי( פפורפ  וסו sp,  n~tphילקה
 סר ג שלסכום ל וגרש סמירה ל ליקלו

 : תת47( Sh וקים)ומ3סת:יקו
 כסן )יעני מיב5 רשי 4שריף 3קםמלה

 : נסקס(חופם

 טףריף יך?יי שס"ריש קבות ושלםקלט
 : יס)ס()ונערנו

 סגי )3נ5 סב4א4ת צוףלשלם לעתקמ
 : מגעם( וסוויוןס3ע

כגיכין
ל"ת
 בעשה: עונדיפ ושתודו קנוריג

 חושב גר להניח שלאנכמס(
 בפיך עברי בעבדלהעביר
 לעיניך, בפרך 'ררנו לאכמ"ש

 כח לו ויש זה על והעוברריך
 : מעשה בו שאין לפי ,עליו לוקיי אין מנעו ולאלמטע
 להשההוית שלאנעמרי(

 ואבן כמעש , משכית אבןעל
 ונוהגת וכו תהגו לאמשכית
 , בוו"ן זמן ובכל מקיםבכל
 אבניכם על השתחוהואם

 לוקה: ורנליכם 'ריסבפישוט
 אדם בערבי לדון)חתום(
 וכו' יפליא כי אישכמ"ש

 זמזבזו*ן, בכ"מובכל וניהגתרפו
 אין לכתחילה הזה בזנזןאד

 הנית בזמן והעוברמזיינין
 הקציב, הערך השליםולא
 הגל, איבר ולא חזה בזם,או

 או וכו', תעקר בהמהמדינא
 על להללו דשמואלתקנתא
 עשה ביטל , פרוטתשוה
 עובר רגלים ג' ולאחרזו,
 : תושחר בל משוכםג"כ

 להמיר שלבשנבאוציותי(
 נמיש אחר'. בבהמהקרשיפ
 ונוהג ימיר, ולא יהליפנולא

 1StDHW בזוין ובכ"ז ,בכ"מ
 ארוגם עבר עכם הזהבזמן

 בהואח"כ שבול והקרפז

 פין מ4שוד:ישוסצה
 .,י"מ ג",גךיג:גמןנ זן "1::':י' :ג; גי:!ג ~nouנע:זז4,' הגר 4"ני:1

ntsatnvp ס :נ11".ן,יש ע(ע:תהן: 
 זנו-ש הדסה טיט ניין :זן ),,ן(

 יקריש כי כםואיש בתים בערכי לדון )וע.לס( וכנ"ל: עיזפרוטה "תללודש.מואל

 שדות עיני בדיו לדון נלעת( : :קדש שמואז העונש מצבר nwu ביטל הנ"לתקון

 1D3s י יני י:וון:י מ,ויז',הנע"

 ;4ג' ":מלי4()תים וננ:.
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שוע,פיז
 רכלם קנ!א בבכור נמיש לקרבןמקרבן
 ואמרו אותו, איש יקרישלא

 מנ', בכו' אלא ל' איןבספר'
כי יקריש לא בבהמה ת"לאות, משנין שאין חקרשיכבםבכל  מקום בכל וטהנ איתו,איש
 בזמן ואפי' בזוין, ומןובבל
קייב ואח*כ והקריש עבר אםהזה

8ש?,"
אידם יהייס אשר חרס כלכמ"ש
 הזה ובזמן בזוין ונוהנ ,וגו'

 התרים, ואפ .חמחרימין
 או פהס, מטלטלין*ל
 ניתן לכהגיס, בפירושקיקע
 שיה שאין הרם, אינהישראל והש קנשנ באיץ קרקע אבללכהנים
 בזמן N~bd נוהג,חומיות
גותית ביפל והעובר, נוהגשהיובל
 שמעל העונש מלבדעשה
 ימנור שלא )כ'( :בקדש
 חרם כל כמיש החרס,שדה
 למך קטר הכהניס אבל ימכר, לאוכו'

 י 4שך ברצונכם אוהןמוכרין
 בי קמה וכו': ימגר לא עליהםנאמר
 שוה יגאל[ שלא)קיוב(
 וכו' חרם גל כם4ש ,החים
 1 לאחר 'מכר לא בפפרי ואמרו ינאל,לא

4 להתםשירה
 טיכ4שד לססייכבם ג4ר.רגזן
 *רשים 9 כפים ל גדרלד א4יו

1er)ונוי5ס( ח5קס : 
 ריר ני ימנע כרצ1נד יחריםולאשר
 ת,נ*(: ייסייס )יקיי4י
 ריח )ית מגאילה ךאימ רא4יקירעו
 : יסו)( עו5ס אתיות5נטגיס

 יוקשר שעשר ויקרישיעקור
 ייפ ניקל טף מכירה ערףטיייגם פדיום(: )511י צענד מ יגלולן

 "ז0(: ))ג5 מסנהךךף

 : g*s וי*6 ע"ע 1' ים3עשא

 91לפם4ש 5ח ש 4?ה ה פמאיםי
 חתם(: )ישי שכשההנידת

 רב ות סט?טם ךךף ס"ךאםעת
 )תפי" סךסואם ד4?הממלולם

Sehi:)שעדות 

 סק"יכם נ ישעיכבם ס ססנרותל
 : יתו( )ס5 ירגם זס)חסר
 נסד4יה סומה ג "גיט4ה י "שרס

 י0עייני(: t*WDGW )נ5 !ש94"כסן

 17 נג נקעען;ן ב ןנש' ןה(נ ס(:י7ב,ךן::" ot~noi ,ךי:,נגן
 בפני אלא יעננוהנוהנ ע3( מג גנייך ,במט שג ot)nJa גועצ:::

 איסור: ונוהנ מוס, בעל ולא תמים לא שחו' ולא לאעי איףנמכרבפכיי

 יעיישלל,;יו::וג:יש'ני
 ~t"wu 2"' ין נ

 :ב ג:"":י:7;: ואד ש ניוגן:זי(:(וע.ילוק
 כם*ש י עם העונות על להתודות גלמו(1נמי:ק

לך
 ין

יה : ה
 ל ש
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1fbינ" 1?ן" יי.-' .' ןען"1"י,ו ניקי-ת 
 ך'מןןון:א:ן-בין,"

 ס"סת1מ4שאח מלנגל-ה סמ4קה,בל !"ךבח'
 י עשהקרבן):ל:י14חיל סתיו'5יס(: גן)ני
 שמזז עליה יציק לאנמ"ש רכג טצז יזוב יעי טריר צעריעבי

 448ם יי ,%'-,._דב? ו1%","'
 שיא )עמי( לוקי,:לבינית רע)(:סף
 ונוהג וגו'%קשהכנרי"זיר ינה ו?נע ויש4נם ניביש עקביכםעבדיו

 ובכ"ז מקוס בנן זהאיטוך : יויו( )סחי )יייתיקס ייטין

 לטלקות, לכויתנ,צטרפין תעריגי(: %י שוירחסנידהן:נט5

 שבחייה:קעךמיך'ט יכח יגע ן סעי ס את אש4 ר נסח ןיראה

 שור כמו נבילה מינימנץ ני ע! )ייוקס סילאת יסר קר

 עם נבילה בשר יגס יצביישוק תסס(: מס %ס וחף וסערפער

 יאליכ4 נ4י"ית !ף4רייסיגיי כיקמו
:ימ'צפבי%גול(

 ןטדם
א,לת

 ,למן ויין 1"וךושטן מנשן ינט ,קלף איהל תנך לביא ' ' "1
 למליז 3וצטיף3חא"ן )ננוזועייו )ת)[1תלקתימיקיעו

 נכל

:(oSOh"'די"ע כיבנן להורות באוכו 
לטעם רל )תיזזתי דדכן !רחיק דיריו:מ4ת4יד

 ם שלא כעיקול(
oosוענבים כמ"ש , לחיםזזנביס טותו %ת יתר %פ סעתיס 7' ויוקם 

(vtrns: 

 לוקה: כזית:דן אכל אם יאבל, לא ויבשים כמ"ש צמוקים יאכלשלא
(( 

) 
 קליפית 'אכל שלא לני( : יאכל לא 131' מהרצנ'ם כמ"ש הענבי' זרע יאכלשלא

 לא תער במ"ש שערו הנזיר 'גלח שלא )יראת( 'אכל: לא זנ ועי כמ"שהענבים
 )כ.( : לוקה א' שער אפי' אלה ואם בזו"ן ובכ"ז בכימ ונוהנ , ראשו עליעבור
 , מ"ע וזהו ראשו, שער פרע ברל כמ"ש נזרו ימי רל שערושיגדל

) 
 ז מציה ונוהנ

 ים מנין לו עוליז שאין בא"י אלז( ניהג נזירות שאין ואף , -בזו"ן ובכ*זבכ"מ
 te)1v נזיר הוא היי , הזה בזמן בנזיר שנדר מי בח"ל 'אף מ"מ י בא אלאנזירותו

 בהמ"ק שזבנה ער או שימית, עי שם נזירותו ~לנהונ לאיץ לעלוים אוחונופט
 : יבוא לא מת נפש על כם'ש המת לאהל הנזיר יכנס שלא )אזלת( : קרבנותיווישלים
 לאביו במ"ש גמת הנזיר יטטא שלא )'ד( : לוקח והעובר בזו*ן, ובג'ז בב"מיטהנ
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יכין
מ"ע '(

 ראפם tDp תוהג יטמא, לא וגו'ולאמו
 בזוין ובכ*ז בכ"נז זהאיסור
 ולרעת 4קה, זה אלוהעובר

 עצור קמח טימא אם ליקההרמב"ם
 'טמא יא משום במזיד,עצמו
 ומשום דברו, יהל לאומשום
 ומשום , לשלמו תאחרלא
 ועזוב קמפ בירשה היתה אם 'נואלא

 )ואפס( כאח': נאיםוטימאת
 קרבטחיו ויביא שערושיגלח

 לח"םשירה
לשת

 )ועם פ4 ם רי*4ת1 9 ם ח סק~יזנ
 : ,)מתרסס(קרנות

 אלצב4ר ראיה י4ך?היהלה "לי הציים ונאניו צ4רעערי
 סור(: )נר5ו1 ם ר בקול4

 וכ4*ים ויקים ע991יםוס"רין
 : יע11,( עזיי 6יז )יויעיס 9סףכ

 : )84 ינ' פ.פ ל ענהעלותךנגי'נ1':ז:מ%י:
 ואמר קנ ולא עבר ואפ בזו"ןבומ"הב
 תער, בוא שנילח או ,גילח
 שערות שתי ושייר שנ.לתאו
 קרבנותיו והבאת עשהיבטל

 שיברכו )עצור( : ייןומלשתו' אי קנא למתיכם נולטמ4שמעכבת
 יום בכל ישראל אתהכהנים
 ונוהג וכו' תברכו כהכמ"ש
 . : קמשי()נססתם ובשתרי' בנהני', ובב"זבכ"מ

 ייא ן*9י מתלהק 95סה אביל[אלחיטן נושאים , שהומוסף
 התימו(: יסתר ))6 לב"ר ן ןהדמירדס מנחת ונזרו שכיותמשום,

 יינ יט"4'ןי"'"יי '9זה"2ןץ ציי ג'וג"שמיק,שודן
 1(ד"" צצ2,מ,!2(ןיו' חט'י "נבמה4"ישנמע:עג
 4פ: ,14 ע'ע י ,: 5ד פלדמעוהן:(7נךכע

 ואפ רשות בהורת ובנקבה , היום בתורת בזכרים , הבית בזמן ע מצוה ונוהגתוכי' י"- ב:נ:""יקא נמיו*ה ססר94ה יגקומלסה בו קנכ22ת%ו1,2::10:

 עםגעל:ןהגטיבנקבות :ך ןנן עם ןמג נם214כ %:2נ :גזמי ,2:(412 ו:ךג:ך' "ש' 2וגק*ננא
 ןה וגצך ימאירו ג : אכי בוקר 'ד

נסא
 וכי בחצוצרת לשבקעתס

 במקרש., בחצוצרת לצע )תמו( : בו 'שביו לא זועצס

 י"גגפמ":נ"::איםז :ת, 41 היןשןםגחג"'דייגי4":עי""'ךה4

 ר4ש*1ן 9שח ס 41טי א אןג'1
 צקצק ך sr~lsn ךי " מ4ון

 :)שחפר(
 !לקאיאק 8!ל 2ץ?יאן 9ןץ

 שף 4*רן4לנ4 !אורי,אסרה
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משע
 אשרקנד

חלב

 לוויםשירה
 אשיהם ך ציצת ש רבןה א אשיהר שמזי ו?ףשיי ר שעסקהלררת
 )וקסוי רוקנכם שופררואגורים
פקסי(;

 סיסווי 3' מס )כי כלבבף הכניםי קשק ?עי?יף יןירץסעיף
 : וס)3( סעי,עוילס

 : 5"ת וו' ע"ע ל י6קרה

כהימן
נעזןמשיחילצן ,,7

 ויאכיל מקו"ח א' חלהבח"ל
 ישו קרי ראה שלאלקטן
 אף 4סו איילנ , נדה ראתה שלאלקטנה

 אעע',קופי
2 

 וא"צלהפרי' שמשו,העויב
 לעשות )אשר( : לאששני'
 בזנוים ונוהנ וכו',ציצת
 רצו ואכם בנקבור",ולא

 בלא אומיים ישלהתעטף
 ואם בברכה אפ" י"אברנה
 פשתים או צמד בגדלבש

 SW1 צצ:1נן' בלארלד

 ושמרו סייים ככאנים זורים ובחימוקנה
 יסמו(ו יסמי"יסיס קלי ןטחלש

 אחוי ,י,ךו ,ן.ן 3מ'ש רלמ יסךסק' איוש 'י."' ש יך"ל .יישתו

 ,8,%'א% " 1 מ5ם.י
 מ'ןיי" ו נסינםקנו

 ' ' :.. י"( עניי

%  ס מוו יסינ"נגמ"(שח 
 יייס "3ה;'ס 'תעסי. שיא 'ך-' ס ,'1.ונ"(ט"ך'י, י84ש ניב:יי

 פצי:זיש וחמדו . ינו' ב ן שרע %א רנו: הממ3ל'

 .מת ג,דנלט יננDt~Wt' 7:1, :ר:ןך ולך: לעזיי1"

א
 *עייש

 נ,, 9יה . "ק,מו'(יאשלאי ) .ה: יישיג ק ו יי או 'שוצ נו
 משיוניי

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



1 לחייםשירםיכין
 :2מ 2ין " ~עיח מם י י' 'י עיינם י קם !ק לליס.-מפ% יעי,.שיחי
 161עיינס(:סותיינס ואפ ישראליפ לויםנהנים

גאיורי-) ג ו ~  

 -ע-":עיןע51,,
 רטרק ושימרץ אוסל 'יקת : יאי קסא ):רוי( עשהוזו: בןן

 3063 6סי יג3 )ייחסי שישם ן ימם א ללוים, ראשון מעשרלהפריש

 :יטט16( וכו' בני מעשר את כיכמעש

 כהניללון' יאףיף,
 "שתרה זיה ה ס1ילמדתענין קסנעתה כיהנת

 תטקטק עיר סיקולים"ממר איכל" רצו משלה'ואסלעשר
 enleut): סי6 ססעמ6יס )מנס מגהה לכהן יחנו או נעצמם,אותם
 תרומה וגם ומעשר ,אחר
 . D*D וי ,ספבוקים אלץ התויה מן נוהגתאינה

 יעי : שי לשי ! ;, מית ל יקינ כי קסג ןק 5'ג"%נ.שם9עון
 נקרינפ אנתם ד,' נ'חיס' "ישג אני קסדאהלו'םוכיתרומ'ד'םעש'

 קיני(: 5:ר ס' ניפוייעמם אותה ומפרישי) המעשר,שמן
 ת"ח אבל המוקף מןשלא
 ויקהו כמ"ש איומה פיה שריפת )טתרה( : המוקף טן אלא אותה תורמיןאק
 עשה א' נעשו, פרות ותשע , הבית בונזן בא"י וביהנת וכו', ארומה פוהאליך

 מלך יטשה ועשירית , הבית חורבן עד מעזרא ושבע עזרא, עשה ב' ,משרע"ה
 וגו': ימות כי אדם התורה ,את כמ"ש מת טומאת דין )ראו( ב"ב"א:המשיח
 הבית בזמן ונוהגת הטמא על המהור והוה כמ"ש , חטאת מי להזית דין)עתה(

 נחלות בריני לרון )כי( זו: טשה ביטל הזאה קיבל ולא זה על שעברבזו"ן,'ומי
 בין וצוה סבר ואם בזוין ובב*; בנ"מ ונוהגת ונו'. ונחתם 'מית כי אישכמ"ש
 ל ז זקרמב"ן חלק ופה זו, עשה ביטל ליורשו, הראוי יר-ענו שלא ש"מ אובריא
 הבכוי'להת את להכיר מ"ע א מצות, ב' באן שהיסי על ז"ל הרמב"םעל
 11קרנמב1'כ! .וכו' לכבר יוכל לא כמ"ש הבשרה, להעביר שלא ולית שנים, -פילו

 יום בכל תמיוין שני להקריב )אני( נחלות: מדין אחת במציה הכל בללז"ל,
 ואם הכהניס, על ויוחו. הצבור על מוטל וזה, תמיר, עולה ליום שניםכמ"ש
 שאין לפי . מ'ע, לשני תמיויס שני חשב ז"ל רדזרנ~נ"ן , עמה ב'טלוענרו
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כן'טן לחייםשירה
"תמ"ע  ישאש ביהלו!:.!:י."'
 ביאש מוסף להקי'ב)הוא( ס:רמ אדר וה0מןשהקנ15ת מואקטו

חי:טייחדש'נם אחר )18ל הפךים אזומיאורה
 רוחה ר"ח מוסף שלשיר שבלה ה ל4 א ינכשיםמהריבי
 כרי שבת מוסף שלשיר סיב(: ית' )תעבת תר אושעיר

 שה'יפלפיפס_, נעימתה :חיקה "שרןכיירק ואיןקטו
 ר"~ה

 יע.'ר
 לששה אותה מהלקיןוהד 3וספיכ:? !קריב4 אזי4כהיבה

 לך(: )הזיו והפ'מן ,שבתות סיין(: ניפ 1% סניפי סוס גיוס)גי
 מיסף1"ג ל(הקר,ב,)ואיו( ןריע4 ה?4י%י לחורש אסר אלהיםקטת

 לאלהים( : וכו'הבבודיכם o'tSh): ס' )תניטסשי?ר
 בראש שופר קוללשמוע

 תרועה יום כמ"שהשנהו :  לספ ופו"פ "סח פ"ע יםכ?םפירצ

 nvlown ב מיג מ רלה ור )מ ,ווי ר1ר 49יל 114בעמ'

 אניקסם
 1s1SW( 'י'"'ין

 ךז שהבא 1:חניתו %,,,,(. )1,,י .ת,יו
 ?נ::פזנר'(קםאvnw : 5'פ וך' ע"כ ל י6ממעי

 "חקקכם 0סן יו טשןכי ץל אמצתקע
יחיי,ניןניני71,-.ויגוע

 אעפ*י לוקה וטברינשבע רלי 1ירש4 חיובו ארז ומשהרוצחואחית
 יעטוזםnwp~llt'Ntt חקרו אורשו פרגנם והשופטים

Nppנדרים בהפרת גריי1 סואקמוף קצריו חלל מחצתי.ישגגת 
 אבל ם אינו הוא חז"ל תקיר 4י4ר מ1ו מקהלם1ים

אתריס עתי(: טים סכרן ,נות )ער :~)ה!
 מוהליי

 ונוהג לו,
 שאינן בנקבות ולאבוכריפ

 ונתנו שכתוב כמו לשבת עריפ ללרפ לתת )אמית( : עשה ביפל , הותרשאינו פי על אף התויה, כמצות שלא הנדר את התיר ואם נררם, להתיררא,ים
 שלא ליאחיה( חעפ: ראשי על ויותר הצבור, מומלת'על זו ומציה יכו'ללוים
 ואם , וכו' עמדו עד הרוצח ימות ולא שכתוב כמו לרין עמרו עד הרוצחהמית
 ההוינו ריי ן ליהרג דינו היה אס אפילו , ביד לפני שיבוא קורם לרוצח והרנעבר
 רוצח להגלורז )מחצחי( ערים: שם יש אם הבית בנמן עליו ונהיג הרוצח,כיין

 שישראל בנמן 11 מצוה ונוהגת וכו', מקלפו עיר אל איתו והשיבו כ"שבשגגת
 כשנבת הרושות הגלו ולא מקום שבכל ב"ר עברו ואם ע"א, של ובב"ר אדמתןעל
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ל לחייםשירהיכין

עוחהןונוין;הןיועליי

 ים ."טוי ן%2י11ןךדכםיאנ,

1'ישמ,תגג:יקש"י
 יטא ,4"" גנ"דב:::"*י צ:אצא

 יטב ניני ייש4,"ך'"ייייגיאי,ךע:ש"ווי,ינןיס:ג(

 י""(:י,ן"יזן'ו:נ29ג"מן

 ב2)מי ייא : ע"ע 3' "יביים דיג ::רמיים,
 ,ןגיגוו'י

 ,,',ינןאי'ן"
 "נ" "', י'"" '"י ל מ"י ' "ץי מחית

 1.ת: ,ל 5'ע "' עואתחזק סמיי ם ח"חןיה~ה%ששש

 ש~ששן:ך ן,":יןו",יק: ידיתם.י )וא'ף לאי.. על תיוו1',5יה
~שימין

 "4ן"
 "תיריקי )9י ', סלית "לות "שים "י

 ייי'" ,ב:::ך ,,'"א=
 היראה, מפני לרון רצהולא
 טשפט: תטה ולא לאו על גם עובר מיראתו ג"כ הדין הפה ואם זה לאו עלעבר
 וקבע זה על עבר ואם וכו' תהאוה ולא כמ"ש חצירו ממון להתאוות שלא)כי(

 לוקיי ואין ~ה, לאו על עיבר להתאותמהשבתו
 נאשא( מעעיה: בו שאין לפי עליו

 כופר ונקרא עשה, ביטל זה על והעובר וכו' ישראל שמע כמ"ש , השם אחדותמצות
 והקובע מו"ן, ונוהגת וגו' ה' אח ואהבת כנז"ש השם אהבת מצות נאל(בעיקר:
 תורה ללמוד )שמים( : זו עשה ביטל שמיס לשם שלא הגשמיים בעניניםנזחשבתו
 בניכם שנאמר בנקבות ולא בזכרים זו מצוה ונוהגת וכו' לבניך ושננתם כמ"שוללמרה
 תורה בנו את למר ולא והעובר , תורה בנה ללמד תייגת אינה ובן , בנותיכםולא
 בס  ורברת  וכו' ישראל שסע כמ"ש ן יום בכל שמע לקרות )'די( וו: עשהביטל
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מיכין( לחייםשירה
4תוע
 "שיקה ל לאילין מ סח 8 ססי4 1 ואסרתיקעו

  %לחפיפי(:  עוופ ))סעיד ירדסק%שר
 ןךאה שיב4סה ה נעונה י 4ץףה ף היקעו

 : חי( ג3)לעוגי

 יסי?א וסיעה קעיקהאט?הקעתאנני
 שראלי ן דתלי נ 4תיב נ דתםא

 ,)י"לסי.תש'ג~ש יטו מזע יוסאכם "מיינת י41'1'לעלם
 אבללא בנכרים ונוהגתודוך, osul): גי ע) שות גתססע יתיחס3י)*

 מ"ע שהיא לפיבנקבית מלמממן אמדךי מאךץאומדת אםקעט
 ואם בידם, מוחיןנאנק מ%ך?רץ טק-( מען?רץ"פר
 של תפולין הניח ולאעבד : ס3י*ס( 3ור)וייונתי

 יתד מ'1'ית gffגגךנגג : 5*פ 31' ע"ע 1' י6עקב
 מ'י'2 הנה ילא עבי יאס רמס ף9ותי ינע י 459ל ?צנף סליחרכי
 וותאמו

 בס
 שלאלנסות"הב'ת.)לעלם( ןבילף חיי אל wsin ול4ויה 'ננימו:""יש'יוו 'ןן'ןייןן י( ינ חקה' י יי ש ג4י

 1דא: עתרלנביאילהאסת תפחו(: )")וחיוך
 ואיןנביאיו ע"י לכם שהזריע ועונשיו ה' גמולי תנסו 4אכלומר

 לוקיי
 לפ' עליו

 , אותם תחךם ההרם כנז"ש יממים שבעה להחרים נאם( : מעשת בושתוין

 להמ תתן לא שלמדו ויש חן, להם תתן לא הפי' ובא תחנם ולא כמ"ש , העכו"םעל
 1יי." וננ.ו 1נ.מ "והד מון,מתוה

 מעשה: מ ש".1 לוי י,4;1'י ,הע,11.,,אי,

 עמ 4ושה.'מו'לו
 ולא

 י א לבנו, אשה והנוייהר לוקה, עליה ונא חתחתי
 שע."ה הבן אבל מעשה, בו שאין לפ' לוקה, ואינו לאו על עבר האב מהםלא'

 אלאאבא "חרה ,בונם'4א ואשונה בביאה ,(וקהימיאור"תא , חגג תמירמעינוא

 כל אפי' מצ'פו,ן נהנה ואם לך ולקהת צח"ם וכו' יחמוד ל במ"שושמשיה,

 otnw לקח נ תהוה לועות,, 1)הנ'א, ינה שם ן ע( ש"אתך,
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1 לח"םשותעין
 1גס"ןילףסך4שת טי?ף יעף בטשפפ קפ לא ומשופ תביא לאששוס

"וכי יי' קפא%יו'אמם'חשג
 ' יייי. :ות'

 לניווט
 : יסוזי( ניי! :%ס4נ% לךטל'ן ובינת ושבעת ואכלתכמיש

 Sh );*ת 4ף*4"י י ה' שםא'?א אשינ קפב וכ היא נוובנקבות "סיכי

 olpn1) Plon מלון. :יגש ננסי נקם קפנמ,עהשזיי%":ך

 י,ייי::1עפו:ה:נ%גד4י
 !חח יקם

 )"סו ילק קייצם ך לכי צ 4ףי4 ותמאנה הגר, אתואחנתס

 לה,1מ,4וילא,ותחק
 :ו

 שם 1 ךן2ן 1

 "" '"י (hS1 !ין'מיש" "תח' נס."ןן"%:ן57'
ונייתמ,"4(1:2

:(tb)el 

 אשים קפ. וי,(1.הואס "נלו%ה

 צז:ביל:,ז11מ'"
 רפא

 זו עשה מציר, עלעכר
 שצר ימ' !קרננב"םלרעת

 לאים אפשר וגיובו-תיבקאיין,:
 אלא וכו' לשכינהשירבק
 בו דבק יואלו בת*חהדבק

 הם, זה מורח רלוקרמב"ון"ל ,ברוךהוא

 פד* ך מחו ן היייכם כ מדתש
 לפיר ,,ג ,רדי צאן(יטב- : ונר( קנסי )ס ")גי
 : ותען)י( טסיי )"; 9יינ4ן

 רנכ נשיז%ץ טי"ך9יכבם רםטפיליה
 07(: %ו 61י יעה )יי3 יקעךקיךף

 שאמרווחנא"
 בתמורי

  ואקיינזה  נשבעתי  שנאמר  המצוה את לקיים שנשבעין מנין
 באנות ית' בשמו לשבוע )ולמשנא'( : נפקא תדנק מונו ההוא שם והשינווגו'

 הנעשה וגל עיז לאבר )אשלם( : רשות רק אינו ז"ל ולהרמכ'ן וילהרכוכים לרעת זו עשה ביטל הצורך לעת בשמו נשבע לא עבר ואם תשנע ינשמווכמ"ש
 לידיף התיוג מן ואין בזו"ן ובג"! בכ"מ ונוהגת , וכו' תאברון אבר כמ"שבשבילה
 זמן כל איברה ולא והעיוור , תקיפה שירינו בזמן ,שראל בארץ אלא ולאברהאחריה
 עליהם ית' שמו שנקרא רברים לאנר שלא )אשגיר( : 11 עשה מטל בירו p)D'Dשיש
 ונוהנ וכו', לה' כן תעשון לא כמ"ש הקדושים ושמותיו הקודש ספרי בהמ"קננון
 אלהי: אל, אר: י"ה, שהם שמות משבעה א' אות אפי' נזחק ואם ובכ"ובזו*ן,בכ"ט
 מכין לאחריהן הנטפלות האותיות מן אחת אות סחי ואם י לוקה צבאות,שרי,
 לוקה: והעויה ההיכל מן או המזבה מן השחתה ררך פתר אפ וכן , נ!רדות מכתאותו
 שמה והבאתם שמה ובאת כמ"ש , נדרו אחר וזראשון ברגל נרריו גל שיביא)תצי(
 עלס שיעברו ער עובר אינו תאחר ובקל , בעשה עובד ראשק וברגל , וכו' ינדי'כםונל
 תעלה פן לך חשמר נמ'ש לעזרה חוץ קרנ! לחקרינ שלא )%פ( רגליפ:שלש
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כתיכין. להייםשירת
 אין פפרי ולשון ינו'?ש סמקנש ראלכנש מעיכם ונל והרניקפח

 צבא1םיי"1525%י7ע:
נשר

 נ,"1,4"
 ו יציף

 י"ג אישי ז 'ן" י
nwvnDWSp~Wb",nwP1 

בליהמהט'מיותדתשק רדיה שה כ?קיכ:( רקשיי

 סילני,רןטים
 טז?י זרי

 סוגה'ננריז,ץ יגר  9ר,14',
 מששלשי1נ":? י ,.(: ,"141ך'ס
 גסו יבש'לע(תמ %8ש :: "י211

 ח( ג נם*ט (ל(ישלים )ותר *סי )מקוס

""5נצ.י"יש
מ~שמששאנופ"1נ,"15

 1%ןתלן4י('-ש2'1-4וי,1"%ן הוה ו,נ,מן ו נ,.!.' ."ונ. א!" 1ח נא !א ז.!ו1701
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 לחייםשירהיטן
 גי גתן )יטף עיקרת ל חלב י "י ו (:מ :סנ'זב(גם דנט יסור סי,וח !דק יי4 מגייאויב סל,ע,לחואנלגו,תנשונ,

 ט*ויי(:נ3י תוכל כמ"שלא דמים,זריקת

 רם והיו נצנים ראשיתס?קןשההרניני לאהל הנתוב'אלאלא'נא
 ד4שויה מנחה ופרוטם4?ך9ים זריקה לפני ושלמיסתודה

:י..:;,,4ז,םפ5.,,יי
 רטא סן%ן?ם ושמרו ולכום כרשויינוים כמ"ש הי"תו,בעזדה,היים

 ס!?4:שס י;,ולננהי" :7; יינונ:"
 מץ?ל 21מ צאן ו בקר מ"שית עמו קצ אסור וישראל עליהם,פטור
 ע במויןנדיזי מיח'וחייב

 )יסססוך.ד"ו(:נוגסן '
'- ' ' 

 יטב 4י יוסיף כאשי אור וכטריפהכי קודם מהם כזית שאנלוכדון

נען=='ן'"-
ץ " " 9 "  

 רסכ הירחו ו ה' ?בי ד יהי?9ת"זיב יעבד שיזנזנגיונג'גילא

ברני
 3וייי: כי )ת)ני ואין זה לאו על עבר

עי(נ:לגוגי
 יטה לאייי סזשמ יל ק שקע ולאינקם נמת גדגה.:, יסי '"י" :לם!נ:'1""ת'ים

 (p~lfi )וצ* לליל קשבלבואה ע4 משהונו'מלמדשנצטעה
 )סקס(:דוייו )כ'( ונו': ?עוף אחררוב
ש

 רמו יאת עטיית י"יה @biSוש"יישיכ עם הנפש תאגל ו'
 : יסד( )נית) החי, מ, אבר תהו ,הבשר
 ואם בזו"ן זה איסורונוהנ
 קרשיך רק כני'ש הבחירה, לבית קרשים להביא )דם( לוקה: מזה כזיתאגל
 אלא מרבר אינו וכו' קדשיך רק סקרי ולשון וכו', ובאת תשא וכו' יהיהאשר
 אלא אינו ק"ל ןלדקרמב"ן מרובה, בהן שהטורח מפני עשה להזהירת"ל, בקדשי "המצוה ונתיתרה הבחירה, לבית להביאם בטיפולן שחייב לארץ חוץבקישי
 נעבדיו( מצות: שDlet 4 ולא ת"ל, ושל ארץ של הקדשים כל על אתתמציה
 וכיוצא ציצת ה' עשה ואם עליו, תוסף ולא כמ"ש המצות על להוסיףשלא
 )ונקם( ממנו: תגרע ולא כמ"ש המצות, מן לגרוע שלא )יקום( לוקה:בזה,
 ונוהנ , ההוא הנביא דברי אל תשמע לא כמיש , ע"ז בשם למתנבא לשמועשלא

 מסע ששאל או הנביא, אל p~W1 זה על עבר ואם בזו"ן זמן יבכל מקוםבכי
 שלא ),ש"ב( : nwvc בו שאין לפי לוקיי אין אב5 לאו על עבר ן מופת אואות
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יע
 המצת לאה,ג יסו y~et לזי"1 ציית יסיע." לצריו

 גן4ישוסז'ת "ה 'ועי "1:י : )יו.ל: נס'ש1
 שוליו נשמע תהי אל י"ל רמח )כי רטי4 פגעיו כל ומהצלתוכפר

 רסס חץ9י טו!נ,ל ד.נ, יאדטתו
 מ"נ,)מיהח.)%חייי

1DPיע~פא ":י 491?-יי געטת 
ויבא

n'DD ":יןויןנ:ו: SS)11h נ 1,1 ני יעא ייבנ 
Stlh.),ולאתכס' כמ"ש חובה.עליו ,י. ' )ן 

 י: פילל~ע ד-להושעי בח

 ש,,.ו,,,' רער ס ך ער,ט י אסתווה, ך דילתידברי
עללה

 סח"
 חם ילען'ן ,מגו,ס,,1)ז eoDn 'א )" :יסק

 :'מ1 ג"'-ץ רעה 1447 י"יח שי(4 מלאיןהשירה
 ש5ש"5

 יישייף  לייטבי( י: סשה רעו )זל תא?למ אל וכהים ה,מוהזאת
 העזך את ושרפרן כיו"שא Whr): "וסרס צנ5)ייסוויס

 , המנהיריו זררעל הציבור על 11 מצות ומוטלת , ואחר שבעים של בכעראלא
1HSDN11:ליה סא נןשן 

 3 :ןק - ע של (
 :אומת גרך

 שרט אםאוי( צ עוכל חייבמת

 מגגע:.לנשה:1:רשם-:מג
 לנות, עיניכם בין קרחה תשימו ולא כמ"ש מת, על ראשו שער לקרוח שלאבהשירה(

 1 קאס חמש' *יק ן נייה
 א?נע,ןגנסס"ה;'הי

א נ  % 
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*מן
מ"ע

 במוקרשים אנחנוכשנעשח כאזני קצר רווקות חוא הזחשהלאו
 לא וכמ"ש , זה ע"ישנפסלו
 ואמרו ההועבה בלתאכל
 המוקדשים בפסולי ,בספרי

העמ איסורן כ% גבולהשכלא
 3ל תאכל לא חז"לודרשו
הוא לדהרי כלישתעכתיתוענח
4א, אינו ומ"מ תאכל בבלחיא

 יהןשע קצה ~ptu?1 שונט'ש
 האיסורין ושאריהמוקדשיןז

 בז קצו געשג הגךבסונןומגג
 המוקדשין פסולי אמרולא

3דן אם הזה בזמן ואףבפירוש,  יאח"t,1~pS 3 בהמהתקייש
 תכ1

 גרינה"
 ימנה

 ויכל קצ'
 כלצפור כמ"שבסימניהעוףי

 משה קימוץ ביש ואנורו תאגלו,שהויה
 סובר והול , זה%ל

לדבר ולא עשה ליחןאלא
 : הטמא מן לאוכלתעשה
 משרץ לאכול שלא)העם(
 העוף שרץ וכל כמ"ש ,העיף

*ת לחייםשירה
 P~?1 גייר גרץ אינעיפ1ת
 ג"ךמף 91ק אצבעגקי9גיבם
 ~?Ny צה ץם 9ק4רק4ז!קק
 : א9לנ4י

 רען ל44וכם מ ע1ל9יבם להייכםמ
 : למיעי9ם 9 אזןסימר

 רעת )י61וסיס עסויה npq1 מהטהה
 :סוס(

 שגית 4טעשי סלי4מהבסי
 נוסע(: ע1י וספיח ושניסית"טור

 *תנה ג *מז ק חלף נ טעטום4
 יטו,,(: )1ס6סיעס ז9יךנ4 נ עגי9
 רעפ ypD סייס )ציית גן?ני )לא קו9טג

 :וסרן(
 עכו"ם י 13*ה 9 !זעה מ9*הן

 עכ3(: 6סר)נפי
 ט*סיף ס*9ייה ינתץטהר
 רפ ל94ב רע 49 ר4ףףי"9ץ Cttfi: 6סו )תנ3 *9מ ס ס*יתדש
 ש יעונן )גי פו* ר ג'ניה ליםו

 : סחי(1%1
 זה איסיר ונוהנ , יכו'טמא
 כערשהלוי: היא אפי' ברון אושאכל העוף משרץ כוית אבל ואם בזוק, ובב"זבנ"מ
 אוכ ואם בזו"ן ונוהנ וכו', נבילה כל תאכלו לא W*D1 ובילה לאכול שלא)הוא(

 עשר כמ"ש שמטה, שני בארבע שני מעשר להפייש )והושע(כזיתמןנבילהלוק':
 )בן( ארסתן: על שרוים שישראל בזמן אלא נוהגת אינה זו ומצוה , וכו'תעשר
 שנים שלש מקצת במ"ש , שמטה מן ושישית שלישית בשנה שנ' מעשרלהפריש
 131' רעהה "ת יגוש לא כמ"ש שמטה בשנת חוב לתבוונ שלא )נון( וכו':תוציא
 אין אבל לאו, על עובר הבית נזמן השמטה שנת אחר הלואתו ותבע נביואם
 תגוש הנגרי את נמיש הנניי את לננוש )וינו( : מעיטה בו שאין לפי , עליולקין
 פיעון וה~ייין ,לוא~עבר %" ונב", בנ"מ זו גוה ונוהג מ"ע זו נספי'ואמנו
 עליו לעבור לישראל' ובנוגש על הוא וו והעשה , מוריר ולא מעלה לא לעכו"םחוב
 השמטה, בשנת החוב לעזוב )משה( עשה: עשה מבלל הבא רלאו ועשהבלאו
 השמטה דבר וזה כמ"ש הא,הרח ונכפלה 'רך, תשמט וגו' לד יהיה ואשרכמ"ש
 , קרקעות שמסק אחת מרבר, הנתוב שממוח בשתי בתוספתא ואמרו וכו'שמיס
 בזוין, נוהג שהיובל בזמן ובנ"מ בא"י וו  נוציה נוהנת ומראורייתא , נספים שמטחוא'

 שעברת חוב ותבע עבר ואס בכ"מ, הוה בים, אפי' כספים שמטת נוהנח סופריםומגבר,
 אין וביד ררבנן, איסורא עביר ובז*הו לאו, על ועבר עשה נפל הבית בזמן שביעית,עליו

 , דאוחיתא שיעבורא לן דרבנזוק.ימא עכשיו כמפיס אעפ*י(אשמטת אותוןמקקיזלננוש
 לאמץ שלא 3לדבר( : הפקר ב*ד ההפקר מטעם תור', דבר לרחות ביר' גה יש שבממוןביבר
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 להיםשירה
 1 , ,לותלע

 י%נמ""י"חן'~נרו ךממ ץ?!: :יגרל ~:ן את9פ
 ירך את תפתח פתחכמ"שס8ס(:

 כטה אפי' ז"ל ייישולי' רפא הלףואץ ל סף ג מנ1ע ל סילירץכל

 טלהלוות 'מנע שלא)בל( תונ)(: 8סי להלחהינסינוים זו: עשה ביטל 4(ה::הקובר ~שיי ל ע!הי ל44ייגל ס4(ם4
מפחיחשמטה,נס*שהשם' יפנ !?14 רוקם בל דעתו הפקהדברים

(ן
 !בק:שנתיעז 8גיייס(: תות וסו )גי 4מלת1 ט

 תשבע;
 ונודג לחיעק, זה אחרזה )נסי מע9ך' י91ר איון הענקת האלהר

 נטנע אפ נזוין חזה"IOt~ttp : תת)ס( עזיו יסתווערגתו
 שנא להרבריס( מעשה:בו נחקיסו )ני ל4ביר סם א 4סםל ימיגנמ רפג ס4ר א מלקישים 5 ד א וכדר ל 1אאל

 , ריקכן עברי עברלשלוה :585(

כ"ט-,ןנונעתשדגןב% רפד כן לקשתת סלא לצאנףסן*זכל  בצאתו עברי לעבדלהעניק קוסיס )יני נדחי ל מדהם כ קכירל
 חעני9'תעני9  כנז*שלחפשי, : סייע( 5יייזוי
"נייעבזו"ונ%צ רפה לקעת אז ראמה ש4ה י4?ישראל

we~_t  או בקדשיפ עבורהלענור א9ילר"י יפאר מור "
בכור,נמ*שלאתעבורבנכור ס58(! 5יס נו )נילחמץ

 בכ"מן'גיאשירזמ רפו טיה1תיר1 אחו ושחט ומף4י4הויאמר

 תחריש אפ מעם מקרישיןאין : )וססתר( 10שן
 מלקו': וחיב בו, עברואח*כ רפו מקדשת הלח לסהריב אסרראליהם

 )ני 940ן וניסיר י99ת1שר
 גהג ללג)כל(

 קדשיפ ושארי צאנך,נכור 5סס(:  סגוסר מקוס08

 חצות, אתר בע"פ ~yo לאכולשלא
 כם*ע"

 חמץ, עליו תאכל לא
( ונוה)

 חמץ טית אכל אס הזח בזמן אפי' ז"ל וץרנגכ"ם ולקעת בזו"ן, ובכ"ז בכ"מזו
 עובר חצות לאחר ריל זנינו לפני חמץ ראמר כרעי הלכה כי לוקח, חצותאחר
 בין חטץ ראפר שמעון כר' הלנה כי , לאו בזה אין v~r רלהרמב"ן בלאו,עליו
 מצות מדאורייתא אסור רק , כלום בלא עליו עובר אינו זמנו לאחי בין ומנולפני

 להותיר שלא )ויאמר( : לאו איסור בו אין אבל ולמעלה, שעות מששדתשביתו
 וכו' הבשר מן ילין ולא כמ"ש השלישי, יופ עד הפסח עפ הבא חגיגהמקרבן
 התכינת זאת ועל מדבר, הכתיב הפסה עם חבא החנינת שעל המקובל הפ"ובא
 שאף בעיין הבית בזמן ונוהנת ובקר, צאן וכו' לה' פסה וזבחת הנתובאמר
 לשרפו חייב ממנו הותיר ואם נרמא, שהזמן אע-פי שמחח בשלמי חייבותהנשיפ
 אין ולפיכך נותר,כדין

 לוקיי
 )אליהם( לעשה: ניתק שהוא לפי עליו,

~NSWI 
 לתקריב

 את לזבוח תוכל לא כמ"ש הבמות, היתר בשעת ואפי' יהיר, בבמת DD"קרבן
 אס הזח בזמן אף לומר ואפשר בזו*ן, הבית, בזמן ות איסור ונוהג וכו'הפסח
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4 לוייםלהרהתמן
 4רגליכנם מסקים יזליג שמחה ומימו רא והקריבו לפסח שההקריש

 )י"יסס"", מזהיי י"י'ב1954מ וימ%מג,ן':לינ

 ;י נ"י" נכיש 'מטיסן. " סג,גשםימ4 ייסמו(: מעייס' ושמח' כמ"ש ברגליםלשמוח
 רפח ליני לפלאית להץנגן9ב4אףלכל הממלם"וכו':מהת
 ",יו(: WS יפי ,ריק?ביי, זה,ןן :1שבק

 5*פ: ויק פופ ירו יםשופטים 'גביט'בי*י,;וךלנ32טן
 י שוינ'2 -יף 4יפמ הייי,יייייא ייי "גלמו%י" ראה י*יריף ריניבם ינהים הדברים רג ברג4ים,כמ"ש הנתיי'"בנות

 בפלייר" tpD~158ע
 % בכם יי :OD" לנוים שוגמ.ןר, 'איישןנ

 ה%~
 1:9'?= לה ט

 רצנ סיספזת 4?מאל י9'ז סש4ר4היום בזמןהבית אלא בארץ,אפי'
 : יוס, ייס פולופו יגי,סס)יק קבועין סנהררין זהיוונונק

 בכהנים בין זו זביחה של ואיסור הנית, בזמן זה איסור 4נוהג מרבר הנתובעובר
 וחיוב וטהור וטמא והיתר באיסור ב"ר בקול לשמוע נבכם( זו"ן. ישראליםובי!

 וגו' התורה ע"פ עוד, ונאמר לד, יגידו אשר הדבר פי על ועשית כמ"שופטור,
 בספוי ואמרו ,תעשה

, 

 הוא הגדול שב"ר הבית בזמן זו מצוה ונוהג מ"ע, !ו
 אל זמן בכל לשמוע מצוה וכן , ;171 אשר ככל לעשות, הצווין שהכלבירושלים,
e~lwn1: "שה ביטל והעובר בדורו, כשמואל בדורו ויפתח , בימיו יהי' אשר, 
 ואמרו ושמאל ימין ונו' הדבר מן תסור לא כמ"ש מדבריהם לסור שלא)היום(
 שירףח עד , מיףח להתחיל ממרא זקן דין ואין , ל"ת מצות ,ו תסור לאבספרי
 ויחלוק לסנהררין, משך להוראה שהניע הכס הוא ושיהיה , הגרול ב"ר עלחולק
 או מהמירים והם סיקל שהוא בין חטאת, ושגגתו פרון שזדונו בדברעליהם

--
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 לאיכין להייםשירה
"תמ"ע  הנ.ל.יהמקמ..עוחמןהני'." ווה, ),י" ),1,, ס"ה,,,,:4. לתור' סייגי' שעשו מהואהר דק צ תבחר אחיף מ וישיצייק אא4 ה' !ןשי::

 מהן א' על 1הע31רעליהם,תניס(:
 םל nbcl): )עוג מךקם אלמלעיט- ריקך23כ"ן ול"ת,עינונגש' רצד ותת א תתהרר אל מליך ת ם ץאת

 הלאודלמבן' השיגן
 הלב'למשה שקבלו במהיק יצה 1ל43 יסר נמנע ייוונכםבניכם

 בא' שלמדו במה וגםמפיני, : נתיגס( )טטת6 נסוג )סן להתישבמ

 יש ובזה ה73י' מגמב"ג רצו רבות מנשיכם שימבע ל41לשמור
 אבלבתקנו'זק,ממראוכנ*ל, רעור-ן מלשקמם שבליישא
 בהם אין ובזנר;גים,יגזירות : )תר( תתוק ויסיתו )ננו)ויסווו

1מוה%סלסנצ4שק רצו ךילין שמנר עישי לרהרנ*תלעשות
ואין וחי) מון אסוף יונס )631תועלת

LtP ע4 שעובר למי 
:(WIC~Sלאזהרת שניתן לפי , זהלאו 

מ שרץ סךה*ב "1י מף*ךחם אתרו
 למסתמי

 מישראל
 וזשיס  שים  בבו"שעלינו, סטת(! טתווס )מסנטתורה

 בספדי ואמרו ע מלךעליך

 בוהמען
 יאנההו"נו, ורוק 'נ ' נ,ו ,

%ג"1,ש',ש.ין,4:'1ש נל ל"ת ר,נוע" ונסח.פה
 מ2מ4ששש2"
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 להייםשירהיכין
 רצח יח" כ"י לצםכקויכן כל לאסל ;מומסר יחיאיין
 צוכיו שגביש"יאעה

 ייק לילםכלחטה אלא
~D'b 

 קחו 3) מז

 ht(S):תסס שלא )כל( : למרופאננגס
1Tיא(צ'(נ רצט דת ישיאל רנ4ש במזתדברדכר1 בארץ נהלה הי שבט'טל ' T  

 'ומי
 1,,, 4:נ ,סל

 : תסורי(c)nh : בישובה שא-' בזמן זומצוה
 אשי ר מהזרוע 4 סן ה לחנםה ושתורח רן לוי שנט 'טול שלא)דברי(
 ולבאנים מהן הצבהמידקים ונחלה, חלק וכרלכהנים
 טטורס(: 3סתס )תפיחת ד2קסיסהלא4 בביזה, חלק בספריואמרו
 מרשני שהין גרע הכאנינבם וכזאת ריק לאו זה- ואין בארץונחלה
 סרימישק ממץ !יעוקיץ8יחץ' ל שני אלוענינים
 : ס"ת( )טווס)ינ6תר אח"כ, עוד ואטר הנ"ל,כתוב
 "עיטי(: ע0ייית 165 תתס )כנסי:ר4ע תנחל לאלאר%%ב לצעקי יחח4 כמסים ימזכאשי כי רמ ואף וכו', לו יהיח לאונחל'

 1מ1 העלו, ימוט נו ח הנץ %נין%מ
 שנהי

 ננווע' חייב אית 1111

 מהזו,ח'
 נז:ג,ן:1 ךיג,;:נ:יזג::,":מ":ך ישוץ, ננלי'נל שנאמרו

הבית'ואס
 ק

 לוקיי אין בביזה, חלק ונטל % או הן
 לעבור שאפשר לפי עליו,

 לכהן, וקיבה ולתתם ודוע ליורן )התורהג להשבח: ניתן ונם מעשה, בליעליו

 , גבצג::ז:וןןי(%שפטיגךנ:,בןבל,ם

 (ןג:,:%י;:ן ,2דייכגנג כהי
1penl-ן יצ נוהג, ם ' ז, ,מיק ג' נונעלג 

 בין כחלוק'
 ז

 ,:שי2 גח ג12 י % ;%נ רבן ,%::נ מ גיהוצנו י:גנ":יץ2 מקים
 קו, מי,מה מרי,, ""יך מ[ ,;"גנ,עיךי'".ת:"ב, ש ועשגרך י להפרי; ו( ו .. שירצח בהן לכל נותדהדגים ואחיןינה3:בינהן,

 ' הפ ניע יאי" ~קשנה 4ל %%יקיג%עעיי' ק גג2ד

 שבאיי ייצקיי תייש, מיג! חיימה היצ'א ,ייא עבי בא4"עיאס היה:ייתא2'מ'
 חפייש שלא מי נן גס הזו) ובזמן דאויייתא, חיוב 'ש מרות בשאר' גסמפושים
 טראוריית' תרמא חיוב בים אק ארצות, שארי נזפירות מ ררבנן, עשהבטל

 לנתו צאן חמש לויש
 , גפעמים גחרנמח ! ל

 ואין טתנחזזי ליחן ה"ב'
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:(binS 88- "הי":?",א 

 את' עול האבורץ שמנרו שב )כי סור א ח.ביייכגם י *בעייץסהוא

 אברומיחה ואם הנית,בימן שנ מנעו מטווב ישוףמעטתךמנם ולויה נהוגה בזכרי זו מצוח : ftla) ס'טוענת

 ש*ץ8שי
 רק , אבות לבתילכזשמרות : תערכי( *) עסויוחיתך

 לוהעשו'המלאנ' כדיוהרצוזי hle): ס' )ותועש סור אוחו"ןם יביגןלענוןר,לזהבץינגשם שה קליכם ס ו[ א רוי* וחורקךהוא

 ח"ב ועשהמעשהעקרוקסס ברו דבר נבואתך כ כן ורעהו

 :4לקגאל"ך?לאגט : סו)ר( !ס ע3 יותת תות )גירטי*ן
 בעץ: ובני! בנ"מ !ח איסור ונוהנ ומכשף, וגו' בך ימצא לא כמ"ש ,לנשף
 !ח איסור ונוהג חבר, וחבר וכו' בך ימצא לא כמאש הבר לחבר ונלאנהוא(
 שלא )מגם( מלקות, חייב במ!יר, השבעות ועשה עבר ואם ב!ו"זי ובכ"זבכ"מ
 שהעושה בסנהררין ואמרו אוב ושואל וכו' בה ימצא לא כמ"ש באובלשאול
 בו שאין לפי מלקות בו ואין באזהרה, הוא והשואל בסקילה, הוא זח,כישוף
 עצם והוא בידעוני לשאול שלא נכי( ובוו"ן: ובכ"ז בכ"מ !ה איסור ונוהגמעשה
 המתים, אל לדרוש שלא )הוא( כיעיף: ע"י מרבר העצם ואותו ירוע ששמהחיה
 ואם ב!ו"ן, ובכ'ז בכ"מ זה איסור ונוהנ אל-המתים, ורורש וכו' ימצא לאכמ"ש
 נזקיבך נביא כש"ש , אמת נביא בקול לשמוע גחיןכס( : לוקה , זה ועשהעבר

 המצות מן אחת ע4 לעבור לך 'אמר אפי' ספר' ולשון השמעון אליו וכו'מאה'ן
 , שמים ביי מיתה הייב , הנביא לקול שומע ואינו והעיבר לו, שמע , שעהלפי

 עצנזו דברי על שעבר ונביא , הנביא דברי זול העיבר , שמים ביר' מיתתןושלשה
 וכן אמרם, לא שהש"י מה בשקר, להתנבא שלא )וברבר( נבואתו:ותכובש

 יזיד אשר הנביא אך כמ"ש נצטווה, שהוא אומר והוא לזולתו בנבואה שנאמרמה
 ע5 והעובר, בוו',, ובכ"ז בנ"ט זה איסוי ונוהג לריר, צויהיו לא אשר אתוכו'
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 לחייםשירהצין
*תמ"ע

 )הזה( : בחנק מיתתו כנקלזה
 , ע"ז בשם להתנבאשלש
 ואשר זה, על העונשכט*ש
 אחרים אלהים בשבםידבר
 הנק, היא ומיתתו וכו'ומת
 ענש לא והכלל הע.קרו:ה
 ואזהרה , הזהיר א"כאלא
 בבלל שהוא  מצינו זהעל

 האליר( זהסא4מרהזה
 שז ערץ סג*

 ליבור ס לה סדסק ?ויאורשס
 : סזס( נוה)הייי

 מס סוסיג צמקו (oh הרגהו ו קקיאס- *ה יסדמיה רשע איפת תשיבתאריכו
 :ורנו(

אף' !הלום מקלטים וררז מלקר יכיו 1םי0 ריכושסאלהיםאחרי'לאתזכירו,
 אחר, לענין לאו שהוא

 ואין זה, את גם  כוללהוא
 ביון י שבכללור, לאווה

 ענין בכל מבוארשהעונש
 הרמב"ם דעת זהוועני,,
 בנ"מ וה איסור ונוהגק"ל,
 שלא )תאריבו( בווין:ובנתז
 שקר נביא מלהרוגלירוא
 ונוהג ממנו, תגורו לאכם*ש
 שאין חז"ל ואפרו הביתבזמן
 בב*ד א5א שקר נביאדנין
 אתם ריג )ימים( ואחר: שבעיםשל

 כמ"ש , מקלט ערילהפריש
 וגו', ושלשו* הדרך לךתכין

 ססיתיס(: )יק3 משג~ה שראל ו והט
 שפ לראש עוירץי יריץס?שהעל

 ושעי(: שיי עמס )*ס ייסמי?ניב
 שי הוא מרמה דרף "רץהאדמההשגת
 : יך?ה ה זאת ט ??ף ל ת ץ ךקקס

 שיא טסיי ו?יץי שועייטור
 סיס סוס ah )*ף ~Sny ר :קימםק
 : ויסר(מס

 ת??אם .ם מןרים תחק4ראם
 מפללם תשיכם אןימזוימים

אשר

)ויעמס(: קולטות היו המקלט עויושש
 שינ ימנע רשעים כנלחמת טמירקוברים לדעת שלא וב', לדעתבו,

 סנ3וי'ס(: )תיניטמאים ונוהנ לדעת,קולטת.2
בזמן

~WIW't 

 ולמשחנו א4ת4 תטנואהרוני את פיך עע[ שרו'!
 )עם תשמעון אליו תלחמואם המלך על ומוטלתאדמתןן

 ת ים י נ ס Sh""י"תוגו

 תהום ליש נם"שתובת[,
 ואין לאו, על עבר , זה על העובר והדיין (כו'עיניך

 לוקיי
 בו שאין לפ' עליו,

 השעה בפי לענשם ראוי מקוס מנו ד*נ לרון כח בו שאין אף בח"ל ואףמעשה,
 בנחלתך ת"ל בח"ל אף יכול לאוין, בשני שעובר מלמר המול, לא נאמרוהלא ספרי ולשון ונו', רעך גבול תסיג לא במ"ש , נבול להשינ שלא )האדטה(שצריכה:

 דלא לאו על עובר בסתר ואם , תגזול בלא עובר עשה בחזקה אם בח"ל נמצאוכו',
 בח"ן, ובכ"ז בכ"מ ונוהגת לאו'ן, בשני עובר ישראל בארץ אבל בח"ל, דהותגנוב,
DHIדבר יקום שלא )אשר( לתשלומיי: שניהן כיון ליו, לוקין אין זה על ענר 

 חטאת ולכל עון לכל זול ואמרו וכו', באיש אחר עד יקום לא כמ"ש אתר, ערבערות
 ממונות ריני לענין ובכ"ז מקום בכל ונוהגת , לשבועה הוא קם אבל , קם דאינוהוא

 זמם כאשר לו ועשיתם נמיש זממו, כאשר לעדים לעשות )אתם( : היוםשנוהג
 דני, ואין קנס שהוא לפי סמוכין ב"ר שיש בזמן ישראל בארץ 11 מצה, וניהגהוכו',
 נמ"ש במלחמה האויבים נו, לירא שלא ךעבי'ם( סמוך: בב"ר אלא nlDlp,דיני
 למשוח )אח( : וכו' תחפזו ואל תיראואל

 נהי
 פסוקים ג' אליהם 51רבר למלחמה

 עבדו ואם בישובה, שא"י בזמן הציבור על ומוטלת וכו', כרס נטע אשר האישמ'

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



לג'ניןן לחייםשירח
מ"ע

שנ!5:% מ"לן%,!וייגיי "ייי'"י  עיר רשל תקרב כ'כמ"ש יעי'(: "נו )", שקעיםוךף
 DH1 לשלום, אל"יקיאת שיג סיר קש הידועים מלכים שנקהעממה

ן
 % I11WV :וץ:ם סנשיה: סיססיית

 עממיס, מ;' נשמהלהחיות שיך *סיחו מ  שטי  יאי  למלחמהלרשתה

יט,
 ,,י """ ole 1417 1,מי'

:)" 
 ;ה-"מהוציא שה

 ונוהג וגו', עצה אתתשחית עגלה כ תי ד ועשה ושמייראה

 נ'י"ין"?י נב" ינזי,1 ,ז,,(. ;hS :5 ;"דבה"י
 מכין שאינומפורש, דביבכל סזר,עראה וגכנם העבורה מנעי

ט
ג,י%נמ%:גג%2 ,-מ"ון,.ד ;"נ22מי

 טב*ר הזקנים בנמיבינשחגובה,  לסליות  אף לשביהאוףה אלריו
  שבירושליםהיומוררי/הניול יסומלץ: 3ת (("veG י!שד1לית ותהא

 מצויזהענלה העיי זקנ' ועל שפז מףני *מז ה  שבויה  מלחבורמשה

  פ'והעמיחווולן 1~4 ו4%נ. יחלת  הספורן היוםר,ח
 שנמנג.ת,נ,נמ.ש שיח ורה "שמר התל.' וי הלנהחוה

 אזח, ל.קניר לאמרריש
 )י,ן, ראה סלך"

 נ:דן,:נ"
 עשק %

 נגמז""וצירף,-

 ניי' שכ' ,ןהוי יןשען;ע';י החג' 1שנ.ג:יינ3.עןש,ג:פמממי41"4י""י
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ל"עיימן
אל בכ"מ ונוהג לאחיך,תשינס
 מציא' מצא ואם נווהובמו
 וו, עשה בטל ן השיבולא

הר )אל( : שעבר הלאוומלבד
 מאבידה ונין להעליםשלא

 ה"מ תאצ:ק4מ
 תחח נופלת חבירובהמת
 תראה לא כמיש ,משאה
 וזהו וגו' אחיך חמוראת
 סייע, ולא עבר ואם, ,ל"ת
 : עשה 111ל % ל"ת עלעובר

 המש'שנפל  לטעוןרוזעורים(
 הקסתקי' כמ"ש תבירו,עם
 בהנם פריק' ז"ל ואמרועמו,

 שלא קהזה( : בשכרוטץ'גח
 איש, מלבושי האשהתלבוש
 על נקר כלי יהיח לאכם*ש
tnwHולבשה עבדה ואס 

 באותו המיוחדיםמלבושיפ
 חייבת בלבר, לאנשיםמחום
 ילבוש שלא )הר(מלקות:
 כמ"ש אשה, מלבושיהאיש
 אשה שמלת נבר ילבשולא
 שערות שלקט או ,נשיפ מלבושי ולבש עבר ואםוכו'ן
 או שהורות, מתוךלבנות
 חייב אחת, שעי אפי'שצבע
 קן ליקה שלא )נבו( :מלקות
 : הבנים על האם תקח;א כמ"ש , בנים על אםץפור

 חקן מן האם לשלוחאשרן
 וכו', האם את תשלחשיח כמ"ש , הבנים שיקחקורס

 לחייםשירה
ל"ת

 שיפ יס*יכ קקה א ליעלם ל 740א
 : יסו*)( *דיות h1D)6ס

 שכ דפי* חץ4סף ךבףצהמעסקה
4*(eh יר9 ינגון סורך )1 וותסו 

 ינאם רציף מצדת מזרה היהים
 שכא ח*עיי ס"*ה ונריםסיקרת : חתיייס( )ע) ?איט
 : eto) סונר ס' )תועעת יא ס ימהן

 שכב 5ר ה סי* ך מים מ 9?ת ך שרס
 יי"סי(. יייף יעת6 )תבוס )נירה49ז
 שכנ גמנע א%9סיבנט ו קיציםג9צא
 ו?מרךן: נמיאוכ"ן ובנים89ם
 9ר5חיכנט " אשינה ר לח ש םא

 : וסנפו( ונסיתי א4ןם ל 4*
p,,h ייי"ימי ניס ץ שיסף ל ל י מללקהס

 תנסוי
 תתרן(: 6ו
 שכד קטקף אצר ןלקיםטוהרים
 )ס)* יאןסךישץ שיי וקל9נע
 : ונתו( 5ל)מרנות
 יל*ראע של4 לצ94יםקיסם שנ" סם " כיסים ר זרצים *אילנית

 זסע"ךס תעם )מ)סיזח ט5שך
 : 1קסר( יוnilony וסו"

 שכו לס9*סף יזיב ל9ך9יףשיריב
 קניייתתע)(: )ייינס "ךייה ל ימריםע

הזה

הר

נכו

 אשרכב

 בארץכג

מואנ

אשר

על

 ה שג,וץנן:גל"הגגהן7חיהג
 צ אחר ששלחה או ששלחה, קיי

 הצג 1י-nlwulWtu1 ו:ח(,'צקזעה"לנ twnwbnDttpS,S ):1וזן]
NIDD1ntwY1 עק(והו u,/o ו1א DIWn וו'ג ענן ננ:מ 1)1,) 1'חו 1מ,ן,ש( 

 מן א'סורו ונוהג , יד במפולת וחרצן ושעורה חטה שיורע ער  4ייב  ואינוכלאיפן

 מיד , 'ד במפול' וחרצן ושעורה חטה וזרק עבר ואם ,מררבנן
 שור"

 1 בא*י לוקח

 ג1:";"ה,47ם2%ה nnle,S'tt'wi :ג %:4וג גםהגזי תוספות:נשיד%ל%גי ובא זרוע ,- ומעיקרו ורוע שימרווכמו

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



מ"ע
פני

ירחו

 וראהרכה

 אתרכת

ארץ

 כנעןרנו

אשר

 אנירכז
נתן

 ו?לי"ם עיבורים אשי ר כיהן
 ונומו(: ))0סו סו" רע)גי

 הריץ ת א אשיר ל ףק?של
 ספיקה: שסי ןשותזךתסת
 תנא".אישה אם ס4שאחש"
 סיע איתי ףיו אקססמא

 מדרנצן א'סור  יולדחנהעז
 נ נג"ל מפרשיפ ז 1ypלדיעה
 מלאבה ץ לעשו שלא)פס(
 לא כמ"ש בחטה, סיבשם

 יתהה ובחמור בשיתחתש
 ובכ*ז בכ"מ איסורוומהנ
  או , וחדש עבר ואם ,בוגדן
 טחור, ואחד טמאמיני1אהר שני הנהינ או משך אוזרע

י3ק( לוטיםשירה
י""

 שכש יונ) 3)* ?גה ריחוחרה"יפור
 sv :(I1he חי סו* *סר ימיו נ)יס)מס אפיהנהיגןבקוליחייבמלקי

 גיאיף 4?סה גף8רקה4ףשי
 נ1אפה))תע!עיסי  עם מרקיתמן
 : )סנ)יען(רע

 אסור רחמה שנאנסהירקנה
 נעוג 05 עסת )יק רצהשייזנה

 :וייפו(
 יופי פתע )כי יצואנה נזרהשנס
 :ומעווי(

 טינין בשני ואםמראורייתא,
 שהם טמאים או ,טהורים
 מקוו חייב , בהרבעהכלאים
 שלא לירחו( : מררבנןמרדות
 לא כמ"ש שעטנו,ללבוש
 ופשתים צמר שעטנז תלבששל

 בכ"מ איפורו ונוהג ,וכו'
 יאוי"תא ?כיא'פ עצמוית כמח או לבש ואס בווין,ובכ"ז

 צ"ל התורה ומן , מרדות.. מכת דרבנן  בבלאים לוקה,,י
 והלבדין , ונח , וטווי ,שוע

 אסוריי שלא נמנע גש4את1 סליהנאנסה
 קצת ידעת מורבנן

 יג!(. ס"ייב :י oh )*ן 14רשתינסך
 םפיףים ,

 קצתי ,פוהעין,י
 היופ גל אפי כיאיוקלובש

 ל1שומ אוה, התת אס אנ. אחת. הקושה אוהו ~4ההיו , אהה אל" לוקהאדע

 א,מ יחס .1,ות ,על , נף ג ,לו, נמ'ע חהת'וש יע קםמ,1,"

 1 "ג: " י"" ז:ועע"ע"עק'י געעך:מלי~יך :שזלו:ן::נן4נקע
 ( נה"ב1', תעש לא ולנעיה בחטאדיכמ"שאי15ךאטס

 ויקק .לה4פכ.ן 'שנעהלהלק,מ!, ב'ו" %צ עידוינוו
 נ,נחנ'ת; יי חמשי:נ.יאיווןמה, הלס 1:"ויו.,ה' יש!גנ הא"ש התןס
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 לחרםשירחיבין

 'י%ת(נ !!?2":נאחפוי%,:4י,)ייקננה
שלא

 שלב צ5נדאה ר שלסנש4י ויך4ליהישיאל :חע ילא
 : יי(ר6)( )יהירת מ4ו יאסורה בכ"מ זה איסור ונוהג ,.וכו'

 סוס(: עדסיוס ס' 3קס3 )")613הרעץ ם ' "י3" זי31ןעעה שלד זכריהכם חיתון ומרת אלאחדזחילטהגי פצוע ונשא עבר ואסובכ'ז,
 שלה )עידני וזשמי מלרר5שושלדמםומתמות'לישאגיור'אומשוהיר:

 לבר בביאה מפרשיםוליש
 קדתי )66סי

 יני,
 : קיתות( ותיגי

 שלו כלשוחי ייחוקי ולשלישי4עך45יבהי ישואל נח י ישאשלא
 "סי(: )יי"סייס טיש ר וטורחליתה בקהל ממור ובוא לאכמ"ש

 שלז קלושי איסור יסב שרן  אףאשר קידשמנחר בוו*ן,ז2כ"ז
 %:י"שןג:"יח "תחמשעמפש : יוכסי( ס' )יסקס) טיש ך למנוזר' ישראל אווישואליח

 תמן סילח1ח יקושי עשרת עלה יכהנ":::;4'.גמי")ני"י'וי(
 "אתי 2נא ניונו'ונףהזנו.מ"

- 
 ן" עיוגז 313תת:ל חויה

 el1v): האומות, צת ונילחץפנחריב

 שבזיק סיסי ט%שרהשמקר שמה רכ10 מרוב'כול,מותרי'דכלרפריש

 -11ןש*א1ם
בן' יכסף(: ס' 3קס) )יק4רעהו תתעב לא כמ"ששלישי,

 שם יי'ו )"1,.ו,'," ,םן, *לר אל ן"ו:'י4'גיוץ

'%שש%;2'*ייש:.
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 2זיך,ד((.1.ד,ש,-
 ,.?ן:ב2:קי

- 1'".~ giwn)~t 

יי-אי--
 מנש

 מנפם 5':ג'ייי'-%,י,
%'

-  
 :(מן, ך:גן הצג ון4מיל,: , :::מ י:ת הנן לאנס:, '.-101ש ,4יימ2,,י,4 שש 'ויי4',:ג .4זןי'.,2

 משוס -עובר מוח " -ט , ן ואוגו'
IPS 

 לבקלוות )אהלו( : תנשד לא ר*ל יד

 %"%ליןגייימיי1ך:פ%(ן(512%:'1לשן
 תאחר לא מך תווגן:י גינמ"ש

 4של'נווי
 אלא rw לאו על עוברי! שאין הקבלת ובא

 ב slu" מ v*o %2, עגב נרו( 1ןי2":;
1'DOהו(%1ג:ש,ז,ק: קאמג?:ב( :ג 

 4: : י' ק,:' :ץי"5ן'זי:ם' יןןנן:ם3
 י :ען נונ, :נג ט"י"י"ןש?4וצג :תגכן ןןנ:ג'
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י"א ן לחייםשירהיכין אל HSW )אל, תת,:שלא
 מלאכה,חפועלבשעת

 על תניף לא וחרמשכמיש
,:~wpS,הקציר עת ור*ל רעיך 

 ונטיו רלג ואיולוקיןתקצורלעצמך,
 לתשלומי,, שניתן לפ'1.
 הניתןוגל

 לתשלומיי
ל לוקיי אין

 כריתות ספר לה וכתבכנרעש
ם 0תב ולא גירשה ואם ןוכו' ,  א"רש

 יוכל לא נמישמשנישאת,
 הראט111י,ו4ה

 11,4ב 171,

 שטו אד לאכול אבקיתו לעתים4ר
 ?מצדר.יל4ייכבש שסםלסיף
 (Sho): סו% hlnl(sn )גיעע?םף

~s?
1'~yRe שיסוה ייקשת י'( 

 )תחס5יי:( ?ר"ה 3 לנתיב מקלחל
 tDW סי " 9*?ץ9רץ י 9'רהףץ

 נחי ססז?ישה ל ודב ץ גרשהל
nbD~lo:)5אסרשמח ראשדנרה שירהאיה 35ע 
 צ%כה ? ס4ר 9 יתוקד ר "יה?
 : יסיסר( סט31 ים )היו בו

 לאוין, שני הנתוב בזתמנה י 3ח והרמכ"ן :לקחתה
 גרושתו להחזיר שלאהא'

 שלא , והשנ'משנישאית,
 אחר אשתו על הבעליבוא
 )אשר( תחתיו: בעירושוינת'
 כל מביתו ההת! יצאשלא
 כמעש שנשאה, אתרהשנ',
 וכו/ רבר לכל עליו יעבורולא
 ולא על לאו'ן בשניועובר
 יצא לא ועל וכו',יעבור
 שישמח )מעלתם( :בצבא
 אחת שנה אשתו עםהחת!
 לביהו,ושמת יהיה נקינמ'ש
 ואפ לקח, אשר אשתואת
 ויש עשה, ביט" זה עלעבר

 1 : מותר מחלה אםאומרים

 : יס"פ"ס( יתעש א )י'יטיסיה ס*פיקד לירקם וקו קצנה מעלתםד

 )חסושמפ *פר ! יכס3'ם !חבולכלבי
 : 3סחלי3ו( ס5" סעתסיתקון

 שנ כולם 94ן9עים תקטר ככמותבתוך
 לרשן 9 ם0994ם ן מלים ס לס

 : תי"תון()מסתו
 שנא hle 3"ס !יכאלי נאבדהבלבני

 : ע)י(נים
 שנב ששר כצהר שהקנין ישאלישראל

 ווורס סוס ס5 חייי )5פתלסלינו
 :וסוט(

מ5אשיעשלא שצסאשאמב
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לו*טן ל"רחיי"

 ימו י ש"ץ ו עה4 י תעלירץ ט מיינתא
 לשת

 : הלאו יטלבד המשה בישל
!י

 5*:וסעת(:' )מ,::ימיו מעי-9יי
 ביטל יאטגעלזח שניו, שגג "י (tWSW יבות דינם אר41יםקדש רום )מיוך(3מ'*שי

 עו של" שנד לטעים סוויפ דיז אלסטיתמדבר
 ן

 על עבות ק
 בעדות חפי' ובא וכו' נניס לקרץ ולקינה דלים13ר4ךים
 וקיבל הריין עכר ואםבנים, סינר(: 3וס (SID)ועותו

 דליקין "*פ1יירימשי:ק:ןי שנ" גקנ1ל "ליקה נסאייסהשותצן

נ"נו:"י
 ן לא מ 4 ייתים3י למגיהי זשיי פ?ףת1עיוני עלרלז "."ו"%'ן"סגמ'סיני( ""' ינ'" וי ויפי

 הנרעוברבשני משפטוהטה : SPW) ימעט ות5 ל2נ1ת סוים"
 כאזן הנונר ע( א'לאי'ו' שנו אסור לפשם ששכחת ילאיםאשר

 ויתו.ם גר הית זואמ ,במשפט א ס' עעי)י )גי ש41מף ל"%?40

~4=**-"ש"יי--
'4

 איה-
5"4"""" 

 גחן 4י הי עשי ושנעת שמ כ,4 ,)"לח תששי יה9"בת,ך

 , :ן ו ך ו 'נ ג:% : ן :נן ןפפ, לעקהוושל-411 הויהק לאו ההע :ל,חחו תשונ נ0.שן(א ,הונחה
 וןן::י'" ::שש("'ש"י

ניוהייס:י%(1:1ש;ח,סןן'ייויס,::י:1',4ון::'אא'ס,::וששו:4ן:נ: %י ג%פרד-(:יח:סץ::ייגיה:'תי:(1:גשי
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4 לחייםשירהיכין
אשתליץ'והחהצה

 ל
 '-:י *' ':'9 "ואם

 !ןריף נקיר מ יטא יש:ג צ2ן סייז י . מיי 4 י4' ימי* ש יניה2צגב44ייגמם: ליודה אכסה רשה שאע, !* 'שיאל ים עיהאל1'ס. הואהאוהיה
hln~stnoI 

 קל הים

 :ןש%:(%
'.i~rsrומשוי nss~ 

 שם עיסתו דין נקר למנעמהצלתישננד הנרהף להציל )בי(רגלו:

 :2:עג'::גן;"שסא תת"ששאמ.ייי
 ייגס(: 31)ית5* ביטל בנפשו, אפי' אור)יף,

,1tnwpתיחכם אימרה בלינור איבם את רמכ על שעבר ומלבד 
 ס,תת,: דין עגס.ין סייס מעיי ס4םץ רעיך: רם על תעטורא

נט,ש

',rI-r 

 ערירי
 4י ' ,יי2( מץ

 שמב 3ס' 3כי SC_3 שכחה:סן נאזיבישמה לאייר"ש.ושןי.ח
 תיחתם(: תעתוק דייתיוי אב,ואבזוכו' בכיסךיחיחלך

 Dffi: וב' ע"כ ב' ים השניא3בי אצלו :מה עבר ואםבזוען

 ארץ לקבורי ימייםל4נ4ת לא ימי וק ,הזעוברשלאוזה.
 ל(ה:ל ם,זג שא4'זף,נ? ,עוי,נועע'ו,

 י44שיייץ גסיימ,ת 0סשי יט"תבוא 4שש(2ן""
 שפנ 4ןשר ל א,1, ל,יכ,1("שר", "עי5.ית~י,,מ

 (1 3 יש4"ף 7זטגטיי,עמ'".,י

 ל"יוו:גה
 א'מווע'וס"

 היה נונון א!"

~  

 )ו")וח( : ,nwv 1, גש( עשה.

 זכרגקרוא ולא עז תשכס:ן: לא כני*ש י עט 1:'לגו מה לשכיהשלץ

 1;1'ח ))חוגמנ,אי'י
 קנקן

 ו;:ן'
 הזמרה 'נמ'ש t"w~o בייוח11,'זו: ,הנוא(

 1ס שחיא :א,ויוזא! אנא;';ות V~D ש איושים גוית :גל "נו ,אס ו ותס
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מ"ע
 לחייםשירה

1ffb
ל*אנין

2יב!2:,"--ושאג
ש נין...-".  

ש~%י:טג !יי ;""נ::!2ל ננגג:4מנגי D~W: י "יייד א 11ב-'י"י  ,ימר ,ן"'י דיי יאיימיבנ' 
'ו"שי55ן:יגגמ,5

 כם*ש השעין לררכיולהרמו'
 לתקהל )נתן( : בז*ון בנ*ז ונוהגת וכו', רחום הוא מה ז"ל, ואמרן ברר3יוןוהלכת
 והנשים חאנשים העם את תקהל כמ"ש שמיטה, במוצאי המונות בחג אוראלכל
 לשמוע בא ולא אשה או איש עבר ואם "רמתן, על שישראל בזמן ונוהגתוכו',

 , לעצמו תורה ספר מישראל וא' א' כל לכתוב )לבני( 11: נושח בטלהתורח
 ואם יזכרים, ובנ*ז בנ"מ ונותנת ונו' הזאת חשירה את לכם כתבו ועתהכמ"ש
 כל בו יקויים הטק"ס וכל וו, עשה ביטל לו, אפשר אג ס"ת נתב ולאעבר

 : אטי בהיכלו ולבקי ח' בנועם לחכת ויוכה הנצחיים החיים אור והצלחותהברכות

 ע ב ל ש11ך
 2 הרננן מצות ש' הןואלו

,
_.. 

 ,__4__4 ה לשם והודאה ברכת , שנחנה מה גל על נוד
 / . -ע"ק. ה שבת בו אשר חיום לנבור נרות ידליק קורש בת"ש ושווע.---זע חמבקש בפתם כעני ידיו וינבח י אכילה קודם הידים אתשיטול

/84ל ישר כדת חפירות עירובי לערב שבת שויותך
 חגו השבית לא צרה בעת אשר הנם לזכרון בפורים חממלח את י.קייאל יי אותנו להירות מעביות אשר ובחרשים בחנים לקרות תחלל תא
.

 . . . 4'י ישד 10YS ה' עשת אשר חנם לזכרון חנוכת נר תדליק ,/
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