


 מצות.שירי
 מצורנ תרי"ג על נחי יהונתן מהף מהנהון נאה וחרוזשיר

 עשה.מצות
 1 ה ןשך4! "שידה השלקים חיקישת

 1 בלא וצמים ארון D~ip אדון ססס 'סיעתא

 1 להחבירה לו שקי ןאין :קידאסר 16ת, )יתז3

1 שסקןה ותסלתו אאכזבאותז )6סג,ג

 : תעבידו ח אתביאה כחו יירכסד
1 עירי לטניו ותחנוןבתפלה וכתפייה

 י ליי4 :*וים ורעת תלינו קקסים?מכ4 ייאסי
 י לסדי 1 שם ?לסי תשיעי לא יציאבעת )ססגפן
 1 ןצירים עג( ומקילותיו של יףקיששת יסת7מותח

 : הרים כמזפ סיןא ולא ברבים שץש ,?מי 3ר4לת )ק7סט

 1 4צפלים ?ןבים מלכ4תז שבל03 )ק"מי

 1 הרבדים ובניכם אתם אל תודת :סגה3דזנכם י))פ7ס ))מ,7יא

 1 תתעפוי4 בפיפטת ראותיכםרלת תפט"ר וכגיחינ

 : מקקיי זרז?ום על חכטה תבעית חותם דמית %'7ינ
: תןכר4 יי 4מוהז תושי ייעית ??ךיכם קציתד' 5'5'ת ועסותיד
 : תדורו א"ר מקים פכל תכתבו אטת 3תב רשום בתיכםדלת מוווס יקגופסו

 שמעו !: גרבר שמפה מקין מוקד ילאוךקאספו יסקסיטז
 !רזע1 עי שסה ןכתזב תירה מיקה ??יכו השלף מ"ח ג' סמ' סיגחו'יז
 ךעו ץ ןתזןת לכם כונו הזאתהשירה ס"ת 6ח7 )ג)יח
 שבעו אחרי לאל יתנו וברכיתחודיה סמוון גונחיט
 תהנה יי לשםלבית נסת יעזותנ
 ועינה עיז בכל תץ4ו4 יייטמק?ש p"w~W )ילעסכא
 פינה בכל ולוים כהנים יחנו שעי לההלופבינ נסמיק יסמורכב
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 מצותתרי"ג
י רקה ?קיי ??סד סליי4בא ס)ו' סיענוזנג
 י *הלכי לעת שאשי יסביר כאנים וךנל :די על סגםורם 'ד,ר"נ קיזוזכד
י לפסיכי נר להןל1ת שמןזית גיות וערודגה
4 :בדכי ן aP אפןורע כסייס גשתכו

1 %פ a~fn ""ן על המנים ולחם ולבונהנכה )חר"פ סיורנ!

: גקפיר4 !בקר ??נ ונמף דפסים חלפנה ג"פ גיוס יסקעילכח
י !?עיני ?4ים מזוע על למקריםחדשים תמו יסגירגט
1 2סיר4 יום יום nstmn דשן טיטת1ת חבקי- סומן יסויםל

 1 שנורו אל ומזה פקאים לקנו לטקדשחוץ טמ6'ט ימיהלא

י 2קדיש4 ואיתן לכסלים ישיטו ונגידיםפפסןיס ,tnrlpלנ
 1 "ק,ט4 :"רת4 ?ת שרד ובנדי תקלתפוי גנ"נ יגיסתלג

: הזפךשי והנים תמורת לולם :: ארןפעינת נכתף מנתלד
 ודרשו: ע?יכרןליסם 44ידים ?לי תורק שמן שטניןמזבים ימיך נ"נ ימס,חלה
1 שלה במשמןת4 איש אם וי 3ה4ים :*ךתו לא יחד געס:!רתו יעג,דלו

ו באלה יהפמא קר1בים מת נפ,12ת אליביא )קרונ" י'סמ6לז
: כתולה UD&1 יץ*ה מ?ד1ל כט!ונחר גת,)ס ג"ג hctnלח
: 14לה הקושים שני לקרינו יוםיום תמידן סקונתלט

ft~JD .2 יעיב בקי !קריב 9שיס כהן ',ס יגס גג) מחסט

: ?וטסתי שלת למולי לעלה שנוםכבשים סכת eotnl'מא

 : לחמאתן ושעיר ואוץ כבשים פרים יקריבו החוששקל גו"חמב
: אותן !הןיב4 התמיר על ס?סח וסי לשבעת היכלה3כה תסח ג"גמג

 : עימר וטנחת מבים !חךיבו היטבת לטחרת גגכ פס מנחמ"פמר
 : באמור עצרת מוסת הקריבו יים חמ;ט,ם למספרי נפקרת יכסיףמה

: לדקר ?ליקים ת3ם3ה הכבשים עללחם תסקי"ג )חס סת'מי
: תששו זכרון יום כוססי הכסאליים כריס ק' )ס,ס.ףמז

: וחוצה 45ים הןשי צ1ם במוספי ידייםמלאו clir גרסמח
 ! nea nuea 2ע)4ף תקריב כןךר ק97נ1תיוU'~D 11ס נסס ענ,וסמט

: ?ס"א סא?ה ?תקופת עשה האפיף סועדמוסןי (niro ק' יסיס.ף:
: !ך?ה טאיד לך הך9נ1 ןצרת י?י"הטשעיךי עירת נ:מ':'גא
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ג מציתתרי"ג
 עשה.פטת

 נלגייס יחונ3ב
 יסר16תנג
 יסותתנד
 ספסל יסחטנה

 גט"ו מפסח (St)hנו

 G"D לעסותגי

 ומרור מקת עינח

 סירס געת )תקוענט

 D'Qp3 *ליש 4*4ה ן ?ית ימרשלה
 עילמים בנית בעולה פניו?"דם
 *יקים ?ולסי וק*?מה44ילה
 תמים *ה לץ פסחניבח

 ויני וקיטי טלילה צלי' יא?ל4ה4 תיצאו מצייםסבי
 השגי ששהי לעשותי וחדל פטאמירו
 ע4י ויקם ?חיים עי :קעריט4ר
 דפיו וכלקר ץ ?ממקרי בךצ1צי1ת 44בית לרוכבטלף

4ךי4י
 וסרס מסאג'ס
 תלם סיס"מא

 סקלנן יטייחסב

 לויס מפסססג

 לקים שכעת אפי עסת יולה ילי כי ושיר ון*ב.[3ז
 מטים *ה אם כי !קריב לא ןע מום וכל ופפסעור
 לחכטים ומסירה הכתוב כחק מהריב וכלילעיה עייטים ברית מ5ח תקריב "רבנףעל

 חט6ת מעמססד
 ~dch מעמסמה
 ססימ'1 ,נח מפסססו
 ממיחס מפסספו

 ?*ם niryD3 לקק 8ל9יייה תאופס ולא ייטע קיאת ?קששה מליף%9ם
 קו*ם 1DD3 ?י*י "ל".ם 3(?מי פללס

 מגישים ו4ךה לי 4ף'4י (וקעי ח תודתפי
 ל'pp 7' 6ס קרנןסח

 מגג .6ס קלגןסט

 hvtt' 6ססע

 1 "רפנם פר יביאו !שג4 טט*ר ושראלצ,א1ת

 : שני1נם ון9ר בסיאת !ןחץ צינן בניצאת
 *יסה אם ולשכיב וע*ק שעל למעיל מימה 4י%ך4מם

 ו ,עתם ז"ר ?ף*םמרייה
 4י?ם מגירי עד תלוי בף*ם תגנה מצין?4ה תיו' 6ססעא
  ??קקא יביא ון,4ע ילה gip ייקעי קילר עילהקין ו'ולז ע1יס קלגןעב

 ין4יזלם
 )סת11דותעג

 מזג קלגןער

 ,גס קלגןעה

 יוקדת קרנןעו

 י ערלם ישי :ניא 83וית1 בזב וטלא 4י שדול"שן י יקלס -gp למתנטת : בביתקיליתם
 : קלים 3מ*9פ ולה :זיב 4י העיטה קביא שנןםקינן

 1 יינה ובן כ"ש מקריב ותלד !פתח 3י ששהרחם
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 מצותתרי"ג
 עשה.מצות

 ?1 עמשי ע1ף עד מבקמה "רבנ1 הפצ1רע ירסאר8א מנייע קי13עז
 1ויעה

: בישה שנה המלר תעקרי ובקריםרחלים סנסמס )עירעת
 ; ילקה זיכה לנסן פה1ךה יהיה יךטיראש גסמס גפור )קרסעט

 ן אדם ב?נ1ר 5כהן תקז חמשה ש"ל.0 076 גנייי,7,ת

 : נולם תפן43 שזים חמ1ר סמר שגר ממור סער P17DSפא
 : תפרם לא אם D?QPשנוו ט"ח יפל,ף6נ
 * ייחדם ראש1ן ?מיעד ינך9ה ???ר שקסיףשיח גרגיר קרנןפג

: חקחי?ה בכית "ך?ב1תיף שריכ סנחירס נניחפר
פה

 מחו"י
: מקא טה למק1ם יכר מאךצ1תתניאם סנח.' )ניח

: ייקךה בם מום אם "דש"ף14פדה וסימק"ד )סרוחפו
 : ותטירה הן :תדישי "דשיףתט4רת ק7ס סתמורס )סיותפו

 ראשין, יום כאןער

 ב"ש.א"ת
: נמרה טסטקסה אשר את הכטךים יאכלו ושלל מיהות מילי (St)hפח
: להומיה מילי ותרומה ק1ד;מ בשי אף ocht מטקת -גמר06
: לתועיה !אא יטא יקל !נע אשר ס:ט5% ק71ס )כרוףצ
: זרה מריח ופיג4ל ה13תר יאכלאש סותר )גרוףצא

 כקמוח שמעי לנלוז טפלי מיי ו'יי שי תיצלי סערו :ויל )גדיצב
 ועפרה פימאה יטי עט ימיו יקל1את rP'~P-t נעכורתער מ"ת גיוס שנותצג
 דניו יקייםצד

 לתאסכה קבלי שפתיף מ1צא14שמ1י
 קסיןה סקסים ?'ד ?ירי ?ד?יף14חל גזלם ספלךצח
 קולב עי ז9קא ו3ע כאשי ?קקה בנבלת טמ" ג:ג" סגניצו
 !קלס לא קדש בול בו ננוגע זטטא סקלץבטית מעמ"ין סירס מ'צו

 ?3ה אשר ת ותלת נקשה פי9ית1 יט*קיןבא1כלין htPt'1 ס6וג)יןצ"
בחשב

 יתאןב עפה אשר וקל חיא מייא פ4יימחשדת ומטמ"ס טמ"ס :7סצפ
 בקים היערת תסמא ושביעיים שבלה גבס טמ"ס 'וזדתק
 35טנים והזבא !דויה ?י באדם צרעת ונגעשאת hnvnt טמ6 מקלעקא
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ר מצותתריעג
 עשה.מצות

 iD?~v*VP 3טי !רחצי אי  !תרעו sw  צרעת ןנר ךיןטף ו%פ%6%לף ספ6 ננופיעפקב

 :wiu בשת !ןטח וי קךקויפ1ת או ?קכק4ת "ץר4רות hnpn מגונע ניחקג
 י98גים

 _:עלה לח קרש ואל יסמא  בבשרך  יזיב 3י טרחםגיחו מעמק fe(קר
 לילה מקרה "437 יי !פמא  3בר 6%90 ס'יקח
 האדיה יבא אשי וכל יפמא בטת~_hnpw nw ממתקז 8* ?9י "9קא דטה תז4נ אשי 8*ה3ם מעמק סזנסקו
 עשושה 8ם ללקקה 8ם תשמור גסה סי רסיסי מעמ6ע 071 מ'קח
  עלל" ??י וי9אתו D'~S ס?סא וךהץלאץ נמ'ס סעקט
 ?תיךה הץ?ה יציע 8?ת חקירבו 5לז נען סכסלסקי

 83רה סחרחר ויארא ינלח ש"י4 וגלקיאמ15וענעיני)וחקיסטלולאש1

 1 :פ4רl~Sb 4 ישיים לטען ?9צ1רע שם ופריקה סריקה ףת ופרימס פריפס נע'קיב

 : שסירק טת מט89ת ב4 פתה דין מ51ן יסרס כעי ס"6קינ

: ת"קי' ?9ש1ת ב"ך3י פיכםדברי 5דס עלבתקיר
 1 תסנורי של סנטן ישית מאשי בהמות 4ר3ידיני נסמם עוכיקטו

קמז
: ויהל מיש נאייש ?"ץףי געוPQtF~ 43 מוטו 9ל  כעיי ככסן פרי

 : 4טקי" אחודן שדה בהק?5טי תשמע  אמת ךבוי9ושם1 סרסו ערךקיו
: מיישיתnbDln  4 עם  ישלם יאכל 3יקירש חומס מוסיףקיח
 1 איום ןתאכלו ךגעי גטע ט"ל ךב סיףקרית רגע' גטםקים

 י  ~D'bl  טניח אייה בק?ךף השךה פ6ס לספחקב
 עולם 3ב4ל ,)תפינ תלקוק אל בשרה הבפף(ייבו ל99קבא
 י  המחשלים  תיבב ולא ה3חהעיללת גירס אללתקככ
: ?5ים ל4 לעיניינם "זיב ב49ירמפשרים סכחסק"ג

: ואלמנה יתום לאר !ליה הנש3סיםלרבתיים סגלס פרעקבר

: הש"ץ" יקום יקיא בטוריםשחלין )ג'ס.כ ניגור"קבה

: "ישה לית 9ךן תר4מח תנואהצבורי לגסן תרוססקעו

: ב.שבה שוה תפריש  מעטיר ארץnDS ללויס  %פסרקכז

: סליקקה יי4ים לכיל מץ*רית הששיתףב*גה מיי %מסרקבת
 תרףמה טטעשרם ייציאוךהלו!ם סמעסל מן מעמרקכט
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 מצותתרי"ג
 עשה.מבת

 י לגילה 4גד1לה תעשר לענוים סילישיתובשנה מע"( תחת פיעקל
4 ?9סא קיא סקדש בערקי תאמי פהנידוי מעש ויוו'קלא

: נאורים ?לי יאל והירו פיהו נגול" קליקתלב
: הפדורים קע91יים להשיא לסייףפריס חלס ס"רסתקלג
ן o~llpa לכל חפשי תשטענה 3שניעית אדטתףסךי קרקיו' פמ'טתקלד

: עברים בארץ נעזבת ב1 ארמהפעולת "רן ענוות סג'תתקלה

: ע1בדים 4ףטה לא וכאדטה יקבל '?גה חמוקיםומן גוניתי ',גלקלו
 : ??דים לשלוח עפר בעיסוי י'עשטיעוזקנים ג',גי חק"סקלו
: פורים מכיי לאחוזתו איש !ןבדו3?ד )"רז תחיו ג"עסקלח
 ששר חתים לסדות :הון שעת קנה !סו מעם;עיר חמס ער' ננת'ק"מ

 : ע91דים4ח1מה

: שנים שבתות וצבע תספרו היובל שנת עד 'גני ()' )עגותקט
: שביונים קף !היה לא אפס ירף תשמם אחיףעם (bO" יססינקמא
: תחנונים ,ממש מבלי תנניש נכרעם atan )גר עכקטב
: לפרים !3מן לקיבה יגלום ורוע !ן?ח4 שיעדרים גסוס מתגתקטג

: 1ntuiw1 "תן לפקן בגיזזף רחלים המשה סגו רשיתקמר
: ?חוקתי ששה מאדם יחרם איטרחרם חרס גיקטה
: א1ת1 יאכלו לאו חלים פעלי צואןי על יהירו חרהחרב עגקלך וינחתקמו
: זביחתי דם :כקה בץ9ר !שחפהו כי ועקףחיה סוס ג'סו'קמו

: צפרים קן על הריבצת אם תסירכמיי מקן סיי,חקמח
: מה1ןים בלקקה גרה ומקלת פרסהסדוקת סימגיס נויקהקמט
: תירים כסימני עיףסימני סחוף סימניקנ
 נתרים! קאנץ על בכרעיו אשר תאגל קננ ט'ןי !כלטללם חננים ס'מג'קנש
: :"?קשים סנטיי להן אשר דניםמהרת ?גיס סימג'קנכ
: חדשים ויקדשו עדה זקני ישימוכזוגם סחרם קירו(קנג
: 9פעי'קים נהיי ומפלאכה %4ןב בשבת %כיךה וכלמירח סוגת סג'תתקנר
: קקאדים ינוס ?י1ם נשיר סיום וקדושת לעמי ייסיבת ממגת יקורקנה

: מבשינו שאיר ?שי בארבענשבית חמן )נעלקנו
 י4ניני ו4?לאי?יי ון מקרי עיןיהנספד ר6(,ן ניי! י5"מקנז
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ה מצותתר"נ
 עשה.מצות

 לעיטנו סיטי מיהנאכל פ5ט חט5קות
 ויסת נ5י  נמכותקבפ

 או?לעי לסי לכיי ספלאכה בי בפ.ו  חוזיי
 ו סישיס ט%4ים :צא4 איר יסג ושכיעי ט??א?הושיתי נסניפ'קפ
 מטשים לקים "De" לטמירת יפפר4 מעופר מפילתקפא
 '%דחקים 5'3רית נידינת ים מבלאכה יחילו לפסיס. גיוס קינותקפב
 נפשים הי4 טפלאכה בי באחד השביעי ירח נל"מ לסגותקסנ

 4,,1" וסלי שוס "ןג, אאןה ;ישן ;1"ושי
 נ9"קם בו יעני 2"שי תמצאיטלילה ניו"ז 5סתעגוחקפה
 מעננדה?ם 7שקת4 ט?עי לסלת ?לאשוןמללבוד וסגות נל6סיןקמו
 לקם כקמת "קרת "רוי  ספוקיr~s תג se געפיגיקמן
 עונה בלל ישב 3פו3ה :מים ,4?עת האזרח 3ל וי' ס,גס 'סיגתקמח
 ל 7לא.כ?ייקה 83קלוט תקחו תטעים ?פת 515ג )ט'5חקמט

 עלקנה יחיף ולא 2ש91ר תקע חבי13 יום3סא גר.ס תק"םקע
 שנה בכל תתני ושקל מחצית לנפשותינם82רה מסקי מחטתקיא

 עס:קי?ה ?סן להקקאילה הן שמע אמתי לח3ביא )גי5 יגו שמועקעג
 באמינה "תו עמבה מלץ תשים לף חסיס סוסקעג
 ששה בדולה אם אוזן ?יה ושדול וין בית להוראת סנ517 נ"ד )חיתקער
 ו ותפנה תפה רקים דעת לפי ~עות יגיס 6הףקצה

 עבי. יום כאןער

 ב"ס.א"ל
1ppמינוי ofpetr לקינים טדע ושופמים כהיפרים תקים "ריף 84ל 
 קלם ונהדר ולא לנכות דן 4פיתף 4ת ויגיחקעי
 אמונים שוטר והוה תדע אשי "ייתאמור (1fnol vtsקעת
 טת4ךם "?י4 4נרין חקורו הקרית דבריאחרי נ"ך חקילתקעט

 רפ אם ס"ק 08 ימסו ישי ?קי זש'?ם שחילסעודי ווממין ע'7'קפ
 . לרופה עכלה יכיאי 3אדטה הנמצא לחלל סענ5ס עריפתקפא
 לקרקשה קרים ששה תפריש בשננה נפשלהורכ סמק5ע עליקפג
 מששה סקיפ 4ני של 4ןים תבדילללוים ))1'ס פל'סקפג
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 מצותתף"ג
 עשה.מצות

1 משולים ומצע 3סץ4ה תקוה וכיתף מעקם עס"תקפד

 ו גלולים יננער נאמיד 4*נ ומזנחותבטות ע'ו )6גזקפה
: לאלילים ופנו לבל תמנעו ודחת עירמיושבי גותת עירקפו
ו ?5ים ישה וי עממין שנקה אחרי תשיש חמלה3לי עממן ו' י"גזקפז

: קשיחים טלילה תקא אתי דוןים יייור א50ק זכר את מסה עתיק ורע יסגויתקפח
 ו 3דךגים "רף א;טך זכוך מקשה4 סעסס מס תדיר וגורקפפ

 8שם יהלחם עשים לגבול כאשר נשמור סתורהe~t'D רדות מיחמותקצ
 1דורכים

 1 ומהילקים נטי סי הססן וך?ר קךבנם רקתn1D~Sp ממוח גסןקעא

1 לנ4 תהיה למחנה ח4ץ ויד שבול געחגס יז תיקוןקצב

aypחקין vnf 1 ?שסני לכפות ביתד נחפור43מא

 1 בעיני עימדת קיא רטיה אם 4שיפנדלה נזי מסגתקצר

 1 תרחטנ4 כחם יצאנה דליםנטיל !זקס גת'נחקצה

 ו לו תץ4יק קעאתו העירי לף נמכך )פ"ע סעגקסקצו
 1 גבולי להךסיב תיפה ?קף ודץ נכלם )עג' *)וסקצו

1 חילי יטץמ תנקיףנכרי גלכית געריקצת

1 לפאלי 5ט"ובי ??בכי לאלו ס4ביפ תתןנתן סמסגון יססינקצפ

 ג'1פ1ר
 תתי

: י~?ךם תלין לא השיירים ףלים סכרו
 לרם לקטת תבא 3י תטכיר של ייףדלת גוענו S)th ססג'רדא
 קמים מחקה על וץזךה4דלת תטוונ עוגרב
 מףמ1ךים יפך"הי ךץיף 9שאדחה תקיט סקסרג
חיד %  nwh שגללה זכי השב כליף זשלמת סדין 
 לה*ידח ומיאתי קהיליה 4מיתף תסיר אלפ4ר תשח סוגחיה
 קילה מבקי טהיב הנכשף ושך8למגילת )לימך ואסנתרו
 ?מודה ב5?ף הנרים חץת הךלהסלה סגל כסגתרו
 יקם ושה צדק יאקת הין !זק מסג'רח
 ך3כם את ךג4ר4 חיטים לפני 1Dlr1הדרו גו' סיגם פפגירפ

 ואשכם אביכם 93נידכיהרו 6'61 גינברי
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י טצותתרי"ג  עשה.מצות
 יטיכם ויין4כ4. ??א4 ואביו טפ1האיש h,"h יללתריא
 יציקה !ךי לתליי !?ר1 לשבתע1למ1 ורגו סלוריב
 ייאית *עייים ששת ליקטה 9קי 74לה מףת שלהעו1 וקי יסי' 6חת סרסריר

 1?%זה

 שיקה קיש ער מגער נפ1ל ?שג'ניעךלת סגן s'wsרטו
 בויןטל שם ילקים תפקוד ך?מתףראת h'h 'כוסרט,
 ליעל לה זה:ה לעוולם נןךה איש יאלםוכי tPDI:h )ק6ריח לגאי !קפ1ץ לא אם נןל1והיה ת)י)סריו
ריש

 מו5"
 מעל 93ןל4 :ל?ר4 ךע שם4לה1%ציא רע מס

 ז9קך4ה 9הר געךה :ס?ה 3ייתה טפתסרב
 מאתה סתורה ?אק תךיה שאר 1.פת וקדוד9שמף תויר יפתרבא
 ?א*ת1 ךמ?א 3י18טע גנט עלסרכב

~DDS 
 ן?ךש3ה

 !קק*ה ילים טי 1?מךה כלרבא אשרףר4צה מטסרכג
 להע1בל"ם ארבעים ן43 עיר1חני ילבט טריותרכר
 *ביר הלהן ס1ת 1י צאת מבלי בטמלפ1 רוצח 'היה1נ4ח )רווח נעתרכה

 ושקרים
 סיירים דת יקר 3סןב ןריציםומרב גסיוף נ"ז סריגתרכו
 1 עררים היותם יהנק4ודים נאק נ"י סריגתרכו

 ו לתבערה הראוי ישים4 אש צרבת סרינתנ"יכסרפ'רכת

 ! עילה וזקני איתן זרבט4 באבן כפושעים מררים ג6נ:יס ג'ז סריגתרכס

 1 תרי וע91ךי משיף וילה עץ עלצלובים יתיותרל

ן ל"נירה ינא השטש פכא תכוה לא איוויםחלם ס:סרג )קנירלא

: נאשה וכתקרה נשמיר עברי 4בד חיק ע"ס o)pn גירלה
1 עאשה לשף או. לוו 4סת העקצה אמהחש1ק טנריס 6מס כעזרלג

 י לנלקה ז:?שה 3סף בפךי1ן תשימהחפשי flt7DS u~hרלר
1 יך4ע?ח לשף 4להנקיל לעגלם ב1 שבגד הנבגי ושכדחז4ק נ"ת ועורסרלח

1 דירים ~nyp ישלם יחבל יי ךעה4 את ואיש והיה 4י קפפ טס)ס סתונ5 יזוןרלו
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 עשהמצהע
 עשה*מצץת

 ו שפירים 3ת1רה טילים !1יקי' 4י 3הט1ת ושן רעלחרן גסים גוקירלז
 ו חטרים א1 שירים ב1 ונפל 713 איש !קרה לני !חקט4חנם סגול נגוק' )ו11ילח
2 ממסתרים מה13נב וחמשה ארבעה 3פלחח4 סויגו )גגג יחןרלפ

: בעירה ישוכח ישלם וכרסי שרשפ1ב סנגל נג~ק'רם
ן סןעכה המכעיר וקמה ?דיש ושלם י8שפטן ס6ס גגוקירסא

2 חמורה ?'צב44ה לפמ1ר ה3ם שמינוענת  פוט סומר נג,קירטב

 וזלת ושוכו שכר שזמר ישלטו לא אמס וכלפריפה סקל גוסךרסס
 1 קטורהתינה

2 סט?שיה 3ל ישלם לזה זה !.שאלו 4ירעים סס61י נפןרטר

רמה
  גויי

 סקסים ?!ד 4כששי ספ1עיל 4קי לקנות וחכם דרכיף ראה ופיכר יית

2?חי*

 זה ה4א וי יאסר ששי !"3ע 9,עע עכר על !סם" ?י ריב tUP)1 עוין נויןרמו
 2 43לא 13פרולא

 סויף מיל קכל ייה?ילה4 4מית1 ירוצח ר4הרודף סגרדף )ס5')רמו
 ורושה ?תיכת :4317 וסינים סיכוי בןיך4שת נחיות גביןרמח

 עשה טסית ו"מ"ם 4טהן!4לי
 ?8שה ולא י8"צ ט4ן וי'ד מלכסיות טי בסןי,צ
 סלעיה לא טעות ?קרש ע4י ן מןוסי

 עשה. טצות כאןער
 תעשה. לאמצות

 2 לסרים ואלאים יסחטין 4וי4ף ?ף !היה לא מיננת שמץ ורס התונסא

 2 נאוצרים מקקים פקן ט*ש211 לף ש15ר פס) )ן ק"תב

2 לשים שף ספליה לא סיים תיעלתשדא ט"ו )"תג

2 והי4רים לנוי 8ף ס4שה לא לל !ס?ן'תשקוצים )גות' כוות )"תי

 ל9סילים נקריב לא אלהינ4 כןב1דת )פ"י )מסתתות י6ה
 *לילים נ4ב1ד לא לאלהיסם נוים !4כד434שר תעגום או
 :נילילים "4קץ לפ1לף הטליי לא חהעףלחף תתן 65 טרסר1
 לשואלים לסשיב של_23אשה אוב לזבי 6וכ פעסס יפחת )6ח
 כט4שיהם תעשה ואל תמנע ידע1מ טןש" שתועי ס.זטנ' מהססט
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ז טצות נתרי
 תעשה. לאממת

 סס"משקם לטש1נ טדר1ש של אלילם וברנשים ~Sh D'S'Sfi תסגו 6)י
י והלעסתם ללקה מקלי יאל ט1?ה מ4ש1תתךהק מנגס g'pn 65יא
י 4לי לאתחית ס?ן9ת שימ להשיםאמים מס"ת phיב

 שלישי. יום כאןעד

 במ"ע*אקם
1 סטייל" ?שית תשע לא ןץ וכל אשיה כסוס תעע י6יג

 געגו7ס ימנע )6יד
 ורס'

1 *ז3יךה 4"קם ב0 ?"פע לא אחלים אלהים

ו עקה י1שכי לסדיס לטר"ש מעה אל יע"ו נגי' יסזי" )6פו
1 קךה מ מאחרי יפרר תסית 8ליחיף מסית י86ז

י 9סי* מזלי שנשתי ל?פ1ר תשים אל אסף חינן סס:6ס )עווג 8יז
 ממסית )בסוג )6יח

. 
 י %ה 9ל1 48זיו ןאל א1ת1 מהזב טללי סמר עליוחייה

 ?לה ב1 4ש1ת בןא1-ף פ1כת1 לךר1ש ייףחתנם תתמ,)8
 ה41ה "ליי ללט1ד מילא לא ק9תיף סיח עייו תגסס אכא
 ~רהבה שמא ""? מלשיטי טל"ח ידיףסגנך ווסכ כסף תחתוך אכב
 להקה לירסת ןהימה סיייסת עיי תקנה לא?לה עוז תנגס )6כנ
 R~p לא יי* כיתף SW1 לשללה תשים 4מא1ססחי נפך 'ונק )6כר
 1 מ4-יכה ןך?ר אלילים חם!ךת 13 ?בוא טילי שויי בטיני גערו תסגס 8כה

 י ט-נקא תשה אל אסרים אלהים ישם גממו אתגנח ~hSכו
ו ך?ה להוציא תתנבא לא אל בשםיכזב נסקל )סת:ג6 סי6כז
 1 תאקה לא אחלים אלהים ?~D ידבר שקו ה3כיא בקול גג" )7גל' תסמע י6כה

1 ך(4ים ל44יטי 4מג1ר מילה טילי טבח ממגו תגס י6כס

1 מטף42ים יח~קת תלף ולא 13יס דרכי תקרא כומא ע"ג נתקת ייכת י6ל
 בעעבים ול"דא1ל לקסום הרחק שרמופלי )קסוס )6לא
 3יכבים ?סייטי מימין לכל קטר פחפ91שדת תחגגו )6לב
 מקים 3ל תנח'שן ולא קמירי ?העחשית תיחסו י6לנ
 42ים כשאגי לסיפי לסל הר2 וחדליעיבו )גוף )%6ר
 3חקסים ססיר4 של ן?סשיםעקרבים הגל וחוגרלה
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 מצאתוי"נ
 תעשה. לאמצות

 ן: עם 8ם ?י 4א1ב1ת ולשאקל תיחבר אל וקלעיםעם 4נ Shtaלו
 : הסיםהנה

: סןךשי לא ולסם !דעוני מפץ3יש ועעונ' ג6ונלז
: הלישו ולא מדןש4 לא מסים 3וקיז סמתיס 6) יטוס )6לח
ן ןל?שו לא אשה ושלטת93רים וט' נגל עגם )6לט

 : !תסיש4 לא אנשים ישישת אשה 3ם וגו' 6סס ת)גט )6ט

 13מסיט: יערכם על "ןקע 3ת1נת תהיה ואל אפרזידיכם קפקע גתונ0מא
 י 9ש1?סים סי?ש4 של יסש"ים עמר יחד חטטנו יניסתמנ
: ע1ןבים תססה מלניח ראשיכם פאת ושמאל:מין ל6ט פ6ת י*תמג
 י ח5לחים בתער ןגלח4 לבל זקג?ם פשתיצמחו וקן ס6ת יססח'ת )6מד
 שלט 4ק4שה נעיה לא טת על ושחפת ומבזרהפצע תתנ,77ו י6מה

 :סמטה
 : מצנימה זיש4ב לבי ביה ר?ליניפעמי וס נתך יסוג )6סו
 ! קזיקה גקקל לנקכם אסרי תס4רb~s: 4 ססיי 5?בפתאי תמי, 65טז

 : לשיה ?ל תסץ ולא עקסין לשניה !היה לאפלימה וגו' תחיס י6מח

 : נקות לא עלם ושלזם סרית ץעי גלית עות 65סט
 : ?הייןת תחנם ןלא *שים תן דופי תהיס hSנ
 ?וץ לסם !3מן ולא 3ףן4ים משיב לא 4"ניבוקי סולית ייתן י6נא

 !"שרית

: אדשית ששל !לא ים נתשתן לא שתנותדרף גס )מתחתן )6נב

 'נ" י6גג
: D??cRs ץא לא 4מ1אב מעשן גר כי 7' נקס)

 : אהילם אד1מי מתעב ואל מסש1נ אל3זר 76,מ. תתעכ )6נד
 ! ?נשם לסזחמן ןתמאס ימצר!ם תקרנה3ה מס' תתעג י6גה

 ?~P שלומם תררש4 לא 4ט1יב rimv 5?כ4ל?חרבכם ontSn חיוט )6נו
 :נימ94?ם

: שלה לא מאכל ואילן אדם צרכי ע5ס תפחית חגז
: נאה לסימלה גיליי ?ססד לא יפרשים 40סיםצהלת מפג'סס חסרון )6נה
: פיה "ש3ח אל ו4ת1 זף5ק ואלבצר תטפח י6נט
: י"ייה י"ס1 של לסנף טויי לש1נף*פ1ן תקני )ofoSh 6פ
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ח מצותתרי"ג
 תעשה. לאמפת

 41כי יסלא מ4ב1ר 8ל ביפוי 4שב4עת מסיף הוצא גסמ' תסכעו י6מא
 דלי נילא *וא טשב4עת הרחק סחי סכוטתסב
 יןנ1ר ואל וידונ יי לחללהשמר פ"ק 6ת תחל 6%סג
 ינוי וחיילים מנפהי לא ינבא אשר אמתיהנביא ס' 6ת פסו )6סר
 שבחרישה דאר 3כ לה.שחית תעשן לא ליי יס גן תחסון 65מה
 נץ?ה 9?לם ?י ז5ין לא ?9ית1 ?ץ עללתליי ספן סי וכיתו תי'ן י6סו
 ?יישה סקלי דרפ4 יא מקלש משמיתלשמכר שמלתי 6ת omnntסו
 ?סן*ה עבירה ז4לת הצהלם :ב1א4 לאלהקדש פה גגי 'נו6 6יסח
 !קןב לא 13 ט4ם ששר איש ול "לקה מ!3ס קיר )"י מפרוכת Sh 6רספ
 : ימקריב !שש beS הפןשמ אל ?מ4מ1"ב4ע1 כ"ט 'D(Vt ס)6ע
 : ונרב הילפת תעלי י3,פ4 לא ו*ב1דה ממזמם !רמא4קודם סוגל נ"מ 'פנו7 סי6עא
 יא דעה4 43ב1דת איש ילו-ם כהנים ?רנ4 לא"ר1כ סריס יתפסקו טן6ענ

'' ''.' כטיסגטנ,דת
 רב1

: ש43רים י3ש4 לא דטנ1רה רלמקדש ימקדס ינגסו ט)6עג
 . '.ז י -':-"ו' ייןסתו

: אימ4רים יהקמרת לעבודה י3ש לא1זך 'קלג י6 וזלעד
 :הי4 אל ומקדשי יקטבו לא ד9"א4 נאשרוהנהנים טמ6 כסן יעגום סי6עה

 :נזירים
 י קה1ןים פיתי דהמה מקדש !ץנ1ד לא שמש העןנ 'וסדרורם w(,s כסן )עכס hSnעו
 שכינה טפנה יפפא4 דלא פמאים שנpsnl~ 4 טמ6 גסן יגווס ס)6עז
 לטמנה יבא לא ללנם "ן43 וי לעה מפכה ימתגס עת6 יטש סי6עח
 תבנה לא גזית אנני תלשה 3י טז3ח גוית 6נג' )גגות ט)6עט
 מפרה 4?:קה ומף,מ!ע במזבמ תעלה לא מקלקת סמוגמ sp )ססופ מפ
: פערה דהיה ותסיד תכבה לא מובס יחלת רצפי 6פ )נטת סאפא
 : ורה ."סירת תקטירי לא סיהב מופח על ניחזה ריף זרס mnp )סקעיר ט)6פב
 : הקיסרה 3מת43נתה תעשה לא יישמן דרוך טד ר14ש טמן )טסת סי6פג

 ז' ' ' 'י '-' -י' Isr - 'זסלאמס
 3הן ז54ת ייסר לא שדם בשי על קדש משחת "ח r~u זל יסוך ס)6פד

 ' אקוהיכחל
 : 4שן להעל1ת !ץש4 לא קפ1רת 3מת13נת זרים קעולת )עסות טי6פה
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 מצאתף"ג
 תעש". לאמטת

י קשתיו מרית סליקן הבדים "414 של 4 6י,1 בז' פי5" מא*1
* טסח1וצן אפזר תןיח4 לכל שמיו ורשכם פס6סוד סחוסן 'יח 0)6ט1
י ויאשן ?י1י 5סן מעיל 9י לקרקע ההיו והירים סמע') יקלע ס)6פח
 4לי ל9אדש חיץ למריים וק4ר4ל יני מאדרני נזייי  קדסיס )סעיות ס)6*ט

 :קד4קח ןנוו
: הבחיכה קנית ח4ץ ע"ף9ן טללי ידף נפה נתון קוס" יסחיט 650צ
 : ושבורה קרת מ4ם 3ה אשי תפריש לאנדבה גיס יסקז'ס 0)6צא
 י ?"ןןה 91ן אנתן טלקח1פנקמיר ~nff פמ~ס מ)6צנ
 : שקפאים מסיר לא טו"מ ול דטם מ4ם וגל "ליפ שיש נ"מ זס יולוק מאיג
 : ניאסים לריח סיום להקפיר מעמדתכם שבתו 6'14ר' יר,קסיר 0י6צד

1 44סים תסיע לא ליי ואבוים טומי בסן אשי וש"ש1י גמ"ע יסקל'נ ס6%צה

: שילחים נקר בני ששר ט4טין 3"ל טלהחריב שמה מיז כ"מ )סקליג ס)6צו

: עקשים תהיה לא ?ה זמום יי חדשי וסיו לקמיטים גקדסי' עופ יתן ס65יז
: מנישים תהיו לא 4דכש שאזר תחר4בת ודגל סקר יקטיר 0)6צח

: לאישים תחריבי לא 9עה טללי SDR תע) )סקריג סי6יט
: טקרישים תסיר לא מ יקית זונה ואתנן כלב 4:טיךת ס6%יסקליג6תגןו,גסוג,'ק

 רביעי. יום כאןער

תשר"ק.
 י ופרה ןן9ל 4נמ א1ת1 *ה טל*"1פ תטחין 16.ג %עחוע ס)6קא
י 83רה טיסת ?5י *מן תשק ולא תמנע גמ"ח ס"ו 'תן ס65קב
: טוהרה אל לבינה תשים ולאתחי1ל )גרס יתן ס65קנ
י נסתרה אשר ne1D מנחת ?לי לבונה לש4ם מ5ל1ote ינוגס עסיס 'חן סי6קר
 י גמה טקסזח היית קעס neiD ?טקסית מתן לא נמגח'שמ, סמן יתן ס)6קח
: נלה אם מיב 4ם 4ל הדקי 4להחליף יסמיר לףשטך יסיר סי6קו
: בזה ?ה תחליף דלא ממתל טןוס קרשיש13ת סקדסיס )סגת ס)6קו
 : ייגה האןות עי )לקם סקלה לא קכ1סם גמז 3בששור ככור nt1DS ס)6קח

: 4ןרים מעציית לף13ר :דף רפה- מעסייכס ימכ,ר ~hSקט
: יגןורים אף 1ק3י4 ולא 7קדש4 3קלסין 3כ51 סמלכרכ4ש סרס )מכיל ס)6ק.
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פ מצותתרי"ג
 תעשה, לאמאחז
1 ה?9ךם א4ת4 ופדר ee91 והיה לסם הטוים חרמי רק סחרם )פזות ס65קיא

1 לחקרים ושה ים 3י יקדל לא שף מקאת ראימי סעוף ל.ח 'גזע hlaקיב

1 וביכורים 3ם ס4נ1ר לא שם קדשי נק7סיס ס5,65עגודקיג

1 94רם תמז ולא שלרם תקרח לא "רח סקזס'ס )גוו, ס65קיד

1 הסיירים ?9ל סזטס nDS תישפט לא החמץ וכער קדם עי פסת )כתוע סי6קטו

ו אים4רים יליט נלא קמח ס5כי o~lec אל חרב 6'מ,ר'ס )סגן ס)6קטו

 1 ?שארה בקרעד 9?3י יספה ולא "לף npp תאני 5?יי מטץכק צאתך טסגסל יכין פ)6קיז

 1לשרה '4ש" ?ד תיתי' ולא 4?י ?מרוע ?ס?קף יבקרצאן יסותיר מ)6קיה

 ?לקת ת1תיר4 ולא בלילה תאבל שני 8סח אש צלי עגור יסתיר ס)6קיט
 ו טם?ה ס?סח "'פס"

 משוה קי4 2ד תקלה יבל חתן לתודה וקץ גבבא סת71ס תגלל ס)6)סות.לקכ
 לטחצה ת.שברם ולא תפסח עצית תפצח 8לפוס ע5ס סנילתקכא
 תחצה לא ואותן תשטור ??מסתיו שקי 8סח :נ' מסה סיעק:כ
 חילה תשיא לא סיבסדה 8תח )סו5'6 ס65קנג
 9?ה 08 וי 9נח4ת יאפי לא למץ חפופיה סת"גחו -ועסוקקכד

 1 צלעתם 3מו פרם תאכלו ואל npen יכשלו שי הפיס ש " %ין ס%קנה

 ן איתן יאגל לא לתושבים פרים עם גמויס )ס6גע ס)6קבו

 ן 4דלת4 9ל ב24ד לאיאנל בשו אדל )"' על) ג)קכז

 ן ברשעתה עומד בעודת יאכל לא אליליםsu~" י" יגל גןקנח

 טרפדשים יאכלו לבל 49אים 4י מטר עמ6)6'6כ5ק7ס.'קבט
 יפ4לשים תפיי לאשלים סי9אים קדש ובשי ם4לת טסק"סגט s~(st ס)6קל
 ט4רשים תהע לא ולאכלן ט13תך 8'ף Q1~e פתר 65גון סי6קלא
 חירשים איו %ה ר4ס אשר לאכול פינ4ל טובחס4ב te(st 65גון ס)6קלב
 יאקיי יא י?יי9ה ד נפש תרופות ור 'h(S )6קלג
-קלך  יחדלו ב?ר94ה מלאכול לבהן ונשררנרצע גסן ת,סכ 
 סמ4ל1 ?ד בתרומה יאכל לא לספסלנחדל תרותס ערי -קלה
-קלו  ממדלן תר4סה אכילת מן היקירים אהרן ניני תרוסס עמ6 גסן 
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 מצותתרי"ג
 תעשה. לאמטח

י חללה תאכל לא "דשים טתחטת קזס חמס -קלו
2 בניח 8ס? ?י'י מיהל לא בהןמוסת גסן מגחת -קלח

 היהב ש4מ "יי על ועם ישי מיל יא הלאין חט6תמן נסר יוגו) -קלט
:ישלה

-קם  ! סלה נצח א1ת1 תאכל לא בזד1ן בעדשים ופילו כי סוס מוק7סין ססו5' 

: א1כ5ים ליר4ש5ים ח4ץ מדגנכם שני טעשי תהיה חיי"ךלא ()זנן מיס -קמא
-קמב  תהיו טיפש מלשי לאכול זרושלזם ח1ט1ת חו5י?רלחוץ ת'רוס ס) 

: ננד5יס ססי4 לחימה חוץ !צהר מלשר לאשל חקי-ר '5סר (י -קמג
-קמר - תמ'ס נגול  : בנבולים ולא תטיס בכ1ר תאכל יי לפני 

: נסמורים קלים תיציא4ן ולא תאכלון קדקדים וננולי הט6תכח1ק סכסניס סי"'קמה

 ! ואיסורים: בשר תאכל לבל עקלה תהיה ליל עו)ס %5גו)יגסל ג)6סו

 : נקמרים ~D'D טחן מרם "לים "דשים תאכלו אל -ג(לקד("קקודס,'וככהקמו
 י זרים ולא "דשים "דשי יאכלו להניס גק"ק ור "כי (י6קמח
 ! נפף ?יא4 אשי עכורים למקילן חוץ חולין לאכף יחדלי קרס נכ,ריס -גסןקמט

 : שיי מלשר במומאה לאכיל !פרשו (thr~e מע"( -קנ
-קנא  : 4א41י לארל" מבלי יבדלי ג6ג'גות מע"ס 
 : מזיני רמי בזולת דמיו להוציא ,גי'ימנע4 י,כ.,ס גיתן מע"סקנכ

 )טוי ס)6קנג
2 ומ?שןם תרוטה ת41'א ?*י עי תאכל he5 מבל סטג)

: סדרם ש13ת לנלי' שטור יטקשר1ת וגרוטה חלוטס13ינ )סקו'ס h)cקנד
-קנה  : תאיכם 4של שפתיף מוצא תקים רגלים שלש עטר בגרם 'סג7י,י"7 יקמל 
 ?בי ויקם מריה ולא ?ןשל תכין ושלמים עולה פבח וגו' 9גי 'ר"ג )6קנו

 רםאל

 ! ?'שה סעיף 4הי41א ס'9?ר קרכיף ןןלת ונלו יח) )6קנז

 : לאשה הבהוים ימחו לא חללה חמס גסן 'קח סי6קנח
 י40י*ה אליס וחבקו אל ז41ה א*ה p'c וחס כסן 'קח סי6קנט
 : ?רי*ה אלה ~?np !לשכיחש1ף נרוסס 'קח ס)6קם

 חך*ה של49ה עם שדול Slst~ tOS אל לבל 6)מגס ג'ג -קמא
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 מצותתרי?נ
 תעשה. לאפסת

 י מאשה אלטנה ויבעיל !לנה אל 6)מוס51ה ק"ג 'נער ס)4קפכ
 טוי ייתר שלר בנדלם להניס שייכת לא 4מנהה )מקזס1נח גסן יגיוס ט)6קסג

ו בחדשךחדש

 ? לן9"ה "רש בגר וטנ.ע4 9שיתפ אהלן בני ימקדס?רי1ים גסן 'גסס hlsקפד

? 3יה ?בידת* אשד עד להן יצא לא ת65ימפמדש 65 ותפתח"ס"מקפה

: 3ת4לה ואחיתו קרינו זולת יבא לא טת נמשיתועל ימת יטמן hSrקפו

 ו לטלה אף וטיא לא nteiao צקל,ג"והלהן 6פ' ג"ג --קסז
: הההלה אליהם יבאולא )מת עמ' hStקפח

 י ומחן לא ושלה סלק הלונם גה)ס ),' 'קח סי6קפט
 ו :ניחו אותי 'לן*ןטל יחליקו לא וביזה חיקהרכדש )ו 6ין גניוס גסקע

Nyp6( 1 תקרחו לא "רחה סטת ועלקר?קדש4 קרחס תסימו 

 1 ליחן ימץ?ת טרסה מפריס אינני איטר מבהמית הבילו hnu~ גסעס פסולקעג

: ו9דל4 טטום ישי שרץ ןכל תאקל יל פמיים ףגים טמ6 סי%6ג1)זנקענ
 ! תאנל4 טל מקא יעיףדיה טמ6 עוף -קער

 !חדלו לאכיל עיף ועשרץדכ4נים סחוף סרן אסורקעה
 תביש מיטכיל הארין ורמש ותילעדרנא סקרן :רן -קעו
 יי9יה ישה, שקץ הרימש אויר כיילי סחרן למ: -קעז
nwp- געלה נפשכם תהיה בפירית הנדיליםנם מסירות תקעת 
 13לה ורמשים שקצים בכל נפשכם תגעל אלפעי סמ.ס סנן -קעת
 נכלה תאכלי ואל תתעכו אלנצתכם גג)ס Qto'hקפ

Nbpיריקה בשדה טרפס כיסור b~s טילי??ה לכיב תאכלו 
 קט*" ועד ט4הלה אנשה גיד יאכלו לא ולשאל3?י סרס זיז --קפב
 תאקלפה לא סן9ש עם3שך "נמ"סמ י6גו5 ס)6קפג
 ה~ף499ה הארץ זל רם תאכלו לא מי~טביתיכם3כל סרס י6גוי סי6קפר

 איכלים תהיו אל מהירים בהמית חלבי4פת מ)3 מסולקפה
-קפו  מבנשלים בחלב בשי !ו;י4אל גנ"ח נקי 
 נבדלים טקי4 לאיוליםאף גג"ח 6גייתקפו
 ט?4לים !שחמה4 טלור הנסקל שיר לאתל פיףאסיר סול נסר י6גת ;)6קפח

 ין"גס
 חמישי. יום כאן ער
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 מצותתרי"ג
 תעשה. לאמצות

 ש"ב.ת'א
 מגבילים מלחמה תאכל לא עימר מרם החדשה שואה סח Sl)hi סל6קפט

 וזיוווי
 ו"?י" ainnno *1Sp י"טי יקל ,?י'י יקי "1: ' "';,

-קצא  ערסלים יעכול מקלי עומר קודם ייזהרתיפיף גרמי 
 ערלים ויהיו תאכל לא עין קלי שניןוחלון עריס 6'ס,לקצג
 סשטי ולאכלך הברם בלאי באש אניד גי6"סכ ~St)h)hlקצג
 4מי ראש ענביט1 כי תשתי אל לאלילים ינטכ4אשר "') יטתו' סי6קצר
 ומנרה כשרר תהא לבל עזבו ומנבאים זילליםאכילת ווט זרךקצה
 בתמר אנכל תאכלי של השביעי לחדש בעששאף גי,ס"כ St)hi טי6קצו

-קצו  nSD 08 3י חמץ נאכל לא המסח ימי שבעת נפסח חמן 
 נמצא ב1 ססץ תןרובת אשי וכל נשתה לא טדישכך חמן תערונות -קצת
 תזות 6תל -קצם

~DW
 לא בניסן "שר באריתה ערב צללי ישה 3י

 מחייהיאכל
 ימצא לא בנתינושאזר סוור 'ת61-

 עשים ליקיר 7וסיו חמץ לף יראה לא המסח בחנ חמן 'ל6ס סי6רא
 ?נושים ויין שכר לשתלת נןיר סירגי6יסתס)וילייןותסרונתובל1ם

 נקלשים :קים שסים לאכיל ובדי 3ד1ל ימיס P((ot יוני ס)6רג
 )יבשים ?מלקים ??בים יאסל3ל 'נפיס "גי טי6רד
 חליפת1 מלנב יאכל לבל לפיו שים רסן וגיס "גי סי6יה
 '6גי עי6רו

 ?אמ?עית1 בענב אקר חך?ן מלאכיל ןרהק רחק חל1ג'ס
 קורתי ינצל המת באהל 3א מבלי וש10י רנליו סתת (S~h 'כנס סי6יח ואחלתי ואשיו וא18 לאביו וטטא יעל 7ר1 רפה ימת יייי יסמל ס%רי
 קלים וןרי :סי ער רא,ט1 קןיר יגלח אל 3לח סנויר יגיח ס65רט
 נקפלים ת"ס אל ?סיר ?ראש 3ר3ךים מזך nhe תמס %רי
 עלעלים תאח לא 3רמף פ9נ1ון תיקם ל6 ק)ילך ויקטריא
 ילים לניקל ע"פ לא שך9ף ופרט 3ךעיני גלעך חפויי י6רינ
 ס*ןה סאת לכל1ת תשים אל צחיק'ס*קרחה קרמן סרסריג

 סיזור DW(' יסנותס 6'ן 5ך ר"י יסטן ,ס'.ג' סלך פקת תגיס ל" מוות סי6*(
 ניתךס6)ק6
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ש מצותתרי"ג
 תעשה. לאמטת
 שבכך" טלנ ישי תסח ו8ל 4י1ב סש4ס" עיקר"חת פ,פו hic nptSריי
1 כשנודה ?שסד שרעם של !ךעים סינימבוצת ג65יס תורע )6רטו

 - 4נ1ןה 43די לנפן סמוכים זרעים הקאם אל "*ים כ65'ס גרמך תולע %רטז
 44ט?ה סך4י4ן ?לא מלנע 4י8ום ףביק1ת ק%'ס תלניע )6רז
 4מף 4מן מץש" ולא יחר וחשר 1ah" מנסב אלין3ן תחוח 65ייח
 לסלדה ק4כ1דתה 4סיה 8י תחחם של תדיש 3ידוש olpnn %ריס
 4ש?ה 4ש4*ית 4ךע לא "ףה ו4לדנן כסגיעית )מנור סי6רב
 1 4זט1ר לא 4ש4יעית איימת וכל ובאלים תומור )6 כרפךרבא

 1 4שמ1ר לא ארץ וספיחי צטיח1ת ספיה יק,ול סי6רכס

 י 3?יש4סר ?מטיף לא אילמתציצי תג5ור חרנג
 4ש4י%ית אשר וכל פ1 פי1בל וסיקל לאיין ידהצרכי תולמו י6רבד

 זwf ינאמר

 3ק1?רים תקציר לא י1נל ספיחי ואת תחדיל החמל תקורו )6רכה
 בב1?ןים וק?הד ולא אץ ירי הקקד תגרו )6רכו
 מיקרים מס? לא לעמיתותהארץ תסגל )6 וסררןרכז
 הדרים ס4ךשי וש13 לאחלדם מגרס ,סזסרנח
 טחובה משסי סלוי מןיבפן ין סימררכס
 לקשייה 8?יף :דף טעה פשביעית ה13ש ואלטט1ר יגס י6רל
 "ך9ה שנע שנת תאסר ךלא אחיף עסקות :ךףטתא מימיות 'מגע סי6רלא
 ךע4ה 4?ש לסש4י_ע המששי 1לא ףלי00ק1ד וגו' תלמן )6רעב
 מ,עגקה 4לי וקקם השלח לא שכירף סףשי השלח רכי ריקס תסיתו 65רלג
 רימה %4ל 4יוו1 יעקר לאחיף 3נ1שה מהסה ילא ג:וסס )1 חס" )6רלר
 גאה לא 4י היא 1טץ ננשף Ieo לא 3ס?ףואת  ירננו "י" ס%ילה
 ךחיאה סש4ה 4י 8ף יטך4יי? ?שף ןיסיף תתןולא גרג'ת חות י"רלו
1 מ*ית1 ישף ישים 4ף?ר מליי טל ך?בלכדים תסימו י6יל'

 1 סי3וה1 יכר ישלם מלין לא *רו3י פ"נ תקין )6רלח

 ו ופיתק ליסיף מ,עב1ט זלא r1~aטטיר  לפניי  תגע 65רלט
 ןששכ ~tp-e ל1 משיב 3ןמ:מ מישב לא 44י4ב1ט גפנ,עו ת"נ ארם

 י4שילת1
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 ממתתרי"ג
 תעשא. לאפמת
מ ת"ג% .חח  16 

-pat 

"a~s ולזדים שלים מעט" שספל 81ל 4"ח * 
 'תטי %יטב

 *ק"ש לסשינ ששר ולים לסביל 9?ל' שאפור זרזיף רחיס
 $קשמ44ם

י 44רים טףןת 4ט9ךם תרבו לא !שראל1רע (CD תגגוג %רטט
 ו שודדים טךיו 8ל . ח4ץ ן9לןב  ת113) 65ימד

 לצ4ד1 שף ומעיף טיד ת?נ1נ 8ל סמר תפת תנגונ 65רפה
 טדייי טשי פדה ?יקץ קביל ט4ינ 8לפ1ג ננו) תסינ %רטו
 יו1 298יש 81י 4סיהי מיעש1ק ואלשטה תעסק %רטז
 ססיי1 חפצי 1ל9ס1ר ל4ש1ק ךש"ים קצתפנל תעחסו )6רמח
 משאח ואל תנ18ד טל 3שנז4ה אחדים שישי מפק כפיותרטט
 יס9נח ?סקר ייימף nifm ן8ל סךסק חטם תוגו "ינ
 ?ימת 8ת1 4סימף תינה ?שי סיף"1ף דגריס *ג6תרנא
 מד4ר4 אקף 8שר יסשךים תינה 81י מסךיף 8לחדף תונס % זנלרגב

 מלסללי לא י?טט1ן תח1ס נרגיסי ת)ח5גו )6רנג
 ת1שי?ט לא לעדוניו 94ד לףג9לנ8 תסגיל י6רנד

 ת1נמ לא 4בך9ןים ?קרקף ןן:הנדהי עגו יסוגות 6%ת"
 תעשי לא ואלטנ1ת ןת1מיםנאנסים 'חוס nt)DS ס%ינו
ו ת4טד לא ע4ךי 4"ד י4ה ו4ב4דה פורח ענודת 5עגוד ס65רנז

 א1ת1 צילף יללא ?ןף אביית 4?יי מיעיו 8לפעין גו תרדס י6רנת

י ממחשדשי
1 44?ד מ9?ן3ף ןלא 9כירחי !סלהלטין וגו' מסגלת יפקרו %ר3פ

 8ל שסיף יקם ושער 4קך?ף סי1שבים .ןףןרפ1פלי ואנוד ואגיח סי6רם
1 לד~9ייד ס?א481יסם

 1 היממה הע4ך*ה אסה מ9כ1ר לא 9כ1ר יפכרס sttwt %רפא

 מ?4ליק לסיף גלשי WS 4שה 3מת אפק )"'ג ועורס y'htרסג
! ת9כר3ה לא מ4_על ת81י ויסת 3?אתף טלח%ת 6'פ"ת )פכור סי6יפנ

 י משינשא לסלתי nfn~tG נמסד 4ק sfd~n לאושזל תתטטד %יפר
 $ ס4שה מץ*ה לא לסברי ן4ף י4ת 5ס"ר תחפור %המח

י וששה "ק 8!י' שיוו ממשנה 81י ?ביש לוףיצר תיטוס %ומ
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יב מצותתרי"ג
 תעשה. לאפקת
 למחה 4ךור סא?ה טן השכיר ישלח לא יד תגיף % וחלפםרפו
 ט4ך*ה כל"י ה4א לנקיי לימן טש%14 ייתר וכו' עגלס אגרתיפה
 1 לקדתני תיעלם לא יסידת1 :קל אסיף לנגש ונתפיס תה) 65רפם

 י מעןבי לא קכף1 ?סלואי אחיף ויאה 3' לאה קמין חמור תפס 65רע
 י וןיבי 8'ש שטיפ לסטת "פר הישפם 4:ל ל"1ת גשססע פו) תעסו 65רעא
 : לעזבי WY11 צדיק יסידיק 8ף תקח לא שיחר לקח תקח % ומותזרענ

ו טשקשילים :אמיר :י9ן ש9ן שסה לא ?יסף כניחך יך יסים 65רעג

 י 4שש"?ים בטדית אל מ4ש4 ולא תישל אל?של עגי תעסו )6רער
 עמסם והיה א?פ בליבי י9דיל סךדי לא וסדרהביד גזו) פג' תסור )6רעת

 1ישלים

 טילים סקנס ילא מיקד לא טיני וליבי 03נייר תנורו )6רעו
 ששי, יום באןעד

 ש"יתנ
1 ךן?ים -gv תףמיל ולא 4מייים *ין תסזר י6 ווירעו

י ?סטרם ?9ים יוטע 98שי ט*4פ תפה ו8לת4ן מספט תעס י6רעח
1 ?עונשים יקעי מףפל ו8ל ot~tifeתיישי תחוס )6רעט

 לטיל 4רם לסיג הריב טטעל לקמש אןיףתאמ1ם סו6 ממס תס6 י6רפ
 1 נקשיםשניסם

WD1משה 8ל סייפם :נךים יתימים מיילים פ"סעגו" %תסס 
 מןטה לא ל4ה לפידה נלופף ?י רכ" 6הר' תסי' )6רפכ
 מ4ה מדיה יא סרב ואסי 4שה התירה3"ק ויכ עי תסס 65רפג
 ! ס"א וטל יט4הי 8ל י:יגים טמע ונעדרינסיל'ם פייס תגילו י6רפר

1 ועונים טעידים תהם לא ש"י כרמך תעם )6רמה

1 למתיגים אימן מסיטינו 8ל 3עיימן ורשעיםשמים 'זך חסת שרפי

ן בנים על אמת י4טת4 ולא יעידו לא בשרשאלי קרוכ 'עיז סי6רפו

 י ולעיס חפאת לכל אחד ,ד יקום ולא דבר וקימושנים 6' עז 'otp י6יפח
1 ןרה לא ~א"ו מוייגף אל ע"יישר תרח 65יפפ

 א%4ה דעת 44י :לא התירה לחיק לדיןישטר4 תסרג 6) 51ייק וגקירצ
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 מצותתרי"ג
 תעשה. לאמבת
 יי9ךה חובה א1 זכות פיסם ערים!סטיטי שה )6 6' חייי"
רצכ

"(1 
 עסה לפני לטשפפ 94ד1 עד ייזמת 4לא לרייסינקה סרו5ח יעות

 8'?תי :%לעד כעה4 לןצח יר1דף ?קסם של רשם  יחיך תחוס 65רצג
 תיותם מלכי רע לעסקת יהאניס שכה לא ר4ה חסמה hS וסער:רצר
 מ3ל4תי לסלילו כור משי תקחי לא בשוגגה ר1(בס ):וס גומר תקח, 6%רצה
 ססית1 מילי 13פר מפח ת"ח4 לא למזת רשע רוזה ):ע: (,Qp %"רצו
1 כשקם ףם ול תעידו ולא ןדפ4 וחמר מ1ב 7ס SD חעפול )6רצו

 טקטקה ]קשיתם ימים תשים לא תבנה 3י זב!ת מירה מיס תפס )6יצח
 :לנרכם
,--י

: הדרכים מענר 4מכש1ל פח תפמ1ן אלטמנן )*ת עות 5ט:'רצת
 49שר רשע ס13ת להרפיף מפלי שמעו לפלףפקם 1:ו' יומים י6ש

 ! ע1רסיםא1ת1

 טקס1נים 4לנל1ת %ך3ל ?סייף של ושש קולף וכי) ח5ר )6שא
 שים ?שים ?ליף זללה לא ף ?ס על ושנאהקנאה 6ה'ך ת::6 )6שב
 א4?פ על ה1סיח1 ?עת תלחין אל פניו"רן תוניח סוגחשג
 הבנים על DRn תקח לא שהכא 3י צארקן ס6ס חק" אשר

 תניה fivel תקים לא אטיף ופשעחפא תקום י6שה
 ?פה לעקרי :השמר ר4ת1 אקמור לא וקליףחביי קטור 65שו
 4רזפה 4?יה מקום ותזךע תחרוש אל חרש וו". וא' נו יעג7 אשז
 יינש9ה לנשף ?ס? לא חוה תת" )6 מנכעסשח
נ תגלחנה לא יקרותיו הותק  צך[ציז י)לח לן  ס:חס ו6חקט

1 4תש3ה תק1ץ אל וספניה שגעצבע וגו' (:PA שמרשי

: ?אש1נה שנה ןק:ה זקקי קח?ן !צא לאצפא נגג6 ,)6 )6חיא
י )יטעה שטאלה ?סור לא מעיהם *טוריה סליקקיצנועים ס7נל מגי תסור וי6ו*כ
ו טסיןרים דבר ת1פיפ4 לא :! סלית "4לת ע)יו תשף אשיג
1 מירים טפ?וסיו תנרע4 יבל משה מגנוזו?ר4 תגרס 6%שיר

1 נשקלים הי4 לקלש וש1פפוקן תקא )6 6)ס.סשטו

י טאנרים ?עט1 נשיא לסי1ת?ם לדייקם של לילםןד1ן גפפך h'aשטו
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ינ- מצותתרי"ג  תעשה. לאמ"ת
ו %קה ודויה השריל 8"ש "לל 8ה תפער 8ל .יעיי גף תקא ואט*ז
 1 ליניקה סליו ?י אף ויחף "לל הילה אל%8ח וקו דגיו שק55שיח

1 סקה לא גדופם בם vi~e 8ל?P-1 אמו twh יפגי*1*ט

ו קליקה פל ס4ש4 1לא השבת ביזם נשבתושרף מי6גס תעמס 65שכ

י קלשה שבקאות סשק1ם1 אש שא ר8ל ממקומו ,65 56שכא
 ו משה ?תצתקת4ב- סיים ברשעים גו ל4ש1ת ידיקס עיר וקני ןשלה4נלא נסכת ועגום פ%שכב
י תעשו לא ליאנה % 4שי מהס"ה יבראש1ן מי6גס יעפות ש6שחג
-שכד  1 4ק"ה פקם ישף יום בו ןאסר בעירים תעשו לא יככה nDD ס3 נסכיפי 

1 שנורים ויזם ילאסה תעשו ןלא לקם תשן n~sy מנועות"כה-נחנ

 שנס גרש -"בו
' 

1 ס!??יםהרוקה- "ם היגיעי לאדש ?חד תעעא לא מלאכה 4כ1דת

-שכו 1 ים?ים שקת פחזני ללאכה תעשו לא %קשיי ניוס"ג 

 פי יק4מלה סלקי ני זמי פמסש" ילאיט4ש211 ססהות ומג ג6' -שכס
 ושיים,)

 ו קנ4לה לבס קיא %4ת טלא9ה תעשי לא להג הימיגי דמנ סמ'ג'שנש-כיוס
 י פללה יא 4תסה חירתף 06 עלות סייגשל
י 8?? ס1נ יא לקליד הקששה 6כ 6סת ערות סי"נשלא
 אמא לה מקי_ב לא 8*ת1 3ת ימף %ץ היוא1ת 6נ 6סת גת a,,sgשלב

 1ל49יח

aS~במותו ילוח סי'נ a1D שלנקף סיא שושי 8?ף 3ת 4ףת לנלה ן8ל :
י נסיסף טפילית ן8ל "אשקיף ייצאת לף נקיה שלסקירת סגת ערות סה"נשלד
ו טפף בת ט9ע1ל 81ל שאייםשסי נתו נת ס5"נשלח
1 "99יף ?4ד יכת קלשים %91 דלתקג1ר גוו גת סמ"גקלו

 טן :: בתן: :ןע:' ב ש:::
 יושה שי ?2" 3ון 9אש2% 4נר'ברף גוס וכת 6סס שקבקלם
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 מצותתרי"ג
 תעשא. לאמסת

 תזזה שי ןטיה סךסק אכיף יחדת ץ1דתף 6ג 6ח,ת פלות פ)יגשם

 ושפח לגשת אפף סיח1ת ון?ף אה Plnh oh ע"נטמא
 אותה ליעיל ס*9י יסיף יעי נשרשת ס6ג 6חי 6סת ס)"גשמב
 י?על4ח o'~e קנא לא אשה 43ה1ניגף סנן 6סת סרגשמב
 ??ץפה לס"ה טלנ1א תקשבנץה נוס 6סס ס)"נשנוד

noeוקקה יילת ?חיף 4"ת ליקח סקלי יעלף גדור 6ה 6סת ס)"ג 
 "ייה א"ת1 ?עור א"ת1 אחות !"ח לא גבר גסתו וחוח מי"גשמו
 טיפה ומקצר י4ף 8*ת 4ךית פילה יאנלה 6י( 6סת (י-גשמו
 בסמה עם !שובץ beS :שזלת נסמס3ר עם )סיג סי6שמח

 י קניסתה ססםה יא לך?4ה בשה לתלמני תסמור )6 6(סטסט
 1 8*ה ט*?סי ישכבו לא טור תעשה לא מצרים טיפשה וגר סם )זגג סי6זג

 ו ~nyp לא ו?ינף בנ1 עם אב ישכב לא אשה משכנ )"ת 6רן פרות"נא

 י "שה טאד וע1נש1 חד1ל אביו אחי עם איש מעשה )'ת קנין 6ה' סרוחשנב
 סירי טכל ס4ןי1ת ןסןסק ??ריח פיק תשק :טלבניצל פריות קונ.ש"נ

 :קכיקה
 1 יבא לא סקיי ::בחסל ממל יג" )6שנר

י ייתי?ה קייי*יז ?לי לשניי" תסלל אלבתף קלס תסי' י6שנה
 עדויה ול שליס לשש יהיריה אשת1 את 4שלח1פיצל 5חל יסחויר hlcטנו

 2ופכה

: חוצה סגת א"ת ה"ה לא זר לאיש ס'גמס תום6 סי6שנו

 1 והלחיצה קיניסה 4לח ייגע לאלנצח סיחם "1ג1 65שנח

 1 תשא לא ?ליתרת ינד 8קת1 על ?ה1ציא1 שפטםלזית רע סס h'Stnונפ

 י ביקה וטחיי ך?ה 9צ1ע :בא לא ::לקלל tSD" יג6 י6שם
 יסוס ם)6טמא

 ע1ערם תלקה לא :כרזת ו?תרק קטף אטי
 ?שים 3ל לקלף נקר איש )תת תיג) )6שטנ
 2ך?ה לא ?קסךף 4מיץשדל ~O'Dt יימ אשמנ

~'DID 
 י9הים
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יד פצותתרי"ג
 תעשה. לאמצא
ג לשים 6 י?טת r@t לא סילע את וסיס ינם 65שסר

~hSenot1 קגולה %81 וערג עטף ןרבה ושל ילעיט גסףו"סנ ילנס

 1 ע41 סקה שקו שאר סמיה לא טעות עקהלן

1 אלה מאשה ?חי (?י%

2 כלילה !ל?" טקפוןטף וי לאלאיםחי*

 השבת. יום כאןעד

 תעשה. ולא עשה טצות תרי'נ של סררםילוק

"ף448ששלחףל
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